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ELŐSZÓ
AZ ERDÉLYI- ÉS PÓTKÖTETHEZ
Néhány év óta az egész magyar közélet hatalmas átalakuláson ment keresztül. Az
ország szellemi, gazdasági és politikai életének átalakulása tette szükségessé a Keresztény
Magyar Közéleti Almanach megvalósítását. Országunk politikai, társadalmi, kulturális
és gazdasági életében, általában egész közéletében, úgyszólván mindenütt új arcok, új
értékek, új tehetségek tűntek fel a már ismert egyéniségek mellett. Neveiket, működésüket,
életüket, érdeklődésük körét kell előbb megismernünk, hogy a kapott adatok alapján megfelelő módon értékelhessük őket.
A Keresztény Magyar Közéleti Almanach nemcsak az egyéneknek, hanem a hatóságoknak, hivataloknak, intézményeknek, vállalatoknak és általában az egész magyar
társadalomnak kíván segítségére sietni. Munkánknak már harmadik kötetét bocsátjuk
útjára, de még most sem mondhatjuk, hogy művünk tökéletes és teljes. A magyar társadalom átalakulásának folyamata még mindig nem ért véget, munkánk legfeljebb lelkiismeretes igyekezet, hogy lépést tartsunk ezzel a folyamattal. Éppen ezért nem is tartjuk
munkánkat véglegesen lezártnak. Nyugodt lelkiismerettel állíthatjuk, hogy az adott helyzetben mindent megtettünk, hogy munkánk megfeleljen a mai időknek. Sok ezerszámra
kiküldött adatkérő leveleink nem egyszer zárt ajtókra találtak, mert a keresztény magyar
közélet tényezői közül igen sokan egyenruhát öltöttek magukra, hogy hazafias kötelességüket teljesíthessék, ezért sem foglalkozhattak személyes ügyeikkel. Természetesen minden
lehető esetben kötelességszerűen mindent megtettünk a hiányok pótlására. Voltak azonban többen, akik nyilván szerénységből tartózkodtak életrajzuk közzétételétől és így a legnagyobb sajnálatunkra nem kerülhettek a Keresztény Magyar Közéleti Almanach
hasábjaira.
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Művünk harmadik kötetével elsősorban az örvendetes országgyarapodás követelményeinek igyekeztünk eleget tenni, ezért viseli a III. kötet az »Erdély« feliratát is, de természetesen pótolni igyekeztünk azokat a hiányokat és változásokat is, amelyek közéletünk
szereplőinek sorában beállottak.
A szerkesztőség tiszta lelkiismerettel, őszinte magyar szeretettel helyezi minden asztalra legújabb művét, mert meggyőződése, hogy jó munkára törekedett és jószolgálatot
akart tenni a hazának!
Végül pedig megrendíthetetlen hittel és az igazságot osztó Gondviselésben bízva,
közöljük az Olvasóval, hogy munkánk ezzel a harmadik kötettel sem zárult le, mert
visszatért a

DÉLVIDÉK!
Kötelességünknek tartjuk, hogy az eddigi munkánk alatt szerzett tapasztalataink felhasználásával, a legnagyobb körültekintéssel és figyelemmel összegyüjtsük
a legújabban visszatért területen élő keresztény magyar közéleti férfiak és nők
monográfiáit és kiadjuk azokat a közeljövőben megjelenő

DÉLVIDÉK
című kötetünkben.
Bízunk abban, hogy nemes törekvésünk sikerrel jár !
SZERKESZTŐSÉG.
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Abrudbányay Ede dr.

A
Abkarovics János, gyógyszertártulajdonos.
Szül.: Óbesenyő, 1887 dec. 8., r. k. Atyja:
A. József, gyógyszerész, anyja: Stefanovits
Mária. Középiskoláit Szegeden végezte, az
egy.-et Kolozsváron, ahol gyógyszerész-okl.-et
szerzett. 1911—12-ig önkéntesi évét szolgálta.
1914—18-ig résztvett a világháborúban, a szerb
és olasz fronton teljesített szolgálatot mint
gyógyszerész-főhadnagy. A háború után Szilágykrasznán volt gyógyszertártulajdonos 1929-ig.
1929 óta Szilágysomlyón a „Megváltó” gyógyszertár tulajdonosa. A Magy. Párt, a Magy.
Kaszinó és a Gyógysz. Egyes. tagja. Németül,
románul is beszél. L.: Szilágysomlyó, Tel.: 8.
Abrudbányay Ede dr., abrudbányai, ügyvéd
és földbirtokos. Szül.: Szászsebes, 1886 jan. 13.,
unit. Atyja: a. A. Béla, m. kir. erdőigazgató,
vízépítész, a nevéről elnevezett vízerővel nyitható vízfogókapu feltalálója. Nagyatyja abrudbányai Fikker Sándor, az 1809. évi utolsó nemzeti felkelésben az alsóvm.-i nemz. nemesség
lovas hadnagya, majd a magy. nemes testőrség
tisztje volt. A család régi nemességét megerősítő nemesi oklevél 1686-ban kelt. Jogi doktorátusát és ügyvédi oklevelét a kolozsvári Egy.-en
szerezte. A román impérium alatt létrejött első
Magy.-Párt-i szervezet elnöki tanácsának tagja.
A kolozs-dobokai Unit. Egyházkör felügyelő

gondnoka. Az 1928—31. években Udvarhely
vm.-nek, az 1932—33. években Háromszék vm.nek és az 1931—37. években ismét Udvarhely
vm.-nek magy.-párti orsz. gyül. képviselője volt.
A román kormányok támogatásával a Magy.
Párt politikai súlyának gyengítésére alakult és
főként Udvarhely megyében elburjánzott renegát Gazdapárt felgöngyölítésében nagy szerepet
játszott, emiatt ismételt bűnvádi perek folytak
ellene: nemzetiségi izgatással és a revízió gondolatának ébrentartásával vádolták. Jelentős közéleti pályája során, több évig volt az unit. egyháztársad. szervezetnek, a Dávid Ferenc Egyl.nek orsz. elnöke, az Erdélyrészi Méhészeti Egyl.nek alelnöke, az EGE ig. vál. tagja. Az unit.
egyház törvényhozó főtanácsának és képv.tanácsának tagja. Világháborús szolgálataiért
megkapta a nagyezüst vit. érmet és a német
Kriegs Verdienst Medal-t. Iskolánkívül szerzett elméleti és gyakorlati mezőh. ismereteket
és foglalkozott gazd.-pol. kérdésekkel a román
parlamentben. Jelentős közéleti tevékenységéhez tartozik még, hogy 1936-ban a homoródmenti unit. egyházközségben a közhatalom támogatásával folytatott erős román hittérítések
alkalmából, községről-községre járva, eredményes propagandát fejtett ki a megtámadott
székelység hitbeli és nemzeti öntudatának,
ellenálló erejének fokozására. Az erőszakosko-
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dások ellen a román kormánynál ismételten
írásban és szóban tiltakozott. Beszél németül
és románul is. L.: Kolozsvár, Szentegyházutca 45.
Abrudbányai Géza dr., abrudbányai ügyvéd. Szül.: Szászsebes (Szeben vm.), 1882
dec. 6., unit. Atyja: A. Béla, m. kir. erdőig.,
anyja: Englender Borbála. Tanulmányait az
Unit. Coll.-ban és a kolozsvári Egy.-en szerezte,
ott kapott ügyvédi okl.-et is. 1910 óta ügyvédi
gyakorlatot folytat Kolozsváron. 1915—18-ig
a kolozsvári Ügyvédi Kamara titkára volt,
tagja volt a törvhat. biz.-nak, jogtanácsosa
volt az unit. egyh.-nak, egyházi képviselő és
a főtanács tagja, jelenleg a jogügyi biz. elnöke.
Az Ügyvédi Kamara több cikluson át vál. tagjává választotta, tagja a kolozsvári Nemzeti
Kaszinónak. Ausztriában folytatott tanulmányokat. Beszél németül és románul. L.: Kolozsváron, Szentegyház-u. 45.
Aczél László dr., aljegyző, Máramaros vm.-i
közjóléti előadó. Szül.: Rahó, 1910 ápr. 5.,
r. k. ősrégi máramarosi családból származik.
Atyja: n. A. Gyula törvényszéki bíró, anyja:
n. Ilkovics Anna. Középisk.-it Szatmárnémetiben, egy.-i tanulmányait Pécsett végezte. A
pécsi Egyet. két féléves szociális tanfolyamát
kitüntetéssel
végezte.
Államttudori
okl.-et
szerzett. 1939-ben Pécs szab. kir. város szolgálatába lépett, mint szakdíjnok, népjóléti
ügyekkel és szociálpol.-val foglalkozott. Amikor az Orsz. Nép- és Családvédelmi Alap létrejött, Máramaros vm.-hez közjóléti előadónak
nevezték ki. Kitűnően zongorázik és hegedűl,
nótaszerző, dalköltő és zenei szakíró. Több
önálló nótakönyve jelent meg, számos orsz.
pályázaton nyert műveivel első díjat. Népi
dallamok gyüjtésével és összehasonlításával
foglalkozik, főleg a román-rutén-magyar dallamkincseket kutatja. Az Orsz. Dankó Pista Társ.,
a Tinódi I.antos Sebestyén Társ. és a Tömörkény Társ. vál. tagja. Zenei cikkei a Magy.
Zenealbumban, a Magy. Zeneszóban, a Magy.
Muzsikusban, a Dalos Világban, az Attila c.
folyóiratokban jelentek meg. Románul, angolul
is beszél. L.: Máramarossziget, Vármegyeháza.
Adamkovicb Nándor dr., ügyvéd, az OTI
titkár-ügyésze. Szül.: Zombor, 1885, r. k.

Középisk. elvégzése után a bp.-i Tud. Egy.-en
jogot hallgatott és ott avatták jogtudorrá, majd
megszerezte az ügyvédi okl.-et Marosvásárhelyen. Tanulmányai befejezése után az OTInál helyezkedett el és jelenleg az intézet titkárügyésze. Résztvett a világháborúban, hosszabb
ideig teljesített frontszolgálatot. Tulajdonosa a
Sign. Laudisnak a kardokkal és a Károly cs.
ker.-nek. Németül, szerbül és horvátul is beszél.
L.: Bp., V., Markó-u. 7. Tel.: 126—546.
Adorján Dezső dr., kisadorjáni, ügyvéd.
Szül.: Somosd, 1910 jún. 24., ref. Atyja: A..
Zoltán, anyja: Folberth Ilonka. A gimn.-ot
Marosvásárhelyen, az egy.-et Kolozsváron végezte, jogi doktorátust szerzett. Marosvásárhelyen konzervatóriumot is végzett. 1935 óta
ügyvédi gyakorlatot folytat. A Virtus Hitelés Takarékszöv. ügyésze és ig. tagja. Több
dalárda karnagya, a Dalos Szöv. közp. kerületének főtitkára. Románul is beszél. L.: Kolozsvár, Széchenyi-tér 40.
Adorján György dr., ügyvéd. Szül.: Golop
(Zemplén m.), 1911, r. k. Középisk.- végeztével, a szeged Egy.-en jogtudori okl.-et nyert.
1937 óta Budapesten folytat ügyvédi gyakorlatot. A miskolci Jogakadémia az esküdtbíráskodásról írt pályaművét pályadíjjal jutalmazta.
A „Második zsidótörvény végrehajtási utasítása” címen magyarázó tanulmánya jelent
meg. Leginkább polgári és perenkívüli ügyekkel foglalkozik. Németül beszél. L.: Bp., V.,
Markó-u. 7. Tel.: 116—078.
Adorján Jenő, barátosi, ujságíró, gyári
titkár. Szül.: Nagyenyed, 1894, szept. 12., ref.
Atyja: b. A. György, anyja: Zabolai Kiss
Julianna. A kolozsvári ref. gimn.-ban érettségizett, Fiuméban elvégezte a Keresk. Tengerészeti Akadémiát. Pályáját mint keresk. tengerésztiszt kezdte az Adrián, a Magy. Kelettengerhajózás R. T. szolgálatában. 1914—
18-ig résztvett a világháborúban, a tengerészetnél szolgált, majd mint létszámfelettit a frontra
küldték, ahol 42 hónapot töltött az első vonalban. A világháború után Aranyosgyéres melletti birtokán gazdálkodott. 1925-ben az Ujság
munkatársa lett, később megindította a magy.
főiskolai hallgatók lapját, a „Vén Diákok
Lapjá”-t. Magyar diáksegélyezési akciót indí-
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tott, középisk. szemináriumot tartott fenn.
Mint nemzetgazdász szerkesztette a „Kertgazdaság” és a románnyelvű „Gradius mea” c.
folyóiratokat. A magyar kertészeket a Kertészeti Egyesületbe tömörítette, 1925—33-ig
ennek igazgatója volt. Első kerületi főtitkára
volt az Orsz. Magy. Dalos Szöv.-nek, tíz évig
pedig ügyv. alelnöke a kolozsvári Magy. Dalárdának. Az Erdélyi Magy. Dalirodalmi Társ.
titkára. Munkatársa valamennyi erdélyi napilapnak és folyóiratnak. Ujságíráson kívül kertgazdasággal, baromfitenyésztéssel és méhészettel is foglalkozik. Tart. hadnagy, kitüntetései: a III. o. kat. érd.-ker., a bronz Signum
Laudis, az I. o. ezüst vit. érem, a II. o. ezüst
vit. érem kétszer, a bronz vit. érem, a Károly cs.
ker., a szolg. Vaskereszt, seb. érem. Járt Olasz-,
Francia-, Német-, Spanyolországban, Angliában, Észak-Afrikában, Dél-Amerikában stb.
Németül, románul, olaszul és angolul is beszél,
L.: Kolozsvár, Mussolini-u. 87. Tel.: 15—75.
Ady Elemér, szilágyfőkeresztúri, ref. lelkész. Szül.: Nyárádszentbenedek (Maros-Torda
vm.), 1903 febr. 26., ref. Atyja: A. Sámuel,
ref. lelkész, anyja: Nágler Sarolta. Marosvásárhelyen végezte a gimnáziumot és lelkészi
oklevelét a kolozsvári teológián szerezte. 1926ban Szék községben (Szolnok-Doboka vm.)
kezdte hivatását s 1927 márc.-ban Gyalu
község hívta meg lelkészének. Törhetetlen
magyarsággal óvta faluja népének érdekeit,
ezekért bátran és nyiltan szállt szembe a román
hatóságokkal. Irredenta váddal a bíróság elé
állították s állandó házkutatással és ellenőrzéssel próbálták munkáját elgáncsolni. A
kalotaszegi egyházmegye tanács-számvevője, az
Orsz. Magy. Párt kolozsmegyei tagozatának
jegyzője, ezenkívül a helyi magy. egyes.-ek
egyik vezetője. Románul is beszél. L.: Gyalu.
Aichner Albert dr., ügyvéd, m. kir. kormányfőtanácsos. Szül.: Radafalva, 1885, ápr.
30., r. k. Atyja: n. A. János, anyja: n. Kohl
Mária. Középisk. elvégzése után egy.-i tanulmányait a bp.-i, müncheni és genfi egy.-eken
folytatta és 1913-ban Bp.-en ügyvédi okl.-et
szerzett. 1914-ben mint önkéntes vonult be,
később főhadnagy-hadbírói rangban teljesített
szolgálatot a világháború befejezéséig. 1920ban a Kath. Népszöv. kormányzótanácsa fő-

Ajtay Gábor dr.
ügyésznek választotta. Számos jogi, szoc. és
gazdasági vonatkozású, valamint népvédelmi
cikke jelent meg a „Népujság”-ban. Több
társadalmi egyesület vezetőségi tagja. 1935-ben
a Ker. Közs. Párt listáján főv. biz. taggá választották. 1938-ban a közélet terén szerzett
érdemei elismeréséül m. kir. kormányfőtanácsosi címet kapott. Németül is beszél. L.:
Bp., IX., Ferenc-krt 2—4. Tel.: 187—025.
Aján Jenő, kereskedő. Szül.: Szamosújvár, 1882 márc. 27., r. k. Atyja: A. Joachim,
anyja: Azbej Rátz Anna. A szamosújvári
főgimn.-ban érettségizett, majd Bp.-en két évig
a Keresk. Akad. növendéke volt és jogot is
hallgatott. 1913-ban átvette atyja keresk. vállalatát, amelyet azóta is vezet. A Magy. Nyersanyagbeszerző és Elosztó Bőripari R.-T. és a
Gyapjas Bőripari Közp. Szolnok-Doboka vm.-i
megbizottja. Egyházi tanácsos, az Örmény
Kereskedők Társ. elnöke, a Kaszinó tagja. A
bőrszakmában kiváló szakember, a kamarai
Jelentésekbe keresk. szakcikkeket írt. Németül,
románul és örményül is beszél. L.: Szamosújvár, Teleki Pál-u. 14.
Ajtay Ferenc dr., vajasdi, a szilágysomlyói
kir. járásbíróság megb. vezetője. Szül.: Szilágysomlyó, 1890 márc. 9., ref. A kolozsvári ref.
koll.-ban érettségizett, a kolozsvári Egy-.en jog
doktorátust szerzett, Bp.-en tett ügyvédi és
bírói vizsgát. Résztvett a világháborúban,
1914––18-ig teljesített katonai szolgálatot. Tart.
tüzérfőhadnagy, a magy. és osztrák háb. emlékérem tulajdonosa. 1918—40-ig Szilágysomlyón
ügyvédi gyakorlatot folytatott, a visszacsatolás után a szilágysomlyói járásbíróság
vezetésével bízták meg. A Magyar Párt
városi és járási tagozatának titkára, a szilágysomlyói Kaszinó tagja, a ref. egyház ügyésze.
Németül, románul is beszél. L.: Szilágysomlyó. T.: 4.
Ajtay Gábor dr., Máramaros vm. alispánja.
Szül.: Ókemence, 1901 jan. 19., ref. Atyja:
A. János ny. erdő főtanácsos, anyja: n. Hlavathy Ilona. Középisk.-it Szatmárnémetiben és
Nagykárolyban végezte, az egy.-et Bp.-en. Jogi
és államtud. doktorátust szerzett. 1926-ban
Bp.-en állami szolgálatba lépett, később a
Belügymin.-ban min.-i titkár lett. 1940 nov.
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óta Máramaros vm. alispánja. A Sol Klub, az
Erdélyi Férfiak Egyes.-nek, a Magy. Külügyi
Társ. tagja. 1919-ben önként jelentkezett kat.
szolgálatra. Egy évet töltött állami ösztöndíjjal
Párisban, egy évet Berlinben és egy évet Genfben. Közigazgatási, közjogi és nemzetközi jogi
szakértő, számos ilyentárgyú tanulmánya és
értekezése jelent meg. Németül, románul és
franciául is beszél. L.: Máramarossziget, Vármegyeháza.
Ajtai Nagy Gábor, ügyvéd, ref. egyházközség főgondnoka. Szül. Nagybánya, 1878
nov. 26., ref. Atyja: A. N. Sándor, anyja:
Tvergyák Eszter. A nagybányai gimn.-ban
érettségizett, a bp.-i Tud. Egy.-en jogi és államtud. doktorátust szerzett. 1906 óta ügyvédi
gyakorlatot folytat Nagybányán. Résztvett a
világháborúban, 1914—18-ig mint népf. főhadnagy. 1918-ban polgármesterré választották.
A megszállás után a románok elmozdították
állásából. A helybeli Magy. Párt társelnöke,
majd ü. v. elnöke lett. A visszacsatolás után a
magy. kat. parancsnokság mellett mint közig,
előadó működött. A nagybányai ref. egyházmegye tanácsbírája, egyházi zsinati tag, a 24
tagú Convent Biz. tagja, a nagybányai Polg.
Olvasókör elnöke, a Kaszinó igazgatója. Tizenhét évig szerkesztette a Nagybányai Hírlapot.
Beutazta Európát. Németül, románul is beszél.
L.: Nagybánya, Hunyadi-u. 14. Tel.: 7.
Ajtay József dr., ny. közig, bíró, ujságíró.
Szül.: Verespatakon, 1876. Államtud. dipl.
megszerzése után a Pénzügymin.-ban teljesített hosszú ideig szolgálatot, min. tanácsos
lett. 1921—28-ig közig, bíró volt. Munkálkodott a Területvédő Ligában, amelynek 1918tól—21-ig ü.-v. elnöke volt, majd a Magy.
Nemz. Szöv. választotta ü.-v. elnökévé. Számos közgazdasági cikket és tanulmányt írt a
bp.-i napilapokban. Főmunkatársa volt a „Magyarságának. Főbb művei: „Harc a hegemóniáért”, „Választási reform”, „A nemzetiségi kérdés”, „Belső megerősödésünk útja”,
,,A kibontakozás útja”, „La Paix en danger”, a „Veridicus”: „La solution du problème danubien” c. munkája angolul is megjelent Londonban, 1908-ban:„Hungarian
Question”. L. Bp., IV., Múzeum-krt 31.
Tel.: 185—723.

Albert Sándor dr.
Ajtai K: Pál dr, kir. közjegyző, ügyvéd.
Szül.: Szilágysomlyó, 1883 febr. 3., r. k.
Atyja: dr. A. K. Endre, orvos, anyja: Szemerjey Anna. A gimn.-ot és az egy.-et Kolozsvárt végezte, jogi doktorátust és ügyvédi
okl.-et szerzett. 1920—40-ig ügyvédi gyakorlatot folytatott. A Magy. Párt szilágysomlyói
városi alelnöke. Ügyésze volt, jelenleg elnöke
a Szilágysomlyói Kaszinónak és világi elnöke
a szilágysomlyói r. k. egyházközségnek. Kult.
és egyházi kérdésekről több felolvasást és
előadást tartott. Románul is beszél. L.: Szilágysomlyó.
Ajvász Árpád gyógyszertártulajdonos. Szül.:
Székelykeresztur, 1899 szept. 18., rk. Atyja:
n. A. Kristóf, anyja: Szenkovics Róza. A székelykereszturi rk. gimn.-ban érettségizett, az
egy.-et Szegeden végezte, 1893-ban szerzett
gyógyszerészi okl.-et. 1917—18-ig katonai szolgálatot teljesített az albán és olasz frontonA háború után a románok másfél évig Székelykereszturon internálták. 1924-ben bátyjával
együtt megvette a csikszeredai Fekete Sas-hoz
c. gyógytárt. A Magy. Párt, az Uri Kaszinó és a
CsSE tagja. Tart. zászlós, a Károly cs.-ker.
tulajdonosa. Németül, románul is beszél. L.:
Csíkszereda, Kossuth Lajos-u. 30. Tel.: 159.
Alba Béla dr., zágoni, OTI és városi orvos.
Szül.: Kovászna, 1912 febr. 8., ref. Atyja: dr.
A. Béla ügyvéd, anyja: Kovács Irén. Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Koll.-ban érettségizett, majd a kolozsvári Egy. hallgatója lett.
1936-ban szerzett orvosi okl.-et. 1937-ig a kolozsvári ref. kórházban működött, 1917 óta a
Tüdőszanatórium segédorvosa. Tagja a Magy.
Párt nagyváradi és kovásznai tagozatának. Az
NSE tagja. Tüdőszakorvos. Románul is beszél.
L.: Nagyvárad, Tüdőszanatórium. Tel.: 1592 és 19-00.
Albert Sándor dr., OTI orvos. Szül.: Csorvás, 1892 jún. 24., r. k. Atyja: A. Artúr MÁV
állomásfőnök, anyja: Szentpétery Anna. Kolozsváron a r. k. gimn.-ban érettségizett, az
egy.-et is Kolozsváron végezte el. 1915-ben
szerzett orvosi okl.-et. 1914—18-ig katona volt,
mint főorvos frontszolgálatot teljesített. 1920ban Kolozsváron orvosi rendelőt nyitott. 1921—
1940-ig a kaláni vasgyár munkásait kezelte-
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mint a dévai betegsegélyző pénztár kinevezett
orvosa. 1940 szept. óta Désen OTI orvos. Tart.
főorvos, a koronás arany érd. ker. a vit. érem
szalagján, a Károly cs. ker. és a Vöröskereszt
bronz érme tulajdonosa. Belgyógyász-szakorvos. Járt Ausztriában és Tirolban. Németül és
románul is beszél. L.: Dés, OTI székház.

után otthagyta a bankszakmát, mészáros- és
hentesüzletet nyitott Kolozsváron. Erdély viszszacsatolása után ismét banktisztviselő lett. Tarthadnagy. Kitüntetései: a Signum Laudis a kardokkal, a bronz vit. érem és a Károly cs. ker.
Németül és románul is beszél. L.: Kolozsvár,
Schütz János-u. 13.

Albrecht Dezső ügyvéd, orsz. gy. képv. Szül.:
Bánffyhunyad, 1908 febr. 26. ref. Atyja: A. Lajos, ügyvéd, földb., a kalotaszegi ref. egyházmegye főgondnoka, az Erdélyi Párt alelnöke.
Anyja: Bónis Irén. Kolozsvárt a ref. koll.-ban
érettségizett, majd az egy. jogi fakultásán államtud. államvizsgát tett. 1936 óta ügyvéd Bánffyhunyadon. 1939 óta a Magyar Népközösség
társad, szakoszt. előadója volt. A ref. egyház
kerületi közgy.-nek tagja, egyházmegyei tanácsos. Szociálpolitikával is foglalkozik. 1936
óta szerkesztője a ,,Hitel” c. nemzetpolitikai
folyóiratnak. Bománul is beszél. L.: Bánffyhunyad.

Almási Antal dr., m. kir. kúriai bíró, egy.
c. ny. rk. tanár. Szül.: Galgóc 1873., r. k.
Gimn. érettségi után jogi tanulmányait a bp.-i
és ösztöndíjak elnyerésével a berlini, lipcsei, kieli
és heidelbergi egy.-ek jogi fakultásain végezte.
Jogtudorrá 1897-ben Bp.-en avatták, magántanári képesítését úgy a bp.-i, mint a kolozsvári
egyetemeken szerezte meg, bírói oklevelét a bp.-i
bizottság előtt nyerte. Pályáját Ujpesten kezdte
a jbir.-nál, mint aljegyző, azután fokozatos előléptetés után 1926-ban kinevezték kúriai bírónak, egyben a bp.-i Egy. jogi karán c. rk. egyetemi tanár lett, ahol magánjogot adott elő. Nagy
szakirodalmi munkásságot fejtett ki. Nemcsak
a jogi cikkek és tanulmányok százai láttak tollából napvilágot, hanem önálló könyvei is bizonyítják hatalmas irodalmi munkásságát. Főbb
művei: Ellenjogok; A jogok védelme; Tilos
cselekmény a magánjogban; A háború hatása
a magánjogra; A kötelmi jog kézikönyve;
A dologi jog kézikönyve; A házassági jog és a
házassági vagyonjog; A bírói gyakorlat jelentősége a magyar magánjogban stb. Ezenkívül
több munkája német nyelven is megjelent.
A Magy. Jogászegylet vál. tagja és ugyanott
számos előadást tartott képzett jogászoknak.
Németül, angolul, franciául és tótul is beszél.
L.: Bp., II. Budakeszi-út 5b. Tel.: 357-542.

Albrecht Elek kisszebeni, földbirtokos, m. kir.
járási gazdasági felügyelő. Szül.: Bánffyhunyad
1902 aug. 7., ref. Atyja: dr. A. Lajos ügyvéd,
tb. vm.-i főügyész, a kalotaszegi ref. egyházmegye főgondnoka, anyja: nádudvary Bónis
Irén. A kolozsvári ref. főgimn.-ban érettségizett,
majd elvégezte a magyaróvári Gazdasági Akadémiát, okl. gazdász. 1931-ig bánffyhunyadi birtokán gazdálkodott, majd 1931—37-ig Bánffyhunyad város pénztárnoka volt. Később városi
számvevővé lépett elő, 1940 szept. óta pedig
m. kir. gazdasági felügyelő. A Magy. Párt tagja,
a magyarókereki tagozat alelnöke. A bánffyhunyadi Gazda Kör elnöke. Bécsben járt tanulmányúton. Németül és románul is beszél. L.:
Bánffyhunyad. Tel.: 1.
AlexyBéla, a Kolozsvári Tkpt. és Hitelbank
oszt. vezetője. Szül.: Kolozsvár, 1893 aug. 7.,
rk. Atyja: néh. A. György, anyja: néh. Skach
Antónia. Kolozsvárott felsőker. isk.-át végzett.
1911-ben a banktisztviselői pályára lépett. 1915ben bevonult katonának, 1918-ig szolgált. 1923
óta a Kolozsvári Tkpt.-nál dolgozik. A Magy.
Párt tagja, az Erdélyi Kárpát Egyes. pénztárosa, a Mária Valéria Egyes. tagja, az
Erdélyi Magy. Gazd. Egyes. és a Kolozsvári Kaszinó tagja. Aromán impérium uralomrajutása

Alth Valdemár lovag, ny. m. kir. követ és
megh. miniszter. Szül.: Szepesváralja, 1879
ápr. 5., ev. Atyja: A. Ottó lovag, anyja: Borkowszki Mária. Családja szepesváraljai eredetű,
magyar nemességét 1623-ban kapta. Gimn.
érettségi letétele után elvégezte a bécsi Konzuli
Akadémiát, 1901-ben osztrák-magyar külügyi
szolgálatba lépett és abban az összeomlásig
működött. Magyar külügyi szolgálatba 1919-ben
lépett át, Berlinben a magyar követségen teljesített szolgálatot, mint követségi tanácsos.
1925-ben Bécsbe helyezték át, 1929-ben rendk.
követté és megh. miniszterré nevezték ki Belgrádba, mely állásában 1939-ig, nyugalomba
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vonulásáig működött. Szolgálata ideje alatt kiváló diplomáciai érzékéről tett tanuságot és
nagy szolgálatokat tett hazájának. A Magy.
Érdemrend nagyker.-je, kormányzói legfelsőbb
elismerés, Ferenc József-rend lovagker.-je, a II.
o. polg. hadi érd. ker., a szerb Szt. Száva-rend
nagyker., az Osztrák Érdemrend I. o. középker. a csillaggal, az Olasz Koronarend tiszti
ker. stb. tulajdonosa. Németül, franciául, angolul, olaszul, oroszul beszél. L.: Bp., XIV.,
Abonyi-u. 19. Tel.: 427-567.
Altmann István dr. ügyvéd, a Pénzint. Közp.
tisztviselője. Szül.: Bp, 1881., ev. A bp.-i ev. főgimn.-ban tett érettségit, a jogot a bp.-i Egy.-en
végezte, majd ügyvédi okl.-et szerzett. Az 1902—
1903. éveket a berlini és a heidelbergi egy.-en
töltötte. Széleskörű jogi irodalmi működést
fejtett ki, házassági jogi cikkei a Jogtud. Közlönyben jelentek meg és „A jelenkori Spanyolország” c. munkáját a Franklin Társ. adta ki.
A bp.-i belga és spanyol követségek jogtanácsosa
volt, jelenleg azonkívül, hogy a P. K. tisztviselője, néh. Kóburg Fülöp herceg hitbizományának
jogtanácsosa. Tagja az International Law
Association-nak 1908 óta és ezen egyesület 1922ben tartott Buenosaires-i konferenciáján a Magy.
Jogászegyl.-tet képviselte. Tulajdonosa a kor.
arany. érd. ker.-nek és belga kir. koronarend
lovagker.-nek. Németül, franciául, angolul és
olaszul beszél. L.: Bp. VI., Lázár-u. 5. Tel.:
111-070.
Altnőder Béla, főszolgabíró. Szül.: Ujmajorpuszta (Bács-Bodrog vm.), 1879 márc. 19. ősrégi bajor családból származik. Atyja: A. Vince,
anyja: kisbeszterczei Urszeny Aranka. Középisk. Zilahon a Wesselényi Koll.-ban, jogtud.
tanulmányait a nagyváradi Jogakadémián végezte. Mint közigazgatási gyakornok, majd tb.
aljegyző szolgált Nagyvárad városánál. A román
megszállás alatt élénk részt vett a magyarság
érdekeiért folytatott küzdelmekben, minden
társadalmi és a szegénysorsú néprétegek javát
előmozdító mozgalmakban. Az erdélyi részek
visszacsatolása után főszolgabíróvá nevezték
ki Szilágy vármegyébe, amelynek közéletében
jelentős szerepet visz. A magyarság érdekében
teljesített kitűnő szolgálatait és bátor kiállását
a románokkal szemben méltányolta az Erdélyi
Magy. Párt, amelynek tagozataiban érdemes

Ambrózy Ágoston dr.
munkásságot fejtett ki. L.: Zilah, Bercsényi-u.
19. sz.
Altnöder Endre műsz. tanácsnok, Nagyvárad városi mérnöki hivatalának vezetője.
Szül.: Bácsmadaras, 1875 máj. 20., rk. Atyja:
A Vince, anyja: Ursziny Aurélia. Középisk.-it
Zilahon a ref. koll.-ban, egy.-i tanulmányait
Bp.-en a Műegyet.-en végezte. 1904 óta áll Nagyvárad város szolgálatában. A román megszálláskor nem tett esküt, állásából elbocsátották és
mint építési vállalkozó dolgozott. Erdély visszacsatolása után ismét a város szolgálatába lépett.
A Magy. Párt intézőbiz. tagja volt, később városi
tanácsos. Számos épületet épített Nagyváradon.
A városi közművek, városrendezés és magasépítés kiváló szakértője. Városi vonatkozású
cikkeit a Mérnök Egyes.-ben olvasták fel. Résztvett a világháborúban 1914—18-ig teljesített
katonai szolgálatot, az orosz és olasz frontokon
harcolt. Tart. tüzérszázados, tulajdonosa a
Signum Laudisnak a kardokkal és a Károly
cs.-ker.-nek. Drezdában járt tanulmányúton.
Németül is beszél. L.: Nagyvárad, Kálváriau. 7.
Altorjay Sándor dr., al-torjai ny. rk. jogtanár, ügyvéd. Szül.: Eger 1887., r. k. Középisk.-it az egri cisztercitáknál végezte, majd a
bp.-i Egy.-en jogi és államtud. doktorátust
szerzett. A bp.-i Egyetem bölcsészeti karán,
továbbá berlini és lipcsei egy.-en egészítette ki
tanulmányait. Pályáját a m. kir. Honv. Min.ban kezdte, mint fogalmazó, a törvényelőkészítő
osztályon működött 1910-től 1916-ig, amikor az
egri érseki jogakad. tanára lett, míg 1922 óta
Bp.-en gyakorló ügyvéd. Jogtörténeti, egyházjogi és büntetőjogi előadásokat tartott gyakran
az ügyvédjelölteknek és széleskörű jogi irodalmi
működése közismert. Tagja a bírói és ügyvédvizsgáló biz.-nak, alelnöke a bp.-i Saskörnek és
a Vöröskereszt Egyes.-nek. Németül, franciául
és latinul beszél. L.: Bp., IV., Eskü-tér 7. Tel.
184-687.
Ambrózy Ágoston dr., sédeni, kir. ítélőtáblai
bíró. Szül.: Sátoraljaújhely, 1879márc. 17., r.k.
A kassai premontreieknél érettségizett, főisk.
tanulmányait Bp.-en, Grácban és Genfben
végezte, jogtudori és ügyvédi okl.-et szerzett és
1907-ben megnyitotta ügyvédi irodáját Sátor
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aljaúj helyen, ahol 1924-ig folytatott gyakorlatot,
majd bírói pályára lépett. Előbb egy évig
Szikszón jbíró volt, majd Bp.-en 1925—1939-ig
a Vegyes Döntőbíróságok mellett működő kormánymegbízottak hivatalában mint törv.-széki
bíró teljesített szolgálatot és jelenleg, mint a bp.-i
kir. Itélőtábla bírája a Min.-elnökség nemzetiségi o.-nak csúcsintézményét képező Államtud.
Intézetben kisebbségi jogi problémáink nyugati
irodalmi anyagának feldolgozásával foglalkozik.
Úgy a döntőbírósági, mint az Államtud. Intézetben teljesített munkája nemzetközi vonatkozású. Több, főként döntőbírósági cikket írt
különböző lapokba és Apponyi Albert nemzetközi munkásságával önálló kötetben foglalkozott. Németül, franciául és angolul is beszél.
L.: Bp., XI., Budafoki-út 17. Tel.: 256-157.
Ambrózy Ágoston, ifj,, sédeni, a Színházi
Magazin szerkesztője. Szül.: 1914 nov. 20,
Sátoraljaújhely, r. k. Kiterjedt ősi nemesi családból származik. Atyja: A. Ágoston, anyja:
Ferenczy Aranka. Gimn. érettségit tett, majd
jogi doktorátust szerzett. Az Egy. Könyvtár,
majd a Kultuszmin. tisztviselője volt, később
állását otthagyta és újságíró lett. A Madár c.
1939-ben megjelent verseskötetével Baumgartendíjat nyert. Számos hetilapban verseket és
novellákat írt, a rádióban előadásokat tart és
három hangjátékkal is szerepelt. Szfőv. Népmüv. Biz. szabadegyetemén irodalmi előadásokat tartott. Németül, angolul, franciául is
beszél. L.: XI., Budafoki út 17. Tel.: 156-167.
Amirás Ernő, a »Corvinus« Kolozsvári Vasöntőde és Gépgyár rt. cégvezetője. Szül.:
Kolozsvár, 1907 okt. 7., r. k. Atyja: A. Bogdán,
anyja: Tanczer Etelka. 1925-ben elvégezte
Kolozsvárott a felsőker. isk.-t, még ebben az
évben elhelyezkedett a Kolozsvári Vasöntőde és
Gépgyárnál, amelynek 1935 óta cégvezetője. A
kereskedelem körébe vágó összes szakismeretekkel rendelkezik, mérlegképes könyvelő. Az
Erdélyi Kárpát Egyes. szakoszt.-nak alelnöke, a
Magántisztv. Szindikátusának 1939—40-ben ig.
tagja volt, a helyi sportegyesületek ig. és vál.
tagja. Németül, románul is beszél. L.: Kolozsvár, Rákóczi-út 37b. Tel.: 26-80.
Anday Piroska, operaénekesnő. Szül.: Bp.
1902. Már gyermekkorában rendkívül tehetsé-

Andriska József dr.
ges zenei hozzáértésről tett tanulságot, a Zeneművészeti Főiskola tanulója volt, ahol hamarosan szép eredményt ért el. Itt ismerték fel
szélesterjedelmű és forrócsengésű alt-mezzoszopránját és Szabados Béla tanár irányításával
egész zenei kultúrája tökéletessé vált. A főisk.
termeiből az Operaházba került, ahol sorra,
vezetőszerepeket kapott. Számos nagy sikert aratott és a tehetséges művésznőt meghívta a bécsi
Operaház is, ahol Anday Piroska művészete
világhírűvé vált. Az operaéneklés mellett a dalés oratóriumének egyik kiválósága, több európaj
színpadon hatalmas sikert ért el.
Andrássy Ernő dr., nagykászoni, gyak. orvos.
Szül.: Szalacs, 1894 ápr. 10., r. k. Atyja: néh.
A. Ernő dr., Biharmegye tb. főorvosa, anyja:
néh. hetényi Kovács Teréz. 1918-ban szerzett
Bp.-en orvosi diplomát s előbb a bp.-i Bársony
klinikán, majd a debreceni szülészeti klinikán
működött, 1919-ben pedig Érmihályfalván telepedett le s itt orvosi gyakorlatot folytat. A r. k.
egyházközség világi elnöke, a Magy. Párt
járási tagozatának elnöke, a Kaszinó alelnöke,
a Magy. Madártani Intézet levelezőtagja. Szakcikkei vadászlapokban jelentek meg, madártani
és archaeológiai tanulmányai ismertek. Tulajdonosa a hadi ékítm. Vöröskeresztnek és a Pro
Eccl. et Pontifice éremnek. Beszél németül és
románul is. L.: Érmihályfalva. Tel.: 28.
Andriska József dr., földbirtokos. Szül.:
Nagyvárad, 1888 febr. 25., r. k. Atyja: néh.
A. Károly, anyja: néh. neczpáli Justh Borbála.
Jogtud. tanulmányainak befejezése után államtud. doktorátust szerzett, majd állami szolgálatba
lépett, amelyből a román megszállás után, az
eskütétel megtagadása miatt, elbocsátották.
A huszonkétéves román megszállás alatt volt
iparos, kereskedő, szőlőbirtokos és mezőgazda.
Jelenleg kizárólag gazdálkodással foglalkozik
Tagja volt a romániai Magy. Párt biharvm.-i
és nagyváradi tagozata vál.-nak. Jelenleg a
Magy. Nemzeti Bank nagyváradi körzetének
váltóbírálója, a Népszövetségi Hitelintézet R. T.
felügy. biz. elnöke, vál. tagja Nagyvárad
thj. város hegyközségének, ig. tagja a Nagyváradi Háztulajdonosok Szöv.-nek, a Nagyváradi Sportegyletnek, egy nagymultú kereszt,
közületnek. A mezőgazdálkodáson kívül igen
széleskörű ismereteket szerzett kereskedelmi és
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ipari téren. Többek között Németországban a
szőrmeáru- és a szűcsipari szakmát is tanulmányozta. L.: Nagyvárad, Rákóczi-út 8. Tel.:
25-45, 25-46.
Angyalossy Béla dr., etédi, ügyvéd. Szül.:
Besztercebánya, 1885., r. k. Az egri cisztercita
gimn.-ban tett érettségi vizsgát, jogot a bp.-i
Egy.-en hallgatott, ott avatták 1910-ben jogtudorrá. Majd a Pesti Hazai Első Tkp. szolgálatába lépett, ahol jogügyi referens és később
titkár lett. Amikor Bp.-en megszerezte az ügyvédi oklevelet, irodát nyitott és azóta gyakorló
ügyvéd. Pest vm. tb. főügyésze és ebbeli minőségében kirendelés alapján árvaszéki ügyeket
intéz. A bp.-i Ügyvédi Kamara választm. tagja.
Földbirtokos, számos társadalmi és gazdasági
egyes. elnöke és ügyésze. Németül és tótul
beszél. L.: Bp., IV., Calvin-tér 5. Tel.: 382-155.
Antal Béla dr., zágoni, orvos, a Magy.
Párt zágoni tagozatának elnöke. Szül.: 1888
dec. 5., ref. Atyja: z. A. Mihály, anyja: Bitóy
Terézia. Köznemesi családból származik, egyik
őse A. Péter Kőröspatakházáról költözött
Zágonba. Középisk. elvégzése után a kolozsvári Egy.-en orvosdoktori diplomát szerzett.
Egyetemi tanulmányai befejezése után mint
orvos vonult be kat.-nak és 1915—18-ig résztvett a világháborúban, főorvosi rangban szerelt le. Kitüntetései: a Vöröskereszt II. o.
díszjelvénye a hadiékítm. és a Károly cs.-ker.
A román megszállás alatt erős magyar propagandát fejtett ki, mint magyarpárti elnök,
amiért hat hónapi elzárást kapott. A román
impérium alatt állandó üldözésnek és meghurcoltatásnak volt kitéve. Még kétízben indítottak ellene eljárást. Hat hónapi büntetését a
sepsiszentgyörgyi fogházban ülte le. A vm.-i
Magy. Párt vál. tagja, szülész-nőgyógyász szakorvos. Németül, románul is beszél. L.: Zágon.
Antal Pál dr., ügyvéd. Szül.: Hátszeg,
1910, ref. Állami tisztviselőcsalád sarja. Jogi
tanulmányait a bp.-i Egy.-en végezte, közben
két évig Lipcsében, Párizsban és Hágában folytatott tanulmányokat. Jogi doktorátust tett és
megszerezte a hágai Nemzetközi Jogi Akadémia
oklevelét is. Az ügyvédi okl. elnyerése óta
önálló ügyvédi gyakorlatot folytat. Egy.-i hallgató korában szemináriumi munkásságot fejtett

ki a magánjog, büntető jog, közg. és közig, jog
tárgykörében. Németül és franciául beszél. L.:
Bp., IV., Váci-u. 52. Tel.: 188—402.
Antal Sándor, hírlapíró. Szül.: 1904 júl. 20.
Szatmárnémeti, r. k. Atyja: A. Sándor dr..
Szatmárnémeti m. kir. város ny. polgármestere,
aki a román impérium alatt kitartó energiával
és meg nem alkuvással védte a színtiszta magyar
város érdekeit. Anyja: Bikfalvy Lenke. Gimn.
érettségit tett, majd közg. egy.-i tanulmányokat folytatott, absolvált. 1926-ban a szatmári
„Szamos” c. napilaphoz került. Egyik cikke
miatt, mint katonát felelősségre vonták. A
kolozsvári hadbíróság nyolc hónapi börtönbüntetésre ítélte, a büntetést ki is töltötte.
Ezután beosztották egy büntető ezredbe, ahonnan teljes felszereléssel átszökött Magyarországra. Itt folytatta hírlapírói tevékenységét.
Vál. tagja a Magy. Könyvkiadók és Könyvkereskedők „Csak szorosan” Egyesületének.
Államilag vizsgázott könyvkiadó. L.: Szatmárnémeti, Attila-u. 19.
Antalffy Endre dr., ipari középisk. német
tanára. Szül.: Ratosnya, 1877 febr. 3., r. k.
Atyja: A. József, anyja: Márk Katalin.
Gyulafehérváron tett gimn. érettségit, az egy.-et
Kolozsvárott végezte, bölcsészdoktori és tanári
okl.-et szerzett. Két évig áll. ösztöndíjjal Kairóban az Azhar Egyet-.en mohamedán teológiai
tanulmányokat folytatott, egy évet Konstantinápolyban töltött. 1907—10-ig Bp.-en volt
tanár, 1910—19-ig pedig Marosvásárhelyen a
felsőkeresk. isk.-ban. 1919—40-ig román állami
intézeteknél tanított. 1940 óta ismét magyar
iskola tanára. A Kemény Zsigmond Irod. Társ.,
a Deutsche Morgenländische Gesellschaft tagja.
Keleti nyelvekkel és irodalommal foglalkozik.
Az orientalisztika körébe vágó tanulmányokat
és cikkeket írt. A „Studium” kiadóvállalat
kiadásában megjelenő „Világirodalmi Lexikon”ban a perzsa és arab-részt szerkesztette. Egyiptomban, Törökországban, Angliában és Palesztinában tett utazásokat. Németül, franciául,
angolul, románul, törökül, arabul, perzsául és
héberül is beszél. L.: Marosvásárhely, Ugron
Gábor-tér 7.
Apezy Ernő dr., ny. kir. ítélőtáblai bíró.
Szül.: Ókanizsán 1885., r. k. Középisk. és
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a jogi egy. elvégzése után bírói oklevelet szerzett Bp.-en és igazságügyi szolgálatba lépett.
Fokozatos előléptetés után, — mely idő alatt
kizárólag büntető ügyszakban működött —
1936-ban a m. kir. ítélőtáblai bírói rangot
érte el és 1939-ben nyugdíjba vonult. A világháború egész folyamán kat. szolgálatot teljesített. Tulajdonosa a III. o. kat. érdemker.nek a kardokkal, az ezüst Signum Laudisnak
a kardokkal és egy pánttal, a bronz Signum
Laudisnak a kardokkal, a Károly cs.-ker.nek, a Ferenc József jub. ker.-nek és az 1912.
évi emlékker.-nek. L.: Bp., XII., Maros-u. 23.

jogi szigorlatait és ott avatták állam- és jogtud.
doktorrá. Rangelsőként végezte a tiszti iskolát
1931-ben a bp.-i m. kir. vonatosztálynál és
1936-ban lépett bírósági pályára. Előbb a
kiskúnfélegyházi jbír.-nál, jelenleg a bp.-i
büntető törvényszéken működik mint jegyző a
XII. tanácsnál, amely a sajtó-, a fiatalkorúak és
köztörvényi ügyeket tárgyalja. 1934-ben a szegedi Egy.-en „A királyi család jogállása” c.
művéért félpályadíjat nyert. 1932—34. években az állami főiskolai ösztöndíjat nyerte el.
Különösen sajtójoggal foglalkozik. L.: Bp.,
IX., Ráday-u. 38. Tel.: 121—988.

Apor János dr., ügyvéd. Szül.: Bp., 1910.,
ref. Középiskoláit a bp.-i Markó-utcai gimn.ban, a jogot a debreceni és bp.-i Egy.-en végezte.
Jogi doktorátust Bp.-en szerzett, úgyszintén
ügyvédi okl. is. Irodája leginkább telekkönyvi
jogesetekkel foglalkozik. Angolul, németül és
franciául beszél. L.: Bp., II., Zsigmond király
útja 1. Tel.: 151—467.

Arnold Ferenc dr., ügyvéd. Szül.: Monostorszeg (Szolnok-Doboka m.), 1890, r. k. Középiskoláit a dési és a szamosújvári főgimn.-ban,
az egy.-et Kolozsvárott végezte, az ügyvédi és
bírói vizsgát Bp.-en tette le. Előbb Kolozsváron
telepedett meg, de 1920-ban a románok hazafias
magyar magatartása miatt kiüldözték. Bp.-re
költözött, ahol azóta ügyvédi gyakorlatot folytat. Irodája leginkább földbirtokkal kapcsolatos
magánjogi, adó- és illetékügyekkel foglalkozik.
Németül és románul beszél. L.: Bp., VIII.,
Szentkirályi-u. 2. Tel.: 337—508.

Apor Péter br., főispáni titkár. Szül.:
Marosvásárhely, 1914 okt. 4. Atyja: A. Péter br. földbirtokos. Háromszék vm. főispánja,
anyja: Borbereki Farkas Irma. A bukaresti Egy.
jogi fakultásán jogtud. diplomát szerzett. 1939
óta ügyvéd Kolozsváron. A kolozsvári Kaszinó
tagja. Németül, franciául és románul is beszél
L.: Kolozsvár, Ferenc József-u. 37. Tel.: 36—85.
Aradi Ignác, plébános, a szent Panteleonról nevezett pentelemonostori c. apát. Szül.:
Székesfehérvár, 1886 nov. 30., r. k. Nyolc
gimnáziumot és teológiai főiskolát végzett.
1910-ben szentelték pappá. Káplán volt
Pázmándon és Perkátán, hitoktató és kórházi
lelkész Székesfehérváron. 1917 óta polgárdi
plébános, 1936 óta pedig esperes, ker. tanfelügyelő. Az OKH polgárdi fiókjának elnöke, a
leventeegyesület elnöke, a polgárdi r. k. egyházközség vegyeskereskedésének alapító elnöke, a
Várm. Mentők Egy.-nek vál. tagja. 1935-ben
egyéves tanulmányúton volt Amerikában. L.:
Polgárdi. Tel.: 34.
Arányi (Aubermann) Miklós ifj, dr., tszéki
jegyző. Szül.: Törökbecse (Torontál vm.), 1912.
r. k. Jeles eredménnyel végezte a reálgimn.-ot és
Szegeden summa cum laude tette le az összes

Arnótfalvy Ágoston, a Magy. Nemzeti Bank
marosvásárhelyi
kirendeltségének
vezetője.
Szül.: Sátoraljaújhely, 1897 máj. 25., r. k.
Atyja: A. Emil, ny. főhadnagy, Sátoraljaújhely város pénztárnoka, anyja: Toma
Krisztina. Sátoraljaújhelyen végezte a gimn.-ot
és a felsőkeresk. iskolát. 1915-ben bevonult
katonának, 33 hónapot töltött frontszolgálatban az orosz, román és olasz harctéren. 1918-ban
szerelt le. 1922 óta a Magy. Nemzeti Bank
szolgálatában áll, 1934 óta főellenőr és az egri
fiók főnökh.-e. 1940 szept. óta a marosvásárhelyi Magy. Nemzeti Bank fiókjának vezetője.
A Férfiak Szent Korona Szöv.-nek tagja. Tart.
hadnagy, a II. o. ezüst vit. érem, a bronz vit.
érem és a Károly cs.-ker tulajdonosa. Járt
Ausztriában, Olaszországban és Németországban. L.:Marosvásárhely, Magy. Nemzeti
Bank. Tel.: 155.
Asztalos István, író. Szül.: Mikeszásza
(Kisküküllő vm.), 1909 aug. 28., ref. Atyja:
A. János, anyja: Deretey Róza. Apja nem
tett eskűt a román államnak, ezért állásából el-
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bocsátották. Középisk. tanulmányait emiatt hat
gimn. oszt. elvégzése után be kellett fejeznie.
Napszámos, majd dinamit-raktárnok lett alagútépítésnél, ugyanott később bányász, kőmíves,
kőfaragó. Letöltötte a katonai évét, majd
cinkografus inas, azután 1937-ig szövőmunkás
volt. Azóta író. A román megszállás alatt a
romániai magyar népközösségen belül az iskolánkívüli népnevelés tanácsadójaként szerepelt.
Tehetséges regényíró, „Elmondja János” és
„Ujesztendő” c. regényei szép sikert arattak.
Novellái jelentek meg az összes erdélyi napilapokban és szépirodalmi folyóiratokban, valamint a „Nyugat”, „Ünnep” és az „Uj Idők”
hasábjain. Beszél románul is. L.: Kolozsvár,
Jon Moldován-u. 18.
Asztalos Károly, vitéz, zilahi, okl. gépészmérnök. Szül.: Szeged, 1896 dec. 13., ref.
A polg. Ref. Koll.-ban 1914-ben érettségizett,
mint műegy.-i hallgató bevonult katonának a
kolozsvári 21. honv. gy. e.-hez. Harminckét
hónapon át első arcvonalbeli szolgálatot teljesített az orosz és az olasz fronton. Kiválóan vitéz
magatartásáért az I. o. ezüst vit. éremmel, a III.
o. kat. érd. ker.-tel a kardokkal, a Károly cs. ker.tel, a II. o. német vaskereszttel és a háb. eml.
éremmel tüntették ki. Mint tart. főhadnagy
szerelt le. 1922-ben megszerezte a Műegy.-en
a gépészmérnöki okl.-et. 1923 óta a bp.-i Autótaxi Vállalat üzemmérnöke. 1927-ben a Kormányzó Úr vitézzé avatta. Kiváló szakismereteket szerzett különösen az autókarosszéria
gyártása és az autocar ügyekben. L.: Bp.,
XII., Böszörményi-út 13—15. Tel.:hívószám
d. u. és este 154-621.
Asztalos Sándor dr., szilágyfőkeresztúri és
zilahi, ügyvéd. Szül.: Nagyenyed, 1908 jun. 15.,
ref. Jogi és államtudományi, valamint ügyvédi
okl.-ét a kolozsvári Egy.-en szerezte. Megszervezője és első elnöke volt az Orsz. Magy. Párt
nagyenyedi ifjúsági tagozatának, majd a párt
kolozsvári tagozatának ügyésze, lett 1936-tól
az Érd. Magy. Gazd. Egylet jogtanácsosává
választotta. 1939—40-ben a romániai magyar
népközösség jogi előadója lett és a helyi tagozat ügyésze. 1936-ban a „Vásárhelyi találkozó”
alelnökévé választotta. Magy. képv.jelölt volt
1937 és 1939-ben. Vál. tagja az EMKE-nek
és az EMGE-nek. Tagja lett az Erdélyrészi

Augustich Ferenc
Földbirtoktanulmányozási
Bizottságnak
is.
Szerkesztője az „Erdélyi Gazda” jogi mellékletének és „Törvénykezési” rovatának. Beszél
románul és németül. L.: Kolozsvár, Horthy
Miklós-út 7. Tel.: 14—84.
Atkáry Ottó, szalai, r. t. igazgató. Szül.:
Temesvárott, 1879. Szülővárosában végezte
középisk.-it és gyakorlati pályán a legnagyobb
németországi festékgyár magyarországi képviselője volt. Az I. G. Farbenindustrie néhány
magyarországi vállalatának az élén is állott és
a festék-, valamint a vegyi szakmának egyik
legtekintélyesebb szakembere Magyarországon.
A háborúban frontszolgálatot teljesített és mint
tart. százados szerelt le. Átlagon felüli háborús
teljesítményeiért a Kormányzó Úr az őrnagyi
címet adományozta neki. Hadikitüntetései:
a III. o. kat. érd. ker., a bronz és az ezüst Signum
Laudis a kardokkal, Károly cs. ker., magyar és
osztrák hadi érdemérem. L.: Bp., VI., Benczur-u. 21.
Auer György dr., kir. főügyész-h., egyet. m.tanár. Szül.: Bp., 1888. Jogi tanulmányait a
bp.-i és külföldi egy.-eken végezte. 1911-ben
lépett igazságügyi szolgálatba, 1917-ben nevezték ki ügyésszé. Hivatala mellett a jogtudomány művelésének szentelte munkásságát,
számos hosszabb büntetőjogi tanulmánya jelent
meg magyar és német szaklapokban. Megírta a
Magyar Bűnvádi Eljárás Tankönyvét és nagyobb kötetben jelent meg a becsület védelméről szóló műve. A jogtudományi kar magántanárrá képesítette. Nemzetközi jogi kongreszszusokon gyakran szólalt fel és többször képviselte Magyarországot. Éveken át titkára volt
a Magy. Jogászegyletnek és az Orsz. Jogászgyűlésnek. L.: Bp., VI., Benczur-u. 48.
Augustich Ferenc, aviatikus, autószalontulajdonos. Szül.: Alsólendva, 1893 aug. 18.,
t. k. Atyja: A. György, anyja: Pintér Karolina. A kalocsai jezsuita gimn.-ban végezte
tanulmányait, majd a vas- és fémipari szakiskolában aviatikát tanult. A háború elején
bevonult katonának s a galíciai frontra került.
1916-ban, mint képzett aviatikust, áthelyezték
a repülőkhöz. Repülőszázadával az olasz fronton harcolt. Az összeomlás Belgrádban érte,
innen Bp.-re került, ahol a Debrecen—Budapest
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légipostái szolgálatban működött pilótaként.
1919-ben a székely hadosztályhoz helyezték,
mint repülőtiszthelyettes, ahol a románok bevonulásáig teljesített szolgálatot. A románok
internálták. Később a Kolozsvári Tkptárhoz
került, 1927-ben megalapította a „Ballon”
vulkanizáló üzemet, 1940-ben pedig a kolozsvári „Leonida” autó-r.-t.-ot vette át s azóta
annak vezetője. Tulajdonosa az I. és II. o.
bronz. vit. éremnek s a Károly cs.-ker.-nek
Európa több országát beutazta. Beszél németül
és románul is. L.: Kolozsvár, Dohány-u. la.
Tel.: 18—30.
Aujeszky László dr., egyet. m.-tanár, m.
kir. osztály-meteorológus. Szül.: Bp., 1903
aug. 23., r. k. Atyja: A. Aladár dr., profeszszor, anyja: Megyeri Karolina. Bp.-en érettségizett, 1925-től 1928-ig egyet. szemináriumi
korrepetitor volt. 1926-ban szerzett bölcsészdoktorátust. A matematikából, mint főtárgyból, summa cum laude tett bölcsészdoktori szigorlatot. 1926 óta a m. kir. Orsz. Meteorológiai
Intézet tagja. 1934-ben miniszteri elismerésben
részesült, egy évvel később m. kir. osztálymeteorológusi címet kapott. 1936 óta az Organisation Meteorologique Internationale szinoptikus bizottságának tagja. 1937-ben a bp.-i
Tud.-Egy. m.-tanárrá habilitálta. 1939 óta a
Kir. Magy. Term. Tud. Társulat másodtitkára,
a M. kir. Orsz. Meteorológiai Int. osztályvezetője. A Magy. Met. Társ. és az Orszl Közeg.
Egyes. vál. tagja, a Commission pour l’Etude
des Calamités Naturelles magy. bizottságának
titkára, több külföldi szakfolyóirat referense.
Kiváló meteorológus, számos könyve jelent meg.
Ezek: „Védekezés az időjárási károk ellen”, „Az
időjárás és a mindennapi élet”, „A stratosféra”,
„Népszerű időjárástan”, „Az időjárás és az
ember”, Meteorológiai tényezők szerepe a piackutatásban”. Értékes cikkei, tanulmányai magyar és külföldi szaklapokban jelentek meg.
Németül, franciául, angolul és olaszul is beszél. L.: Bp., II., Bogár-u. 6. Tel.: 150—789.
Aulich Vilmos dr., ügyvéd. Szül.: Bp.,
1885, r. k. A bp.-i piarista gimn.-ban tett
érettségit, a jogot a bp.-i Egy.-en hallgatta, ott
avatták jogtudorrá és letette az ügyvédi vizsgát. Előbb Zboray Miklós dr. orsz. képv. ügyvédi irodáját vezette, majd a világháború ki-

Ács Ferenc
törésekor hadbavonult és megszakítás nélkül
öt évig és négy hónapig volt katona. Leszerelése után visszatért Zborayhoz, míg 1920-ban
önálló irodát nyitott és azóta ügyvédi gyakorlatot folytat. Németül beszél. L.: Bp., IV.,
Petőfi Sándor-u. 17. Tel.: 185—665.

Á
Ábrahám Ernő, író. Szül.: Debrecen, 1882.
Jogi tanulmányait Debrecenben végezte, majd
Bpestre jött, ahol azóta is igen termékeny írói
tevékenységet fejt ki. Első műve 1916-ban jeent meg Bp.-en (Kerek ég alatt), több kötet elbeszélés-gyűjteménye látott napvilágot.
A Nemzeti Színház 1933-ban játszotta „Isten
vára” c. négyfelvonásos misztériumát. Beszél
németül és angolul is. A magyar irodalmi élet
egyik kiválósága.
Ábrányi Aurél dr., lászlófalvi és mikeföldi,
a Nemzeti Ujság és az Uj Nemzedék politikai
szerkesztője. Szül.: Szentendre, 1914 júl. 10.,
r. k. A híres író-költő-zenész Eördögh-Ábrányicsaládból származik. Atyja: Ábrányi Emil, az
Operaház ny. igazgatója, zeneszerző, karnagy.
Nagyatyja: Ábrányi Emil költő, műfordító.
Dédatyja: Ábrányi Kornél, zeneszerző és zenekritikus. Középisk. Bp.-en végezte, majd
1941-ben Kolozsvárott a jogtudományok doktorává avatták. 1933-tól a Budapesti Hírlap belső
munkatársa volt. Az Esti Ujság alapításakor
annak belső munkatársa lett. 1936 okt. óta a
Nemzeti Ujság és az Uj Nemzedék politikai
munkatársa. Külföldi utazásairól, melyeken
mint újságíró vett részt, beszámolt a Nemzeti
Ujság és az Uj Nemzedékben. L.: Bp., II.,
Bajvívó-u. 4. Tel.: 153-869.
Ács Ferene, festőművész. Szül.: Kolozsvár,
1876 jún. 16., ref. Atyja: Á. Ferenc, anyja:
Horváth Katalin. Középisk. elvégzése után a
bp.-i rajztanárképző és Nagybányán a Hollós
festőisk. növendéke lett, Münchenben festőakadémiát végzett. Résztvett a világháborúban 1914—18-ig. A müncheni Kunstvereinben,
a bp.-i Műcsarnokban, a Nemzeti Szalónban és
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a bukaresti Szalónban tartott kiállításokon vett
részt. A kolzsvári Múzeum több képét megvásárolta, így a Búzakévék, Silberstein bácsi.
Cigányok, Tükör előtt c. munkáit és egy női
portréját. Németül is beszél. L.: Kolozsvár.
Eszterházy-u. 15.
Ádám János dr., ügyvéd. Szül.: Bp. 1910
márc. 12., r. k. Atyja: Á. János, anyja: Tary
Brigitta. Zilahon a ref. gimn.-ban érettségizett,
a kolozsvári Egy.-en jogi doktorátust szerzett.
1938-ban ügyvédi irodát nyitott Zilahon, azóta
ügyvédi gyakorlatot folytat. A Magy. Párt és a
Magy. Kaszinó tagja. Románul is beszél. L.:
Zilah, Széchenyi-u. 6.
Ághi Erzsi, színművésznő, a Nemzeti Színház tagja. Szül.: Nagyvárad, 1897 júl. 11.
Jónevű színészcsaládban született, apja Á. Sándor híres vidéki színész volt. Középiskoláit
Kolozsváron végezte, majd a bp.-i Orsz. Színművészeti Akadémián tanult. Már itt nagy
sikereket aratott, annyira, hogy az iskola befejezése előtt a Nemzeti Színház tagjai sorába
szerződtette. 1918-ban felesége lett Uray Tivadarnak, a Nemzeti Színház nagy művészének.
Sikeres alakításai voltak az Ármány és szerelem,
Aranyember, Nagymama, stb. című darabokban. (L.: Bp. V., Pannónia-u. 22.)
Áján Tivadar kereskedő és malomtulajdonos. Szül.: Szamosújvár, 1885 dec. 19., örménykath. Atyja: Á. Lukács, bankigazgató, egyházi tanácsos, vm.-i virilis, fontos közéleti szerepet töltött be. Anyja: Kepri Mária. Középiskoláit Brassóban és Pozsonyban, a keresk.
akadémiát Kolozsvárt végezte el. 1906-ban
kereskedői pályára lépett. Malomüzletet és
sertéshizlalót létesített, szalámigyárat alapított.
Rum- és likőrgyártással, valamint erdőkitermeléssel is foglalkozott. 1920—31-ig a számosújvári Hitelbank vezérigazgatója volt. A Magy.
Párt v. helyi alelnöke. Egyházi tanácsos, a
Magy. Párt listáján képviselővé választották.
Több cikluson át városi tanácsos volt. A háború alatt Kolozsvárnak, Szamosújvárnak és
Désnek sertéssel és sertéshússal való ellátását irányította. Nagyobb exportüzleteket bonyolított
le Ausztriával, Németországgal és Csehszlovákiával. Egyformán jártas az élő jószágtenyésztés,
hizlalás, a szalámigyártás, különböző italok

Árvay Mihály
előállítása, a bankszakma, a malomipar, a gabonaszakma és az általános kereskedelem terén
Németül, románul és franciául is beszél. L.:
Szamosújvár, Víz-u.
Árkay Bertalan, építész. Szül.: Bp., 1901.
Műegyetemi tanulmányainak befejezése után
édesapjánál, n. Á. Aladár műtermében tevékenykedett, majd a római Magy. Akad.-ra
került ösztöndíjjal. A Kaposvári Múzeum egyik
pályázatán első díjat nyert. A győrgyárvárosi
modern kath. templomot édesapjával együtt
tervezte, majd 1933-ban megépítette a főváros
egyik legszebb modern templomát, a városmajori parkban 1935-ben ugyanennek a templomnak eredeti formájú haranglábát is ő tervezte. Az 1934-ben kiírt Tabán-rendezési pályatervével II. díjat nyert. Az Orsz. Irod. és Műv.
Tanács tagja.
Árvay Árpád hírlapíró, orsz. gyűl. képv.
Szül.: Szatmárnémeti, 1902 ápr. 25. Nagyváradon a premontrei fő gimn.-ban tett érettségit, négy félévig jogi tanulmányokat folytatott. Gépgyári cégjegyző volt, 1929-ben lett
hírlapíró. Ebben az évben egy cikkéért a nagyváradi román hadosztályparancsnokság tisztikara halálra ítélte, de a polgári bíróság az ítéletet börtönbüntetésre változtatta át. Később
főszerkesztője lett a Magyar Szó c. irredenta
lapnak. Mintegy harminc izgatási és nemzetgyalázási per indult ellene román részről. 1933ban a Magy. Párt főtitkára és központi vezetőségi tagja lett. A bécsi döntés után a nagyváradi
magyar polgárőrség parancsnoka, majd Bihar
vm. kormánybiztos-helyettese volt. 1940 okt.
10-e óta a magyar képviselőház tagja. A nagyváradi r. k. egyházközség tanácsosa, az Ujságíró Otthon elnöke, a Magy. Dalkör társelnöke,
az Orsz. Ujságíró Egyes. elnöki tanácstagja stb.
Mint a Magy. Párt vezetőségi tagja kezdeményezte, majd megszervezte a párt ifjúsági szakosztályait, számtalan kulturális és irodalmi előadást tartott Erdély városaiban és falvaiban,
küzdött a magyar munkásságért. Nagyváradon
javaslatára állították fel a Magyar Házat.
Rendszeres falukutató munkát végzett Bihar
vm.-ben. Háromholdas kisgazda, gyakorlati
szőlészeti és gyümölcskertészeti szakismeretekkel rendelkezik. „Regősök útján” c. önálló
verskötete jelent meg, társszerzője a,,Tűz, tűz”
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c. antológiának. „A numerus valachicus a kisebbségi szerződés tükrében” c. kisebbségpolitikai tanulmányt írt. A Nemzeti Ujság munkatársa, a nagyváradi Magyar Lapok belső munkatársa. Németül és románul is beszél. L.: Nagy
várad, Templom-u. 18.
Árvay Mihály dr., gyakorlóügyvéd. Szül.:
Szatmár, 1908 szept. 29., r. k. Atyja: Á. Antal,
anyja: Oláh Erzsébet. Középiskoláit Szatmáron
végezte, az egy.-et Kolozsváron, ott tett ügyvédi
vizsgát is. Eredetileg banktisztviselő volt, majd
újságíró, később lépett csak a jogi pályára.
1938 óta mint önálló ügyvéd működik. A Magy.
Párt ifj. vezetőségi tagja, a Kölcsey Kör tud
szakosztályának vál. tagja. Egyházi és jogtanácsos, a Caritas kultúrszakosztályának alelnöke, a Kath. Legényegylet titkára, az összes
helyi társadalmi egyesületek vezetőségi tagja.
A magyar ifjúságról több riportja jelent meg.
„Mire a kalászok megérnek” c. népszínművét
sikerrel adták elő. Gazdasági és szoc. pol. kérdésekkel is foglalkozik, ebből a tárgykörből
sorozatos előadásokat is tartott, öt évig a falumunkaszervezet tagja volt. Foglalkozott az
erdélyi ifjúság átképzésével is. Románul is beszél. L.: Szatmár, Honvéd-u. 22.
Árvátfalvi Nagy Domokos, az Angol-Magyar
Cérnagyár erdélyrészi kerületi képviselője. Szül.:
Telekfalva, 1896 dec. 15., ref. Atyja: néh. Á.
N. Elek, anyja: néh. Balázs Anna. A székelyudvarhelyi gimn.-ban érettségizett, tanulmányait a kolozsvári Tud. Egy. jogi karán folytatta. 1915—1918-ig katonai szolgálatot teljesített a székely hadosztályban, mint a géppus-

Ávedik Félix dr.
kás osztály parancsnoka. Az orosz, román és
olasz fronton harcolt. Hat hétig Brassóban
román fogságban, 1920-ig pedig internáló
táborban volt. 1925 óta Kolozsváron az An
gol-Magyar Cérnagyár szolgálatában áll. Tart
hadnagy, a II. o. ezüst vit. érem és a
Károly cs. ker. tulajdonosa. A Magy.
Kaszinó r. tagja. L.: Kolozsvár, Mátyás
király-tér 9.
Ávedik Félix dr., a bp.-i büntető-járásbíróság elnöke. Szül.: Erzsébetvárosban (Kisküküllő vm.), 1888. Előbb a kincstári jogügyek
ig.-nál teljesített szolgálatot, majd a világháború elején bevonult és több szép kitüntetést
szerzett. Főhadnagy-hadbíró. A rózsahegyi, majd
a bp.-i járásbíróság bírája volt, azután a Kir.
Kúrián működött, mint tanácsjegyző. 1926-ban
a bp.-i kir. büntető törvényszék bírája lett.
Szavazóbíró volt a sajtótanácsban, amelynek
később tanács vezetője lett. 1929-ben nevezték ki
a bp.-i kir. járásbíróság elnökévé. Tagja a Fehér
Ház bajt. szöv.-nek. Sokat utazott külföldön,
Európában, Kisázsiában, Szíriában, Palesztinában és Egyiptomban is. Utazásairól sok érdekes
leírás és önálló tanulmány jelent meg. Foglalkozott a magyarországi örmények sorsával is.
Cikkeit bel- és külföldi szak- és napilapok közölték. Kétkötetes jogi munkála a „Büntetőjog”.
Egy.-i hallgató korában festészettel is foglalkozott, előbb a fővárosban, majd Berlinben és
Párisban is tanult. Tagja a Nemzeti Szalonnak,
a Műcsarnoknak és a Magy. Képzőművészek
Egyes.-nek. Kiállításokon szép sikereket aratott
akt-, arc- és tájképeivel. Felesége felvinci Takács
Alice hegedűművésznő.
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Babay József

B
Baán Achilles dr., nádasdi, a Pénzint. Közp.
igazgatója. Szül.: Tarcadobó. A Pongrác, Pattornyai, Szentiványi és Szmrecsányi családok
közös törzséből eredő és velük egyazon címert
használó liptói ősnemes családból származik.
Eperjesen végezte középiskoláit, majd Kolozsváron szerzett jogi- és államtudományi doktorátust és ügyvédi vizsgát is tett itt. A politikai
életben már ügyvéd korában élénk szerepet vitt
és Héthárson orsz. gyűl. képviselőnek is jelölték.
Hosszú ideig szerkesztette a Sáros című belpolitikai hetilapot, majd Eperjesen ügyvédi
irodát nyitott. Tagja volt Eperjes város
képviselő testületének és Sáros vm. törv. hat.biz.-nak. Kassán egyházmegyei főügyésznek
és a kath. Papnevelő Intézet r. k. tanárának
választották meg, majd 1914-ben Bp.-re került,
ahol két évig volt a Földbirtok Bank jogtanácsosa. Ügyésze lett a Pénzint. Közp.-nak, ahol
a jogügyi osztályban, majd a titkárságnál
működött cégvezetői minőségben. Igazgatóhelyettesé lépett elő és 1927-ben igazgató lett.
Pest-Pilis-Solt-Kiskún, Sáros, Borsod, Gömör
és Kishont, továbbá Szatmár, Ugocsa és Bereg
vm.-ék megyei és Eperjes városi tb. főügyésze,
a KANSz stb. jogtanácsosa. A II. o. polgári
h.-érdemk. tulajdonosa. Az Országos Kaszinó
tagja. L.: Bp. VI., Aréna-út 84. szám. Tel.:
110—211.

Baár Tibor dr., kir. járásbíró. Szül.: Lapusnyak, 1892. Atyja: B. Sándor, anyja: Komenczy Elvira. A nagyenyedi Bethlen Koll.ban érettségizett, jogtud. doktorrá a kolozsvári
Egy.-en avatták és az egyesített bírói és ügyvédi
vizsgát is Kolozsváron tette le 1922-ben. Mint
önkéntes 1914 aug. elsején vonult a harctérre
és a cs. és kir. 50. gy. e. hadapród jak ént résztvett az ivangorodi rohamban. Mint főhadnagy
szerelt le. A román megszállás alatt a temesmegyei Lippán ügyvédi gyakorlatot folytatott
1940 szept. másodikáig, majd az erdélyi
részek visszacsatolása után, 1940 nov.-ben kir.
járásbíróvá nevezték ki a háromszékmegyei
Barótra, ahol mint egyedüli bíró, a bíróságnak
vezetője is. A harctéren több kitüntetést szerzett. Irodalmi téren és a publicisztikában is
nagyobb tevékenységet fejtett ki. Verseket,
novellákat és tanulmányokat írt vidéki és fővárosi lapokba. Románul és németül beszél.
L.: Bárót.
Babay József író és ujságíró. Szül.: Nagyatád, 1898 nov. 29., r. k. Diákéveit Somogyban,
Kiskunfélegyházán és Pécsett töltötte. Középiskolai érettségit tett és jogi tanulmányokat
folytatott. 1916—18.-ig katona volt, 9 hónapot töltött a fronton. Ujságírói működését
vidéken kezdte: Kaposvárott, Szombathelyen
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és Baján dolgozott. 1925-ben költözött Bp.-re,
eleinte több napi és hetilapban helyezte el
írásait, majd belső munkatársa lett napilapoknak és jelenleg az Ujság főmunkatársa. A Petőfi
Társaság tagja, a Magy. Színpadi Szerzők
Egyes.-nek igazgatója. Számos nagysikerű regényt és színdarabot írt. Megjelent regényei:
Menekülj a szerelemhez, Vándorlegények, Mi
huszonketten, Rózsafabot, Csodaorgona, Édesanyám, őfelsége kitaszít. Színdarabjai: Veronika, Napraforgó, Csodatükör, Furulyaszó,
amelyeket a Nemzeti Színházban adtak elő.
A Rózsafabot, Áll a bál, 5 óra 40 perc. Magyar
feltámadás, Hét szál rózsa, címen filmdarabokat
írt. Németül is beszél. L.: Bp. II., Fény-u. 2.
Tel.: 152—003.
Bacsó Géza István dr., ügyvéd, járásbíró.
Szül.: Facsád, 1909 aug. 20., r. k. Atyja: B. Géza
építészmérnök, anyja: Seigl Matild. A gyulafehérvári r. k. főgimn.-ban érettségizett, az
egy.-et Kolozsváron végezte, 1935-ben jogi
doktorátust szerzett. 1936 óta ügyvéd Kolozsvárott. 1940-ben a magyar katonai parancsnokság járásbíróvá nevezte ki. A román megszállás
alatt a román népközösség szegény tagjainak
ingyen ügyvédi segítséget nyújtott. A Magyar
Kaszinó tagja. Németül, románul is beszél. L.:
Kolozsvár, Szt. Egyház-u. 24. Tel.: 16—41.
Bacsó László ref. segédlelkész, joghallgató,
kolozsvári városi tisztviselő. Szül.: Marosujvár,
1913 okt. 7., ref. Jeles eredménnyel érettségizett,
Kolozsvárt a Ref. Teológián szerzett lelkészi
diplomát. Jelenleg a kolozsvári Tud. Egy. jogi
karának hallgatója. L.: Kolozsvár, Görgey-u. 20.
Badics Aurél dr., m. kir. kormányfőtanácsos,
min. oszt. tanácsos, műegy. tanácsjegyző. Szül.:
Ujvidék, 1889. Fia B. Ferenc min. tan., ny. tankerületi főigazgatónak. Középiskolai tanulmányait Kassán és bp.-i Markó-utcai főgimn.-ban
végezte, utána a bp.-i és a berlini egyetemeken
jogot hallgatott és 1912-ben megszerezte az
államtudományi tudori oklevelet. Köztisztviselői pályafutását a Vallás- és Közoktatásügyi
Minisztériumban kezdte meg. A felsőbb leányés polg. iskolai, majd a felsőkeresk. iskolai, utóbb
pedig az egyetemi ügyosztályban teljesített
szolgálatot. A szegedi Horthy Miklós Tud. Egyet.
építkezésének előadója volt. Fokozatosan előlépett min. osztálytanácsossá és 1927 óta a

Batiz József
Műegyetem, most már József Nádor Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem tanácsjegyzője,
illetőleg rektori hivatalának vezetője. Érdemes
közszolgálata elismerésül a Kormányzó Úr
1933-ban a m. kir. kormányfőtanácsosi címmel
tüntette ki. L.: Bp., XI., Műegyetem-rakpart 3.
Tel.: 258—638.
Bagyó János dr., író és hírlapíró, az Ujság
belső munkatársa és politikai rovatvezetője.
Szül.: Galambpéteri, 1885. A besztercebányai
kat. főgimn. elvégzése után a bp.-i Tud. Egy.-en
középiskolai tanári és bölcsészettudományi
doktori oklevelet szerzett. Mint egyetemi hallgató vezető szerepet játszott a főiskolai ifjúság
szociális mozgalmaiban és elnöke volt a Bölcsészettanhallgatók Segítőegyesületének. Később jogtudományi előadásokat is hallgatott,
öt és fél éven át az Ujság felelős szerkesztője
volt. A világháború idején mint gyakorlati
pedagógus is működött a bp.-i Barcsay-u.-i
főgimn.-ban. Lapjában főként politikai, társadalmi és pedagógiai cikkeket ír és politikai
rovatvezetői munkásságát pártkülönbség nélkül
nagyrabecsülik. Irásait mindig a tiszta meggyőződés, pompás stílus és az igazsághoz való
törhetetlen ragaszkodás jellemzik. Gyakran
feltűnést keltett cikkeken és intervjukon kívül
önálló munkája is megjelent „Széchenyi István
gróf közlekedésügyi politikája és tevékenysége”
címen. L.: Bp., II., Aranka-u. 8. Tel.: 152—205.
Baitz József, beodrai, m. kir. kormányfőtanácsos, a Közs. Élelmiszerárusító Üzem
vezérigazgatója. Szül.: Mór, 1892. Apja: n. B.
József altábornagy. Maga is katonatiszti pályára
készült, 1912-ben elvégezte a Ludovika Akadémiát és 1919-ig tényleges katonai szolgálatot
teljesített. Jelenleg nyugállományú honvéd
huszárőrnagy. A világháború után hűtőipari és
közgazdasági téren Olaszországba került, maid
visszatért Magyarországra. 1924-től 1934-ig a
Frigor Hűtőházi és Kereskedelmi R.-T. hűtőház
igazgatója, 1934—1935. évben a Magyar Élelmiszerszállító és Árukereskedelmi R. -T. igazgatója
volt. 1936 óta vezérigazgatója a Budapest
Székesfővárosi Községi Élelmiszerárusító Üzemnek. Társelnöke a Magyar Hűtőipari Szövetségnek, igazgatósági tagja a Népegészségügyi
és Munkásvédelmi Szövetségnek, tagja a Hangya
Értékesítési tanácsnak. L.: Bp., Szeréna-u. 7.
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Hiv.:

Tel.:

Bajna Imre, szárhegyi, kereskedő. Szül.:
Gyergyószentmiklós, 1888 szept. 20., r. k.
Gimn. tanulmányai után a kereskedelmi pályára
lépett és Gyergyószentmiklós magyar társadalmában tényezőként szerepelt. Csoportvezetője
volt a gyergyószentmiklósi Magyar Pártnak,
elnöke a kereskedelmi szakosztálynak, a sportegyesületnek. Egyházi tanácsos, a Gazdasági
Hitelintézet igazg. tagja, az Iparos Dalkör pénztárnoka s a Kereskedői Egyesület elnöke. L.:
Gyergyószentmiklós.
Bakách-Bessenyey György báró, rendk.
követ és megh. miniszter. Szül.: Bp. 1892.
A budapesti majd a bécsi egyetemen
jogot hallgatott. Tanulmányainak befejezése
után Pest vm. szolgálatába lépett. A háború alatt a cs. és kir. 7. Vilmos császárhuszárezrednél szolgált és mint tartalékos
hadnagy szerelt le. Vitéz magatartásáért több
hadikitüntetésben részesült. A háború után
1919-ben pénzügyi segédtitkár volt, 1920-ban
pedig a m. kir. Külügyminisztérium szolgálatába
lépett át. Később a római m. kir. követséghez
osztották be, 1923-ban berendelték a Külügyminisztérium politikai osztályába, amelynek a
következő évben, I. osztályú követségi titkári
rangban, helyettes vezetője lett. Egyideig a
bécsi követséget vezette, majd ismét központi
szolgálatra osztották be és a Külügyminisztérium politikai osztályának élén állt. Alt Valdemár távozása után a Kormányzó Úr rendkívüli
követ és meghatalmazott miniszteri ranggal
Magyarország belgrádi követévé nevezte ki.
Hadi kitüntetéseken kívül tulajdonosa az olasz^
lengyel és osztrák Korona-rendnek, a pápai
Szent Gergely-rendnek, tagja a szuverén Máltai
Lovagrendnek stb. L.: Bp., I., Uri-u. 32. Tel.:
160—608.
Bakó Gábor, vitéz, kir. főmérnök. Szül.:
Csikmindszent, 1896 febr. 6., r. k. Atyja: n. B.
Tamás, anyja: Gergely Teréz. A csíkszeredai
r. k. főgimn.-ban érettségizett, Bp.-en elvégezte
a Műegy.-et, mérnöki okl.-et szerzett. 1916-ban
bevonult katonának a bp.-i 38. gy. ezredhez, és
az orosz, olasz fronton és a keleti Kárpátokban
teljesített szolgálatot. Tart. főhadnagy, az I. o.

Bakody Aurél dr.
ezüst vit. érem, a bronz vit. érem és a Károly cs.ker. tulajdonosa. 1929-ben vitézzé avatták.
1927—30-ig a balatoni körút m. kir. építési
kirendeltség építésvezető mérnöke volt, 1930—
33-ig pedig a kaposvári kir. államépítészeti
hiv. mérnöke. 1933—40-ig a zalaegerszegi kir.
államépítészeti hivatal szakaszmérnökeként dolgozott. A visszacsatolás után Csík vm. katonai
parancsnoksága alá osztották be, mint közúti
előadót. Ezen beosztásában a románok által
elhanyagolt utak helyreállításánál fejtett ki
eredményes munkát, amiért a hadseregpar.-ság
dicsérő elismerésben részesítette. Később az
államépítészeti hivatal vezetője lett. A MOVE
zalaegerszegi csoportjának, a zalaegerszegi
Kaszinó tagja. Kiváló útépítő, A Balaton
környékén és Zala vm.-ben több országútat
és hidat épített. 1938-ban Zala vm. törv. hat.
részéről résztvett a hágai útügyi kongresszuson.
Járt Svájcban és Franciaország-ban is. Németül
is beszél. L.: Csíkszereda, Apafy-u. 9.
Tel.: 27.
Bakody Aurél dr., egy. m. tanár, a Lipótmezei áll. elmegyógyintézet igazgatóhelyettese
és osztályvezető főorvosa, a bp.-i kir. büntetőtörvényszék és törvényszék állandó elmeorvosi
szakértője. Szül.: Bp., 1886. Régi tekintélyes
orvoscsaládból származik, egyik őse szepességi
fizikus volt a XVIII. században, dédapja, B.
József a homeopathianak magyarországi megalapítója, nagyatyja, B. Tivadar pedig a bp.-i
Egy.-en a homeopathia tanára volt. Orvosi oklevelét 1909-ben a bp.-i Egy.-en szerezte, amelynek 1922 óta az elmekórtani diagnosztika tárgyköréből magántanára. Az 1910—12. években
az egyetem szemészeti, majd elme- és idegkórtani klinikáján működött, 1912-ben a bp.-i
lipótmezei elme- és ideggyógyintézet másodfőorvosa, 1922 óta osztályvezető főorvosa, 1929
óta pedig igazgatóhelyettese. A háború alatt
a XVI. számú helyőrségi kórházban két új
elmeosztályt szervezett meg és vezetett. Magyarországon és a külföldön számos szakcikke
és munkája jelent meg, amelyekben orvosi kérdéseken kívül jogiakat is fejteget. Művei között
szerepelnek többek között ,,A korlátoltan beszámíthatók és büntetőjogi elbírálásuk” és
„Miként kellene módosítani az elmegyógyintézeti járásbírósági szemlékről szóló törvényt” c.
munkák. E két kérdésről kidolgozott törvény-
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tervezetét magáévá tette a Magy. Elmeorvosok
Egyesülete is, amelynek kebelében élénk tevékenységet fejt ki. L.: Bp., I., Hidegkúti-út 72.
Bakonyi Pál dr., ügyvéd. Szül.: Pápa, 1868.,
ref. Érettségit a pápai kollégiumban tett, jogot
a bp.-i Egy.-en végzett. Ott avatták jogtudorrá
és ügyv. okl.-ét a bp.-i ügyvédvizsgáló bizottság
előtt szerezte. Az ügyvédtársadalomban hosszú
évekig jelentős szerepe volt. A bp.-i Ügyvédi
Kamara vál.-nak több cikluson át volt tagja,
fegyelmi bírája, az Orsz. Ügyv. Szöv. egyik
alapítója és első központi ügyésze, az Orsz.
Ügyvédliga v. elnöke, jelenleg tb. elnöke, az
Orsz. Ügyvéd Otthon v. ügyv. elnöke, a Magy.
Jogászegylet ig. tanácsának v. tagja. Több társ.
egyes. elnöke, vezetője, a VI. B. ker. adófelszólamlási bizottság h. elnöke volt, a Vörös
Kereszt Egylet VI. ker. csoportnak társelnöke
volt, a Polg. Egység Pártjában az intéző biz.
tagja volt, a NÉP VI. ker. pártszervezetének
alelnöke volt, a VI. ker. Légoltalmi elnöki
tanácstag. Széleskörű szakirodalmi működést
fejtett ki, a Magy. Jogélet c. lapot húsz évig
szerkesztette, legutóbb annak főszerkesztője
volt, de cikkei és tanulmányai más jogi lapokban is megjelentek. Németül is beszél. Lak.:
Bp., VI., Szív-u. 33. Tel.: 126—845.
Baksa János, ny. m. kir. áll.-rendőrségi
főkapitányhelyettes. Szül.: Keszthely, 1878. Jogi
tanulmányainak elvégzése után 1904 ápr. óta
állandóan a bp. főkapitányságon teljesített szolgálatot. 1918 aug.-ban rendőrkapitánnyá, 1919
jan.-ban tanácsossá és 1921 dec.-ben főtanácsossá lépett elő. 1929 okt.-ben főkapitány-h.
lett. Különböző szolgálati beosztások után éveken át a közigazgatási osztály élén állott egészen
nyugalomba vonulásáig. Mint a fővárosi közigazgatási rendészet vezetője igen nagy érdemeket szerzett, amelyeket ismételten elismertek
felettesei. L.: Bp., XI., Bercsényi-u. 12. Tel.:
258-542.
Baksay László dr., szentistvánbaksai és
szöledi, Máv. ügyész és ügyvéd. Szül.: Dunaföldvár, 1904., ref. A bp.-i Lónyai-utcai ref.
főgimn.-ban tett érettségit, majd hosszabb
ideig tartózkodott Németországban. Hazatérte
után beiratkozott a bp.-i Egy. jogi karára. Közben eleget tett katonai kötelezettségének a

Balás Gábor dr.
4. honv. huszárezredben, melynek tart. tisztje.
Leszerelése után megszerezte a jogi doktorátust
és Pest vm. szolgálatába állott, mint aljegyző.
Utána ügyvédjelölt volt, majd önálló ügyvéd
lett és egyben a Máv. ügyésze. Németül és
angolul is beszél. L.: Bp., V., Szemere-u. 23.
Tel.: 310—687.
Baksay Miklós dr., ügyvéd. Szül.: Szentistvánbaksa, 1887 okt. 21., r. k. Középiskoláit
Miskolcon, jogi egy.-i tanulmányait Bp.-en
végezte, ahol ügyvédi oklevelet szerzett. Résztvett a világháborúban az 1. cs. és kir. tiroli
császár-vadászezred kötelékében. Tart. főhadnagyi rangban szerelt le. Tulajdonosa az
I. és II. o. ezüst vit. érmeknek és a Károly cs.ker.-nek. Több vállalat jogtanácsosa és számos
társadalmi egyes. vezető tagja, többek között
a Sas-körnek és a Patria Magy. Irók Körének.
Ismert büntetőjogász. Németül és olaszul is
beszél. L.: Bp., IV., Bécsi-u. 5. Tel.: 185—313.
Balajthy Jenő, egyházkerületi titkár. Szül.:
Szamoskorod, 1886 júl. 6., ref. Atyja: n. B.
Károly ref. lelkész, anyja: Chernel Ilona.
A teológiát Debrecenben végezte 1910-ben.
Nagyváradon lett hitoktató-segédlelkész. 1915ben Biharpüspöki ref. gyülekezete választotta
meg lelkésznek, ahol 1937-ig teljesített szolgálatot. Akkor Nagyváradra került, egyházkerületi titkárnak. Teológiai ismereteken kívül jártas
a mezőgazdaságban is. Biharpüspökiben a
Hitelszöv., Fogy. Szöv. és a Temetkezési Egylet
szervezésében és vezetésében vett részt. A román
megszállás alatt házkutatások sorozatát tartották lakásán, tizenkétszer állott hadbírósági
eljárás alatt, kétízben a határrendőrség is letartóztatta. L.: Nagyvárad, Kálvin-u. 1. Tel.:
27—91.
Balás Gábor dr., ügyvéd, szfőv. fogalmazó.
Szül.: Gyergyószentmiklós, 1909., ref. Középiskoláit szülővárosában és Bp.-en végezte, utána
a bp.-i Egy.-en folytatta jogi tanulmányait és
több féléven át hallgatója volt a párizsi és berlini
egy.-eknek, majd elvégezte a belügyi közigazgatási tanfolyamot is. Jelenleg 1931 óta a szfőv.
tiszti ügyészségen működik, önálló munkája
„Magyarországi kisajátítási jog” címen jelent
meg, ezenkívül a Magyar Jogi Szemle több
tanulmányát közölte. Németül, angolul, fran-
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ciául, olaszul és románul is beszél. L.: Bp.,
Pasaréti-út 16.
Balás Gyula, kászonfalvi, a kolozsvári Ker.
és Iparkamara ny. főtitkára. Szül.: Kolozsvár,
1874 máj. 16. Atyja k. B. Mihály, anyja: uzdiszentpéteri Szentpétery Júlia. Középiskolai
érettségi után a kolozsvári Ker. Akadémián
végbizonylatot szerzett, a kolozsvári Egy.-en
sikeresen letette az államszámviteli vizsgát.
1892-ben lépett a kolozsvári Ker. és Iparkamara
szolgálatába, fokról-fokra emelkedett és 1918
tavaszán lett főtitkár. A román imperium alatt
is szolgált, 1924-ben ment nyugdíjba. Ettől
kezdve éveken át elnökhelyettesi munkát végzett teljesen díjmentesen az Orsz. Magy. Párt
kolozsvári tagozatánál és tagja volt a város
minden, a magyarság érdekét óvó és szolgáló
társadalmi egyesületnek. Tíz éven át szerkesztette a Kamara évi jelentéseit. A háborúban
hadifogoly-ügyeleti tiszt volt, megkapta a koronás arany érdemkeresztet, a román királytól
nem fogadott el kitüntetést. Tizennégy éven át
a kolozsvári, tordai és dési törvényszéken mint
hites ker.- és könyvszakértő működött. A megszállás alatt hasonló megbízatást nem vállalt.
L.: Kolozsvár, Szentegyház-u. 6., félem. 11.
Balás Károly sipeki, orsz. gyűl. képv., egy.
nyilv. r. tanár. Szül.: Balassagyarmat, 1877,
jan. 4., r. k. Atyja: s. B. József, anyja: tóthlipcsei Pajor Ilona. Gimn. tanulmányait Lőcsén
és Vácon, egy. tanulmányait Bp.-en végezte,
ahol jog- és állam tud. doktorátust szerzett.
Ugyancsak jogi tanulmányokat folytatott Bécsben és Genfben is. 1901—1903-ig bírósági
aljegyző volt, 1903—6-ban Nógrádvm. tiszti
ügyésze, 1906—1914-ben a kassai Jogakadémia
tanára volt. 1914-ben a pozsonyi Tud. Egy.
nyilv. r. tanárává nevezték ki. 1918 aug. óta
a bp.-i Pázmány Péter Tud. Egy.-en a közgazdaságtan és pénzügytan nyilv. r. tanára.
Az 1939-es választásokon kormánypárti programmal orsz. gyűl. képviselővé választották.
Nagyjelentőségű irodalmi munkásságot fejt ki,
könyveit a bp.-i Tud. Egy.-en tankönyvül
használják. Megjelent munkái: Politikai gazdaságtan (2 kötet), Pénzügytan (2 kötet),
Grundlage dér Sozialpolitik, Theorie der Einkommenverteilung und dér Zahlungsmächte,
Társadalmi politika, A szociálpolitika főkér-
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dései. Tanulmányai, tudom, cikkei igen nagy
számban jelentek meg a jogtud. és szociálpolitikai, valamint közgazdaságtud. folyóiratokban és szaklapokban. 1930—31- és 1940—41ben a bp.-i Pázmány Péter Tud. Egy. jogi
karának dékánja volt. Elnöke a Statisztikai
Társ.-nak, az Orsz. Statisztikai Tanácsnak.
A Nemzetközi Népesedéstudom. Unió magyar
csoportjának elnöke, a magyar-csehszlovák,
magyar-román,
magyar-jugoszláv
döntőbíróságok tagja, stb. A képviselőházban főleg
közgazdasági, szociálpolitikai kérdésekhez szól
hozzá Egyes aktuális politikai kérdésekről a
napi lapokban megjelenő cikkei mindig feltűnést keltenek. Egyetemi intézmények tanulmányozására többször járt Németországban,
résztvett a döntőbíróságok munkájában Hágában és Párizsban. Külföldi egyetemeken és
jogakadémiákon a nemzetközi jogtud. életben is
feltűnő előadásokat tartott. Beszél németül,
franciául, angolul. L.: Bp., IV., Kecskemétiu. 9.
Balássy Kálmán dr., bágyi, kórházi főorvos,
belgyógyász szakorvos. Szül.: Fotos (Háromszék vm.), 1888 nov. 28., ref. Atyja: b. B.
Gyula, tanító, anyja: Bartha Berta. A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó koll.-ban érettségizett, az orvosi egy.-et Kolozsvárott végezte el.
1914-ben Bánffyhunyadon volt kórházi alorvos,
1914—18-ig pedig a kolozsvári Bőrgyógyászati
Klinikán tanársegéd. Résztvett a világháborúban a 21., 24. és 7. tábori tüzérezred kötelékében, az olasz és orosz fronton teljesített szolgálatot mint főorvos. 1918—20-ig Sepsiszentgyörgyön folytatott orvosi gyakorlatot. 1920-tól
Csíkszeredán kórházi főorvos, 1938 óta kórházigazgató. A Magy. Párt és az Erdélyi Múzeum
Egylet tagja. Belgyógyász, nőgyógyász-szakorvos. Egyetemi évei alatt szakdolgozatait a
Deutsche Med. Wochenschrift közölte. Tart.
főorvos, a Signum Laudisnak a kardokkal kétszer és a Károly cs.-ker. tulajdonosa. Németül
és románul is beszél. L.: Csíkszereda, Mikó-u.
30. Tel.: 174.
Balázs Balázs dr., élelmiszernagykereskedő.
Szül.: Alsójára, 1882 márc. 22., ref. Atyja:
n. B. István ref. pap, anyja: lemhényi Dávid
Ilona. A kolozsvári ref. kollégiumban érettségizett, az egy.-et is Kolozsvárott végezte és jog-
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tudományi doktorátust szerzett. 1902—23-ig
a m. kir. posta szolgálatában állott Balázsfalván, Bp.-en, Brassóban és Kolozsváron.
1923-ban postatitkári állásától végkielégítéssel
megvált és a kereskedelmi pályára lépett. A legelső diplomás kereskedő. Gyümölcs-, burgonyaés zöldségnagykereskedést alapított. Majd húszévi harc után megvalósította a 100%-os keresztény burgonya-nagykereskedelmet. A háború
alatt a 21. honv. gy. e.-ben szolgált, de mint
postatisztviselőt felmentették. Résztvett a nyugatmagyarországi felkelésben, megbízták akkor
a posta és a távirda vezérigazgatói teendőkkel,
bélyegeket adott ki, amelyek jövedelméből
ellátta a felkelő csapatokat élelemmel és ruházattal. Az élelmiszerkereskedelem úgyszólván
minden ágában jártas. A magyarországi burgonyatermés célszerű értékesítése érdekében
több dolgozata és könyve jelent meg. Németországban járt tanulmányúton. L.: Bp., IV.,
Vármegye-u. 4. Tel.: 185—416.
Balázs Ernő, csekétfalvi, kereskedő. Szül.:
Kolozsvár, 1899 márc. 20., unit. Atyja: n. B.
Ferenc dr., anyja: Derzsi Kovács Mária. Az
unit. kollégiumban érettségizett Kolozsváron,
majd a kolozsvári Egy. jogi karán folytatott
tanulmányokat.
Csehországban
cipőgyártási
mérnöki okl.-et szerzett. Elektrotechnikai, gőzgáz, villamos és rádióspecialista. 1919-ben belépett a Dermata bőrgyárba, ahol 1933-ig működött. 1934-ben megalapította a jelenlegi
fényképtechnikai és rádiószaküzletét, amelyet
azóta vezet. Az Erdélyi Kárpát Egyes. jegyzője
1930 óta, az erdélyi Szépműves Céh tagja, tagja
továbbá a bp.-i Természettud. Társ.-nak.
Kabaré-darabot írt, magyar népdalt szerzett.
Értékes találmányai vannak. Megfordult Németés Csehország több városában. Nagy német
gyárakkal összeköttetésben áll. Németül, angolul, csehül és románul is beszél. L.: Kolozsvár, Unió-u. 12. Tel.: 36—63.
Balázs Imre dr., sipeki, kir. törvényszéki
bíró. Szül.: Jalna, 1887., r. k. Középiskoláit a
besztercebányai kir. kat. főgimnáziumban végezte, a jogot pedig a bp.-i Tud. Egy.-en. Ügyvédi oklevelet szerzett 1913-ban és még az évben
a Selmecbányái járásbírósághoz nevezték ki
jegyzőnek. A világháború kitörésekor hadbavonult és háromhavi frontszolgálat után orosz

Baló Zoltán
hadifogságba került, honnan 1920 okt.-ben tért
haza. Azonnal elfoglalta Selmecbányán hivatalát, de 1922-ben lemondott állásáról és Párkányban ügyvédi irodát nyitott. A Felvidék
visszatérte után, az ipolysági törvényszék felállításakor, kinevezték törvényszéki bíróvá.
Tart. hadnagy és a Károly cs.-ker. tulajdonosa. Németül és szlovákul beszél. L.: Ipolyság, Ujváros 92.
Balázs István dr., ügyvéd. Szül. Bp., 1897.,
r. k. A Barcsay-utcai áll. gimn.-ban tett érettségi vizsgát, a bp.-i Egy.-en végezte el a jogot
és avatták doktorrá. Joggyakorlata megszerzése
után megszerezte az ügyvédi oklevelet. A középiskolából vonult hadba a világháború idején és
az orosz, román és olasz frontokon küzdött, míg
1918-ban hadnagyi rangban szerelt le. Tulajdonosa a bronz vit. éremnek, a II. o. vit. éremnek (kétszer), a Károly cs.-ker.-nek, a háborús
emlékéremnek a kardokkal és sisakkal. Átlagon
felüli háborús teljesítményéért főhadnagyi rendfokozatot kapott. Az Orsz. Frontharcos Szöv.
VI. ker. csoportjánál a fegyelmi biz. előadója
volt, az Orsz. Tűzharcos Szöv. rendes tagja.
Bp.-en ügyvédi gyakorlatot folytat. Németül
beszél. Lak.: Bp., VI., Csengeri-u. 45. Tel.:
128—077.
Balázs János, a kolozsvári Ref. Kollégium
tanára. Szül.: Nagyszeben, 1907 szept. 3.
Atyja: n. B. János dr., anyja: Häusser Paula.
A gimn.-ot a nagyszebeni magy. áll., a gyulafehérvári r. k. és a kolozsvári Ref. Kollégiumban
végezte. 1925—29-ig a kolozsvári Egy.-en magyar és román szakot hallgatott, tanári okl.-et
szerzett. 1929-től 1932-ig a nagyenyedi Bethlenkollégiumban volt tanár, majd egy évig katonáskodott. 1933 óta a kolozsvári Ref. Kollégium
tanára. Az EKE és az EMKE tagja. Németül is
beszél. L.: Kolozsvár.
Baló Zoltán, okl. építészmérnök. Szül.:
Kolozsvár, 1901 okt. 24. Atyja: néh. B. Ottó,
anyja: Bagaméri Borbála. Középiskolai tanulmányait Selmecbányán és Kolozsvárott végezte
és a kolozsvári Ref. Kollégiumban érettségizett.
1920-ban repatriált, majd beiratkozott a bp.-i
Műegyetemre, ahol építészmérnöki okl.-et szerzett. Állami szolgálatát a Honvédelmi Minisztériumban kezdte meg. Jelenleg az Iparügyi
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Minisztériumban dolgozik, mint mérnök-előadó.
A magy. kir. Honvéd Vezérkar főnökétől dicsérő
elismerésben részesült. L.: Bp., X., Pongrácút 17.
Balogh Antal dr., kir. ítélőtáblai tanácsjegyző. Szül.: Hajdúböszörmény, 1906., ref.
Érettségi után jogi pályára lépett, államtudori
oklevelét a szegedi Egy.-en, jogtudorit a debreceni Egy.-en szerezte meg. Majd letette az egys.
bírói és ügyvédi vizsgát Bp.-en. Két évig gyakorló ügyvéd volt, 1938 óta a bíróságnál
szolgál. Jelenleg a debreceni kir. ítélőtáblánál
tanácsjegyző. L.: Debrecen, Csapó-u. 78.
Balogh Ágoston dr., ügyvéd, a Magyar
Bank és Keresk. R.-T. tisztviselője. Szül.: Csíkszentkirály, 1902., ref. Középisk.-it Csíkszeredán és Debrecenben végezte, majd Csík vm.
szolgálatába lépett, de 1927-ben a románok izzó
magyarsága miatt elbocsátották. A román
hadseregben volt kénytelen katonai szolgálatot
teljesíteni, ahol tiszti rangot ért el. Amikor
1927-ben visszahonosította magát, belépett az
Angol-Magyar Bank kötelékébe és elvégezte jogi
tanulmányait. Az ügyvédi oklevél megszerzése
óta a bank jogügyi osztályán működik. Románul
is beszél. L.: Bp., V., Vilmos császár-út 32.
Tel.: 110—000.
Balogh Árpád dr., kir. ítélőtáblai bíró.
Szül.: Bp., 1889., r. k. Középiskoláit a pozsonyi
Lyceumban kezdte, az aradi Lyceumban folytatta, majd kolozsvári Ref. Kollégiumban fejezte be, ahol 1909-ben érettségi vizsgát tett.
Jogtudori oklevelet 1903-ban Kolozsváron nyert,
míg bírói oklevelet Budapesten 1917-ben. Megelőzőleg lépett már bírósági szolgálatba 1913-ban
Nagyváradon mint joggyakornok, onnan Kolozsvárra helyezték, törvényszéki jegyző 1915ben lett Tordán, ahonnan visszahelyezték
Kolozsvárra, majd a pestvidéki törvényszékhez
került, ahol 1921-ben titkár lett. Egy évvel
később bíró a bp.-i törvényszéken és 1938 dec
óta a bp.-i kir. ítélőtábla bírája. Leginkább
magánjoggal, illetve szerzői joggal foglalkozik
Németül beszél. L.: Bp., XII., Gömbös
Gyula-út 18.
Balogh Emil dr., kir. járásbíró. Szül.: Bp.,
1907., r. k. Középisk. érettségi után a kassai

Balogh Gábor
Jogakadémián abszolvált és a szegedi Egy.-en
jogtudorrá avatták. Közben elvégezte Bp.-en
a Keresk. Akadémia egyéves tanfolyamát és
arról oklevelet kapott. Miután megszerezte az
ügyvédi oklevelet, 1939-ig ügyvédi gyakorlatot
folytatott majd kinevezték járásbírónak Szombathelyre. Ügyvédsége ideje alatt Győr-Komárom és Pozsony vármegyék tb. főügyésze volt.
Résztvett a világháborúban mint tart. hadnagy
és sebesülten orosz hadifogságba került, ahonnan mint csererokkant tért haza. Tulajdonosa
a seb. éremnek és a Károly cs.-ker.-nek. L.:
Szombathely, Kálvária-u. 1.
Balogh Ernő dr., egy. nyilv. r. tanár. Szül.:
Erdőhegy, 1882 jún. 24., ref. Atyja: B. József
ref. tanító, anyja: Tözsér Terézia. Debrecenben érettségizett a ref. főgimn.-ban, az egy.-et
Kolozsváron végezte, filozófiai doktorátust
szerzett. 1907—1914-ig a Ferenc József Tud.
Egyet. ásvány-földtani intézetében tanársegéd
volt. 1914-ben bevonult a 64. gy. e.-hez mint
tart. főhadnagy. Résztvett a galíciai harcokban,
1914 szept.-ben sebesülten jött haza. 1915-ben
ismét kiment az orosz frontra és orosz fogságba
esett. Orenburgban és Tomskban volt fogoly,
ahonnan 1918-ban megszökött és mint háborús
geológus Szerbiába került. Az összeomlás után
Kolozsváron a székely hadosztálynál teljesített
szolgálatot. 1918-tól 1919-ig Gyergyószentmiklóson volt tanár. Nem tette le a román
hűségesküt, Kolozsvárott a Marianum óraadó
tanára lett, majd a Tanárképzőben tanított.
Ennek megszüntetése után 1940-ig a leánygimn.ban volt tanár. A Magy. Párt tagja, a Törekvés
Dalegylet elnöke, az Erdélyi Múzeum Egylet
természettudományi
szakosztályának
elnöke,
az EKE elnöke, az Erdélyi írod. Társ. ig. vál.
tagja. Geológiával és ásványtannal foglalkozik,
számos könyve, tankönyve, dolgozata és cikke
jelent meg az ásványtan és földtan köréből.
A Pásztortűz, a Hírnök és a Magyar Nép hasábjain népszerű természettudományi cikkeket írt.
Tart. főhadnagy, a Károly cs.-ker. tulajdonosa.
Németül is beszél. L.: Kolozsvár, Erzsébet-út 6.
Tel.: 27—64.
Balogh Gábor, lovasi, a MONE orvosi műszerüzem r. t. vezérigazgatója. Szül. rKővágóörs,
1870. dec. 2., ref. Atyja: 1. B. Ferenc. Anyja:
Izsó Eszter. Középisk. elvégzése után a bp.-
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Tud. Egy.-en gyógyszerészi tanulmányokat folytatott. 1904-ben a gyógyszerész pályáról áttért
a droguista szakmára, amelynek hosszú éveken
át vezető tagja volt. A bp.-i Droguista Ipartestület megalapítója és örökös díszelnöke.
Tevékenyen résztvett a droguista iskola megalapításában is. 1922. óta a MONE orvosi
műszerüzem r.-t. vezérigazgatója. A m. kir.
Statisztikai Hivatal értékmegállapító biz. elnöke,
a budai ref. egyház főgondnoka, bp.-i egyházmegyei tanácsbíró. A gazdasági életben folytatott tevékenységéért kereskedelmi főtanácsosi
címet kapott. A TESZ jubiláns emlékérmének
tulajdonosa. Németül is beszél. L.: Bp. II.,
Vitéz-u. 2. Tel.: 155—952.
Balogh Géza dr., vitéz, m. kir. p. ü. számvizsgáló. Szül.: Zilah, 1898 jún. 27. Atyja:
néh. B. Sándor, kir. tanfelügyelő, anyja: néh.
Simoncsich Ida. A kolozsvári ref. gimn.-ban
érettségizett, majd elvégezte Kolozsvárt a tanítóképzőt. Szegeden államtudományi doktorátust szerzett. 1916—18-ig katonai szolgálatot
teljesített, 18 hónapot töltött az első vonalban,
az orosz és olasz harctéren. Tulajdonosa az I. o.
ezüst, a bronz vit. éremnek, a Károly cs.-kennek és a háb. eml. ér.-nek. 1918-ban egy hónapig
a Nemzetőrség tagja volt Kolozsvárt és Székelykocsárdon. Egy évig Kolozsvárt mint napszámos, Gyalun pedig mint magántisztviselő
kereste meg a kenyerét. 1920-ban a románok
elől elmenekült. 1921-ben mint tanítót bélistára
helyezték. 1922-ben pénzügyi számtisztnek
nevezték ki. Tart. főhadnagy. Vitézi járás
hadnagyhelyettes, cserkészszervezeti elnök. L.:
Kolozsvár, IV., Varga-u. 4/a.
Balogh Gyula kereskedő. Szül.: Gyalu,
1897 jan. 25., ref. Atyja B. János, anyja Binder
Róza. Iskoláit Kolozsvárott végezte s ugyanitt
tanulta ki a fűszer- és csemegeszakmát. Felszabadulása után 1915-ben bevonult, az olasz
és orosz fronton katonáskodott. A forradalom
után a székely hadosztályban harcolt és Brassóban fogságba került. Hazatérésekor a románok
elfogták és három hónapig fogságban tartották.
1920-tól Kolozsváron a Bianni cégnél működött és 1923-ban Gyaluban telepedett le, ahol
átvette édesapja üzletét s azt ma is vezeti.
A rabság ideje alatt tántoríthatatlan magyar
maradt s erős nemzeti érzésével erősítette

Balogh János dr.
azokat, akik a románok kegyetlenkedését
gyengébb lélekkel viselték. Az unitárius egyháznak presbitériumi gondnoka, majd főgondnoka
lett, a Magyar Pártnak kezdettől tagja volt.
A Gazdakör és a Kolozsvári Gazdasági Egylet
tagja, alapítója és elnöke a gyalui dalárdának.
Tulajdonosa a II. oszt. ezüst vit. éremnek,
a bronz vit. éremnek és a Károly cs.-ker.-nek.
Gyalui üzletét messze környékről felkeresik
ennek a vidéknek ez legjobb forgalmú keresi
kedése. Beszél románul, németül. L.: Gyalu.
Balogh István dr., mankó-büki, m. kir.
koronaügyészhelyettes. Szül.: Gödöllő, 1883.,
r. k. Gimn.-i érettségi után beiratkozott az
egy. jogi fakultására és 1907-ben a kolozsvári
Egy.-en jogtudori oklevelet szerzett, majd
1910-ben letette a gyak. bírói vizsgát. A jogi doktorátus után lépett a bírósági pályára és 1907ben kinevezték joggyakornoknak a pécsi kir.
tvszk.-hez, 1914-ben kir. ügyész lett, 1918-ban
tvszki bíró, 1926-ban kir. főügyészhelyettes.
1938-ban lett pécsi kir. főügyész, de még ez
évben Bp.-re került koronaügyészhelyettesnek.
Jelenleg ebben a méltóságban a m. kir. Igazságügymin. IV. ügyoszt.-ban teljesít szolgálatot.
Széleskörű jogirodalmi működést fejt ki és
állandóan jelennek meg cikkei és tanulmányai
a Magyar Jogi Szemle, a Büntető Jog Tára
és a Jogtudományi Közlöny c. szaklapokban.
„A terjesztő felelősségének kérdése” c. tanumányát a Danubia adta ki 1930-ban. Németül
és franciául is beszél. L.: Bp. II., Káplár-u.
11—13. Tel.: 353—714.
Balogh János dr., csíkborzsovai és lófő
kir. bírósági jegyző. Szül.: Kézdivásárhely
1892., ref. A gimn. alsó négy osztályát Kézdivásárhelyen, a felső osztályokat a kalocsai
jezsuitáknál végezte és érettségit Kecskeméten
tett. Jogot a bp.-i Egy.-en hallgatott, szigorlatokat Kolozsváron tett, ahol jogtudorrá
avatták. Bírói és ügyvédi oklevelet 1923-ban
a Kolozsvárott működött román bizottságtól
nyert. Végigküzdötte a világháborút tüzérfőhadnagyi rangban. Tulajdonosa a bronz
Signum Laudisnak a kardokkal, a Károly cs.ker.-nek és a seb. éremnek. Bírósági szolgálatba 1919-ben lépett Csíkszeredán mint tvszéki
jegyző. A románok kitették állásából, mire
két évig könyvelő volt a Kézdivásárhelyi
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Takarékpénztárnál, majd Csíkszeredán ügyvédjelölt és tíz évig ügyvéd. Utána két évig Bp.-en
jelöltösködött, míg 1936-ban bírósági fogalmazó
lett a bp.-i büntető tvszéken, 1939—40-ig
elnöki titkár a bp.-i büntető jbír.-on és 1940
okt.-ben jegyzői rangban berendelték az Igazságügymin. törvényelőkészítő osztályára, ahol
jelenleg is működik. A román megszállás alatt
sok román törvényt fordított magyarra, hogy
ezáltal segítségére legyen magyar testvéreinek.
Németül és románul is beszél. L.: Bp. V.,
Falk Miksa-u. 7.
Balogh József, a szatmári Polg. Társaskör
bérlője. Szül.: Felsőszeleste (Vas vm.), 1878
júl. 26., r. k. Iskolái végezte után a vendéglői
szakmát Szombathelyen sajátította el. Pályáját
Bp.-en a Pannónia szállodában kezdte, majd
különböző éttermekben és kávéházakban, többek között az azóta megszűnt Vígszínház
kávéházban működött évekig. Harminchat év
előtt került Szatmárnémetire, ahol kávés és
vendéglős volt és nyolc év óta bérlője a szatmári Kaszinó vendéglőnek. Bésztvett a világháborúban és harminchárom hónapig frontszolgálatot teljesített a korneuburgi vasúti ezred
kötelékében. A román impérium alatt sok
üldözésnek volt kitéve, mert a magyar Kaszinó
vendéglőjében a románokat nem engedte
kiszolgálni. Emiatt be is zárták a Kaszinót és
a kolozsvári hadbíróság elé került, ahol azonban
nem tudtak rábizonyítani semmit. Sok pénzbüntetést kapott. Elnöke a szatmári Vendéglős
Ipartársulatnak. L.: Szatmár, Rákóczi-u. 17.
Balogh Lajos dr., ügyvéd. Szül.: Csíkborsova, 1888 aug. 16., r. k. Atyja: B. Elek
földbirtokos, anyja: Imre Zenobia. Csíksomlyón tett gimn.-i érettségit, az egy.-et Kolozsvárt végezte, ahol jogi doktorátust szerzett.
Marosvásárhelyen egys. bírói és ügyvédi okl.-et
nyert. A világháború kitörésekor bevonult,
szolgálatot az orosz, szerb és olasz fronton
teljesített. Háromszor sebesült, tart. főhadnagyi
rangban szerelt le 1918-ban. Kitüntetései:
Signum Laudis a kard. háromszor és a Károly
cs.-ker. Hadirokkant. A háború után Csíkszeredán ügyvédi irodát nyitott. A Kaszinó
tagja. A Csíki Lapok és Brassói Lapok sok
értékes cikkét közölték. Németül és románul
is beszél. L.: Csíkszereda, Apaffy-u. 21.

Barabás István
Balogh Lajos dr., nemes, kir. törvszki aljegyző. Szül.: Kővágóörs, 1909., ref. Középiskoláit a pápai Ref. Kollégiumban, a jogot
a debreceni Egy.-en végezte, ahol doktorátust
tett. Igazságügyi szolgálatba 1937-ben lépett,
amikor joggyakornokká nevezték ki a lengyeltóti kir. j bírósághoz. Onnan egy év mulva
a kaposvári kir. törvényszékhez került és
azóta mint aljegyző ott teljesít szolgálatot.
Németül is beszél. L.: Kaposvár, Berzsenyi-u. 44.
Balogh Ödön, futásfalvi és jobbágytelki,
felsőkeresk. isk. tanár. Szül.: Szászrégen,
1895 jún. 5., r. k. Nagyatyja: id. B. József
mérnök, mint honvédtiszt vett részt az 1848-i
szabadságharcban. A marosvásárhelyi r. k.
főgimn.-ban érettségizett, a kolozsvári Tud.Egy-en 1922-ben tanári okl.-et szerzett. 1915-től
katonai szolgálatot teljesített, 1917 aug.-ban
a 11. isonzói csatában fogságba esett, 1919
őszén tért haza, mint hadirokkant. Tart.
zászlós. 1920—23-ig a marosvásárhelyi r. k.
főgimn.-ban volt tanár, 1923—29-ig a szászrégeni áll. líceumban, 1929-től 1940-ig pedig
a szamosújvári áll. líceumban, illetve a felsőkeresk. líceumban tanárkodott. 1921 óta a
bp.-i Magy. Nyelvtudományi Társ. r. tagja.
A müncheni német akadémiához beküldött
tanulmányaival első díjat, jutalmat és dicséretet
nyert. A gyímesfelsői- és középlaki csángókról
néprajzi jegyzeteket készített, több szómagyarázata jelent meg. Németül, románul is beszél.
L.: Marosvásárhely, Liszt Ferenc-u. 8.
Barabás Béla dr., kir. közjegyző. Szül.:
Nagyborosnyó, 1882 okt. 31., ref. Atyja: dr. B.
Albert orvos, anyja: Békéssy Anna. A gimn.-ot
Sepsiszentgyörgyben, az egyetemet Kolozsvárt
végezte. Jogi doktorátust és ügyvédi okl.-et
szerzett. 1915—19-ig közjegyző volt Dicsőszentmártonban. 1919—40-ig ügyvédi gyakorlatot
folytatott. Négy cikluson át magyarpárti képviselője volt Kisküküllő vm.-nek. A küküllői ref.
egyház gondnoka, az Orsz. Magy. Dalosszöv. küküllői kerületének elnöke, a dicsőszentmártoni
Kaszinó elnöke. Jogi közlönyökben számos cikke
jelent meg. Németországban járt tanulmányúton. Németül és románul is beszél. L.: Papolc.
Barabás István, a bp.-i államrendőrség h.
főparancsnoka. Szül.: Nyitra 1877. Tényleges
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állományú katonatiszt volt, 1907-ben mint
felügyelő az államrendőrség szolgálatába lépett.
A világháborúban mint százados teljesített
frontszolgálatot és 1915-ben orosz hadifogságba
esett. 1918 nov.-ben nevezték ki főfelügyelővé,
Vidos Elek nyugalomba vonulása után pedig a
bp.-i államrendőrség h. főparancsnoka lett.
Török János főparancsnok mellett. A Signum
Laudis, a Károly cs. ker., a bronz érdem érem,
a báb. emlékérem tulajdonosa. Mint a főváros
rendőrtiszti karának egyik legkitűnőbb tagja, a
közönség körében is, valamint alantasainál közkedveltségnek örvend. L.: Bp., VIII., Barossutca 112.
Barabássy Albert dr., makkfalvi, ügyvéd,
tb. vm.-i tiszti főügyész. Szül.: Szabéd, 1883
jún. 7., unit. Atyja: n. B. József, anyja: n. béréi
Vajda Ilona. A kolozsvári unit. gimn.-ban
érettségizett, a kolozsvári Egy.-en jogi doktorátust szerzett, Marosvásárhelyen pedig ügyvédi
vizsgát tett. 1910 óta ügyvédi gyakorlatot
folytat Marosvásárhelyen. 1914—18-ig katonai
szolgálatot teljesített, résztvett a világháborúban, az olasz fronton harcolt. Tart. hadnagy.
A bronz vit. ér. és a Károly cs.-ker. tulajdonosa. A háború után tíz évig a szabédi 250
holdas családi birtokán gazdálkodott. 1928-ban
ismét ügyvédi gyakorlatot kezdett Marosvásárhelyen. Mint a Magyar Párt vezetőségi
tagja a megye állandó választmányában annak
delegátusa volt. Unit. egyházmegyei felügyelőgondnok és főtanácsi tag. Az Uri Kaszinó tagja.
Mezőgazdasági szakismeretekkel is rendelkezik.
Ausztriában és Olaszországban járt tanulmányutakon. Németül, románul is beszél. L.: Marosvásárhely, Gecse-u. 12.
Baranyay Jusztin, cisztercita áldozópap,
egy. ny. r. tanár, a hittud. kar ismételten volt
dékánja. Szül.: Várpalota, 1887. Középiskoláit
Székesfehérvárott, teológiai tanulmányait az
innsbrucki egyetemen végezte. Veszprémben
1908-ban pappá szentelték. A teológiai doktorátust ugyancsak Innsbruckban szerezte meg
1909-ben és ugyanebben az évben megkezdte
működését a cisztercita rend hittudományi
főiskoláján és tanárképző intézetében. Itt előbb
tanár és tanulmányi felügyelő volt, 1915-ben
pedig a főiskola igazgatójává nevezték ki.
1925-ben a bp.-i Egy. teológiai fakultásán

Barcsay Károly dr.
nyil. rendes tanárrá nevezték ki az egyházjog
tárgyköréből. Tudományos munkássága mellett
élénk részt vett a kath. közéleti mozgalmakban
és bátyjával, Baranyay Lajossal, valamint
Bangha Bélával együtt alapvető munkát
végzett a Központi Sajtóvállalat megalapításában. Ennek és a Pallas Irodalmi Társulatnak
igazgatósági tagja. Egyháztörténeti és egyházpolitikai tanulmányai a hazai és külföldi tud.
folyóiratokban jelennek meg és mindenkor
kiemelkedő eseményei a szakirodalomnak. L.:
Bp. XI., Ibrahim-u. 14. (Cisztercita rendház.)
Baráth István dr., belgyógyász szakorvos,
a gümőkóros megbetegedések szakorvosa. Szül.:
Jászberény, 1901. ápr. 1., r. k., 1927-től 1931-ig
a bp.-i II. sz. belklinikán mint gyakornok,
majd mint tanársegéd működött. 1931. szept.ben a gyulai m. kir. állami kórházban működött mint belgyógyász-alorvos. 1937-ben OTI
orvosfogalmazó lett. Itt dolgozott 1939. júl.-ig,
amikor is a székesfehérvári Ker. Pénztár
főorvossá nevezték ki. Tagja a Székesfehérvári
Orvosi Kamara vál.-nak és a MONE székesfehérvári vál.-nak. L.: Székesfehérvár, Ferenc
József-tér 17. Tel.: 602.
Barcsay Károly dr., vm.-i tiszti főügyész.
Szül.: Zsáka, 1894 jún. 8., ref. Atyja: B.
Károly
igazgató-kántortanító,
anyja:
Tóth
Amália. A debreceni Ref. Koll.-ban érettségizett,
a debreceni Egy.-en jogi és államtud. doktorátust, bírói és ügyvédi okl.-et szerzett. Hadbírói okl.-lel is rendelkezik, okl. községi
jegyző. 1914-ben önként jelentkezett katonai
szolgálatra, 1918-ig az orosz, román és olasz
fronton harcolt. Súlyos tüdőlövéssel került
haza, mint főhadnagy szerelt le. Szekszárdon
volt törvsz. joggyakornok. 1926-ban ügyvédi
irodát nyitott Berettyóújfaluban. 1935-ben és
ban
Berettyóújfalu
község
vezető
főjegyzője volt. 1937-ben Bihar vm. tiszti főügyésze lett, 1940 óta Nagyváradon teljesít
szolgálatot. Egyházmegyei ügyész, cserkészcsapattiszt a Magyar Turista Egylet biharm.-i
osztályán, a Bihar Egylet alelnöke. Tart. hadbíró
százados. Kitüntetései: Signum Laudis a kard.,
a II. o. ezüst, a bronz vit. érem, a Károly
cs.-ker. és a háb. emlékérem. 1922-ben alapította a Bihar Népe című keresztény politikai
hetilapot. 1935-ig tulajdonosa és felelős szer-
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kesztője volt a lapnak, amely címét később
Bihar-ra változtatta át. A cserkészek számára
1933-ban alapított fehér Szarvas díszjelvényt
is megkapta. Utazásokat tett Lengyelországban, a Balti államokban, Svédországban,
Németországban, Angliában, Belgiumban, Olaszországban stb. Németül is beszél. L.: Nagyvárad, Lukács György-u. 45. Tel.: 23—06.
Bari Andor, bankigazgató. Szül.: Kőrösfő,
1892 márc. 18., ref. Atyja: B. Zsigmond,
ref. gimn. tanár, anyja: Csehy Berta. Marosvásárhelyen felsőkeresk. érettségit tett, majd
a marosvásárhelyi cukorgyár szolgálatába lépett
és 1919-ig állt annak alkalmazásában. Közben
1915—18-ig katonai szolgálatot teljesített,
három évig volt a galíciai és tiroli fronton.
1919—31-ig az Erdélyi Kereskedelmi és Hitelbanknál dolgozott Marosvásárhelyen, mint ig.
helyettes. 1933 óta a Marosvásárhelyi Tkp.
besztercei fiókjának igazgatója. Az Iparos
Egylet vál. tagja, a ref. egyház presbitere,
a Magyar Párt gazdasági szakosztályának
alelnöke. Tart. tüzérfőhadnagy. Kitüntetései:
a Signum Laudis kétszer, a tiszti bronz vit.
érem, a bronz vit. érem és a Károly cs.-ker.
A Konsum c. gazdasági lapban cikkei jelentek
meg. Románul is beszél. L.: Beszterce, Horthy
Miklós-tér 33.
Barla-Szabó József dr., m. kir. közegészségügyi főtanácsos, egyetemi m. tanár, az OTI
gazgató-főorvosa. Szül.: Somogyvisontán, 1883.
A somogycsurgói gimn. elvégzése után a bp.-i
Tud. Egy.-en 1906-ban kitüntetéssel szerzett
általános orvosi oklevelet, a műtő oklevelet
pedig 1909-ben. Előbb a Szent Margit-közkórház
belgyógyászati osztályán dolgozott, majd az I.
sz. sebészeti klinikára került, ahol három évig
működött már, amikor meghívták a Pajor
szanatórium sebészeti osztályára. A háború
kitörésekor innen vonult be katonai szolgálatra
és vezető orvosa lett a trencséni tartalékkórházban a súlyosan sebesültek osztályának.
Innen a zsolnai megfigyelő állomás sebészeti
osztályának vezetőjévé rendelték ki. Zsolnáról
a Verebély tanár által vezetett Hadigondozó
Intézet ideg- és csontsebészeti osztálya főorvosának nevezték ki. 1918 végén ezredorvosi
ranggal szerelt le. Ekkor kinevezték az Állami
Gépgyárak Betegpénztára főorvosának és a

Baross György
Bethesda kórház sebészfőorvosának, 1924-ben
pedig a Szövetkezetek Erzsébet kórházának lett
sebészfőorvosa. Már előzőén 1920-ban a szigetvári kerület megválasztotta az első nemzetgyűlés tagjává, majd ugyanezen kerület a
második nemzetgyűlésbe és az azután összeült
képviselőházba is megválasztotta. Politikai
pártállás szerint a Nagyatádi Szabó István
vezetése alatt állott kisgazda pártnak volt
tekintélyes tagja. Amikor az OTI megszervezésekor 1928-ban az intézet igazgató-főorvosává
nevezték ki, lemondott képviselői mandátumáról. 1930-ban a pécsi Erzsébet-Tudományegyetemen a szociális biztosítás egészségügyi szolgálata tárgyköréből magántanárrá képesítették.
Nemcsak az alája rendelt orvosok és többi
kartársa körében, hanem a magyar közegészségügy minden barátjánál és igen széles rétegekben megbecsülésnek és általános rokonszenvnek örvend kitűnő közszolgálati és orvosi munkája, valamint orvos egyesületekben és az
egyetemen tartott előadásain, a tudományos
folyóiratokban megjelent dolgozatai révén,
nemkülönben rendkívül megnyerő egyénisége
miatt. L.: Bp., XI., Szent Imre herceg-útja 53.
H. Tel.: 268—769.
Barna Frigyes dr., az Automobil Eladási kft.
ügyv. igazgatója. Szül.: Bp., 1896 febr. 27.
Középiskolai tanulmányait Bp.-en, az egyetemet Pécsett végezte el. Hosszú ideig titkára
volt a Magyar Fiath Műveknek, alapítója az
Urban Alfréd és Barna Frigyes cégnek. A Nash
és Packard amerikai autógyárak magyarországi
vezérképviselete is a cég hatáskörébe tartozott.
1936-ban megalapította az Automobil Eladási
kft-t. A sportélet terén is ismert neve van, a
legkiválóbb magyar jéghockely-játékosok közé
tartozott. L.: Bp., V., Báthory-u. 6. Tel.:
116—198.
Baross György (Bellusi), az OKH aligazgatója. Szül.: Vágbeszterce, 1881 ápr. 28.
Előkelő nemesi családból származik, a család
nemessége a tizenhatodik századig visszavezethető. Középiskolai tanulmányait Körmöcbányán
végezte, majd Bp.-en a Műegyetemen tanult.
1901-ben az OKH kötelékébe lépett, ahol eredményes munkássága folytán tisztségében állandóan emelkedett és elérte az aligazgatói rangot
és hatáskört. A háborúban frontszolgálatot tel-
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jesített, vezetője volt a cs. és kir. VII.
lovashadosztály gazdasági hivatalának. Főhadnagyi ranggal szerelt le, több hadi kitüntetés birtokosa. L.: Bp., I., Torday-út 3.
Baross József dr. (bellusi), Nógrád vm.
főispánja. Szül.: Varsány, 1881, r. k. Atyja:
n. bellusi B. Árpád m. kir. kormányfőtan. ny.
főszolgabíró, földbirtokos. Anyja: n. br. rose
neggi Roszner Eleonóra. A bp.-i Tud. Egy.-en
szerzett államtud. doktorátus után 1904-ben
Nógrád vm. szolgálatába lépett és közigazgatási
gyakornokból fokozatosan lépett elő vm. aljegyzővé és főszolgabíróvá, amely állását 1910től 1923-ig töltötte be. Ekkor megválasztották
Nógrád vm. alispánjává, 1939-ben nevezték ki a vm. főispánjává. A háborúban és békében szerzett kiváló közszolgálati érdemei elismeréséül a II. o. polg. hadiérdemker.-tel és a
II. o. Magyar Érdemker.-tel tüntették ki. Mint
a nagyhírű, a Felvidék közéletében kimagasló
szerepet játszó Baross-család tagja már családi
hagyományainál fogva is élénk részt vett FelsőMagyarország minden nagyobb közérdekű, szociális és kulturális mozgalmában és különösen
Nógrád megyében vitt tekintélyes szerepet a
keresztény nemzeti irányzatot erősítő akciókban. Két évtizedes főszolgabírói és alispáni
működése alatt, a háború alatt és az azt követő
rendkívüli nehéz viszonyok között is, fáradhatatlan munkásságával elérte, hogy járása, illetőleg vármegyéje mindenkor az ország mintaközületei közzé számította. A nógrádmegyei
Madách-Társ. társelnöke és a Vármegyei
Kaszinó elnöke. L.: Balassagyarmat.
Baróthy István dr., baróti, gyakorló ügyvéd.
Szül.: Kolozsvár, 1889 márc. 4. ősrégi székely
nemesi családból származik, ősei Háromszék
megyéből költöztek Kolozsvárra. Atyja: b. B.
István, anyja: Fazekas Katalin. Jogtudományi
doktorátust tett, ügyvédi okl.-et szerzett. 1915ben Torda-Aranyos megye tb. alügyészévé nevezték ki. 1916-ban a belügyminiszter az erdélyi
főkormánybiztos mellé nevezte ki, előadó és
titkár volt 1918-ig. A forradalom után ügyvédi
gyakorlatot kezdett. Tordán két évig volt
városi főügyész. Magyarsága miatt a románok
állásából kitették, ami után ügyvédi gyakorlatot
folytatott Tordán. 1934-ben hazaköltözött Kolozsvárra, ahol jelenleg is gyakorló ügyvéd.1919—

1928-ig a Tordán megjelenő Aranyosvidék c.
hetilapnak volt felelős szerkesztője és vezércikkírója. Vezércikkei izzó magyarságról tettek
tanubizonyságot. A magánjog, örökösödési jog
és az osztrák jog terén kiváló szakismeretekkel
rendelkezik. Ügyvédjelölt korától tagja az
Erdélyi Múzeum Egyesületnek. 1907-től a tordai
Székely Társaság és a tordai Gazdaasszony
Egyesület titkára volt. Tordán a Székely Társaság megbízásából székelykongresszust rendezett.
Németül, franciául és románul is beszél. L.:
Kolozsvár, Deák Ferenc-u. 35.
Barothy Pál dr., (csikszenttamási) kir. főügyész, a bp.-i ügyészség elnöke. Régi székely
nemesi családból származik, amely címeres
levelét Apaffy Mihály erdélyi fejedelemtől kapta.
Szül.: Nagyváradon, 1872. Jogi tanulmányainak
magyar és külföldi egyetemeken való elvégzése
után 1899-ben Nagyváradon albíróvá nevezték
ki, majd rövidesen alügyésszé. Már 1908-ban a
nagyváradi kir. ügyészség vezetője volt, 1915ben főügyészhelyettes lett, majd Bp.-re került,
ahol hosszú időn át az ügyészségi sajtóosztályt
vezette. Strache Gusztáv távozása óta a
bp.-i ügyészség elnöke. Mint ügyész számos
politikai és egyéb bűnügyben nagy feltűnést
keltő vádbeszédeket tartott. Szaklapokba és
napilapokba is több nagyérdekességű cikket és
értekezést írt, amelyek a kitűnő jogászt jeles
publicistává avatták. Alelnöke a Biharmegyeiek
Szöv.-nek és tagja több tudományos és társadalmi egyesületnek, amelyeknek keretében különösen szociális vonatkozásokban fejt ki értékes
munkásságot. L.: Bp., V., Aulich-u. 8.
Baróti György dr., ügyvéd. Szül.: 1906.
r. k. Érettségit a bp.-i Madách Imre főgimn.-ban
tett, jogi tanulmányait a bp.-i Egy.-en végezte,
ahol jogtudorrá avatták. Ügyvédi oklevelét a
bp.-i bírói és ügyvédvizsgáló bizottságtól nyerte.
Ügyvédjelölti gyakorlata után megnyitotta
irodáját és azóta gyakorló ügyvéd. Leginkább
társadalombiztosítási és munkajogi ügyekkel
foglalkozik. L.: Bp., VII., Barát-u. 10. Tel.:
221—765.
Barta Jenő dr., ügyvéd. Szül.: Kassa 1890
ápr. 13. r. k. Középiskoláit, valamint egyetemi
tanulmányait Bp.-en végezte és ugyanott szerezte meg ügyvédi oklevelét 1917-ben. Részt-
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vett 1919-ben az ellenforradalomban, katonai
védő, emléklapos tüzérszázados, hites könyvvizsgáló és tszéki hites biztosítási szakértőjegyzője volt a bp.-i Ügyvédi Kamara fegyelmi
bíróságának. A Szent István Bajtársi Egyesület
dominusa. Résztvett a világháborúban és tulajdonosa hadügyminiszteri elismerésnek, a háborús emlékéremnek, Károly cs.-ker.-nek. Szakirodalmi működést fejtett ki az Ügyvédek Lapja,
Jogtudományi Közlöny, Magyar Jogiszemle,
A Tőke c. szaklapokban. Németül és angolul
beszél. L.: Bp., VI., Benczur-u. 7. Tel.: 220—
078.
Bartalis János író, polgári isk. tanár. Szül.:
Apáca, 1893 júl. 29, ev. Atyja: B. Márton,
anyja: Bölöni Anna. Középisk. tanulmányai
befejezése után elvégezte a tanárképző főisk.-át.
Tanulmányainak bevégzése előtt tört ki a világháború, bevonult katonának. Leszerelése után
Bp.-en a Kultuszmin.-ban kapott állást. Erdély
román megszállása után elhagyta állását és
Erdélybe ment. A Szolnok-Doboka megyei
Alsókosály községben telepedett le, ahol gazdálkodott és költői tevékenységet fejtett ki. 1933ban a románok zaklatásai miatt el kellett
hagynia Erdélyt, Magyarországra költözött,
ahol tanári állást vállalt. Ráckevén, Pilisvörösváron, Kiskőrösön, legutóbb Cinkotán volt
tanár. Több irodalmi társaság és közművelődési
egyesület tagja, így tagja az Erdélyi Helikonnak, az Erdélyi írod. Társaságnak, a Kemény
Zsigmond írod. Társ.-nak, az Ányos Körnek, az
Erdélyi Közművelődési Egyes.-nek. Megjelent
könyvei: Hajh rózsafa, a Nap madara, Föld
a párnám, Világtérein gázolok. A II. o. ezüst vit.
érem és a Károly cs.-ker. tulajdonosa. L.:
Mátyásföld, Papp-Váry Elemérné-u. 6.
Bartha Ignác dr., ügyvéd, orsz. gyűl. képv.
Szül.: Craiova, 1896 jún. 18., r. k.: Atyja B.
Ignác, anyja: Boga Rozália. A család ősi
iófőszékely származású. Jogtudományi doktorátusának megszerzése után keresk. akadémia
okl.-et szerzett, majd letette az ügyvédi-bírói
vizsgát. Három és félévi háborús katonai szolgálata után fejezte be egyetemi tanulmányait.
A Magyar Párt, majd pedig a Magyar Népközösség egyik ismert, kiváló előharcosa
volt, a magyar kisebbségek állandó védője a
hadbíróságok előtt, minden alkalommal párt-

Bartha József dr.
fogolta az állásukat vesztett magyar köztisztviselőket. Társelnöke volt a Háztulajdonosok
Szöv.-nek,
alelnöke
a
„Társadalom”-nak,
ügyésze az EMKE-nek, a kolozsvári Ip.
Egylet, a Dalos Szöv.-nek és a rk. Népszövetségnek, a Polgári önsegélyző Egyletnek, a kolozsvári Gazdasági Egyletnek, elnöke a
Kath. Körnek, ig. tagja a Hargitta Szövetkezetnek stb. Irodalmi tevékenységet légin.,
kább a törvényeknek magyarról-románra és
románról-magyarra való fordításával végzett.
Több jogi tanulmánya és megszámlálhatatlan
ujságcikke jelent meg erdélyi napilapokban.
Háborús kitüntetései: II. o. ezüst vit. érem,
Károly cs.-ker. és a seb. érem kétszer. Egyik
legbátrabb és legismertebb, önfeláldozó előharcosa volt az erdélyi magyarságnak, a visszatérés
után érdemeinek elismerésüél behívták a magyar
törvényhozás házába. Beszél románul, németül
és franciául is. L.: Kolozsvár, Hitler Adolf-tér
14. Tel.: 17—35, iroda: 12—65.
Bartha Jenő vitéz Háromszék vm. főjegyzője. Szül.: 1894 ápr. 10. A román megszállás
alatt Szabolcs vm.-nél volt aljegyző. Kitünt
etései: az I. és II. o. ezüst vit. érem. L.:
Sepsiszentgyörgy.
Bartha József dr., ügyvéd. Szül. Nagykanizsa 1884., r. k. Érettségit szülővárosában
tett, jogot a bp.-i Egy.-en végzett, de hallgatója
volt a bécsi egyetemnek is. Ügyvédi oklevelét
ugyancsak Bp.-en szerezte meg. A világháborút
végigharcolta, tulajdonosa a kat. érdeméremnek a kardokkal, a Károly cs.-ker.-nek, a sebesülési éremnek és a hadiéremnek. „A biztosítás
és valorizáció” címen önálló tanulmányt írt és
több cikke és értekezése jelent meg jogi szaklapokban. Németül, franciául és angolul beszél.
L.: Bp., V., Katona József-u. 10. Tel.: 120—167.
Bartha József dr., nemes, deési, ügyvéd.
Szül.: Szatmárnémeti, 1886 márc. 28, r. k.
Középiskoláit Szatmárnémetiben az áll. főgimn.-ban végezte, majd Kolozsvárott folytatott jogi tanulmányokat. Sub auspiciis avatták
ott jogi doktorrá. Az ügyvédi vizsga letétele
után Szatmárnémetiben nyitott ügyvédi irodát.
1914-ben a bpesti büntető törvényszékhez
nevezték ki jegyzővé, onnan Ujlesztre került
járásbírónak, később titkár lett az Igazságügy-
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minisztériumban. Résztvett a világháborúban
és a II. o. hadi érd. ker. tulajdonosa. A háború
után a Molnár Adolf fiai bankház titkáraként
működött, míg 1935 óta Budapesten gyak.
ügyvéd. Németül és franciául beszél. L.: Bp.,
V., Bécsi-u. 5. sz. Tel.: 183—830.
Barthos Kálmán dr., nyug. ref. gimn. tanár,
c. igazgató. Szül.: Kolozsvár, 1878 ápr. 18, ref.
Középiskoláit a kolozsvári Ref. Kollégiumban,
az egyetemet Bp.-en, mint a báró Eötvös
Kollégium rendes tagja végezte. Középisk.
tanári és bölcsészettudori okl.-et szerzett, önkéntesi évét, Bregenzben és Innsbruckban az
első császárvadász ezrednél szolgálta. 1904—
1939-ig a bp.-i ref. gimn. tanára volt. 1914—
18-ig résztvett a világháborúban, mint népfelkelő főhadnagy. A világháború előtt több
külföldi tanulmányúton volt, Német-, Franciaországban, Angliában, Hollandiában, Olaszországban, stb. A báró Eötvös Kollégium volt
tagjai Szövetségének vál. tagja, a Budapest—
Kelenföldi ref. egyházközség presbitere, a bp.-i
ref. egyházmegye tanácsbírája, a Calvin János
Társaság rendes tagja. Kitüntetései: a bronz és
ezüst Signum Laudis. Nagyobb önálló műve:
»Erdély pénz- és hadügyei János Zsigmond
korában«. A gimnáziumok VIII. osztálya számára magyar történelmet írt. Németül, franciául
beszél. L.: Bp., XI., Előpatak-u. 37.
Bartsch Sándor, kereskedelmi középisk.
igazgató. Szül.: Nagyvárad, 1884 márc. 11., ev.
Atyja: n. B. Sándor, Anyja: binoczi Balázsovich Emma. Nagyváradon a premontrei
gimn.-ban érettségizett, a bp.-i Tud. Egy.-en
középisk. tanári okl.-et szerzett. Nagyváradon,
Kismárkon, Szegeden és Bp.-en tanárkodott,
1940-ben visszakerült Nagyvárad ra. Magyar
német-francia szakos tanár, megb. iskolaigazgató. Megalakulásától kezdve tagja volt
a Magyar Pártnak. Az EMGE v. előadója, a
szőlészeti szakosztály alelnöke, örökös tb.
felügyelője. Nagyvárad hegyközség kisebbségi
alelnöke. 1914-ben a világháború kitörése
Spanyolországban érte, hazatérőben a franciák internálták. 1914 okt.-ben megszabadult,
hazaérve, 1916-ig szolgált mint póttart. segédszolgálatos. Cikkeket írt, felolvasásokat tartott
kulturális és gazdasági kérdésekről. Szakértője
szőlészetnek, gyümölcsészetnek és borászatnak.

Baumann János dr.
A berlini, lipcsei és genfi egy.-eken 16 hónapot
töltött, 1912-ben Antwerpenben volt tanulmányúton. Németül, franciául és románul is
beszél. L.: Nagyvárad, Lukács György-u. 46.
Tel.: 25—89.
Battlay Imre, szfőv. tanácsnokelőljáró.
Szül.: Kalocsa 1883. Régi nemesi család
sarja. Középisk. Bp.-en, az államvizsgát a
Pázmány Péter Tud. Egy.-en tette le. 1901-ben
lépett a szfőv. szolgálatába. A IX. ker.
előljáróságon, majd a közjogi, a pénzügyi és a
közélelmezési ügyoszt.-ban dolgozott. Éveken
ót h. előljáró volt a Lipótvárosban, 1934. nov.ben pedig a ferencvárosi előljáróságának vezetésével bízta meg a polgármester. Ebben az
állásában, amelyet mint főjegyző foglalt el,
választották meg tanácsnokká. A háború alatt
rendkívül fontos szolgálatot teljesített a közélelmezési ügyoszt.-ban és nagy érdeme volt a
Fővárosi
Alkalmazottak
Élelmiszerbevásárló
Közp.-nak megalakítása és fejlesztése. Mint
IX. ker. előljáró igen nagy szeretettel foglalkozik a szegénygondozási és közjótékonysági
ügyekkel, fáradhatatlanul dolgozik a gyermeknyaraltatás érdekében és lelkes munkájának
eredménye a Ferencvárosi Közjótékonysági
Egyes. megalakulása is, amelynek elnöke. Már
alig két évi működés után az Egyes.-nek sikerült
egy gyermeknyaraló telepet létesíteni Bpest
környékén. Több társadalmi és jótékonysági
egyes.-nek, továbbá a B. S. E. vezető tagja.
Kedvenc szórakozása a vadászat, nemcsak
kitűnő puskás, hanem a vadászati szakirodalom
terén is figyelmet keltő munkásságot fejtett ki.
Elnöke a Vén Rókák Yadásztárs.-nak. Kerületében a legnagyobb rokonszenvnek és osztatlan
megbecsülésnek örvend,
előljáró kartársai
abban a megtiszteltetésben részesítették, hogy
az előljárói értekezletek elnökévé választották.
Ebben a minőségben is értékes tevékenységet
fejt ki a főváros közönsége és közigazgatása
érdekében. L.: Bp., X., Simor-u. 43. Tel.:
113-032.
Baumann János dr., ügyvéd. Szül.: Kassa,
1882, r. k. Érettségit a kassai premontrei gimn.ban tett, jogot Bp.-en hallgatott, ott avatták
jog- és államtudorrá és ugyancsak Bp.-en szerzett ügyvédi oklevelet 1911-ben. Résztvett a
világháborúban és harctéri hősies magatartá-
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sáért a III. o. vaskoronarenddel és a III. o.
kat. érdemkereszttel tüntették ki. Hat évig
volt orosz hadifogságban, ahonnan 1920. év
végén tért haza. Azóta újra ügyvédi gyakorlatot
folytat. Németül, franciául, angolul és oroszul
is beszél. L.: Bp., V., Wekerle Sándor-u. 19.
Tel.: 115—501.
Bazilli Mihály, a nagyváradi Villamosművek igazgatója. Szül.: Marosujvár 1890. ápr.
7., r. k. Középisk. elvégzése után 1914-ben
mérnöki diplomát szerzett a bp.-i Műegyetemen.
Pályáját 1913-ban a Magyar Siemens-Schuckert
műveknél kezdte, onnan az Urikány Zsilvölgyi
Kőszénbánya R.-T.-hez kerül, ahol vezető mérnöki állást töltött be, míg 1921-ben meghívást
kapott a nagyváradi Villamos-művektől és
azóta ennek vezető igazgatója. Elfoglaltsága
mellett intenziven foglalkozik a szakirodalommal és gyakran jelennek meg tanulmányai és
cikkei bp.-i szaklapokban. A román megszállás
alatt törhetetlen magyarsága miatt emberfeletti szenvedéseket kellett kiállania. Két évig
volt hadbírósági eljárás alatt. Letartóztatták,
súlyosan bántalmazták, mert a román állam
elleni lázadással vádolták. Megfosztották állásától és mint a román államra nézve veszélyes
egyént tartották nyilván. A magyar impérium
alatt került vissza állásába. Képzett és alapos
szakember, aki tanulmányúton bejárta Németországot, Svájcot, Ausztriát és Franciaországot.
L.: Nagyvárad, Hitler Adolf-u. 61. sz. Tel.:
11-08.
Bazsó István dr., tejedi plébános. Szül.:
Mogyoród, 1876. aug. 19. r. k. Főgim. érettségi
után elvégezte a bécsi Egyetem teológiai
fakultását, mint a Pázmáneum növendéke és
ott szerezte meg a doktorátust is. 1899-ben történt felszentelése után a váci szeminárium elöljárója, majd Vácon teológiai tanár volt. 1904-ben
plébános volt Püspökszilágyon, 1916-ban Solton
és 1923 óta a nógrádmegyei Borsosberényben.
Nemcsak községében, hanem az egész járásra
kiterjedően élénk tevékenységet fejt ki minden
szociális és emberbaráti, a népjólét emelését
szolgáló mozgalomban. L.: Borsosberény,
Nógrád vm.
Bálint Károly dr., kir. járásbíró. Szül.:
Nyíregyháza, 1908, ág. ev. Érettségit a nyíregy-

Bán Géza
házai ev. gimn.-ban tett, egyetemi tanulmányait
Debrecenben és Szegeden végezte. A jogtudori
oklevél megszerzése után a bp.-i vizsgáló
bizottság előtt kitüntetéssel tette az egyes, bírói
és ügyvédi vizsgát. Bírósági szolgálatba 1927ben lépett, mint díjnok a nyíregyházai jbír.-on.
Ott lett fog. gyakornok, majd aljegyző. Később
berendelték a debreceni kir. ítélőtáblához
tanácsjegyzőnek 1938-ban és két év után a
kisvárdai jb.-hoz bírónak nevezték ki. L.:
Kisvárda, Horthy Miklós-út 1.
Bálint Ödön, unit. esperes-lelkész. Szül.:
Firtosváralja, 1890 szept. 8. unit. Atyja: B.
József, anyja: Péter Amália földmívesek.
Kolozsváron az unit. főgimn.-ban érettségizett,
majd a kolozsvári Unit. Theológia Akadémián
lelkészi okl.-et szerzett 1913-ban. Tanulmányai
befejezése után Marostorda vm. Vadad nevű községében, 1915-ben pedig Homoródkarácsonfalván
lelkészkedett. A román impérium alatt kitartóan küzdött a románosítás ellen. 1936-ban
esperessé választották, azóta vezeti a 19. egyházközségből álló egyházkört. Esperesi és
lelkészi működése mellett állandóan nagy gondot fordított a szövetkezeti élet fejlesztésére,
a nép anyagi megerősödésére. 1918-ban megalapította a helyi Fogyasztási és Értékesítő
Szöv.-et, ennek ügyvezető elnöke és könyvelője.
Az unit. egyház főtanácsának és képv. tanácsának tagja, a Magyar Párt helyi tagozatának
elnöke és különböző helyi érdekű intézmények
vezetője. Egyházi beszédei közül több megjelent az Unitárius Szószék c. havi folyóiratban.
L.: Homoródkarácsonfalva (Udvarhely vm.).
Bán Géza kisdobai, ny. iskolaigazgató.
Szül.: Végvár, 1866 aug. 5., ref. Atyja: B.
János ref. tanító Végváron, majd Makón, anyja:
Halász Viktória. Gimn. érettségit tett, majd
tanítóképzőt és rajztanárképzőt végzett, tanítói
és rajztanári okl.-et szerzett. 1885—1929-ig
Hajdunánáson volt tanító, majd iskolaigazgató
az elemi iskolánál, az ipariskolánál 1886—
1934-ig mint rajztanító, majd pedig, mint
igazgató működött, a ref. főgimn.-nál pedig
első rajztanár volt 22 évig. Az egyházmegyei
Tanító Egylet elnöke, iskolai felügyelő és tanügyi előadó. 1929 óta az Orsz. Ref. Tanítóegylet
díszelnöke, az Alsószabolcs-Hajduvidéki-egyházmegyei Tanítóegylet t. elnöke, az Orsz. Dalos-
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szöv. t. vál. tagja. 1885 óta tagja a hajdúnánási
városi dalárdának, jegyzője, vál. tagja díszoklevéllel kitüntetve. A hajdunánási Függetlenségi Párt elnöke, a hajdúnánási Rákosi Viktor
Bajtársi Törzsnek 1932 óta patronusa. Volt
városi és megyei biz. tag, a ref. egyház presbitere. 1934-ben ment nyugalomba. A Hajdúnánáson a Piac-téren felállított Kossuth Lajos
szobrot az ő kezdeményezésére állították fel.
Különböző dalárdáktól és dalegyesületektől
ezüst-, aranyérmeket nyert. L.: Hajdunánás,
Kiss Ernő-u. 14.
Bán Tibor, egyetemi előadó, festőművész,
a „Rajzoktatás” szerkesztője. Szül.: Dunaszentgyörgy, 1894 jan. 4., ref. Atyja: dr. B.
János orvos, Középisk. a bp.-i ref. főgimn.-ban
végezte, a Képzőművészeti Főisk.-n rajztanári
okl.-et szerzett. 1914—18-ig katonáskodott,
résztvett a világháborúban, mint repülő főhadnagy szerelt le. 1918-ban műegyetemi tanársegéd lett, jelenleg is ott tanít, mint megb.
előadó. Az Orsz. Magy. Rajztanárok Egyesületének vál. tagja. Az I. és II. o. ezüst vit. érem
és a Károly cs.-ker. tulajdonosa. „Ékítménytan” c. feldolgozta és kiadta díszítőművészeti
és stílusismertetési tanulmányait. A „Rajzoktatás” c. folyóirat felelős szerkesztője és
kiadója. Mint kiállító festőművész 1921-ben a
Nemzeti Szalonban elnyerte a Rigler-féle ezerkoronás díjat. L.: Bp., XI., Bercsényi-u. 7.
Tel.: 456—380.
Bánffy Dániel báró, losonci, m. kir. földmívelésügyi miniszter, orsz. gyűl. képviselő,
földbirtokos. Szül.: Nagyenyed, 1893. okt. 18.,
ref. Atyja: B. Kázmér, Alsófehér- és Hunyad
vm. v. főispánja, anyja: tarcsafalvi Pállfy
Mária. A soproni ág. ev. gimn.-ban érettségizett, Kolozsvárott a Gazdasági Akadémián
okl.-et szerzett. 1914-ben bevonulja 2. sz. közös
huszárezredhez és végig küzdötte a háborút az
orosz és román fronton. Az ellenség előtt
tanusított kiválóan vitéz magatartásáért a
Signum Laudisszal, a III. o. kat. érd. ker.-tel,
mindkettőt a kardokkal, a kis ezüst vit.
éremmel, a Károly cs. ker.-tel és a seb.
éremmel tüntették ki. Mint t. hadnagy szerelt
le és 1918-ban átvette a gödemesterházai uradadalom és fűrésztelep vezetését, de maga gazdálkodott Fugad, Kissármás, Ratosnya, Füleháza-

Bánffy Endre dr.
Palota-Ilva és Maroshévíz környékén levő birtokain is. A román megszállás alatt a Graszl
György Erdőipar R.-T. vezérigazgatója és a
Gödemesterházai Erdőuradalmak R.-T. ügyv.
igazgatója volt. Külföldi tanulmányútja során
beutazta Európát és Ázsiában, valamint Afrikában is járt. Családi hagyományához híven —
nagybátyja Bánffy Dezső báró volt miniszterelnök, ref. főgondnok volt — már fiatalon élénk
részt vett az egyházi életben és a gyulafehérvári
ref. egyházmegye gondnokává is választotta.
Az elnyomatás két évtizedében rendkívül értékes munkásságot fejtett ki az erdélyi magyarság politikai, kulturális és főként gazdasági
életében. Mint mezőgazda és fatermelő pedig az
ország határain túl terjedő kitűnő hírnevet vívott ki magának. Észak-Erdély visszatérése
után behívták orsz. gyűl. képviselőnek és Teleki
Mihály gróf lemondása után Teleki Pál miniszterelnök előterjesztésére a Kormányzó Ur
földmívelésügyi miniszterré nevezte ki. A kinevezés elsősorban a jeles agrár szakembernek
szólt ugyan, akit kiváló tehetsége és rátermettsége hivatottá tesz e fontos miniszteri tárca
betöltésére, de vele egyúttal képviselethez jutott
a kormányzatban az erdélyi magyarság, amint
az a monarchia idejében hagyományos szokás
volt. 1940. decemberében vette át a Földmívelésügyi Min. vezetését és nyomban hozzálátott a mezőgazdasági termelésnek minden
lehető eszközzel való zavartalan biztosításához,
az árvíz borította területek csökkentéséhez,
több időszerű agrárprobléma megoldásához,
köztük a zsidó földbirtokok fokozottab igénybevételéhez, az agrártermények megfelelő elosztásához, hogy az 1940. évi gyenge termés ellenére
az ország ellátásában fennakadás ne álljon be.
Ezt a maga elé tűzött feladatot a fent forgó
nehézségek ellenére sikeresen meg is oldotta.
Az erdélyrészi Gazdasági Tanács elnökhelyettese volt, a bp.-i Nemzeti Kaszinó és Kolozsvári
Kaszinó tagja, a Johannitarend lovagja. Beszél:
németül, franciául és románul.
Bánffy Endre br., losonci, földbirtokos.
Szül.: Nagysajó, 1909 okt. 8. Atyja: br. 1. B.
Endre, anyja: gr. Zichy Jozefa. A nagyenyedi Bethlen Kol.-ban érettségizett, egy évig
a Gazdasági Akadémián folytatott tanulmányokat, majd a soproni Erdőmérnöki Főiskolán
erdőmérnöki okl.-et szerzett. Tanulmányai be-
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fejezése után egy évig Németországban gyakornokoskodott Stobberg herceg birtokán. 1937ben hazajött és a Gödemesterházi Uradalom és
Grassl György R.-T. szolgálatába lépett Palotailván, mint a családi vállalatban lévő r. -t.
mérnöke. A kolozsvári Kaszinó, a KMAC tagja.
Erdészettel és kereskedelemmel foglalkozik.
Németországon kívül járt még Angliában,
Belgiumban, Dániában, Olaszországban, Jugoszláviában, Csehországban és Romániában.
Németül, franciául, románul is beszél. L.:
Palotailva. (Maros-Torda vm.) Tel.: 2.
Bánffy János br., losonci, de genere Tomaj,
földbirtokos. Szül.: Beresztelke, 1870 okt. 24.,
ref. Atyja: br. 1. B. Zoltán, főispán, anyja:
gr. Bethlen Aurélia. Bécsújhelyen elvégezte
a katonai akadémiát és a 14. cs. és kir. huszárezred hadnagya lett. 1915—18-ig háborús
katonai szolgálatot teljesített, az orosz és
a román fronton harcolt. Tart. hadnagy.
A III. o. kat. érd. ker., az I. o. és a bronz
vit. érem, valamint a Károly cs.-ker. tulajdonosa. Birtokai vannak Szilágynagyfaluban,
Marostordán, ősi birtoka Palotailván és Ratosnya környékén. Gazdálkodással foglalkozik.
A kolozsvári Kaszinó és a KAC tagja. Németországban, Olaszországban és Romániában tett
utazásokat. Németül, franciául beszél. L.:
Kolozsvár, Klastrom-u. 1.
Bánffy József br., losonci, de genere Tomaj,
földbirtokos. Szül.: Kolozsvár, 1906 dec. 30.,
ref. Atyja: br. B. Endre, anyja: gr. Zichy
Jozefa. Marosvásárhelyen a Ref. Koll.-ban
érettségizett, Sopronban elvégezte az Erdészeti
Akadémiát, Bp.-en pedig a Keresk. Akadémiát.
A szilágymegyei Hadadon lévő birtokán gazdálkodik. Palotailván és Ratosnyán mintegy
2300 holdnyi ősi birtoka van. Fakitermeléssel,
gabonatermeléssel és állattenyésztéssel foglalkozik. A kolozsvári Kaszinó, a KAC tagja.
Német- és Franciaországban tett utazásokat.
Németül, franciául, angolul és románul is
beszél. L.: Hadad.
Bánki László, a ceglédi Város Villamos
Műve műszaki tisztviselője és a Ceglédkörnyéki
vasút ügyv. igazgatója. Szül.: Kassa, 1902.
aug. 14., r. k. Szülei: B. János és Vigh Angéla.
Középisk. Lőcsén végezte, majd Kecskeméten

Bárdos György dr.
érettségizett. Műegyetemet Bp.-en végzett.
1934-től 1935-ig a bp.-i Haditechnikai Intézetben működött. 1935 óta Cegléd R.-T. város
Villamos Művei szolgálatában áll. 1939. ápr. 17.
óta ig. a Ceglédkörnyéki Gazdasági Vasút R.-T.nak. Karp. utász c. tizedes. L.: Cegléd, Város
Vill. Művek.
Bánóczy Dezső dr., színművész és rendező.
Szül.: Veszprémben, 1888. A bp.-i Pázmány
Péter Tud.-Egy. hallgatója volt, majd Kolozsvárott doktori oklevelet szerzett. A színművészet iránti szeretete már fiatalon arra indította,
hogy a színész pályát válassza élethivatásául.
Először 1910-ben a kolozsvári Nemzeti Színházhoz szerződött, majd sikereire felfigyelt a főváros
is és 1916-tól hat éven át különböző fővárosi
színházakban játszott vezető szerepeket. Ekkor
az Apolló-kabaré főrendezője, majd a Renaissance-színház tagja és főrendező lett. Különösen
a Bánk Bán Tiborcában, Ibsen-szerepekben
tüntette ki magát és mint színházi rendező is
nagy sikereket aratott különböző fővárosi
színházakban. Szabadtéri előadásokat is rendezett, továbbá ízléses divatrevűket és nagyszabású ünnepségeket. Számos tanulmánya is
megjelent színművészeti kérdésekről a napi
sajtóban. L.: VI., Király-u. 88.Tel.: 115—444.
Bárczy Pál dr., bárciházi, ügyvéd. Szül.:
Békásmegyer, 1911., r. k. Középisk. jeles eredménnyel a piaristák bp.-i főgimn.-ban végezte,
utána a Keresk. Akadémia hallgatója lett, majd
a bp.-i Tud. Egy.-en jogi doktorátust szerzett
és letette az egys. bírói és ügyvédi vizsgát.
1930 óta a Bp. Szfőv. Községi Takarékpénztár
jogügyi osztályának ügyészi munkakört betöltő
tisztviselője. Németül és angolul is beszél.
L.: Bp., I., Apor-u. 3. Tel.: 358—277.
Bárdos György dr., ügyvéd. Szül.: Eger,
1896., r. k. Középiskoláit a bp.-i ref., az egri
cisztercita és a budai Ferenc József intézetben végezte. A bp.-i Tud. Egy.-en joghallgató korában titkára volt Szászy-Schvarcz
Gusztáv egy. tanárnak. Ugyanakkor gyakornokoskodott a parlamenti gyorsirodában, mint
okleveles gyorsíró tanár. Letette a jogi doktorátust és közben a Zeneművészeti Főiskolán
zenei tanulmányokat folytatott. Két féléven át
hallgatott jogot és művészettörténetet a berlini
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egyetemen és bölcsészetet a bp.-i Egy.-en.
Tanár volt a Barcsay-u.-i főgimn.-ban, a fővtöbb keresk. iskolájában, ahol gyorsírást és
keresk. ismereteket adott elő. 1913 óta Bp.-en
gyakorló ügyvéd és számos nagy bűnügy
védőjeként szerepelt, a világháború alatt pedig
a Szegényjogvédő Egyesület tagjainak védelmét
látta el a bíróságoknál. Kétízben volt a bp.-i
Ügyvédi Kamara vál. tagja. Az ügyvédjelöltek
továbbképző tanfolyamain előadásokat tartott
büntetőjogból és perrendből, valamint a jog
különböző ágaiból jogász kongresszusokon és
több egyesületben. A bp.-i Mozart Egyesület
alapítója és ügyv. elnöke, a Hollós Mátyás
Társaság írók, művészek és tudósok budai
egyesülete alelnöke, a budai Ügyvédek Egyes,
ügyésze, számos hazai és külföldi gyorsíró
egyes. tb. elnöke és t. tagja, Heves vm. tb.
tiszti ügyésze. Számos jogi tanulmánya és
közleménye jelent meg különböző jogi szaklapokban, a Budai Krónika munkatársa és a
Mozart. Egyes. Közlöny szerkesztője. Németül
beszél. L.: Bp., III., Árpád fejedelem útja 62.
Tel.: 162—837.
Bárkányi Ödön dr., a bp.-i kir. ítélőtábla
tanácselnöke. Szül.: Zsombolya, 1883., r. kA szegedi piarista főgimn.-ban érettségizett,
jogot a bp.-i és a kolozsvári Egy.-en végzett
és utóbbin avatták jogi doktorrá, bírói oklevelet
a bp.-i bírói vizsgabizottságtól szerzett. Bírósági szolgálatát mint joggyakornok Szegeden
kezdte, működött mint aljegyző és jegyző,
továbbá mint bíró a törökbecsei, módosi,
törökkanizsai jbíróságoknál, továbbá a szegedi
és sátoraljaújhelyi törvényszéknél. L.: Bp.,
XII., Gömbös Gyula-út 23. Tel.: 158—004.
Bátory Endre dr., kir. tvszéki aljegyző.
Szül.: Eger, 1912 nov. 9., r. k. Érettségit
az egri cisztercita gimn.-ban tett 1931-ben,
majd a pécsi Egy.-en elvégezte a jogot és
doktorátust tett summa cum laude. Egy évig
ügyvédjelölt volt Egerben, majd a bírósági
pályára lépett és 1938-ban joggyakornok lett
a törökszentmiklósi jbír.-on. Egy évvel később
kinevezték a szolnoki törvényszékhez aljegyzőnek. L.: Szolnok, Gyömörei-u. 5.
Becsek Aladár, kovásznál, bank-vezérigazgató. Szül.: Székelyudvarhely, 1876 febr. 17.,

Bednász Róbert
ref. Atyja: n. k. B. Dániel, anyja: Jánossy
Eszter. Bp.-en keresk. iskolát végzett, 1898-ban
átvette atyja nyomdavállalatát és azt 1918-ig
vezette. Szerkesztette az Udvarhelyi Híradót.
1920-ban megválasztották az Udvarhelym.-i
Tkp. vezérigazgatójává. 1930 óta a székelyudvarhelyi Keresk. Társ. elnöke. A románok
magyarsága miatt három hétre becsukták.
A Magyar Párt tagja, a Magyar Kaszinónak
21 éven át titkára volt. Megírta Erdély vasútpolitikáját, számos közleménye jelent meg
különlevonatban is. Német- és Olaszországban
járt. L.: Székelyudvarhely.
Becsey Nándor, okl. gépészmérnök, a
Nemzeti Földgáz R.-T. marosvásárhelyi gázelosztó üzemének igazgatója. Szül.: Léva,
1881 nov. 17., r. k. Atyja: n. B. Antal, ny.
honvédszázados, anyja: Adametz Anna. Vácott
a kegyesrendiek gimn.-ban érettségizett, a
bp.-i Műegy.-en gépészmérnöki okl.-et szerzett.
Mint magánmérnök résztvett Eperjes, Miskolc
és Kassa városok vízvezeték- és csatornaépítkezési munkálataiban. 1912—36-ig Marosvásárhely közüzemeinek volt műszaki igazgatója, 1936—38-ig magánmérnöki gyakorlatot
folytatott, majd a Földgáz Társ. mérnöke lett.
1940 óta a Nemzeti Földgáz R.-T. delegáltja
és igazgatója. Résztvett a világháborúban, a
cs. és kir. 26. gy. e. kötelékében. 1914—18-ig
teljesített katonai szolgálatot, negyven hónapot
töltött az orosz fronton. Tart. százados, az
ezüst és bronz Signum Laudis, a Károly
cs.-ker. tulajdonosa. Városi üzemek (villany-,
gáz-, vízművek) szakértője, ezekről több felolvasást tartott. Bécsben is járt. Németül és
románul is beszél. L.: Marosvásárhely, Rákócziu. 21. Tel.: 571.
Bednárz Róbert, apát, bp.-belvárosi plébános. Szül.: Vágbesztercén, 1876. Egy. tanulmányainak a Pázmány Péter Tud.-Egy. hittud. karán való elvégzése után 1900-ben szentelték pappá. 1907-ben a Rákóczi-kollégium
igazgatója, 1913-ban gimn. hittanár, 1916-ban
pedig krisztinavárosi segédlelkész. A Rákóczikollégium egyik alapítója volt. Cs. és kir.
udvari káplán, 1923-ban a főv. közgyűlése
megválasztotta plébánossá a belvárosi parókiára, majd címzetes kanonok és apát, 1928
óta a pesti kerület esperese. A proletárdiktatúra

[Erdélyi Magyar Adatbank]

Bedő András dr.

32

bukása óta élénk tevékenységet fejt ki a keresztény nemzeti Magyarország újjáépítésében, vezető szerepet visz a Ker. Községi Pártban és
néhai Wolff Károly, valamint a párt bizalmából az ügyvezető alelnök fontos tisztségét
tölti be több év óta. Mint a párt tagját a
szfőv. törv. hat.-i biz.-ba választja a Belváros,
amelynek szociális és kultúréletében agilisan
résztvesz. A főváros közgyűlésén főképpen
közjótékonysági és nevelésügyi kérdésekkel
foglalkozik. 1931-ben a közgyűlés a törvényhatósági bizottság örökös tagjává választotta.
Fáradhatlan munkásságának köszönhető a belvárosi főplébániatemplomnak, Bp. egyik legjelentősebb műemlékének több százezer pengő
költségen való restaurálása, valamint a plébániai
székházi építkezés, amely a Petőfi-tér egyik
legszebb épületével ajándékozta meg a szfőv.-t.
L.: Bp., IV., Petőfi-tér, Belv. Plébánia.
Bedő András dr., várm. árvaszéki ülnök. Szül.: Hegyközcsatár (Bihar vm.), 1896,
ref. Atyja: n. B. Károly, ref. lelkész, anyja:
Séra Erzsébet. A zilahi Wesselényi Kollégiumban tett érettségit, utána a kolozsvári Tud.
Egy.-en avatták az államtud. doktorává és jogi
kiegészítő szigorlatot is tett. Mint pénzügyi
tisztviselő kezdte meg pályafutását Szilágy vm.ben, majd a főispáni hivatal számvevőségének
tisztviselője volt. 1935. nov.-ben a románok
kényszernyugdíjba küldték, 1940. nov. óta
várm. árvaszéki ülnök. A világháborúban
katonai szolgálatot teljesített, a Károly cs.
ker., a háb. emlékérem tulajdonosa. Északerdély visszatérése óta fokozottabban vesz
részt Zilah városának és a vármegyének közéletében. L.: Zilah, Széchenyi-u. 72.
Bedő József, Kolozsvár város vízműveinek
mérnöke. Szül.: Torda, 1894 márc. 13., ref.
Atyja: B. József, anyja: Zsoldos Zsuzsanna.
Polgári iskolát Tordán, felsőipariskolát pedig
Szegeden végzett, majd gépészmérnöki okl.-et
szerzett. 1915—16-ig a Ganz és Társa Danubius
R.-T. műszaki tisztviselője volt, 1916—19-ig
pedig Konstantinápolyban volt műhelyfőnök,
majd Kolozsvárra került a Dermata bőrgyárhoz, ahol a műszaki osztály vezetője volt
1919—21-ig. 1921—24-ig önálló műszaki vállalata volt Kolozsváron. 1924—26-ig a Mecanó
bukaresti műszaki vállalat kolozsvári vezetője

Bernád Ákos
volt, 1934-ben pedig az Elind Villamossági
Gép vállalat vezetője lett. A visszacsatolás óta
Kolozsvár vízműveinek mérnöke. Három évet
töltött Törökországban, járt még Ausztriában
és Olaszországban is. Németül, franciául, románul és törökül is beszél. L.: Kolozsvár,
Töhötöm-u. 1. Tel.: 14—27. Iroda: 25—80.
Beke A. Béla, szállodavezető. Szül.: Barót,
1891 dec. 2., ref. Atyja: B. István, anyja:
n. Bodosi Borbála. Középisk. szülővárosában
végezte, ahonnan Debrecenbe került és az
Angol Királynő szállodában tanulta ki az
éttermi, kávéházi és szállodai szakmát. Utána
tizenhat évig Bp.-en dolgozott különböző
éttermekben, szállodákban és kávéházakban.
Közben végigküzdötte a világháborút, tulajdonosa a kisezüst és bronz vit. érmeknek és
a Károly cs.-ker.-nek. Leszerelése után Nagyváradra került, jelenleg az Emke kávéház,
szálloda és club zárgondnoka. Németül és
Ománul beszél. L.: Nagyvárad, Telepi-u. 6.
Beliczay Imre dr., szfőv.-i tanácsnok.
Szül.: Kecskemét, 1886. Jogi és államtudományi doktor. 1915-ben lépett a főv. szolgálatába és hivatali működését a VII. kerületi
elöljáróságnál kezdte. Hosszú éveket töltött
a pénzügyi biz.-ban, 1938-ban választották
tanácsnokká és a VIII. kerület elöljárójává.
Onnan az ipari és keresk. ügyosztály élére
került, 1939 óta pedig a pénzügyi osztály
vezetője. Közszolgálatának ideje alatt a legeredményesebb
tevékenységét
a
pénzügyi
osztály tisztviselőjeként fejtette ki. Többízben a polgármester megbízásából külföldre
utazott, ahol a főváros külföldi kölcsön-hitelezőivel tárgyalt. Pénzügyi tanácsnoksága idejére esik a költségvetés alaki megreformálása.
Külföldön folytatott tárgyalásai során nagy
segítségére volt nyelvtehetsége is, kitűnően
beszél németül, angolul, franciául és spanyolul.
Nagy támogatója a sportnak, alelnöke a LövészSzövetségnek, elnöke a BSE lövész-szakosztályának és vál. tagja a Bp.-i Korcsolyázó Egy.
nek.
Benárd Ágost, vitéz, dr., ny. miniszter,
orsz. gyűl. képv. Szül.: Bp., 1880. Az orvosi
oklevél megszerzése után különböző klinikákon
és más gyógyintézetekben orvosi gyakorlatot
folytatott. A világháború kitörésekor bevonult
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és ötven hónapot töltött a harctéren, ahol
vitézségéért több kitüntetésben részesült. Már
az októberi forradalmat követő napokban
ellenforradalmi működést fejtett ki és fegyveres gárdát szervezett. A bolsevizmus kitörésének
második napján elfogták, halálra
ítélték, de sikerült elmenekülnie. A Vitézi
Rend megalakulása után egyike volt az elsőknek, akiket a Kormányzó Úr az ellenség előtt
tanusított vitéz magatartásáért vitézzé avatott.
Előbb a Simonyi-Semadam kormánynak, majd
Teleki Pál gróf kormányának is népjóléti
minisztere
volt.
Nevéhez
fűződik
több
jelentős alkotás megindítása és megalkotása,
A Teleki-kormány megbízásából ő írta alá
a trianoni békeszerződést, ami érthetően a legfájdalmasabb szerepe volt izzó magyar lelkének.
Előbb a nemzetgyűlésnek, majd a képviselőháznak tagja volt, de 1926-ban visszavonult
az aktív politikától és csak orvosi hivatásának
és az OTI-nál betöltött főorvosi állásának élt.
A politikai körökkel azonban fenntartotta az
összeköttetést és a Gömbös-kormány idején
ismét mandátumot vállalt Veszprémben. Azóta
is tagja a magyar törvényhozásnak, amelyben
főleg egészségügyi és szociális kérdésekkel
foglalkozik. L.: Bp., XI., Horthy Miklós-út
77/a. Tel.: 259—444.
Bencs Zoltán dr., orsz. gyűl. képv., ny. min.
osztályfőnök. Szül.: Nyiregyháza, 1889., ev.
A bp.-i Egy.-en államtudományi doktori oklevelet szerzett és speciális tanulmányokat folytatott szociális, kultúrpolitikai és társadalomszervezési kérdésekről itthon és a külföldön.
Mint a békedelegáció egyik titkára, a kulturális és kisebbségi kérdés előadója volt 1919-ben.
A rákövetkező évben berendelték a miniszterelnökségre és Teleki Pál gróf akkori miniszterelnök a szociálpolitikai osztály szervezésével és
vezetésével bízta meg. A magyar kormány
képviseletében gyakran járt Genfben, Párisban
és Rómában, ahol tagja volt a fasizmus tanulmánvozására kiküldött magy. biz.-nak. Egyik
szervezője és megalapítója volt a magy. filmgyártás szervezeteinek, tagja a filmcenzúrának
amelynek alelnöke is, továbbá az Orsz. Statisztikai Tanácsnak a miniszterelnök képviseletében, továbbá a Magy. Statisztikai Társ.-nak,
a Statisztikai Szakvizsga-Biz.-nak, a Szerzői
Jogi Szakértő Biz.-nak és több tudományos és

Bencsik Géza dr.
társadalmi egyes.-nek. Orsz. elnöke a LutherSzövetségnek és a Magy. Amatőrfényképezők
Orsz. Szövetségének, h. elnöke a Bethlen Gábor
Szöv.-nek és alelnöke a Társ. Egyes. Szöv.-nek.
Ig. tagja a Köztisztviselők Fogyasztási stb.
Szöv.-nek és a Magy. Film-Iroda R.-T.-nak.
Számos kultúr- és szociálpolitikai cikke jelent
meg a hazai sajtóban, szerzője több tanulmánynak és törvénytervezetnek, de — részben névtelenül — önálló művei is jelentek
meg a könyvpiacon, így „Az októberi forradalom demokráciája”, „Magyar világnézet”,
,,A munka alkotmánya Olaszországban” címmel. Az 1939. évi képviselőválasztásokon bekerült az országgyűlés képviselőházába, ahol
rendkívül mély tanulmányokra és kitűnő szakismeretekre valló felszólalásai különösen a
kultúr- és társadalompolitika köréből általános
tetszést arattak. L.: Bp., VIII., Vas-u. 5.
Tel. 137—399.
Bencsik Elemér dr., ügyvéd. Szül.: Kalocsa,
1906., r. k. Érettségit a kalocsai jezsuita főgimn.-ban tett, jogot a bp.-i Egy.-en végzett
és hallgatója volt a Vas-utcai keresk. isk.
szaktanfolyamának. Ügyvédjelölt korában két
és fél évig tisztviselője volt a Katholikus
Népszövetségnek. 1937-ben nyitotta meg ügyvédi irodáját, amely különösen büntető ügyekkel foglalkozik. L.: Bp., IX., Lónyay-u. 18/b.
Tel.: 184—064.
Bencsik Géza dr., kir. járásbírósági elnök.
Szül.: Kecskemét, 1887., r. k. Érettségit a
kecskeméti piarista gimn.-ban tett, jogot a
kecskeméti
Jogakadémián
hallgatott,
ahol
államvizsgát tett, jogi és államtud. doktorátust a kolozsvári Egy.-en, ügyvédi oklevelet pedig Marosvásárhelyen szerzett. Tanulmányai befejezése után előbb ügyvédjelölt
volt, majd 1912-ben a bírói pályára lépett
és fokozatos előléptetés után 1919-ben bíró
lett Kecskeméten, utána tíz évig Kisújszálláson bíráskodott és 1939 óta a kecskeméti
kir. járásbíróság elnöke. Széleskörű szakirodalmi működést fejtett ki, cikkei és tanulmányai jelentek meg különböző jogi szaklapokban. Sporttal is foglalkozik, számos
sportegyesületnek volt elnöke és vezető tagja.
Németül és angolul beszél. L.: Kecskemét,
Csongrádi-út 33. Tel.: 5—20.
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Benedek Zoltán

Bencze István, szfőv. javadalmi őrségi
ny. főparancsnoka. Szül.: Szili, 1876. Tanulmányainak elvégzése után 1900-ban a szfőv.-hoz
tanárrá nevezték ki, az 1919—1922. években
pedig testnevelési ig. volt. 1922-ben a fogyasztási adóhivatal megszervezésére kapott megbízást, 1924-ben pedig megszervezte a javadalmi
őrséget, amelynek első főparancsnoka lett.
Éveken át a bp.-i önkéntes tűzoltóság tisztje,
az Orsz. Tűzoltó Szöv. titkára volt. Számos
magyar és külföldi tűzoltói kitüntetés tulajdonosa. Mint a keresztény nemzeti irányzat lelkes
híve, a főváros községpolitikai életében is élénk
szerepet vitt. Irodalmi téren is tevékenykedett
és több oktató cikken kívül megírta a tűzoltók
gyakorlati
szabályzatát.
L.:
Bp.,
IX.,
Ráday-u. 8. Tel.: 183—697.

Bene Sándor dr., ügyvéd. Szül.: Héthárs,
1877., r. k. Az eperjesi kollégiumban tett érettségi vizsgát, a bp.-i Egy.-en folytatta jogi tanulmányait, doktorátust és ügyvédi oklevelet
szerzett. A háború kitöréséig gyakorló ügyvéd
volt, majd hadbavonult és az orosz, olasz,
francia és a török frontokon teljesített szolgálatot. Tulajdonosa a bronz és ezüst vit. éremnek
és a Károly cs.-ker.-nek. Leszerelése után újra
megnyitotta irodáját és azóta gyakorló ügyvéd.
A bp.-i Ügyvédi Kamarának előbb vál., most
pedig az Ügyvédi Kamarák Orsz. Biz.-ának
tagja. Élénk résztvesz az ügyvédi, társadalmi és
a hitéletben. Jogi és napilapokban gyakran írt
jogi szakcikkeket. Németül, angolul és tótul
beszél. L.: Bp., II., Herrmann Ottó-u. 3. Tel.:
110—156 és 150—481.

Benczédi Pál, kollégiumi vallástanár. Szül.:
Benczéd, 1883 jan. 2., unit. Atyja: B. Ferenc,
anyja: Deák Zsuzsanna. Az unit. Papnevelő
Intézetben végezte tanulmányait, unit. középisk. vallástanári okl.-et és teológiai akadémiai
magántanári képesítést szerzett. 1908-ban Angliában volt tanulmányúton. 1909-ben a székelykeresztúri gimn. internátusának felügyelője
lett. 1909—12-ig lelkész volt Dadkon, 1912 —
1926-ig pedig H.-Ujfalun. 1926-tól 1934-ig mint
lelkész működött Alsó-Boldogfalván. 1934-ben
a kolozsvári unit. Kollégiumban vallástanár
lett. 1913—18-ig Udvarhely vm. törv. hat. biz.nak tagja volt. A román megszállás alatt a
Magy. Párt oklándi járási tagozatának alelnöke
volt, egy alkalommal a magyar párt többi tagjaival a Megyei Tanács tagja lett. Az udvarhelyvm.-i Gazdasági Egyes. alelnöke, az alsóboldogfalvi Hitel- és Tejszövetkezet elnöke,
Az Unit. Irodalmi Társ. vál. tagja és ellenőre
Több vallástörténeti munkája jelent meg, mint
a „Vallástanítás története” (1915) és az „Unitárius hitelvek kifejlődésének története” (1936)
Tankönyvei: „Evangéliumi történetek és erkölcstan”. Tanulmányai a „Keresztény Magvető”-ben jelentek meg. Tankönyvet is írt.
Az unit. naptár 1937—38—-39. és 1940—41-es
évfolyamainak szerkesztője. 1928—30-ig a
Székelyudvarhelyen megjelent Unit. Szószék
c. folyóiratot szerkesztette. 1935 óta szerkesztője az Unit. Közlöny c. havonként
megjelenő unit. néplapnak. L.: Kolozsvár,
Bolyai-u. 5.

Benedek Andor kisbaconi, m. kir. csendőr g.
őrnagy, a m. kir. kolozsvári IX. csendőrkerület
törzsgazdasági hivatala főnöke. Szül.: Sepsiszentkirály, 1890. nov. 9., ref. Atyja: néh. k.
B. Árpád, ref. lelkész, a kolozsvári ref. egyház
lelkész-elnöke, anyja: szemerjai Intze Margit.
Közeli rokona néh. k. B. Sándor v. b. t. t.-nak,
a Közigazgatási Bíróság másodelnökének, néh. k.
Benedek Elek írónak stb. Főgimnáziumi érettségi után a volt cs. és kir. 62. gy.-ezred egyéves
önkéntese volt, rövid ideig az 51. gy.-ezredben
szolgált és különböző katonai tanfolyamok elvégzése után 1912-től a forradalomig a volt
kolozsvári honvéd kerület hadbiztosságánál,,
attól kezdve a Székely Hadosztály törzsénél volt
beosztva, annak fegyverletételéig. 1920. ápr. óta
a nemzeti hadseregben, 1931. júl. 1-től pedig a
csendőrségnél teljesít szolgálatot. Kiváló szolgálatai elismeréséül több kitüntetésben részesült. A kormányzói dícsérő elismerés, a
Magyar Koronás bronz érdemérem, a Koronás
arany érdemker., a vit. érem szalagján, a
Vör. ker. érdemérem, 13 évi emlékkereszt,
osztrák és bolgár had. emlékérem tulajdonosa.
L.: Kolozsvár, csendőrkerületi parság. Tel.
10—42.
Benedek Zoltán, oroszteleki és kisbaconi,
a Trieszti Ált. Bizt. Társ. kolozsvári főügynökségének főnöke. Szül.: Magyarkapus, 1891
febr. 28., ref. Atyja: néh. B. Sándor, földbirtokos, anyja: néh. székelykocsárdi Kónya Rózsi.
Kolozsvárott keresk. érettségit tett. 1915-ben
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bevonult katonának a 21. honv. gy. e.-hez,
1921-ben mint hadnagy szerelt le. A MagyarFrancia Bizt. Társ. titkára, később pedig a
Steau Román Bizt. R.-T. vezértitkára. A visszacsatolás után a Trieszti Ált. Bizt. Társ. főnöke.
A Magy. Pártnak alakulása óta, a Magy. Kaszinónak 1912 óta tagja. Tagja továbbá az EKEnek és az EME-nek. A biztosítási és autószakmában jártas. Beutazta Európát. Németül,
románul is beszél. L.: Kolozsvár, Petőfi-u. 50.
Benkő Béla, árkosi, könyv- és papírkereskedő. Szül.: Maroskoppánd, 1889 jan. 13., ref.
Atyja: B. Károly földbirtokos, anyja: Nagy
Mária. A nagyenyedi Bethlen-kollégiumban
érettségizett, majd elsajátította a könyv- és
papírszakmát. Székelyudvarhelyen, Eperjesen
és Kolozsváron működött. 1914—18-ig az 50.
közös gy. e.-nél teljesített szolgálatot, csaknem
minden fronton járt. 1919-ben leszerelt, majd
a Hangya erdélyi központjánál helyezkedett el,
egy évig dolgozott ott. 1940 szept.-ben átvette
és vezeti jelenlegi üzletét Kolozsváron. A Károly cs.-ker. tulajdonosa. Németül, románul is
beszél. L.: Kolozsvár, Deák Ferenc-u. 43.
Benkő István dr., járásbírósági aljegyző.
Szül. Csákberény, 1911 júl. 26., r. k. Érettségit
a székesfehérvári cisztercita gimn.-ban tett,
főiskoláit a debreceni Egy.-en végezte, ahol jogtudori oklevelet szerzett, majd hallgatója volt
Párisban a Faculté de Droit-nak és Münchenben
a Rechtswissenschaftl. Fakultät-nak. Több ösztöndíjat nyert el, így 1937-ben a hágai Académia de Droit Internacional, 1937—38-ban a
magy. áll. belföldi kutatási és 1938—39-ben
a Humbold-Stiftung ösztöndíját. Pályáját 1936ban Debrecenben kezdte az egy. jogi karán mint
gyakornok, 1938-ban az igazságügymin. joggyakorlatra bocsájtotta és 1941 jan.-ban bírósági aljegyzővé nevezte ki a székesfehérvári kir.
járásbírósághoz. Külföldön szerzett tapasztalatairól több tanulmányt írt, melyek a Le Temps,
Katolikus Szemle, Debreceni Szemle, Yigilia
stb. c. lapokban jelentek meg. Angolul, franciául
és németül beszél. L.: Székesfehérvár. Tel.: 162.
Bercsényi Elemér, r. k. plébános. Szül.:
Barsfüss, 1880 jún. 24., r. k. Atyja: néh. B.
Mihály, anyja: Balázsy Fridolin. Középisk.
Léván, Érsekújváron, Kézdivásárhelyen a teo-

Berde Károly dr.
lógiát, Szombathelyen és Marosvásárhelyen
végezte pappá Bp.-en szentelték. 1904—06-ig
Szegeden, 1906—07-ig Aradon, 1907—08-ig
Szegeden, 1908—10-ig Miskolcon, 1910—14-ig
pedig Lúgoson volt káplán. 1914—17-ig Csütörtökhelyen volt plébános, majd egy évig Szebenikóban tábori lelkész. 1918—20-ig Lugoson
volt hitoktató, 1920—24-ig Kézdivásárhelyen
plébános. Ezután nyolc évig Türben vezette a
plébániát. 1932 óta Szászfenesen plébános. Megalapította a község vallásos egyesületeit, ezeknek vezetője. Kultúrházat építtetett, továbbfejlesztette az egyház által fenntartott magy.
iskolát. Tevékeny részt vett minden magy.
megmozdulásban és kultúrelőadások rendezésével fejlesztette a magy. öntudatot. Vallási és
politikai tárgyú cikkei napilapokban és hetilapokban jelentek meg. Járt Ausztriában, Jugoszláviában és Szlovákiában. Németül, románul,
szlovákul és horvátul is beszél. L.: Szászfenes.
Berde Károly dr., vitéz, laborfalvi, egy. ny.
r. tanár, bőrklinikai igazgató. Szül.: Nagyenyed, 1891 márc. 6. Atyja: B. Sándor, anyja:
Weress Mária. Gimn. tanulmányait a nagyenyedi Bethlen-kollégiumban, egy. tanulmányait pedig Kolozsváron folytatta, itt is avatták
doktorrá 1914-ben. Gyakornok lett a kolozsvári
bőrklinikán, majd végigküzdötte a világháborút.
1921-ben tanársegéd, majd 1926-ban egy. m.tanár a szegedi bőrklinikán. 1931-ben a pécsi
bőrklinika igazgatói tisztét töltötte be, majd
a hazatérés után, 1940-ben a kolozsvári Egy.-re
került professzornak és az orvosi kar dékánjának. Számos tudományos és társadalmi egyes,
tagja, illetve elnöke. Szakirodalmi tevékenységét széles orvosi körökben mindig nagy érdeklődéssel és elismeréssel fogadják. Eddig több
mint száz tudományos közleménye jelent meg
a bőrkórtan köréből. Két önálló nagyobb
könyve, „A bőr- és nemibetegségek” (Bp., 1934)
és „A magyar nép dermatológiája” (Bp., 1940)
c. megérdemelt sikert aratott. Háborús kitüntetései: ezüst és bronz Signum Laudis a kardokkal, I. o. vit. érem, Károly cs.-ker, seb. ér.,
Vörös Kereszt II. o. jelvénye és a hadi eml. ér.
Megkapta a német és a bolgár háborús eml.
érmet is. Tanulmányútjai során járt Németországban, Olaszországban, Párisban, Bécsben
és Koppenhágában is. Beszél németül, franciául
és románul is. L.: Kolozsvár, Bőrklinika.
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Bereczky Ernő dr., jobbágytelki, a kolozsvári Keresk. és Iparkam. főtitkára. Szül.: Dombos, 1889 jan. 4., r. k. Atyja: B. István, anyja:
Bíró Paulina. A nagyszebeni áll. főgimn.-ban
tett érettségit, a kolozsvári Egy.-en államtud.
doktori okl.-et szerzett. 1907-ben a kolozsvári
városi rendőrség szolgálatába állott. 1918-ban
a kolozsvári Keresk. és Iparkamarához került
és 1940 januárjában kényszernyugdíjba ment.
A visszacsatolás után a Kereskedelmi min. a
kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamara ideiglenes vezetésével bízta meg. A Nemzeti Kaszinó
tagja, az Iparos Egylet v. főtitkára. Kiváló
jártassággal rendelkezik vám- és szállítási, valamint a Keresk. és Iparkamara hatáskörébe tartozó ügyekben. A román vámtarifát háromszor
fordította le magyar nyelvre. A szaksajtóban
számos közgazdasági cikke jelent meg. Németül
és románul is beszél. L.: Kolozsvár, Kossuth
Lajos-u. 51. Tel.: 28—41.
Berecz Lajos dr., a Pesti Hirlap szerkesztője. Szül.: Szentes, 1899. A jogi doktorátus
megszerzése után ügyvédnek készült, de a háború után újságíró lett és mint parlamenti
tudósító és politikai riporter dolgozott előbb
a Magy. Távirati Irodánál, majd hosszú
ideig Az Ujságnál, ahol éveken át szerkesztő
volt, amíg át nem ment a Pesti Hírlaphoz,
ugyancsak szerkesztői minőségben. Mint a MTI
munkatársa, a Kormányzó Ur különvonatára
volt beosztva sajtótudósítónak és ilyen minőségben megfordult az ország valamennyi nagyobb városában. Széles látókörű, kitűnően
megírt politikai cikkei révén a magyar hírlapírói kar egyik általános megbecsülésnek és rokonszenvnek örvendő tagja, aki élénk részt vesz az
újságírói rend közéleti és szociólis mozgalmaiban is.
Beregi Endre dr., ügyvéd. Szül.: Szemernye (Erdély), 1891., ref. Középiskoláit a
kolozsvári unit. gimn.-ban végezte, egy. tanulmányait pedig a kolozsvári Egy.-en. Tíz évig
a Brassói Lapok munkatársa volt, közben a
világháborúban az összes frontokon teljesített
szolgálatot, mint gazdászati tiszt. Tulajdonosa
a Signum Laudisnak a kardokkal, a Károly
cs.-ker.-nek, a bolgár, osztrák és német háborús emlékérmeknek. Leszerelése után visszatért Brassóba, de ott nem tett a románoknak

Bernát Pál dr.
hűségesküt, amiért is menekülnie kellett, Bp.-re
költözött, ahol megnyitotta ügyvédi irodáját.
Úgy a várospolitikában, mint az ügyvédi közéletben jelentős szerepet játszik. Az Ügyvédi
Kamara vál. tagja, az Orsz. Ügyvédszöv. alelnöke, a Budai Ingatlantulajdonosok ügyésze,
Ügyvédek Reformszöv. főtitkára, az Orsz.
Ügyvédi Gyám- és Nyugdíjintézet kisgyűlési
tagja, az Orsz. Ügyvédotthon ig. tagja stb.
A Polgári Egység Klubja v. ügyésze, a Lipótvárosi Polg. Kaszinó alelnök-jogtanácsosa. Jelentékeny szakirodalmi működést fejtett ki az
Ügyvédszövetségi Közlönyben, a Budai Ingatlan Ujságban, a Városi Futárban, publicisztikai
cikkei a Brassói Lapokban és a Kolozsvárott
megjelenő Független Ujságban jelentek meg.
Németül is beszél. L.: Bp., V., Gr. Klebelsberg
Kúno-u. 21. Tel.: 117—621.
Bernád Ágoston dr., ügyvéd. Szül. Gyergyószentmiklós, 1890 febr. 26., r. k. Atyja: B.
Alajos, földmíves, anyja: Veres Zsuzsanna.
A csíksomlyói gimn.-ban érettségizett, az egy.-et
Kolozsváron végezte el. Jogi doktorátust szerzett, ügyvédi vizsgát tett. 1914-ben bevonult
a 82. gy. e.-hez. 1915-ben a kárpáti fronton
harcolt, onnan az olasz frontra vitték, ahol
hadifogságba esett. 1919-ben jött haza. 1921
óta ügyvédi irodáj a van Kolozsvárott. Alakulása
óta tagja és alelnöke volt a Magyar Pártnak.
Kiküldött városi tanácstag, a Vízművek igazgatósági tagja. Résztvett szövetkezetek alapításában. A kolozsvári Gondoskodó Társ. volt
ig. tagja és ügyésze, a kolozsvári Kereskedők
és Iparosok Hitelszövetkezetének ig. tagja és
ügyésze, a Siculea Keresk. R.-T. alapítója és
az igazgatóság elnöke. A kolozsvári Székely
Társ. tb. elnöke. Két kötetben pénzügyi,
keresk. és ipari compasst adott ki. Számos
cikket írt és beszédet mondót gazdasági kérdésekről. Tart. zászlós. Járt Olaszországban és
Ausztriában. Németül, románul, olaszul és
franciául is beszél. L.: Kolozsvár, Kossuth
Lajos-u. 43. Tel.: 28—85.
Bernát Pál dr., ügyvéd. Szül.: Bp., 1904^
r. k. Bp.-en szerzett ügyvédi okl.-et, ügyvédi
gyakorlatában magánjogi, nemzetközi magánés keresk. jogi ügyekkel foglalkozik. Több
bp.-i napi- és hetilapnál tíz év óta fejt ki hírlapírói működést. Németül, franciául és angolul

[Erdélyi Magyar Adatbank]

Bernátfalvi Bernáth István dr.

37

is beszél. L.: Bp., V., Alkotmány-u. 31. Tel.:
123—326.
Bernátfalvi Bernáth István dr., m. kir.
ügyészségi alelnök. Szül.: Kassa, 1889 nov. 1.,
r. k. Az eperjesi kollégiumban tett érettségi
vizsgát, jogot Kassán, az utolsó két félévet
Kolozsvárott hallgatta. A bírói pályára 1913ban lépett, mint joggyakornok a miskolci
törvényszéknél, onnan a kassai ítélőtáblához
került tanácsjegyzőnek, majd 1919-ben kinevezték kir. ügyésszé, 1940 óta ügyészségi alelnök
a miskolci kir. ügyészségen. L.: Miskolc, Farkas
Jenő-u. 1. Tel.: 18—11.
Berszán Miklós dr., ügyvéd. Szül.: Szárazajta, 1887, r. k. Középiskolái végeztével
megszerezte a jogi doktorátust és később letette
az egyes bírói és ügyvédi vizsgát. Pályáját a
pénzügyi közigazgatásban kezdte, onnan honvédelmi szakban, majd az igazságügyi szolgálatba került és 24 évi bírósági szolgálat után,
mint kir. járásbíró nyugdíjaztatta magát és
ügyvédi irodát nyitott Budapesten. Jelentős
része volt a Horthy Miklós kertváros megteremtésében, jelenleg annak és a MÉP XIV. ker.
tagozatának ügyésze. Gyakran jelentek meg
jogi vonatkozású cikkei a szaklapokban. Németül és románul beszél. L.: Bp., XIV., Füredi-u.
10—12. Tel.: 333—743.
Bertalan Miklós dr., kisfaludi, orvos. Szül.:
Bak 1903 júl. 26., r. k. Középisk. tanulmányait
Nagykanizsán, Veszprémben és Bp.-en végezte.
A bécsi, a bp.-i egy. előadásait hallgatta és
orvosi-műtősebészi okl.-et szerzett. Dolgozott
Hültl professzornál és Ádám tanárnál, majd a
Verebély klinikán. Egyideig a Rádium-kórházban, majd a Rókus-kórházban működött. A sebészet terén különleges szakismeretre tett szert.
1936—1937. évben Déleurópában és Afrikában
járt tanulmányúton. Osztályvezető a Magyar
Fajvédőknél, a Magyar Artistaegyes. és a belga
követség orvosa. A MAC orvosi tanácsadója.
Az Artistalap munkatársa és szerkesztőbiz.
tagja. Megkapta a Budapesti Önkéntes Mentők
Egyes. bronz és ezüstérmét. Magyarul, angolul,
franciául, olaszul és németül. L. Bp., VIII.,
Gyulai Pál-u. 2. (Szt. Rókus-kórház.) Tel.:
136—239.

Bessenbek Alfonz
Berti László, ny. honvédezredes. Szül.: Bp.,
1871. Magyarország vívósportjának egyik vezető
egyénisége, többszörös tőrbajnok, aki mint
kardvívó is a legjobbak közé tartozott. Az 1912.
évi stockholmi olimpián az egyéni tőrvívásban
negyedik lett és tagja volt a győztes kardcsapatnak is. Az 1924. évi párisi olimpián tagja
volt az Olaszországgal szemben második helyre
került magyar kardcsapatnak, ugyancsak tagja
volt a harmadik helyet megszerzett kardcsapatnak. Nagy sikerrel szerepelt más külföldi versenyeken is, jelentős érdeme van a honvédtisztikar vívóoktatásának kiépítése és e sportág
megkedveltetése terén. L.: Rákospalota, Kolozsváry-u. 45. Tel.: 294—448.
Bertok Béla, ref. lelkész. Szül.: Munkács,
1873 nov. 3., ref. Atyja: B. János ref. orgonista, ny. áll. tanító. Anyja: Papp Borbála.
Gimn.-ot, majd a teológiai fakultást Sárospatakon végezte, 1900-ban ref. lelkésszé avatták.
Lelkész volt Zápszonyon és Beregsurányon,
1914 óta Munkácson. 1923-tól 1939 nov. 2-ig
Kárpátalj a ref. egyházker. püspöke volt. Húsz év
óta a Munkácsi Kaszinó elnöke. A Magyar
Érdemker. középker. tulajdonosa. Számos cikke
jelent meg társadalmi és egyháztársadalmi lapokban. L.: Munkács, Kossuth-u. 11. Tel.:
20—23.
Besenszky Emil, r. k. plébános. Szül.:
Nagyvárad, 1898 máj. 22. Főgimn. érettségi
után theológiai főiskolát végzett, pappá szentelése után különböző helyeken segédlelkész
volt. 1927-ben Hegyköztóttelek plébánosa lett.
A román uralom alatt többször is kiutasították
erős magyar érzelmei miatt. Községe Magyar
Pártjának elnöke volt és áldozatkészen támogatta a magyarságot létküzdelmeiben. Beszél
németül és románul. L. Hegyköztóttelek,
(Bihar vm.)
Bessenbek Alfonz, gazdasági szakértő. Szül.:
Bp., 1885 szept. 6. r. k. Apja: B. Gyula. Anyja:
Mőser Borbála. Gazdasági Akadémiát végzett
Kassán, ahol oklevelet is szerzett. 1909—1917-ig
gróf Berchtold Lipótné uradalmában mint
gazdatiszt működött. 1919-től 1920-ig a Vetőmagnemesítő és Értékesítő R.-T. szolgálatában
állott, majd a Magyar Acélárugyár mátranováki
birtokának intézője volt. 1922-től 1924-ig
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Eszenyi József debreceni gazdaságának volt
számtartója. Titkára lett a Győrvidéki Földművelők Egyes.-nek, majd a Kisalföldi Mezőgazdasági Kamara győrvármegyei kirendeltség vezetőjévé nevezték ki. Hites törvényszéki gazdasági szakértő. Ügyv.-alelnöke a győri
MOVE-nak és tagja az OMGE-nak, a Magy.
Faiskolai Szöv.-nek. Több évig szerkesztette a
Katonai Értesítőt és a Győrvidéki Gazda c.
lapokat, értékes cikkei jelentek meg a Köztelekben. A világháborúban az orosz fronton
teljesített kat. szolgálatot. Tartalékos főhadnagy, kiseztist, Signum Laudis és a kardokkal
ékesített, Károly cs. ker. tulajdonosa. Tanulmányúton járt Ausztriában. Németül is beszél.
L.: Győr, Héderváry-út 74. Tel.: 874.
Betegh Károly, gyógyszertártulajdonos.
Szül.: Fehérvíz, 1889 dec. 28. Atyja: B. Károly,
anyja: Voto Etelka. Érettségit tett, majd
Kolozsvárt gyógyszerészi okl.-et szerzett 1913ban. A háború végén Beluno olasz városban
volt hadifogoly. Magyarországra való érkezésekor a románok Hunyad megye alsó részét
már megszállták és így Budapesten maradt és
a Nagy Kristóf gyógyszertárban állást vállalt. Jelenleg a Szent Antal gyógyszertár tulajdonosa. A MÉP XIV. ker. szervezetének háznagya, A Gyógyszerész Testület és Gyógyszerész
Kaszinó vál.tagja. L.: Bp., XIV.,Thököly-út 130.
Bethlen András gr., iktári, a 8 Órai Ujság
főszerkesztője. Szül.: Bp., 1902, ref. B.
István gr. volt miniszterelnök és Bethlen Margit
grófnő, a jeles írónő fia, B. András gr. v. földművelésügyi miniszter unokája. Középiskolát
Bp.-en végezte, jogi és közgazdasági tanulmányait pedig a bp.-i és kölni egyetemeken.
Európai körutazás után, amelynek során
Angliában, Franciaországban és hosszabb ideig
Németországban volt, a közgazdasági pályára
lépett. 1924—27-ig Amerikában, a Banca
Commerciale newyorki fiókjának, majd két évig
Londonban egy holland-angol banknak volt
főtisztviselője. Hazatérése után négy éven át
a Royal Exchange Biztosítónak volt igazgatója,
1936 óta pedig a 8 Órai Ujság főszerkesztője.
Több közgazdasági vállalat igazgatósági tagja,
tagja szociális kulturális egyesületeknek is.
Beszél németül, franciául és angolul. L.: Bp.,
IV., Galamb-u. 5.

Bethlen György dr.
Bethlen Balázs ifj., gr., bethleni, földbirtokos. Szül.: Szamosfalva, 1901 máj. 18., ref.
Atyja: gr. b. B. Balázs, földbirtokos, anyja:
br. Jósika Beatrix. Kolozsvárott a ref. főgimn.ban érettségizett, a kolozsvári Gazd. Akadémián
és Keresk. Akadémián okl.-et szerzett. A mintegy
1200 holdas saját és családi birtokán gazdálkodik. A kolozsvári Mágnás Kaszinó tagja az EMGE
vál. tagja. Németországban is járt, németül,
angolul, franciául, románul is beszél. L.:
Marosvécs.
Bethlen Béla dr. gr., bethleni, BeszterceNaszód és Szolnok-Doboka vm.-ék főispánja.
Szül.: Aranyosgyéres, 1888 nov. 1., ref. Atyja:
gr. dr. B. Bálint, anyja: gr. Béldy Berta.
Középisk. a bp.-i II. ker. főgimn.-ban végezte,
a kolozsvári Tud. Egy.-en jogi és államtudományi doktorátust szerzett. 1909—14-ig Kolozsvármegye szolgálatában állott. 1914-ben bevonult katonának, négy évig küzdött a világháborúban, mint csapattiszt. Ezután 22 évig
Szolnok-Doboka vm.-ben a vármegyei Gazdasági Egyesület elnöke volt. A széki ref. egyházmegye főgondnoka, a megyei Magyar Párt
elnöke. A Szt. Benedek dési elektromosművek
elnöke, az Erdélyi Bank R.-T. ig. tagja. Jártas
a mezőgazdaságnak csaknem valamennyi ágában
Tart. főhadnagy, kitüntetései: az ezüst és bronz
Signum Laudis, a III. o. kat. érd. ker., a Károly
cs.-ker. és a III. o. német Vaskereszt, aranysarkantyús vitéz. Tanulmányokat folytatott
a berlini egy.-en, beutazta Európa csaknem
valamennyi államát, járt Egyiptomban és KisÁzsiában. Németül és románul is beszél. L.:
Dés, Vármegyeháza.
Bethlen György gr., bethleni, orsz. gyűl.
képviselő, földbirtokos. Szül.: Kolozsvár, 1888
szept. 23., ref. Atyja: gr. b. B. Ödön, anyja:
br. Wesselényi Sarolta. Gimn. tanulmányait a
bp.-i Ferenc József nevelő intézetben végezte,
majd a pozsonyi Jogakadémiára iratkozott be,
onnan pedig a kolozsvári Ferenc József Tud.
Egy.-re, ahol államtud.-i okl.-et, a Gazdas.
Akadémián pedig gazdászati okl.-et szerzett.
1913—1918-ig tagja volt Kolozs megye törv.
hat. bizottságának és állandó választmányának,
1916—1931-ig alelnöke, ettől kezdve pedig
1936-ig elnöke volt az Erdélyi Gazdasági
Egyletnek. A politikába csak később a román
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megszállás alatt kapcsolódott be fokozottabb
mértékben, 1924—26-ig alelnöke, majd attól
kezdve elnöke lett a romániai Magyar Pártnak,
1926-ban beválasztották a román parlamentbe
képviselőnek, ahol állandóan a legélesebb harcot
folytatta a magyarság érdekeinek megvédéséért.
Az ő céltudatos és gerinces kisebbségi politikájának érdeme, hogy a román megszállás alatt
élt magyarság mindvégig megtartotta egységét.
Erdély egyrészének visszacsatolása után a
Kormányzó Ur érdemeinek elismeréséül titkos
tanácsossá nevezte ki. Főgondnoka a kolozsvári
Ref. Kollégiumnak, valamint az erdélyi ref.
egyházkerületnek is. A Bethlen család tradícióihoz, híven mindig magán érezte azt a felelőssségteljes és komoly hivatást, amellyel a Bethlenek
élete állandóan belekapcsolódott a nemzet
jövőjének céltudatos irányításába. Már a
pozsonyi Jogakadémián foglalkozott a politikai
élet problémáival és 1909-ben jelent meg Bp.-en
„Választási Rendszerek” c. értékes tanulmánya, amellyel pályadíjat is nyert. Mezőgazdasági, agrárpolitikai, politikai és egyházi
tárgyú cikkei mindig nagy feltűnést és komoly
érdeklődést keltettek. Irásai számos napilapban,
szaklapban és folyóiratokban, jelentek meg.
A háború előtt cs. és kir. kamarási címet kapott.
Tulajdonosa az I. o. vit. éremnek, a bronz vit.
éremnek, valamint a Károly cs.-ker.-nek.
A világháborút a cs. és kir. 2. huszárezrednél
szolgálta végig és mint hadnagy szerelt le.
Megkapta a porosz hadiérmet is. Beszél németül,
franciául, angolul és románul is. L.: Kolozsvár, Majális-u. 12.
Bethlen Istvánné grófnő. Szül.: gr. Bethlen
Margit, írónő. Szül.: 1882 aug. 6. Atyja: gr.
Bethlen András, anyja: Feöni Mocsonyi Lívia.
A felsőleányiskola hat osztályát végezte el.
1901-ben férjhezment Bethlen István grófhoz,
Magyarország későbbi miniszterelnökéhez. Első
könyve 1916-ban jelent meg „Mese a szomorú
városról” címmel, 1926 óta napilapoknak és
hetilapoknak munkatársa. Irásai gr. Bethlen
Margit aláírással jelennek meg. Regényei
Majd..., a Város, A nagy valami, A kisasszony,
Két asszony között, továbbá A Szürke ruha,
Cserebogár című színdarabjai nagy sikerrel kerültek színre. Több novellás kötete is megjelent.
Számos egyesületnek volt elnöknője. Az Amerikai
Egyesült Államokban kétízben járt előadó

Betsey László
körúton. Kitüntetései: Erzsébet kereszt és a
Vörös Kereszt vit. érme a kardokkal. Németül,
angolul és franciául is beszél. L.: Bp., Torockó-u.
8. Tel.: 155—440.
Bethlen László gr. dr., az Erdélyi Gazdasági és Hitelszövetkezetek Központja elnöke,
orsz. gyűl. képviselő. Szül.: Beszterce, 1900
ápr. 11., ref. Atyja gr. Bethlen Pál, anyja:
borosjenői Tisza Jolán. Középiskolai tanulmányainak befejezése után államtudományi doktorátust szerzett, majd hallgatója volt a közgazdasági egyetemnek, amelyen minden félévet
leigazolt, azonban közgazdasági tevékenysége a
diploma megszerzésében megakasztotta. Jelentős szerepe volt és van ma is az erdélyi gazdasági
élet fellendítésében, különösen 1923 óta fejt ki
élénk közgazdasági munkásságot. 1928-tól az
Erdélyi Gazdasági és Hitelszövetkezetek Központjának vezérigazgatója, majd 1940 óta elnöke.
Igazgatósági tagja az erdélyi Hangyának, főgondnoka a kolozsvári Ref. Kollégiumnak,
egyházkerületi képviselő. A kolozsvári Kaszinó
elnök-igazgatója. Közéleti munkássága során
számtalan iránytmutató közgazdasági és szövetkezeti cikket, tanulmányt írt. Európa
minden országában járt szövetkezeti tanulmányutakon. Világháborús szolgálataiért megkapta a kisezüst vit. érmet, valamint a Károly
cs.-ker.-t is. Beszél németül, franciául, angolul
és románul. L.: Kolozsvár, Arany János-u. 6.
Tel.: 1. 34—37, iroda: 26—59.
Betsey László, a sz.-fővárosi fuvartelep
igazgatója. Szül.: Bp., 1878. Régi nemesi
családból származik. A középisk. elvégzése után
államszámviteli vizsgát tett és 1897-ben a főv.
szolgálatába lépett. 1909-ben beosztották a
fuvartelephez, amelynek fejlődése és modernizálása nevéhez fűződik. 1914-ben igazgatója lett
a közlekedési vállalatnak is, amely lovastársaskocsik (omnibusz) járatásával bonyolította le a
forgalmat több bp.-i útvonalon, így az Andrássyúton is, a földalatti vasút mellett. Az autóbuszok
beszerzése után évekig az autóbusz üzem gazdasági ig.-j a volt. Elsőrangú fuvarozási szakértő, különösen nagy érdemei vannak az új szemétfuvarozási rendszer bevezetése körül, amellyel
sikerrel oldotta meg a takarékosság kérdését is.
A szakirodalom terén érdekes tanulmányaiban
sokat foglalkozott azzal a régi harccal, amelyet
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a városközi teherforgalomban régebben a gépés a lóerő vívott egymással. Ismert sportíró is,
értékes cikkei jelentek meg a lótenyésztésről és
hasonló tárgyú kérdésekről a különböző sportlapokban. A háború alatt kiváló szolgálatainak
elismeréséül a polgári érdemker.-t kapta. Az
FTC alapító-, a Ferencvárosi Kaszinó vál.
tagja, a Tanférfiak és Tanügy barátok Nemzeti
Szöv.-nek alelnöke, a Magyar Lovaregylet totalizatőr-ig ja. L. Bp., IX., Ecseri-u. 6.
Bezdány Mihály dr., ügyvéd. Szül.: Szeged,
1891, r. k. Érettségit szülővárosában a piarista
gimn.-ban tett, jogi tanulmányait a bp.-i Egy.-en
végezte, ott avatták jogtudorrá. Ügyvédi
oklevelét is Bp.-en szerezte meg. Közben résztvett a világháborúban és zászlósi rangban
szerelt le. Tulajdonosa a II. o. ezüst, a bronz
vit. éremnek és a Károly cs.-ker.-nek. Budapesten 1923 óta folytat ügyvédi gyakorlatot.
Németül beszél. L.: Bp., VII., Wesselényi-u.
41. Tel.: 221—967.
Békei Béla dr., kir. járásbírósági elnök.
Szül.: Pécs, 1895, r. k. A bonyhádi ág. ev.
gimn.-ban érettségizett, jogi tanulmányokat a
pécsi Jogakadémián folytatott, szigorlatait a
bp.-i Egy.-en tette le és ott szerzett jogtudori
oklevelet is. A világháború alatt katonai szolgálatot teljesített, tulajdonosa a III. o. kat.
érd. ker.-nek a kardokkal, a Signum Laudisnak
a kardokkal, a bronz vit. éremnek, a Károly
cs.-ker.-nek, a német vasker. II. o.-nak.
Szolgálatonkívüli századosi rangban szerelt le,
majd másfél évig ügyvédjelölt volt. 1922ben a bírói pályára lépett és kinevezték
Pécsett joggyakornokká. Fokozatos előléptetés
után 1928-ban szigetvári járásbíró, 1934-ben
bajai tvszéki bíró lett, 1939 óta a szentgotthárdi
kir. járásbíróság elnöke. Németül beszél. L.:
Szentgotthard.
Békéssy István dr., harsányi, kir. járásbíró.
Szül.: Debrecen, 1891, ref. Középiskoláit
Nyíregyházán, Nagykállóban és Szatmárnémetiben járta, majd jogot Kolozsváron és Debrecenben hallgatott. Államtud. doktorátust Kolozsvárott, jogtudományit Debrecenben tett.
azután a szatmárnémeti törvényszékhez került
joggyakornoknak, majd ott bír. jegyző lett,
mely állásától a román imperium megfosztotta

Béres Lajos dr.
és akkor Szatmáron ügyvédi gyakorlatot folytatott. Élénk résztvett a magyar kisebbségi
mozgalmakban az Orsz. Magyar Párt elnöki
tanácsának volt a tagja, a szatmármegyei Gazdasági Egyesület pedig ügyészévé választotta.
Közvetlen Erdély visszacsatolása előtt izzó
magyarsága miatt a románok letartóztatták és
középiskolás fiával együtt börtönbe hurcolták,
ahonnan azonban sok szenvedés árán, de sikerült megmenekülniük. Az igazságügyi kormány 1939 szept.-ben kir. járásbíróvá nevezte
ki Nagykállóba. Románul beszél. L.: Nagykálló.
Bényey László dr., tszéki titkár. Szül.:
Gyergyószentmiklós, 1908, ref. Középisk. végeztével beiratkozott a bp.-i Tud. Egy. jogi
karára és 1930-ban jogtudori oklevelet szerzett.
Egy évig ügyvédjelölt volt és 1936-ban kiállotta
sikeresen az egyes, bírói és ügyvédi vizsgát
Közben szolgálta önkéntesi évet és Budapesten
ügyvédi irodát nyitott. Igazságügyi szolgálatba
1937-ben lépett, előbb joggyakornok, aljegyző,
jegyző volt, 1939 dec. óta bir. titkárként működik a bp.-i kir. ügyészségen és személyi titkára
az ügyészség elnökének. L.: Bp., XII., Gömbös Gyula-út 13.
Bérczy Géza dr., fichtenburgi és gyarmati,
a bp.-i büntető jbír. elnöke. Szül.: Zsombolya,
1883, r. k. Középiskolái végeztével a szegedi
Egy.-en jogi tanulmányokat folytatott, ügyvédjelölt volt, majd 1912-ben igazságügyi szolgálatba lépett mint joggyakornok, 1916-ban bíró
lett és 1938-ban tanácselnök a bp.-i tvszken.
Egy évvel később kinevezték a bp.-i büntető
járásbíróság elnökévé. Németül és románul
beszél. L.: Bp: V., Klotild-u. 18.
Béres Lajos dr., kir. bír. aljegyző. Szül.:
Bolhás (Somogy vm.), 1913. r. k. A Yerbőczygimn.-ban tett érettségit, jogot a bp.-i Egy.-en
hallgatott és 1936-ban avatták jogi doktorrá.
Bírósági szolgálatát 1937-ben kezdte a bp.-i
büntető jbír.-nál mint joggyakornok, 1939-ben a
törvényszékre helyezték át a cégbírósághoz, ahol
jelenleg is, mint aljegyző működik. Rendkívül
komoly és értékes fiatal jogász, a büntetőtvszéken tartott joggyakorlati összejöveteleken előadásokat tart, így legutóbb „A védjegy büntetőjogi védelme” címen. L.: Bp., XI., Tétényi-út
125.

[Erdélyi Magyar Adatbank]

Biber Dezső

41

Biber Dezső, kir. ítélőtáblai tanácselnök.
Szül.: Szeremle, 1879, r. k. A kiskúnhalasi
gimn.-ban tett érettségi vizsgát és jogi tanulmányokat a bp.-i Tud. Egy.-en végzett. A bírói
oklevél megszerzése után igazságügyi szolgálatba
lépett és fokozatos előléptetés után kir. ítélőtáblai bíró, majd tanácselnök lett a bp.-i kir.
ítélőtáblán. Hivatása teljesítése mellett kiváló
jogi szakíró, kinek több nagy sikert elért önálló
munkája jelent meg, így többek között a Tébe
kiadásában „Gyakorlati útmutató cégbejegyzési
ügyekben”, mely két kötetes és két kiadást ért
meg, „Részvénytársaságok ügyvitele” és „Részvénytársasági cégjog” címen. L.: Bp., VII.,
Péterffy Sándor-u. 15. Tel.: 424—952.
Bibó Lajos, író és hírlapíró. Szül.: Hódmezővásárhely, 1890. Szegeden kezdte hírlapírói munkásságát, amelyre korán felfigyeltek
a fővárosban is, úgyhogy rövidesen keresett
szépírója lett a bp.-i napilapoknak. Kitűnő
írói és újságírói munkássága elismeréséül 1927ben megkapta a szfőv. Ferenc József irodalmi
nagydíját. Gyors egymásutánban jelentek meg
osztatlan sikert arató regényei, amelyek mellett
több színdarabot is írt. Ezek a Nemzeti Színházban kerültek színre és egyre nagyobb sikert
hoztak a jeles írónak, aki publicisztikai tevékenysége révén is általános megbecsülésnek
örvend a magyar irodalmi és közéletben.
Billa Gyula dr., Máv. tanácsos, ügyvéd.
Szül.: Munkács, 1898. Középiskolái végezte
után a bp.-i Egy.-en doktorrá avatták, majd
megszerezte az ügyvédi oklevelet és a MÁV
szolgálatába lépett. Előzőleg elvégezte a vasúti
tisztképző tanfolyamot is. Különös szakképzettsége van vasúti magánjogi és társadalombiztosítási téren. L.: Bp., VII., Sip-u. 17.
Biró Aladár dr., zetelaki, ügyvéd. Szül.:
Marosvásárhely, 1879 máj. 2., r. k. Atyja B.
Ferenc, r. k., főgimn. tanár, anyja Jakabffy
Veronika. Középiskoláit Marosvásárhelyen és
Kolozsvárott végezte, majd a kolozsvári Egy.-en
jogi doktorátust tett és ügyvédi oklevelet nyeit.
1905-ben Marosvásárhelyen ügyvédi irodát
nyitott. A világháború első évében bevonult,
a háború végén mint százados szerelt le. Az
Ügyvédi Kamara választmányának 28 év óta
tagja, a marosvásárhelyi Úri Kaszinónak 40 év

Biró Gyula dr.
óta tagja s a Magyar Párt választmányának
egyik számottevő tényezője. Jogtanácsosa a
katolikus egyháznak. A köztiszteletben álló
ügyvéd lelkes szószólója volt mindenkor a
magyar érdekeknek a húszéves rabság alatt.
Beutazta Olaszországot és Ausztriát, beszél
románul, németül. L.: Marosvásárhely, Kossuth L.-u. 3.
Bíró Bálint dr., ügyvéd, hites angol tolmács. Szül.: Ujverbász, 1881, r. k. Az újvidéki
gimn.-ban tett érettségi vizsgát, jogi tanulmányait Bp.-en és külföldi egyet.-en végezte.
Ügyvédi okl. megszerzése után megnyitotta
ügyvédi irodáját. A világháborúban harctéri
szolgálatot teljesített, mint népf. főhadnagy,
de a legelső harcokban megsebesült és további
szolgálatra alkalmatlanná vált. Bács-Bodrog
vm. tb. főügyésze, a bp.-i tvszék mellé kinevezett hites, angol tolmács. Németül, angolul és
franciául beszél. L.: Bp., V., Szalay-u. 2.
Tel.: 128—979.
Bíró Ferenc, felcsíki főesperes, csíkszeredai
plébános. Szül.: Csíkszenttamás, 1883 ápr. 18.,
r. k. Apai és anyai ágon lófőszékely családból
származik. Atyja: n. B. Imre, anyja: n. Török Teréz. Középisk. Csíksomlyón és Gyulafehérváron, a r. k. teológiát Gyulafehérvárott
végezte, 1907-ben szentelték pappá. 1907—
1909-ig Sepsiszentgyörgyön segédlelkész, 1909től 1911-ig püspöki szertartó-h. és gyulafehérvári székesegyházi káplán volt. 1913-ban plébános lett. 1933-ban pedig csíkszeredai főesperes-h. plébános. 1937-ben felcsíki főesperessé nevezték ki. 1916—17-ig a 22. marosvásárhelyi honv. gy. e. tábori lelkésze volt.
1924 óta a r. k. státus esperes-kerület képviselője volt. 1934-től a Magyar Párt csíkmegyei tagozatának alelnöke. 1911-től a Csíki
Lapok állandó belső munkatársa. A román
megszállás után 1919 szept. 3—4-én a toronyra
kitűzte a magyar zászlót, emiatt a románok
25 csapást mértek rá és öt hétig vizsgálati
fogságban tartották. A visszacsatolásig négyízben állott román vizsgálat alatt. Kitüntetése:
a II. o. lelkészi „Piis Meritis” érd. ker., a
Károly cs.-ker., mindkettő a kardokkal Németül
is beszél. L.: Csíkszereda, r. k. plébánia.
Bíró Gyula dr., vitéz, a kolozsvári m. kir.
Gazd. Akadémia igazgatója. Szül.: Szentiván-

[Erdélyi Magyar Adatbank]

Biró István

42

laborfalva (Háromszék m.), 1894 aug. 1., r. k.
Atyja: n. B. Ferenc, anyja: n. Bordás Veronika. Gyulafehérváron tett gimn. érettségit,
a kolozsvári Egy.-en államtud. doktorátust
szerzett és Debrecenben elvégezte a Gazdasági
Akadémiát. Résztvett a világháborúban, négy
évig katonai szolgálatot teljesített, 40 hónapot
töltött az orosz és olasz fronton. 1919ben a székely hadosztály kötelékében teljesített
szolgálatot,
Kratochwill
tábornok
parancsőrtisztje volt. Tart. százados, kitüntetései: a bronz Signum Laudis a kard., az
I. o. vit. érem kétszer, a II. o. és a bronz vit.
érem, a Károly cs.-ker., a háb. eml. ér., a
bolgár és osztrák háb. eml. ér. 1923-ban tanársegéd lett a keszthelyi Gazdasági Akadémián. 1925-ben pedig rk. tanár Magyaróváron. 1927—1940-ig a gyakorlati tanszék
vezetője volt r. tanári címmel. 1940-ben
a kolozsvári Gazd. Akadémia igazgatójává
nevezték ki. Tudományos munkássága különösen az állattenyésztésre, takarmányozásra
és a talaj műve lésre terjed ki. Ezekből a tárgykörökből nagyobb munkái is jelentek meg, így
a „Mesterséges borjúnevelés” és a „Takarmányozási útmutatás”. Gazdasági szakkérdésekről többszáz cikke jelent meg különböző szaklapokban. Magyaróváron 130 hold vit. telke
van. A magyaróvári Szarvasmarha Tenyésztő
Egyes. ügyv. elnöke volt 1930—40-ig, úgyszintén tíz évig elnöke volt a magyaróvári
TESZ-nek. A magyaróvári járás vitézi hadnagya. Németországban tett tanulmányutakat,
németül is beszél. L. Kolozsvár, Gazd. Akadémia, Monostori-u. 3—9. Tel.: 30—55.
Biró István, a Felsőház örökös tagja. Szül.:
Bárót (Háromszékmegye) 1878. Ősi székely
nemzetségből származik. A székelyudvarhelyi
áll. főreáliskola elvégzése után kiegészítő érettségi vizsgát tett a latin és görög nyelvből a szászvárosi ref. Kuún-Kollégiumban. A kolozsvári
Egyetemen bölcsészetet hallgatott és ott szerzett
középisk. tanári okl.-et is. Egyetemi éveinek idején, 1897—1901-ig fővárosi és vidéki lapokban szépirodalmi, az Erdélyi Gazdasági Egy.
lapjában pedig gazdasági, főként birtokpolitikai
cikkei jelentek meg. 1901—1902-ben önkéntesi
évét szolgálta a görzi 8. sz. tábori ágyúsezrednél, 1902—1903-ig vidéki lapszerkesztő, majd
két éven át a szászvárosi ref. Kuún Kollégium-
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nak, 1905—1913-ig a székelyudvarhelyi, 1913tól a román megszállásig a brassói áll. főreálisk.
rendes tanára volt. 1914—1918-ig megszakítás
nélkül a harctéren teljesített szolgálatott a
9. honvédhuszárezrednél és mint szkv. százados
szerelt le. A forradalom alatt katonai előadója
volt a székelyudvarhelyi nemzeti tanácsnak.
1918 óta olaszteleki birtokán gazdálkodik.
Székelyudvarhelyi tanárkodása idején elnöke
volt a Vasárnapi Munkásképző Szabad Líceumnak, parancsnoka a m. kir. honvédelmi ellenőrzése alatt álló ifj. lövészcsapatoknak, alelnöke
az Orsz. Középisk. Tanáregyes. székelyudvarhelyi körének, tagja a vármegyei törv. hat. közp.
választ.-nak és a város lcépv. test.-nek. A harctéren tanusított vitéz magatartásáért a bronz és
az ezüst Signum Laudis-szal, a III. o. katonai
érdemker.-tel, valamennyit a kardokkal, a
a Károly cs. ker.-tel és a seb. éremmel tüntették
ki. 1916-ban az ojtozi harcokban meg is sebesült.
A román megszállás alatt, mint az Erdélyi Magy.
Párt, majd mint a Magyar Népközösség vezetőségének tagja tevékeny szerepet vitt. Védelmébe
vette a vármegye sanyargatott népét, a közigazgatási, csendőri és katonai túlkapásokkal
szemben. 1940 januárjában a megkínzott zetelaki székelyek ügyében benyújtott panaszára és
közbenjárására először engedte meg a vizsgálatot végző csendőrparancsnokság, hogy a panaszszal élő kisebbség a vizsgálat lefolytatásánál
jelen lehessen. Erdélynek nemcsak politikai,
hanem gazdasági, társadalmi és közművelődési
életében is igen jelentős, a magyarság részéről
megfelelően értékelt munkásságot fejtett ki.
Résztvett több keresztény magyar gazdasági
vállalat alapításában és vezetésében. Igazgatója
volt a Baróti Tkp.-nak, ig. tagja az Erdővidéki
Erdőipari R.-T.-nak, a Brassói Általános Kereskedelmi R.-T.-nak, az Oklándi Autóbusz Közlekedési Vállalatnak. Elnöke az oklándi járási
vadásztársaságnak, tb. elnöke a Baróti Dalárdának. Ig. vál. tagja az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyes.-nek, az EMKE-nek, a szepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumnak, az
udvarmegyei Gazdasági Egyes.-nek, elnöke az
olaszteleki Gazdakörnek és elnöke volt a község
magyarpárti és népközösségi tagozatának. Az
erdélyi ref. egyházkerület képv. test. tagja, az
erdővidéki ref. egyházmegye világi főjegyzője
és tanácsbírája. Az EMGE-től 1928-ban kiváló
közgazdasági tevékenységéért elismerő okl.-et
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és aranyérmet kapott. Siementhali szarvasmarhatenyészetét, mezei és kerti terményeit többizben
tüntették ki állami, valamint egyesületi díjakkal,
érmekkel és oklevelekkel. Északerdély visszacsatolása után 1940 okt.-ben az erdélyi magyarságnak teljesített kitűnő közszolgálati és érdemes közéleti munkássága elismeréséül a Kormányzó Ur a Felsőház örökös tagjává nevezte
ki. Beszél németül, franciául és románul. Felesége, Nagy Margit, ősszékely családból 1883ban Olaszteleken született. Férje oldalán már
a békeévekben élénk részt vett a székelyföldi társadalmi, gazdasági és közművelődési
mozgalmakban. A világháború alatt vezetője
volt az erdővidéki Vöröskereszt kirendeltségnek.
Román uralom idején bátor szószólója volt a
magyar társadalmi, egyházi, iskolai és gazdasági érdekeknek. Elöljárt jó példájával a székely
nemzeti viselet és a szőttes háziipar népszerűsítésében. Irásában, beszédeiben küzd az egyke
ellen és az anya- és csecsemővédelem terén a
vezetése alatt álló nőszövetségek szép eredményeket érnek el. Ig. vál. tagja az Erdélyi ref.
cgyházkerületi Nőszöv.-nek, elnöke az erdővidéki ref. egyházmegyei és az olaszteleki tagozatnak. L. Olasztelek. (Udvarhely vm.)
Bíró Istvánné, sz. Nagy Margit. Szül.:
Olasztelek, 1883, okt. 21. Atyja: Nagy József,
anyja: Karácsony Róza, ősszékely reformátusok. Felesége Bíró István felsőházi örökös
tagnak. A román impérium alatt példát adó
lelkes harcosa volt a magyar kisebbségi életnek, fejlesztette a székely ipart, állandóan
hangoztatta a nemzeti viselethez való visszatérés fontosságát. Az Erdővidéki ref. egyházmegyei nő-szöv.-nek és az olaszteleki tagozatának elnöke, tagja továbbá az Erdélyi
Ref. Egyházker. Nőszövetség központi választmányának. Eredményesen vett részt írásaival
és beszédeivel az egyke elleni küzdelemben.
Az ingyen-tej, a csecsemő védelem stb. mozgalomban vezetőszerepet játszott. A Magy. Párt
érdekében kifejtett tevékenységéért a román
hatóságok letartóztatásokkal és házkutatásokkal zaklatták, a kivonuláskor elfogató parancsot
adtak ki ellene és férje ellen. Lakása: Olasztelek.
Bíró József dr., közjegyző, v. ügyvéd.
Szül.: Dés, 1886 ápr. 1., ref. Atyja: B. Simon,

Biró Lajos
anyja: Biró Katalin. A kolozsvárti ref. főgimn.ban érettségizett, a kolozsvári Tud. Egyet.-en
jogi doktorátust szerzett, egyesített ügyvédi és
bírói vizsgát tett. 1912—17-ig körjegyző volt
Domokoson, 1917—18-ig pedig szolgabíró Lápson. Később központi aljegyző, majd árvaszéki
jegyző lett Szolnokdoboka vármegyénél, állásából azonban a románok kitették. 1924-ben
ügyvédi gyakorlatot kezdett, Désen és Monostorszeg községben lévő 60 holdas birtokán
gazdálkodott. 1940 óta kirendelt közjegyző.
1931—38-ig a Magy. Párt ü.-v. alelnöke volt.
Ref. egyházmegyei tanácsos. Jogi közigazgatási
és gazdasági szakismeretekkel rendelkezik. Birtokán szőlő- és gyümölcstermeléssel, erdőgazdálkodással és állattenyésztéssel foglalkozik.
Németül, románul is beszél. L.: Dés, Kossuth
L.-u. 13.
Biró József dr., ügyvéd. Szül.: Sóvárad, 1897.
márc.22, ref. Atyja: B. Izmael, anyja: Dósa
Eszter. Marosvásárhelyen a Ref. Koll.-ban tett
érettségit, az egy.-et Kolozsvárott és Szegeden
végezte, jogi doktorátust és ügyvédi okl.-et szerzett. Csernovitzban letette a román vizsgákat
is. 1915—18-ig katonai szolgákatot teljesített,
az orosz, román és olasz fronton. 1922—28-ig
nyomdaigazgató és szerkesztője volt több
magyar lapnak. 1928 óta ügyvéd. 1930—34-ig
Marosvásárhelyen városi tanácsos volt. A Magy.
Párt int. bizottságának tagja, az EKE tagja.
A magyar lapokban politikai cikkeket írt.
Tart. hadnagy, a Károly cs. ker. tulajdonosa.
Románul is beszél. L.: Marosvásárhely,
Széchenyi-tér 44. Tel.: 332.
Biró Lajos, zetelaki, ny. főgimn. igazgató,
a Vitézi Szék udvarhelymegyei irodájának megb.
vezetője. Szül.: Zetelaka, 1977 febr. 8., r. k.
Atyja: B. Imre Péter, anyja: Lőrincz Mária,
székely kisbirtokosok. A székelyudvarhelyi r. k.
főgimn.-ban érettségizett, a kolozsvári Egy.-en
tanári okl.-et szerzett. 1902—17-ig kézdivásárhelyi r. k. főgimn.-ban tanított, majd
húsz évig tanára és igazgatója volt a székelyudvarhelyi r. k. főgimn.-nak. A világháborúban
mint tart. tiszt vett részt. A román megszállás
után magyar hazafias magatartásáért a román
kormány megvonta működési engedélyét. A
megszállás alatt az udvarhelyi és az udvarhelymegyei Magy. Párt int. bizottságának tagja volt
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Az Erdélyi Múzeum Egylet bölcsészeti-, nyelvés történelmi szakosztályának tagja, a kath.
Népszövetség elnöke, a Polgári Önképző Egylet
társelnöke, státusgyűlési képviselő, egyháztanácsos. A világháború alatt huzamosabb
ideig tisztiiskolai tanár volt. Kitüntetései:
az ezüst és bronz kat. érd. érem, a Károly cs.-ker.,
a háb. eml.-érem a kard. és a bolgár háb. érem.
„Neves Jezsuita plébánosok és írók a székely
anyavárosban” címen könyve jelent meg.
Számos irodalmi és nevelésügyi tanulmányt írt.
Az Ellenzék, a Székely Közélet, a Pásztortűz,
a Székelység, a Székely Ujság, a Magyar Lapok
munkatársa, a MTI tudósítója. L.: Székelyudvarhely, Árpád-u. 45.
Biró Lajos dr., zetelaki, ügyvéd. Szül.:
Kézdivásárhely, 1908 szept. 2., r. k. Jogi és
ügyvédi diplomáját a kolozsvári Egy.-en szerezte. Ügyvédjelölt volt Székelyudvarhelyen,
majd Kolozsváron, ahol jelenleg ügyvédi gyakorlatot folytat. Jeles sportférfiú, 1926—1935-ig
372 cm-es ugrásával Románia rúdugró bajnoka
és rekordere volt, 1939—40-ben pedig az atlétikai kerület elnökévé választották. Ügyésze
a KAC-nak, a r. k. egyházközség képviselőtestületének tagja. Atlétikai versenybíró. Mint
műkedvelő sikerrel alakította Nyirő József
„Júlia szép leány” c. darabjában a Jóska legény
főszerepét. Beszél románul is. L.: Kolozsvár,
Szentegyház-u. 39. Tel.: 28—98.
Biró Sándor, tanár, theológiai magántanár.
Szül.: Alsósófalva, 1907 ápr. 12., ref. Atyja:
B. Sándor, anyja: Kacsó Lídia. Középiskolai
tanulmányait az udvarhelyi Ref. Kollégiumban
végezte, majd négy évig a kolozsvári Ref.
Theológián és négy évig a kolozsvári román
Egy.-en tanult. Egy esztendőt végzett a párisi
Sorbonne-on és a protestáns theológián.
Tanári diplomáját magna cum laude fokozattal szerezte meg, az egy.-et a theológiával
párhuzamosan végezte. 1934-ben óromániai
tanulmányúton járt, 1937-ben a kolozsvári
Ref. Theológia magántanára lett. Tagja az
Erdélyi Múzeum Egyletnek és alapítótagja
az Erdélyi Fiatalok folyóiratnak. Tanulmányainak befejezése után számottevő történeti
irodalomkutatást végzett és írásai is ezekből
a témakörökből valók. Feldolgozta a Székelyföld egyházi és kulturális történetét. Irásai
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erdélyi napilapokban és ismert folyóiratokban
jelentek meg. Szakismeretei a román kérdés,
erdélyi kulturális kérdések, a Székelyföld viszonyai, Franciaország a XVII. században, valamint az iskolakérdés körül mozognak. Állandó
összeköttetésben áll francia és román tudományos körökkel. Az erdélyi fiatal magyar nemzedék mozgalmaiban elejétől fogva résztvett.
Az erdélyi Ref. Egyház magújhodását sok-sok
előadásával és a „Kiáltó szó” c. ref. folyóiratban közölt cikkeivel mozdította elő. 1934 óta
ennek a folyóiratnak főmunkatársa volt. Beszél
románul, franciául. L.: Kolozsvár, Farkas-u.
16. Ref. Kollégium.
Bócz Lajos dr., ügyvéd. Szül.: Kajászószentpéter (Fejér vm.), 1901 okt. 27., r. k.
A bp.-i ref. gimn.-ban tett érettségi vizsgát és a
bp.-i Egy.-en hallgatta a jogot, ott szerzett
doktorátust és letette az egyes. bírói és ügyvédi
vizsgát. Irodáját 1932-ben nyitotta meg és
azóta a PÓK áruház jogtanácsosa. Tagja a
Verbőczy Bajtársi Egyesületnek. Honvédségi
védő. Nagy jogi munkát végzett az úrbéri
ingatlanoknak a politikai községektől való
visszaigénylése körül, a volt jobbágyok jogutódai számára. Németül beszél. L.: Bp., II.,
Bors-u. 8. Tel.: 355—348.
Bod Árpád dr., alsó- és felsőcsernátoni és
albisi, községi ü. v. orvos. Szül.: Simontelke
(Beszterce vm.) 1893 dec. 14., ref. Atyja: B.
Aladár gépészmérnök, anyja: Dallos Mária,
újból férj. dr. B. Péterné. Egyenes leszármazottja felsőcsernátoni Bod Péternek. 1915-ben
a kolozsvári Ref. Koll.-ban érettségizett és a
szegedi Tud. Egy.-en 1922-ben avatták orvosdoktorrá. 1918—19-ben, a román megszállás
kezdetén, szabad csapatba verődve igyekezett
szülőföldje szomorú sorsán változtatni. Hazafias vállalkozása azonban nem sikerült, 1919-ben
a román üldözés és besorozás elől repatriálással
menekült. Erdélyből való elköltözése után szóval, tettel és anyagi támogatással is előmozdította az irredenta egyesületek működését és
tagja lett minden, e célt szolgáló társadalmi,
tudományos vagy egyéb szervezetnek. Orvosi
tanulmányai befejeztével külföldön járt és
Olaszországban főleg a képtárakat, múzeumokat
és templomokat látogatta, mert hivatása mellett előszeretettel fest és szobrokat készít, ame-
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lyekről hozzáértők is elismeréssel nyilatkoznak.
Három évig sebész-alorvosa volt a szentesi közkórháznak, azóta Sándorfalva nagyközs. ügyvezető orvosa. Felesége dr. Huszkay Margit
gyógyszerész-doktor, v. egy. tanársegéd. L.:
Sándorfalva, Széchenyi-u. 20.
Boda Ernő dr., ügyvéd, m. kir. kormányfőtanácsos. Szül.: Pári, 1887, r. k. Kaposvárott végezte a középiskoláit és jogi képesítését a bp.-i Egy.-en szerezte meg. Résztvett a világháborúban és 27 hónapig teljesített
frontszolgálatot. Tulajdonosa a Sign. Laud.
kard, Károly cs.-ker., magyar, német és bolgár
háb. eml. éremnek. Ügyvédi irodáját 1913-ban
nyitotta meg, azóta folytat ügyvédi gyakorlatot és elsősorban magánjogi és vagyonjogi
ügyekkel foglalkozik. A háború után élénk
részt vett az ügyvédség mozgalmaiban, két
cikluson át tagja volt a bp.-i Ügyvédi Kamara
választmányának és fegyelmi bíróságának, jelenleg is tagja az egységes bírói és ügyvédi vizsgabizottságnak, az Ügyvédjelöltképző tanfolyam
előadója, az Orsz. Ügyvédszövetség h. társelnöke, az Ügyvédotthon igazg. tagja, az
Orsz. Ügyvédszöv. ügyvédmúzeumának vezetője. Németül is beszél. L.: Podmaniczky
u. 18.
Boda Gizella, operaénekesnő. Szül.: Oroszkán, 1900. Kitűnő magas szoprán hangját
Ábrányiné Wein Margit tanárnő csiszolta ki a
Zeneművészeti Főiskolán, amelynek elvégzése
után hamarosan a m. kir. Operaház tagja lett.
Itt rövid idő alatt felküzdötte magát a színház
elsőrangú művészei közé és vezető szerepeket
kapott mint koloratur énekesnő számos dalműben. Emlékezetes alakításai a Bánk-bán
Melindája, a Mignon Philinéje, a Lakme és
a Traviata címszerepei. A színpadon kívül
nagy sikereket aratott a hangversenydobogón is nemcsak Magyarországon, hanem a
külföldön is.
Bodnár Andor dr., kir. tvszéki bíró. Szül.:
Kassa, 1895, ref. Régi bírói családból származik.
Középiskoláit az eperjesi kollégiumban, Munkácson és Mezőtúron járta, jogi tanulmányait a
bp.-i Egy.-en és a kecskeméti Jogakadémián
végezte el. Doktorátust és egys. bírói és ügyvédi vizsgát Bp.-en tett. A világháborúban, an-
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nak kitörésétől végig, résztvett és vitézségéért
a III. o. katonai érd. ker.-el, a Signum Laudisszal
a kardokkal, az I. o. vit. éremmel, a Károly
cs.-ker.-tel tüntették ki. Leszerelése után ügyvédjelölt volt Miskolcon, majd öt évig közigazgatási szolgálatban volt Szolnok vm.-nél.
Azután lépett igazságügyi szolgálatba és tíz
évig volt bíró Gyöngyösön és 1933 óta a szolnoki
törvényszéken vizsgálóbíró és az egyik büntetőtanács vezetője. Nagy társadalmi életet él,
tagja majdnem valamennyi szolnoki társadalmi
és sport egyesületeknek, a ref. egyház presbitere, a helyi sportegylet alelnöke, a Regatta
Egyes. alelnöke és a Könyvtár Egyes. vál.
tagja stb. Rövid tanulmányt írt a Jásznagykúnszolnok megyében levő bíróságok szervezetéről,
a Move szolnoki osztályán előadást tartott
„A magyar nők a magánjogban” címen. Németül
is beszél. L.: Szolnok, Szabadság-tér 2.
Bodnár István dr., ügyvéd. Szül.: Komlóskeresztes (Sáros vm.) 1897, r. k. Ősrégi magyar
család sarja. Érettségit az eperjesi ág. ev.
kollégiumban tett, jogot a bp.-i Egy.-en hallgatott, ott avatták jogi doktorrá és 1927-ben
megszerezte az ügyvédi oklevelet. A kassai
54. gy. e. kötelékében résztvett a világháborúban
és 24 hónapi frontszolgálat után súlyosan megsebesült, baleset folytán féllábát elvesztette,
hadirokkant. A háború után a nemzeti hadseregben teljesített szolgálatot 1921-ig a fővezérségen és a Honv. Minisztériumban. Tulajdonosa a III. o. kat. érdemker.-nek, a kardokkal,
II. o. ezüst vit. éremnek, a Károly cs.-ker.-nek,
a háborús emlékéremnek és a porosz kir. harcos
éremnek. A magyar Nemzeti Szocialista Mozgalomnak 1930 óta tagja és egyik szervezője,
ügyvédje és ügyésze. Németül is beszél. L.:
Bp., V., Nádor-u. 28. Tel.: 112—806.
Bodnár István dr., ügyvéd. Szül.: Bp.,
1907, r. k. Érettségit a bp.-i Berzsenyi gimn.ban tett, jogi tanulmányait a bp.-i Egy.-en
végezte. Ügyvédi oklevelét is Bp.-en szerezte
meg. Két évig a Salgótarjáni Kőszénbánya
R.-T. jogügyi osztályán működött, azután
megnyitotta ügyvédi irodáját. Az Ügyvédjelöltek Orsz. Szöv.-nek tb. elnöke, a Választottbírósági Központ bírája. Németül, franciául,
angolul és olaszul beszél. L.: Bp., V., Szent
István-körút 7. Tel.: 329—234.
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Bodnár Sándor, kisgazda, orsz. gyűl. képviselő. Szül.: Bihardiószeg, 1891 márc. 7., ref.
Amikor 1920-ban gazdaköri könyvtárnokká
választották, a mintegy ezerkötetes könyvtárat
végigolvasta. 1927-ben az egyházi dalárda
tagja és jegyzője lett, 1928-ban pedig hitelszövetkezeti igazgató-pénztáros. 1930-ban egyházi presbiterré, 1932-ben községi tanácsossá
választották. 1932-ben a Hangya igazgatója
és a Gazdakör elnöke lett. Az erdélyi Magy.
Gazd. Egylet alapító tagja, a Magy. Párt
ügyv. jegyzője, ebben a minőségben a magyarság
érdekeit védte, többször összeütközött a román
hatósággal. Résztvett minden magyar megmozdulásban, gyűléseken gazdatársait képviselte. A 21. portyázó század és a debreceni
térképhelyesbítő igazoló iratának tulajdonosa,
.a nemzetvédelmi kereszt várományosa. A
Magy. Irodalmi Társ. levelező tagja. L.: Bihardiószeg, 357.

isk.-it és az egy.-et Bp.-en végezte és ott szerzett gyógyszerészi okl.-et is. Gyakornok volt
Bániakon és Németbosánban, segéd Bp.-en,
Margittán és Kolozsvárott, majd Varádián
(Románia) volt gyógytártulajdonos. 1921-ben
a románok letartóztatták kémkedés és hazaárulás címén és 13 hónapig ült a kolozsvári
hadbíróság börtönében. 1940 júniusában a románok újra körözték, mert a Rongyos Gárdával
való összeköttetéssel gyanúsították. Akkor hetekig bujkált a letartóztatás elől és 1940 szept.
7-én menekülnie kellett, hogy a puszta életét
megmenthesse. Erdély visszacsatolása után,
1940 okt.-ben a katonai parancsnok kinevezte
a kolozsvári Fortuna gyógyszertár vezetőjévé
és ezen állását ma is betölti. 1925—30-ig a Gyógyszertári Alkalmazottak Szöv.-ének ig.-ja és hivatalos lapjuknak szerkesztője volt. Románul
beszél. L.: Kolozsvár, Mátyás-tér 33. Tel.:
21—52.

Bodor Aladár dr., vitéz, lécfalvi, ny. áll.
gimn. igazgató, a „Magyar Nemzet” belső
munkatársa. Szül.: Alvinc (Alsófehér vm.),
1880 jan. 29. Egy.-i tanulmányait Kolozsváron
végezte, 1903-ban szerzett filozófiai doktori okl.-et. Tanár volt Szászvárosban, Pápán,
Losoncon, Fehértemplomban, Szekszárdon, majd
Bp.-en a IX. kerületi gimn.-ban. A világháborúban a kolozsvári 21. honv. gy. e.-ben szolgált;
tart. százados, 1927-ben avatták vitézzé. Kitüntetései: I., II. oszt. Signum Laudis, nagyezüst
vit. érem, seb. érem, Károly cs. ker. Tagja és
jegyzője a Petőfi Társ.-nak, társelnöke a losonci
Kármán József Irodalmi Társ.-nak és tb. tagja
a Gárdonyi és több más irodalmi társaságnak.
Az Ujságíró Egyes. vál. tagja. A magyar sajtóéletben jelentős tevékenységet fejt ki, több szép
verseskötete jelent meg és számos útirajzkönyve, irodalomtörténeti kiadványai stb. Szépirodalmi tárcáit és verseit a Nemzeti Ujság,
Magyarság, Magyar Nemzet és több hetilap
közölte. Képzőművészeti tanulmányúton járt
a Nyugaton, Kis-Ázsiában, Egyiptomban, Görögországban és Olaszországban. Felesége v. B.
Czeke Vilma, az Egyes. Női Tábor ü. v. elnöke.
Beszél németül és franciául is. L.: Bp., XI.,
Bocskay-út 73. Tel.: 269—431.

Bodroghközy Zoltán dr., vitéz, miniszterelnökségi min. tanácsos. Szül.: Valkány (Torontál vm.), 1895 szept. 24., r. k. Bölcsészdoktori okl.-et szerzett. A világháborúban mint
frontkatona harcolt és több ütközetben vett
részt. 1923 óta a m. kir. Miniszterelnökség sajtóosztályán teljesít szolgálatot. 1920-ban jelent
meg ,,Ködfoszlányok” c. verseskötete, 1926-ban
pedig ,,Márványasszony” c. novellásgyüjteménye. Társadalompolitikai könyvével, melyet
1929-ben adott ki, „A magyar agrármozgalmak
története” c. művével is szép sikert ért el.
Sokat foglalkozott agrárpolitikával. Járt Németországban,
Franciaországban,
Angliában,
Olaszországban és Svájcban. Anyanyelvén kívül
beszél még németül, angolul és tótul. A Signum
Laudis, I. o. ezüst vit. érem, II. o. ezüst vit.
érem, Károly cs. ker., seb. érem, háb. emlékérem, osztrák háb. emlékérem, bolgár háb. emlékérem tulajdonosa. L.: Bp., IX., Ferenc-krt.
19. Tel.: 160—621 hivatal, 133—483 lakás.

Bodor I,ászló Lajos, hejőcsabai, gyógyszerész. Szül.: Torda, 1889 ápr. 10., r. k. Közép-

Bódy Lajos dr., kir. járásbíró. Szül.: Szőreg,
1899, r. k. Középiskoláit Szegeden és Temesvárott, jogi egyetemet Szegeden végezte. A
háború után Szegeden megalakult nemzeti
hadseregben hat évig teljesített katonai szolgálatot. Kiskúnhalason volt ügyvédjelölt, az
egyesített bírói és ügyvédi vizsga letétele után
tíz évig Kiskúnhalason ügyvédi gyakorlatot
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folytatott. 1940 jan. 1-én kinevezték járásbírónak Pécsváradra, majd onnan Kiskúnhalasra
helyezték át és azóta ott működik. Ügyvédi
gyakorlata alatt elnöke volt a kiskúnhalasi
Sportkörnek, a kalocsai Ügyvédi Kamara vál.
tagja és fegyelmi bírósági tagja volt, a r. k.
egyházközség és egyéb katolikus intézmények,
valamint a Szőlősgazdák Egyes.-nek ügyésze
volt. Németül is beszél. L.: Kiskúnhalas,
Dohány-u. 6.
Boér Elek dr., kövesdi, m. kir. közigazgatási
bírósági tanácselnök, ny. egyet. tanár. Szül.:
Csapó, 1872. Egyetemi tanulmányait a kolozsvári, bécsi és berlini egyetemeken végezte és
kitüntetéssel — sub auspiciis regis — tette
le jog- és államtudományi vizsgáját. Előbb
ügyvédi irodát nyitott Erzsébetvárosban, majd
közigazgatási szolgálatba lépett és mint szolgabíró, főszolgabíró és főjegyző teljesített szolgálatot. 1908-ban a kolozsvári Egyetemen a
magyar közigazgatási és pénzügyi jog nyilv.
rk., majd r. tanára volt, ott működött az összeomlásig. Számos könyve jelent meg a magy.
pénzügyi és közigazgatási jog köréből. 1919-ben
Angliába ment, ahol sorozatos előadásokon
a brit szigetország tekintélyes közéleti és felekezeti tényezői előtt rámutatott a trianoni
békeszerződés igazságtalanságaira és tarthatatlanságára. A magyar protestáns egyháznak
képviseletében rendes tagja a világ legnagyobb
egyházi mozgalmának: a Nemzetközi Jóbarátság Világszövetségének, amely már 1919-ben
kedvező határozatot hozott a magyar kérdésben.
Hosszabb ideig a magyar kormány megbízásából döntőbíró volt a Washingtonban székelő
bizottságban, amely hivatott volt az Egyesült
Államok, Ausztria és Magyarország közötti
háborús igények elbírálására. Magyarország
képviselője volt az Egyesült Államok és Magyarország között fennálló „Állandó Nemzetközi
Bizottságban”. Amerikában összeköttetésben
állott Borah szenátorral, más amerikai vezetőférfiakkal és a magyar békeszerződés revíziójáról Bostonban, Filadelfiában és más amerikai
városokban számos előadást tartott. 1926-ban
m. kir. közigazgatási bíróvá nevezték ki. Tudományos könyvein kívül számos értekezése
jelent meg több folyóiratban és körülbelül
150 angol nyelvű beszéde a békerevízió kérdéséről. Főgondnoka volt az erdélyi ref. egyház-

Boér László dr.
kerületnek, majd a tiszántúli egyházkerület
tanácsbírája, a Budapest-budahegyvidéki ref.
egyház főgondnoka, a Magyar Külügyi Társ.
igazgatósági tagja és elnöke a Magyar-Amerikai
Kereskedelmi Választott Bíróságnak. Angolul,
franciául, németül és románul beszél. L.:
Bp., I., Királyhágó-u. 5/a. Tel.: 152—384.
Boér Elek, ifj., kövesdi, dr., nyilv. egyetemi
rk. tanár. Szül.: Kolozsvár, 1898 szept. 13.,
ref. Atyja: id. k. dr. B. Elek, közig, bírósági
tanácselnök, v. egyet. tanár, anyja: léczfalvi
Gyárfás Róza. Középiskolai tanulmányait Kolozsváron végezte, majd az ottani és a szegedi
egyetemen folytatott jogi tanulmányt és 1922ben sub auspiciis gubernatoris doktorrá avatták.
Magántanára lett a szegedi Egyetemnek, azután
a kecskeméti Jogakadémiára hívták meg nyilv.
rk. tanárnak. A felszabadítás után a kolozsvári
egyetemen nevezték ki nyilv. rk. tanárrá.
Választmányi tagja a Magy. Közgazd. Társ.-nak
és a budapesti Sol Clubnak. Értekezései és tanulmányai jelentek meg a Közgazdasági Szemlében, a Magyar Tudományos Akadémia kiadványaiban és több külföldi tudományos lapban.
Résztvett a világháborúban, a II. o. vit. érem,
a Károly cs.-k. és a háborús emlékérem
tulajdonosa. Elnyerte a Rockefeller-ösztöndíjat, tanulmányokat folytatott az USA-ban
és Németországban is. Beszél németül, franciául
és angolul is. L.: Kolozsvár, Jókai-u. 3. II. e.
Boér Endre dr., vitéz, kopácseli, főszolgabíró.
Szül.: Mczőpetri, 1891 márc 26. Középisk.
elvégzése után államtudományi tudori okl.-et
szerzett. 1912-ben a bonni egyetem hallgatója
volt. A román megszállás Nagykárolyban érte,
mint vm.-i aljegyzőt. A román eskü megtagadása miatt letartóztatták és internálták, de
megszökött. Mátészalkán lett szolgabíró, 1926ban vm.-i főjegyzővé választották, 1933-ban a
vásárosnaményi főszolgabírói állást foglalta el.
1940-ben Nagykárolyban nevezték ki főszolgabíróvá. Résztvett a világháborúban, kitüntetései: az ezüst és bronz Signum Laudis, az
ezüst és bronz vit. érem, a Károly cs.-ker. és
a háb. emlékérem. Németülés beszél. L.: Nagykároly. T. 8.
Boér László dr., kórházi főorvos. Szül.:
Magyarszóvát, 1907 márc. 28. Atyja: n. B.
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Bogdán István dr.

László, anyja: barátosi Bucsy Anna. Középisk. a nagyenyedi Bethlen koll.-ban és a kolozsvári Ref. Koll.-ban végezte, a kolozsvári Egy.-en
szerzett orvosi oklevelet 1931-ben, Bp.-en szaktanulmányokat végzett, 1938-ban műtősebészi
okl.-etnyert. A kolozsvári Ref. Koll.-ban az évfolyam legjobb tanulójavolt a román Egy.-en is az
elsők között végzett. 1930-ban klinikai gyakornok volt Kolozsvárott, 1932—35-ig pedig
gyakorló szülész-nőgyógyász. 1939-ben a szatmárnémeti Irgalmas Kórház főorvosa, majd
két hónapig igazgató-főorvosa volt. Az Erdélyi
Múzeum orvostudományi szakosztályának 1932
óta aktív tagja. A szatmári református presbitérium tagja, a Kölcsey Egyes. tud. osztályának elnöke. Tudományos cikkei a berlini
Virchow s Archívban, az Orvosi Hetilapban,
a Clujul Medicalban és az Erdélyi Múzeum
Egyletben jelentek meg. Németül, franciául,
románul, angolul és olaszul is beszél. L.:
Szatmárnémeti, Mátyás király-u. 21. Tel.:
5—27.

Atyja: B. Alajos, anyja: Boga Katalin.
Székelyudvarhelyen tett főgimn. érettségit, a
theológiát a bécsi Tud. Egy.-en, a filozófiát
pedig a kolozsvári Tud. Egy.-en végezte el.
Történelemből doktorált. 1910—12-ig s.-lelkész
volt Lemhényben és Szászrégenben, 1914-ben
Csíkszeredán lett tanár. 1915—18-ig hadosztályplébános volt az 55. közös és a 38. honv.
hadosztálynál. 1918—33-ig tanárkodott és ig.
volt a kézdivásárhelyi főgimn.-ban. 1933-ban
lett kanonok és egyházmegyei főtanfelügyelő,
1936-ban pedig státusi előadó és pápai prelátus.
A Pázmány Társ. r. tagja, a Magy. Kaszinó és
a Minerva R. T. ig. tagja. Megjelent könyvei:
Székelyföld történetírója a XVII. században,
Katholikus
iskolák
története
Erdélyben.
Társadalmi és kulturális kérdésekről több cikke
és tanulmánya jelent meg az újságokban. A II.
o. lelkészi érd. ker. a kardokkal és a Vöröskereszt díszjelvénye a kardokkal tulajdonosa.
Németül és románul is beszél. L.: Kolozsvár,
Szentegy- ház-u. 5. Tel.: 30—05.

Boga Alajos dr., rk. főgimn. igazgató.
Szül.: Marosvásárhely, 1885 nov. 30., rk.
Atyja: B. Ödön, telekkönyvvezető, anyja:
Tőkés Katalin. Marosvásárhelyen a rk. gimn.ban érettségizett, a kolozsvári Egy.-en középisk. tanári és bölcsészdoktori okl.-et szerzett.
1906—25-ig dr. Apáthy István professzor mellett volt tanársegéd és az Erdélyi Múzeum
Állattárának őre Kolozsvárott. Közben 1920—
1923-ig a kolozsvári rk. Polg. Isk. Tanítóképző
Főisk.-án tanárkodott, majd a Ref. Theologiai
Tanárképző Int.-ben az állatrendszertan előadója
lett. 1925—36-ig a csikszeredai rk. főgimn. r.
tanára volt, 1936 óta a székelyudvarhelyi rk.
gimn. igazgatója. A m. kir. Természettud.
Társ., a Magyar Földrajzi Társ., az Erdélyi
Kárpát Egyesület, az Erdélyi Múzeum Egyes.,
a Székelyudvarhelyi Kaszinó, a Dal- és Zeneegylet tagja, a Berichte über dieiss wenschaftliche
Biologie irodalmi referense. Természettudományokkal, főleg zoológiával foglalkozik. Számos
szövetfejlődéstani, mycrotechnikai, állatrendszertani és biológiai dolgozatot írt. Németül,
románul, franciául, olaszul és angolul is beszél.
L.: Székelyudvarhely, r. k. főgimn.

Boga Ödön, h. főszámvevő, számtanácsos, a
kolozsvári adóhiv.-nál. Szül.: Marosvásárhely,
1888 márc. 7. Atyja néhai B. Ödön, v. ig.
telekkönyvvezető, anyja néhai Tőkés Katalin.
Felsőkereskedelmi érettségit tett, majd sikeresen letette az államszámviteli államvizsgát.
1907-ben lépett a kolozsvári városi adóhivatal
szolgálatába, majd mint t. hadnagy végigharcolta a világháborút. Az impériumváltozáskor
esküt nem tett, ezért állásából elbocsátották és
a huszonkét esztendő alatt mint exportőr,
később pedig mint gazdálkodó, majd pedig mint
hentes és mészáros és a legutóbbi nyolc évben
mint kereskedelmi utazó kereste meg a kenyerét.
A magyar csapatok bevonulása után újból
visszarendelték a városi adóhivatalhoz, ahová
később a belügyminiszter nevezte ki h. főszámvevővé. A kolozsvári református egyh.-község
presbitere.
Katonai
kitüntetései:
Signum
Laudis, a Károly cs.-ker., valamint a háborúban
kiadott érmek. Beszél magyarul, németül és
románul. L.: Kolozsvár, Farkas-u. 23.

Boga Alajos dr., prelátus-kanonok, státusi
előadó. Szül.: Csíkkozmás, 1886 febr. 18., r. k.

Bogdán István dr., ügyvéd, jogtanácsos.
Szül.: Bárót, 1889 okt. 16., r. k. Atyja: B.
József, anyja: Bede Mária. Székelyudvarhelyen a r. k. gimn.-ban érettségizett, az Egy-et
Kolozsváron végezte, ügyvédi okl.-et szerzett.
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egységes bírói és ügyvédi vizsgát tett. 1920 óta
Marosvásárhelyen ügyvédi gyakorlatot folytat. Résztvett a világháborúban, 1915-ben
mint népi. bevonult és 1918 végéig szolgált.
Az orosz és olasz fronton harcolt és kétszer
megsebesült. Főhadnagyi rangban szerelt le.
Kitüntetései: a II. o. ezüst vit. érem, a bronz
vit. érem és a Károly cs.-ker. 1920 óta a magyar
kisebbségi intézmények többségének ingyenes
jogtanácsosa. A Magyar Párt int. biz. tagja.
Az MSE, a Marostordamegyei Földmíves Szöv.,
a Magy. Népközösség ügyésze, a marosvásárhelyi
Park Egylet alelnöke és ügyésze, a Magy. Kaszinó vál. tagja, a rk. egyház ügyésze. Több
cikket írt a magyarság és a magyar munkásság
problémáiról. Német-, Lengyel-, Olaszországban, Ausztriában és Romániában tett utazásokat. Németül, románul is beszél. L.: Marosvásárhely, Gecse Dániel-u. 37. Tel.: 119.
Bogdán Károly, kovásznai, földbirtokos.
Szül.: Kézdimartonfalván, 1864 okt. 12. Atyja:
k. B. Antal, anyja: Rákossy Anna. A nemességet 1530-ban B. Antal kapta. Kimagasló tagja
a családnak a második nemességszerző, vitéz
Nagy-Bogdán Gergely, aki a székelyek hadnagya volt és 1650-ben fiával együtt vonult
táborba. K. B. Imre a 48-as szabadságharcban
honvéd főhadnagy volt és vitézségéért a III. o.
kat. érdemrenddel tüntették ki. A gimn. négy
alsó osztályát a sepsiszentgyörgyi Koll.-ban, a
felső osztályokat a nagyenyedi Bethlen Koll.ban végezte. Itt érettségizett 1884-ben. Az ősi
földön, Kézdimartonfalván gazdálkodik és tevékeny résztvesz vármegyéje közéletében. Megyebiz. tag, a román megszállás idején a helybeli
Magy. Párt elnöke volt és ezt a tisztséget viseli
a községben levő Gazdakörben is. L.: Kézdimartonfalva, u. p. Szentkatolna.
Bognár Árpád, belügyminisztériumi számtiszt, a m. kir. állami Ápolónői és Védőnői
Intézet gondnoka. Szül.: Bp., 1906 ápr. 19., ev.
Atyja: n. B. Imre, anyja: Takács Katalin.
Kereskedelmi iskolai érettségit és államszámviteli vizsgát tett. Pályafutása során Seregélyesen levő családi birtokán gazdálkodott,
később kitanulta a szabóipart, majd a belügyminisztérium szolgálatába lépett. 1940-ig Bp.-en
teljesített szolgálatot, a visszacsatolás után
Kolozsvárra került. Németül, franciául is beszél.

Bókay Zoltán dr.
L.: Kolozsvár,
20—57.

Mussolini-út

70—72.

Tel.

Bogyós Ottó, m. kir. kormányfőtanácsos,
a MÁV bp.-i üzletvezetőségének ny. üzletigazgatója. Szül.: Temesvárott, 1882. Szegeden
végezte középisk.-it, Bp.-en a Műegy.-et és a
gépészmérnöki okl. megszerzése után a MÁV
szolgálatába lépett. A szolgálat minden ágazatában működött és különösen kiemelkedő munkásságot fejtett ki a háború alatt rendkívül fontos
megbízásokban. Előbb Pozsonyban, majd a
Mackensen-féle romániai offenzíva idején Kolozsvárott a tábori szállítás vezetősége keretében dolgozott. A háborúban szerzett érdemeiért
az arany érdemker.-el a vit. ér. szalagján tüntették ki. A forradalom után a MÁV igazgatóságának forgalmi főosztályában teljesített szolgálatot.
1920-ban a bp.-i üzletvezetőség h. vezetőjévé,
1932-ben pedig ugyanennek az üzletvezetőségnek üzletigazgatójává nevezték ki. Ebben a
minőségében kapta meg 1936-ban a kormányfőtanácsosi címet. Külföldi kitüntetésekben is
részesült. Jelentékeny irodalmi munkásságot
fejtett ki hazai és külföldi szaklapokban, különösen a vasúti üzemmel kapcsolatos tárgyú
cikkeket írt. A vasutasság szociális és kulturális
mozgalmaiban tevékeny részt vett és többek
között alakítója, valamint elnöke a Vasutas
Ének- és Zenetárs.-nak, amely mind Bp.-en,
mind pedig a vidéken az ország zenekultúrájának egyik számottevő tényezője.
Bóka Károly dr., kir. ítélőtáblai bíró. Szül.:
Bp., 1889, r. k. Középiskolái végeztével a jogot
a bp.-i Egy.-en hallgatta, jogtudori oklevelet
szerzett, majd kinevezték joggyakornoknak. Fokozatos előléptetés után 1919-ben törvényszéki
bíró lett a pestvidéki kir. tvszéknél, 1936-ban
táblabíró. A háború alatt hadbírói szolgálatot
teljesített,
századosi
rangban
szerelt
le.
Negyedéves jogász korában elnöke volt a
Joghallgatók Tudományos Egyesületének. Tulajdonosa a koronás arany érd.-ker.-nek a
vit. érem szalagján. L.: Bp., III. Zsigmond
u. 49.
Bókay Zoltán dr., bókai, egyet. nyilv. r. tanár, néh. B. Árpádnak, a híres orvosprof.-nak
fia. Szül.: Bp., 1885. Orvosi tanulmányainak elvégzése után 1907-ben a II. Kórbonctani Inté-
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zethez került mint díjas gyakornok, majd
ugyanott tanársegéd lett. Hét éven át a Stefánia
Gyermekkórházban működött, közben Düsseldorfban elvégezte a gyermekorvosokat továbbképző tanfolyamot. 1914 szept.-ben első tanársegéd lett a bp.-i gyermekklinikán, 1916 ápr.ban a gyermekgyógyászatból m.-tanárrá képesítették a bp.-i Tud. Egy.-en. A világháború
alatt a harctéren teljesített orvosi szolgálatot.
Számos kitüntetésben és soronkívüli előléptetésben részesült. 1926-ban egyet. rk. tanárrá, 1930
szept.-ben pedig a debreceni Tud. Egy. gyermekgyógyászati tanszékének nvilv. r. tanárává
nevezték ki. Számos tanulmánya, értekezése és
népszerű írása jelent meg és kiváló munkásságával híven követi családi hagyományait a magyar gyermekgyógyászat terén. L.: Debrecen.
Bokor Márton, ref. esperes-lelkész. Szül.:
Bánffyhunyad, 1884 ápr. 1., ref. Zilahon tett
érettségit, a sárospataki és kolozsvári Ref.
Theológiát elvégezve, lelkészi okl.-et szerzett.
Segédlelkész volt Bánffyhunyadon, majd r.
lelkész Magyarvalkon és 1913 óta ismét Bánffyhunyadon teljesíti hivatását, mint az ottani
gyülekezet lelkésze. A kalotaszegi egyházmegye
esperese. A román uralom alatt sokat szenvedett, többízben raboskodott, mert szervezetbe
tömörítette a kalotaszegi magyarságot. Hosszabb
ideig sínylődött a román börtönökben. A Magy.
Párt központi intéző biz.-nak tagja, a kalotaszegi Magy. Párt alelnöke volt, a romániai ref.
zsinat tagja és jegyzője, vezetője a Hangyának
és a Hitelszöv.-nek. Széleskörű irodalmi működést fejtett ki, nemcsak egyházi cikkeket írt,
hanem politikai véleményét is kinyilvánította
a lapokban. Megírta Bánffyhunyad ref. egyházának történetét, valamint az egyke-kérdésben 1937-ben naptárt adott a kalotaszegi magyarság kezébe. Hívei valósággal bálványozzák
és nagyrésze van abban, hogy a gondozása alá
tartozók töretlenül megmaradtak magyaroknak.
L.: Bánffyhunyad.
Bolgár Dezső dr., kórházi főorvos. Szül.:
Temesvár, 1911 jún. 20., rk. Atyja: B. György,
anyja: Beszédes Gizella. Középisk. a temesvári piaristáknál végezte, orvosi tanulmányokat
a kolozsvári Egy.-en folytatott és 1935-ben
szerzett orvosi diplomát. — 1935-ben a
kolozsvári egy.-i belklinikán működött, 1936-

Bónyi Bertalan dr.
ban a pécsi belklinikára került. 1939-ben a
szatmári Irgalmas-rendi kórház szolgálatvezető
főorvosa lett. Egyetemi éveiben a Magy.
Főiskolások Egyes.-ben vezérszerepet játszott.
A szatmári társadalmi egyesületek vezetőségi
tagja. Szociálpolitikai cikkei és tanulmányai
az Erdélyi Tudósító c. lapban, a Magyar Lapokban, a Szamos című lapban jelentek meg.
Németül, románul, franciául és olaszul is beszél.
L.: Szatmár, Irgalmas-rendi kórház. Tel. 238.
Bónis György dr., nemes, egy. nyilv. rk. tanár. Szül.: Bp., 1914 jan. 5., r. k. Atyja: dr.
D. Pál ügyvéd, jogi író, anyja: dr. Wallon Emma
szfőv. tanár. A család 1618-ban nyert címeres
nemesi okl.-et. Atyai dédatyja jogakadémiai
tanár volt Egerben, anyai nagyanyja dr. W.
Dezső közig. bíró. A kegyesrendi gimn.-ban
érettségizett Bp.-en, majd a Pázmány Péter
Tud. Egy.-en jogi doktorátust szerzett. Subauspiciis gubernatoris doktor. Az egy.-i évek
után kat. szolgálatot teljesített, majd 1936—37ben állami ösztöndíjjal jogtörténelmi tanulmányokat folytatott Londonban, utána a bp.-i
Egy.-i Könyvtár tisztviselője lett, ahonnan a
Kultuszminisztériumba nevezték ki segédfogalmazónak. Igen jelentős jogtudományi irodalmi
tevékenységet is fejtett ki. különösen a magy.
törvények eredete és fejlődése állottak érdeklődésének középpontjában. Irásai több folyóiratban jelentek meg és mindannyiszor nagy elismerést és feltünést keltettek. Londoni tanulmányútján angol cserkésztiszti vizsgát is tett.
Beszél németül, angolul és franciául is. L.: Bp.,
II., Csalogány-u. 55. Tel.: 166-527.
Bónyi Bertalan dr., bonyhi és kállai, kir.
járásbíró. Szül.: Érvasad, 1888 szept. 12., g. k.
Békéscsabán tett érettségi vizsgát, majd a nagyváradi Jogakadémia hallgatója lett és ott abszolvált. Szigorlatait a debreceni Egy.-en tette le.
1913-ban nevezték ki a nagyváradi törvényszékhez joggyakornokká. A világháború kitörésekor
hadbavonult és frontszolgálata alatt hadifogságba került, ahonnan csak 1918 végén tért
vissza. 1926-ban nevezték ki a debreceni járásbírósághoz bíróvá és azóta ott teljesít szolgálatot.
Tulajdonosa a Signum Laudisnak a kardokkal,
a Károly cs.-ker.-nek, a magy., osztrák és porosz
hadiéremnek, valamint az 1912-es keresztnek.
A debreceni társadalmi élet egyik jelentős tagja.
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Világi elnöke a debreceni gör. kath. egyháznak,
elnöke a debreceni Frontharcos Szöv. fegyelmi
bíróságának és számos sport- és egyéb társadalmi
közületnek vál. tagja. Németül, románul is
beszél. L.: Debrecen, Miklós-u. 51.
Bonylay István, húsnagyvágó. Szül.: Kolozsvár, 1903 máj. 6., ref. Atyja: B. Sándor,
anyja: Szücs Eszter. A kolozsvári ref. főgimn.
elvégzése után elsajátította a húsipart és 1926ban megalapította Kolozsváron húskonzervgyárát, melyet 1930-ig tartott fenn. A román
megszállás alatt leginkább exporttal foglalkozott és jelenleg, mint húsnagyvágó, közismert neve van a piacon. Különleges szakismerete a hentesárukészítés és húskonzervek
gyártásában merül ki. Tagja volt az Orsz. Magy.
Pártnak, beszél románul is. L.: Kolozsvár,
Árpád-u. 13.
Borbás Gábor dr., ügyvéd. Szül.: Olcsva,
1898, r. k. Középisk. végeztével a bp.-i Egy.
jogi fakultására iratkozott be, ott doktorátust,
majd kellő joggyakorlat után ügyvédi okl.-et
szerzett. Azóta önálló ügyvédi gyakorlatot folytat. L.: Bp., V., Berlini-tér 2. Tel.: 111-559.
Borbély Dezső dr., Nagyvárad város főjegyzője. Szül.: Mezőhegyes, 1896 márc. 1. Az abonyi
Borbély-családból származik. Középisk. elvégzése után Debrecenben államtud. doktorátust
szerzett. 1914-től közalkalmazott. 1917 óta
Nagyvárad városnál telj esít szolgálatot. A román
megszállás alatt ügyosztályvezetői rangot ért el,
azonban megfelelő hatáskört nem kapott.
Németül és románul is beszél. L.: Nagyvárad.
Borbély Kálmán, földbirtokos. Szül.: Szentgotthárd, 1884 jan. 9., ref. Atyja: B. Ferenc,
anyja: Bercsy Karolina. Felsőkeresk.-i érettségi után kilenced félévig a Kolozsvári Közhasznú Tkp. tisztviselője volt, 1910-től 1913-ig a
dicsőszentmártoni Közgazdasági Bank vezérigazgatója, 1913—30-ig a kolozsvári Erdélyi Gazdasági Bank, illetőleg a Transylvania
Bankkal való fúzió után az egyesült intézet
vezérig—ja lett. A román megszállás évei alatt
Erdély pénzügyi életén kívül, főképpen a mezőgazdaság terén, valamint a ref. egyházi életben
fejtett ki élénk tevékenységet. A nagysajói ref.
egyházmegye gondnoka, az Erdélyi Magy. Gaz-

Borbíró Ferenc
dasági Egyes. vál. tagja és az erdélyi részek
visszacsatolása után közérdekű munkássága
elismeréséül kinevezték Beszterce-Naszód vm.
törv. hat. biz.-nak tagjává, valamint a megyei
lótenyésztési osztály elnökévé. Németül és románul is beszél. L.: Lompérd, távbeszélő Mezőszentmihálj7.
Borbély-Matzky Emil, vitéz, főispán. Szül.:
Heves, 1887. Tényleges katonatiszt volt a világháborúban, huszárszázadosként teljesített frontszolgálatot és bátor magatartásáért számos
hadikitüntetésben részesült. A kommunizmus
bukása után élénk részt vett az újjáéledő Magy.ország közéleti és politikai mozgalmaiban, kisgazdapárti programmal került be az első nemzetgyűlésbe, majd 1922-ben Borsod, Nógrád, Gömör
megyék főispánja, 1926-ban Miskolc város képviselője lett. 1930 óta Borsod vm. főispánja.
Igen szoros barátság fűzte Gömbös Gyula min.elnökhöz, akinek egyik leghívebb bizalmasa volt.
Erősen nacionalista és a magy. faj izzó szeretetéről tanuskodó beszédei gyakran országos feltűnést keltenek és az ország egyik legismertebb
főispánjává tették, aki különösen sokat fáradozott vm.-je népjólétének és szociális helyzetének
javításán, valamint az árvízkárok jóvátételén.
A harctéren tanusított magatartásáért a Kormányzó Úr vitézzé avatta és polgári érdemeiért
is több ízben kitüntette. L.: Miskolc.
Borbély Rudolf, nyug. ezredes. Szül.: Kolozsvár, 1869 ápr. 27., r. k. Atyja: n. B. Ede,
anyja: n. Gölner Ágnes. A gimn. négy osztályának elvégzése után hadapródisk.-ba került,
majd elvégezte a hadtest tisztiisk.-t és a törzstiszti tanfolyamot. Szolgált az 51. és 85. közös
gy.-ezredben, a 22. és 21. honv. gy.-ezredekben,
különféle beosztásokban. Négy évig a pécsi
honv. hadapródisk.-ban volt tanár. 1919-ben
mint ezredes vonult nyugállományba. Az 1918
évi összeomláskor felállította a kolozsvári 21.
magy. gy.-ezredet, amely a székely hadosztályhoz tartozott, ennek első ezredparancsnoka
volt. Kitüntetései: a Ferenc József rend tiszti
ker.-je, a hadiékítm, a kat. érd. ker. és érd. ér.
a kard. Németül, románul és ruténul is beszél.
L.: Bp., I., Feszty Árpád-u. 2.
Borbíró Ferenc, az IBUSZ igazgatója.
Szül.: Bp. 1902 ápr. 24. r. k. Felsőkereskedelmi
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érettségit tett, majd mint magántisztviselő
kezdte pályáját. Hosszabb idő óta működik
az IBUSZ-nál, jelenleg mint annak igazgatója.
Résztvesz a magántisztviselők érdekképviseleti
mozgalmaiban, alelnöke a Magánalkalmazottak
Nemzeti Szöv.-nek. Beszél németül is. L.:
Bp., V., Falk Miksa-u. 4., IV. 2. Tel.: 115—704.
Bornemisza Béla, kecskeméthi, szállodaigazgató. Szül.: Nagyvárad, 1904 jún. 15., r. k.
Atyja: B. Béla, anyja: érkeserűi Fráter Gizella. Középisk. Nagyváradon végezte, majd
kitanulta a kávéházi, éttermi és szálló szakmát. Végigjárta majd az egész világot, volt
Európa valamennyi országában, Amerikában
és Afrikában, mindenütt szakmájában tökéletesítve magát. Majd visszatért Nagyváradra és
ott dolgozott. A román megszállás alatt nagyon
sokat szenvedett izzó magyarságáért. A románok letartóztatták, testileg bántalmazták, hadbíróság elé állították. Élénk részt vett Nagyvárad társadalmi életében és mint erős irredentát tartották számon a románok. Tagja volt
a Magy. Népközösségnek és támogatott minden
nemzeti vonatkozású mozgalmat. Jelenleg az
Emke szálló, kávéház és klub hivatalos zárgondnoka. Németül, románul, angolul és spanyolul is beszél. L.: Nagyvárad, Attila-u. 26.
Bornemisza Elemér dr., kir. tszéki bíró. Szül.:
Alsójára (Tordaaranyos vm.). A nagyenyedi
Bethlen-főiskola elvégzése után a kolozsvári
Egy.-en jogi doktorátust és a marosvásárhelyi
ügyvédvizsgáló biz. előtt bírói és ügyvédi okl.-et
szerzett. Egy.-i évei alatt élénk részt vett az
ifjúsági mozgalmakban. Gyakorló ügyvéd volt
Alsójárában tíz évig és ugyanakkor a Hangya
szöv. felügyelő biz. tagja, majd 1929—1939-ig
Kabán (Hajdu vm.) volt ügyvéd és a Kábái
Hitelszöv. ügyésze. Onnan nevezték ki a gyulai
törv.-székhez bírónak, ahol a perenkívüli kereskedelmi, cégbírósági, csőd-, kényszeregyességi és
keresk. vétségi ügyeket intézi. Ezenfelül vádtanácsi előadó és jövedéki büntető bíró. Szövetkezeti kérdésekben ismert szakember, e tárgykörből több értekezése jelent meg a Nagyenyedi
Szövetkezés c. szaklapban és filozófiai tanulmányait ,,Az Élet Útján” címen sorozatosan
közölte a Nagykárolyban megjelenő „Haladás”
c. folyóirat. Németül és románul is beszél. L.:
Gyula. Tvszk.

Boros István
Bornemisza Tibor dr., OTI sebészorvos.
Szül.: Alsódetrehem, 1896 okt. 23., ref. Atyja:
B. Gyula, földbirtokos, anyja: Kimpel Vilma.
Kolozsvárt a ref. főgimn.-ban érettségizett, a
bp.-i Egy.-en szerzett orvosi diplomát 1921-ben.
Ezt megelőzőleg 1915—18-ig kat. szolgálatot
teljesített az 50. gy.-ezred kötelékében az orosz
és olasz fronton. Tart. hadnagy, az I. o. ezüst
vit. ér., a bronz vit. ér. és a Károly cs.-ker. tulajdonosa. A diploma megszerzése után 1922—23ban Szentes város közkórházában működött és
1923—40-ig Tordán folytatott orvosi gyakorlatot. 1940 óta a kolozsvári OTI orvosa. A Magy.
Párt, a MONE tagja. Röntgen- és nőgyógyászszakorvos. Járt Berlinben, Bécsben és Párizsban.
Németül, románul is beszél. L.: Kolozsvár,
Ferenc József-u. 111.
Boros György, a székelykereszturi Gazd. Isk.
tanára és igazgatója. Szül.: Szentgerice (MarosTorda vm.), 1883 júl. 10. Atyja: B. Albert,
anyja: Nagy Katalin. A kolozsvári Unit. Koll.ban érettségizett, majd a gazdasági tanintézetben okl.-et szerzett. 1905—1909-ig az unit.
egyház birtokán gyakornokoskodott, elvégezte
a jegyzői tanfolyamot Marosvásárhelyen. Mint
jegyző 1913—20-ig Arad vm.-ben, 1920—30-ig
pedig Udvarhely-megyében működött. 1931-ben
a székelykeresztúri Gazdasági Isk. tanára lett,
később igazgatója. A székelykeresztúri Magy.
Kaszinó, az erdélyi Gazd. Egyes. tagja. Főleg
gazdasági pedagógiával foglalkozik. Cikkei
szaklapokban jelentek meg, tankönyvet is írt.
Románul is beszél. L.: Székelykeresztúr.
Boros István, hírlapíró és moziigazgató.
Szül.: Nagybánya, 1911 dec. 9. 1929 óta újságíró. 1932-ben az egyetlen erdélyi ker. hetilapnak
a Magy. Lapoknak volt romániai munkatársa.
1935-ben a Szatmári Ujság belső munkatársa
lett, 1938-ban pedig a Szamos belső munkatársa.
A szatmári püspöki egyházközség tanácsosa, a
Kölcsey Kör művészeti szakosztályának előadója. A román megszállás alatt a kisebbségi
ujságíró szervezet szatmári szervezője volt. Tagja
volt az erdélyi önvédelmi szervezetnek, amely
akkor alakult, amikor a román sajtó az erdélyi
magyarok kiirtását követelte. Számos cikket és
novellát írt. „Botosáni Golgota” c. riportregénye jelent meg. Tenorista, énekiskolát végzett, számos hangversenyen és előadáson lépett
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fel több városban. Románul is beszél. L.:
Szatmár, Zárda-u. 14. Tel.: 363.
Boros Jenő, ref. esperes-lelkész. Szül.: Óvári
(Szatmár vm.), 1886 máj. 1., ref. Atyja n. B.
József, anyja: Illyés Johanna. Középisk. a
szatmári ref. főgimn.-ban, a theológiát a
debreceni főisk.-án végezte és 1914 márc. 1-én
avatták lelkésszé. Pályáját 1909-ben mint s.lelkész és kollégiumi esküdtfelügyelő kezdte
Debrecenben. Egy évi működés után Szatmárnémetibe került s.-lelkésznek, onnan Óváriba
ugyancsak s.-lelkésznek. Egy évig működött
még Szentesen, ahonnan Szatmárnémetibe hívták
meg és azóta az ottani ref. gyülekezet vezető
lelkésze. Esperessé 1938 ápr.-ban nevezték ki.
Nemcsak vallási, hanem társadalmi téren is
vezető egyéniség. A román elnyomatás idején
rendkívül sokat szenvedett izzó magyarságáért.
Ő tartotta össze a szatmári magyarokat, akik
elnöklete alatt álló Magy. Kaszinóban jöttek öszsze naponta. A katonai prefektus 1938-ban bezáratta a Kaszinót politizálás címén. Ugyanakkor
perbefogták és a román királyi ház elleni tiszteletlenség, valamint titkos gyűlések tartása
miatt a kolozsvári hadbíróság elé állították.
A Magy. Kaszinó elnöke, a ref. középisk. ig.-tanácsának elnöke, a szatmárnémeti ref. egyház lelkész-elnöke, a Lorántffy Zsuzsanna Egy. ü.-v.
elnöke, a ref. Iparosdalegylet elnöke, a Hangya
Szöv. alelnöke stb. stb. Széleskörű irodalmi
működést fejt ki, leginkább egyházi tárgykörben.
Szerkesztője 1924 óta az „Egyházi Híradó” c.
néplapnak, imakönyvet írt katonák számára,
egyházi beszédeit „Az Úr énnékem őrző pásztorom” címen jelentette meg, a Lorántffy Egy.
25 éves jubileumára évkönyvet szerkesztett és
állandóan jelennek meg cikkei és tanulmányai
a helyi és egyházi lapokban. Németül is beszél.
L.: Szatmárnémeti, Kálvin-tér 4.
Boros László dr., tordátfalvai, hírlapíró, a 8 Órai Ujság politikai rovatvezetője.
Szül.: Kolozsvár, 1892. Régi székely nemesi
családból származik. Atyja a kolozsvári
Unit. Koll. igazgatója volt, nagybátyja pedig
Magyarország unit.
püspöke.
Középisk.-it
a kolozsvári unit. gimn.-ban végezte, majd
az ottani Ferenc József Egy.-en állam,
tud. doktorrá avatták. Jogi tanulmányai
mellett már 1912 óta mint újságíró dolgozott.

Borsos Zoltán dr.
A háború alatt a marosvásárhelyi 62. cs. és kir.
gy. e.-ben szolgált. Leszerelése után a Kolozsvári Hirlap belső munkatársa lett és a románok
bevonulása után is 1919 okt.-ig Kolozsváron
maradt. A megszálló román csapatok hadbírósága intranzigens magyar magatartása miatt
többször megindította ellene az eljárást, végül
is az elítéltetés elől a fővárosba kellett menekülnie. 1918 nov. 15. óta a 8 Órai Ujság munkatársa, melynek eleinte erdélyi tudósítója volt,
jelenleg a lap politikai rovatvezetője. Több
tanulmányutat tett külföldön, beutazta a Balkán és Nyugat-Európa legtöbb államát. Széleskörű irodalmi munkásságot fejtett ki, az elszakított területen élő magyar kisebbségek helyzetéről közel kétezer cikket, riportot és tanulmányt
írt. Önálló irodalmi munkái közül színdarabok:
A kis púpos (egyfelvonásos dráma), Bogárka
(operett három felvonásban), Gyuri úrfi (vígjáték három felvonásban), Lármafa (történelmi
dráma három felvonásban). Könyvei és önálló
művei: Magyar politikusok 1914—1929, Egyházpolitikai harcok a magyar törvényhozásban,
Kolozsvár (történelmi tanulmány), Magyar
történeti emlékek a Felvidéken, Séta a történelmi Erdélyben, Az erdélyi magyar kisebbség
küzdelmei 1918—1930. A parlamenti tudósítók
szindikátusának főtitkára. L.: Kelety Károly-u.
9. Tel.: 35—35—29.
Boros Zoltán, magyarádi, földbirtokos. Szül.:
Aranyos-Megyes, 1898 dec. 2., ref. Atyja:
néh. B. Zoltán, anyja: félegyházi és szalárdi
Jakó Katalin. Érettségit tett, a m. kir. Gazd.
Akadémián okl.-et szerzett. Aranyos-Megyesi
birtokán gazdálkodik. A ref. egyházközség főgondnoka, egyházmegyei tanácsos, Szatmár vm.
törv. hat. bizottságának tagja. Románul is
beszél. L.: Aranyos-Megyes. Tel.: 2.
Borsos Zoltán dr., káposztásszentmiklósi,
m. kir. áll. uradalmi orvos, OTBA ellenőrző
orvos. Szül.: Torda, 1895 nov. 2., ref. Egyik őse
B. Tamás, Bethlen Gábor portai követe volt, ő
kapta a nemességet. Középisk. a kolozsvári Ref.
Koll.-ban végezte, a kolozsvári Egy.-en orvosi
okl.-et szerzett. A világháború alatt négy és félévig a 21. honv. gy.-ezrednél teljesített katonai
szolgálatot, 26 hónapig volt az orosz és olasz harctéren. 1922 óta állami szolgálatban áll a mezőhegyesi áll. ménesbirtokon. Kitüntetései: az
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arany érd. ker., a II. o. ezüst és a bronz vit ér.,
a Károly cs.-ker. Tanulmányutakat tett Olasz-,
Német- és Franciaországban. Németül is beszél.
L.: Mezőhegyes. Tel.: 15.
Borsodi János, bankigazgató. Szül.: Börcs,
1889 aug. 22., r. k. Atyja: B. János, anyja:
Földes Teréz. Felsőkeresk. iskolát végzett és
érettségizett Győrött, 1907-ben a Győri Ált.
Tkp. szolgálatába lépett, 1940 júl. 1. óta a Győri
Első Tkp. aligazgatója. A kapuvári Ált. Tkp.
ig. tagja, a győri Kaszinó és a Győr-Nádorvárosi Polg. Kör tagja. Jelentős szerepet visz
Győr társadalmi életében. L.: Győr, Szentháromság-u. 10. Tel.: 349.
Bossányi Domokos dr., borsodi, ügyvéd.
Szül.: Bp., 1896, r. k. Középisk. a bp.-i piarista
főgimnáziumban végezte, jogi tanulmányai
közepette a világháború idején hadbavonult és
harctéri szolgálatot teljesített. Tulajdonosa a
bronz kat. érd. ér.-nek, a kat. érd. ker. szalagján,
bronz vit. ér.-nek kétízben, a Károly cs.-ker.-nek
és a háborús eml. ér.-nek a kardokkal. Tevékeny
részt vett az ellenforradalomban és a nyugatmagyarországi felkelésben. Vizsgáinak letétele
után 1923-ban ügyvédi irodáját megnyitotta és
azóta kiterjedt ügyvédi gyakorlatot folytat. A
bp.-i kir. büntető járásbíróságon ügyészi megbízott, a v. Csörgey Károly polg. lövészegy.
ügyésze, tart. hadnagy. Németül, franciául és
olaszul beszél. L.: II., Margit-körút 5a. Tel.:
155-051.
Botár Béla, Csík vm. árvaszéki elnöke.
Szül.: Csíktaplóca, 1879 jún. 29., r. k. Atyja:
n. B. Mihály, anyja: Imre Rozália. A székelyudvarhelyi r. k. főgimn.-ban érettségizett, az
egy.-et Kolozsvárott végezte. Jogtud. és államtud.-i vizsgát, valamint levéltárosi szakvizsgát
tett. 1901—1907-ig Csíkszeredán a vármegyénél
működött, mint allevéltáros. 1907—1918-ig
vm.-i árvaszéki ülnök volt, 1921-ben pedig a
székesfehérvári Cenzúra Hivatalnál a Belügymin.-ot képviselte. 1921—38-ig Veszprém vm.
szolgálatában állott, mint árvaszéki ülnök és
elnökh. Veszprémben 1923—28-ig a Munkásbiztosító pénztár min. biztosa volt. 1938-ban
meghosszabbították szolgálati idejét, 1939-ben
nyugdíjba ment. Erdély visszacsatolása után a
belügymin. Csík vm. árvaszéki elnökévé nevezte

Both Ödön dr.
ki. A veszprémi Nemzeti Kaszinó tagja, a veszprémi Méhes Társbirtokosság elnöke volt négy
évig, a veszprémi Királydíjas Dalegylet alelnöke, az Árpádházi Boldog Margit Vegyeskar
világi elnöke volt három éven keresztül. A magy,
érd.-rend tisztiker.-nek tulajdonosa. L.: Csíkszereda, Vármegyeháza.
Botár István, szobrász, földbirtokos, közgazdász, orsz. gyűl. képv. Szül.: Élesd (Bihar
vm.), 1903 dec. 15., unit. Középisk. a kolozsvári unit. gimn.-ban végezte, a bp.-i Közg.
Egy.-en négy évet és Rómában az Academia di
Belle Arti-n egy évet töltött. Tagja volt a
Székely Főisk. Hallgatók Egyes.-ének és eskűjéhez híven visszament Erdélybe, hogy kötelességét teljesítse Erdéllyel szemben. Minden
magyar megmozdulásban résztvett, munkája
csendes, feltűnésnélküli, de annál eredményesebb volt. Közben a kisebbségi sorshoz illően
sokféle foglalkozást űzött, mint közgazdász hoszszabb bankprakszissal rendelkezik, de volt biztosítási tisztviselő, gazdálkodó, ujságíró, átmenetileg színházi gazdasági ig. is. Irredenta izgatás miatt a románok súlyos börtönre ítélték.
1931-ben szobrászkodni kezdett, kiállította
műveit Bp.-en, Rómában, Kolozsváron stb.
1934—35. évben magy. állami ösztöndíjjal a
Collegium Hungaricum tagja volt Rómában.
Amikor újra visszatért Erdélybe, intenzíven bekapcsolódott a magy. életbe, előkészítette a
visszatérést, nagy munkát fejtett ki az ifjúság
nevelésében. Tagja volt a Magy. Párt. intéző
biz.-nak, elnöki tanácstagja a Magy. Népközösségnek. Erdély visszatérte után tagja
lett a magy. országgy. képviselőházának, az
Orsz. Nemzetvédelmi biz.-nak és a Nemzetvédelmi ker. káptalanjának. Németül, angolul,
románul és olaszul is beszél. L.: Bp., IV.,
Károly király-út 2. Kolozsvárott: Erzsébet-út
29. Tel.: 189—090.
Both Ödön dr., ügyvéd. Szül.: Nagymagyar,
1895 nov. 9., r. k. Középisk. Selmecbányán, a
jogot Szegeden végezte. Ügyvédi okl.-et Bp.-en
szerzett. Résztvett a világháborúban, harctéri
szolgálata közben orosz hadifogságba esett,
melyből 1918 nov. végén került haza. 1927-ben
ügyvédi irodát nyitott. Főleg magánjogi ügyekkel foglalkozik. Németül is beszél. L.: Bp.,
IV., Petőfi Sándor-u. 16. Tel.: 180—088.

[Erdélyi Magyar Adatbank]

Bothár Vilmos dr.

55

Bothár Vilmos dr., ügyvéd. Szül.: 1906
máj. 1., ev. Atyja: B. Gusztáv, ny. kir. járásbir.
elnök. A pápai Rcf. Koll.-ban érettségizett, érettségi után Bp.-re került. A bp.-i Tud. Egy. jogi
karán dr.-i okl.-et szerzett, ügyvédi és bírói
vizsgát tett. Mint repülő tett eleget kat. kötelezettségének. 1936-ban nyitotta meg ügyvédi irodáját Bp.-en, azóta gyakorló ügyvéd. Különösen a kereskedelmi, biztosítási és kártérítési
jogra specializálta magát. Tart. repülőhadnagy.
Több prot. egyes. tagja. L.: Bp., VIII., Mikszáth Kálmán-tér 4. Tel.: 132—044.
Botos László, MÁV mérnök, fűtőházfőnök.
Szül.: Losonc, 1903 nov. 2., r. k. Középisk.
tanulmányait a losonci ősi gimn.-ban, műszaki
ismereteit a bp.-i József Nádor Műegy.-en és a
prágai német Technikai Főiskolán szerezte.
Gépészmérnökké a József Műegy.-en avatták.
Előbb textilgyárban mint üzemmérnök működött, majd a MÁV kötelékébe lépett. Műhelymérnöki szolgálata után a vontatáshoz került és
rövid idő mulva mint fűtőházfőnök vezetőmunkakört kapott. A bajai gépjáróműkerület
hivatalos műszaki szakértője. Különleges szakismereteket szerzett a gőzkazán, gőzgép, erőcentrálé, az autógyártás,
robbanómotorok,
textilgyári és munkagépek terén. Németül és
szlovákul is beszél. L.: Bátaszék, vasúti állomás.
Botskor László, csíkszentmártoni és csíkdelnei, m. kir. állatorvos. Szül.: Pusztakamarás, 1886 ápr. 24., r. k. Atyja: B. Albert,
földbirtokos, anyja: Göcsi Nagy Berta. Kolozsváron a r. k. főgimn.-ban tett érettségit,
majd a magyaróvári Gazdasági Akadémián
és a bp.-i Állatorvosi Főisk.-án folytatta tanulmányait. Állatorvosi és gazdasági akadémiai
okl.-et szerzett. Községi állatorvos volt Baranyában, körállatorvos Hercegszöllősön, m. kir.
állatorvos-gyakornok Pécsváradon, Mindszenten, Dunavecsésen, Bácsalmáson, törv.-hat.-i
m. kir. állatorvos Berettyóújfalun. 1940-ben a
visszacsatolás után Bihar vm. és Nagyvárad
város törv. hat. állatorvosává nevezték ki.
Résztvett a világháborúban. 1914—18-ig kat.
szolgálatot teljesített mint segédállatorvos,
az orosz fronton. Az arany érd.-ker. és a
koronás arany érdem-ker. tulajdonosa. A MÉP
tagja. Németül, románul is beszél. L.: Nagyvárad, Vármegyeháza.

Bölöni Pál
Bozsódi János dr., gyak. ügyvéd és okl.
gyógyszerész. Szül.: Kolozsvár, 1878 szept. 29.
ref. Pályáját mint gyógyszerész kezdte, de
1920-ban elvégezte Kolozsvárott a jogot és
1925-ben ügyvédi okl.-et szerzett. Közben a
postánál teljesített szolgálatot 1900-tól 1919-ig,
amikor a románok felügyelői rangban átvették,
de 1930-ban erőszakos módon nyugdíjazták.
Azóta ügyvédi gyakorlatot folytat. A helyi
lapokban több szakcikke jelent meg. Tagja volt
a Magy. Pártnak és presbitere a nagyváradi
ref. egyháznak. Németül és románul is beszél.
L.: Nagyvárad, Pável-u. 17.
Böhm Ferenc dr., ügyvéd. Szül.: Vaskoh
(Bihar vm.), r. k. Atyja: néh. B. Jenő
kir. kúriai bíró. Érettségit a nagyváradi
premontrei gimn.-ban tett, jogot a nagyváradi
Jogakadémián és a kolozsvári Egy.-en hallgatott. Jogtudori okl.-et Kolozsváron, ügyvédi
okl.-et Bp.-en szerzett. Pályáját Bihar vm.-nél
kezdte mint közig, gyakornok, azután a gabonagyűjtés orsz. kormánybiztosságának, Kaposvárott előadója, majd az Orsz. Földbirtokrendező
bíróságnál tanácsjegyző volt. 1923 óta gyakorló ügyvéd Bp.-en. Résztvett a világháborúban, főhadnagyi rangban szerelt le és tulajdonosa az ezüst vit. éremnek, a Signum Laudisnak és a Károly cs.-ker.-nek. Jogi szaklapokban
gyakran jelennek meg cikkei magánjogi kérdésekről és a perrendről. A fővárosi ügyvédek
között előkelő helyet tölt be, az Ügyvédi
Kamara fegyelmi bíróságának tagja, az ügyvédjelöltképző tanfolyamon előadó, az Orsz. Ügyvédszöv. főtitkára, az Orsz. Ügyvédotthon
tisztikarának és az Ügyvédi Kör vál. tagja.
Németül és franciául is beszél. L.: Bp., V.,
Akadémia-u. 6. Tel.: 119—919.
Bölöni Pál, nagybölöni, ügyvéd, az érmihályfalvai ref. egyház ügyésze. Szül.: Zilah,
1912 aug. 18., ref. Atyja: néh. B. Zoltán dr.,
zilahi ügyvéd, orsz. gyűl. képviselő. Családja székely eredetű, Nagybölön községből származik.
Egyik őse nagybölöni Bölöni Gáspár, Bethlen
Gábor erdélyi fejedelem titkára volt. Középisk.
elvégzése után ügyvédi okl.-et szerzett.
Az Erdélyi Magy. Párt zilahi ifjúsági szakosztályának, a zilahi Olvasó Egylet ifjúsági szakosztályának elnöke volt. Az 1937-es képviselőválasztások alkalmával a szilágymegyei listán
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a második helyen jelölte a Magy. Párt. Az 1939ben alakult Magy. Önvédelmi Szervezetnek
tagja volt, amiért is el kellett menekülnie
Erdélyből. Magyarországra jött, ahol a MÉP
központi vm.-i titkára volt. Németül és románul is beszél. L.: Érmihályfalva. Tel.: 51.
Bölöni Zoltán dr., nagybölöni, orsz.-gyűl.
képviselő, ügyvéd. Szül.: Bánffyhunyad, 1877
febr. 17., ref. Atyja: néh. B. László, ügyvéd,
anyja: Benedikty Erzsébet. Kolozsváron elvégezte a ref. gimn.-ot, majd a kolozsvári, később
pedig a bp.-i Egy. hallgatója lett, ahol jogi doktorátust szerzett. 1903-ban Zilahon ügyvédi
irodát nyitott. A függetlenségi és a 48-as párt
elnöke volt. Résztvett a világháborúban, 1914—
18-ig kat. szolgálatot teljesített, a szerb fronton küzdött. Szkv. százados. Az Erdélyi Szöv.
szilágymegyei elnöke, a szilágymegyei Magy.
Pártnak megalakulása óta ügyv. elnöke. Egyházkerületi képviselő és főjegyző. 1905—1916-ig a
„Független Ujság” c. hetilapot szerkesztette.
Németországban, Olaszországban és Svájcban
tett utazásokat. Németül és románul is beszél.
L.: Zilah.
Böröcz Jenő dr., kir. járásbíró. Szül.: Pécs,
1901, r. k. Középisk. végeztével a pécsi Egy.-en
jogot hallgatott, jogtudorrá avatták és Bp.-en,
letette az egyes. bírói és ügyvédi vizsgát. Tíz
évig gyakorló ügyvéd volt, 1939 óta járásbíró
Hevesen. Jogászkorában bejárta Európa majdnem valamennyi országát és nagyobb városait
utazásairól a pécsi lapok hasábjain számolt
be, de ezeken felül publicisztikai működést is
fejtett ki. Németül, franciául és angolul is
beszél. L.: Heves, Szmrecsányi-út 8.
Bösze Lajos dr., a debreceni Szülő Otthon
főorvosa. Szül.: Tiszaújlak, 1903 febr. 9., r. k.
Atyja: néh. B. Lajos, a Szentgotthárdi Tkp.
vezérig.-ja, anyja: Joanovits Margit. Anyai
ágon a Pattantyus-Ábrahám-család leszármazottja. A zilahi Wesselényi Koll.-ban érettségizett, utána a bp.-i Tud. Egy.-en orvosi okl.-et
szerzett. Három orvosi szigorlatát kitűnő eredménnyel tette le. Mint hetedikes gimnazistát
érte az összeomlás 1918-ban Zilahon. Ekkor
önként állt a nemzetőrség, majd a székely hadosztály tagjai közé a románok bevonulása után.
Később résztvett a dunántúli ellenforradalmi

Böszörményi Sándor dr.
mozgalmakban. Pogány József népbiztos parancsára letartóztatták, elítélték és csak a
tanácskormány bukása után szabadult ki. Orvosi tanulmányainak befejezése és a szülésznőgyógyász szakorvosi képesítés megszerzése
után a debreceni Egy. női klinikáján működött
és itt lett tanársegéd 1930-ban. 1932-ben az
ottani Szülő Otthon h. főorvosa lett, 1939 óta
pedig főorvosa. A debreceni Orvos Szöv. főtitkára, a TESZ központi kiküldöttje és több orvostud., társadalmi egyes. tagja. Hosszabb tanulmányúton volt Németországban, beszél németül
és angolul. A hazai és a külföldi szaklapokban
számos értekezése és tanulmánya jelent meg,
amelyek közül a legjelentősebb: „Die Anwendungsmöglichkeiten des Chinins in dér Geburtshilfe, mit besonderer Rücksicht auf die Darzeichung dér Rectm. Zbl.”, „Ötszáznyolcvan
serdülőkor előtti leánygyermek vizsgálatának
tanulságai”, „Hogyan neveljük egészségesen
leányainkat”. L.: Debrecen, Kossuth-u. 11.
Tel.: 11—83.
Bösze Zoltán dr., kir. járásbíró. Szül.:
Szentgotthárd, 1905 máj. 5., r. k. Középisk.
Zilahon végezte a Wesselényi koll.-ban, majd
1925-ben joghallgató lett a bp.-i Egy.-en, 1931ben jogtud. okl.-et szerzett. Időközben szolgált az Igazságügymin. számvevőségénél. Onnan rendelték ki a kir. büntető jbírósághoz.
Innen 1940-ben a bp.-i kir. ítélőtáblához
került tanácsjegyzőnek. A bírói vizsga letétele
után járásbíróvá nevezték ki a kispesti kir.
járásbírósághoz, ahol jelenleg is működik. L.:
Bp., IX., Mester-u. 5.
Böszörményi Emil dr., hiripi és ivácskói,
földbirtokos. Szül.: Szatmárnémeti, 1869 okt.
19., ref. Atyja: h. i. B. Elek, anyja: szolnoki
és jármi Jármy Jolán. Középisk. elvégzése
után jogi doktorátust és ügyvédi okl.-et szerzett. A szatmármegyei Tkp. R.-T. elnöke, a
nagybányai ref. egyházm. gondnoka, a máramarosszigeti ref. líceum ig. elnöke, a TÉBE
erdélyi körzetének alelnöke. L.: Szatmárnémeti, Bem-u. 4.
Böszörményi Sándor dr., az Erdélyi Gyáriparosok Szöv.-ének ü.-v. igazgatója. Szül.:
1887 jún. 18., ref. Úgy apai, mint anyai
ágon református papi család sarja. Közép-
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isk. tanulmányainak elvégzése után jogi és
államtud. doktorátust szerzett, majd megkapta
az ügyvédi diplomát is. Eredetileg jogtanárnak
készült. A világháború után, amelyet hősiesen
végigküzdött, 1919-ben megalakította az Erdélyi Gyáriparosok Szöv.-ét, amelynek ma is
vezetője. Mint az erdélyi munkaadók képv.-je
kétszer is hivatalos delegátus volt a genfi
nemzetközi munkaügyi konferencián. A Magy.
Párt közgazdasági szakosztályának tagja, a
bukaresti magy. tagozat vál. tagja, az EGE vál.
tagja, a kolozsvári Keresk. és Iparkamara
választott vál. tagja tíz év óta. Az „Erdély
gazdasági kincsei” c. kétkötetes Almanachban a munkáskérdésről írt nagy tanulmányt.
Munkatársa volt a bukaresti „Argus” c. közgazdasági szaklapnak, a „Consum” c. kolozsvári hetilapnak. Közgazdasági cikkei jelentek
meg, mindig nagy érdeklődést keltve az öszszes erdélyi magyar napilapokban. Háborús
kat. teljesítményeiért megkapta az ezüst
Signum Laudist, a kisezüst vit. érmet, a II. o.
vaskeresztet, a Károly cs.-ker-et. Tanulmányúton járt Berlinben, Lipcsében, Bécsben és
Párizsban, mindenütt egy-egy szemesztert
hallgatott. Beszél németül, franciául és románul
is. L.: Kolozsvár, Szentegyház-u. 42.
Brabécz Alfréd, a Magy. Ált. Hitelbank
igazgatója. Szül.:
Máramarossziget, 1888.
Atyja honvédhuszártiszt volt és mint tábornok
vonult nyugalomba. Gimn. érettségi és jogi
tanulmányok után a kölni Keresk. Főiskolát
látogatta és ott okl.-et szerzett. Hazatérve, a
Magy. Ált. Hitelbank szolgálatába lépett,
gyorsan haladt előre az igazgatói pozícióig.
Különösen értékes munkásságot fejtett ki a
bank sajtóügyeinek vezetésénél és több fontos
megbízatásban, amelyekre az ország ez egyik
legelőkelőbb pénzintézete kiküldte. L.: Bp.,
IV., Kossuth L.-tér 4. Tel.: 123—658.
Brandt József, földbirtokos. Szül.: Beszterce, 1890 okt. 22., r. k. Atyja: néh. B.
Oszkár, földbirtokos, anyja: Hubert Mária.
Középisk. a kolozsvári Unit. Koll.-ban végezte,
a kolozsvári Gazdasági Akadémián pedig 1912ben okl.-et szerzett. Azóta 400 holdas családi
birtokán gazdálkodik. 1922 óta az Orsz. Magy.
Párt szilágysomlyói járási tagozatának ü.-v.
alelnöke volt. Az EMGE, az OMGE alapító

Breckner Vilmos
tagja, a szilágysomlyói Kaszinó vál. tagja.
Mező-, szőlő- és gyümölcsgazdasággal foglalkozik. Növényvédelemről és gyümölcsfavédelemről több szakcikket írt. Beutazta egész Európát.
Németül és románul is beszél. L.: Szilágysomlyó.
Brauch Károly Ferenc, vezérigazgató. Szül.:
Bp. 1892. Középisk. Bp.-en végezte. Többévi külföldi tanulmányút után tért haza és 1913-ban,
mint egyéves, önkéntes bevonult katonának.
A világháború alatt az orosz és olasz frontokon
teljesített szolgálatot. A háború után belépett
apja cégébe, az európai hírű Brauch-féle hentesárugyárba, atyjával együtt megalapította a
Brauch Kolbászárugyár R. T.-ot, amelynek 1919
óta a vezérigazgatója. A cég régi hagyományait
követi és példásan vezeti a gyárat, amelynek
kitűnő termékeit európaszerte ismerik. A külföldön szerzett tapasztalatokat a gyakorlati
életben is megvalósítja és különösen érdemes
munkát végez jó szakmunkások nevelésével.
Irodalmilag is tevékenykedik és komoly értéket
képviselő szakcikkein kívül két kiadást ért meg
receptkönyve, a ,,Finom hentesáruk könyve”,
amelyben leírja a finom hentesáruk készítési
módjának alapelveit. Háborús szolgálata alatt
több bel- és külföldi kitüntetést kapott, a Kormányzó Ur pedig c. századossá léptette elő.
A közgazdasági életben jelentékeny szerepet visz
és többek között elnöke a Magyar Húsiparosok
Szöv.-nek. Középkeresztese a jeruzsálemi Szent
Sír Lovagrendjének. Vezetőségi tagja a
KMAC-nak a Hungária Evezős Egyletnek és
több társadalmi, valamint közgazdasági egyes.nek. L.: Bp., IX., Mester-u. 29.
Braunecker Antal br., laszkári, földbirtokos, orsz. gyűl. képv. Szül.: Bp., 1904 okt. 20.,
r. k. Atyja: B. Szamorál br., anyja: gr. Miberacker Adél. Érettségi után gazdasági főisk.-át
végzett. Az Orsz. Magy. Párt tasnádjárási tagozatának elnöke, majd a szilágymegyei Magy.
Népközösség alelnöke, a gazdasági szakosztály
elnöke lett. Tevékeny munkásságot folytatott
a kisebbségi magyarság érdekében. Németül is
beszél. L.: Bp., Károly király útja 2.
Breckner Vilmos, szappangyáros. Szül.:
Marosvásárhely, 1894 szept. 14., ev. Atyja:
néh. B. Vilmos, szappangyáros, anyja: Man-
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chen Jozefin. A marosvásárhelyi Ref. Koll.-ban
érettségizett, Németországban különböző szaktanfolyamokat végzett. 1914—18-ig kat. szolgálatot teljesített, 1915-ben az orosz fronton
hadifogságba esett és 1918-ban tért haza.
Azután a nemzeti hadseregben szolgált
1920-ig. Ekkor átvette a családi szappangyár
vezetését. A Magy. Párt elnöki tanácsának tagja
volt, résztvett az összes magyar kisebbségi megmozdulásokban. A marosvásárhelyi Sport Egyes,
vál. tagja, ü.-v. alelnöke, a labdarúgó- és úszószakosztály elnöke. Tagja a Tűzharcos Szöv.nek, a Magy. Kaszinónak, a Magy. Iparosegyl.nek, a Kereskedő Társ.-nak és az EKE-nek.
Tart. hadnagy, a Károly cs.-ker. tulajdonosa.
A szappangyártás terén kiváló szakismeretekkel rendelkezik. Járt Németországban, Ausztriában, Oroszországban, Olaszországban, Jugoszláviában és Romániában. Németül és románul is beszél. L.: Marosvásárhely, Kossuth
Lajos-u. 95. Tel.: 420.
Breissner Imre, unit. gimn. ig. Szül.:
Brassó, 1902 dec. 8., unit. Atyja: B. Péter,
főreálisk.
tanár,
anyja:
Killyéni
Etelka.
Brassóban főreáliskolát, Bukarestben pedig
testnevelési főisk.-át végzett és tornatanári
okl.-et szerzett. 1928-ig magántisztviselő volt
Brassóban, 1931—38-ig pedig a bukaresti testnevelési főisk.-án tanársegéd. 1938-ban a székelykereszlúri unit. gimn. tanára lett, 1939 óta
igazgatója. A székelykeresztúri Magy. Kaszinó
tagja, a székelykeresztúri unit. egyház tanácsosa. A sport és a sportoktatás minden ágában
jártas, úszómesteri és síoktató diplomával is
rendelkezik. Járt Német-, Cseh-, Lengyel-,
Olaszországban, Svájcban, Bulgáriában, Törökés Görögországban, valamint Egyiptomban.
Németül és románul is beszél. L.: Székelykeresztúr, Unit. Főgimn.
Brencsán Károly, balásfalvi, a Hubert és
Sigmund acél- és fémárugyár rt. ig. tagja és
ügyv. igazgatója. Szül.: Bp., 1893 ápr. 29.,
ref. Atyja: b. B. Géza, anyja székhelyi Mailáth
Eszter. 1912-ben érettségizett, elvégezte a
fiúmei m. kir. Kiviteli Akadémiát és 1914-ben
okl.-et szerzett. 1918-ban a Közgazd. Egy.-en
fejezte be tanulmányait. A világháború kitörésekor bevonult, a 6-os lovastüzérezredben teljesített szolgálatot mint főhadnagy. Az ezüst

Brezina Gyula
és bronz Signum Laudis, a kardokkal, a II. o.
vit. ér., a Károly cs. ker., a sebesülési érem
tulajdonosa. 1919 óta működik a Huber és
Sigmund acél- és fémárugyárnál, jelenleg mint
annak ig.-ja. Különleges közgazdasági szakismeretekkel rendelkezik. A Johanita lovagrend
tv. lovagja. Beszél németül is. L.: Bp., VII.,
Alpár-u. 7. Tel.: 228—724.
Breuer Kálmán, nemes, gyógyszertártulajdonos. Szül. Magyarlápos, 1896 máj. 18., r. k.
Atyja: B. Zsigmond, gyógyszerész, anyja:
Weiss Klotild. A zilahi ref. gimn.-ban érettségizett, az egy.-et Bp.-en végezte, gyógyszerészi
okl.-et szerzett. 1915—18-ig kat. szolgálatot
teljesített. 30 hónapot töltött az orosz és olasz
fronton mint tart. tűzérhadnagy. A világháború után belépett atyja gyógyszertárába és
1934-ben tulajdonába került az ,,Oroszlán”hoz címzett gyógyszertár. A zilahi Magy. Párt
int. biz. tagja, a zilahi Kaszinó tagja. A Signum
Laudis, a bronz. vit. érem cs a Károly cs.-ker.
tulajdonosa. Járt Olaszországban, Ausztriában
és Bukarestben. Németül, románul is beszél.
L.: Zilah, Kossuth-tér 10.
Brezina Gyula, birkenfeldi, ny. vm. szv.
főtanácsos-főszámvevő. Szül.: Medgyes, 1884
ápr. 26., ref. Atyja: b. B. Károly, anyja:
Galochi Tömösvári Vilma. Középisk. Nagyváradon végezte és érettségi vizsga után letette
a nagyváradi honv. hadapródisk.-ban a tisztivizsgát. Pályáját Marosvásárhelyen kezdte, a
22. gy. e.-nél hadnagyi rangban, majd 1902-ben
pénzügyi szolgálatba lépett Eperjesen, ahol
mint számtiszt működött és fokozatos előléptetés után számvevőségi főtanácsos lett. 1918tól 1936-ig Nagykárolyban a vm.-nél teljesített szolgálatot és a románok akkor kényszernyugdíjba küldték. Résztvett a világháborúban, 37 hónapot töltött az orosz, román és olasz
frontokon. Tulajdonosa a III. o. vaskoronarendnek h. díszítménnyel és kard.-kal, a III. o.
kat. érd. ker.-nek, a bronz és ezüst Signum
Laudisnak a kardokkal, a Károly cs.-ker.-nek,
továbbá a II. o. vit., a seb. éremnek stb. 1919
januárjában a brassói román fogolytáborba
internálták a románok, izzó magyar érzése
miatt. Félév után elbocsátották, visszakerült
Nagykárolyba, ahol a vm. főszámvevői tisztét
bízták rá. 1922-ben névtelenül feljelentették a
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magyar érdekek támogatása miatt, ezért megvonták tőle főszámvivői megbizatását. 1927-ben
a „Pátria” c. román lap hosszabb cikkben kémkedéssel vádolta. Akkor újra vizsgálatot indítottak ellene, nyolc hónapig volt állásától felfüggesztve, de ártatlansága kiderülvén, állásába visszahelyezték. 1937-ben késedelmesen
vonult be a román hadsereghez, ami miatt házkutatásokkal és egyéb tortúrákkal gyötörték.
Járási vit. hadnagy, a szatmárnémeti Tűzharcos
Szöv. alelnöke, a helyi sport egyes. vál. tagja,
a szatmári Áll. Nyugdíjasok Egyes.-nek elnöke és még számos társadalmi egyes. tagja.
Fiatalabb korában erősen sportolt és különösen a vívásban tűnt ki. Turinban tartott tiszti vívó versenyen a II. díjat nyerte.
Németül, románul, szlovákul és franciául is
beszél. L.: Szatmárnémeti, Vajda János-utca
16. szám.
Brósz Róbert dr., kir. bírósági jegyző. Szül.:
Parajd, 1915, ref. Érettségit Jászapátin tett,
jogot Debrecenben végzett, ahol sub auspiciis
gubernatoris avatták jogtudorrá. Atyja ügyvéd volt Parajdon, de a románok bevonulásakor menekülni volt kénytelen hét gyermekével
együtt és így került Jászapátiba. Tanulmányai
befejeztével leszolgálta önkéntesi évét és résztvett az összes rendkívüli fegyvergyakorlatokon. 1940—41. évben magy. áll. ösztöndíjjal
Rómába küldték tanulmányai folytatására,
amikor már igazságügyi szolgálatban volt.
1937 óta bírósági jegyző a bp.-i járásbíróságon.
Németül és olaszul is beszél. L.: Bp., Közp.
Járásbíróság.
Brózik Félix dr., ügyvéd. Szül.: Bp., 1896,
r. k. Érettségit a Werbőczy-gimn.-ban tett,
jogot a bp.-i Egy.-en végzett, majd ügyvédjelölt volt és azután megszerezte az ügyvédi
diplomát. Azóta Bp.-en gyakorló ügyvéd. Tevékeny részt vesz a főv. politikai életében, tagja a
törv.-hat. biz.-nak és bp.-i Ügyvédi Kamara
vál.-nak. Németül, angolul és olaszul is beszél.
L.: Bp., XII., Széll Kálmán-tér 21. Tel.:
150—601.
Brugowitzky József, ügyvéd. Szül.: Dés,
1912 máj. 6., r. k. Atyja: B. József, anyja:
Kinál Margit. Kolozsváron a piarista gimn.-ban
érettségizett, az egy.-et is Kolozsváron végezte.

Bujálé Lajos dr.
Ügyvédi gyakorlatát 1938-ban kezdte meg.
A kolozsvári Magy. Kaszinó tagja. Németül,
románul is beszél. L.: Kolozsvár, Király-u. 29.
Tel.: 17—60.
Brüll Emánuel, ref. koll. tanára. Szül.:
Magyarlégen, 1884 okt. 18., ref. Atyja: B. Márton, anyja: Ephraim Johanna. Középisk. a
szamosújvári áll. gimn.-ban és a kolozsvári Ref.
Koll. főgimn.-ban végezte, az egy.-et Bp.-en
és Kolozsvárt. 1909 óta a kolozsvári Ref. Koll.
szolgálatában áll. Nyelvművelő cikkei az „Erdélyi Múzeum”-ban, az „Ellenzék”-ben és a
„Keleti Ujság”-ban stb. jelentek meg. L.:
Kolozsvár, Farkas-u. 16. Tel.: 30—86.
Budaházy Gusztáv dr., ügyvéd. Szül.:
Debrecen, 1903 febr. 10., ref. Jogi és államtud.
doktorátust szerzett. A hajdúböszörményi társadalmi élet egyik vezető egyénisége. L.: Hajduböszörmény, Tisza István-u. 28. Tel.: 87.
Bujanovics Rudolf dr., aggteleki, földbirtokos. Szül.: Tapoly-Izsép, 1882. márc. 17., r. k.
A középisk. elvégzése után 1900-ban államtud.
doktorátust tett Kolozsvárott a Ferenc József
Tud. Egy.-en. Szilágy vármegye szolgálatába
lépett és előbb közigazgatási gyakornok, majd
szolgabíró és főszolgabíró volt Érmihályfalván,
egészen 1919-ig, a román megszállásig. Azóta
gazdálkodással foglalkozik és mint az agrárkérdések egyik kitűnő szakértőjét, az Erdélyi Gazdasági Egyes. alelnökévé választotta. Élénk
szerepet visz vármegyéjében, különösen az érmihályfalvai járásban, amelynek minden társadalmi és a polgárság javát szolgáló mozgalmában tevékenyen résztvesz. Mint r. k. egyházának buzgó és áldozatkész tagját a pápa
a Szent Gergely-rend lovagker.-vel tüntette ki.
Több tanulmányutat tett Európában és utazásairól érdekes cikkekben számolt be a napi
sajtóban. Németül, franciául és románul beszél.
L.: Érmihályfalva.
Bujalé Lajos dr., a Diósgyőri Szénbánya rt.
üzemi igazgatója. Szül.: Nagyrát (Ung vm.),
1896 okt. 6., r. k. Az ungvári kir. kath. gimn.-ban
érettségizett, a m. kir. Bányamérnöki Főisk.-n
bányamérnöki okl.-et szerzett. Utána jogi
tanulmányokat folytatott Szegeden, ahol jog.
és államtud. doktorrá avatták. Megszerezte a
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hites könyvvizsgálói okl.-et is. A Salgótarjáni
Kőszénbánya R.-T. dorogi üzemeinél kezdte
meg bányamérnöki pályáját 1923-ban. 1925-ben
lépett a Diósgyőri Szénbánya R.-T. szolgálatába mint üzemmérnök, 1935-ben nevezték
ki ig.-vá. Résztvesz Diósgyőr társadalmi és
egyházi életében, ig. tagja a diósgyőri OKH-nak,
világi elnöke a diósgyőri kath. egyházközségnek.
Beszél németül, olaszul. L.: Diósgyőr (Szénbánya telep). Tel.: Miskolc 61—12.
Buna János dr., szolg, főnök, a kolozsvár
pénzügyig.-nál, az illeték ügyoszt. h. vezetője.
Szül.: Zajzon, 1890 jan. 15., ág. ev. Atyja: néh.
B. István, kereskedő, anyja: néh. Szakáll
Katalin. A kolozsvári Ferenc József Tud. Egy.-en
tett államtud. doktorátust. 1911-től áll a pénzügy szolgálatában. A világháborút a harctéren
élte át s közben hadifogságba esett. 1919-ben
Besztercére került, mint pénzügyi s.-titkár,
azután Brassóba osztották be mint pénzügyi
tisztviselőt. Kiváló pénzügyi szaktudásának
elismeréseként helyezték 1940 szept. 5-én a
kolozsvári illetékügyoszt.-ra h. vezetőként. Tart.
hadnagy. Németül és románul is beszél. L. i
Kolozsvár, Rudolf-u. 25.
Burchard-Bélaváry Rezső dr., ny. min.
tanácsos, az Első Budapesti Gőzmalmi R. T.
igazgatója. Szül.: Bp., 1870 júl. 30., ev. Atyja:
néh. B.-B. Konrád, a magyar Főrendiház örökös
tagja, a Pesti Hengermalom Társaság volt elnökvezérigazgatója, az annakidején nagyhírű Orsz.
Malomegyes, elnöke. Anyai nagyatyja néh.
Fuchs Rudolf dohánygyáros és dohánynagykereskedő, aki 1858-ban a Bp.-i Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke volt. Az államtud. doktorátus
megszerzése és hosszabb külföldi tanulmányút
után áll. szolgálatba lépett a belügyminisztériumban mint s.-fogalmazó kezdte pályáját. Különböző osztályokban dolgozott, hosszabb ideig
titkára volt a belügyminisztereknek és fokozatosan lépett elő min. tanácsossá. Édesatyjának
1916-ban bekövetkezett halála után nyugalomba
vonult és a közgazdasági pályára lépett, ahol
átvette több közgazdasági vállalatra, elsősorban
malomérdekeltségre kiterjedő atyai örökét.
Kiváló tudásával, megnyerő modorával és minden szakkérdésben való elmélyülésével csakhamar a magyar közgazdasági élet vezető férfiai közé emelkedett, akit egymásután válasz-

Buzás Lajos dr.
tottak meg a GYOSz és az OMKE ig. tagjává,
az Orsz. Hitelvédő Egyes. elnökévé, a Magy.
Tudakozó Egylet elnökévé és a Magyar Nemzeti
Bank váltóbíráló biz.-ának tagjává. A Bethlen
István gróf miniszterelnöksége idején alakult
Egységes Községi Párt életében tevékeny részt
vett és e párt programmjával tagja lett a szfőv.
törv. hat. biz.-nak. A közgyűlésen és a szakbiz.ban különösen a gazdasági életet érintő kérdésekkel foglalkozott. Az említett tisztségeken
kívül több vállalat ig. és felügyelőbiz. tagja. A
világháború idején teljesített kitűnő szolgálatai elismerésül a polgári hadiérdemker.-t kapta.
Beszél németül és franciául is. L.: Bp., I.,
Mészáros-u. 12. Tel.: 150—692.
Burján János, pálfalvi, ny. vm.-i árvaszéki
h. elnök, tart. tüzérszázados. Szül.: Gyalu,
1869 szept. 22., ref. Középisk. elvégzése után
jogtud. államvizsgát tett. Harmincéves korában elköltözött Erdélyből és Sopron vm. árvaszékénél szolgált. Mint árvaszéki h. elnök ment
nyugalomba. Kitüntetései a katonai Ferenc
József-rend lovagkeresztje, a Signum Laudis és
tűzkeresz. Németül, románul, szerbül is beszél.
L.: Sopron: Madách-u. 25.
Buttinger Antal dr., vm.-i árvaszéki ülnök.
Szül.: Kolozsvár, 1911 máj. 10. A kolozsvári
piaristáknál érettségizett, majd a kolozsvári
Tud. Egy. jogi és állam tud. szakára iratkozott
be. 1935-ben avatták jogtudorrá. Még abban
az évben belépett Bartha Ignác dr. kolozsvári
ügyvéd, orsz.-gyül. képviselő irodájába mint
ügyvédjelölt. 1937-ben megszerezte az ügyvédi
okl.-et, de továbbra is Bartha Ignác dr. irodájában dolgozott. 1938-ban felvették a romániai
hadbírósági védők listájába, ettől kezdve a
bécsi döntés napjáig, mint hadbírósági védő az
irredenta- és kémkedési perekben védte a
bajbajutott magyarokat a kolozsvári román
hadbíróság előtt. 1940 nov.-ben Kolozs vm.
árvaszékéhez ülnökké nevezték ki. L.: Kolozsvár, Király-u. 33.
Búzás Lajos dr., ügyvéd. Szül.: Bánffyhunyad, 1907 jan. 15., r. k. Atyja: id. B.
Lajos, anyja: Bruckner Erzsébet. A gyulafehérvári r. k. főgimn.-ban érettségizett, a
jogot a kolozsvári Tud. Egy.-en végezte el.
Jogi doktorátust és ügyvédi okl.-et szerzett.
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1935 óta folytat ügyvédi gyakorlatot. Tagja
volt a Magy. Pártnak, később a Népközösségnek. Tagja továbbá a kalotaszegi Kaszinónak.
Románul is beszél. L.: Bánffyhunyad, Kolozsvári-út 9—11.
Búzás Márton dr., orvos, MÁV pályaorvos.
Szül.: Csíkszentmihály, 1899 okt. 13. Atyja:
B. János, anyja: Orbán Katalin. Csíkszeredán
tett gimn.-i érettségit, az egy.-et Kolozsvárt
és Bp.-en végezte, orvosi okl.-et szerzett. 1917ben bevonult katonának. 1918-ig teljesített
szolgálatot. 1915 óta orvos, egy évig Bp.-en,
másfél évig Kolozsváron működött, 1928 óta
Csíkszeredán orvos. A Magy. Párt tagja, aDalés Zeneegylet ü.-v. elnöke, a csíkszeredai EKE
elnöke. Fogász-szakorvos. Több ujságban írt
cikkeket. Németül és románul is beszél. L.:
Csíkszereda, Rákóczi-u.
Buzássy Lajos dr., kir. ügyész. Szül.:
Donji-Miholvac, 1901, r. k. A gimn. hét osztályát a pécsi cisztercitáknál, a nyolcadikat a
bp.-i X. ker.-i álh gimn.-ban járta és ott tette
le az érettségi vizsgát 1918-ban. Jogot a pécsi
püspöki Joglíceumban végezte, jogtudorrá a
pécsi Egy.-en avatták 1923-ban az első avatás
alkalmával, bírói-ügyvédi okl.-et Bp-.en szerzett. Joggyakornokká 1923-ban nevezték ki a
pécsi kir. járásbírósághoz, egy hónap mulva
áthelyezték a törvényszékhez. 1928-ban a pécsi
ítélőtáblához került tanácsjegyzőnek, 1931-ben
kinevezték letenyei járásbíróvá, 1932-ben pedig
Szekszárdra kir. ügyésznek, ahonnan 1936-ban
Pécsre, 1938-ban pedig Bp.-re helyezték a kir.
ügyészséghez. Jelenleg kir. ügyész a bp.-i
ügyészségen, ahol a sajtóosztály h. vezetője.
A „Büntetőjog Tára”-ban megjelent értekezése nagy érdeklődést keltett. Németül, hor-

Büchler Pál dr.
vátul és szerbül is beszél. L.: Bp., XI., Budafoki-út 41-a. Tel.: 456—637.
Büchler Pál dr., ny. középisk. tanár. Szül.:
Bácstóváros, 1877 jan. 25., r. k. Atyja: B.
Antal, anyja: Heckli Katalin. Családja 1785ben Németországból került Bács-Bodrog vm.-be.
Középisk. Kalocsán a Jézus Társ. főgimn.ban végezte, az egy.-et Bp.-en és Halléban.
1901-ben tanári okl.-et, 1907-ben pedig doktori
okl.-et szerzett a bp.-i Egy.-en. Halleban és
Berlinben ösztöndíjjal folytatta egy.-i tanulmányait. 1911—13—14-ben a nyári szünidő
alatt Londonban tartózkodott. 1914-ben újabb
egyévi tanulmányi szabadságot kapott, de a
világháború miatt nem tudott elutazni. 1918ban a kolozsvári egy.-en m. tanári képesítés
előtt állott, az egy. bölcsészeti kara egyhangúlag rk.-i tanári kinevezésre ajánlotta, de a
közbejött román megszállás kinevezését meghiúsította. 1899—1920-ig egyébként a marosvásárhelyi r. k. főgimn. latin-görög-szakos
tanára volt. 1920-ban a városi leánygimn.-hoz
nevezték ki, 1923-ban a leánygimn.-ból román
áll. iskola lett. 1924—38-ig a marosvásárhelyi
áll. keresk. isk.-ban angol nyelvet és gyorsírást
tanított. 1938-ban vonult nyugalomba. Szakszerű és tudományos irodalmi működését a
román megszállás alatt nem tudta folytatni,
mert a legegyszerűbb segédeszközöket is nélkülözni kellett. Behatóan foglalkozott a
szanszkrit nyelvvel és irodalommal, „Manutörvényei” c. szanszkrit fordítása jelent meg.
A „Világbirodalmi Lexikon”-ban a szanszkrit
irodalomról szóló részt írta. „Régi esetvégződések és határozóvégzők Homérosnál” címmel
nyelvtörténeti munkát írt. Németül, angolul,
franciául, románul, szerbül is beszél. L.:
Marosvásárhely, Rákóczi-út 12.
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Cortazzi Richard

C
Clemens Róbert, gyárig., a Német Népközösség erdélyi vezére. Szül.: Beszterce, 1888
nov. 22., ev. Atyja: C. Dániel, anyja: Orelt
Regina. Középisk. elvégzése után a bp.-i
Keresk. Akadémián okl.-et szerzett, majd
elvégezte Nagyszebenben a pedagógiai szemináriumot, papi és tanítói okl.-et nyert. Két
évig Aszu-Besztercén volt tanító, négy évig
pedig Bessenyőn ig.-tanító és ev. lelkész.
1914—18-ig kat. szolgálatot teljesített a román, orosz és olasz fronton. Tartalékos hadnagy. Kilenc hónapig a román hadseregben
harcolt a magyar bolsevista-csapatok ellen.
1920—24-ig Bukovinában erdőkitermeléssel foglalkozott. 1924—40-ig családja birtokában
lévő műmalmot és gőzsütődét vezette. 1935 óta
a Német Népközösség besztercevidéki vezetője,
1940 óta pedig az egész erdélyi németség egyik
vezére. A Volksbund, a besztercei Vadásztárs.
tagja, a Schützenverein elnöke, az ev. egyház
presbitere stb. Tulajdonosa az arany érd.ker.
nek a kardokkal. A malomszakmában szakismeretekkel rendelkezik, könyvszakértő. Népi
kérdésekről ujságcikkei jelentek meg. Járt
Német-, Olasz- és Oroszországban. L.: Beszterce, Széles-u. 9. Tel.: 53 és 102.
Clementis Ervin dr., hírlapíró, v. tb. szolgabíró. Szül.: Zólyom, 1902 jún. 7., r. k. Régi

felvidéki szász eredetű család sarja, magyar
nemességük 1651-ből való. Középisk. végeztével megszerezte az államtud. doktori okl.-et.
Előbb Pest vm. szolgálatába állott, mint tb.
szolgabíró, majd a hírlapírói pályára lépett és
a Magyarország c. napilap munkatársa lett.
Onnan az Ujság szerkesztőségébe került, ahol
a művészeti rovatban dolgozik. Megjelennek
azonban írásai az Uj Idők, a Híd, Magyar
Asszonyok Lapja, Képes Krónika, Búvár stb.
folyóiratokban is. Az Operaház állandó műsordarabja a Csizmás Jankó c. táncjátéka, melynek
zenéjét Kenessey Jenő írta. Hosszabb tanulmányutat tett Német- és Olaszországban. Tulajdonosa a Deutsche Ehrendenkmünze és a Loretto ker.-nek. Több nyelvet beszél. L.: Bp., XI.,
Edőmér-u. 6. T. 269—073.
Cortazzi Richard, mérnök. Szül.: Torino,
1874 febr. 7., r. k. Atyja: C. Jakab, anyja:
Alina Rocca. Torinóban elvégezte a Műegy.-et.
1900-tól 1909-ig Odesszában a villamosvasutak
ig. volt. Hat évig Palma di Malorca-ban a Villamos Művek ig.-ként működött. Romániában
két villamos centrálét épített. 1930-ban a
kolozsvári Villamosművek vezérig.-ja lett.
Különböző sportklubok tagja. Az olasz hadsereg hadnagya, a román koronarend tisztje.
Villamossági ügyek kiváló szakértője. Beutazta
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egész Európát. Olaszul, franciául, spanyolul,
románul, oroszul is beszél. L.: Kolozsvár,
Attila-u. 30. Tel.: 27—62.
Cosma Kornél, gyógyszertártulajdonos.
Szül.: Belényes, 1904 márc. 21., g. kat. Atyja:
C. János, erdőmérnök, anyja: Winkler Mária.
A belényesi gimn.-ban érettségizett, az egy.-et
Kolozsváron végezte, gyógyszerészi okl.-et szerzett. 1929—31-ig egy.-i gyakornok volt, 1931—
36-ig az Egészségügyi Anyagraktárban mint
gyógyszerész működött Kolozsváron, 1936-ban
megnyitotta Zilahon az ,,Apostol”-hoz címzett gyógyszertárát. 1938—40-ig a zilahi Keresk.
és Iparkamara elnöke, 1936—40-ig pedig a
Szilágymegyei Gyógyszerész Koll. alelnöke volt.
A vm.-i Egészségügyi Tanács tagja. A román
hadseregben mint tart. főhadnagy szolgált.
L.: Zilah, Kossuth-tér 1.
Csaba (Czenner) Kálmán, MÁV főtiszt, állomásfőnök. Szül.: Bp., 1908 szept. 7., r. k. Atyja:
néh. Cz. Kálmán, nyug. MÁV főfelügyelő. Anyja:
néh. Haám Erzsébet. Keresk. érettségit tett,
majd a Mávhoz került állásba. 1937-ben, 29 éves
korában 11 évi különböző beosztás után állomásfőnök lett. 1927—1934-ig minden évben külföldi tanulmányúton volt, vasúti szakismereteit
gyarapította.
Csaba László dr., kürthi, főszolgabíró. Szül.:
Szatmárnémeti, 1903 febr. 8., ref. Atyja: néh.
k. Cs. Adorján, főispán és járási főszolgabíró,
anyja: Domahidy Olga. A szatmári gimn.-ban
tett érettségit, a bp.-i Egy.-en államtud. doktorátust tett. 1929-ig Szatmár és Domahida közötti 250 holdas birtokán gazdálkodott. Mátészalkán és Vásárosnaményben kezdte meg közig,
működését, később Fehérgyarmatra került.
1935—40-ig szolgabíró volt. A visszacsatoláskor Szatmárnémeti járás főszolgabírája lett,
a járási kat. parancsnokság mellett tanácsadóként működött. A Magy. Párt, a TESZ és a
Vöröskereszt tagja. Berlinben és Münchenben
két és fél évet töltött, a közgazdasági Egy.-en
keresk. tanulmányokat folytatott. Közig, és
gyakorlati gazdasági szakismeretekkel rendelkezik. Birtokán magtermeléssel foglalkozik.
Több cikke megjelent a Szamos c. lapban. Németül is beszél. L.: Szatmár, Vajay-u. 31.
Tel.: 205.

Csapó Lóránt Pál dr.
Csanády Béla dr., nagyegrestői és göcsi,
miniszteri osztálytanácsos. Szül.: Szóváta,
1892 ápr. 6., ref. Atyja: néh. Cs. Attila,
m. kir. erdőtanácsos, anyja: Csengery Irma.
Egyik dédatyja Cs. Dániel Marostorda vm.
táblabírája volt. A kolozsvári Ref. Koll.-ban
érettségizett, jogtudományi doktorátust a kolozsvári Ferenc József Egy.-en tett 1911-ben.
Ezután bevonult katonai szolgálatra Marosvásárhelyre a 62. v. cs. és kir. gy.-ezredhez.
Két és fél évig Nagyszebenben a katonai
ügyészségnél és a kolozsvári honv. dandárbíróságnál mint jegyzőkönyvvezető teljesített
katonai szolgálatot. 1917-ben a m. kir. Belügymin.-ban min. s.-fogalmazóvá nevezték ki és
a katonai szolgálat alól felmentették. Azóta
ott teljesít szolgálatot. Az 1923—24-es években a kolozsvári Ref. Koll. öregdiákjai egyesületének titkára, utóbb vál. tagja volt. Erdély
felszabadulása alkalmával a katonai igazgatás tartamára az I. hadsereg polg. csoportjának vezetőjeként egy hónapig Marosvásárhelyen, három hónapig pedig Kolozsváron teljesített szolgálatot. Alapos községi közigazgatási ismeretekkel rendelkezik. Zeneszerzéssel is
foglalkozik. Egy keringője 1938-ban a Magy.
Muzsikaszó c. lapban meg is jelent. Németül,
franciául is beszél. L.: Bp., IV., Veres Pálné-u.
21. Tel.: 186-649.
Csanda Endre, gyógyszerész. Szül.: Isztancs, 1887 júl. 23., g. kat. Atyja: Cs. Endre,
anyja: Cs. Antónia. Középiskolái elvégzése
után Kolozsvárott megszerezte a gyógyszerész
oklevelet, majd belépett az atyja által alapított gyógytárba, azt 1921-ben átvette és azóta
önállóan vezet. Közben végigküzdötte a világháborút és leszerelése után visszatért munkahelyére. A román megszállás alatt többízben
házkutatásokat tartottak nála, mert mint a
Magy. Párt körzeti elnöke szemetszúrt a románoknak. Élénk társadalmi tevékenységet fejt
ki és világi elnöke a nagyváradi g. kat. egyháznak. Németül, románul, ruszinul, csehül és
lengyelül beszél. L.: Nagyvárad, Szacsvay-u.
24. Tel.: 17—47.
Csapó Lóránt Pál dr., ecsedi, ügyvéd. Szül.:
Arad, 1897., r. k. Atyai nagyatyja e. Cs. Pál
48-as honv. alezredes, a pestvidéki törvényszék
első elnöke, atyja e. Cs. Lóránt, Pest vm. alis-
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pánja. Középisk. elvégzése után előbb a katonai pálya felé orientálódott és növendéke volt
a híres wienerneustadti Katonai Akadémiának,
és 1915-től 1922-ig tényleges szolgálatot teljesített mint huszártiszt. Közben 1920-ban Kolozsvárott résztvett a Csécsy-féle összeesküvésben
és a románok halálra ítélték. Kilenc hónapig
a legrettenetesebb kínlódások között sínylődött
a román börtönben, amikor sikerült megszöknie
és átjutva a határon, Budapestre került. Előbb
a Baross Szöv. titkára, majd tb. ig.-ja volt.
Vizsgáinak letétele, 1924 óta önálló ügyvédi
gyakorlatot folytat Budapesten. Németül, franciául és románul beszél. L.: Bp., V., Vilmos
császár-út 76. Tel.: 124—790.
Csapody István dr., fejéregyházi, szemészfőorvos, egyet. m. tanár. Szül.: Bp., 1892.
Az orvosi okl. és a szemészszakorvosi képesítés
megszerzése után 1923-ban a pécsi Egy. magántanárrá habilitálta. 1924-ben az Uj Szent
János-kórház szemész-főorvosává nevezték ki.
A háborúban teljesített kitűnő szolgálataiért
a bronz és az ezüst Signum Laudist és a
Vöröskereszt II. o. érdemjelét kapta. Szemészi orvosgyakorlata mellett széleskörű szakirodalmi munkásságot is kifejtett és tudományos értekezéseket írt magyar, német és
francia szakfolyóiratokba. L.: Bp., I., Krisztina-krt. 141.
Csató Árpád, csíkdelnei, a kolozsvári Transsylvania Bank R.-T. gyergyószentmiklósi fiókjának igazgatója. Szül.: Gyergyótölgyes, 1896
okt. 25., r. k. Atyja: Cs. Sándor, községi jegyző,
anyja: Dániel Mária. Bp.-en végezte középisk.-it, a tanítóképzőt, valamint a szfőv. egyéves keresk. tanfolyamot és a Pedagógium egyéves évfolyamát. A bp.-i Tud. Egy. jogi karán
is folytatott tanulmányokat. A román megszállás után Bp.-ről került haza. Három évig
fakereskedelmi vállalatnál működött, majd
1925-ben az akkor még gyulafehérvári Tkp.
csíkszeredai fiókjánál helyezkedett el, onnan
Később a kolozsvári központhoz került. Félévig
az intézet delegáltja volt a Nagykárolyi Önsegélyző Népbanknál, ahonnan a ditrói, majd
1930-ban a gyergyószentmiklósi fiókhoz nevezték ki igazgatónak. Résztvett a világháborúban, a II. o. ezüst vit. érem és a Károly cs.-ker.
tulajdonosa. A román megszállás alatt a helyi

Csák István Szabolcs dr.
Magy. Párt intéző biz.-ának tagja, az erdélyi
Kat. Népszövetség helyi vezetőségének tagja
volt, ennek keretében ismeretterjesztő tudományos előadásokat tartott több városban és falun.
A Csíki Lapokban közgazdasági vonatkozású
cikkei jelentek meg. Bankgyakorlatot a Bayerische Vereinsbanknál szerzett. Németül, románul is beszél. L.: Gyergyószentmiklós, Kossuth Lajos-tér 3. Tel.: 21.
Csató Gabriella, dr. Váró Gézáné, ref. leánynevelőintézeti igazgatónő. Szül.: Dicsőszentmárton, 1892 ápr. 4., ref. Atyja: néh. Cs.
Gábor, Kisküküllő vm. utolsó magy. alispánja,
anyja: néh. Bokor Júlia. Bp.-en az Apponyi
Kollégiumban érettségizett, a tanítóképző intézetben tanári okl.-et szerzett. 1917—20-ig Bp.
szfőv. Mester-utcai polg. leányiskola tanárnője
volt. 1920-ban a ref. egyház szolgálatába állott,
Erdélybe ment, Nagyenyeden, Brassóban, Dicsőszentmártonban tanított. 1927 óta Székelyudvarhelyen a ref. tanítónőképző igazgatónője.
A ref. Nőszövetség és a ref. Tanári Értekezlet
tagja. Pedagógiával és természettudományokkal foglalkozik. Több pedagógiai és a falusi
leányneveléssel kapcsolatos cikke jelent meg.
Románul is beszél. L.: Székelyudvarhely, Ref.
Leánynevelő Intézet.
Csák Ibolya, Kádár Lajosné, a női magasugrás berlini olimpiai bajnoka. Szül.: Bp.,
1915. Mint diákleány kitűnt sportbeli képességeivel, a Nemzeti Tornaegylet tagjaként
előbb tornászott, majd áttért az atlétikára és
magasugrásra specializálta magát. Rövidesen
a legjobb magy. női ugró lett és válogatott,
valamint nemzetközi atlétikai versenyeken több
győzelmet aratott. Berlinben 162 cm-es ugrásával megszerezte Magyarországnak az egyetlen
atlétikai bajnokságot. A világverseny után a
Magy. Nemzeti Bank a pénzjegynyomda telefonközpontjának vezetőjévé léptette elő.
Csák István Szabolcs dr., orvos. Szül.:
Szeghalom, 1890 szept. 18., ref. Atyja: néhai
Cs. István orvos, anyja: Altorjai Vizi Irma.
A Csák-család a Szabolcs vezér nemzetségéből
származik, egyike a legősibb magyar családoknak, a magyar történelem számos nagyságot
említ e családból. A békéscsabai Rudolf főgimn.ban érettségizett, majd a kolozsvári Egy.-en
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szerzett orvosi diplomát. Felavatása után
gyakornoka lett a bőrgyógyászati klinikának,
ahonnan a románok a hűségeskü megtagadása
miatt eltávolították. A felszabadításig csak
kisebbségi megmozdulásokban, kulturális téren
működött, a románokkal szemben teljesen
passzív rezisztenciával viselkedett, bármennyire
is érezte a tudományos és művészeti életbe való
bekapcsolódásának vágyát, mindig távoltartotta magát. Különféle orvosi szaklapban jelentek meg önálló cikkei, dolgozatai a dermatológia és venereológia köréből. Több külföldi
cikket fordított le magyarra, könyvismertetései
és bírálatai mindig feltűnést keltettek és elismerést szereztek számára. Kitüntetései: a h.
ékítm. Ferencz József-rend lovagkereszt ja a
kardokkal, az ezüst és bronz Signum Laudis
a kardokkal, a h. ékítm. II. o. Vöröskereszt,
a Károly cs.-ker. Beszél németül és románul is.
L.: Kolozsvár, Szentegyház-u. 17.
Csáky Tivadar, szepesi, v. főmérnök, lapszerkesztő. Szül.: Bp., 1884, r. k. Középisk.-it
Bp.-en végezte, majd a Műegy.-en mérnöki
okl.-et szerzett. Bp. Szfőv. Elektromos Műveihez került, ahol 1916-ig teljesített szolgálatot.
Ekkor bevonult és a háború végén szerelt le.
Utána a Szfőv. I. kerületi elöljáróságán, majd
a Szfőv. Központi Javítóműhelyében dolgozott,
mint annak h. vezetője. 1933-ban megalapította a Külkereskedelmi Figyelőt, amelynek
1938-ig felelős szerkesztője és kiadója volt.
1940 óta szerkesztője a Budavidéki Hirlapnak,
kiadója és szerkesztője a Külkereskedelmi
Almanachnak. Az Orsz. Magy. Sajtókamara
tagja, a Magy. Agrársajtó Szindikátus szindikusa. L.: Bp., V., Klebelsberg Kúnó-u. 13.
Csánk György, bankig. Szül: Beregszász,
1905, r. k. Atyja: Cs. Béla dr. városi tisztifőorvos, anyja: néh. Mikófalvy Bekény Ilona.
Gimn. tanulmányai után a bécsi Keresk.
Főisk.-is elvégezte. Magyar, német, francia és
cseh nyelven is beszél. 1927 óta a Felsőmagyarországi Hitelbank, illetőleg a Szlovák Általános
Hitelbank tisztviselője, majd 1940 márc. óta
ig.-ja. Karp. szakaszvezető. L.: Beregszász,
Bethlen-u. 7. Tel.: 43.
Csánky Dénes dr., festőművész, az Orsz.
Magy. Szépművészeti Múzeum főigazgatója.

Császár Ferenc dr.
Szül.: Bp., 1885. Már fiatal korában a Műemlékek Orsz. Biz. titkára, majd 1912-ben
a Fővárosi Múzeum vezetője volt. 1921-ben
újjárendezi a szfőv. Gr. Zichy Jenő múzeumát,
amelynek 1922-től 1933-ig igazgatója. 1933
okt.-ben megszervezi a Szfővárosi Képtárat,
1935 jan.-ban a Fővárosi Múzeumok központi
igazgatójává, ugyanez év júliusában az Orsz.
Magy. Szépművészeti Múzeum főigazgatójává
nevezték ki. Mint művész kezdetben genrefestőnek indult és a régi holland művészet hatása alatt figurális tárgyú vízfestményeket festett. Később érdeklődése mindjobban a magyar
föld és falu felé fordul és 1924 óta kizárólagosan
tájképfestő. Közel 400 drb finom vízfestményminiatürben megörökítette az eltűnő régi Budát
és Pestet. Számos hazai és külföldi tárlaton a
kitüntetések egész sorát szerezte meg. Igy megkapta az Esterházy akvarell-díjat (1916), a
Szinyei Merse Pál Társ. tájképdíját (1926),
továbbá a fiumei, varsói, krakkói, barcelonai
és egyéb kiállításokon kitüntető elismerést vagy
aranyérmet kapott. A Magy. Képzőművészek
Társ.-nak aranyérmét nyerte el 1932-ben, 1934ben pedig az Állami Aranyérmet. Több képe
van az állam és főváros tulajdonában, de előkelő külföldi múzeumok és képtárak is vásárolták képeit, ugyanúgy mint Viktor Emánuel olasz király és császár, Mussolini, Róma
város kormányzója, a Carnegie-Intézet és előkelő külföldi magánosok.
Császár Ferenc dr., polgármester h.-főjegyző,
földbirtokos. Szül.: 1889 márc. 20., ref. Atyja:
Cs. Ferenc állatorvos, anyja: Kolozsvári Lázár
Erzsébet. Középisk. elvégzése után államtudományfdoktorátust szerzett, később jegyzői
oklevelet nyert. 1913-ban került Dés városához
mint fogalmazó. 1914-ben bevonult a tüzérekhez, végigküzdötte a világháborút. 1917 nov.ben közfelkiáltással főjegyzővé választották
meg és ekkor felmentették a további szolgálat
alól. 1919-ben a románok a hűségeskü megtagadása miatt karhatalommal távolították e
állásából. 1934-ben a román uralom alatt alpolgármester volt négy évig. A visszacsatolás után
visszakapta régi állását, jelenleg mint polgármester h.-főjegyző működik.
Választmányi
tagja volt a közös Erdőbirtokosságnak. A
Szolnok-Doboka megyei Cséplőgéptulajdonosok Szöv.-nek elnöke, egyházi tanácsos. Az
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I. o. ezüst vit. érem és a Károly cs.-ker. tulajdonosa, a Vitézi Szék várományosa. Közigazgatási és gazdasági szakismeretekkel rendelkezik. Németül, románul is beszél. L.: Dés,
Somkúti völgy 111.
Császár Károly dr., áll. leánygimn. igazgató. Szül.: Kolozsvár, 1887 jan. 27., r. k.
Atyja: Cs. Dávid kereskedő, anyja: Ködöböcz Ilona. Középisk.- a kolozsvári ref. főgimn.-ban, az egy.-et ugyancsak Kolozsvárt
végezte, ahol bölcsészeti doktorátust és középisk. tanári okl.-et szerzett. Pályáját a kolozsvári polg. fiúisk.-ban kezdte 1912-ben, majd
1917—18-ig katonai szolgálatot teljesített és
1919—40-ig a kolozsvári ref. leányfőgimn.
magyar-németszakos tanára volt. 1940 okt. 1
óta az áll. leánygimn. igazgatója. Széleskörű
irodalmi működést fejtett ki, a Franklin Társ.
kiadta „Medgyesi Pál élete és munkássága” c.,
a Minerva kiadta „Jelenkori nyelvújítás” c. és
az Erdélyi Múzeum Egylet kiadta „Irodalmi
értékelés” c. munkáit. Az Orsz. Magy. Párt
intézőbiz.-ának tagja, az Erdélyi Múzeum Egylet,
a Kemény Zsigmond Társ., az Erdélyi Irodalmi
Társ. és az Erdélyi Helikon vál. tagja. Hosszabb
tanulmányutat tett Németországban és hallgatta a lipcsei és jénai egyetemek előadásait.
1930 óta a „Pásztortűz” c. ismert erdélyi folyóirat felelős szerkesztője. Németül és románul
is beszél. L.: Kolozsvár, Bem-u. 6. Tel.:
20—33.
Csedő János, ügyvéd. Szül.: Csíkszereda,
1911 aug. 13., r. k. Atyja: néhai Cs. András
ügyvéd, anyja:
Torday Vidorka. Gimn.
érettségit a csíkszeredai r. k. főgimn.-ban tett,
s kolozsvári Egy.-i tanulmányai után a csernovici Jogi Liceumot végezte. 1937 óta ügyvédi
gyakorlatot folytatott Csíkszeredán, ahol a
magyar társadalomnak közismert és aktív
tagja volt. Mint a Magy. Párt tagja főleg a választásoknál segítette elő a magyar érdekeket.
A városi képv. testület tagja és a Magy. Kultúrkör ig.tagja. Beszélrománul is. L.: Csíkszereda,
Apaffi-u. 6.
Cseke Domokos, áll. keresk. leányközépsk. megb. igazgatója. Szül.: Küküllőalmás,
1888 jan. 4., ref. Atyja: Cs. Domokos gazdatiszt, anyja: néh. Muzsnay Ida. Az erzsébet-

Csengery István dr.
városi gimn.-ban érettségizett, az egy.-et Bp.-en
végezte, középisk. tanári és keresk. isk.
tanári okl.-et szerzett. A diploma megszerzése
után egy évig Bp.-en a ref. gimn. tanára volt,
majd 1911—16-ig Hátszegen a polg. isk.-ban
tanított. 1916—20-ig Szabadkán, a Társ. Keresk.
Isk.-ban, 1920—21-ig pedig az Áll. Jugoszláv
Keresk. Isk.-ban volt tanár. 1921—40-ig a
kolozsvári keresk. fiúisk. magyar tagozatánál
működött. 1940 óta igazgató. A Magy. Népközösség, az Erdélyi Múzeum Egyes., a Magy.
Természettud. Társ. tagja, a Keresk. Szakokt.
Tanáregyes. vál. tagja. Földrajzot, természetrajzot, vegytant és áruismeretet tanít. Fizikairöldrajzi tankönyvet írt az ötödik o. részére.
A „Jó Barát” c. ifjúsági lapban ismeretterjesztő cikkei jelentek meg. Az Erdélyi Múzeum Egyes.-ben és több egyházi egyesületben
felolvasásokat tartott. Járt Németországban,
Jugoszláviában és Romániában. Németül, románul is beszél. L.: Kolozsvár, Levente-u. 7.
Tel.: 20—44.
Cselokovics Nándor dr., ügyvéd. Szül.:
Farkasd, 1882. Középisk. elvégzése után
jegyzői okl.-et szerzett és a közigazgatás
szolgálatába állott. Közben abp.-i Egy.-en jogi
doktorátust szerzett, később ügyvédi okl.-et.
Volt községi főjegyző, majd pénzügyi titkár,
jelenleg pedig gyakorló ügyvéd. Ismert államjogász, leginkább házassági bontóperekkel foglalkozik. L.: VI., Andrássy-út 97. Tel.: 222—
860.
Csengery István dr., kir. közjegyző. Szül.:
Bp., 1888 jan. 30., r. k. Atyja: dr. Cs. János
bp.-i egy. nyilv. r. tanár, anyja: néh. Udvardi
Szaniszla. Középisk. a kolozsvári piarista
főgimn.-ban, az egy. jogi fakultását Kolozsvárott végezte, ott szerzett jogi és államtudományi doktorátust, míg ügyvédi vizsgát 1913ban Marosvásárhelyen tett. Joggyakorlatát
Losonci Nagy Géza szatmári ügyvédi irodájában kezdte meg, majd Kolozsvárott ügyvédi
irodát nyitott és vm.-i alügyész lett. 1914-ben
bevonult a 2. lovas tüzérosztaghoz és hosszú
frontszolgálat után századosi rangban szerelt
je. 1918-ban Szatmárnémeti székhellyel kir.
közjegyzővé nevezték ki. A románok elmozdították és magyar hazafiságáért bebörtönözték.
Négyhónapi fogság után sikerült neki Magyar-
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országra szöknie, ahol másfél évig katonai szolgálatot teljesített. A bécsi döntés után tért
vissza székhelyére és újra megnyitotta közjegyzői irodáját. Amikor a románok eltiltották
a közjegyzői működéstől, visszahelyezése iránt,
pert indított a román állam ellen, a pert a bukaresti semmítőszék előtt meg is nyerte és egymillió lei kártérítést ítéltek meg számára. Aznap, amikor a semmítőszék ezt az ítéletét kihirdette, letartóztatták és a pénzt még máig
sem kapta meg. Az erdélyi Versenyegylet egyik
alapítója, ismert úrlovas és kitűnő versenylovas.
Jogászi munkáján és jelentős sportteljesítményein kívül elismert festőművész, képzőművészeti tárlatokon kiállít és legutóbb is Bp.-en
saját munkáiból kiállítást rendezett, melynek
úgy a közönség, mint a sajtó körében nagy sikere
volt. L.: Szatmárnémeti, Horthy Miklós-tér 23.
Csenka Gábor, a „Csenka Gábor Posztóház” tulajdonosa. Szül.: Arad, 1895 szept. 23.,
r. k. Atyja: néh. Cs. Ágoston, az aradi r. k.
presbitérium vezető tagja, virilis jogon városi
törv. hat. biz. tag volt. Anyja: néh. Preisler
Hona. Középisk.-it Aradon végezte, felsőkeresk.
érettségit tett. Tizenöt évig az Aradi Textilipar
R.-T. szolgálatában állott, mint vezető főtisztviselő. Résztvett a világháborúban, 1915-ben
isk. tanulmányai után a szegedi 5. honv.
gy. e.-hez vonult be. 1916-ban Csernovitz előtt
orosz fogságba került, onnan 1917-ben megszökött. Hazaérve, ismét bevonult és a román
harctérre került. 1918-ban szerelt le, majd Arad
város tisztviselője volt 1926-ig. Ekkor mint
kisebbségit, kitették állásából. Az aradi Magy.
Pártban és mozgalomban való tevékeny részvétele miatt állandó üldözésben volt része.
Ezért kénytelen volt a bécsi döntés napján
szülővárosát, biztos állását elhagyni és elmenekülni. Kolozsvárra ment, ott felismerte a szövetposztókereskedésben lévő visszásságokat és
céljául tűzte ki azt, hogy az elhatalmasodott
román posztógyárak gyártmányai helyébe a
magyar szövőipar termékeit vezeti be. Megalapította a Kossuth Lajos-u. 1/3 házban
posztóházát. Tart. hadnagy, a Károly cs.-ker.
tulajdonosa. Az erdélyi Magy. Párt aradi tagozatának pénztárnoka, az aradi Magy. Népközösség alelnöke, az aradi Athletikai Club, az egyetlen ottani ker. sportegylet főtitkára. Az aradi
Tud. Egylet tagja. A textilipar és a keresk.

Cserey Lajos
minden ágában jártas. Az aradi Textiliparnál
viselt állása során összeköttetésben állott az
összes nagyobb francia és német textilipari és
a textiliparral kapcsolatos egyéb cégekkel, valamint nyerspamut beszerzési forrásokkal. Sportvonatkozású cikkeket írt, amelyek aradi lapokban és az AAC 40 éves fennállása alkalmából
kiadott Almanachban jelentek meg. Németül
és románul is beszél. L.: Kolozsvár, Hitler
Adolf-tér 8.
Cserba Béla dr., járásbírósági elnök. Szül.:
Tasnád, 1879. Középisk. Szatmárnémetiben
és Gyulafehérvárott végezte, jogi tanulmányait
pedig a kolozsvári Egy.-en. Pályáját mint ügyvéd kezdte Bánffyhunyadon. Rövid ideig folytatott ügyvédi gyakorlatot, majd bírói szolgálatba lépett. Előbb Oravicabányán volt járásbíró, ahonnan távoznia kellett, mert nem tette
le a románoknak az esküt és kiutasították
Románia területéről. Visszatért az anyaországba, ahol az egri kir. ügyészséghez nevezték
ki kir. ügyésznek, majd 1917-ben a tiszafüredi
járásbíróság és 1928-ban pedig a gyöngyösi kir.
járásbíróság elnöke lett, ez utóbbi helyen a
III. fiz. csop. jellegével felruházva. Jelentős
szerepe van Gyöngyös város társadalmi életében, számos közület és egyes. vezető tagja és
világi alelnöke a gyöngyösi r. k. Szent Bertalan
egyházközségnek. Németül és románul is beszél
L.: Gyöngyös, Kir. Járásbíróság. Tel.: 13.
Cserey Lajos, a kolozsvári m. kir. Gazd.
Akadémia r. tanára, m. kir. kertészeti főfelügyelő. Szül.: Bárót, 1884 márc. 6. Atyja:
néh. Cs. Károly, anyja: néh. Lucs Ilona.
A gimn.-ot Sepsiszentgyörgyön végezte, majd
Bp.-en a Kertészeti Akadémián 1905-ben kertészeti okl.-et szerzett. 1905—08-ig Temesváron
a faiskolában működött. 1910—20-ig a nagybányai Gyümölcsvédekezési Kísérleti Állomásnál dolgozott, később mint annak vezetője.
Közben résztvett a világháborúban, négy évig
katonai szolgálatot teljesített, az orosz és olasz
harctéren 36 hónapot töltött, egyízben megsebesült. Tart. főhadnagy, a kat. érd. ker.
III. o., a kardos Signum Laudisnak és a Károly
cs.-ker.-nek tulajdonosa. 1920—22-ig a bp.-i
Kertészeti Akadémia tanára volt, 1923—27-ig
pedig a nagykállói m. kir. Földművesisk. tanára.
1927—38-ig Szarvason működött mint a m.
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kir. Gazdasági Tanintézet tanára. Kertészetet és
szőlőművelést adott elő. 1938—40-ig ismét a
bp.-i Kertészeti Akadémián tanított, az Erzsébet
királyné törzsgyümölcsös vezetője volt. A visszacsatolás után Kolozsváron a kertészeti és szőlőművelési szaktanárává nevezték ki. Az Orsz.
Magy. Kertészeti Egy., az Okl. Kertészek Orsz.
Egy. vál. tagja. Számos cikke jelent meg szaklapokban és Szarvason a helyi lapokban. Németül és románul is beszél. L.: Kolozsvár,
Monostori-u. 11.
Cserfőy Sándor dr., kir. járásbírósági elnök.
Szül.: Nagykanizsa, 1895., r. k. Gimn. érettségi után jogi tanulmányokat folytatott a bp.-i
Egy.-en, jog- és államtud. doktorátust és később
egys. bírói és ügyvédi vizsgát tett. A világháború alatt majdnem három évig harctéri
szolgálatot teljesített és végül mint hadirokkant szerelt le. Azután 1920-ban Nagykanizsára kinevezték joggyakornoknak, ott lett
jegyző és titkár, míg 1927-ben járásbíróként
Letenyére helyezték, ahol 1930-tól a bíróság vezetője volt, míg 1937-ben Bonyhádra került
a járásbíróság elnökeként. Tart. hadnagy, tulajdonosa a Károly cs.-ker.-nek és a seb. ér.nek. L.: Bonyhád (Tolna vm.).
Csernyánszky Aladár dr., kiscsernai, ügyvéd, ny. kúriai bíró. Szül.: Nyitrán 1866. A bp.-i
egyetemen végezte jogi tanulmányait és sokáig
vezetője volt Polonyi Géza, a jeles kriminalista,
ügyvédi irodájának. Utóbb igazságügyi szolgálatba lépett. 22 éven át az ügyészség tagja
volt, 1916-ban a bp.-i ügyészség vezetőjévé,
1918-ban pedig kúriai bíróvá nevezték ki.
Nyugalombavonulása után, 1920-ban ügyvédi
irodát nyitott. A háború alatt a II. o. polgári
érd. ker.-tel tüntették ki. Számos jogi tanulmánya jelent meg. Ügyvédi működése során
különösen nagyobb bűnügyekben tette országosan ismertté nevét mint védő. L.: Mátyásföld, Beniczky-u. 71. Tel.: 296—799.
Csernátony László, alsócsernátoni, lapszerkesztő, ny. min. fogalmazó. Szül.: Beszterce,
1893 okt. 16., ref. Atyja: néh. dr. Cs., kir.
tanácsos, Kolozs vm. kir. tanfelügyelője, az
EMKE alapító igazgató-tanácsosa, neves irodalom-történetíró
és
Petőfi-kutató.
Anyja:
székesfej érvári Fejérvári Erzsébet. A kolozsvári

Cserta Kálmán dr.
ref. kollégiumban érettségizett, a kolozsvári
Tud. Egy.-en jogi tanulmányokat folytatott és
államtudományi államvizsgát tett. A román
megszálláskor Bp.-re menekült, ahol a Károlyiforradalom és a kommunizmus alatti időkben
ellenforradalmi tevékenységet fejtett ki. A komműn bukása után min. fogalmazói minőségben
előbb a Propagandamin.-ban, majd a Miniszterelnökségen és a Kultuszmin.-ban teljesített szolgálatot. 1920 óta a ker. sajtó úttörő munkása,
a Nemzeti Ujság politikai rovatvezetője, majd
a Nemzeti Sajtótudósító Iroda főszerkesztője
lett. Andrássy Gyula gr. elnöksége alatt sajtófőnöke volt a Ker. Pártnak. Több fővárosi napilapnál mint belső munkatárs működött. Jelenleg közgazdasági lapokban dolgozik. Az Orsz.
Magy. Sajtókamara újságírói főosztályának
tagja, a Fajvédő Szöv. alapító-tagja. Többízben
járt tanulmányúton Német- és Olaszországban.
Németül is beszél. L.: Bp., XII., Töhötöm-u.
25. Tel.: 184—867.
Csernus József Pál dr., kir. járásbíró. Szül.:
Mikola, 1899., r. k. Atyja felekezeti isk.-i igazgató volt. Középisk. Nagykárolyban végezte.
Résztvett a világháborúban, a 3. honv. gy. e.
kötelékében frontszolgálatot teljesített az olasz
fronton és mint 25%-os rokkant szerelt le hadnagyi rangban. Leszerelése után beiratkozott a
debreceni Egy. jogi fakultására, ahol jogtudorrá
avatták. Bernolák Nándor ny. min. ügyvédi
irodájában jelöltösködött, az egys. bírói és
ügyvédi vizsga letétele után pedig 1926-ban
igazságügyi szolgálatba lépett. Jelenleg kir.
járásbíró Kisvárdán. Széleskörű jogi szakirodalmi működést fejtett ki, több önálló munkája
jelent meg és a jogi szaklapok állandó cikkírója.
Németül és franciául is beszél. L.: Kisvárda,
Jókai-u. 7.
Cserta Kálmán dr., törvényszéki bíró. Szül.:
Szeged, 1903., r. k. A szegedi piarista gimn.-ban
tett érettségit, jogi tanulmányait a szegedi és
a bécsi egy.-eken végezte. Szegeden tett jogi
doktorátust és Budapesten egys. bírói és ügyvédi vizsgát. Rövid ideig volt Szegeden ügyvédjelölt, azután egy évig Kiskúnfélegyházán bírósági joggyakornok, onnan Bp.-re került a büntetőtörvényszékhez fogalmazónak és 1939 óta
bp.-i törvényszéki bíró. Előbb két évig volt a
Kúrián tanácsjegyző. A Werbőczy b. e. kultu-
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rális szakoszt.-nak volt vezetője, a Kath.
Patronage Egyes. vál. tagja. Rendkívül sokat
foglalkozik fiatalkorúak bűnözésének kérdésével és e tárgyban hosszabb tanulmánya jelent
meg az „Association Tnternacionale pour la
Protection de l’Enfance Bruxelles” számára az
erkölcsi romlás veszélyének kitett fiatalkorúakról, továbbá német nyelven bécsi egy. hallgató
korában a jogbölcselet tárgyköréből. Ezeken
felül a magyar jogi lapokban állandóan jelennek
meg tanulmányai és önálló munkái közismertek
jogászkörökben. Önálló munkái: Magánjogi
törvénykönyvünk, Élő tételes jogunk, A hitelesítés bírói gyakorlata, Csődjogi gyakorlat az
utóbbi 10 évben. Németül és angolul is beszél.
L.: Bp., V., Nádor-u. 28.
Csethe József, vitéz, nagyzerindi és debreceni, szkv. őrnagy. Szül.: Nagyszalonta, 1881
aug. 3. Atyja: Cs. Mihály. Anyja: Bonczos
Erzsébet. A Ludovika Akadémia elvégzése után
négyévi katonai szolgálat után tartalékba ment.
Nyolcszáz hold saját birtokon és hétszáz hold
bérleten gazdálkodott Bihar megyében. Két kereskedelmi és vámmalma is volt. A háború kitörésekor bevonult és az ellenség előtt tanusított rendkívül vitéz magatartásáért, eredményes
vállalkozásaiért megkapta a hadi díszítményes
Lipót-rend lovagkeresztjét, a III. o. Vaskoronarendet, a III. o. kat. érd. ker.-et, a Signum Laudist, valamennyit a kardokkal, a II. o. német
vaskeresztet stb. A háború után a románok egész
vagyonából kiforgatták. 1922—24-ig tőzsdetag,
1925 óta a Gazdák Biztosító Szöv. főtisztviselője.
L.: Nagyvárad, Ritoók Zsigmond u. 8., Hivatali tel.: 11—09.
Csécsi Nagy Imre, vitéz, ny. altábornagy.
Szül.: Szatmár, 1868. A Ludovika Akadémia
elvégzése után 1888-ban mint hadnagy Aradra
került a 3. honv. huszárezredhez. A közp. lovasiskolát és a felsőbb tisztitanfolyamot Bp.-en,
a cs. és kir. Hadiiskolát Bécsben végezte.
1906-ig a vezérkarban teljesített szolgálatot,
majd ismét csapathoz került, a marosvásárhelyi
9. honv. huszárezredhez, 1908-ban a 2. honv.
huszárezred nagyváradi oszt. parancsnokává
nevezték ki és a háború kitörésekor ezzel az
ezreddel vonult az északi hadszíntérre. Rövidesen ezredes lett, átvette a 2. népf. huszárezred
parancsnokságát, 1915 tavaszán pedig az 1.

Csidey István dr.
népfölkelő lovasdandár parancsnoka lett. A galíciai harcok után Erdélybe rendelték dandárjával, amelynek az volt a feladata, hogy feltartóztassa az országba betört románokat, míg
jelentősebb erők érkeznek Erdélybe. Ezt a
nehéz feladatát a dandár fényesen megoldotta,
de maga felmorzsolódott. 1917 végén a pozsonyi
ker. h. katonai par. volt. Az összeomlás Nagyváradon érte. A megszálló románok letartóztatták és a román állam ellen irányuló összeesküvés címén haditörvényszékük két ízben is
halálra ítélte. Csaknem egyévi sínylődés után,
1920 nov.-ben hét fogolytársával együtt kibocsátották a börtönből, de kötelező írást vettek
tőle, hogy „többé nem lép Nagyrománia területére”. Bp.-re jött, ahol 1921 tavaszán tábornokká, még ugyanebben az évben altábornaggyá lépett elő és a legfelsőbb honvédtörvényszék, valamint a tiszti becsületügyi felebbezési tan. elnöke lett. 1921-ben, az első vitézavatáson, vitézzé avatták. 1924-ben nyugállományba vonult. Ekkor nevezték ki a Földbirtokrendező Bíróság tagjává. Mint a HONSZ
elnöke sokat tett a hadirokkant-ügy rendezése
érdekében. Számos társadalmi, kulturális és
egyh. egyes. vezetőségében foglal helyet, így
többek között főgondnoka a Baross-téri ref.
egyháznak és társelnöke a Bethlen Gábor Szöv.nek. L.: Bp., VIII., Szentkirály-u. 35.
Csics István dr., kir. járásbíró. Szül.: Tata,
1901., r. k. Középisk. a tatai piarista főgimn.ban végezte, jogot a bp.-i Tud. Egy.-en hallgatott. 1924-ben avatták jogi doktorrá és 1930ban egyhangú kitüntetéssel tette le az egys.
bírói és ügyvédi vizsgát. Bírósági szolgálatba
1931-ben lépett, 1938-ban nevezték ki bíróvá
a vasvári kir. járásbírósághoz, ahol jelenleg is
működik. Tagja az Orsz. Bírói és Ügyészi
Egyes.-nek. Szakirodalmi működést is fejt ki
leginkább a büntetőjog és a végrehajtási jog
tárgyköréből. L.: Vasvár.
Csidey István dr., fogorvos, OTI megb. főorvos. Szül. Sopron, 1891 nov. 24., ref. Atyja:
Cs. István kir. állatorvos, anyja: zilahi Száva
Mária. Középisk. Désen végezte, az egy.-et
Kolozsvárott, ahol orvosi diplomát szerzett.
Pályáját mint gyakornok a kolozsvári belklinikán kezdte, onnan bevonult 1914-ben katonának és a debreceni járványkórházban, majd
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1915—18-ig zlj. orvosi rangban frontszolgálatot
teljesített. Tart. főorvosi rangban szerelt le és
tulajdonosa két Signum Laudisnak és a Károly
cs.-ker.-nek. 1919-ben visszatért Désre és mint
a kórház másodorvosa működött 1926-ig,
azóta az OTI kezelőorvosa. Németül és románul
is beszél. L.: Dés, Deák-u. 11.
Csik Ferenc dr., orvos, a 100 m-es gyorsúszás berlini olimpiai bajnoka. Szül.: Kaposvár, 1913. A keszthelyi középisk. elvégzése
után a bp.-i Tud. Egy.-en oklevelet szerzett.
Mint elsőéves medikus kezdett versenyezni és
1932 tavaszán 1 p. 0.7 mp-es idővel a 100 m-es
gyorsúszásban főisk. bajnokságot nyert. A következő évben magyar bajnok lett. 1934-ben
a magdeburgi Európa-bajnokságon 59.07 mpcel győzött. 1935-ben legyőzte a világrekorder
Peter Ficket és német Fischert 57.08 mp.-es
Európa-rekorddal. Az 1936-os berlini olimpiászon 57.08 mpcel megszerezte Magyarországnak a bajnokságot. Egyformán kiváló gyorsés mellúszó, több magyar és európai rekordot'
állított fel. Jelenleg a bp.-i MÁV-kórház
orvosa. A Kormányzó Úrtól legfelsőbb elismerést kapott és úszódiadalaiért vagy háromszáz
pompás éremmel tüntették ki, Párisban pedig
szép plakettel a Grand Prix-ben aratott győzelméért.
Csik József dr., apátplébános, orsz. gyül.
képv. Szül.: Muzslán, 1891. Teológiai tanulmányai befejezése és felszentelése után előbb
Sződön volt káplán, majd hitoktató Újpesten,
ahol 1925-ben plébánossá választották. Mint a
keresztényszocialista párt tagja, korán kapcsolódott be a politikai életbe. A komműn bukása
után a Kath. Népszövetség titkára volt. A Föld
Népe címmel hetilapot alapított és főmunkatársa volt A Nép című lapnak. 1920-ban Kapuvár beválasztotta a nemzetgyűlésbe, amelynek
bizottságaiban és plénumában különösen szociális és kulturális kérdésekkel foglalkozó, széleskörű figyelmet keltő beszédeket mondott,
ő vetette fel az ínségadó eszméjét is. 1931-ben
Pest vm. közgyűlése a vm. képviseletében felsőházi taggá választotta, de később a pestkörnyéki egységespárti listán újból képviselői
mandátumhoz jutott. Újpest társadalmi és
politikai életének kiemelkedő vezető egyénisége, akinek nagy része van a nemzeti és ker.

Csiki Endre
eszme megerősödésében e fontos pestkörnyéki
gyárvárosban. L.: Újpest, Szt. István-tér 13.
Tel.: 294—196.
Csik Lajos dr., a kolozsvári Tud. Egy.-en a
fajbiológia és örökléstan nyilv. rk. tanára. Szül.:
Felsőnyárád, 1902 jan. 7., ref. Középisk. elvégzése után Debrecenben és Berlinben folytatta
egy. tanulmányait, orvosi okl.-et szerzett.
1925—28-ig gyakornok, majd megb. tanársegéd volt a debreceni Tud. Egy.-en. 1928—
1940-ig gyakornok, asszisztens, adjunktus, majd
osztályigazgató a tihanyi Magy. Biológiai
Kutatóintézetben. Közben 1939-ben a bp.-i
Tud. Egy.-en m.-tanárrá képesítették. 1928—
1929-ben és 1933—34-ben áll. ösztöndíjas volt
Berlinben, 1932-ben pedig tanársegéd a bázeli
egy.-en. 1936—37-ig Rockefeller-ösztöndíjjal a
londoni University College-ben, 1939 második
felében és 1941-ben mint cserekutató Berlinben
a magyar-német kulturális egyezmény keretében folytatott tanulmányokat. Tudományos
összeköttetést tart fenn német, angol, amerikai,
olasz, belga, japán s kínai kutatókkal. Örökléstannal és faj biológiával foglalkozik. Az örökléstan tárgyköréből mintegy 40—50 tudományos
értekezése jelent meg hazai és külföldi szakfolyóiratokban. A német Genetikai Társ. és
több magyar tud. társ. tagja. Az 1939-ben
Edinburghban tartott nemzetközi örökléstani
kongresszuson magyar részről Vice-President
volt. Németül, angolul is beszél. L.: Kolozsvár, Egyetem-u. 1. Tel.: 20—63.
Csik László dr., kir. járásbíró. Szül.: Győr,
1901., r. k. Gimn. érettségije után jogtudori,
majd egys. bírói és ügyvédi okl.-et szerzett.
Előbb ügyvédjelölt volt Kaposváron, majd
Nagykanizsán kir. bírósági fogalmazó és jelenleg Letenyén kir. járásbíró. Németül is beszél.
L.: Letenye (Zala vm.).
Csiki Endre, erzsébetvárosi, zeneszerző.
Szül.: Kolozsvár, 1888 dec. 1., r. k. Régi nemesi családból származik, amelynek nevezetesebb tagjai Cs. Gergely drámaíró és Cs. János
zeneszerző. Középisk. érettségit tett, két félévig a kolozsvári Egy.-en a matematikai és
természettud. karon folytatott tanulmányokat,
a bp.-i Zeneakadémián pedig a zeneszerzői tanszak hallgatója volt. 1912-től a háború végéig
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mint népi. kat. szolgálatot teljesített. 1919—
1939-ig Désen lakott, zeneoktatással, valamint
szimfónikus zenekar vezetésével foglalkozott.
1939 óta ismét Kolozsváron lakik. A román
megszállás alatt résztvett különböző magyar
irodalmi és művészeti mozgalmakban. Zeneelmélettel, hallásfiziológiával, modern lélektannal foglalkozik. Szépirodalmi, esztétikai, filozófiai és tudományos közleménye több erdélyi
lapban jelent meg. Az erdélyi költők verseire
komponált dalsorozata a kolozsvári Zeneiskola
énektanszakának r. tanítási anyaga. Szerzeményei a kolozsvári Nemzeti Színházban is
szerepeltek. Németül is beszél. L.: Kolozsvár,
Erzsébet-u. 35.
Csiki Gábor dr., unitárius vezető-lelkész.
Szül.: Székelykeresztúr, 1891. Középisk. szülővárosában és Kolozsvárott végezte. Theológiát
a kolozsvári Unitárius Theológiai Akadémián,
bölcsészetet az ottani Ferenc József Tud.-Egy.-en
hallgatott. 1915-ben szentelték pappá és 1916ban megszerezte a hittanári képesítést. Ugyanebben az évben meghívták a kolozsvári unitárius
egyházközségbe rendes lelkésznek. A háború
alatt tábori pap volt, utána sokat utazott külföldön. Főleg Angliában és Amerikában járt és
mint a magyar kisebbségek ügyének szószólója
fejtett ki fáradhatatlan tevékenységet. 1921-ben
az amerikai meadville-i egyetem a tiszteletbeli
doktori címmel tüntette ki. A vallási és nemzeti
kisebbségek nemzetközi védőbizottságának tagja,
a Dávid Ferenc Egyesület főtitkára. A bp.-i
Unitárius Misszió Ház igazgató-lelkésze, az
egyházközség vezető-lelkésze. A magyar kisebbségek védelme és a hitélet terén szerzett kiváló
munkássága elismeréséül a m. kir. kormányfőtanácsosi címet és a TESZ érdemérmét kapta.
Széleskörű irodalmi munkásságot fejtett ki a
revíziós gondolat és a kisebbségek, különösen a
hazájától
elszakadt
magyarság érdekében.
Theológiai munkái között a legnevezetesebb a
„Hiszek egy Istenben” című könyve. L.: Bp.,
IX., Rákos-u. 3.
Csiki Jenő dr., sebészszakorvos. Szül.:
Zilah, 1895 jan. 25., r. k. Atyja: néh. Cs. János
dr., körorvos, anyja: Werzár Róza. Erzsébetvárosban az áll. főgimn.-ban érettségizett, a
bp.-i Egy.-en orvosi okl.-et szerzett. Résztvett
a világháborúban, 1915-ben bevonult a brassói

Csiki László dr.
24. honv. gy. e.-hez, 31 hónapot szolgált az
orosz és olasz fronton. 1918-ban szerelt le.
A szegedi Egy. sebészeti klinikáján mint
műtőnövendék dolgozott, 1923-ban műtőorvosi
vizsgát tett. Azóta több helyen működött,
legutóbb Szentesen, a csongrádvm.-i közkórházban mint alorvos. 1940 okt.-ben a Belügymin.
kirendelésére átvette a szászrégeni kórház
sebészeti osztályának vezetését. A MONE, a
Szegedi Egy.-i Baráti Egyes. tagja. Tart. e. ü.
hadnagy. Kitüntetései: a Vöröskereszt, a h.
ékítm., az ezüst érd. érem, az arany érd. ker.,
a bronz Signum Laudis, a II. o. ezüst vit.
érem, a bronz vit. érem és a Károly cs.ker. Több mint tíz tudományos közleménye
jelent meg magyar és német nyelven. Németül és angolul is beszél. L.: Szászrégen,
közkórház.
Csiki Lajos, főmérnök, közüzemi igazgató.
Szül.: Marosvásárhely, 1901 máj. 9., ref. Atyja:
ny. Cs. Lajos, a marosvásárhelyi Ref. Koll. ig.
Anyja: csíkszentgyörgyi Gaál Lenke. A középisk. elvégzése után 1920 szeptemberében
repatriált Marosvásárhelyről Bp.-re, ahol elvégezte a Műegyetemet és gépészmérnöki okl.-et
szerzett. Előbb kisebb vállalatoknál működött,
majd 1927—1940 decemberéig a m. kir. Légügyi Hivatalnál teljesített szolgálatot Bp.-en
mint üzemmérnök. 1940 dec. elseje óta Marosvásárhely városának főmérnöke és a városi
közüzemek ig.-ja. Az Erdélyi Férfiak Egyes.nek 1933-tól 1940-ig ügyv. titkára volt. L.:
Marosvásárhely, Városháza. Tel.: 714.
Csiki László dr., kir. közjegyző. Szül.:
Görgényszentimre, 1874 aug. 9., ref. Atyja
Cs. Dénes, állami erdész, anyja: Csíki Karolina
Marosvásárhelyen tett gimn. érettségit, az
egy.-et Kolozsváron végezte el. Jogi doktorátust és ügyvédi okl.-et szerzett, 1903 óta
ügyvéd. 1911-ig dr. Gidófalvi István közjegyzői
irodáját vezette, mint helyettes, Kolozsváron.
1911-ben kinevezték Marosvásárhelyre közjegyzőnek, 1921-ben azonban a románok elcsapták. A román impérium alatt mint ügyvéd
szolgálta a magyar ügyet. Jogtanácsosa volt
a Ref. Koll.-nak, a Bethlen Kata Egyletnek,
a Ref. Népszövetségnek, a Kemény Zsigmond
Társ.-nak, a Kolozsvári Tkp.-nak és Hitelbanknak. A Magy. Kaszinó és a marosvásárhelyi
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Torna Egylet vál. tagja. Tart. hadnagy, a
62. gy. e.-ben szolgált. Németül, románul is
beszél. L.: Marosvásárhely, Bolya-u. 19.
Csiky Albert, nyomdatulajdonos. Szül.:
Homoródvárosfalva, 1881 jan. 28., unit. 1923ban vett nyomdát Székelyudvarhelyen, ahol
résztvett a magyarság minden mozgalmában,
tagja volt az Orsz. Magy. Párt elnöki tanácsának is, megyei, városi tanácsos. Elnöke a helyi
Polg. Önképző Egyletnek és vál. tagja több
kultúregyletnek is. Egyházi felügyelőgondnok,
ipar és kereskedelmi kamarai tanácsos, az unit.
főtanács tagja, a helyi Tkp. felügyelő biz. tagja.
Kisebb-nagyobb cikkeket írt helyi és kolozsvári
lapokban, fiatalabb korában fővárosi lapokban
is. L.: Székelyudvarhely, Kossuth-u. 12.
Csiky János dr., vitéz, min. tisztviselő.
Szül.: Szeged, 1912., r. k. Érettségit a szegedi
piarista gimn.-ban tett, jogot a szegedi Egy.-en
hallgatott, államtud. dr.-rá summa cum laude,
jogtud. dr.-rá sub auspiciis gubernatoris avatták 1934-ben. Az egys. bírói és ügyvédi vizsgáját is kitüntetéssel tette le. Nemzetközi
joggal és közjoggal foglalkozik. Berlinben,
Párizsban és Genfben járt, könyvtárakat
tanulmányozott és magyar ösztöndíjjal Angliába
küldték, egy évet töltött a Genova Shool of
Int. Studiesben. Több szakmunkája jelent
meg, így „Az általános jogelvek, mint a nemzetközi jog forrása”, „A hágai nemzetközi
bíróság véleményező hatásköre” címen, továbbá
sok cikke és tanulmánya a Társadalomtudomány, a Jog és a Zeitschrift für Völkerrecht
c. folyóiratokban. 1934 óta igazságügyi szolgálatban áll és közjogi referens az Igazságügymin. törvényelőkészítő osztályán. Németül,
franciául, angolul és olaszul is beszél. L.: Bp.,
II., Retek-u. 33. Tel.: 121—670 és 152—470.
Csiky József, nyárádkarácsonyfalvi, ny.
ref. lelkész, tb. esperes. Szül.: Folyfalva, 1861
márc. 3., ref. Atyja: Cs. József, főszolgabíró,
anyja: Fekete Anna. Középisk. elvégzése
után Nagyenyeden a teológián folytatott
tanulmányokat. 1902—33-ig Medgyesen volt
ref. lelkész, 1933-ban nyugállományba ment.
Szerkesztője volt a Medgyesi Ujság-nak hat
éven keresztül. A lapban számos románellenes
cikke jelent meg, a románok e miatt azután

Csillag László
többször házkutatást tartottak lakásán. A
medgyesi Magy, Párt és a Magy. Kaszinó
elnöke. Járt Ausztriában és Romániában.
L.: Kolozsvár, Unió-u. 3. Tel.: 30—63.
Csikós Mihály, m. kir. számvevőségi ig.
Szül.: Szeged, 1883. Felsőkereskedelmi isk. érettségit és államszámviteltani államvizsgát tett.
Közszolgálati pályáját mint pénzügyi számtiszt
Alsókubinban kezdte. 1912—13-ban járási számvevő volt Csongrádon, azután ismét az alsókubini pénzügyigazgatóság számvevőségénél,
1914 óta pedig a szegedi pénzügyigazgatóság
mellé rendelt számvevőségnél szolgált, amelynek
most számvevőségi főnöke. A világháborúban
több mint 3 éven át első arcvonalbeli szolgálatot
teljesített, kezdetben mint szakaszparancsnok,
később mint századparancsnok. A nemzeti hadseregben is szolgált 1919 májusától 1920
júliusának végéig és mint címzetes gyalogsági
őrnagy szerelt le. Háborús kitüntetései: a hadidíszítményes III. o. katonai érdemker. a kardokkal, az ezüst és bronz Signum Laudis a kardokkal, a Károly cs. ker. és a háborús emlékérem. Az Országos Tűzharcos Szövetség szegedi
főcsoportjának, a szegedi Katholikus Körnek, a
Számvevőségi Tisztviselők Országos Egyes.-nek
stb. tagja, a Foederatio Emericana szegedi Clusia csoportjának dominusa. L.: Szeged, Gróf
Apponyi-u. 7.
Csillag József dr., ügyvéd. Szül.: Derecske
(Bihar m.), 1907, ref. Középisk. Nagyváradon
és Karcagon végezte, jogi tanulmányait a
debreceni Egy.-en. Közben villamossági és
műszaki képzettséget szerzett, majd keresk.
tevékenységet folytatott. Azután megszerezte
ügyvédi diplomáját és azóta gyakorló ügyvéd
Bp.-en. Németül is beszél. L.: Bp., V., Rothermere-u. 2. Tel.: 129—659.
Csillag László, ítélőtáblai bíró. Szül.:
Pancsova, 1878., r. k. Középisk. Bp.-en, Szabadkán és Szegeden végezte, míg jogot a bp.-i
Egy.-en hallgatott. A bírói vizsga letétele után
1900-ban joggyakornokká nevezték ki a szegedi kir. tvsz.-hez, 1905-ben albíró, később
járásbíró, 1924-ben pedig a szegedi tvszék
bírája lett. 1929-ben a szegedi ítélőtáblához
nevezték ki táblabíróvá. Ismert büntetőjogász.
Németül is beszél. L.: Szeged, Bocskay-u. 13/b.
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Csilléry Béla dr., min. tanácsos, szfőv.-i
pénzügyigazgató. Szül.: Kiskúnfélegyháza, 1879.
Jogi doktorátust szerzett 1902-ben a bp.-i
Pázmány Péter Egy.-en. Közszolgálatát 1904ben mint pénzügyi fogalmazó-gyakornok a
bp.-i adófelügyelőségnél kezdte, 1907-ben p. ü.
fogalmazóvá lépett elő, 1909-ben mint segédtitkárt a Pénzügymin. közgazdasági és vasúti
ügyosztályába helyezték át és megbízták az
adóügyi útmutató és ellenőrző hivatal főnökének helyettesítésével. 1926-ban pénzügyigazgatóvá lépett elő és 1927-ben átvette az újonnan
megszervezett szfőv. pénzügyigazgatóság vezetését. Több fontos pénzügyi kérdés elintézésénél felsőbb helyről ismételten igénybevették
értékes szolgálatait és rendkívül széleskörű
tudását. A háború alatt számos gazdasági
alakulat ellenőrzésével bízták meg. A forradalom
után résztvett a kommunista üzemek felszámolásában és megszervezte a forgalmiadó
ellenőrzését. Hivatalból tagja a főv. közgyűlésének és közgazdasági biz.-nak. Kiváló szolgálata elismeréséül több kitüntetésben részesült, tulajdonosa a II. o. polgári érd. ker.nek. L.: Bp., Mester-u. 5. Tel.: 136—496.
Csipák Sándor dr., kir. ítélőtáblai tanácsjegyző. Szül.: Bp., 1903 jan. 17., r. k. Középisk. Bp.-en végezte, gimn. és felsőkeresk.
isk. érettségit tett. A jogot a bp.-i Egy.-en
végezte és megszerezte a bírói és ügyvédi
okl.-et. Pályáját mint számv. díjnok kezdte
1921-ben, majd bír. díjnok és kezelő volt.
1934-ben nevezték ki bírósági fog. gyakornoknak, később joggyakornoknak, aljegyzőnek és
jegyzőnek. Jelenleg a bp.-i kir. ítélőtáblánál
tanácsjegyző. L.: Rákoscsaba-Újtelep.
Csiszár Lajos, építész, építőmester. Szül.:
Marosvásárhely, 1876. Ősszékely nemesi család
sarja, 1792-ben kelt kir. táblai végzéssel
igazolt törvényes leszármazottja görgényszentimrei és királyfalvi Literati Péternek. Görgényvára építőjének és várkapitányának. Tanulmányait szülővárosában, Nagyszebenben, Bp.en és Párizsban végezte. Tanulmányai befejezése után Marosvásárhelyen telepedett le
mint Erdély legelső okl. építőmestere. Vállalkozásában létesült a Városháza, a Közvágóhíd,
a városi téglagyár, a gyermekmenhely, a
kat. kórház, a Ref. Koll., a kath. gimn. épü-

Csiszér János
letei, paloták és bérházak. Vidéken is számos
épületet tervezett és épített. Marosvásárhelyen
négy ,,Csiszár-telep”-et hozott létre. A Magy.
Párt helyi tagozatában az elnöki tanácsnak,
az int. biz.-nak és az Orsz. Párt gazdasági
osztályának tagja. Az Orsz. Nagygyűlés az
Erdélyi Magy. Technika Előkészítésére Szervezett Biz. elnökévé választotta. Orsz. Magy.
Párti gyűlésen vetette fel a Magy. Ház gondolatát, amelyet Temesváron építettek fel
először. Mint a marosvásárhelyi építőiparosoknak elnöke megtervezte és országos gyűjtésből
felépítette a Szövetség palotáját, amelyben
Erdély egyetlen magyar iparostanuló otthona
van. Mint párizsi diák tudósítója volt egyik
bp.-i napilapnak. A század elején a Marosvásárhelyen megjelenő Székely Iparos c. hetilapot szerkesztette. Irt. bp.-i és erdélyi lapokba
is. Az Orsz. Magy. Párt a romániai választásokon többízben felléptette mint szenátorjelöltet. 1913-ban „Erdély iparosításának akadályai” c. füzete jelent meg. Az „Árkartellek
és Románia közgazdasága” c. könyvét a
Kereskedők Lapja közölte. A romániai Építőmesterek Orsz. Szöv.-nek elnöke, az Építőiparosok Szöv. díszelnöke, a Magy. Iparostanuló
Otthon örökös elnöke, a Kemény Zsigmond
írod. Társ. tagja, a ref. egyházmegye műszaki
előadója. Beutazta Franciaországot, Svájcot,
Belgiumot, Angliát és Németországot. L.:
Marosvásárhely.
Csiszér Ferenc dr., közkórházi főorvos. Szül.:
1906 aug. 18., ref. Édesapja: Cs. Károly.
Édesanyja: Máthé Erzsébet. Középisk. tanulmányait a kolozsvári ref. főgimn.-ban végezte,
majd a szegedi Tud. Egyetemen orvosi oklevelet
szerzett. 1935-től 38-ig a mátraházai áll. Tüdőszanatórium orvosa volt. 1938-tól 1939-ig a
szegedi belklinikán tevékenykedett, 1939 óta
pedig főorvos a munkácsi állami közkórházban
és a beregvm.-i tüdőgondozóban. Szakképesítést
nyert a belgyógyászat és a tüdőmegbetegedések
terén. Dolgozatai jelentek meg az Orvosi Hetilapban és a Tuberculosis elleni küzdelem című
folyóiratban. A román hadseregben 18 hónapot
szolgált. Beszél még románul, franciául és
angolul is. L.: Munkács, Nedenei-u. 15.
Csiszér János, szákodi, szobrászművész.
Szül.: Héjjasfalva, 1883 ápr. 28., r. k. Apai
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ágon a csíkszentkirályi Csiszérek, anyai ágon
pedig a csíktusnádi előnevet viselő Sánthacsalád leszármazottja. Atyja: néh. zs. Cs.
János, anyja: néh. Sántha Mária. Középisk.-it Székelyudvarhelyen végezte, majd Bp.-en
az Iparművészeti Isk.-ra iratkozott be, később
pedig Párizsban végzett tanulmányokat. Tagja
az Orsz. Magy. Képzőművészek Szöv.-ének,
tagja és vál. tagja a Képzőművészek Orsz.
Magy. Egyes.-nek, elnökségi tagja az Orsz.
Vakokat Gyámolító Egyletnek. Ismert szobrászművész, a British Museum megvásárolta a
Nemzeti dal című márványművét, amely az
egyetlen magyar szobormű a British Museumban. A stockholmi National Muzeum Swerström
Valborg énekesnő márványszobrát vette meg.
Elkészítette a rákospalotai, dorogi, felsőgallai,
komáromi és a bp.-i államvasutak hősi emlékműveit, a Gellért-kápolnában az Árpád-házi szentek
galériáját és az Aréna-út városligeti részén Csengery Antal szobrát. Csontba is farag miniatűröket. Több lapban művészeti ismertetőt és természettudományi cikkeket írt. Németül, franciául, olaszul és románul is beszél. L.: Bp.
X., Százados-úti Művésztelep. Tel.: 335—624.
Csoma Fáy Sándor, csomafái, bankpénztáros. Szül.: 1870 febr. 23., ref. Atyja: n. Cs.
F. Gábor földbirtokos. Anyja: n. Hatfaludy
Zsuzsanna. Középisk. a ref. főgimn.-ban végezte, ott tett érettségi vizsgát, mely után családi birtokán gazdálkodott. Később postamester lett Ördögkúton, onnan hasonló állásba
Székelyhídra került, honnan a románok elkergették. Akkor mint gazdatiszt kereste a kenyerét és tíz éven át a Hugenberg gr. birtokán dolgozott, végül a Székelyhídi Tkp.-hoz került
pénztárnoknak, mely állását ma is betölti. A
románok alatt állandó rettegésben élt a családjával együtt, folyton házkutatásokkal gyötörték, húsz esetben volt letartóztatásban. A Magyar Párt székelyhídi járási elnöke, az intézőbiz. tagja és a biharmegyei párt alelnöke volt.
L.: Székelyhídon.
Csoma Kálmán dr., m. kir. kormányfőtanácsos, a Horthy Miklós Kollégium igazgatója.
Szül.: Nagykanizsa, 1886. A bp. Tud. Egy.
bölcsészettud. karának hallgatója volt és tanulmányait kettős doktori oklevéllel és a magyar,
francia, latin nyelv és irodalom oktatására

Csont Sándor
képesítő tanári oklevél megszerzésével fejezte be.
1910-ben kinevezték a jászberényi állami gimn.
tanárává és ebben az állásában maradt meg —
a háborús megszakítással — 1926-ig. Tíz hónapon át harcolt a tűzvonalban, azután orosz hadifogságba esett. Négy évet töltött Szibériában
a krasznojarszki fogolytáborban, ahol igen
áldásos munkásságot fejtett ki magyar fogolytársai érdekében. Elnöke volt a háromezer
hadifogoly tisztet egyesítő Magyar Szövetségnek, amely nagy hazafias cél szolgálatában
állott. Ebbéli tevékenységéért a Honvédelmi Minisztérium utóbb elismerését fejezte ki. A hadifogságból visszatérve Jászberényben tanított
1926-ig, amikor kinevezték a Horthy Miklós
Kollégium igazgatójává. Működése új korszakot
jelent az intézmény fejlődésében. Nevéhez
fűződik a háromszázötven egyetemi hallgató
együttélését és a tudományos pályán való támogatását szolgáló kollégium újjászervezése. Munkássága elismeréséül a kormányfőtanácsosi címmel tüntették ki. Az ezüst vitézségi érem tulajdonosa. L.: Bp., IX., Üllői-út 51.
Csomor János dr., kir. járásbíró. Szül.:
Szamosújvár, 1904., r. k. Gimn. érettségit a
piaristáknál tett, jogi tanulmányait a kolozsvári Egy.-en végezte és az egys. bírói és ügyvédi okl.-ét Bp.-en szerezte meg. Az igazságügyi szolgálatban fokozatos előléptetés után
kir. járásbíróvá nevezték ki és jelenleg a váci
kir. jbír.-nál működik. A piarista diákszöv.
titkára, az Emericana váci elektora. L.: Vác,
Mátyás-tér 6. sz.
Csonka Elemér, nemes, kir. ítélőtáblai
tanácselnök. Szül.: Nagykapos (Ung vm.),
1876., r. k. Középisk. Ungváron és Kassán
járta, jogot a bp.-i Egy.-en végzett, bírói okl.-et
is Bp.-en szerzett. Félévig közigazgatási szolgálatban állott Ung vm.-nél, majd leszolgálta
önkéntesi évét, miután a bírói pályára lépett.
A szegedi törvszékhez nevezték ki joggyakornoknak, majd fokozatos előléptetés után táblabíró lett 1926-ban. Szegedről a bp.-i kir. ítélőtáblához helyezték át bírónak, ahol jelenleg az
egyik egyik büntető tanács elnöke. Németül is
beszél. L.: Bp., VII., Akácfa-u. 6. Tel.:
138—211.
Csont Sándor, kendei, szesznagykereskedő.
Szül.: Mohály, 1893 dec. 31., ref. Atyja: néh.
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Cs. Albert, anyja: Vízi Zsuzsanna. Felsőkeresk.
isk. érettségit tett. 1914—18-ig résztvett a
világháborúban, az orosz, olasz és román
frontokon teljesített szolgálatot. Tart. főhadnagy, az I. o. vit. érem, a bronz Signum Laudis,
az ezüst Signum Laudis, a III. o. kat. érd.
ker. és a Károly cs.-ker. tulajdonosa. 1931-ig
mint főkönyvelő működött a Déda bisztrai
fatermelő szolgálatában. 1932 óta ecetgyáros.
A Magy. Párt intézőbiz. tagja, az MSE, EKE,
a Nimród Vadász Egyes., a Magy. Kaszinó
tagja, a ref. egyház tanácsosa. Németül és románul is beszél. L.: Marosvásárhely, Csillagköz 4.
Csordás János, bank- és malomigazgató.
Szül.: Nagyvárad, 1893 jan. 30. Atyja: Cs. József, anyja: Barta Mária. Reálisk. érettségi után
két évig keresk. akadémiai tanulmányokat
folytatott és záróvizsgát tett. Utána a tisztviselői pályára lépett, 1913—14-ben bankhivatalnok volt, a világháború kitörésekor
bevonult és 1918-ban szerelt le. A II. o. vit.
ér., Károly cs.-ker., magyar, német, bolgár
háb. eml.-ér. tulajdonosa. 1918—21-ig ismét
mint
bankhivatalnok
dolgozott.
1921-ben
Bécsbe helyezték át, az ottani bankfiókhoz,
ahol 1939-ig működött. 1939 óta Bp.-en működik. Az őskeresztény Malom Egyes. vál. tagja.
A malomszakmában különleges szakismeretekkel rendelkezik. Beszél németül, franciául.
L.: Bp., II., Fenyves-u. 5. Tel.: 164—838.
Csordás László, textilüzem tulajd. Szül.:
Nagyszalonta, 1892 jan. 30., ref. Atyja: néh.
Cs. Lajos keresk., anyja: néh. K. Balogh
Zsuzsanna. Isk. végeztével a nőiszabó ipart
sajátította el és közben Bp.-en ipariskolába
járt. Felszabadulása után Németországban és
Ausztriában dolgozott különböző műhelyekben, majd visszatért szülővárosába és ott
textilüzemet létesített, melyet ezidőszerint is
önállóan vezet. A Buchle-féle szövőmódszer
szabadalom tulajdonosa. Résztvett a világháborúban. A román impérium alatt nyolcszázezer lei pénzbüntetésre ítélték, mert nem volt
hajlandó magyar munkásait elbocsátani. Németül és románul is beszél. L.: Nagyszalonta.
Csoma Kálmán dr., ny. szfővárosi árvaszéki
elnök, egyet. m. tanár. Szül.: Tét, 1881. A jogtud. doktorátust és ügyvédi okl. megszerzése

Czakó József dr.
után 1908-ban a főváros szolgálatába lépett.
1912-ben árvaszéki jegyző, 1914-ben ülnök,
1931-ben elnökhelyettes, 1933 májusában pedig
árvaszéki elnök lett. 1940-ben vonult nyugalomba. A gyámsági jogból egyet. m. tanári képesítést szerzett a Pázmány Péter Tud. Egyet.-en
A gyakorlati közigazgatási vizsga vizsgálóbiz. v.
tagja. Irodalmi téren is értékes munkásságot
fejt ki, 1918-ban elnyerte a Ferenc József koronázási jubileumi díjalapítvány tudományos
díját. Több önálló művet írt, amelyek közül a
nevezetesebbek ,,Az utóörökösödésről”, „Fejezetek a gyámsági jogból”, „A szociális gyermekvédelem rendszere”, „A szegénygondozás Budapesten”, „Gyámsági jog és jogszolgáltatás”.
L.: Bp., I., Szirtes-u. 5/a. Tel.: 150-441.
Csukássy Lóránt dr., ügyvéd, m. kir.
gazdasági főtanácsos. Szül.: Győr, 1888., r. k.
Középisk. a győri bencéseknél és a soproni
ev. líceumban végezte, jogi tanulmányait a
bp.-i Egy.-en folytatta és megszerezte a közgazdasági karon a közg. szakértői okl.-et és
később az ügyvédi okl.-et is. Résztvett a
világháborúban,
tulajdonosa
két
Signum
Laudisnak a kardokkal, a bronz vit. éremnek,
a seb. éremnek, a Károly cs.-ker.-nek és a
német vasker.-nek. A főváros politikai életében jelentékeny szerepet játszik, tagja a törvhat.
biz.-nak. Ügyésze volt a Gyermekvédő Ligának, a Faluszövetségnek és a földosztáskor
állami gazdasági szakértő volt. A Marcal folyót
tíz éven át tartott kemény munkával szabályoztatta és ezáltal 5000 hold szántóföld mentesült az árvíztől. Tagja a Tűzharcos Szöv.nek és a Légoltalmi Ligának. Németül és
olaszul is beszél. L.: Bp., IV., Kristóf-tér 7.
Tel.: 188—770.
Czakó József dr., sepsiszentgyörgyi és
kilyéni, kórházi szanatóriumi ig. főorvos. Szül.:
Székelykövesd, 1895 jan. 4., ref. Atyja: Cz.
József, földbirtokos, anyja: Korbuly Erzsébet.
A kolozsvári unit. főgimn.-ban érettségizett s a
kolozsvári Egy. néhány éve után a bp.-i Egy.-en
szerzett orvosi okl.-et és műtőorvosi diplomát.
Felavatása után a bp.-i II. sz. sebészeti klinikán működött 1925-ig, majd Marosvásárhelyre költözött s itt 1927 óta fejt ki közhasznú
működést. Az itteni szanatóriumot, amelynek főorvosa lett, az ő kezdeményezésére épí-
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tették meg. 1914 aug.-ban önként jelentkezett
katonának s a háború végén csapatkórházban volt beosztása. Az Erdélyi Múzeumegylet
orvosszaki ülésein a sebészeti kérdésekről nagyvonalú előadásokat tartott. Tagja az összes
marosvásárhelyi magy. társadalmi egyesületeknek, tulajdonosa a Vörös Kereszt érdeméremnek. Beutazta Németországot, Olaszországot,
járt Prágában és Bécsben is. Németül beszél.
L.: Marosvásárhely, Szanatórium. Tel.: 111.
Czakó Zsigmond László dr., ügyvéd. Szül.:
Bp., 1886, ág. ev. Középisk-it a bp.-i ev. főgimn.ban végezte, jogot a bp-.i Egy.-en, továbbá
Bécsben hallgatott, két szemesztert járt a
brünni technikai főiskolán is. A keresk. min.
ösztöndíjával egy évig Anglia gazdasági viszonyait tanulmányozta, majd onnan visszatérve,
tisztviselője lett egy nagy ipari konszernnek.
Később egy kisebb iparvállalat vezetőnek hívta
meg, amelyet középvállalattá fejlesztett. 1934ben megszerezte az ügyvédi okl.-et és irodát
nyitott. A Magy. Technológusok Orsz. Egyes.nek tizenöt éven át alelnöke volt, a GyOSz vál.
tagja, úgyszintén a Kelenföldi Társaskörnek is.
Németül, angolul és franciául is beszél. L.:
Bp., XI., Horthy Miklós-út 45. Tel.: 269—227.
Czájlik Lajos, vitéz, kereskedő. Szül.:
Bp., 1896. Régi nemesi család tagja. Gimn.-ot,
Keresk. Akadémiát, a Ludovika Akadémia
tiszti tanfolyamát és hadiiskola előkészítő tanfolyamát végezte. 1915-től fogva mindvégig
résztvett a világháborúban. Az I. és II. o.
ezüst, továbbá a bronz vit. érem, a Károly
cs.-ker. és a seb. érem tulajdonosa. Mint
tüzér főhadnagy szerelt le. A háború után a
nemzeti hadsereg főhadnagya volt 1922-ig.
Ekkor átvette és azóta magas színvonalon
vezeti az atyja által 1881-ben alakított Czájlik
Lajos bor- és italkereskedelmi céget. A magy.
bor- és italszakmának az ország határain túl is
elismert képviselője, a magyar bor- és pálinkakülönlegességeknek legismertebb propagálója. A
világ minden részében lerakatokat tartott fenn,
amelyeknek révén az öt világrészre szóló kivitelt bonyolított le. Az Orsz. Tisztikaszinó, a
Baross Szöv., az OMKE tagja. Élénk részt vesz
a lovassportban és tagja a bp.-i lovastüzéroszt.
pólócsapatának. L.: Bp., VI., Vilmos császár-út
49. Tel.: 122—831.

Cziráky László gróf dr.
Czeglédy Miklós dr., kecset-kisfaludi, ügyvéd, megb. közjegyző. Szül.: Dicsőszentmárton, 1876 febr. 19., ref. Atyja: néh. Cz. János,
ref. lelkész, anyja: egerpataki Márk Vilma.
A nagyenyedi Bethlen Koll.-ban tette le az
érettségi vizsgát, az egy.-et Kolozsvárott végezte, jogtudori okl.-et Bp.-en szerzett. Jogi
pályáját Kovásznán kezdte, mint a br. Groedl
fakitermelő cég jogtanácsosa, ahol évekig működött. Közben Háromszék vm. törv.-hat. biz.
tagja volt és a kovásznai független és 48-as
párt elnöke. Résztvett a világháborúban, népf.
hadnagyi rangban a belgrádi cs. és kir. kormányzóságnál teljesített szolgálatot. Leszerelése után
Nagyváradon telepedett le, ügyvédi irodát nyitott és azóta ott folytat ügyvédi gyakorlatot.
A román megszállás alatt több ízben élesen
exponálta magát a nagyváradi premontrei
gimn. ügyében, melyet a románok bezárattak,
de az épületet sikerült neki több ízben megmentenie. A Magy. Pártnak megalakulása óta
alelnöke és jelenleg is intéző biz. tagja. Irodalmi
téren is hatalmas munkásságot fejtett ki.
Állandó vezércikkírója a nagyváradi lapoknak,
éveken át szerkesztője volt a „Kereskedők
Lapjá”-nak és jelenleg is főmunkatársa az
„OMKE” c. szaklapnak. Nagy szolgálatot tett
a köznek a román megszállás alatt azzal, hogy
a román törvényeket magyarra fordította és
azokat kiadta. Társadalmi és közéleti téren is
jelentős szerepe van. A bécsi döntés után a
magy. kat. parancsnokságnál jogi előadóként
működött. Bejárta Észak- és Nyugat-Európát és
mindenütt a jogéletet tanulmányozta. Németül,
angolul, franciául és románul is beszél. L.:
Nagyvárad, Széchenyi-tér 18. Tel.: 22—21.
Cziffra Kálmán dr., ny. főispán, ősrégi
nemesi családból származik, amely Bihar vm.
történetében vezető szerepet játszott. Középisk.
és jogi tanulmányainak befejezése után Bihar
vm. szolgálatába lépett, már fiatalon szolgabíró,
majd főszolgabíró, később pedig főispán volt.
A Tisza-család bizalmas baráti köréhez tartozott és különösen Tisza István gróf miniszterelnök tüntette ki meleg barátságával. Vármegyéje és Nagyvárad társadalmi és kulturális
életében vezető szerepet játszott, a román megszállás alatt hajthatatlan magyar érzülete miatt
le volt tartóztatva a román hadbíróság által
indított ,,összeesküvési” perben. Az erdélyi
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Magyar Párt mozgalmaiban élénk részt vett,
tagja volt a központi, intézőbiz.-nak. Bihar vm.
visszacsatolása után magyar kormánymegbízottá nevezték ki a Bihar vm.-ben működő
katonai parancsnokság mellé. L.: Nagyvárad,
Szent László-u. 16.
Cziglányi Aladár dr., törvényszéki bíró,
egy.-i magántanár. Szül.: Pécsvárad, 1899, r. k.
Érettségit a pécsi cisztercita gimn.-ban tett,
jogi tanulmányokat a pécsi püspöki Jogakadémián folytatott, szigorlatait és jogtudori okl.-et
a bp.-i Egy.-en szerzett. Az egys. bírói és ügyvédi vizsgát kitüntetéssel tette le Bp.-en az
ügyvédvizsgáló biz. előtt. Előbb ügyvédjelölt,
majd 1923-ban joggyakornok a pécsi törv.széken, 1925-ben tanácsjegyző a pécsi Táblán,
1929-ben járásbíró Kalocsán, 1930-ban ugyanaz
Sásdon és 1935-ben vezető járásbíró Sásdon,
míg 1940 jan.-jában Pécsett törv.-széki bíró.
Ugyanabban az évben a pécsi Egy. magánjogi
tárgykörből magántanárrá habilitálta. Rendkívül élénk irodalmi, vallási és kulturális tevékenységet fejt ki Pécsett. Évente több helyen
és alkalommal, kultúrestéken előadásokat tart,
katolikus napokon beszédeket mond és minden
társadalmi mozgalomban elsőnek vesz részt.
Több ízben járt külföldön, leginkább Németés Olaszországban. A sásdi ker. Actio Catholica
elnöke, a Stefánia Szöv. alelnöke volt. A „Magyar Jogi Szemlé”-ben több cikke és tanulmánya jelent meg. Legutóbb „A tartásjog rendszere és szociálpolitikája”, „A vadkárkérdés”
stb. címen. Németül, franciául és olaszul is
beszél. L.: Pécs, Szent Imre-u. 5.
Czikó Árpád, a Háromszéki Tkptár könyvelője. Szül.: Bukarest, 1896 nov. 3., r. k.
Atyja: Cz. Lázár kocsigyártó, anyja: Ferenczy Veronika. Nagyváradon felsőkeresk.
isk. érettségit tett, elvégezte a községi közig,
tanfolyamot, jegyzői okl.-et szerzett. 1915-ben
bevonult katonának, 1918-ban szerelt le. A
háború után Csíkmegyében jegyző lett, 1921
óta pedig banktisztviselő. Hat évig a Csíkszeredái Tkp.-nál állt alkalmazásban, 1926 óta
a Háromszéki Tkp.-nál dolgozik. Nyolc éve a
sepsiszentgyörgyi Kaszinó titkára. A r. k. egyházközség tanácsosa stb. A bankszakmában és
a könyvelésben jártas. Románul is beszél. L.:
Sepsiszentgyörgy, gróf Teleki Pál-u. 4.

Czumbel Károly dr.
Czinte Gyula, bookmaker. Szül.: Fogaras,
1882. Középisk. Bp.-en végezte, érettségi után
a m. kir. Posta szolgálatába lépett és utoljára
mint postafelügyelő teljesített közszolgálatot.
A háborút a fronton küzdötte végig, leszerelés
után kilépett az állami szolgálatából és bookmakeri irodát nyitott. Egyike a legrégibb, legnépszerűbb bookmakereknek, aki a galopp és az
ügetőversenyeken egyaránt működik, a közönség és a versenyegyletek teljes megelégedésére.
L.: Bp., VIII., Baross-u. 52. Tel.: 143—912.
Czipler Sándor, vívómester. Szül.: Szatmárnémeti, 1909 nov. 4., ref. Atyja: Cz. János,
anyja: Czégényi Julianna. Középisk. Szatmárnémetiben végezte és még diák korában
kitűnt kiváló sportteljesítményeivel. A vívósportnak szentelte munkásságát és Bp.-en az
UTE csapatában Santelli tanítványa volt.
Azután egy évet Párizsban töltött és elvégezte
a L’Eccole Boegssnes Academie D’Armes főiskolát. A német-francia háború kitörésekor
elmenekült és 1939 szept.-ben érkezett szülővárosába, ahol vívóiskolát nyitott. Iskolájában kard-, tőr- és epée-sportot tanít nagy
sikerrel. Párizson kívül járt Brüsszelben, Londonban és Bécsben, ahol mindenütt tökéletesítette tudását. A szatmárnémeti sportélet egyik
elismert vezetője. Franciául, németül, románul
is beszél. L.: Szatmárnémeti, Kölcsey-u. 2.
Czipott György dr., kir. törvényszéki bíró.
Szül.: Pápa, 1904 jún. 30., ref. A gimn.-ot a
pápai Koll.-ban végezte, jogi tanulmányait
Bp.-en, ahol jogtudori képesítést és 1933-ban
ügyvédi okl.-et szerzett. Pályáját mint joggyakornok kezdte 1930-ban és fokozatos előléptetés után 1936-ban tanácsjegyző lett a debreceni Táblán, 1938-ban Berettyóújfalun járásbíró
és 1939-ben Debrecenben törv.-széki bíró, mely
hivatalát jelenleg is betölti. Németül is beszél.
Cziráky László gróf dr., cziráki és déncsfalvi, a Felsőház tagja, nagybirtokos. Szül.:
Dénesfán, 1876. Jogi tanulmányainak befejezése és a jogtud. doktorátus megszerzése után
a cs. és kir. Külügyminisztérium szolgálatába
lépett. Diplomáciai pályafutása során a Vatikánban, Berlinben, Szentpétervárott és Washingtonban teljesített szolgálatott. Itt érte a
világháború kitörése, amelynek hírére hazatért
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és mint a 9. huszárezred kapitánya ment a
frontra. Vitézségéért több kitüntetésben részesült. Súlyos sebesüléséből való felépülése után
ismét visszatért diplomáciai szolgálatba. Ekkor
Konstantinápolyba küldötték ki. Csakhamar
azonban kilépett a közszolgálatból és visszavonult a lovasberényi hitbizományi birtokra.
Azóta gazdálkodással foglalkozik, de Fejérmegye
közéletében részt vesz és különösen agrárproblémákhoz szólt hozzá a vármegyeházán és a
Felsőházban, ahová mint az örökös jogú családok választott tagja került be. Nagy érdemei
vannak a magyar lótenyésztés körül és több
éven át helyet foglalt a Magyar Lovaregylet
vezetőségében, valamint a Nemzeti Kaszinó
vál.-ban. L.: Lovasberény.
Czirner László, m. kir. dohánynagyárus.
Szül.: Nagyenyed, 1886 aug. 1., r. k. Atyja:
Cz. József, anyja: Kunná Laura. A nagyenyedi Bethlen koll.-ban érettségizett, a kolozsvári Tud. Egy.-en jogot hallgatott. 1909-ben
atyja halála után átvette Nagyenyeden a még
1860-ban alapított és erdélyszerte ismert fűszer-,
csemege- és dohánynagyárudát. 1921-ben a
románok elvették tőle a dohánynagyárudát és
üzletét lassan tönkretették. Végül is 1925-ben
a boltot eladta és magánalkalmazott lett.
A Magy. Pártnak megalakulása óta aktív tagja

Czumbel Károly dr.
volt. Mint a r. k. egyház tanácstagja tevékenyen működött a magyarság kulturális érdekeiért. Járt Ausztriában és Olaszországban.
Németül, románul is beszél. L.: Kolozsvár,
Obsitos-u. 11. Tel.: 22—12.
Czumbel Károly dr., vm.-i árvaszéki ülnök.
Szül.: Szaniszló, 1904 okt. 23., r. k. A szatmári
r. k. főgimn.-ban jelesen érettségizett, majd a
római Gergely Egy.-en bölcselettud. doktorátust szerzett. A kolozsvári Egy.-en tett jogi
államvizsgát, később pedig ügyvédi vizsgát.
Nagyváradon nyitott ügyvédi irodát. A visszacsatolás után Bihar vm. kat. parancsnoksága
mellett mint h. közigazgatási előadó működött.
1940 nov.-ben a belügymin. vm.-i árvaszéki
ülnökké nevezte ki. Mint egy.-i hallgató a bp.-i
Tud. Egy.-en „Aristoteles, Szent Tamás és
Des Cartes bölcseleti módszerének ismertetése
és bírálata” c. tanulmányával pályadíjat nyert.
Megalakulása után belső munkatársa, majd
alkalmi cikkírója lett a nagyváradi „Erdélyi
Lapok”-nak. Szociális tárgyú előadásokat tartott Nagyváradon a Kat. Népszövetség előadássorozatainak keretében. Felesége Láng
Alice, néh. Láng József ismert nagyváradi
nyomdatulajdonos és könyvkereskedő leánya.
Németül, olaszul, franciául és románul is beszél.
L.: Nagyvárad, volt Miron Cristea 19.
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Daradics Félix dr.

D
Daday Lóránt dr., m. kir. tanfelügyelő.
Szül.: Beszterce, 1893 nov. 6. Atyja: dr. D.
Ferenc kir. ügyész, anyja: Minichreiter Josephine. A kolozsvári Ref. Theológián lelkészi
okl.-et, a bp.-i Pázmány Péter Tud. Egy.-en
bölcsészdoktori okl.-et szerzett. Mint másodéves theológus 1914 őszén hadiönkéntesnek jelentkezett és bejárta az összes hadszíntereket.
1915 nov. 1-én mint zászlós olasz fogságba esett,
amelyből 1919 márc.-ban tért vissza Erdélybe.
1921-ben semesnyei családi birtokán gazdálkodott. 1923-ban a Ref. Egyetemes Konvent titkára lett Bp.-en. Ekkor kiegészítette egy.
tanulmányait. 1930-ban Székely Mózes név alatt
megírta
„Zátony
1932-ben
„A
térkép”,
1934-ben pedig a „Csütörtök” c. könyveit.
A román uralom alatt ezekért az izzó magyarságtól áthatott könyvekért 8 hónapi börtönt
szenvedett. Az erdélyi részek visszacsatolása
után Szolnok-Doboka vm. kir. tanfelügyelőjévé
nevezték ki. Az erdélyi írói gárda egyik legkiválóbb tagja, akinek művei egyaránt tetszést
arattak a közönségnél és a kritikánál. Németül, olaszul és románul is beszél. L.: Dés,
Erzsébet-u. 7.
Dany Baba, dani. Szül.: Mikelakán (Arad
vm.). Középisk. Bp.-en és Bécsben, majd a
bp.-i Iparművészeti Főisk.-t végezte el. Vívó-

tudásának fejlesztésére Bécsben és Rómában
járt. 1928 óta tagja a Honvédtiszti Vívóklubnak, megnyerte Magyarország első hölgytőrvívó-bajnokságát a legkiválóbb versenyzők
ellen. Külföldi vívókörökben is nagy megbecsülésnek örvend. 1928—29-ben újból megnyerte
Magyarország bajnokságát, a rákövetkező évben pedig az Európa-bajnokságot, majd a
Tátra-bajnokságot. 1928-ban az amszterdami
olimpiai játékokon előkelő helyezést ért el és
tagja volt a győztes magyar európabajnoki
hölgytőrcsapatnak. Valamennyi hazai és nemzetközi versenyben dicsőséget szerzett a magyar
névnek. Közel száz arany és ezüst érmet, serleget és ezüst koszorút nyert. A hölgysportról
rádióelőadást tartott és több cikke jelent meg
a budapesti napi- és sportlapokban. Kúnszentmárton díszpolgárává választotta. A Magy.
Vívó Szöv. elsőosztályú zsűritagja, a MAC
tagja. L.: Bp., IV.,Váci-u. 79. Tel.: 184-470.
Daradics Félix dr., ügyvéd. Szül.: Csíktaplóca, 1878 jan. 2., r. k. Atyja: D. Ignác,
földbirtokos, anyja: Csulak Julianna. A gimn.-ot
Csíksomlyón, az egy.-et Kolozsváron végezte,
ahol jogi doktorátust szerzett és Marosvásárhelyen tett ügyvédi vizsgát. 1905 óta folytat
ügyvédi gyakorlatot Csíkszeredán. 1914—15-ig
frontszolgálatot teljesített, mint hadapród orosz
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fogságba esett. 1918 márc.-ban jött haza, ekkor
újra jelentkezett ezredénél. Tart. hadnagy.
A világháború után ismét ügyvédi gyakorlatot
kezdett. Elnöke a Csíkszereda és Vidéke Hitelszöv.-nek és a Csíki Gazdasági Szöv.-nek.
A Magy. Párt csíkszeredai tagozatának elnöke,
a csíkszeredai Kaszinó tagja. Szerkesztője volt
a Csíki Őrszemnek és a Csíki Lapoknak. Járt
Német-, Francia-, Orosz- és Olaszországban.
Németül és románul is beszél. L.: Csíkszereda,
Wesselényi-u. 2.
Daróczi Ferenc dr., ügyvéd, a „Minerva”
Irodalmi és Nyomdai R.-T. ügyésze, a kolozsvári Ref. Szeretetház ügyésze. Szül.: Kajantó
(Kolozs vm.), 1905 júl. 25., ref. Atyja: Daróczi
Ferenc, a kalotaszegi ref. egyházmegye esperese.
Jogi doktorátust a kolozsvári Egy.-en szerzett,
ügyvédi irodája megnyitása után — rendes
ügyvédi munkáján kívül — különösen magyar ügyekkel foglalkozott a román hadbíróság előtt. A Magy. Párt kolozsvári tagozatának, annak feloszlatásáig jegyzője volt. Egyike
azoknak a meggyőződéses és komoly felkészültségű jogászoknak, akik a román megszállás alatt
nagy segítségére voltak a bajba jutott magyarságnak. Beszél németül és románul is. L.:
Kolozsvár, Magyar-u. 44. Tel.: 23—05.
Daróczi Miklós dr., ügyvéd. Szül.: Magyarvista, 1913 júl. 25., ref. Atyja: D. Ferenc ref.
esperes, anyja: Székely Zsuzsánna. A kolozsvári ref. főgimn.-ban érettségizett, jogi doktorátusát a kolozsvári Egy.-en szerezte meg. 1939
óta folytat Kolozsvárott ügyvédi gyakorlatot.
Mindenkor igen élénk szerepet játszott a Magy.
Párt és a népközösség nagy munkájában.
Tagja a kolozsvári Magy. Kaszinónak. Beszél
románul is. L.: Kolozsvár, Szentegyház-u. 27.
Tel.: 23—05.
Dálnoki Kováts Jenő, m. kir. kormányfőtanácsos, az Orsz. Iparegyes. ü. v. igazgatója.
Szül.: Borosjenő, 1884. A kolozsvári ref. gimn.ban tett érettségi vizsgát, az ottani Ferenc
József Tud. Egy. jogi karán és a kolozsvári
Keresk. Főisk.-n fejezte be tanulmányait. Két
éven át a Keresk. Múzeum előadója, majd tíz
éven át r. t. titkár volt. 1919-ben az Orsz. Iskola
Egyes. ig.-vá, 1921-ben pedig az Orsz. Iparegyes. titkárává választotta. 1925 óta ennek a

Dávid Antal dr.
nagymultú, a magyar iparosodás és közgazdasági fejlődés történetében kiváló szerepet jétszó
közületnek ü. v. ig.-ja. 1930 óta az Orsz. Társadalombiztosító Intézet elnökségi és a MABI
ig. tagja. Jelentékeny szakirodalmi működést
fejt ki. 1914 óta készíti a megélhetési indexszámokat és szerkeszti az Orsz. Iparegyes. hivatalos lapját, a Magyar Ipar-t és a Közgazdasági Figyelő-t. A napi és közgazdasági lapokban
számos cikke jelent meg, amelyek mindenkor
nagy figyelmet keltettek a szakkörök és a közönség körében. A magyar ipar terén szerzett
kiváló érdemei elismeréséül a Kormányzó Ur
a kormányfőtanácsosi cím adományozásává
tüntette ki, a közgazdasági egyes. és társulatok
pedig beválasztották vezetőségükbe. L.: Bp.,
XI., Lejtő-u. 2/a.
Dániel Ferenc br., vargyasi, földbirtokos és
mezőgazdasági szeszgyáros. Szül.: Vargyas, 1887
márc. 5., unit. Ősi székely főnemesi család sarja.
Jogtud. államvizsgájának megszerzése után
a családi birtok vezetését vette át. A világháború kitörésekor önként jelentkezett és a
9. huszárezredben mint tart. hadnagy szolgált,
A Bruszilov-offenzíva alkalmával orosz fogságba esett, ahonnan csak 1920-ban került
haza. Gazdasága az egész vidéken mintaszerű,
az ismert vargyasi ménest a román uralom alatt
is megtartotta. Birtokán a juhtenyésztést magas
színvonalra fejlesztette. Gazdasága több aranyérmet és elismerést nyert gazdasági kiállításokon. Alelnöke az Udvarhely vm.-i Mezőgazdasági Kamarának, unit. főtanácsi tag, a vargyasi
Gazdakör elnöke, az erdélyi Mezőgazdasági
Szeszgyárosok Egyes. felügyelő biz.-nak v.
tagja. Birtokán, felhasználva a renaissance
korból fennmaradt faragott köveket, a már
nemlétező kastélyból stílszerű folyosót épített.
Beszél németül Is. L.: Vargyas. Tel.: Olaszteleki posta.
Dávid Antal dr., a Fővárosi Könyvtár alig.-ja, egyet. m.-tanár. Szül.: Bp., 1890 jún. 29.,
r. k. 1919 óta áll a Fővárosi Könyvtár szolgálatában. 1924-ben az asszíriológia m.-tanára lett
a bp.-i Tud. Egy.-en. Tudományos tevékenységének eredményei: Bábel és Asszír I—II.
(1926—28). A Magyar Szemle „Egyetemes Történetében” a Keleti Ókor. Cikkei a Történeti
Szemlében, Magyar Szemlében s a párisi Revue
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d’Assyriologie-ban jelentek meg. Szaktanulmányokat végzett Németországban és Franciaországban, 1928-ban kutatói tevékenységet fejtett ki Anatóliában. Tudományos kapcsolatokat
tart fenn a külföldi orientalistákkal. A világháborúban a 14. honv. gy. e. századparancsnoka
volt, tart. főhadnagy. A kardokkal ékített III. o.
kat. érd. ker., arany érd. ker., bronz vit. érem,
Károly cs. ker., a II. o. porosz vaskereszt és a
német Ehrenkreuz tulajdonosa. Az Orsz. Magy.
Gyermekvédő Egyes. ü. v. elnöke, a Vöröskereszt I. ker. vál. alelnöke, a Magy, Könyvtáros Egyes. vál. tagja, a Magy. Társadalomtud. Társ. vál. tagja, a Magy. Előázsiai Társ.
titkára stb. L.: Bp., I., Krisztina-krt. 167.
Tel.: 153-033.
Dávid György dr., orvos, OTI körzeti orvos. Szül.: Kézdivásárhely, 1910 ápr. 16., r. k.
Középisk. elvégzése után 1935-ben. a kolozsvári
Egy.-en orvosi diplomát szerzett, 1936—37-ben
katonáskodott, 1938 óta orvosi gyakorlatot
folytat. Németül, franciául és románul is
beszél. L.: Kézdivásárhely, Fő-tér 16.
Dávid István dr., ügyvéd. Szül.: Kézdivásárhely, 1884 dec. 23., r. k. Atyja: D. Antal,
anyja: csíksomlyói és erzsébetvárosi Csiky Ida.
Atyai nagyapja: id. D. István, az 1848-i szabadságharcban Bem hadseregében szolgált.
Anyai dédapja csíksomlyói és erzsébetvárosi
Csiky Emánuel országbíró és szenátor volt.
A kolozsvári Egy.-en szerzett jogi doktorátust.
Gyakorló ügyvéd 1913 óta. A román megszálláskor a hűségeskü letételét megtagadta, ezért az
ügyvédi gyakorlattól eltiltották. Négy év mulva,
1923-ban súlyos anyagi viszonyai és családja
eltartása miatt volt kénytelen ügyvédi gyakorlatra jelentkezni. Időközben zeneleckék adásából tartotta fenn családját. A megszállás alatt
mindvégig rendíthetetlen magyar fajú öntudatos magatartással tűrte a szenvedést. E miatt
fogságot és több mint egy évig tartó internálást
is elviselt. Az erdélyi Magy. Párt alapító biz.nak tagja volt, majd titkára volt a kézdivásárhelyi tagozatnak és a megyei vál.-nak. Egyházikulturális és politikai téren áldozatos munkásságával az erdélyi magyarság egyik vezetője.
A helyi Székely Ujság hasábjain politikai, kulturális és vallási megmozdulásokra buzdította
a magyarságot vezércikkekben. Elnöke volt a

Dávid Mihály
Kath. Népszöv. helyi tagozatának, ebben a
minőségében szervezte meg minden évben
a Krisztus Király ünnepségeket eucharisztikus
körmenetben, amelyeken a másvallású magyarok is tömegesen vettek részt. A helyi r. k,
egyházközségnek, a Kaszinónak, a Keresk
Körének, valamint az Erzsébet Árvaleányintézetnek az ügyésze, több egyesület ig. tagja,
stb. Kora ifjúságától kezdve zenei pályára készült,
zenetanulmányait
magánúton,
majd
a kolozsvári Zenekonzervatóriumban kezdte.
Több kitűnő szerzeménye jelent meg, fővárosi
kiadóvállalatok kiadásában is. Háborús dalokat,
magyar nótákat és operetteket komponált
igen nagy sikerrel, dalárdákat szervezett és
vezetett. Több erdélyi és budapesti zenei lapban jelentek meg nagy érdeklődéssel kísért
írásai. L.: Kézdivásárhely.
Dávid János, gyógyszertártulajdonos. Szül.:
Kézdivásárhely, 1894 máj. 15., r. k. Atyja:
D. János kereskedő, anyja: Vertén Gabriella.
Kolozsváron a r. k. gimn.-ban érettségizett, az
egy.-en gyógyszerészi okl.-et szerzett. 1914—
1918-ig gyakornok, majd egy. tanársegéd volt
a kolozsvári Gyógyszerészeti Intézetben. 1919ben bérlője, később tulajdonosa lett Marosvásárhelyen a Szentlélek gyógyszertárnak. A
Magy. Párt intézőbiz. tagja, a Magy. Kaszinónak öt évig, a Torna Kertnek hat évig voltelnöke. R. k. egyháztanácsos, a r. k. státus
képviselője három év óta. Az EKE vál. tagja,
az MSE vívószakosztályának elnöke. Tart.
hadnagy. Beutazta egész Európát. L.: Marosvásárhely, Széchenyi-tér 38. Tel.: 77.
Dávid Mihály, a Globus R.-T. erdélyrészi
kirendeltségének igazgatója. Szül.: Kézdivásárhely, 1893 szept. 29., r. k. Nagyanyai
ágon Kiss Ernő tábornok, aradi vértanu dédnagybátyja volt. Atyja: D. Antal, anyja:
E. Csiky Ida. Gimn. érettségit tett, majd elvégezte a Keresk. Akadémiát. A világháború
kitöréséig biztosítási tisztviselő volt, majd a 18.
tábori vadászzlj.-nál végigküzdötte a háborút,
azután banktisztviselő lett, 1920-ban pedig a
Dermata bőrgyár cégjegyzője (a nyersbőrbeszerzés vezetője), 1939—40 tavaszáig a román
Nyersbőrközpont technikai igazgatója volt.
Minthogy 1940 júniusában állását politikai
viselkedése folytán felmondották, a textil-
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szakmában helyezkedett el. Több alkalommal tanulmányozta a német és- az olasz
nyersbőrszöv.-i életet, a délamerikai, finn, lett,
litván, dán, holland, ázsiai és afrikai nyersbőrkereskedelmet. Ezen a téren kitűnő szakember
és elismert szervező erő, kifogyhatatlan munkabírással és munkakészséggel. L.: Kolozsvár,
Párván-u. 3. Tel.: 12—68.
Deák Ferenc, okl. építőmester, építész.
Szül.: Kolozsvár, 1904 dec. 3., r. k. Atyja:
D. Ferenc, anyja: Czverli Katalin. Főgimn.
érettségit tett, majd felsőépítőipariskolát vég.
zett. 1928—30-ig külföldi tanulmányúton volt
Francia-, Németországban, Belgiumban és Hollandiában. 1930 óta önálló építőmester. A Magy.
Párt, a Nemzeti Kaszinó, az EKE tagja. Kolozsvárt és vidékén mintegy száz bérházat tervezett és épített. Németül és románul is beszél.
L.: Kolozsvár, Árpád-u. 39. Tel.: 17—02.
Deák Gyula dr., kalotaszentkirályi, kir. közjegyző orsz. gyűl. képv. Szül.: Kolozsvár, 1887
okt. 15., r. k. Atyja: k. D. Gyula, anyja:
Kun Anna. A kolozsvári piarista gimn.-ban
érettségizett, az egyet.-en jogi és államtud.
doktorátust szerzett. Berlinben tanulmányokat
folytatott. Marosvásárhelyen tett ügyvédi vizsgát. 1911—14-ig mint ügyvéd működött, majd
bevonult katonának. 1914—18-ig teljesített
szolgálatot az orosz és olósz fronton, megsebesült. A Magy. Pártnak 1920—38-ig központi
főtitkára volt. A kolozsvári Nemzeti Kaszinó
volt igazgatója és húsz éven át vál. tagja, a
KAC alelnöke, a kolozsvári Korcsolyázó Egylet
h. elnöke, a r. k. egyház vál. tagja és a Jogügyi
Biz. tagja. Tart. tüzérszázados, kitüntetései: a Signum Laudis kétszer és a Károly
cs.-ker. Csaknem minden sportot űz, síel,
lovagol, korcsolyázik, teninszezik. Kiváló sportszervező. Számos hírlapi cikket és politikai
közleményt írt. Németországban és Franciaországban járt. Németül és románul is beszél.
L.: Kolozsvár, Fürdő-u. 6. Tel.: 28—33.
Deák Károly, okl. gazda, földbirtokos.
Szül.: Barátos (Háromszék vm), ref. Atyja:
Barabás, anyja Joós Borbála. Kolozsváron
végezte a Gazdasági Akadémiát, utána több
uradalomban dolgozott mint gazdatiszt. A román megszállás után hazatért családi birtokára.

Debreczy Sándor dr.
Nagy küzdelmet folytatott a román gazdákkal,
hogy rentábilissá tegye a gazdálkodást. Olyan
nagy és súlyos adókat vetettek ki rá, amelyek
lehetetlenné tették a versenyt. Főleg juhtenyésztéssel foglalkozott és annak ellenére,
hogy a román gazdák szabadon és minden
megkötöttség nélkül legeltethették juhaikat,
mindvégig fenn tudta tartani gazdaságát.
Hosszabb ideig elnöke volt a községi Gazdakörnek és alelnöke a községi Magy. Pártnak.
Jelenleg több kisajátított birtok gondnoka.
Beszél németül is. L.: Barátos (Háromszék vm).
Debreczy Béla, m. kir. II. o. forgalmiadó
tiszt. Szül.: Bustyaháza, 1889 júl. 28., ref.
Atyja: néh. D. Ödön, anyja: néh. Posch Róza.
Gimn. érettségit tett, a jogi karon végbizonyítványt szerzett, államszámviteltani államvizsgát
tett. Érettségi után a kolozsvári m. kir. Telepítési Felügyelőséghez került gyakornoknak,
majd
számtiszt
lett.
A
világháborúban
az V. honv. ker. hadbiztosságnál teljesített
szolgálatot. A forradalom alatt kat. alakulatban, rendfenntartói szolgálatban a kolozsvári
vasútállomáson volt beosztva. 1918-ban áthelyezték az erdőig, számvevőségéhez, ez
állásából azonban 1919 márc.-ban a románok
eltávolították. A román megszállás alatt a
magángazdaságban helyezkedett el. Repatriált,
Vecsésre költözött és miután későn kapta meg
a beköltözési engedélyt, nyugdíjazták. Többévi
állástalanság után forgalmiadó-, majd malomellenőr lett. 1919 óta méhészkedik. Az Orsz.
Magy. Méhészeti Egyes. ig. vál. tagja, a vecsési
Méhész Kör titkára és pénztárnoka. L.: Vecsés,
Eötvös-u. 5. Tel.: 54.
Debreczy Sándor dr., a sepsiszentgyörgyi
Székely Mikó Kollégium r. tanára. Szül.: Kászonújfalu, 1907 febr. 23., ref. Középisk. elvégzése
után, középisk. tanári és bölcsészettudori okl.-et
szerzett. Egyet.-i tanulmányait a kolozsvári
és párizsi egy.-eken végezte. 1929 óta a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Koll. tanára. A nyári
szünidőkben beutazta Német-, Francia-, Olaszországot, Svájcot és Jugoszláviát, két évet
töltött Párizsban. Az 1939-es háború kitörése
előtt összeköttetésben állott a franciaországi
Archeológiai Egyesülettel és a Science Historique c. francia folyóirat szerkesztőségével.
A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum
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őre, az Erdélyi Múzeum Egyes. tagja, önálló
művei: Körösi Csorna Sándor csodálatos élete
és a Székely Nemzeti Múzeum kéziratos
nyelvemlékei. Megjelentek még a régi magyar
irodalomra vonatkozó tanulmányai, modern
jrodalmi, közművelődési tanulmányai, útleírásai, neveléstani cikkei erdélyi napilapokban
és hetilapokban. Németül, románul és franciául is beszél. L.: Sepsiszentgyörgy, Székely
Mikó Koll.
Dely István dr., kir. tvszéki bíró. Szül.:
Bp., 1903,, r. k. Középisk. a nyíregyházai
ev. gimn.-ban, a bp.-i IX. ker. áll. főgimn.-ban
és a minoriták volt gödöllői gimn.-ában végezte
és ott tett érettségi vizsgálatot. Jogot a bp.-i
Egy.-en hallgatott, ott avatták jogtudorrá, az
egys. bírói és ügyvédi vizsgát ugyancsak
Bp.-en tette le. Pályáját, mint jegyző gyakornok
kezdte 1921-ben, azután a Pénzintézeti Központ
tisztviselője volt, majd ügyvédjelölt. Igazságügyi pályáját, mint joggyakornok kezdte Kisújszálláson, onnan Kalocsára került, ott lett
jegyző, 1938-ban szeghalmi járásbíró és 1938
augusztus óta Kalocsán tvszéki bíró. Titkára az
Orsz. Bírói és Ügyészi Egyes. kalocsai osztályának. Németül és olaszul beszél. L.: Kalocsa,
Haynald-u. 36.
Deme József dr., tvszéki aljegyző. Szül.:
Fülek (Nógrád vm.), 1912 márc 18., r. k. Érettségit a losonci ref. reál (volt csehszlovák áll.
gimn.) magyar tagozatán tett, utána nyolc
félévet hallgatott a pozsonyi Komenszky egy.
jogi karán, ahol jogtudori okl.-et szerzettPozsonyi tanulmányai idején a magyar diákmenza teljes kedvezményeiben részesült. Két
évig Csehország különböző városaiban kat.
szolgálatot teljesített, 1937-ben kinevezték,
még a csehek, a komáromi tvszékhez joggyakornoknak, onnan Párkánynánára, majd Ungvárra
helyezték át. Ott érte a visszacsatolás és a
magyar igazságügymin. aljegyzővé nevezte ki,
mely hivatalt most is ellátja. Németül, tótul,
csehül és ruszinul is beszél. L.: Ungvár.
Deme Sándor dr., kir. járásbíró. Szül. ;
Sajóháza, 1907., r. k. Rozsnyón végezte a
gimn.-ot és a jogot a pozsonyi volt Komenszkyféle cseh egy.-en hallgatta, ott tett jog és
államtud. doktorátust. Bírósági szolgálatba

Demeter György dr.
még a csehszlovák uralom idején lépett 1930ban és 1933-ban lett érsekújvári járásbíró.
A visszacsatolás ott érte és 1939-ben a magyar
igazságügymin. megerősítette, illetve kinevezte
kir. járásbírónak Érsekújvárra. Németül, szlovákul és csehül beszél. L.: Érsekújvár.
Demeter Attila dr., nyárádgálfalvi, táblabírói címmel és jelleggel felruházott járásbiró.
Szül.: Bp., 1885 szept. 18., unit. Atyja: dr. D.
Lőrinc, székelyudvarhelyi főszolgabíró. Anyja:
Prexly Emília. Jogi tanulmányait a kolozsvári
Egy.-en szerezte, ugyanott tett bírói vizsgát is.
A kolozsvári törvényszéken volt joggyakornok.
Albírónak nevezték ki az óradnai járásbírósághoz, innen a román megszállás előtt a székelykeresztúri jbírósághoz került, de az eskütételt megtagadta és csak egy év után tette le.
1925-ben kapta meg a táblabírói címet, a jbíróság megszüntetésével az abrudbányai jbírósághoz helyezték át, ahonnan 1940 szept. 3-án
az erdőszentgyörgyi jbírósághoz nevezték ki.
Az unit. egyház főtanácsának tagja. Beszél
románul is. L.: Erdőszentgyörgy.
Demeter Ferenc, férfiszabó, ipartestületi
elnök. Szül.: Bögöz, 1889 márc. 8., ref. Atyja:
Sándor,
anyja:
László
Anna.
Bp.-en
végezte a Munkácsy gimn. esti tanfolyamát.
Kolozsváron és Bp.-en volt szabász. 1920 óta
Kolozsváron önálló szabómester. Ref. presbiter^
a Székely Társ. alelnöke, a kolozsvári Iparosegyl.-nek tíz éven át elnöke volt. 1914—17-ig
hadimunkát végzett. A szabók szaklapjában
több cikke jelent meg. L.: Kolozsvár, Jókai
utca 2. sz.
Demeter György dr., kir. tvszki bíró.
Szül.: Magyarigen (Alsó-Fehér vm.), 1899.,
r. k. Középisk.-it a nagyszebeni áll. főgimn.ban végezte, jogi tanulmányait Kolozsvárott
kezdte és Szegeden fejezte be. Az egyes. bírói
és ügyvédi vizsgát Bp.-en 1927-ben tette le.
Igazságügyi szolgálatba 1922-ben lépett mint
joggyakornok és működött a bp.-i büntető,polg., a pestvidéki tvszékeken, majd berendelték tanácsjegyzőnek a bp.-i kir. ítélőtáblához. Jegyzői kinevezését 1926-ban, titkárit
1928-ban, bírói kinevezést pedig a gödöllő.
jbír.-hoz 1931-ben kapta. Onnan került a bp.-i
kpti jbír.-hoz, majd 1939-ben a bp.-i törvény-
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székhez, ahol jelenleg is mint egyesbíró működik. Németül, franciául és románul is beszél.
L.: Bp., V., Szalay-u. 5/a. Tel.: 310—784.
Demeter János dr., ügyvéd. Szül.: Kerlés,
1908 júl. 6., r. k. Atyja: D. János, anyja:
Móritz Margit. Gimn. Székelyudvarhelyen
végezte s a kolozsvári Egy.-en jogi doktorátust
szerzett. 1937 óta ügyvédeskedik Kolozsvárott
s a magyar népközösség keretein belül a román
megszállás alatt eredményes munkát végzett.
A románok által elbocsátott s a nyelvvizsgákon
megbuktatott magyar tisztviselők jogi védelmét látta el. Ügyvédi ténykedésén kívül újságrással is foglalkozott, szaklapokban jogi tanulmányai jelentek meg. Beszél franciául és
románul is. L.: Kolozsvár, Király-u. 29. Tel.:
17—60.
Demetrovits Elek dr., a Nagyváradi Agrár
Tkp. R.-T. vezérigazgatója. Szül.: Nagyvárad,
1876 nov. 15., r. k. Középisk. a Szepességen,
Lőcsén és Nagyváradon végezte, a premontrei gimn.-ban tett érettségit, Marosvásárhelyen szerzett ügyvédi okl.-et. Nyolc évig
Nagyváradon folytatott ügyvédi gyakorlatot,
az 1910-ben megalakult Nagyváradi Agrár
Tkp. R.-T. egyik alapítója volt, egy évig mint
ügyész működött az intézetnél, majd 1911-ben
vezérigazgatóvá választották meg. Ebben a
minőségében azóta megszakítás nélkül működik.
A vezetése alatt álló Tkp.-t a legválságosabb
időben is kitűnő előrelátással és szakértelemmel
vezette, úgyhogy amíg a régi, nagyhírű helyi
pénzintézetek közül több válságos helyzetbe
került, addig a Nagyváradi Agrár Tkp. R.-T.
saját tőkéjében megnövekedve, a bizalom és
megbecsülés jegyében zavartalanul folytatta
működését. A román megszállás terhes évei
alatt szilárd magyar helytállással és a román
beavatkozási kísérletek visszautasításával a
jövő zálogát szerezte meg arra, hogy a keletmagyarországi és az erdélyi részek csatolása
folytán Nagyvárad város és a megye szolgálatába állíthassa sokoldalú működését. Tagja
Nagyvárad város törv. hat. biz.-ának, a Magy.
Nemzeti Bank helyi fiókintézetének bírálója,
a TÉBE igazgatója és erdélyi körzetének
alelnöke. Tevékeny részt vesz a város közgazdasági és társadalmi életében. L.: Nagyvárad.

Demény András dr., kir. bír. jegyző. Szül.:
Nagyenyed, 1903., ref. A veszprémi piarista
gimn.-ban tett érettségi vizsgát, a jogot abp.-i
Egy.-en hallgatta, ott avatták jogi doktorrá
és egys. bírói és ügyvédi okl.-et is Bp.-en szerezte meg. Előbb ügyvédjelölt, majd Győrben
önálló ügyvédként működött, míg 1937-ben
kinevezték a bírósághoz jegyzőnek. Ügyvédkedése ideje alatt több társadalmi egyes.-nek
volt az ügyésze. L.: Győr, Schwarzenberg-u
9/B.
Dencz Sándor, kir. ítélőtáblai bíró. Szül.:
Rozsnyó, 1877., r. k. Atyja: néh. D. Manó,
v. katonatiszt, kassai tvszéki irodafőtiszt,
anyja: néh. bellusi Baross Ilona, földbirt. és
főszolgabíró leánya. Érettségi vizsgát Sátoraljaújhelyen a piarista gimn.-ban tett, jogot
Kassán hallgatott a Jogakadémián és bíró
okl.-et szerzett. Joggyakornoknak 1899-ben
nevezték ki Sátoraljaújhelyre, onnan Hornonnára került jegyzőnek, majd Jolsván lett
járásbíró és 1918-ban Eperjesen törvszéki bíró.
Onnan 1920-ban Miskolcra helyezték és két
évvel később táblabírói címet kapott. Németül,
szlovákul és ruszinul beszél. L.: Miskolc
Baross Gábor-u. 7. Tel.: 19—11.
Dengyel Ernő dr., vitéz, kövendi, Szül.:
Nagybocskó, 1893., ref. gimn.-i érettségit a
máramarosszigeti ref. líceumban tett, utána
Németországban folytatott tanulmányokat és
két és félév alatt megszerezte a lipcsei keresk.
főisk. okl.-ét. Jogi képesítését a máramarosszigeti ref. és egri érseki Jogakadémián, továbbá
a bp.-i Egy.-en szerezte meg és végül letette
az egys. bírói és ügyvédi vizsgát. Pénzintézeeeknél és szöv.-eknél teljesített szolgálata alatt
elméleti gazdasági tudását gyakorlati ismeretekkel egészítette ki. A Magy. Köztisztviselők
Szöv. jogügyi osztályán több mint tíz évig
dolgozott. A világháborúban elejétől a végéig
katona volt és 31 hónapot töltött a rajvonalban. Hősi magatartásáért és kitüntetései alapján
a Kormányzó úr vitézzé avatta. Tulajdonosa
az I. o. ezüst vit., II. o. vit., a bronz vit. éremnek kétszer, a seb. éremnek és a Károly cs.ker.-nek. Századosi rangban szerelt le. Jelenleg
gyakorló ügyvéd, a bp.-i Ügyvédi Kamara
vál. tagja, az egys. bírói és ügyvédvizsg. biz.
tagja, a Magy. Ügyvédek Nemzeti Egyes.
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tisztikarának tagja, a bp.-i Vitézi Szék ügyésze
a Magy. Köztisztviselők Szöv. ny. ügyészeNémetül is beszél. L.: Bp., XI., Horthy Miklósát 29. Tel.: 268—289.
Desbordes Viktor, biztosítási tisztviselő.
Szül.: Kolozsvár, 1914 jún. 9., r. k. Atyja: D.
Ernő, anyja: D. Helén. Kolozsvárott tett
gimn. érettségi vizsgát, majd elvégezte az egyéves keresk. szaktanfolyamot és belépett a
Minerva Biztosító Intézet szolgálatába. Hosszabb
időt töltött Temesváron, ahol a román megszállás alatt a Magy. Párt titkára és a Tennisz
Club vigalmi biz.-nak elnöke volt. Jelenleg a
kolozsvári Alfa és E.K.Sz. ü. v. ig.-ja. Németül,
és románul is beszél. L.: Kolozsvár, Horthy
Miklós-út 37. T.: 36-85.
Dessewffy István gr., cserneki és tarkeöi,
földbirtokos. Szül.: Bp., 1882. Középisk.
Bp.-en, jogi tanulmányait Kassán és Kolozsvárott végezte. A jogtud.-ok doktorává való
avatása után a Belügymin. szolgálatába lépett,
majd külföldi tanulmányútra indult. A háború
alatt mint tart. tiszt teljesített frontszolgálatot
és több kitüntetést szerzett. A háború után
gazdálkodni vonult vissza szabolcsi birtokára.
Ezt a területet is elszakították Magyarországtól
és a román megszállás alatt igen sok zaklatásnak volt kitéve. Élénk részt vesz Szabolcs
vm. közéletében, vezető tagja az OMGE-nek.
Bp.-i címe:XIV., Thököly-út 59/b. Tel.:
297-687.
Dezső Károly, MÁV főfelügyelő, forgalmi
osztályfőnök. Szül.: Városhídvég (Komárom
vm.), 1887 nov. 12., r. k. Érettségi vizsgát tett.
A világháború alatt Rákosrendezőn és a Ferencvárosi p. u.-on végzett forgalmi szolgálatot.
1918-ban vonalfőnöki minőségben Kiskúnhalasra került. 1925-től bp.-i forgalmi osztályfőnökh., később kinevezték a MÁV-ig. C. IV.
osztályfőnökévé. A MÁV tisztképző tanfolyamán az árkezelést adta elő. 1937-ben kinevezték
a forgalmi osztály főnökévé s a tanfolyamon a
forgalmi szakszolgálatról tartott előadást. 1940ben megkapta az ig.-h.-i címet. A Magy. érd.rend tiszti ker., a Signum Laudis, a német Sasrend III. o.-nak tulajdonosa. A MAVOSz-nál
a tisztviselők szakcsoportjának orsz. elnöke.
L.: Bp., X., Fiumei-út 22/c. Tel.: 132-379.

Déry Pál dr.
Dezső Miklós, dálnoki, gyógyszerész és
festőművész. Szül.: Pécs, 1890 júl. 14., ref.
Atyja: id. D. Miklós, anyja: Boday Mária.
Középisk. elvégzése után gyógyszerész okl.-et
szerzett. 1914—17-ig mint tart. hadnagy,
harctéri szolgálatot teljesített. 1917 óta gyógyszerészként működik. Hivatása mellett fes.
tészettel is foglalkozik, 22 év alatt 15 önálló
kiállítást rendezett Erdély nagyobb városaiban
és Bukarestben. A Nemzeti Székely Múzeumban öt darab olajfestménye van. Kulturális
megmozdulásokban vezető szerepet játszott.
Ref. egyházkerületi képviselő, egyházmegyei
tanácsos, presbiter. A bécsi döntés után mint
a polgárőrök körzeti parancsnokát a románok
meghurcolták. A román megszállás alatt
magyarságáért
zaklatásoknak
volt
kitéve.
Tart. hadnagy, az Uri Kaszinó vezetőségi
tagja, a Sport Egylet elnöke. Németül és románul is beszél. L.: Nagyajta, Nagy-út 31.
Dékány András, író és hírlapíró. Szül.:
Kecskemét, 1903. A kecskeméti gimn. elvégzése után Angliába ment és onnan küldött
cikkeket fővárosi lapoknak, majd beutazta a
Ruhr-vidéket. 1927-ben a Magyarság, 1934-ben
az Uj Magyarság munkatársa és színházi,
irodalmi és művészeti rovatának vezetője lett.
Kitűnő cikkeken, bírálatokon és tanulmányokon
kívül novellákat és regényeket is írt, amelyek
komoly értékei a magyar irodalomnak. Mély
szociális érzésről, éles megfigyelőképességről és
jellemábrázolásról tanuskodó prózai művei a
fiatal írói nemzedék egyik legjelesebb képviselőjévé avatták. L.: Bp., I., Fehérvári-út 6
Tel.: 144—400.
Déry Pál dr., törvényszéki bíró. Szül.:
Krasznacégény (Szilágy vm.), 1890 jún 17.,
r. k. Középisk. Szatmáron, az egy.-et Bp.-en
végezte, ahol jogi doktorátust tett, míg bírói
képesítést 1921-ben Kolozsváron szerzett. Pályáját mint joggyakornok a bp.-i polg. törvényszéknél kezdte, 1917-ben bírósági jegyzővé
nevezték ki Zilahra, ahonnan áthelyezték
Szatmárra. A román megszállás 1919-ben ott
találta mint ügyészségi megbízottat és 1921-ben
a románok törvényszéki bíróvá nevezték ki,
majd fokozatos előléptetés után a szatmári
törvényszék elnöke lett. A megszállás alatt
a román társaséletben nem vett részt, de a
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magyarokkal sem érintkezhetett nyilvánosan.
Ennek dacára mindenki ismerte magyar érzését
és izzó hazaszeretetét. Németül és románul is
beszél. L.: Szatmár, Csokonai-u. 3.

Dietz Károly dr.

Déschán Achill dr., (hanseni), a Pénzintézeti Központ ny. h. vezérigazgatója. Szül.:
Mezőhegyes, 1880. A bp.-i Tud. Egy.-en 1901ben államtud. doktorátust szerzett, ugyanakkor
a Postatakarékpénztár kötelékébe lépett, ahol
min. tanácsosi címmel az igazgatói rangig
emelkedett. 1921-ben került igazgatói minőségben a Pénzintézeti Központhoz és egyúttal
a m. kir. Felülvizsgáló és Kiegyenlítő Hivatal
igazgatójává is kinevezték. 1922-ben a P. K.
ügyvezető igazgatója, 1933-ban h. vezérigazgatója lett. Különös érdeme Magyarország
háború előtti tartozásainak rendezésével kapcsolatos kérdések megoldása és a Postatakarékpénztár nemzetközi összeköttetéseinek kiépítése. Irodalmi téren is sikeresen működött,
közgazdasági cikkei a napi- és szaksajtóban
jelentek meg. Kiváló szolgálatai elismeréséül
a II. o. polg. érd. ker. és a Signum Laudist
kapta. Tagja az Orsz. Kaszinónak, a Magy.
Nemzeti Szöv.-nek és több társadalmi, kulturális és sportegyesületnek. L.: Bp., XI., Kelenhegyi-út 24/26. Tel.: 258—673.

a megyei élet és az erdélyi társadalom számos
vezető egyéniségével. A román megszállás
ideje alatt ezek a kapcsolatok megszakadtak
ugyan, de a kolozsvári lapok egyidőben állandóan közölték tárcáit, bírálatait és cikkeit.
Mint tart. hadnagy tagja volt a fegyverszünetet
előkészítő biz.-nak. 1920 óta megszakításokkal
a Külügymin. sajtóosztályának előadója. 1924
óta a Nemzeti Ujság belső munkatársa és
kritikusa. Számos cikke és bírálata jelent meg
külföldi lapokban, főleg amerikai magyar
lapokban. Önálló munkái: Világjáró művészek*
Heted-hét ország. Műfordításai közül mintegy
tíz kötet a Palladis R.-T. regénysorozatában
jelent meg. Az Orsz. Magy. Sajtókamara
újságírói főosztályának tagja, a Sajtóellenőrző
Biz. kinevezett tagja, az Orsz. Liszt Ferenc
Társ. és a Zenekritikusok Szindikátusának vál.
tagja. Az arany érd. ker., a porosz vit. érem,
valamint a német államok hadi eml. érmének
tulajdonosa. Filadelfiában a Curtis Intézet
hallgatója volt. Összeköttetésben áll csaknem
valamennyi külképviseleti hatóságunkkal Színes
és érdekes újságírói pályafutása során mintegy
300 interjút közölt fejedelmektől, államférfiaktól és híres művészektől. Németül, angolul,
franciául és olaszul is beszél. L.: Budapest,
Uri-u. 4. Tel.: 160-724.

Dietl Fedor, m. kir. külügymin. sajtóelőadó, a Sajtóellenőrző Biz. tagja, hírlapíró
és kritikus. Szül.: Bp., 1896 jan. 25., r. k.
Családja a XVIII. század végén jött Magyarországra, Alsó-Ausztriából. A család jelentősebb
tagjai, nagybátyai: D. Ágost, aki 1910-ben
Montreuxben
pisztolylövő
világbajnokságot
nyert és D. Félix Eduárd, németbirodalmi
tábornok, a narviki német megszálló seregek
parancsnoka. Keresztapja Zubovits Fedor, a
neves bajvívó huszárőrnagy volt. Tanulmányai
javarészét külföldön végezte. A bp.-i Tud._
Egy.-en államtud. abszolutóriumot szerzett.
Zenei tanulmányokat is folytatott. Bejárta
egész Európát, hosszabb időt töltött Egyiptomban és Észak-Amerikában, ezalatt elsajátította
a világnyelveket. 1915 jan.-ban kezdte meg
kat. szolgálatát a volt cs. és kir. 7. huszáre.-ben. Erdélyben több mint egy teljes esztendőt töltött, mint tart. huszárhadnagy 1916—
17-ben körletparancsnok volt Sepsi-Kőröspatakon és ebbeli minőségében kapcsolatba került

Dietz Károly dr., ügyvéd. Középiskoláit
Bp.-en, jogi tanulmányait a Pázmány Péter
Egy.-en végezte, Bp.-en szerezte meg az ügyvédi oklevelet is. Már 21 éves korában megkezdte közszolgálatát a bp.-i államrendőrségnél,
1918-ig kapitányi rangra emelkedett. Károlyi
Mihály kormánya 1918 nov.-ben kinevezte a
bp.-i Államrendőrség főkapitányává és ez maradt a komműn kitöréséig. Kún Bélát társaival
együtt letartóztatta és ezért a komműn alatt
négy hétig fogságban tartották és forradalmi
törvényszék elé is állították. Később ügyvédi
irodát nyitott és élénk tevékenységet fejtett ki a
Magyar Labdarúgó Szövetségben, amely alelnökévé választotta és a szövetségi kapitány nehéz
tisztségével is megbízta. Kapitányságának
ideje alatt 26 válogatott mérkőzés közül húszszor győzött a magyar csapat, háromszor döntetlenül mérkőzött és csak háromszor szenvedett vereséget. Értékes jogi munkáknak a szerzője, művei között szerepel: „Árdrágító viszszaélések vétsége”, ,,A nyomozás alapelvei”,
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„Házasságszédelgők és
házasságközvetítők”,
„Októbertől augusztusig”. Számos cikke és
értekezése is megjelent a jogi, rendőrségi és
sportlapokban. A III. o. polgári hadi érdemker.,
a hadiékítm. Vöröskereszt-jelvény és más
kitüntetések tulajdonosa, atlétikai és úszóversenyeken 25 érmet nyert. L.: Bp., VI., Terézkörút 3. Tel.: 125—959.
Dietz László dr., ügyvéd. Szül.: Bp., 1901,
r. k., érettségit a kőbányai áll. főgimn.-ban
tett, jogi tanulmányait a bp.-i Tud. Egy.-en
végezte. Jogtudorrá történt felavatása után az
Iparosok Orsz. Közp. Szöv. jogügyi osztályára
került és ügyvédi oklevele megszerzése után
négy évig annak ügyésze volt. Amikor
állásától megvált, ügyvédi irodát nyitott és
azóta önálló gyakorlatot folytat. Németül és
franciául is beszél. L.: Bp., V., Markó-u. 1/A.
Tel.: 118—100.
Diviaczky Rezső, m. kir. áll. leánylíceumi
ig. Szül.: Bp., 1876 febr. 17. Középisk. tanulmányainak befejezése után rajztanári okl.-et
szerzett. Előbb tanító, majd tanítónőképző int.
tanár volt, 1919-ben a románok a hűségeskü
megtagadása miatt elbocsátották állásából,
ettől kezdve a Múzeum épületében, majd a
Marianumban tanított, de a román állam végül
is nyugdíjazta. Tagja a Rajztanárok Egyes.nek és a Magy. Tanítóképzőint. Egyesületnek.
Számtalan képkiállítást rendezett műveiből.
Különösen kitűnő aquarelleket fest. Szép
képeiben Bp., Kolozsvár, Sátoraljaújhely és
Arad közönsége gyönyörködött. Tanulmányúton járt Németországban és Dániában. Főleg
rajz- és kézimunka-tervezési tanulmányokat
folytatott. Beszél románul is. L.: Kolozsvár,
Eötvös-u. 2.
Dobai István László dr., II. o. aljegyző
Nagyvárad városnál. Szül.: Porcsesd. Középiskoláit a miskolci kath. gimn.-ban végezte. A
miskolci Jogakadémián folytatott tanulmányai
után Debrecenben szerzett doktorátust. 1921ben a románok Aradról szüleivel együtt kiutasították. Tanulmányai befejezése után Berettyóújfaluban ügyvédjelöltösködött, majd a vm.-nél
helyezkedett el. Közigazgatási gyakornok,
tb. szolgabíró, később pedig Ungvár város
fogalmazója lett. Jelenleg Nagyváradon II. o.

Dobos Lajos dr.
városi aljegyző. Erdély felszabadulása alkalmával mint tart. hadnagy a 3. határvadász
dandárnál teljesített Gyergyószentmiklóson katonai szolgálatot. L.: Nagyvárad. Reáliskolautca 2.
Dobay Kálmán dr., ügyvéd. Szül.: Békéscsaba, 1909 aug. 15., r. k. Atyja: D. Kálmán
gyógyszerész, anyja: Vidovszky Teréz. Középiskoláit a mezőtúri ref. gimn.-ban, az egy.-et
Bp.-en végezte és ugyanott szerezte meg a jogtudori és ügyvédi, okl.-et. Katonai szolgálatot
a honvédségnél teljesített, tart. tüzérzászlós.
Résztvett Kárpátalja és Erdély visszafoglalásában. Utána Nagyváradon telepedett le és
ügyvédi irodát nyitott. Neve gyakran szerepel
újságcikkek alatt. Beutazta Német- és Olaszországot, úgyszintén Romániát. A Nyilaskeresztes Párt tagja. Beszél németül és olaszul.
L.: Nagyvárad, Ritook Zsigmond-u. 16.
Dobos Ferenc dr., id., rk. főgimn. tanár,
c. igazgató. Szül.: Alsójára, 1881 júl. 31., r. k.
Atyja: D. Ferenc, anyja: Albert Eulália,
Karolina. Csiki lófő-székely családból származik. Középisk. elvégzése után a kolozsvár
Egy.-en történelemből és földrajzból tanári és
bölcsészettdoktori okl.-et szerzett. 1905—08-ig
Csiksomlyón volt tanár, 1908 óta Székelyudvari
helyen tanít. 1919 febr.-ban a Vasszékely
szobor ledöntésekor a románok meghurcolták.
1938-ban a megye harmincezer szavazójából
másodmagával az új román alkotmány ellen
szavazott. 1939-ben a románok hazaárulásra
irányuló összeesküvés címén elfogták. A nagyváradi kémelhárítóhoz, majd a kolozsvári
katonai börtönbe került. 1940-ben kiadták
Magyarországnak. A magyar honvédek bevonulásakor tért haza. Titkára volt a Magy. Párt
udvarhelymegyei tagozatának és a Kat. Népszövetség megyei tagozatának. Egyik elnöke a
Székely Dalegyletnek. Versei, történelmi vonatkozású cikkei és beszédei különböző hetilapokban jelentek meg. A már kiszedett és a nyomásra
készenálló verseskötetének megjelenését a románok 1939-ben elfogatása után megtiltották.
L.: Székelyudvarhely, Malom-u. 16.
Dobos Lajos dr., vitéz, kir. törvszéki elnök
Baján. Szül.: Bp., 1895., r. k. Érettségi után
jogot végzett, doktorátust tett és megszerezte
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a bírói és ügyvédi oklevelet. A világháború
alatt 34 hónapig teljesített arcvonalszolgálatot
és hősies magatartásáért a Signum Laudisszal,
a kardokkal, a nagy ezüst vit. éremmel, a Károly cs.-ker.-tel, a sebesülési éremmel, a háborús
eml.-éremmel tüntették ki és a Kormányzó
úr vitézzé avatta. Bírósági szolgálatát Gyönkön
kezdte meg, mint járásbíró, onnan Pécsre került
törvszéki bírónak, majd az ottani ítélőtáblán
titkár és 1934 óta a bajai tvszéki kirendeltség
vezetője, illetve az önállósított bajai tvészék
III. fiz. főcsoportba sorozott elnöke. Németül
és franciául beszél. L.: Baja, Törvényszékipalota.
Dobrovics Sándor dr., pozsonyligetfalvai,
min. tanácsos. Szül.: Pozsony, 1889. Atyja:
D. Mátyás dr., a pozsonyi egy.-i kórházak ig.
volt. Államtud. doktorátusát a Pázmány
Péter Tud. Egy.-en szerezte. Állami szolgálatát
1912-ben a Központi Statisztikai Hivatalban
kezdte. 1929 óta a Miniszterelnökségre van
beosztva. Igen jelentékeny része van a magy.
hivatalos statisztika újjászervezésében Irodalmilag is főként a statisztika szervezési
problémáival és nemzetközi statisztikai kérdésekkel foglalkozik. Az Orsz. Statisztikai Tanács főtitkára, a „Magyar Statisztikai Szemle”
szerkesztője. Több külföldi kongresszuson képviselte a magy. kormányt. A világháború alatt
katonai szolgálatot teljesített különböző frontokon, a két Signum Laudis a kardokkal, a
Károly cs.-ker., a II. o. német vaskereszt
tulajdonosa. Kormányzói elismerésben is részesült. L.: Bp., II., Hunyadi János-út 2.
Dobrovits Sándor dr., pozsonyligetfalvai,
min. tanácsos, a Statisztikai Hivatal igazgatója.
Szül.: Pozsonyban, 1889-ben. Atyja: D.
Mátyás dr., a pozsonyi egyetemi kórházak
igazgatója volt. Az államtudományi doktorátus
megszerzése után 1912-ben a Központi Statisztikai Hivatalnál kezdte meg közszolgálatát és
itt a hivatal vezetőjének rangjáig emelkedett.
Tevékeny részt vett a magyar hivatalos statisztika újjászervezésében, irodalmi téren is a nemzetközi statisztikai kérdésekkel, valamint a
statisztika szervezési problémáival foglalkozott.
Az Orsz. Stat. Tanács főtitkára, a Magy. Stat.
Szemle szerkesztője. A világháborúban tanusított vitéz magatartásáért megkapta a két

Dóczyné Berde Amál
Signum Laudist a kardokkal, a II. o. német
vaskeresztet. Kitűnő szolgálatainak elismeréséül a Kormányzó Ur részéről legfelsőbb elismerésben részesült. L.: Bp., II. Hunyadi J.-út 33.
Dobrovszky Nándor dr., ügyvéd. Szül.:
Ungvár, 1901 nov. 5., r. k. Az ungvári kir.
kat. főgimn.-ban tett érettségit, jogot a sárospataki Jogakadémián hallgatott, jog- és államtudori oklevelet a bp.-i Egy.-en szerzett, ügyvédi
vizsgát Budapesten tett. Évekig ügyészi megbízott volt a bp.-i büntető jbír. kerületében.
Bejárta Német-, Olasz-, Francia- és Spanyolországot, ahol mindenütt jogi és gazdasági
tanulmányokat folytatott. Az ügyvédi oklevél
nem elégítette ki, beiratkozott a bp.-i Műegy.
gépészeti fakultására és 1941 februárjában
megszerezte a gépészmérnöki oklevelet. Németül és szlovákul beszél. L.: IV., Vámház-körút
8. Tel.: 388—142.
Doby Andor dr., ügyvéd. Szül.: Pécs,
1893 júl. 16., ref. Ősrégi ref. családból származik, amely nemességét az első Árpádházi királyokig vezeti vissza. Atyja: dr. D. Imre kir.
kúriai bíró, aki a legkiválóbb magánjogászok
egyike volt. Középiskoláit és a jogi egyetemet
Bp.-en végezte és ott szerezte meg az ügyvédi
oklevelet is. Jogi pályájával egyidejűleg élénk
újságírói működést fejtett ki, több előkelő
napilapnak volt főmunkatársa és mint a Magy.
Híradó c. kőnyomatos napilap felelős szerkesztője a bírósági hírszolgálat megszervezésében
vett tevékeny részt. Megalapította az elsa
keresztény várospolitikai hetilapot, az „Uj
Budapest”-et, melynek tizenöt évig volt szerkesztője és kiadója. 1919 óta a „Magyar
Törvénykezés” c. jogtudományi lap szerkesztője. A világháború alatt több mint két évig^
katona volt. Ügyvédi irodája kizárólag közigazgatási ügyekkel foglalkozik és nagyon
kiterjedt klientélával rendelkezik. Több idegen
nyelvet beszél. L.: Bp., IV., Váci-u. 36.
Tel.: 182—403.
Dóczyné laborfalvi és szovátai Berde Amál,
festőművész. Szül.: Kackó, 1886 dec. 15., ref.
Előkelő, régi nemesi család sarja. Anyai:
ágon művészcsaládból származik, a kolozsvári Nagy-családból, amelynek tagjai között
híres művészek (rézmetsző, szónok, szobrász)
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voltak. Tanítói oklevéllel rendelkezik, ipartanfolyamot végzett, tagja volt a nagybányai
szabad festőiskolának és hallgatója a müncheni
városi rajziskolának. A román megszállás alatt
tanítói állását elvesztette. A román kormány
polg. isk. igazgatóvá nevezte ki, de a kinevezést
nem fogadta el. A nagyenyedi ref. kollégiumban
többször volt h. rajztanár. Népművészeti
tanulmányokat folytatott s a népművészet
népszerűsítéséért harcolt. Résztvett a Magyar
Párt kulturális akciójában is. Tagja a Kemény
Zsigmond Irodalmi Társaságnak, a Károli
Gáspár Irodalmi Társaságnak, elnöke a nagyenyedi templomi vegyes dalkarnak, a Ref. Ker.
Népszövetség, a Csecsemő és Anyavédő Egyesület, az Állami Gyermekmenhely, a Kolozsvári
Árvaleánynevelő Otthon alelnöke, az Országos
Román Művészegyesület tagja, a Keleti Ujság
„Asszonyom” rovatának vezetője. Több nagy
érdeklődéssel kísért előadást tartott Bp.-en és
Erdély nagyobb városaiban, valamint a debreceni Nyári Egyetemen és több vidéki városban
is. Művészeti vonatkozású cikkei mindig feltűnést keltettek. Festményeiből kiállításokat
rendezett Erdély nagyobb városaiban, Bukarestben; résztvett a bukaresti Salon kiállításán.
Jutalmat nyert az unitárius képzőművészeti
kiállításon. Művei vannak a Déri-múzeumban
a vásárhelyi képtárban. Tanulmányúton járt
Olaszországban, Németországban és Franciaországban, összeköttetést tart fenn finnországi
művészkörökkel. Beszél németül és franciául is.
L.: Kolozsvár, Farkas-u. 11.
Dolánszky Ferenc dr., kir. törv. bíró. Szül.:
Appony (Nyitra vm.), 1898, r. k. Atyja:
D. János ugyancsak ügyvédi oklevéllel bírt, de
nem folytatott gyakorlatot, hanem a gr. Apponyi
uradalom szolgálatában állott. Középiskoláit Ujpesten, jogi tanulmányait a bp.-i Tud. Egy.-en
végezte, ahol jogtudori oklevelet, majd
1926-ban Budapesten bírói és ügyvédi oklevelet
szerzett. Joggyakornokká 1922-ben, jegyzővé
1923-ban, titkárrá 1927-ben nevezték ki. Közben ügyészségi megbízotti minőségben működött. 1929-ben a bp.-i közp. jbír.-on jbíró lett,
1939-ben a budapesti törvényszékhez helyezték
át bírói rangban, ahol a felebbviteli tanácsban
fejt ki, különösen hitbizományi ügyekben,
rendkívül értékes működést. Beszél németül és
tótul. L.: Bp., II. Kisrókus-u. 39/a.

Domokos László dr.
Doletskó Béla, zeneszerző. Szül.: Bp.,
1902. Középisk. érettségi után a bp.-i Keresk.
Akadémiát végezte el szintén kitűnő eredménnyel. Közben zenei tanulmányokat is folytatott. Thoman István mesteriskolájában elsőrendű zongorássá képezte ki magát. A zeneszerzést Bp.-en Weiner Leónál, majd Bécsben
Stöhr professzornál tanulta. Gazdag dallaminvenciója a könnyebb fajsúlyú muzsika felé
vonzotta. Nagy sikerrel kerültek színre „Aranypáva”, „Putnok, egy perc”, „Pármai ibolya”
c. operettjei, de nagy elismerést arattak pattogó ritmusú, melodikus és finom ízléssel szerzett más zeneszámai is. Temérdek dalt, sanzónt
és táncdarabot írt, amelyek nemcsak itthon,
hanem külföldön is nagy népszerűséget szereztek neki. Jelentős sikerei voltak a filmzene
terén is. Világhírű lett például a „DonauMelodie” c. filmzenéje. Egy zenésrevüje Bukarest legelőkelőbb revüszínházában került színre
és innen indult világhódító útjára, mindenütt
nagy megbecsülést szerezve a fiatal magyar
komponistának. Nagy kelendőségnek örvendenek a szerzeményeiről készült grammofonlemezek. A magyar zeneszerzők ranglistáján
kiemelkedő helyet foglal el, a régi békevilág
dallamosságát a modern kor követelményeivel
összeegyeztető muzsikájával. L.: Bp., IV.,
Kossuth Lajos-u. 6. Tel.: 183-000.
Domokos Károly dr., Háromszék vm. árvaszéki elnöke. Szül.: Arad, 1906 jan. 18., ref.
Atyja: D. László ny. táblai tanácselnök, anyja r
n. Frankó Mária. Nagyváradon tett gimn.
érettségit, az egy.-et Szegeden végezte, jogi
doktorátust szerzett. Tanulmányai befejezése
után Békés vm. szolgálatába lépett, árvaszéki
elnök, majd tb. főszolgabíró lett. 1940-ben
Háromszék vm.-nél árvaszéki elnöknek nevezték ki. 1936—40-ig a békésmegyei Kaszinó
igazgatója volt. A sepsiszentgyörgyi Tenisz
Club vál. tagja. Németül, románul, franciául is
beszél. L.: Sepsiszentgyörgy, Vármegyei Árvaszék. Tel.: 9.
Domokos László dr., vitéz, kir. járásbíró.
Szül.: Gyula, 1895, r. k. Középiskolái, továbbá
a jogi egyetem elvégzése után letette az egys.
bírói és ügyvédi vizsgát és a bírói pályára lépett.
A gyulai törvszéknél volt joggyakornok, jegyző
és titkár, majd Makón járásbíró, ahonnan Sze-
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gedre helyezték át, ahol jelenleg is működik.
Végigküzdötte a világháborút, tulajdonosa
az I. és II. o. ezüst vit. éremnek, a Károly
cs.-ker.-nek, a sebesülési és háborús emlékéremnek. Elnöke volt a makói Polgári Lövészegyletnek, vál. tagja a makói Kaszinónak és ügyv.
elnöke a Csanád—Arad—Torontál vm. vitézi
széke társadalmi bizottságának. Németül és
olaszul beszél. L.: Szeged, Bercsényi-u. 3.
Domokos Pál Péter, egyházmegyei tanfelügyelő, okl. polg. isk. tanár. Szül.: Csiksomlyó,
1901 jún. 28., r. k. Atyja: néhai D. Elek, anyja:
Bartalis Erzsébet. Tanítói oklevelét Csiksomlyón, polg. isk. tanári oklevelét pedig Bp.-en
szerezte. Előbb tanítói pályán működött, majd
tanítóképző intézeti tanár lett. Ezen idő alatt
népművészeti kiállításokat, ezer-székely-leánynapokat, gyermekkórus leányversenyeket stb.
rendezett. Titkára az Érd. Róm. Kat. Népszövetségnek, tagja az Érd. Múz. Egyes.-nek és
levelező tagja a Pázmány Péter Társ.-nak.
Alapítója a Csíkszeredán megjelenő „Csíki
Néplap”-nak. Irodalmi tevékenysége leginkább
a moldvai magyarság kérdéseit öleli fel. Számos könyvet és cikket írt érdekükben. Moldvát
többször bejárta. Beszél németül, románul is.
L.: Kolozsvár, Ferenc József-út 143.
Dorner Emil dr., nemes, ügyvéd és kisbirtokos. Szül.: Tárnokréti, 1885 okt. 15., ev.
Atyja: nemes D. Sámuel, anyja: nemes
Kelemen Zsófia. Egyenes leszármazottja az
1645-ben nemességet nyert D. Péternek, kinek
elődei a XVI. században jöttek Württembergből.
A soproni ev. Lyceumban érettségizett s a jogot
az eperjesi Jogakadémián és a kolozsvári Egy-en
végezte. Vizsgáit kitüntetéssel tette le. 1913-ban
Bp-en. megszerezte az ügyvédi okl.-et. 1914
aug. 1-én bevonult s nov. végén, mint tart.
hadnagy orosz fogságba került, ahonnan később
megszökött és 1921 okt.-ben érkezett haza.
1922-től kezdve Győrben ügyvédi gyakorlatot
folytat s tárnokréti kis családi birtokán
gazdálkodik. Élénken résztvesz a győri közéletben és a társadalmi életben is. Széleskörű
mezőgazdasági ismeretekkel rendelkezik. Győr
tb. főügyésze, győri ev. egyh. világi jegyzője,
a győri tűzharcosok körzetvezetője, a győri
Ügyvédi Kamara pénztári ellenőre, a Baross
Szöv. győri csoportjának ügyésze, stb., stb.

Dobos György dr.
Németül is beszél. L.: Győr, Szt István-út 19.
Tel.: 5-87.
Dorner Gyula, okl. mérnök, ny. miniszteri
tanácsos, szfőv. törv. hat. biz. tag. Szül.:
Alsószölnök (Vas vm.), 1886 okt. 7., r. k.
A váci piarista gimn.-ban érettségizett, a bp.-i
Műegy.-en mérnöki okl.-et szerzett. Pályafutását Bp. szfőv. mérnöki hivatalában kezdte
meg, majd a Rábaszabályozó Társulatnál működött. Később állami szolgálatba lépett, a Földmívelésügyi Min.-ban teljesített szolgálatokat.
Vízépítési, ármentesítési, földbirtokpolitikai és
telepítési munkálatokban vett részt, összesen
45 évig volt aktív mérnöki szolgálatban. A
Magy. Mérnök és Építészegylet arany emléklapos tagja. A Mérnökök és Építészek Nemzeti
Szöv.-nek vál. tagja, a Mérnöki Kamara v. vál.
tagja és fegyelmi bíróságának volt elnöke.
A polg. és katonai érdemérem és a kormányzói
Signum Laudis tulajdonosa. Falusi építkezések,
lakóházak és gazdasági épületek tervezése terén
kiváló szakférfiú. Számos szakcikke jelent meg
folyóiratokban, a birtokrendezés, telepítés és
vízépítés köréből. Úgyszintén több cikket írt
és felolvasást tartott falurendezési és faluegészségügyi kérdésekről. Németül is beszél. L.:
Bp., XI., Budafoki-út 17. Tel.: 257—217.
Doroghy Kálmán dr., ügyvéd. Szül.:
Faluszlatina (Máramaros vm.), 1886, r. k. Középiskoláit és jogi tanulmányait Máramarosszigeten
végezte, doktorátust a bp.-i Egy.-en tett és ügyvédi diplomát is Bp.-en szerzett, majd ügyvédi
irodáját Felsővisón nyitotta meg. A román
uralom alatt izzó magyarsága miatt a románok
távozásra kényszerítették. Ekkor Bp.-en nyitott ügyvédi irodát, főként magánjogi praxist
folytat. Tagja az egys, bírói és ügyvédi vizsgáztató biz.-nak, ig. tagja az Orsz. Ügyvédszöv.-nek és a törvényelőkészítő oszt. társelnöke,
a MÜNE vál. tagja, a Magy. Jogászegyl. magánjogi szakoszt. titkára, Esztergom vm. tb.
tiszti főügyésze, a Belsőlipótvárosi Keresztény
Társaskör társelnöke, a Máramarosvármegyei
Egyesület ügyv. alelnöke stb. Németül, románul, ruténül, franciául, angolul és olaszul beszél.
L.: Bp., V., Szent István-körút 16. Tel.:
121—070.
Doros György dr., ügyvéd. Szül.: Székelyudvarhely, 1889. Atyja: D. György, szesz-
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gyáros, földbirtokos. Középisk.-it Székelyudvarhelyen és Bp.-en végezte. Az ügyvédi okl. megszerzése után Bp.-en ügyvédi irodát nyitott.
Ügyvédi gyakorlata mellett előszeretettel űzte
a már diákkorában gyakorolt vívást és e téren
számottevő sikereket aratott. Tudom, alapon is
foglalkozott a sporttal, amelynek lélektanáról
eredeti és kitűnő megfigyelésekben gazdag
könyvet írt. Sok éven át helyet foglalt a Magy.
Vívó Szöv. vezetőségében. A főváros politikai
életében is élénk szerepet játszott és vezető
tagja volt az Egységes Községi Polg. Pártnak. Számos társadalmi, kulturális és sportegyes. tagja. L.: Bp., VII., Erzsébet-körút
22. Tel.: 422—532.
Dósa István, mákfalvi, primor, ny. főszolgabíró, Maroshévíz nagyközség bírája. Szül.:
Mezőmajos (Maros-Torda vm.), 1885. Ősei
Erdély és különösen Maros-Torda vm. kiváló
vezetői voltak s ebből a családból származott
D. György, az 1514. évi parasztfelkelés vezetője,
D. Mihály, Maros-Torda vm. főkirálybírája,
D. Elek, a nagyhírű ref. egyházjogász, aki az
1867-i kiegyezés után a képviselőház alelnöke
volt. A gimn. elvégzése után államtud. állam-,
vizsgát tett. vm.-i szolgálatba lépett és 1919-ig
a maroshévízi szolgabírói kirendeltség vezetője volt főszolgabírói rangban. A román
megszállás idején élénk szerepet vitt a magyarság életérdekeiért és érvényesüléséért folytatott
mozgalmakban. A maroshévlzi Magy. Párt
elnöke, a szászrégeni kerületi tagozat alelnöke
és az orsz. párt intézőbiz.-nak tagja; a választásokon a magyarság bizalmi embere volt, ezért
többször letartóztatták, Marosvásárhelyre hurcolták, megverték és rendőri felügyelet alatt
tartották. Maroshévíz község a visszacsatolás
után megválasztotta bírájává. Beszél németül
és románul is. L.: Maroshévíz. Tel.: 32.
Dósa Ottó dr., ügyvéd. Szül.: 1880 okt.
1., ref. Érettségi vizsgát a bp.-i ref. főgimn.-ban
tett, jogot a bp.-i Egy.-en végzett, azután
ügyvéd-, és közjegyzőjelölt volt, majd megszerezte az ügyvédi oklevelet. Atyja halála
után átvette annak ügyvédi irodáját és azóta
gyakorlóügyvéd. Éveken át az Egységes Párt
igazgatója volt Bp.-en, 12 évig a IX/A ker.
adófelszólamlási bizottság elnöke volt, tb.
szfőv. tiszti főügyész. Németül és olaszul

Dröttner Elemér dr.
beszél. L.: Bp., VIII. Lónyay-u. 17. Tel.:
186—411.
Dőry István, a gyergyószentmiklósi Hangya
raktárvezetője. Szül.: Apostag, 1907 júl. 21., r.
k. Tanulmányai befejezése után magántisztviselő lett. Képzett kereskedő. Románul is
beszél. L.: Gyergyószentmiklós, Kossuth Lajos-tér 13.
Dőry Lajos jobaházi, a kolozsvári in. kir.
Gazd. Akadémia rk. tanára. Szül.: Dőrypatlan, 1904 jan. 25., r. k. Atyja: D. Elek,
anyja: n. Ugron Márta. Bp.-en a kegyesrendiek
gimn.-ban érettségizett, majd Keszthelyen elvégezte a Gazd. Akadémiát. A diploma megszerzése után különböző gazdaságokban volt gyakornok. 1929-ben a keszthelyi Gazd. Akadémia
szolgálatába lépett. 1939—40-ig Bp.-en az
Orsz. Zöldmező Szöv. ügyv. alelnöke volt.
A visszacsatoláskor Kolozsvárra nevezték ki
rk. tanárnak, ahol a növénytermesztési tanszék
vezetője. A Zöldmezőtakarmány Ért. Szöv.
felügyelőbiz. tagja, a M. Kir. Természettud.
Társ. tagja, az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyes,
zöldmezőszakosztályának vezetője. A rét- és
legelőgazdasági kérdések egyik kiváló szakértője.
Az Orsz. Magy. Sajtókamara tagja, számos
cikke jelent meg a zöldmező-kérdésről. Németországba tett utazásokat. Németül is beszél.
L.: Kolozsvár, Monostori-u. 3. Gazd. Akadémia.
Drotleff Jenő dr., ügyvéd. Szül.: Eger,
1907, r. k. Középiskoláit a ciszterciták egri
gimn.-ban végezte, érettségit Bp.-en tett.
Hallgatója volt az egri Jogakadémiának és a
jogi doktorátusát Szegeden szerezte, míg ügyvédi oklevelét Bp.-en nyerte el. Ezenkívül
három évig hallgatója volt a bp.-i Közgazdasági
Egy.-nek is. Négy évig Egerben városi tisztviselő volt, majd ügyvédjelölt és 1938 óta
Bp.-en gyakorló ügyvéd. A teniszsportban ismert játékos, több serleget és érmet nyert,
elnöke volt a MOYE egri tenisz-szakosztályának. Németül beszél. L.: Bp., I., Krisztina-körút 145. Tel.: 151—813.
Dröttner Elemér dr., ügyvéd. Szül.: Zólyom, 1887, r. k. Középiskoláit Zólyomban
végezte, jogi tanulmányait Bp.-en, ahol ügyvédi
diplomát szerzett. Ügyvédi működését Zólyom-
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ban kezdte, ahonnan 1922-ben a megszálló cseh
hatóságok zaklatása miatt Bp.-re költözött és
azóta itt folytat ügyvédi gyakorlatot. Tótul
beszél. L.: Bp., VI., Róna-uutca 87. Tel.:
118—283.
Dudich Endre dr., egy. nyil. r. tanár. Szül.:
Nagysalló (Bars m.), 1895. Főisk. tanulmányait Bp.-en és Szegeden végezte. A világháború után középisk. tanári okl.-et szerzett.
1920-ban a Magy. Nemzeti Múzeum állattárában dolgozott. 1922-ben a szegedi Egy.-en sub
auspiciis gubernatoris avatták fel a bölcsészet
doktorává. 1925-ben a nápolyi híres Zoológiai
Intézetben dolgozott. Még abban az évben a szegedi Egy.-en m.-tanári képesítést nyert. Tudom,
működése főleg az izeltlábú állatok alaktanát,
rendszertanát és biológiáját öleli fel. Irodalmi
művei közül nevezetesek a bogarak hangadó
szerveiről írott tanulmányai, amelyeknek egyikéért 1920-ban a Természettud.-i Társ. a Bugátdíjjal tüntette ki. Számos új állatfajt fedezett
fel. 1934-ben kinevezték a bp.-i egy.-en a rendszeres állattan nyilv. rk. tanárává és jelenleg e
tanszék r. tanára. Több háborús kitüntetés
tulajdonosa. L.: Bp., I., Döbrentei-u. 12.
Duka Tibor dr., ügyvéd, a Magyar Párt
alelnöke. Szül.: Marosvásárhely, 1887 szept. 23,
r. k. Atyja: n. D. Mihály, anyja: tsiky Irma.
A marosvásárhelyi r. k. gimn.-ban érettségizett,
Kolozsváron egy.-et és zenekonzervatóriumot
végzett, jogi doktorátust és ügyvédi okl.-et
szerzett. 1913 óta ügyvéd. 1915-ben bevonult,
1916-ig katonáskodott majd mint kincstári jogtanácsost felmentették. A román megszállás után
1920-ig gazdaságában tevékenykedett. Azóta
ismét ügyvédi gyakorlatot folytat. 1936 óta
a Magyar Párt alelnöke, magyar ügyeket és a
kat. egyház érdekeit képviselte. A Magyar
Kaszinó vál. tagja, a Park Egylet, az EKE az
MSE, az Iparosegyesület és a Kat. Egylet tagja.
Kamarazenész, szólóhegedűs, több koncertet
adott Marosvásárhelyen és Kolozsvárott. Cikkei
jelentek meg társadalomtudományi és zenei
kérdésekről. Beutazta Európát. Németül, románul is beszél. L.: Marosvásárhely, Jókaiutca 24.

Dutsek Géza dr.
Dunky Sándor, bankigazgató. Szül.: Kolozsvár, 1883 nov. 2., ev. Atyja: n. D. Ferenc,
anyja: Honigberger Regina. A kolozsvári
felsőkereskedelmi iskolában 1900-ban tett érettségit, utána a kolozsvári Takarékpénztár és
Hitelbank R.-T.-nél helyezkedett el. A világháború elején katonai szolgálatra vonult be,
1915-ben orosz fogságba esett, 1921-ben cserefogolyként érkezett haza. 1926 óta Marosvásárhelyen, a Kolozsvári Takarékpénztár és
Hitelbank R.-T. fiókjának igazgatója. A
Magyar Párt, a Kaszinó, s a Tűzharcos Egyes,
tagja, tart. főhadnagy, a Károly cs.-k. tulajdonosa. Bankkérdéseken kívül kiváló szakértője
a biztosítási és a gabonaszakmának. Románul,
németül, franciául beszél. L.: Marosvásárhely, Köteles Sándor-u. 2. Tel.: 2—41.
Dutsek Géza dr., ügyvéd. Szül.: Görgényszentimre (Maros Torda vm.), 1892., r. k. Atyja:
D. Ferenc, anyja: Kozma Hermina. A marosvásárhelyi r. k. gimn.-ban tett érettségit s a
kolozsvári Ferenc József Tud. Egyetemen nyert
ügyvédi oklevelet. 1922-ben Bánffyhunyadon
gyakorlóügyvéd volt s 1928-ban Kolozsvárott
nyitott ügyvédi irodát. Tevékeny részt vett a
magyar nemzeti életben, a Magyar Néppártnak
főtitkára volt 1929-ig. A magántisztviselők
erdélyi tartományi szervezetének v. elnöke, a
kolozsvári munkakamarának választott jogtanácsosa s a magántisztviselői tagozat alelnöke.
Mint a Magyar Népközösség alelnöke vívta ki,
hogy a magyar munkásság a népközösségbe
tömörüljön s ezzel az erdélyi magyarság jelentős
részét a keresztény nemzeti alapra helyezte.
A Marosvásárhelyen megjelenő folyóiratoknak
és lapoknak állandó munkatársa volt, számos
szépirodalmi dolgozata és verse jelent meg.
1928-ban kiadta a magyar nép kisebbségi
törvénytervezetét, dr. Tornya Gyula csákovai
ügyvéd pályadíjnyertes tervezetét jegyzetekkel
látta el. A világháborúban részt vett, az albán
fronton harcolt és tart. zászlósként szerelt le.
A román megszállás alatt egyike volt azoknak,
akik a magyar kisebbségi politika gyakorlatiasabbá tételéért harcoltak. Beszél románul és
németül. L.: Kolozsvár, Petőfi-u. 5. Tel.:
11—55.
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E
Eckerdt Zoltán dr., törvényszéki bíró. Szül.:
Kassa, 1890., r. k. Középiskoláit elvégezvén a
kassai Jogakadémián abszolvált, a doktorátust
a kolozsvári Egy.-en, a bírói oklevelet Bp.-en
szerezte meg. A világháborúban 1914-től 1919-ig
mint tüzértiszt szolgált. Három ízben az orosz,
majd a román és végül az olasz frontra került.
Leszerelése után Vasváron és Szombathelyen
működött mint bír. jegyző, azután 1939-ig gyakorló ügyvéd volt Szikszón és 1939 májusában
kinevezték Kassára törvszéki bírónak. A szikszói
Polgári Kör elnöke, Abaúj-Torna vm. tb. főügyésze, a védett birtokok felett felügyeletet
gyakorló helyi biz. elnöke. Tart. tüzérfőhadnagy,
tulajdonosa a bronz és ezüst Signum Laudisnak
a kardokkal, Károly cs. ker.-nek, sebesülési
éremnek, háb. eml. éremnek és bolgár háb.
emlék éremnek. Németül és szlovákul beszél.
L.: Kassa, Fő-u. 114.
Ecséry László (nagyecséri), a Magy. Ált.
Hitelbank ny. ig.-ja. Szül.: Eger, 1884. A háború előtt a nyugati metropolisok világcégeinél
szerezte meg banktisztviselői gyakorlatát, igy
a Dresdner Banknál, a Credit Lyonnais-nél és
a londoni Rotschild-bankháznál. A londoni
Magy. Egyes. elnöke és ugyancsak a háború
előtt az angol tiszti haditolmács-képesítő vizsgákon a brit hadügymin., illetve a londoni

Civil Service Commission által kinevezett magy.nyelvi vizsgáztató volt. Végigszolgálta a háborút, számos hadikitüntetést kapott és mint
huszárőrnagy szerelt le. A napilapokban és a
szaksajtóban sok magyar, német és angol vonatkozású közgazdasági cikke és tanulmánya jelent
meg. A háború után a Magy. Ált. Hitelbank
főtisztviselője lett és mint ig. vonult nyugalomba. L.: Bp., VI., Munkácsy Mihály-u. 25.
Tel.: 122—970.
Egerházy Lajos, primor, mező-bándi. ref
lelkész. Szül.: Mezőbánd, 1869 ápr. 10., ref.
Atyja: p. m-b. E. Lajos, anyja: Orbán Jozefa. Iskoláit és tanulmányait Bp.-en és Hollandiában végezte. Lelkészi okl.-et szerzett.
Huszonöt évig Tordán volt ref. lelkész. 1920
őszén a románok bebörtönözték, majd félév
mulva kiutasították. Akkor Bp.-re költözött.
Az Orsz. Ref. Jóléti és Gazdasági Társulatot vezeti, amely a nép szociális, kulturális és gazdasági megerősítésére törekszik szép eredménnyel.
Számos egyesületnek volt és jelenleg is tagja.
Irodalmi működést fejtett ki a Lelkészegyesület
című lapba és egyéb egyházi lapokba is állandóan ír. Németül, hollandul is beszél. L.:
Budapest.
Egey Jenő, ügyvéd. Szül.: Naszód, 1901
febr. 4., ref. Atyja: n. E. Lajos, anyja: Szi-
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lágyi Anna. A naszódi főgimn. elvégzése után
Kolozsvárott folytatott jogi tanulmányokat,
majd Bukarestben ügyvédi oklevelet nyert.
Ügyvédi irodáját Marosvásárhelyen nyitotta
meg 1935-ben s a fiatal, kitűnő jogászt a Keresztény Magyar Kereskedők Csoportja, valamint a
Magyar Párt marosvásárhelyi tagozata jogtanácsosának választotta. Az Erdélyi Kárpát Egylet marosszéki osztályának titkára s a marosvásárhelyi Kaszinónak tagja. Az Erdély című
turista folyóiratban figyelemreméltó cikkei jelentek meg a székely fafaragásról. Beszél románul, eszperantóul. L.: Marosvásárhely, dr.
Gecse Dániel-u. 18.
Egry Aurél dr., egerszegi, ügyvéd, m. kir.
udv. tanácsos, a magyar országgyűlés felsőházának örökös tagja. Szül.: Bp. 1874., r. k. Középisk. és jogi tanulmányait Bp.-en végezte és kitüntetéssel szerezte meg az ügyvédi diplomát.
1897 óta Bp.-en gyakorló ügyvéd. Nagy tudású kiváló jogász, különösen a részvényjoggal
és a nemzetközi jog keretébe tartozó ügyekkel
foglalkozik. A világháború idején a hadigazdálkodás terén működött, a Haditermény R.-T.
és a Pénzintézeti Központ jogi felépítése nagyrészt az ő műve volt. A háború után többször
képviselte a magyar kormányt külföldi pénzügyi és birtokperi vitákban az utódállamok
ellen indított perekben. A felsőházban a pénzügyi biz. előadója. Tudományos és jogforrásként használt részvényjogi műveket írt és számos cikke, tanulmánya jelenik meg szak- és
napilapokban. Németül, franciául és angolul
beszél. L.: Bp., V., Bálvány-u. 21. Tel.:
120-225.
Egyed Miklós dr., székelyvásárhelyi és pókai, ügyvéd. Szül.: Dés, 1912. szept. 19., ref.
Atyja: E. Béla Máv. főfelügyelő, anyja: Kovrig Margit. A gimn.-ot Désen végezte el, Kolozsvárott szerzett jogi doktorátust. 1938 óta
önálló ügyvéd Désen. A Mezőgazdasági Bank és
a dési Hitelbank jogtanácsosa. A Magyar Párt
dési tagozatának főtitkára, a romániai Magyar
Népközösség főtitkára, a dési Magyar Kaszinó
és az EKE titkára. Hatósági kirendelt felügyelő
a Gazdasági Ipari és Kereskedelmi R.-T.-nál, a
dési Népbank R.-T.-nál és a szamosvölgyi Románbank R.-T.-nál. Németül és románul is beszél. L.: Dés, Apaffy-u. 5. T.: 59.

Elekes Béla
Egyed Zoltán, író, főszerkesztő és hírlapíró. Szül.: 1894. A középisk. után a kolozsvári
Egy.-et látogatta. Később a hírlapírói pályára
lépett és különösen színi bírálataival, a színházi világ és a társadalmi élet köréből írt
pompás cikkeivel vonta magára a figyelmet. Éveken át színházi rovatvezető volt,
majd egymásután jelentek meg remek egyfelvonásos darabjai, amelyek fővárosi színpadokon átütő sikert arattak. Néhány hónapon
át Amerikában időzött, ahol a filmés színművészetet tanulmányozta. Tárcákat és verseket is írt. 1940-ben „Film, Színház,
Irodalom” címen magas színvonalú hetilapot
alapított, amelynek főszerkesztője. A világháborúban frontszolgálatot teljesített és több
kitüntetésben részesült. L.: Bp., V., Sziget-u.
27. Tel.: 298—419.
Elek János, kányádi, nagyiparos. Szül.:
Csiba, 1900 jan. 1., ref. Atyja: n. E. János,
anyja: Jánossy Regina. Ipariskolát és keresk.
iskolát végzett. 1922-ben mint asztalosmester
önállósította magát Marosvásárhelyen. 1930-ban
kazeingyárat létesített, 1939-ben vaj gyárat ala*.
pított. A Magyar Párt elnöki tanácsának tagja,
az Asztalos Iparos Társ., a Magy. Iparos
Egyes. elnöke, az Egyesülés Szövetk. ügyv.
ig. alelnöke. 1918-ban bevonult katonának.
Romániában, Bécsben és Lipcsében tett
utazásokat. Németül és románul is beszél.
L.:Marosvásárhely, Zrinyi-tér 4. sz. Tel.:
289. sz.
Elek Károly dr., ügyvéd. Szül.: Torda,1881
febr. 2., ref. A kolozsvári ref. gimn.-ban
érettségizett, az egyetemet is Kolozsvárott
végezte. A jogikaron jogtud. okl.-et szerzett, majd ügyvédi vizsgát tett. Tart.tüzérfőhadn.agy L.: Bp. VIII., Baross-u. 19. Tel.:
139-506.
Elekes Béla, derzsi, a „Szövetség” Gazdasági
és Hitelszöv. Központja ügyv. igazgatója. Szül.:
Brassó, 1894 ápr. 24. Atyja: d. E. János, anyja:
Elekes Anna. Középisk. tanulmányai befejezése
után Keresk. Akadémiát végzatt. 1913—18-ig
katonai szolgálatot teljesített, 1915-ig császárvadász volt, majd pedig repülőtiszt. Az orosz,
szerb és román fronton szolgált. Kétszer sebesült, egyszer gépével lezuhant. 1918—21-ig
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gazdálkodott, 1921-ben a Hitelszövetkezet központjában lett tisztviselő. 1940 óta ügyv. igazgató. Unit. egyházi főtanácsos, a Dávid Ferenc
Egylet elnöke, a marosvásárhelyi Sportegyesület tornaszakosztályának elnöke, a marosvásárhelyi Kaszinó vál. tagja, GyOSz. vál. tag, a
Nemzeti Kaszinó tagja. Tart. repülőfőhadnagy
kitüntetései: az arany, az I. és II. o. ezüst, a
bronz vit. érem, a Signum Laudis, a Károly cs.
ker., a bajor ker. és a bajor eml.-ker. Szövetkezeti, kereskedelmi, közgazdasági szakismeretekkel és tejipari képzettséggel rendelkezik. A Keleti Ujság v. munkatársa. Szövetkezeti vonatkozású, valamint egyházi és politikai tanulmányokat és vezércikkeket írt, előadásokat is tartott.
Utazásokat tett Németországban, Olaszországban és Romániában. Németül és románul is beszél. L.: Kolozsvár, Horthy Miklós-u. 30.
Tel.: 26-59.
Elekes Domokos dr., derzsi, ügyvéd, földbirtokos. Szül.: Siményfalva (Udvarhely vm.)
1889 okt. 8., unit. Isk. tanulmányait a székelykeresztúri unitárius és a kolozsvári unit. főgimn.ban végezte, egyetemi tanulmányait Kolozsváron. Ügyvédi okl.-ét 1915-ben Marosvásárhelyt
szerezte. Hallgatója volt a kolozsvári Gazdasági
Akadémiának is. Résztvett a világháborúban,
mint tart. vadászfőhadnagy szerelt le. Előbb Székelykeresztúron folytatott ügyvédi gyakorlatot.
A román megszállás alatt a hatóságok többször
internálták, mert állandóan védelmezte a magyar
faji és egyházi érdekeket. A székelykeresztúri
unit. főgimn. fennmaradása munkásságának
köszönhető. Alapító és díszelnöke a Keresztüli
Atl. Klubnak és az Ip. Dalárdának, felügyelő
gondnoka a kolozsvári unit. egyházközségnek,
elnöke a Magyar Kaszinónak, főgondnoka az
Erdélyi Egyetemes Unit. egyháznak, felügy.
gondnoka a helyi főgimn.-nak és a gazd isk.nak, az Orsz. Magy Párt kolozsvári tagozatának elnöke stb. Az erdélyi lapokban több
cikke és vezér cikke jelent meg. Különösen
az iskolák védelméért írt sokat az egyházi
lapokban. Sorozatos előadásokat tartott a
kolozsvári főgimnázium megtartása érdekében. Tulajdonosa a nagy és kis vit. éremnek,
a Signum Laudisnak, a III. o. kat. érd.
ker.-nek a hadiékítményekkel, valamint a
Károly cs. ker.-nek. Beszél németül és románul is. L.: Székelykeresztúr. Tel.: 20.

Ember Gyula dr.
Elekes Gyula, szentkatolnai, a Futura marosvásárhelyi kirendeltségének vezetője. Szül.:
Bihardobrosd, 1902 jan. 21., r. k. Atyja: E.
Gyula Máv. főellenőr,, anyja: Angyal Mária.
A felsőkeresk. isk. Kolozsváron végezte, utána
államszámviteltani vizsgát tett. 1921-ben szakismeretek szerzése céljából a Strasser és König
cég szolgálatába állott és 1926-ban a dévaványai
kirendeltség vezetője lett. Onnan a Futura szolgálatába került. Előbb a kisújszállási telepet,
aztán a mezőtúri kirendeltséget, utóbb pedig a
szolnoki kirendeltséget vezette 1940-ig. Ekkor
osztályfőnöki minőségben a Futura marosvásárhelyi kirendeltségének élére állították. Különleges szakismereteket szerzett gabona, gyapjú
és a magféleségek terén. Tanulmányutakat tett
Olaszországban, Ausztriában és Svájcban. L.:
Marosvásárhely, Szent György-u. 2. Tel.: 115.
Elekes Gyula, kir. ítélőtáblai tanácselnök.
Szül.: Dárda (Bárány vm.), 1871., r. k. Érettségi
vizsgát a pécsi cisztercita gimn.-ban tett, jogot
a pécsi püspöki Joglyceumban végzett és bírói
képesítést Bp.-en nyert. Pályáját a pécsi törvszéknél kezdte mint joggyakornok. Fokozatosan
aljegyző, albíró a szegedi jbír.-nál, bíró a szegedi
tvszéknél, u. o. tanácselnök, végül bíró a
szegedi kir. ítélőtáblán és jelenleg u. o. tanácselnök. Németül beszél. L.: Szeged, Feketesasutca 15.
Elekes Lajos, derzsi, vendéglős, konzerv-,
szalámi- és húsárúüzem tulajdonosa. Szül.:
Homorod-Oklánd, 1903 júl. 13., r. k. Atyja:
E. János, anyja: Brassay Mária. Középisk.
Csíkszeredán és Pozsonyban végezte. A marosvásárhelyi Iparos Egyes. elnöke, Mészáros
Ipartest, alelnöke, a marosvásárhelyi SE labdarúgó szakosztályának elnöke, r. k. egyháztanácsos, iparostestületi alelnök. Az Elekes
étterem tulajdonosa. Romániában és Bécsben
tett utazásokat. L.: Marosvásárhely, Arany
János-u. 19. T.: 598 és 698.
Ember Gyula dr., külügyminisztériumi
sajtóelőadó. Szül.: Arad, 1898 okt. 21., r. k.
Atyja: néh. E. Emánuel, v. aradi m. kir.
állami jószágigazgatósági főtanácsos, anyja:
Kessler Mária. Középiskoláit az aradi kir.
kat. főgimn.-ban kezdte. 1915-ben a m. kir.
Honvéd Ludovika Akadémiára iratkozott be.
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Mint honvédakadémikus tett érettségit a bp.-i
X., ker. főgimn.-ban. A Ludovika Akadémiát
1917-ben végezte el. Egyetemi tanulmányait
a bp.-i Pázmány Péter Egy. közgazdaságtudományi karán és bölcsészettudományi karán
folytatta.
Okl.
közgazda,
közgazdaságtud.
doktor., okl. középiskolai tanár és bölcsészettud. doktor. 1917-ben avatták hadnaggyá,
majd
frontszolgálatot
teljesített.
1918-ban
főhadnaggyá lépett elő. Mint tényleges tiszt
szolgált 1922-ig, ekkor szolgálatonkíviili viszonyba került. 1926-ban a m. kir. Külügyminisztérium szolgálatába lépett mint sajtóelőadó. Ettől az időtől kezdve a Külügyminisztérium sajtóosztályán, 1939 óta pedig az
egyesített sajtó és kulturális osztályon teljesített
szolgálatot. 1933 óta a bp.-i Tud. Egy. bölcsészeti karán a francia nyelv lektora. A Signum
Laudis a kardokkal és a Károly cs.-ker. tulajdonosa. „Arany gondolatvilága” c. értekezése 1933-ban jelent meg, kisebb tanulmánya:
„Arany
társadalomszemlélete”.
Külpolitikai
tárgyú cikkei a Magyar Külpolitika, irodalomtörténeti és kultúrpolitikai cikkei a Nouvelle
Revue de Hongrie és az Irodalomtörténeti Közlemények c. folyóiratokban jelentek meg. 1914ben a lausennei egyetem, 1927-ben a párisi
Alliance Francaise előadásait látogatta. Rövidebb tanulmányutakat tett Német- és Olaszországban, valamint Svájcban. Több nyelven
beszél. L.: Bp., Gellérthegy-u. 34. Tel.
357—180.
Endre Dénes dr. (írói néven: Félegyházy
Endre), író és hírlapíró. Szül.: Kiskúnfélegyháza, 1884 jún. 16., r. k. Régi armalis nemesi
családból származik. Atyja: néh. E. László
hírlapíró, anyja: Szedressy Mária. Még középiskolás diák volt, amikor már tagja volt a
Holló Lajos és Bartha Miklós szerkesztésében
megjelenő „Magyarország” c. ellenzéki napilap
szerkesztőségének. Érettségi után elvégezte a
bp.-i Egy.-en a jogot és utr. jur. doktori okl.-et
szerzett. Tehetsége és képességei az újságírói
pályára ösztönözték, 1921—23-ig a „Pesti Hírlap” konstantinápolyi, 1924—27-ig a „Nemzeti
Ujság” párizsi tudósítója volt. 1900 óta újságíró. Dolgozott a „Magyarország”-nál, a „Pesti
Hirlap”-nál, „A Nép”-nél, a „Szózat”-nál és
jelenleg a „Nemzeti Ujság” rovatvezető-szerkesztője. Nemcsak önálló munkáival, hanem

kitűnő műfordításaival is feltűnt. Hetvenkét
regényt fordított Félegyházy Endre írói néven
angolból, németből, olaszból és franciából, ezenfelül számos novellát írt, a felsorolt lapokon kívül, folyóiratokba is. Tagja a Magy. Ujságírók
Egyes.-nek, a Kath. Hírlapírók Pázmány Péter
Egyes.-nek, az Orsz. Magy. Sajtókamarának
stb. Hosszabb időt töltött külföldön és újságírói működést fejtett ki Párizsban, Istambulban, Milánóban, Bécsben és Bukarestben.
Németül, angolul, franciául, olaszul és törökül is
beszél. L.: Dunaharaszti. Tel.: 40.
Enessey Pál dr., ügyvéd, m. kir. kormfőtan.
Szül.: Enese, 1865, r. k. Középiskolái végeztével, a bp.-i Tud. Egy. jogi fakultásán doktorrá
avatták, majd megszerezte az ügyvédi oklevelet.
Több cikluson át volt tagja a bp.-i Ügyvédi
Kamara vál.-nak, majd az Ügyvédvizsgáló
bizottságnak és a Kúria ügyvédi tanácsának.
Közéleti működéséért m. kir. kormáányfőtancsossá nevezték ki. Németül is beszél. L.: Bp.,
XII., Napos-út 6. Tel.: 164—585.
Eöry István dr., felsőeőri, ügyvéd. Szül.:
Kolozsvár, 1880 máj. 26., ref. Atyja: n. f. E.
Tivadar, anyja: Illyefalvi Szász Katalin.
Nemesi okl.-ét családja 1673-ban I. Lipót
császártól kapta. A kolozsvári ref. gimn.-ban
érettségizett, a kolozsvári Egy.-en jogi doktorátust szerzett, Marosvásárhelyt pedig ügyvédi
vizsgát tett. 1906-ban Kolozsváron kezdett
ügyvédi gyakorlatot. 1914-ben bevonult katonának s 1918-ig teljesített szolgálatot. Tart.
főhadnagy, a koronás arany érdemker.-rel a
a hadiérem szalagján tüntették ki. A román
megszálláskor megtagadta a hűségesküt, e miatt
az ügyvédi gyakorlattól eltiltották. 1919—40-ig
a Hegyalján lévő birtokán gazdálkodott. A
Magyar Párt alsófehérmegyei tagozatának vál.
tagja, a magyarigeni, szászsebesi és gyulafehérvári központi tagozatok elnöke. Elnöke továbbá
az Erdélyi Gazd. Egylet szőlészeti- borászati
szakosztályának, a fegyelmi vál. tagja, tb. felügyelő és v. tanfolyamelőadó. Csaknem mindegyik helybeli jótékony egyesület tagja, a gyulafehérvári ref. egyházmegye főgondnoka, a Magy.
Nemzeti Kaszinó tagja. Az Erdélyi Gazda
c.lap főmunkatársa, a Méhészeti Közlöny, a Ref.
Szemle munkatársa. Szőlő-, bor-, gyümölcsgazdasággal, méhészettel is foglalkozik. Néme-
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tül, románul is beszél. L.: Kolozsvár, Kossuth
Lajos-u. 19.
Erdélyi Géza dr., m. kir. postaigazgató.
Szül.: Borosjenő, 1880 nov. 21., r. k. Atyja:
n. E. Mihály, anyja: Tóth Ágnes. Szarvason
tett gimn. érettségit, az egy.-et Kolozsváron
végezte el, államtudományi doktorátust szerzett. 1901-től aktív katonatiszt volt és 1910ben mint a szabadkai 6. honv. gy. e. főhadnagya
ment tartalékba. A m. kir. posta szolgálatába
lépett, 1910—20-ig Bp.-en, 1920—37-ig Debrecenben teljesített szolgálatot. 1937—40-ig Bp.-en
mint postaállomásvezető működött. A visszacsatoláskor az erdélyi posták megszervezésére
kapott megbízást, majd a nagyváradi postaigazgatóság felállítása után annak vezetőjévé
nevezték ki. A Fajvédők Egyes.-nek és a Postásméhészegylet tagja. Méhészeti szakvizsgát tett.
Tart. főhadnagy. Ausztriában is járt. L.:
Nagyvárad, Postaigazgatóság. Tel.: 14—11.
Erdélyszky Mihály, állatorvos. Szül.: Nagyszeben, 1901. szept. 25., r. k. Középisk. a
nagyszebeni áll. főgimn.-ban végezte, majd a
bp.-i Állatorvosi Főiskolán folytatta tanulmányait. 1927-ben szerzett okl.-et. A romániai
magyar népközösség szebenmegyei szervezetének titkára volt. Jelenleg Kolozsvárott
vágóhídi állatorvos. L: Kolozsvár, Árpád-u. 41.
Erdődi Antal dr., ügyvéd. Szül.: Erdőd,
Szatmár vm., 1879 márc. 23., r. k. Atyja:
Gotsmann Antal, anyja: Zunder Terézia.
Középisk. Szatmáron, egy.-et Bp.-en végzett,
doktorátust Kolozsvárt és ügyvédi diplomát
Bp.-en szerzett. Pályáját Erdődön, Nagy Sándor
ügyvédi irodájában kezdte, 1912 óta önálló
ügyvédi gyakorlatot folytat Szatmárnémetin.
A Magyar Párt megyei tagozatának ügyv.
titkára volt és amikor az beolvadt a városi
pártba, annak ügyésze és az elnöki tanács tagja
lett. Az Orsz. Magy. Párt részéről az a megbízatása volt, hogy a sváb kérdésben fejtsen ki
munkát és ennek meg is felelt. Gábor Jenő
álnéven írta „Egyenlőtlen harc tíz éven át”
címen a sváb propagandafüzeteket. A Kat.
Népszövetség erdődi tagozatának elnöke, az
erdődi Kaszinó titkára és több társadalmi egyesület tagja. Németül és románul is beszél.
L.: Szatmárnémeti, Vajay-u. 18.

Ertl János dr.
Erőss Péter dr., ügyvéd, katonai védő.
Szül.: Csíkborzsova, 1891 nov. 7., r. k. Atyja:
E. György Gyula, anyja: Nagy Veronika.
A csíksomlyói r. k. gimn.-ban érettségizett, az
egy.-et Kolozsvárt végezte. Jogi doktorátust
szerzett, egyesített bírói és ügyvédi vizsgát
tett. 1915—18-ig katonai szolgálatot teljesített, hat hónapot töltött az orosz fronton, ahol
súlyosan megsebesülve orosz fogságba esett,
onnan azonban megszökött és 1918 júniusában
került haza. A román megszállás után a hűségesküt nem tette le, családi birtokán gazdálkodott. 1925 óta önálló ügyvéd. Résztvett
az Erdély erőszakos felszabadítására alakult
összeesküvésben, mint annak csíkmegyei h.
parancsoka és a felcsíki, szépvízi járás vezetője.
A Magyar Párt elnöki tanácsának és megyei int.
bizottságának tagja, a csíkszeredai városi Magyar
Párt hármasbizottságának elnöke, az Orsz.
Nemzetvédelmi Bizottság vezetője, a Kaszinó
ügyésze. Tart. zászlós, Gazdasági szakismeretekkel is rendelkezik. Járt Németországban,
Oroszországban és Romániában. Németül és
románul is beszél. L.: Csíkszereda, Apafy-u. 28.
Erszényes Samu dr., marosvásárhelyi, ügyvéd. Szül: Keresd, 1893 febr. 10., ref. Atyja:
E. Lajos, anyja: Markovics Vilma. A nagy
enyedi Bethlen Koll.-ban érettségizett, a kolozsvári Tud. Egy.-en jogi és államtud. doktorátust
szerzett, egyesített ügyvédi és bírói vizsgát tett.
1915—18-ig résztvett a világháborúban, az
orosz és olasz fronton teljesített katonai szolgálatot. Többször megsebesült. 1920 óta
Kolozsváron ügyvédi gyakorlatot folytat. A
Hargita Szöv., a ref. egyházmegye, a Magyar
Párt, az EMKE, a Székely Társ. jogtanácsosa.
Az Erdélyi Múzeum Egyes. és a Magyar Zenekonzervatórium tagja. Tart. zászlós, a bronz
vit. érem és a Károly cs.-ker. tulajdonosa.
Németországban is járt. Németül, románul is
beszél. L.: Kolozsvár, Király-u. 19.
Ertl János dr., m. kir. egészségügyi főtanácsos, egyet. r. tanár. Szül.: Selmecbánya, 1880.
Orvosi okl.-ét a bp.-i Egy.-en szerezte. A világháborúban mint katonaorvos teljesített szolgálatot, megsebesült és mint kórházparancsnok,
őrnagy-orvosi rangban szerelt le. Már a háború
alatt behatóan foglalkozott különleges sebészeti problémákkal, csontátültetéssel és plasz-

[Erdélyi Magyar Adatbank]

Eszlényi Gyula dr.

Éltető Dániel

98

tikai műtétei az országon túl is ismertté tették
a nevét. A háború után áll. kórházi igazgatóvá és sebészeti osztály vezetővé nevezték ki. 1922-ben egyet. m.-tanárrá képesítették. Kimagasló érdemeket szerzett a hadirokkantak gyógykezelésével és tízezernél több
hadirokkantnak, köztük hatezer koponya-, arcés állkapocssérültnek adta vissza egészségét.
Háborús katonaorvos minőségében szerzett
tapasztalatai alapján teljesen átdolgozta a
plasztikai és funkcionális sebészet eljárásait,
valamint a regenerációs szövetkinövesztések
tanát. Kitűnő eredményeket ért el a rákos
daganatok és a sebészeti tuberkulózis gyógyítása terén. Több nagy munkája jelent meg,
köztük a „Plasztikai sebészet” „Die Chirurgie
dér Gesicht- und Kieferdefekte”. Közkórházi
és kiterjedt m.-orvosi gyakorlata mellett főorvosa a Hadirokkant Otthon sebészeti o-.nak.
A magyar hadirokkantak azzal rótták le hálájukat, hogy a Hadirokkantak Orsz. Nemzeti
Szöv. 1941-ben orsz. elnökévé választotta. Számos tudományos és társadalmi egyes. vezetőségi tagja. Kiváló háborús szolgálataiért több
kitüntetésben részesült, a Kormányzó úr pedig
az egészségügyi főtanácsosi címmel tüntette ki,
a közegészség és rokkantgyógyítás terén szerzett érdemei elismeréséül. L.: Bp., VII.,
Thököly-út 86. Tel.: 296-263.
Eszlényi Gyula dr., kir. törv. bíró. Szül.:
Maglód, 1904. Középiskoláit, úgyszintén a jogot
Bp.-en végezte. Egys bírói és ügyvédi vizsgát tett. Pályáját a m. kir. államrendőrség bpesti
főkapitányságánál kezdte, mint jogászdíjnok
a bűnügyi osztályon, ahol előadósegéd volt.
Bírósági szolgálatba 1927-ben lépett. Fokozatos előléptetés után előbb Nagykátán volt
polgári, jelenleg pedig Bpesten a kir törvényszéknél büntető bíró. Főleg államellenes, politikai és sajtó bűncselekmények elbírálása tartozik hatáskörébe. L.: Bp., IX., Üllői-út 124/B.

É
Éber István, a Stadler Mihály R. T. vezérigazgatója. Szül.: Bp., 1877. A fővárosban végezte középisk., majd a fémbútoripari szakmá-

ban helyezkedett el. 1907-ben lépett a Stadler
Mihály R.-T. szolgálatába. Előbb cégvezetője
volt, 1918 óta annak igazgatója. A háború alatt
hadnagyi ranggal frontszolgálatot teljesített,
orosz hadifogságba esett és csak kiszabadulása után vehette át ismét a Stadler-gyár
vállalat vezetését. Fáradhatatlan munkaerejével,
körültekintésével és kitűnő szakismereteivel a
gyár termelését annyira fokozta, hogy vezető
helyet biztosított a vállalatnak az ország fémbútoriparában. Jelentékeny kivitelt is bonyolítót le a gyár, amely gyakran közel kétszáz
munkással dolgozott. Szakmabeli munkássága
mellett publicisztikai tevékenységet is fejtett ki.
Számos társadalmi és közgazdasági egyes. tagja.
A gyár vezetésében mellette tevékenyen résztvesz fia ifj. Éber István is. L.: Bp.. VI., Vilma
királyné-út 38.
Éder Ernő, szfőv.-i gázgyári ig. Szül.: Bp.,
1886. A pozsonyi Keresk. Akadémiát végezte és
ismereteit a bp.-i Keresk. Akadémia vasúti és
racionalizálási tanfolyamán, valamint külföldi
tanulmányokkal bővítette. 1905-ben a Ganz
Villamossági R. T. váci elektromos műveinek
üzemvezetője lett. A háborúban frontszolgálatot
teljesített és több kitüntetést szerzett, köztük a
Signum Laudist, Károly cs.-ker.-et, sebesülési
érmet. A forradalom után az Anyagértékesítő
Intézet cégvezetőjévé nevezték ki, 1923-ban
pedig a Szfőv. Gázművek szolgálatába lépett.
Két év mulva o.-főnökké lépett elő, majd
igazgatóvá nevezték ki.
Éder Géza, kereskedő. Szül.: Belényes,
1889 nov. 7., r. k. Atyja: néh. É. Mátyás,
anyja: Vaszilovics Vilma. Belényesen végezte
a gimn.-ot 1912-ben Zilahon vas- és fűszerüzletet nyitott. A Magy. Párt tb. alelnöke, a
Keresk Társ. v. elnöke, a Városi Tanács v. tagja,
a Magy. Kaszinó tagja. Románul is beszél.
L.: Zilah.
Éltető Dániel, zilahi, földbirtokos. Szül.: Magyarrégen, 1878 jún. 25., ref. Atyja: z. É. Albert
földbirtokos, anyja: Lucset Sarolta. Kolozsvárott elvégezte a Keresk. Akadémiát, Debrecenben pedig a Gazd. Akadémiát. A diploma
megszerzése után Szászlúdvégen levő több mint
ezerholdas birtokán gazdálkodott. Birtokából a
románok a legnagyobb részt elvették, összesen
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156 hold maradt meg, melyből 100 hold erdő.
Tevékeny részt vett a Magyar Párt munkájában a román megszállás alatt. A Magy. Kaszinó ig. vál. tagja, a ref. egyházker. presbitere
és a képv. tanács bírája. Tart. hadn. Járt Berlinben, Párizsbn és utazásokat tett Olaszországban. Németül és románul Is beszél. L.: Szászjégen.
Élthes János dr., tusnádi, postafelügyelő,
hiv. vezető. Szül.: Tusnád, 1891 dec. 7., r. k.
Atyja: t. É. János, anyja: Betegh Teréz.
Középisk. és az egy.-t Bp.-en végezte, államtud. doktorátust szerzett. 1907 óta a m. kir.
posta szolgálatában áll. Csikszeredán, Segesváron, Gyergyószentmiklóson, Bp.-en teljesített
szolgálatot. 1936 óta a hatvani posta főnöke
1940-ben 3 hónapig a marosvásárhelyi kir. szervező postahivatal vezetője volt. A hatvani Polg.
Kör elnöke és a Hatvani Kaszinó tagja. 1914—
1918-ig katonai szolgálatot teljesített, 13 hóna-

Érsek Lajos dr.
pot töltött a fronton, ahol légnyomást kapott.
Tart. karp. őrmester. Helyi lapokban cikkei jelentek meg. Németül, és szerbül is beszél. L.:
Hatvan, Postahivatal. Tel.: 124.
Érsek Lajos dr., szathmári, kir. tvszékj
bíró. Szül.: Küküllőalmás, 1901, ref. Középiák. a székelyudvarhelyi Ref. Kollégiumban
végezte. Mint hetedikes gimnazista hadiérettségivel vonult be a világháború alatt önként a
24. honv. gy. e.-hez. A tiszti vizsga letétele
után Zilahon érte a forradalom, a Székely
hadosztálynál szerelt le. Jogi tánulmányait a
bp.-i Egy.-en végezte és a szükséges vizsgák
letétele után a bírói pályára lépett. Joggyakornoki, jegyzői és titkári szolgálat után
bíróvá nevezték ki. Előbb Gyulán, majd
Érsekújváron, jelenleg Marosvásárhelyen a
státusügyek és birtokrendezési ügyek egyesbírája. Németül és románul is beszél. L.:
Marosvásárhely, kir. Törvényszék.
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Farczády Elek dr.

F
Fabrotzky Sándor dr., ügyvéd. Szül.: Szeged, 1877. Középisk. Pécsett, a jogot a bp.-i
Egy.-en végezte. 1907 óta folytat ügyvédi gyakorlatot. A világháborúban a 3. cs. és kir. vártüzéreknél, a háború vége felé a bp.-i cs. és kir.
hadbíróságnál teljesített szolgálatot. Ismert
keresk. jogász és sok cikke és tanulmánya
jelent meg az „Ügyvédek Lapja” c. jogi szaklapban. Németül és franciául is beszél. L.:
Bp., V., Vilmos császár-út 66. Tel.: 117—047.
Falböck István dr., járásbírósági elnök.
Szül.: Krassófüzes, 1896, ev. Középisk.
Temesvárott, a jogot Bp.-en végezte. 1927-ben
bírói és ügyvédi okl.-et szerzett. Bésztvett a
világháborúban, majd leszerelése után román
megszállott területen tartózkodott, míg sikerült útlevélhez jutnia, mellyel visszakerült az
anyaországba és elvégezhette tanulmányait.
Igazságügyi szolgálatát 1928-ban kezdte, mint
joggyakornok a szolnoki kir. törvényszéknél,
1927-ben ott jegyző lett, 1929-ben nevezték ki
Kúnszentmártonba járásbíróvá, ahol 1934-ig
vezette a járásbíróságot, majd 1939-ben járásbírósági elnök lett Tiszafüreden. Németül és románul is beszél. L.: Tiszafüred.
Faluhelyi (Frey) Ottó dr., ügyvéd. Szül.:
Bp., 1893, r. k. Középisk. és a jogi tanulm.

Bp.-en végezte és ügyvédi okl.-ét is ott szerezte
meg. Végigküzdötte a világháborút, majd leszerelése után a Magy. Ált. Hitelbank tisztviselője lett. Ügyvédi irodáját 1926-ban nyitotta meg. Tulajdonosa a bronz vit. éremnek és
a Károly cs.-ker.-nek. Egy.-i hallgató korában
elnyerte a Mária Terézia ösztöndíjat. A Magy.
Nagyasszonyok Egyházközség alelnök-ügyésze,
a Szt László Társ., a Regnum Marianum és a
Ker. Közs. Párt tagja. Németül, franciául és
angolul is beszél. L.: Bp., VII., Damjanich-u.
36. Tel.: 421—357.
Farczády Elek dr., áll. keresk. iskolai ig.
Szül.: Marosvásárhely, 1890 ápr. 9., ref. Atyja:
néh. F. József, anyja: néh. Petri Eszter.
A ref. koll.-ot Marosvásárhelyen, az egy.-et
Bp.-en végezte. Az Eötvös Koll. tagja volt.
Párizsban, a Sorbonne-on elvégezte az Ecole
Nationale des Cartes-t. 1914—19-ig áll. középisk. tanár volt Gyergyószentmiklóson. 1914—
23-ig Marosvásárhelyen a községi felsőkeresk.
isk.-ban tanított. 1923—40-ig a román keresk.
líceum tanáraként működött. A bécsi döntés
óta az áll. keresk. isk. megbízott igazgatója.
Történelemtanár, különleges szakismeretekkel
rendelkezik az oklevéltanban és a francia keresk. levelezésben. „Az erdélyi vajdák igazságszolgáltatási hatásköre” és „Paul Scarron iro-
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dalmi tanulmány” címen jelentek meg nagyobb
munkái. Számos irodalmi és történelmi témájú
cikket is írt. A Magy. Párt tagja, a Kemény
Zsigmond írod. Társ. titkára. Német-, Franciaés Olaszországban járt tanulmányúton, németül, románul és franciául is beszél. L.: Marosvásárhely, Bem-tér 2. Tel.: 575.
Farkas Albert, borbereki, földbirtokos. Szül.:
Marosvásárhely, 1887, okt. 26., r. k. Atyja:
F. Albert, anyja: zilahi Éltető Katalin. A
gimn.-ot Marosvásárhelyen, az egy.-et Kolozsváron végezte, államtud. államvizsgát tett.
Tanulmányai befejezése után szászrégeni birtokán gazdálkodott. 1914—17. kat. szolgálatot teljesített, két évig az orosz fronton.
A háború befejezése óta ismét birtokán gazdálkodik. Tart. tüzérhadnagy, a Signum Laudis
és a Károly cs.-ker. tulajdonosa. A Magy. Párt
éa s Magy. Kaszinó tagja. Németországban és
Ausztriában tett utazásokat. Németül is beszél.
L.: Szászrégen, Kossuth Lajos-u. 55.
Farkas Árpád, földbirtokos, a kolozsvári
M. kir. Gazdasági Akadémia tanára. Szül.:
Röd, 1887 szept. 17., ref. Atyja: F. Albert,
földbirtokos, anyja: Fülöp Ida. A kolozsvári
ref. főgimn.-ban érettségizett, a Gazdasági
Akadémián okl.-et szerzett. 1908—18-ig mint
a Gazdasági Akadémia tanársegédje, majd
mint s.-tanára, később pedig mint rk. tanára
működött. 1918-tól 1941-ig a román mezőgazdasági fakultás tanára volt. A visszacsatolás után birtoka megszállt területen maradt.
A Magy. Párt tagja, az EMGE ig. vál. tagja,
az Erdélyi Méhész Egylet ig. vál. tagja és a
kolozsvári Kaszinó tagja. 1914—18-ig kat.-i szolgálatot teljesített, két évig az orosz fronton
volt, két évig szerb megszállott területen. Tart.
főhadnagy, Signum Laudis, a III. o. kat. érdemker. és a Károly cs.-ker. tulajdonosa. Szakismeretei az üzemtanra, a számviteltanra,
méhészetre, a hal- és baromfitenyésztésre terjednek ki. Mezőgazdasági kérdésekről szaklapokban cikkei jelentek meg. Németországban
és Olaszországban is járt. Németül, románul és
franciául is beszél. L.: Kolozsvár, Attila-u. 15Tel.: 20—52.
Farkas Balázs, borbereki, vm.-i árvaszéki
elnök. Szül.: Görgényszentimre 1882, nov 24.,

Farkas Béla dr.

r. k. Atyja: néh. b. F. Albert, főispán, földbirtokos, anyja: zilahi Éltető Katalin. A marosvásárhelyi Ref. Koll.-ban érettségizett, az egy.-et
Kolozsváron és Bp.-en végezte. Államtud. áll.vizsgát tett. Maros vm. szolgálatába lépett
1904-ben, tb. főszolgabíró, majd h. főszolgabíró lett. A románok 1919-ben nyugdíj nélkül
elbocsátották. Ezután háromezer holdas családi birtokán gazdálkodott. Tevékenységét a
Magy. Párt keretében fejtette ki, miután Szászrégenben megalapította a Magy. Népszövetséget. A Magy. Párt intéző biz.-nak tagja, a
szászrégeni Magy. Kaszinó tagja, r. k. egyház
tanácsosa, a Magy. Vadászegyes. elnöke. Erdőgazdasági és mezőgazdasági ügyekben szakismeretekkel rendelkezik. Járt Németországban, Csehországban és Romániában. Németül
és románul is beszél. L.: Szászrégen.
Farkas Béla dr., egyet. nyilv. r. tanár.
Szül.: Hajdnánás, 1884, ref. Atyja: F.
József, marosvásárhelyi ősrégi székely családból, anyja: Kiss Varga Ilona, hajdúböszörményi ősrégi, nemes hajdúhadnagyok családjából származik. Középisk. a hajdúnánási
ref. gimn.-ban kezdte, majd a kolozsvári Ref.
Kollégiumban folytatta, ahol érettségit tett.
Egy.-i tanulmányait a kolozsvári Ferenc József
Tud. Egy. matematika—természettud. karán
végezte, de közben az orvostud. karnak is
hallgatója volt. A kolozsvári Egy.-en szerzett
bölcsészet doktori okl.-et és itt kapta meg középisk. tanári okl.-ét is. Már igen korán bekerült
Apáthy István dr. professzor híres zoológiái
intézetébe, itt volt előbb díjtalan demonstrátor, majd tanársegéd, adjunktus és m.-tanár a
fiziológiai szövettan tárgyköréből. Külföldön a
Herzwig Oszkár berlini anatómiai—biológiai,
továbbá a Bethe Albrecht kieli fiziológiai és a
Graf Spee anatómiai intézetében dolgozott,
azonban az 1914-i háború kitörése következtében meg kellett szakítania ottani tanulmányait
és munkásságát. Amikor a románok megszállták Erdélyt és Kolozsvárról elhurcolták intézeti főnökét, Apáthy Istvánt, Kelet-Magyarország akkori főkormánybiztosát, h.-ig.-ként
átvette az egy.-i Állattani Intézet vezetését és
az Erdélyi Múzeum Egyes. állattára ügyeinek
intézését. A román megszállás alatt igen sok
zaklatásban volt része. Előbb Kolozsvár területéről űzte ki a román sziguranca, majd Apáthy
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István perének befejezte után a nagyszebeni
kormányzótanács Erdélyből is kiutasította.
Amikor a kolozsvári Ferenc József Tud. Egy.-et
ideiglenesen Budán helyezték el, mint h.-tanár
működött és előadásokat tartott a zoológiái
szövet- és fejlődéstanból. Ezeket az előadásokat azután folytatta Szegeden is az egy. odahelyezése után. 1924-ben kinevezték a Ferenc
József Tud. Egy. újonnan felállított állatrendszertani tanszékére, 1940-ben pedig a
Horthy Miklós Tud. Egy.-en ugyanerre a tanszékre. Több ízben viselte a matematikai és
természettud. dékáni és prodékáni tisztségét.
Már fiatalon feltűnt rendkívül nagy felkészültségű tudományos irodalmi működésével és
doktori értekezésének eredményeit — amelyeket németül, két év mulva, Apáthy tanár átdolgozásával, vele társszerzőségben, közrebocsátott — majdnem az egész tud. világ általános
élettani, zoológiai, szövettani és sejttani munkái
átvették és ismertették. Ugyanúgy a mikrotechnikai közleményeinek eredményeit is. Különösen szövettani és fejlődéstani területen dolgozott és e munkáival megelőzte a külföldön
hasonló tudom, területeken dolgozó búvárokat.
Az izeltlábúak csillangós hámsejtjeire vonatkozó felfedezéseit hosszú viták után, 23
évvel a felfedezés után, végleg el kellett
fogadni az e kérdésben ellentétes véleményen
lévőknek is. Újabb időben a halak hallásának kérdésével foglalkozott és az e téren
elért eredményei általános feltűnést keltettek nemcsak a zoológiái, de az emberélettani és fül gyógyászati szakkörökben is. Kutatásaiban a hallás élettanának folyamatait
új morfológiai alapokon igyekezett megmagyarázni. E dolgozatai a zoológiái szaklapokon
kívül az élettani és a fülorvosi szaklapokban
is megjelentek. Szaktevékenységén kívül tua.politikai kérdésekkel is foglalkozik, ilyenirányú cikkei régebben a kolozsvári, azután
a bp.-i és a szegedi napilapokban láttak
rapvilágot. L.: Szeged, Szentháromság-u. 43.
Tel.: 1376.
Farkas Gábor, bisztrai, sörgyári ig. Szül.:
Szászrégen, 1907 okt. 25., ref. Atyja: b. F.
Imre, anyja: gyalui Gyaluy Vilma. A gimn.-ot
és Keresk. Akadémiát Bp.-en végezte. 1926-tól
1930-ig több pénzügyi és ipari vállalatnál
praktizált, majd 1936-ban az „Ursus” sörgyár

Farkas István

kötelékébe lépett és annak 1934 óta igazgatója.
Szakismereteinek bővítésére beutazta Olaszországot, Svájcot, Ausztriát, Franciaországot és
Romániát. Széleskörű szaktudással ma is vezetője az ismert erdélyi sörgyárnak. Tagja a
Magy. Kaszinónak és a KAC-nak. L.: Kolozsvár, Mussolini-u. 90. Tel.: 28—15.
Farkas Imre, bisztrai, az „Ursus” sörgyár
ig.-i elnöke. Szül.: Szászrégen, 1874 szept. 9.,
ref. Atyja: F. Vendel, anyja: Mayer Mária.
Keresk. Akadémiát végzett Kolozsvárott. Széleskörű közgazdasági és ipari ismereteket szerzett Olasz-, Francia- és Németországban, valamint Romániában. Elnöke a Marosvásárhelyi
Leszámítoló Banknak, a Medgyesfalvi Cserépgyárnak és az „Ursus” sörgyárnak. A kolozsvári kálvintéri ref. egyház presbitere, a Magy.
Kaszinó tagja. Németül és franciául is
beszél. L.: Kolozsvár, Monostori-u. 6. Tel.:
21—80.
Farkas István, cserefalvi, a Kerámiai Gyár
Ipari és Keresk. Vállalat igazgatója. Szül.:
Aranyosegerbegy, 1894 okt. 2., ref. Atyja:
néh. F. Károly, áll. ig.-tan., anyja: Kiss
Mária. Középisk. elvégzése után bevonult s az
orosz és olasz fronton harcolt. 1916 jún.-ban
olasz fogságba esett s az összeomlás után került
haza. A keresk. pályára lépett, mint gyakornok
kezdte a Kerámiai Gyár Ipari és Keresk. Vállalatnál s ma már ennek a vállalatnak és négy ipari
leányvállalatának igazgatója. Torda vm. kisebbségi tanácsosa és Torda város kisebbségi polgármestere volt. Az Orsz. Magy. Párt városi és
megyei tagozatának alelnöke, a tordai Magy.
Iparosszöv. dísztagja, az Orsz. Dalosegyes.
tordai kerületének alelnöke, ref. presbiter,
elnöke volt az 1848-as Polg. Körnek Tordán.
A román megszállás évei alatt törhetetlen
magyarsága miatt a románok részéről állandó
zaklatásnak volt kitéve. Két politikai lapnak
volt az alapítója és lelkes munkatársa a „Tordai
Ujság”-nak s az „Aranyosszék”-nek. Mint tart.
főhadnagy tulajdonosa a II. o. ezüst vit. éremnek. Az agyagipar kiváló szakértője, képesített
kerámiai mester, okl. tűzoltóparancsnok. Járt
Olaszországban és Németországban. A Torda és
környéki magyar mozgalmak oszlopos élharcosa
volt, alapító tagja és vezetője több magyar
egyes.-nek. Beszél románul, németül és ola-
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Fazekas Miklós dr.

szül is. L.: Kolozsvár, Kossuth Lajos-u. 27.
Tel.: 22—127.

várt bankcégvezető.
u. 29 sz.

Farkas Jenő, a marosi ref. egyházmegye
esperese, az erdélyi ref. egyházkerület ig.tanácsosa, zsinati tag stb. Szül.: Székelyudvarhely, 1880 máj. 20., ref. Az Erdélyben közismert és kiváló egyházi férfiú Udvarfalván él,
de Marosvásárhelynek és egész környékének
erélyes és határozott, magyarérzésű fellépésével erősítője volt a román megszállás alatt.
L.: Udvarfalva, u. p. Marosvásárhely.

Fazekas János dr., fiatfalvi, ügyvéd, a
Gazd. és Hitelszöv. Központjának ügyésze.
Szül.: Fiátfalva (Udvarhely vm.), 1906 nov.
23., unit. Atyai és anyai ágon tősgyökeres, fajtiszta székely családból származik. Atyja: f. F.
József, anyja: nagykaáli Nagy Poli. A székelykeresztúri unit. gimn.-ban érettségizett, a kolozsvári Egy.-en jogi doktorátust szerzett. 1932
óta Kolozsváron önálló ügyvéd. 1932—36-ig a
kolozsvári unit. egyházközség jogtanácsosa volt.
1933-ban a szöv. gazdasági és hitelszöv.-i központjának, 1934-ben az OMP elnökileg megbízott központi ügyésze lett. 1934—39-ig a
Magy. Unit. Egyháznak, 1937-ben pedig a
kolozsvári Mágnás Kaszinónak volt jogtanácsosa.
1936—37-ben a Dávid Ferenc Ifjúsági Egyes,
elnöke és a kolozsmegyei szöv.-ek ügyésze volt.
Tagja a Magy. Kaszinónak, a KAC-nak, az EMÉnek alapító tagja, az EMKE-nek. A szövetkezeti
ügyekben különleges szakismeretekkel rendelkezik. Több törvényfordítása és magyarázata
jelent meg a román impérium alatt. Szövetk.
értesítők és unit. egyházi lapok több cikkét
közölték. Németül és románul is beszél. L.:
Kolozsvár, Szentegyház-u. 29. Tel.: 14—43.

Farkas Sándor dr., orvos és fogorvos, mb.
OTBA és Posta BBI orvos. Szül.: Vicze
(Szolnok-Doboka vm.), 1902 nov. 17., unit.
Atyja: F. Sándor, ny. áll. tanító, anyja:
Huszti Nagy Eszter. Orvosi diplomáját és
fogorvosi képesítését a kolozsvári egy.-en szerezte. Elnöke a székelykeresztúri Iparos Dalkörnek, vál. tagja a Filharmonikus Társ.-nak
ésaTennisz Klubnak. Jegyzője a Vadász Társ.nak. Figyelemreméltó irodalmi tevékenységet is
fejtett ki, több tanulmánya jelent meg. Különösen a fogászat és száj gyógyászat speciális,
tája. Románul is beszél. L.: Székelykeresztúr.
Tel.: 5.
Farkas Zoltán Lajos dr., ügyvéd. Szül.:
Bp., 1908, r. k. Középisk. és a jogot Bp.-en
végezte, ügyvédi okl.-et 1936-ban szerzett. 1927ben a dijoni egy. nyári kurzusán a francia
nyelvből okl.-et szerzett, félévig hallgatója volt
a párizsi Sorbonne-nak és az École des Hartes
Etude Sociales et Internationales-nek. Többszörjárt Ausztriában és Hollandiában, öt hónapon át egy londoni ügyvédi irodában működött.
Az „Ügyvédjelöltek Lapja” állandó cikkírója
volt, úgyszintén tanulmányai jelentek meg a
„Baross Szövetség Lapjá”-ban és az „OMKE”ben. Ismert keresk. jogász, akinek már többször
nagy sikere volt elvi döntések elérésében a felső
bíróságoknál. Jelenleg a Nagykovácsy Milenko
R.-T., a Bp.-i Selyem- és Fonalkeresk. R.-T. és
a Linum Taussig Sam. és Fiai R.-T. ügyésze.
Németül, franciául, angolul és szerbül is beszél.
L.: Bp., IV., Szép-u. 4. Tel.: 188—606.
Fazakas Dénes, bankcégvezető. Szül.:
1901 márc. 1. Atyja: F. András, anyja: Csizmazia Matild. Gimn. érettségit tett, majd
elvégezte a Keresk. Akadémiát. Kolozs-

L.:

Kolozsvár,

Kőkert-

Fazekas Endre dr., törvényszéki bíró, a m.
kir. központi telekkönyvi hivatal főnöke. Szül.:
Szatmárnémeti, 1899., r. k. Gimn. érettségi
vizsgája után díj nők lett a szatmárnémeti törv.széken, jogtudori okl.-et a bp.-i Egy.-en szerezte.
Közben kinevezték a nyíregyházi bírósághoz
joggyakornoknak. Szolnokon jegyző volt, 1928tól betétszerkesztő bíró és azóta kizárólag birtokrendezési ügyekkel foglalkozik. 1932-ben
a bpesti központi járásbírósághoz nevezték ki
telekkönyvi előadó bíróvá és jelenleg a központi telekkönyvi hivatal főnöke. Több igen
értékes jogi munkája jelent meg és közkézen
forog a „Tagosítási és egyéb birtokrendezési
ismeretek kézikönyve”, továbbá számos cikke
jelent meg a „Geodéziai Közlöny” c. telekkönyvi szaklapban. Németül is beszél. L.:
Bp., XI., Daróczy-út 13. Tel.: 258—676.
Fazekas Miklós dr., fiatfalvi, ügyvéd. Szül.:
Fiatfalva, 1885 márc. 25., unit. Atyja: f. F.
János,
anyja:
székelykeresztúri
Horváth
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Julianna. A kolozsvári unit. gimn.-ban érettségizett, majd ugyanott iratkozott be az egy.
jogi fakultására, ahol jogtud.-i doktorátust és
ügyvédi vizsgát tett. 1913 óta megszakítás nélkül ügyvéd Székelykeresztúron. A román megszállás alatt a magy. műkedvelő színtárs. elnöke
volt, valamint elnöke volt még a Szőlőbirtokossági, Erdő- és Legelőbirtokossági, a Filharmonikus Társ.-nak, a Magy. Párt helyi tagozatának, a Gazda Körnek, egyházköri felügyelőgondnok az unit. egyháznál, ugyanott a tanácsnak és a főtanácsnak is tagja. A román
uralom alatt saját pénzén magyar népkönyvtárt alapított és mivel gyermeke nincsen, két
egy.-et végzett magyar fiú neveltetéséről gondoskodott. Sokat áldozott magyar egyes.-ek
megszervezésére. Gyakran járt külföldi tanulmányutakon, volt Cseh-Szlovákiában, Olaszországban, és Ausztriában is. Beszél németül
és románul is. L.: Székelykeresztúr, Piac-tér.
Fazekas Oszkár dr., ügyvéd. Szül.: Aszód,
1875. Középisk. tanulmányai után elvégezte
az egy. jogi fakultását és ügyvédi okl.-et szerzett. Gyakorló ügyvéd és leginkább iparvédelmi
ügyekkel foglalkozik. A Magy. Védjegy Szöv.,
az Iparvédelmi Egyes. ü.-v. társelnöke, a bp.-i
Keresk. és Iparkamara jogi biz. tagja. Iparjogvédelmi tárgykörbe vágó könyveket, tanulmányokat és cikkeket írt bel- és külföldi szaklapokba, többek között német, svájci, angol és
amerikai folyóiratokba. Külföldön iparvédelmi
kongresszusokon figyelemreméltó beszédeket
és előadásokat tartott. Németül, olaszul és
angolul is beszél. L.: Bp., V., Nádor-u. 2.
Tel.: 182—435.
Fábián László dr., kir. törvényszéki bíró.
Szül.: Szabadka, 1879, r. k. Középisk. és a
bp.-i Egy. jogi fakultásának elvégzése után joggyakornokká nevezték ki 1903-ban a szabadkai
törvényszékhez. A bírói vizsga letétele után
jegyző lett, 1908-ban Kaposvárra került, 1923ban mint törvényszéki bíró és e hivatalát
ma is betölti. A kaposvári r. k. egyházközségnél tanácstag és képviselőtestületi tag, a kaposvári Szociális Misszió Társ. fogház-misszió szakosztályának vezetője és a fiatalkorúak pécsi
felügyelőbiz.-nak tagja. Szociális munkásságáért az igazságügymin. dicsérő elismerésben
részesítette. L.: Kaposvár, Pozsonyi-út 18.

Fáy Aladár dr.

Fábry Sándor, kisbirtokos. Szül.: Székelyhíd, 1876 márc. 17. A debreceni Keresk. Akadémián tett érettségi után előbb banktisztviselő,
később pedig ugyanannak az intézetnek ig.-ja
volt. A világháborút a fronton küzdötte végig
előbb mint népf. hadnagy, majd mint főhadnagy és százados és az ellenség előtt tanusított
kiválóan vitéz magatartásáért a hadiékítményes II. o. kat. érdemker.-tel, a bronz és az
ezüst Signum Laudis-szal, Károly cs.-ker.-tel
és a háborús emlékéremmel tüntették ki.
A román megszállás alatt gazdálkodott és különösen a szőlészet, borászat és gyümölcstermelés
kérdéseivel foglalkozott. Alelnöke volt a Magy.
Pártnak, két ízben Székelyhíd község főbírája,
tagja Szilágy vm. törv.-hat. biz.-nak és községe képviselőtestületének. A román uralom
alatt tevékeny részt vett a magyarság életérdekeiért vívott küzdelmekben és az ezekben
szerzett érdemei elismeréséül hívták meg Szilágy vm. felszabadulása után a megye törv.-hat.
biz.-ba. L.: Székelyhíd.
Fáth Gyula, a Bp. Szfőv. Községi Tkp.
alig. ja. Szül.: Bp., 1891. Bp.-en végezte középisk. 1908-ban belépett az Egyesült Fővárosi
Tkp. szolgálatába. Előbb az intézet terézvárosi fiókjának volt tisztviselője, azután a
központba osztották be. 1913—14-ben önkéntesi évét szol gálta és a háborúból történt visszatérése után ismét az intézet központjába került vissza. 1921-ben az újonnan felállított devízaosztályba helyezték és itt
lépett elő cégvezetővé. Amikor az Egyesült
Tkp.-ból a Szfővárosi Községi Tkp. alakult, az
új pénzintézet átvette, majd 1925-ben a főkönyvelőség főnöki teendőivel bízták meg.
Jelenleg alig.-i rangban teljesít szolgálatot
fontos osztályának az élén. L.: Bp., VII.,
Rákóczi-út 11. Tel.: 332—008.
Fáy Aladár dr., fáji, m. kir. titkos tanácsos,
ny. államtitkár. Szül.: Mohirán, 1864. Bécsben
szerezte meg az orvostud. okl.-et. Előbb kórházi szolgálatot teljesített, majd 1892-ben bevonult a haditengerészethez, ahol 1905-ig mint
fregattorvos működött. Hazatérve, 1906-ban a
Belügyminisztérium közegészségügyi oszt.-ba
került. 1909-től kezdve a tüdőbaj elleni küzdelmet irányította, kiépítette néh. Müller Kálmán
br. professzorral együtt a Tuberkulózis Elleni
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Küzdelem Orsz. Szöv.-ének hálózatát az egész
országban. 1917-ben min. tanácsosi ranggal a
tuberkulózis leküzdésére alakult intézmények
orsz. felügyelőjévé nevezték ki. A proletárdiktatúra alatt vidékre menekült és élénk részt
vett az ellenforradalmi mozgalmak irányításában. A Népjóléti Minisztérium felállításakor,
1919-ben a államtitkár lett. 1925-ben történt
nyugalomba vonulása óta a Tuberkulózis Elleni
Orsz. Biz. kormánybiztosa. A tüdőbaj elleni
eredményes harcban, valamint általában a
magy. közegészségügy szolgálatában szerzett
kiváló érdemei elismeréséül 1936-ban a Kormányzó úr a m. kir. titkos tanácsosi méltósággal tüntette ki. L.: Bp., XI., Lejtő-u. 25.
Tel.: 150—982.
Fáy-Halász Gedeon dr., fáji, külügymin.-i
fogalmazó. Szül.: Bp., 1915 nov. 27. Atyja:
F.-H. Gedeon. A család őse, Rugacs vitéz, elkísérte II. Endre királyt a kereszteshadjáratba.
A Fáy nevet birtokkal együtt IV. Bélától kapták, akinek életét mentette meg egyik őse azzal,
hogy lovát átadta a királynak a muhi csatában.
A magy. honvédelemben és közéletben nagy szerepet játszó ősei közül kiemelkedik még Fáy
András, a „nemzet mindenese”, a Pesti Hazai
Tkp. stb. alapítója. A Halász nevet a család
örökbefogadás útján vette fel. A gödöllői
premontrei gimn.-ban érettségizett kitűnő eredménnyel, utána a Pázmány Péter Tud. Egy.-en
államtud. doktorátust szerzett Két évig a
bécsi Konzuli Akadémiának, utána ugyancsat
két évig a párizsi École Libre des Sciences
Politiques hallgatója volt. Mindkét őiskolán
kitüntetéssel szerezte meg az okl.-et Párizsban az École du Panthéon szónoki tanfolyamát is elvégezte. A honvéd lovastüzérségnél
teljesített egyévi katonai szolgálat után a külügyi tanfolyam hallgatója volt és letette a
diplomata-vizsgát. Ezután a magy. Külügymin.
szolgálatába lépett és a jogi, útlevél- és sajtóosztályban dolgozott, utóbb pedig a miniszter
kabinetjébe osztották be fogalmazói rangban.
Tart. zászlós. L.: Bp., IV., Veres Pálné-u. 10.
Tel.: 383—550.
Fehérváry Kálmán dr., nemes, ügyvéd.
Szül.: Iváncsa, 1889., r. k. Bp.-en végezte
középisk. és jogi tanulmányait és 1917 óta
gyakorló ügyvéd a fővárosban. Három éven át

Fejér Manó János dr.

a szfőv. tiszti ügyészségén működött és hat
éven át orsz. főügyésze és vezetőségi tagja volt
az Ébredő Magyarok Egyes.-nek. Általános
ügyvédi gyakorlatot folytat. L.: Bp., IX.
Üllői-út 57. Tel.: 137—570.
Feigler Károly dr., szfőv.-i tiszti főügyész.
Szül.: Esztergom, 1890. Középisk. tanulmányait az esztergomi Szt Benedekrendi gimn.ban végezte. A bp.-i Egy.-en szerezte meg a jogi
és államtud. doktorátust és ugyancsak itt szerezte meg ügyvédi okl.-ét is. 1912-ben lépett
a főváros szolgálatába. 1917-ben tiszti ügyészi
fogalmazóvá, 1920-ban pedig tiszti ügyésszé
választották. 1937-ben lett a szfőv. tiszti
főügyésze. M. kir. kormányfőtanácsos. Tagja
az Egységes Bírói és Ügyvédi Vizsgáló Biz.nak, a Közigazgatási Szakvizsga Biz.-nak és
a Bp.-i Ügyvédi Kamara vál.-nak.
Fejér Ákos dr., ügyvéd, m. kir. kormányfőtanácsos. Szül.: Kassa, 1883, r. k. Érettségit
a kassai premontreiek gimn.-ában tett, jogot a
pozsonyi Jogakadémián és a kolozsvári Egy.-en
végzett, ott avatták jogtudorrá. Ügyvédi okl.-ét
Bp.-en szerezte meg. Közben bécsi és berlini
egy.-eken folytatott tanulmányokat. A világháborúban elejétől fogva az összeomlásig résztvett, több kat. kitüntetés tulajdonosa. Az
ügyvédi közéletben jelentős szerepe van, az
Ügyvédi Kamara képviseleti közgy. tagja, az
Orsz. Ügyvédi Gyám- és Nyugdíj-Intézet felügyelőbiz. tagja, az Orsz. Ügyvédotthon igazg.
tagja, az Orsz. Ügyvédszöv. ig.-tanácsának
tagja. Az „Ügyvéd” c. jogi szaklap alapítója
és főszerkesztője, Bács-Bodrog vm. tb. főügyésze. Németül és franciául is beszél. L.:
Bp., V., Kossuth Lajos-tér 4. Tel.: 124—777.
Fejér Manó János dr., orvos, fogorvos.
Szül.: Csíkszépvíz, 1895 febr. 4., r. k. Atyja:
néh. F. István, kereskedő, anyja: Dávid Anna.
Csíkszeredán tett gimn. érettségit, az egy.-et
Bp.-en végezte. 1915—19-ig kat. szolgálatot
teljesített, az orosz és olasz frontokon.
Kilenchónapi harctéri szolgálat után meg
rokkant, jobbszemére megvakult. 1924—28-ig
Csíkrákoson volt körorvos, majd 1936-ig Brassóban volt orvos. 1936—40-ig Csíkszentmártonban működött mint betegsegélyző orvos, 1940
óta a csíkszeredai OTI megb. főorvosa. A Magy.
Párt, a MONE, az Uri Kaszinó tagja. Tart.
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egészségügyi hadnagy, a Károly cs.-ker. tulajdonosa. Németül és románul is beszél. L.: Csíkszereda, Kossuth Lajos-u. 23.
Fejérváry Géza dr., kir. kúriai bíró. Szül.:
Beje (Gömör vm.), 1880. Középisk. Iglón,
a jogot Bp.-en végezte, jogtudori okl.-et Kolozsvárott, a bírói okl.-et Bp.-en szerezte meg.
Pályáját Szikszón kezdte, mint joggyakornok,
Ipolyságon bír. aljegyző, albíró és járásbíró volt.
Onnan került a bp.-i kir. ítélőtáblához bírónak,
majd kinevezték a kir. kúriához bírónak. Résztvett a világháborúban mint népf. hadnagy, hat
évig Szibériában volt hadifogoly. A Károly
cs.-ker. tulajdonosa. Németül is beszél. L.:
Bp., VII., Damjanich-u. 36. Tel.: 421—351.
Fejérváry Jenő, székesfehérvári, földbirtokos, az EMGE ig. vál. tagja, az OMGE tagja.
Szül.: Sajósárvár, 1901 júl. 2., ref. Atyja: sz.
F. Jenő földbirtokos, v. orsz. gyűl. képv., Beszterce-Naszód vm. v. főispánja, anyja: farczádi
Simó Júlia. A kolozsvári Ref. Koll.-ban érettségizett, majd elvégezte a kolozsvári Gazd. Akadémiát. Birtokát a románok harminc kat. holdon
kisajátították, azóta felesége birtokán gazdálkodik. Mint gazda, hatásosan vett részt Erdély
gazdasági életében, megmutatta, hogyan lehet
kis birtokon jól és eredményesen gazdálkodni.
Németül, angolul és románul is beszél. L.: Nagyiklód.
Fekete Andor, a Glóbus R.-T. ü.-v. igazgatója. Szül.: Magyarmacskás, 1895 dec. 18.,
r. k. Felsőipariskolát végzett. 1919—28-ig
aZ Áján Joachim cégnél volt cégvezető. 1929—
36-ig pedig a Leichner József szőrmeárugyár
ü.-v. igazgatója. 1937—40-ig Besszarábiában
a Comexbrut elnevezésű cég tulajdonosa volt,
nyersbőr és annak melléktermékeinek vételével
és eladásával, valamint külföldi exporttal foglalkozott. 1941 óta a Glóbus R.-T. ü.-v. igazgatója. A nyersbőr, gyapjú, különböző szőrfajták, szőrmék és készbőrök szakértője. Az
összes európai államokkal, valamint Amerikával
üzleti összeköttetést tart fenn.Résztvett a magyar
ifjúságnak a nyersbőr szakmában való kiképzésében. Résztvett a világháborúban, kitüntetései: az I. o. vit. ér., II. o. vit. ér., a bronz vit.
ér. kétszer, a Károly cs.-ker. a hadi eml. ér.,
a bolgár, német, osztrák és tiroli háb. eml. ér.

Fekete Gyula dr.

Németül és románul is beszél. L.: Kolozsvár,
Deák Ferenc-u. 46.
Fekete Dezső dr., ügyvéd. Szül.: Szatmárnémeti, 1878., ref. Érettségit szülővárosában
tett, jogi tanulmányait a bp.-i Egy.-en végezte
és ügyvédi okl.-ét is Bp.-en nyerte el. A háború
kitörésekor hadbavonult és hosszabb ideig teljesített frontszolgálatot; két háborús kitüntetése
van. Leszerelése után visszatért Szatmárnémetibe, hogy folytassa abbahagyott ügyvédi gyakorlatát, de a megszálló románok izzó magyarsága miatt üldözték s így kénytelen volt 1927ben Bp.-re költözni, ahol azóta ügyvédi gyakorlatot folytat. Több értekezése és cikke jelent
meg jogi lapokban és kiadás alatt van az ügyvédi
díjakról szóló munkája, amely e tárgyban az első.
Németül is beszél. L.: Bp., V., Gorove-u. 3.
Tel.: 112—572.
Fekete Ernő dr., nőorvos, urológus, bőrgyógyász, OTI orvos. Szül.: Jászkisér, 1893,
jún. 17., r. k. Atyja: néh. dr. F. Gyula, akit
ellenforradalmi tevékenységéért a katonai forradalmi törvényszék hatévi börtönre ítélt. Édesapjával együtt súlyosan bántalmazták a vöröskatonák s bebörtönözték. Gimn.-i tanulmányait a győri bencés gimn.-ban végezte.
A bp.-i Tud. Egy., majd a bécsi Egy. előadásait
látogatta s a világháború után, 1919-ben szerzett orvosi diplomát Bp.-en. A világháború
idején 30 hónapig frontszolgálatot teljesített.
A bronz vit. érem, a Károly cs.-ker. tulajdonosa,
mint e. e. s.-orvos szerelt le. Orvosi pályáját a
győri közkórházban kezdte, később dolgozott a
bécsi Egy.-en. 1920 óta ismét Győrben működik mint gyakorlóorvos, majd OTI-orvos.
1939-ben és 1940-ben katonai szolgálatot teljesített. Tökéletesen beszél németül is. L.:
Győr, Wennes J.-út l0/b.
Fekete Gyula dr., nyárádgálfalvi és nagyfalusi, ügyvéd, a Magy. Párt alelnöke, a marosvásárhelyi Tűzharcos csoport alelnöke. Szül.:
Csókfalva, 1893 szept. 6., unit. Atyja: F. József
unit. lelkész, anyja: dellőapáti és nagydevecseri
Somay Ilona. Kolozsváron az Unit. Koll.-ban
érettségizett, a kolozsvári Tud. Egy.-en jogi
doktorátust szerzett, ügyvédi vizsgát tett. 1922ben Marosvásárhelyen nyitott ügyvédi irodát,
azóta ott ügyvédi gyakorlatot folytat. Résztvett
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a világháborúban, 1914—18-ig a 82. székely
gy.-e kötelékében szolgált, 18 hónapot töltött a
harctéren, megsebesült. Tart. hadnagy, az I. és
II. o. ezüst vit. ér., a bronz vit. ér. és a Károly
cs.-ker. tulajdonosa. A Magy. Párt és a többi
magyar mozgalom aktív tagja, ügyvédi kamarai
titkár, törv.-hat. biz. tag, Marosvásárhely utolsó
választott polgármestere. Az unit. egyház főtanácsának tagja, a Magy. Kaszinó tagja. Koronkán és Székelyvécken kétszázötven holdas
családi birtoka van. Egyházi és mezőgazdasági
szakismeretekkel is rendelkezik. Több vezércikke jelent meg, egyházi beszédet is mondott.
A magyar csapatok bevonulásakor ő is üdvözölte
a Kormányzó Urat. Járt Ausztriában, Olaszés Oroszországban, valamint Romániában.
Németül és románul is beszél. L.: Marosvásárhely, Gecse Dániel-u. 18.
Fekete László dr. galánthai, m. kir. kormányfőtanácsos, kir. közjegyző. Szül.: Békéscsaba, 1887. Középisk. az aradi kir. főgimn.ban végezte. A bp.-i Pázmány Péter Tud. Egy-en
1908-ban megszerezte a jogi doktorátust és 24
éves korában ügyvédi vizsgát tett. Tanulmányutakon járt egész Európában, továbbá Afrika és
Ázsia nyugati részén is. A háborúban negyven
hónapon át frontszolgálatot teljesített az orosz,
román és olasz arcvonalakon, lovastüzér emléklapos százados. Vitéz magatartásáért a
II. o. kat. érdemkereszttel, a két Signum Laudis-szal a kardokkal, a Károly cs.ker.-tel és két hadiemlékéremmel tüntették ki.
Leszerelése után helyettese volt Cottely Géza dr.
fővárosi közjegyzőnek 1926-ig, amikor a főváros
II. ker.-ben kir. közjegyzőnek nevezték ki.
Hazai és külföldi szaklapokban, valamint a napisajtóban igen sok jogtudományi cikke jelent meg
és tekintélyes szerepet visz a közjegyzők kari
életében. Elnöke a Kir. Közjegyzők és Közjegyzőjelöltek Nyugdíjintézetének, tagja a Közjegyzői Kamara vál.-nak, a Bírói és Ügyvédvizsgáló Biz.-nak, örökös tb. ügyésze a Szt
Domonkos-rendi egyházközségnek, volt szfőv.
biz. tag. A kir. Közjegyzők Közlönyének főszerkesztője. L.: Bp., II., Margit-körút 6.
Fekete László, fényképész és filmoperatőr.
Szül.: Marosnémeti, 1889 marc. 29. Atyja:
F. László, anyja: Olajos Katalin. Déván reálisk. érettségit tett, majd Kolozsváron kitanulta

Ferencz Lajos dr.

a fényképész-szakmát, később pedig a filmszakmát Bp.-en. 1917 óta Kolozsváron dolgozik,
ahol több filmfelvételt készített, működését
azonban az impériumváltozáskor abba kellett
hagynia. 1929-ben levelezőlapokat gyártott.
A román megszállás alatt, tekintettel arra, hogy
magyar alkalmazottakat tartott, eltiltották a
közmunkáktól. Tagja a Magy. Kaszinónak, az
EMKE-nek, a Magy.Népközösségnek, stb. Résztvett minden magyar megmozdulásban. A filmlaboratóriumi munkákban is jártas. Berlinben
az Agfa-gyárban járt tanulmányúton, volt
Párizsban, Marseilleben, Genuában, Nápolyban.
Firenzében és Palermóban. Németül és románul
is beszél. L.: Kolozsvár, Deák Ferenc-u. 6.
Tel.: 33-46.
Fekésházy Zoltán, fekésházi, alispán. Szül.:
Bodfalva, 1881 okt. 5., ref. Atyja: néh. F. Sándor kisbirtokos, anyja: néh. Radvánci Jelenyi
Anna. Középisk. és a jogot Eperjesen végezte
Leszolgálta önkéntesi évét, 1909-ben résztvett
Bosznia és Hercegovina annexiójában. 1908-ban
Ung vm. szolgálatába lépett. 1920-ban a csehszlovák fogadalmat megtagadta. Szobráncon
tb. főszolgabíró volt. Résztvett a világháborúban. Kitüntetései: a II. o. ezüst vit. és bronz
vit. érmek. A Beregszászi Magy. Vadásztárs. díszelnöke, a Leventék és Tűzharcosok díszelnöke.
L.: Beregszász. Tel.: 187 és 6.
Ferencz József dr., kir. közjegyző. Szül.:
Kolozsvár, 1873 dec. 16., unit. Atyja: F. Jó'
zsef, unit. püspök, anyja: Gyergyai Anna. Kolozsváron az unit. főgimn.-ban érettségizett.
Az egy.-et Kolozsváron mint sub auspiciis regis
doktor végezte, jogi és ügyvédi okl.-et szerzett. Tanulmányai befejezése után Kolozsvárott
ügyvédi irodát nyitott. 1916-ban bevonult
katonának, résztvett a világháborúban. A II.
o. ezüst vit. ér., a bronz vit. ér. és a Károly
cs.-ker. tulajdonosa. A román megszállás alatt
a Magy. Orsz. Párt jogtanácsosa volt. 1941-ben
nevezték ki kir. közjegyzőnek. A Jogi Lexikon
munkatársa. L.: Kolozsvár, Széchenyi-u. 21.
Tel.: 25-71.
Ferencz Lajos dr., vármegyei tiszti főügyész.
Szül.: Sepsiszentgyörgy, 1884 márc. 21., refAtyja: néh. F. Lajos kereskedő, anyja: Kováts
Amália. A sepsiszentggyörgyi gimn.-ban érettsé-
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gizett, az egy.-et Kolozsváron végezte, ott jogi
doktorátust szerzett és Marosvásárhelyen tett
ügyvédi vizsgát. 1913-ban Sepsiszentgyörgyön
kezdett ügyvédi gyakorlatot. 1915-ben bevonult
a 9. honv. huszárezredhez, 1918-ig katonai szolgálatot teljesített. Tart. főhadnagy, a II. o.
ezüst vit. ér., a Signum Laudis és a Károly cs.ker. tulajdonosa. A román megszállás után
ismét ügyvédi gyakorlatot folytat. A Magy.
Párt elnöki tanácsának tagja és a vm. ügyésze,
a Székely Nemzeti Múzeum ig. vál. tagja, a
Székely Mikó Koll. elöljárósági tagja, a sepsiszentgyörgyi ref. egyház jogtanácsosa. Németül
és románul is beszél. L.: Sepsiszentgyörgy,
Kossuth Lajos-u. 11.
Ferenczi Sándor dr., sepsiszentgyörgyi, egyetemi tanársegéd. Szül.: Zalatna, 1894 okt. 1.,
ref. Atyja: s. F. István, tanár, ref. lelkész,
anyja: nagybaczoni Tookos Gizella. A szászvárosi ref. gr. Kuún Koll.-ban érettségizett, egyetemi tanulmányait Kolozsváron és Bukarestben
folytatta. Bölcsészeti doktorátust és középisk.
tanári okl.-et szerzett. 1912—20-ig gyakornok
volt a kolozsvári Egyetemi Könyvtárnál és a
Tud. Egy. régészeti intézeténél. 1920 óta tanársegéd. Résztvett a világháborúban, 1914—18-ig
az orosz és olasz fronton teljesített szolgálatot.
Tart. főhadnagy, kitüntetései: az arany érd.
ker., a Signum Laudis a kardokkal, kétszer, a
II. o. ezüst vit. ér. és a Károly cs.-ker. Az
Erdélyi Múzeum Egyes. tagja, az Orsz. Régészeti és Embertani Társ., a Magy. Néprajzi
Társ. alapító tagja. Kiváló archeológus. Két
könyve jelent meg: Északi rovásírásos feliratról, a Kászonszék településéről és a székelyek eredetéről. Megjelent ezenkívül még
mintegy harminc értekezése és számos cikke.
Járt Ausztriában és Olaszországban. Beszél
németül, románul és franciául is. L.: Kolozsvár, Donáth-u. 124. Tel.: 18—05.
Ferenezy Géza dr., árkosi, ügyvéd. Szül.:
Felsőrákos (Udvarhely vm.), 1866 júl. 20., unit.
Atyja: néh. F. Lajos, anyja: néh. Siménfalvy
Anna. Családjuk egyik legkimagaslóbb őse Brassai Sámuel, a kiváló polihisztor volt. Székelykeresztúron és Kolozsvárott járt főgimn.-ba, s
a kolozsvári Kereskedelmi Akadémián érettségizett. és a ottani egy.-en szerezte meg doktorátusát. Ügyvédi vizsgáját Marosvásárhelyen

Ferenczy Károly

tette. 1897-től folytat állandó ügyvédi gyakorlatot, előbb Nagyajtán, majd Kolozsvárott és
Brassóban. Magyar orsz.-gyűl. képv. volt
1905—1910 között, az igazságügyi bizottság
tagja és több törvényjavaslat előadója. A kir.
Kúria ügyvédi tanácsának évekig tagja volt,
a megszállás alatt pedig az Erdélyi Magy. Párt
elnöki tanácsába hívták meg. Az ált. unit.
egyház tb. főgondnoka, a Székely Nemzeti
Múzeum igazgató-választmányának tagja, az
Unit. Irodalmi Társ. elnöke, az Erd. Hitelszöv.
és Hangya Szöv. igazg. tagja. Irodalmi téren
is széleskörű tevékenységet fejtett ki. Felolvasásokon kívül közleményei jelentek meg az
unit. egyházi lapokban és több székelyföldi
újságban. Jogi és egyházjogi tudása széleskörű,
állandó összeköttetést tart fenn az amerikai
és angol unit. egyházakkal. Nagy érdemeit
még a románok is elismerték: Ferdinánd
román király, mint unit. egyházi főgondnoknak
magas román kitüntetést adományozott, de
ezt soha sem viselte. Beszél németül, románul és angolul is. L.: Nagyajta (Háromszék vm.).
Ferenczy István dr., ügyvéd, megb. közjegyző. Szül.: Görgényszentimre, 1876 febr. 20.,
r. k. Atyja: F. János kántortanító, anyja:
kocsárdi Kiss Karolina. A székelyudvarhelyi
r. k. gimn.-ban érettségizett az egy.-et Kolozsváron végezte, jogi doktorátust szerzett. 1903ban ügyvédi irodát nyitott Szászrégenben.
1915—-18-ig kat. szolgálatot teljesített, Galíciában, Wolhyniában és Albániában szolgáltA román megszállás alatt megszervezte a Magy.
Pártot Szászrégen vidékén, a tagozat elnöke
volt több éven át. 1940-ben a kat. hatóság
közjegyzői teendőkkel bízta meg. A Magyar
Kaszinó, az Iparos Olvasókör tagja, a r. k. egyháztanács és státus gyülekezeti tag. Tart.
zászlós. Járt Ausztriában, németül és románul
is beszél. L.: Szászrégen, Uj-u. 4.
Ferenczy Károly, az Első Erdélyi Biztosító
Intézet matematikusa. Szül.: Gyulafehérvár,
1906 aug. 23., r. k. Atyja: neh. F. Jakab dr.
királyi járásbíró, anyja: Tallós Kornélia. A
Barcsay-utcai főgimn.-ban tett érettségi után
elvégezte a Keresk. Akadémia egyéves tanfolyamát, ezután a kolozsvári Erdélyi Biztosító
Intézet szolgálatába lépett, ahol azóta is műkö-
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dik. A Sun Angol Biztosító Intézet erdélyrészi kormánymegbízottja. Intenzíven vett
részt a magyar társadalmi és nemzeti életben, a Magy. Népközösségnek körzetvezetője volt. Különleges biztosítási és matematikai ismereteit szakkörökben mindig irányadónak fogadták el. Beszél románul és németül is. L.: Kolozsváron, Mátyás király-tér 8.
Tel.: 14—21.
Ferentzy Gábor dr., ügyvéd. Szül.: Patakfalva, 1877 júl. 17., ref. Atyja: F. Gábor földbirtokos, anyja: Imre Berta. Kolozsváron a Ref.
Koll.-ban érettségizett, a kolozsvári Egy.-en
jogi doktorátust szerzett, Marosvásárhelyen
ügyvédi vizsgát tett. 1906 óta ügyvédi gyakorlatot folytat Székelykereszturon. 1914—18-ig
kat. szolgálatot teljesített a román fronton.
A háború után három hónapig a románok
internálták. A megszállás után hosszabb
ideig nem tett hűségesküt. Egyházmegyei
ügyész, elnöke volt 28 évig a székelykereszturi Vadásztárs.-nak, 12 évig a Kaszinónak, négy évig a Műkedvelő Társ.-nak, hat
évig pedig a Filharmonikus Társ.-nak. Ausztriában járt. Románul is beszél. L.: Székelykeresztur.
Fery Tibor dr., min. tanácsos. Szül.: Bp.,
1900. Fia F. Oszkár altábornagynak, a magy.
kir. csendőrség utolsó felügyelőjének, akit bátor
ellenforradalmi tevékenysége miatt halálra
kínoztak. Székesfehérvárott és Bp.-en végezte
középisk.-it, jogot a bp.-i és szegedi Tud.
Egy.-en hallgatott. 1922 jan.-ban avatták államtudományi doktorrá. 1922 máj.-ban a Népjóléti
Min. szolgálatába lépett. Személyi titkára
volt Vass József miniszternek, majd ennek
halála után Ernszt Sándor népjóléti miniszter
mellett működött személyi titkárként. A népjóléti Min. feloszlatása után a Miniszterelnökségre osztották be. Előbb a szociálpolitikai, majd
az összekötő ügyosztályon működött és fokozatosan lépett elő min. tanácsossá. A fiatalabb
közigazgatási gárda egyik legképzettebb tagja,
aki nagy szakértelme, fáradhatatlan munkabírása és egyéni szeretetreméltósága folytán
osztatlan rokonszenvnek és megbecsülésnek
örvend. Különleges megbízatásainak is kitűnően
megfelelt és többek között a szabadkai „Magyar
kenyér ünnepé”-nek sikere is jórészt nevéhez

Fényes György dr.

fűződik, mint annak rendezője. L.: Bp., XI.,
Szirtes-u. 28/a. Tel.: 156—642.
Feszt György dr., orvos. Szül.: Kolozsvár,
1889 ápr. 13., r. k. Atyja: néh. F. Antal, anyja:
Hancz Amália. Kolozsváron a ref. főgimn.-ban
érettségizett, a kolozsvári Egy.-en orvosi okl.-et
szerzett. Résztvett a világháborúban, a szerb,
orosz és albán fronton teljesített orvosszolgálatot. 1919-ig tanársegéd volt a kolozsvári
Egy.-en, a román megszálláskor nem tett esküt,
kitették állásából. 1921 óta gyakorlóorvos és
szanatóriumi főorvos. A Magy. Párt intézőbiz.
tagja, tagja továbbá az összes kolozsvári társadalmi egyes.-nek, az Erdélyi Múzeum Egyes. v.
jegyzője és v. titkára. Röntgen-szakorvos,
számos előadást és értekezést tartott ebből a
tárgykörből. Tart. főorvos, kitüntetései: Signum Laudis, koronás arany érd. ker., az ezüst
Vöröskereszt, a háb. eml. ér. és a bolgár
háb.eml. ér. L.: Kolozsvár, Mussolini-ú. 10.
Fényes Alice, érdendrődi, dengelegi és csókái, a kolozsvári Magy. Színház tagja. Szül.:
Nagyvárad, 1919 márc. 11., r. k. Atyja: F.
Antal, színházi díszletmesfer, anyja: Balogh
Lucia Katalin. Gimn. tanulmányait Nagyváradon az Orsolya-zárdában végezte. 1933 óta
a kolozsvári Magy. Színház tagja, hősnő és
naiva. Fontosabb szerepei: Romeo és Júlia, a
Cigány, a Kaméliás hölgy, Románc, stb. A kolozsvári magyar színházi világ egyik legtehetségesebb tagja. A fiatal művésznő kitűnő
művészi kvalitásainak híre gyorsan eljutott
Bp.-re is és a Vígszínház tagjai sorába szerződtette. Beutazta Csehszlovákiát és Romániát. A Délibáb c. lapban a kolozsvári színházról és a színházi életről cikkei jelentek meg.
L.: Kolozsvár, Rákóczi-út 9.
Fényes György dr., csokalyi, a berettyóújfalui járás főszolgabírója. Szül.: Mezőtúr,
1901 febr. 9. Atyja: néh. cs. F. Ákos, kúriai
bírói jelleggel felruházott kir. járásbírósági
elnök, anyja: néh. ippi és érkeserűi Fráter
Blanka. A gimn. elvégzése után egy.-i tanulmányokat folytatott és államtud. doktorátust, valamint gazdasági akadémiai okl.-et
szerzett. 1928-ban Bihar vm. szolgálatába
lépett. Előbb közigazgatási gyakornok és szolgabíró volt, majd 1940 nov.-ben kinevezték a
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berettyóújfalui járás főszolgabírájává. Mint a
biharvm.-i margittai járás kat. parancsnoka
mellé beosztott közigazgatási előadót az I. hadsereg parancsnoksága 1940-ben dicsérő elismerésben részesítette az erdélyi részek visszacsatolása körül szerzett érdemes munkásságáért.
A vm. közéletében élénk szerepet visz és több
társadalmi, valamint közérdeket szolgáló egyes,
tisztviselője. L.: Berettyóújfalu, Tardy Györgyutca 2.
Fényes György, cirkuszig.-tulajdonos, szkv.
százados. Szül.: Bp., 1892. Iskolái elvégzése
után 1913-ban bevonult egyéves önkéntesnek
és a világháborút mint gyalogos- és géppuskaszázadparancsnoka küzdötte végig. A doberdói
ütközetekben megsebesült, vitézségéért több
kitüntetést kapott. A háború után résztvett a
nemzeti hadsereg megszervezésében Szegeden és
Bp.-en a fővezérségnél, 1925-ig a vezérkari főnökségnél szolgált. 1935-ben alapította a Fényes
cirkusz-varietét, amelynek tulajdonosa és igazgatója. A fővárosnak e kedvelt szórakozóhelyét a legjobb bel- és külföldi erők szerződtetésével világvárosi színvonalra emelte. Tagja
a Tiszti Kaszinónak, a MOVE-nek és az Orsz.
Tűzharcos Szöv.-nek. Számos közjótékonysági
és emberbaráti intézményt nagy hálára kötelezett azzal a nemes gesztusával, hogy az előadások tiszta jövedelméből részesítette a karitatív intézményeket. L.: Bp., XIV., Hermina-út 41. Tel.: 113—474.
Figus Albert, a Szamos c. politikai napilap
főszerkesztője, orsz. gyűl. képv. Szül.: Kassa,
1879 febr. 24., r. k. Akadémiai végzettséggel rendelkezik. Volt közigazgatási főtisztviselő Aradon és Szatmáron, majd vagóngyári
igazgató, önálló gyáros. Jelenleg újságíró.
A román megszállás alatt a román hatóság
publicisztikai működéséért háromhónapi börtönre ítélte. Résztvett a világháborúban, a
II. o. had. érd. ker., a kat jub. ér. és a
Károly cs.-ker. tulajdonosa. A háborúban megsebesült. A Szatmáron megjelenő Szamos c.
politikai napilap főszerkesztője, publicista és
novellaíró. Az Orsz. Magy. Párt szatmári
ügyv. elnöke. L.: Szatmár, Árpád-u. 54.
Tel.: 373 és 376.
Fikker János dr., teológiai tanár, az Unit.
Teológia dékánja. Szül.: Mezőszentjelen 1907

Filó Ferenc dr.

okt. 16., unit. Atyja: néh. F. János, anyja:
Farkas Róza. A kolozsvári Unit. Koll.-ban
érettségizett, az unit. teológiát is Kolozsváron
végezte. Hallgatója volt Oxfordban a Manchester Coll.-nak. Kolozsvárott lett unit.
segédlelkész, majd 1932-ben Kövenden lelkész.
1936-ban vallástanári, 1937-ben pedig teológiai
tanári vizsgát tett. 1938-ban Szegeden filozófiai doktorrá avatták, 1939 óta teológiai
tanár. Az unit. egyház főtanácsosa és a képv.
tanács tagja. Az unit. Lelkészi Kör alelnöke,
a Dávid Ferenc Egylet titkára, az Erdélyi
Szoc. Szervek munkabiz.-nak tagja. „Bevezetés a vallás lényegébe, Istenről való felfogás” c. könyvei jelentek meg. Számos dolgozatot és cikket írt a Keresztény Magvetőben.
Románul és angolul is beszél. L.: Kolozsvár,
Bolyai-u. 5.
Filimon Aurél, könyvtár- és múzeumigazgató
Szül.: Monor, 1891 márc. 6., g. k. Atyja:
F. Ávrám, anyja: Bessán Veronika. A tanítóképzőt Déván végezte, majd érettségi különbözeti vizsgát tett. Múzeumi tud. tanfolyamokat végzett Berlinben, Bp.-en és Bukarestben.
1912—13-ban Bp.-en a Néprajzi Múzeumnál dolgozott, 1913—17-ig Bukarestben az
Orsz. Néprajzi Múzeumban. 1917—18-ig kat.
szolgálatot teljesített a 22. honv. gy. e.
kötelékében Marosvásárhelyen. 1925-ben a
marosvásárhelyi városi Könyvtárhoz került,
könyvtári tiszt és múzeumőrként és megszervezte a múzeumot. Az archeológiái, történelem
és bibliográfia kiváló ismerője, régészeti kutatásokat és ásatásokat s végzett. Maroskereszturon
megtalálta a legrégibb fazekasműhelyt öt égetőkemencével és teljes felszerelésével. Tudományos
cikkei és értekezései számszerint negyven, a
magyar, román, francia és német szakfolyóiratokban jelentek meg. Hat sorozatból álló
munkája jelent meg a besztercevidéki oláh
ráolvasásokról és babonákról. A bp.-i Néprajzi Társ., a Régészeti Társ., volt tagja, a
Barlangkutató-, a bukaresti Földrajzi és a
bukaresti Régészeti Társ. tagja. Németül,
románul és franciául is beszél.: L.: Marosvásárhely, Deák Ferenc-tér 19.
Filó Ferenc dr., polgármester. Szül.: Hunyad-Kristyor, 1893 jún. 26. r. k. Ügyvédi
okl.-e mellé az államszámviteli államvizsgát is
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megszerezte. A román megszállás idején pénzügyi s. titkár volt Déván. A hűségesküt megtagadta és egyideig mint gyárimunkás kereste
kenyerét. Később Udvarhely vm. árvaszéki
ülnöke lett, de lelkes magyarsága miatt ezt az
állását is elvesztette és ekkor lépett ügyvédi
pályára. Erős küzdelmet fejtett ki a kisebbségi
sorsban élő magyarság egységének megbontására igyekezőkkel szemben. Képviselői és szenátorválasztások alkalmával, mint a magyar párt
bizalmi emberét mindig csendőri őrizet alatt
tartották, elzárták, vagy faluról-falura kísérték. Az 1937-es választáson a Magy. Párt szenátorjelöltje, majd a magyar népközösség udvarhelymegyei szervezetének elnöke volt és mint
magyar kisebbségi képviselő bejutott a román
parlamentbe. Értékes tevékenységeiért az Erdélyi Egyházmegyei tanács tagjául választotta,
s a Szt. Ferenc-rendiek erdélyi tartományfőnöke,
a székelyudvarhelyi zárda konfráterévé nevezte
ki. A magyar csapatok bevonulásakor osztották
be a székelyudvarhelyi város kat. parancsnoka
mellé, közigazgatási előadónak. A bevonuló
honvéddandárt óriási lelkes tömeg élén üdvözölte s az anyaországból érkezett különféle
küldöttségeket is ő fogadta. Erős elfoglaltsága
ellenére megírta a „Székelyudvarhely lakosságának kálváriája a 22 éves román megszállás
alatt” c. munkat. Beszél németül és románul is
L.: Székelyudvarhely, Szt. Imre-u. 42.
Filotás Lili, rádióbemondó. Szül.: Marosvásárhelyen. A bp.-i Sacré Coeur zárdában
érettségi bizonyítványt és német, valamint
francia nyelvmesteri oklevelet szerzett. A magyar rádió első női bemondója volt, pompás
előadásmódjával rövidesen közkedveltségre tett
szert a rádióhallgatók tízezreinek körében.
Ama kevesek egyike, akik japán és kínai
nyelv ismeretét is elsajátították. Irói munkásságot is kifejt és tanulmányai nemcsak a hazai,
hanem külföldi lapokban is megjelentek. 1936ban Budapester Rundschau címen német és
angol nyelvű utazási magazint ad ki, amelynek
hasábjain megismerteti a külfölddel Magyarország és Bp. természeti és kulturális szépségeit
és igen hasznos szolgálatokat tesz a magyar
idegenforgalomnak. Jelenleg Hungária Magazin
cím alatt jelenik meg magas színvonalú
idegenforgalmi folyóirata. L.: Bp., XI. Kelenhegyi-út 17. Tel.: 269—434.

Fogarasi Géza dr.

Finta Gerő (Gergely), a kolozsvári Ref.
Koll. tanára. Szül.: Tordatúr, 1889 dec. 31.,
ref. Szülei: F. József és Farkas Anna, kisbirtokos földmívesek. Családja székely származású.
A nagyenyedi Bethlen Koll.-ban tett érettségit,
egy.-i tanulmányait a bp.-i Tud. Egy. jogi,
majd bölcsészeti karán és a kolozsvári Ferenc
József Tud. Egy.-en folytatta. 1911-ben végezte
el az egy.-et, 1918-ban a magyar-latin nyelvből
és irodalomból középisk. tanári okl.-et szerzett.
1915—28-ig a székelyudvarhelyi Ref. Koll. h.,
majd r. tanára volt, 1928 óta a kolozsvári Ref.
Koll. főgimn.-nak r. tanára. Az erdélyi Magy.
Irod. Társ. r. tagja, jelenleg titkára, tagja a
marosvásárhelyi Kemény Zsigmond írod. Társ.nak, az Erdélyi Múzeum Egylet-nek, az erdélyi
Magy. Közművelődési Egyletnek és a Károlyi
Gáspár írod. Társ.-nak. Élénk irodalmi munkásságot fejt ki. ,,A fák” címen versei, „Erdélyi
költők” c. az erdélyi lírikusok verseiből való
gyűjtemény, „Pacsirtaszó” c. újabb versei
és „Berzsenyi Dániel élete és költészete szemelvényekkel” c. irodalomtörténeti munkája jelent
meg. Műfordításokkal is foglalkozik, lefordította Eminescu költeményeit. Keveset olaszul
és jól beszél románul. L.: Kolozsvár, Farkas-u. 13—15.
Fodor Boldizsár dr., bodoki, ügyvéd, tb.
vm.-i főügyész. Szül.: Tasnád, 1875 dec. 21.,
ref. Atyja: néb. b. F. Péter postamester, anyja:
Réner Karolina. A székelyudvarhelyi főreálisk.ban érettségizett, az egy.-et Kolozsváron és
Bp.-en végezte, jogi doktorátust szerzett.
1905 óta ügyvédi gyakorlatot folytat Székelykeresztúron. Az udvarhelyi ref. egyházmegye
és a segesvári Népbank székelykeresztúri
fiókjának ügyésze. Ref. presbiter, a Kaszinó
tagja. Bécsben is járt. Románul beszél.
L.: Székelykeresztúr.
Fodor Elek dr., csíkcsekefalvi, szfőv. tiszti
ügyészségi fogalmazó. Szül.: Csíkvárdafalva
1904., ref. Középisk. végeztével jogtudományi
doktorátust szerzett. Később Bp. szfőv.-hoz
került és a tiszti ügyészségen, mint ügyészi
fogalmazó teljesít szolgálatot. Németül és
franciául beszél. L.: Bp., II., Fő-utca 4
Tel.: 353—342.
Fogarasi Géza dr., a m. kir. Keresk. Hiv.
főtitkára, a m. kir. Keresk. Hiv. kolozsvári ki-
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rendeltségének vezetője, az Erdélyrészi Gazdasági Tanács főtitkára. Szül.: Magyarsáros,
1909 júl. 16., ref. Atyja: F. Géza, ny. főgimn.
igazgató, anyja: Iszlay Gizella. A kolozsvári
ref. gimn.-ban érettségizett, a kolozsvári Egy.-en
jogi doktorátust szerzett. 1934—35-ig a Keleti
Újságnál működött, mint újságíró. 1938—39-ig
a M. kir. Külkeresk. Hiv. bukaresti kirendeltségénél dolgozott, 1935—40-ig pedig a Magy.
Népközösség bukaresti irodájának titkára volt.
1940 okt. óta Kolozsvárott a m. kir. Kereskedelmi Hivatal kirendeltségének vezetője. Gazdasági szakismeretekkel rendelkezik, számos
politikai és gazdasági vonatkozású újságcikke
jelent meg. Utazásokat tett Németországban,
Németül és románul is beszél. L.: Kolozsvár.
Kossuth Lajos-u. 51. Tel.: 35—08, 11—90,
24—77.

3., r. k. Atyja: F. Kristóf, kereskedő, anyja:
Fejér Mária. A gimn. Nagyszebenben, az
egyet. Kolozsváron végezte, orvosi okl.-et
szerzett. 1901-ben Kecskeméten volt sebész
és szülészorvos, 1906-tól pedig Sepsiszentgyörgyön sebész-alorvos, 1911-től kórházi ig.főorvos. 1935-ben, mivel nem bírta a román
nyelvet, elbocsátották állásából, a visszacsatolás után azonban ismét visszahelyezték állásába. A Magyar Sebésztárs. tagja. Sebész,
nőgyógyász
szülészszakorvos.
1902—4-ben
Drezdában és Berlinben orvosi továbbképző
tanulmányokat folytatott. Tart. ezredorvos,
a világháború alatt mint a kat. kórházak
sebészorvosa fel volt mentve. A Vöröskereszt
érd. ér. és a háb. hadiér. tulajdonosa.
Németül és románul is beszél. L.: Sepsiszentgyörgy, Szabadság-tér 4., Tel.: 78.

Fogarassy István dr., alsóviszti-czárói, m.
kir. tisztiorvos. Szül.: Mátészalka, 1897 szept.
15. ref. Atyja: F. Károly mérnök, anyja:
Balika Mária. Középisk. Nagykárolyban és
Szatmáron végezte, az egy.-et Bp.-en. 1923-ban
orvosi okl.-et szerzett. 1924-ben Mátészalkán
körorvos volt. 1930-ban ugyanott községi
orvos, majd 1939-ben tisztiorvos. 1940 nov.ben Szatmáron lett beosztott közp. tisztiorvos.
A MONE tagja. Résztvett a világháborúban,
1915-ben vonult be, tizennyolc hónapot töltött
az olasz fronton arcvonalszolgálatban, mint
hadnagy-csapattiszt, 1918-ban szerelt le. Jelenleg tart. segédorvos. Tisztiorvosi, isk.-orvosi
és egészségtantanári okl.-el rendelkezik. Németül és románul is beszél. L.: Szatmár, Békéssy Károly-u. 19. Tel.:72.

Folkmann Jenő dr., kir. kúriai bíró. Szül.:
Zólyom, 1881., r. k. Középisk. Besztercebányán, egyet. tanulmányait a bp.-i Egy.-en
végezte. Jogtudori okl.-et Kolozsvárott szerzett. Áll. szolgálatba 1903-ban lépett, mint
joggyakornok a zólyomi jbíróságnál. Mint aljegyző, a szolnoki törvényszéken működött,
1912-ben kinevezték bírónak a korponai járásbírósághoz, 1904-ben Újpestre helyezték át.
A világháború kitörésekor hadbavonult, az
orosz fronton hadifogságba került, honnan
csak a háború végén tudott hazajutni. 1918—
1923-ig a pestvidéki törvényszéknél teljesített
szolgálatot, 1923-ban nevezték ki a bp.-i
táblához bírónak, 1931-ben kúriai bíró lett, a
II. büntető tanácsban működik. A harctéren
tanusított vitéz magatartásáért a bronz kat.
ér.-el a kat. érd.-ker. szalagján, az ezüst
kat. érd. ér.-mel és a kat. III. o. érd.ker.-tel tüntették ki, tulajdonosa a II. o.
német vaskeresztnek is. A Kormányzó Úr
1936-ban
háborús
kat.
teljesítményéért
emléklappal ellátott c. őrnaggyá léptette elő.
Németül és szlovákul is beszél. L.: Bp-., II.,
Margit-körút 5/a. sz.

Fogarasi József dr., ügyvéd. Szül.: Torda,
1912 dec. 28., ref. Atyja: F. Géza tordai gimn.
igazgató, anyja: Iszlay Gizella. Középisk.
és egyet. tanulmányait Kolozsváron végezte,
itt szerezte ügyvédi képesítését is és 1937-től
gyakorló ügyvéd. 1935-ben munkatársa volt
a Keleti Ujságnak, tagja a Magy. Népközösség
jogügyi bizottságának. Tanulmányúton járt
Bp.-en, Bécsben és Münchenben. Jólbeszél
románul, tűrhetően franciául és németül is.
L.: Kolozsvár, Unió-u. 2.
Fogolyán Kristóf dr., sebész, kórházi ig.főorvos. Szül.: Sepsiszentgyörgy, 1878 júl.

Folyovich János városi főjegyző. Szül.:
Torda, 1879 márc. 14., r. k. Atyja: néh. F.
Albert, anyja: Szentpétery Nemes Matild.
Középisk. tanulmányait és az egy.-et Kolozsváron végezte, a Piarista gimn.-ban érettségizett. Államtud. államvizsgát tett. 1899-
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ben állott Kolozsvár város szolgálatába, 1919-ig
teljesített szolgálatot. Ekkor a románok, mert
nem tett esküt állásából, elmozdították. Mint
a Magy. Párt vezetőségének bizalmi embere,
az állásukból kitett magántisztviselők anyagi
helyzetének javításán dolgozott. A magyar
fiatalságot
sportegyes.-ben
tömörítette,
a
KAC elnöke volt. Az Erdélyi Múzeum-Egylet
és az Erdélyi Kárpát-Egylet tagja. A II. o.
polg. hadi érd. ker., a Ferenc József jub. érem
tulajdonosa. Szerkesztette Kolozsvár város
hivatalos lapját. Utazásokat tett Görög- és
Törökországban, Egyiptomban, Francia-Németországban és Svájcban. Románul is beszél.
L.: Kolozsvár, Petőfi-u. 17.

óta az egri Irgalmas-közkórház főorvosa. Tagja
a MONE-nak, a Természettud. Társ.-nak, az
egri MONE-nak stb. Németül és olaszul is
beszél. L.: Eger. Tel.: 72.

Fonódi Friedsam Gyula, a kolozsvári Erdélyi Bank R.T. főtiszviselője. Szül.: Kolozsvár, 1901. Atyja: F. János, anyja: Wonert
Rozália. Úgy atyai, mint anyai részről, részben magyar, részben szász eredetű a családja.
Édesanyjának anyai ága régi magyar katonacsalád. Középisk. tanulmányait Kolozsvárott
végezte, befejezésük után az MÁV szolgálatába
lépett, a román megszállás miatt azonban állását
otthagyta. 1922 óta banktisztviselő, először
könyvelő volt, majd pénztárnok lett. A megszállás éveiben résztvett minden magyar kul
turális megmozdulásban. Tagja az EME nek,
az EKE-nek, a kolozsvári Nemzeti Kaszinónak, a Baross Szöv.-nek stb. Az erdélyi részek
félszázad óta fennálló, egyetlen számottevő
magyar természetjáró egyes.-ének, az Erdélyi
Kárpáti Egyes.-nek főtitkára és könyvtárosa.
Az „Erdély” c. honismertető folyóiratban számos cikke jelent meg. Természetjáró és idegenvezető teljes jártassággal bír a távirdakezelésben. Németül és románul is beszél. L.:
Kolozsvár, Vasváry Pál-u. 12.

Fóthy János, író, hírlapíró. A Pesti Hírlap
cikkírója és művészeti kritikusa. Szül.: Kaposvár, 1899 aug. 16., r. k. Gimn. érettségit tett,
majd művészettörténelmi tanulmányokat folytatott. A világháborúban több évig kat.
szolgálatot teljesített, másfél évig az első vonalban harcolt. 1919-ben kezdte újságírói pályafutását a Szózatnál. 1920—23-ig a Magyar Hírlapnál működött, 1923 óta a Pesti Hírlap belső,
munkatársa. A Pen Club ig. tagja, a Vajda János
Társ. r. tagja. Tevékeny irodalmi munkásságot fejt ki. Üvegház és Nárcisszusz tükre,
címen verses könyvei, a Csodálatos völgy, Csillagok útja, címen regényei jelentek meg. Igazgyöngy e. színdarabját a Nemzeti Színház Kamara-színháza, a 40 éves találkozó c. darabját
a Pódium mutatta be. Két szövegkönyvet is írt:
Szerelmeslevél és Pozsonyi majális, címen, melyek az Operaházban kerültek színre gr. EszterházyFerenc zenéjével. Kitüntetéseid Signum
Laudis a kard., a Károly cs.-ker. és a háb. eml.
ér. Németül, olaszul és franciául is beszél. L.:
Bp., II., Kelety Károly-u. 9. Tel.: 154—580.

Foón Géza dr., fancsali, közkórházi főorvos. Szül.: Galgahévíz, 1898., r. k. Az aszódi
gimn.-ban tett érettségi vizsgát, majd a debreceni Tud. Egy.-en orvosi diplomát szerzett.
A bőr- és nemibajok törvényszéki szakorvosa.
Külföldi tanulmányúton járt Jugoszláviában,
Olaszországban, Svájcban és Németországban.
A világháborúban az olasz és orosz fronton
szolgált. A bronz vit. érem, Károly cs.-ker, a
háborús eml.-ér. tulajdonosa. Tart. tiszt. 1923—
28-ig a debreceni bőrklinikán dolgozott. 1928-

Fogelsperger István, keresk. Szül.: Nagykároly, 1895 aug. 20., r.k. Atyja: néh. F. János,
anyja: néh. Becker Mária. Isk. Nagykárolyban végezte, majd Drezdában a malomszakipari képzettséget szerezte meg. Pályája
során működött Bp.-en, Szegeden és Debrecenben, míg 1914-ben bevonult és a világháború
egész tartama alatt frontszolgálatot teljesített.
Tulajdonosa a kis ezüst és bronz vit. érmeknek,
valamint a Károly cs.-ker.-nek. Leszerelése
után a keresk. pályára lépett és jelenleg

Fóris Lajos dr., ifj., ügyvéd. Szül.: Szabadszállás, 1877., ref. Középisk. a nagyenyedi
Ref. Kollégiumban végezte, jogi tanulmányait a bp.-i és kolozsvári egy.-eken. A világháború alatt kat. szolgálatot teljesített, az
orosz határon megsebesült. Tulajdonosa a kis
ezüst vit. éremnek, seb. ér.-nek és a Károly
cs.-ker.-nek. Gyakorló ügyvéd. Németül is beszél. L.: Bp., IV., Veres Pálné-u. 30. Tel.:
386—019.
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szaktanácsadója a gr. Stubenberg székelyhídi
gazdaságnak. A román megszállás alatt többízben kellemetlenkedtek nála házkutatásokkal.
Németül és románul is beszél. L.: Székelyhíd.
Tel.: 12.
Főrdős Béla dr., szenci, ügyvéd. Szül.:
Bp., 1908, r. k. A Madách-gimn.-ban érettségizettjogot a bp.-i Egy.-en végzett, ügyvédi okl.-et
ugyancsak Bp.-en szerzett. Már ügyvédjelölt
korában rendkívül intenzíven foglalkozott filmjogi problémákkal és munkásságára illetékes
körök is felfigyeltek. Nyilván ennek tudható
be, hogy a Hunnia filmgyár és az Orsz.
Nemzeti Filmbiz. bizalma feléje fordult és 1939ben mindkét intézmény ügyészévé nevezte ki.
Németül is beszél. L.: Bp., XI., Horthy Miklósút 1. Tel.: 268-482.
Frankó János, bankigazgató. Szül.: Szatmárnémeti, 1887 júl. 13., r. k. Középisk.
Szatmáron, a keresk. akadémiát Bp.-en
végezte. Pályáját 1908-ban a szatmári Leszámítoló Banknál kezdte, majd a háború kitörésekor bevonult az 5. közös gy.-e.-hez, melynek kötelékében frontszolgálatot teljesített és
1918-ban zászlósi rangban szerelt le. Tulajdonosa a II. o. ezüst vit. ér.-nek és a Károly
cs.-ker.-nek. A háború után visszakerült Szatmárra, a Keresk. és Iparbankhoz és 22 éve
vezeti Erdély legnagyobb pénzintézetét. A román
uralom utolsó évében, 1939 okt.-ben megalakult
a Nemzeti Önvédelmi Szervezet és a románok
azzal gyanúsították, hogy át akart segíteni
a határon összeesküvő magyarokat. E miatt letartóztatták, majd szabadlábrakerülése után
a román impérium megszűntéig erős megfigyelés
alatt állott. Mindannak dacára, hogy románjellegű intézetnél teljesített szolgálatot, tagja
volt a Magy. Pártnak, a Kölcsey Irodalmi Körnek és a Kath. Nőegyletnek. Románul és németül is beszél. L.: Szatmárnémeti, Zrínyi-u. 11.
Fráter András dr., kir. járásbírósági elnök.
Szül.: Szeged, 1890., ref. A szegedi piarista
gimn.-ban tett érettségi vizsgát és elvégezte a
bp.-i Egy.-en a jogi fakultást, doktorátust, majd
bírói okl.-et szerzett. Tanulmányai közben elnyerte a Szeged városi Kossuth egyetemi ösztöndíjat, egy szigorlati ösztöndíjat és a
Kautz-féle szorgalmi díjat. Joggyakornokká

Frühm Tamás dr.

1913-ban nevezték ki a bp.-i törvényszékhez,
1916-ban jegyzői rangban berendelték a bp.-i
kir. ítélőtáblához, majd 1917-ben az Igazságügymin.-ba. 1921-ben lett bíró Kiskúnhalason és
1939-ben a felszabadult párkányi kir. járásbíróság elnökévé nevezték ki. Háborús szolgálataiért ezüst keresztet kapott. Németül is beszél.
L.: Párkánynána. Tel.: 3.
Fries Ernő, fényképész. Szül.: Nákófalva
(Torontál vm.), 1897 dec. 5., r. k. Atyja: néh.
F. József, anyja: Duchony Erzsébet. Keresk.
isk.-it Kolozsváron végezte, majd 1922-ben a
Dermata-gyár rt. tisztviselője lett, 1932-ben
vette Kolozsvár egyik legrégibb fényképészszalónját és azt ma is vezeti. A fényképészet
mellett elektrotechnikával is foglalkozik, tanulmányúton hónapokig tartózkodott Bécsben.
Beszél németül is. L.: Kolozsvár, Mátyás király-tér 32.
Fromm László dr., járásbírósági elnök. Szül.:
Bp., 1899, r. k. Középisk. a bp.-i ref. főgimn.ban, a jogot a bp.-i Egy.-en végezte. A jogtud.
diploma megszerzése után, megfelelő jogi gyakorlat után letette Bp.-en az egys. bírói és ügyvédi vizsgát. Közben kat. szolgálatot is teljesített és két évig ügyvédjelölt volt. Igazságügyi
szolgálatba 1922-ben lépett, 1924-ben jegyző
Bp.-en, 1930-ban Kiskőrösre járásbíróvá nevezték ki. 1938-ban központi járásbíró és 1939ben a sziráki járásbíróság elnöke lett. Németül, franciául és angolul is beszél. L.: Szirák
(Nógrád vm.).
Frühm Tamás dr., gimn. igazgató. Szül.:
Jád, 1884 márc. 6., ev. Atyja: F. Tamás, jádj
körjegyző, anyja: Frühm Mária. A gimn.-ot
Besztercén az egy.-et Kolozsváron végezte. Tanári okl.-et szerzett, majd az ev. teológia elvégzése után lelkészi okl.-et nyert. Tübingenben
filozófiai doktorátust szerzett, amelyet Kolozsváron nosztrifikáltak. 1907/8-ban a kolozsvári
polg. fiúisk.-ban, 1908—1911-ig a besztercei
polg. leányisk.-ban tanított. 1911—34-ig Besztercén német-latin szakos gimn. tanár volt.
1934 óta a besztercei fögimn. igazgatója. Az ev.
presbitérium tagja, alapítója és elnöke a besztercei Irodalmi Társ.-nak. Tagja továbbá a
Frankfurt a./M.-i Schoppenhauer Gesellschaftnak, a weimari Goethe Gesellschaft-nak, az Ev.
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Konzisztoriumnak és az ev. Teológiai Vizsgáló
Bizottságnak. A világháború alatt a honvédeknél ev. tábori lelkész volt, századosi rangban.
Három évig tanulmányúton volt a leipzigi,
heidelbergi, bonni és a tübingeni egyetemeken.
Gedanken über Goethe’s Weltliteratur c. nagy
feltűnést keltő munkája jelent meg és több
műve német nyelven. Német és latin irodalommal, valamint filozófiával foglalkozik. Németül
és románul is beszél. L.: Beszterce, Mészárosu. 17.
Fugulján Katalin dr., szemorvos. Szül.:
Ápalánke (Temes vm.), 1888 jan. 24., r.k. Atyja:
F. Gerő kereskedő, anyja: Kreuter Anna. A kolozsvári r. k. gimn.-ban érettségizett, a kolozsvári Egy-.en pedig orvosi diplomát szerzett.
1911-ben avatták doktorrá. Kórbonctani gyakornok volt Kolozsváron, majd kórházi s.
orvos, azután Kaposváron szemészeti gyakornok,
majd tanársegéd Kolozsváron. A megszállás
alatt magánorvosi gyakorlatot folytatott. Szemész-szakorvos, egészségtantanár. Az EME, az
EKE és az Erdélyi Méhész Egyes. tagja. A Vöröskereszt h. ékítm. II. o. tiszti díszjelvényével
tüntették ki. Több szakcikket írt, az EME-ben
előadásokat tartott. Beutazta Nyugat-Európát.
Németül, románul, franciául és angolul is beszél.
L.: Kolozsvár, Egyetem-u. 3.
Fülöp Géza, magántisztviselő. Szül.: Erked,
1901 jan. 31. Atyja: F. József, anyja: Deé
Anna. A kolozsvári ref. főgimn.-ban érettségizett, a kolozsvári Keresk. Akadémián okl.-et

Fülöp Zoltán

szerzett. 1918 dec.-től a Székely hadosztály
II. sz. páncélvonatán, később a Nemzeti Hadseregben szolgált 1920 nov.-ig. Mint hadapródőrmester szerelt le 1922-ben. Utána hazament
Kolozsvárra és 1935-ben a Magy. Párt a Kolozsvár városi és megyei szervezet titkárává válaszztotta, Ezt a tisztséget töltötte be a feloszlatásáig. Ellenőre volt az Erdélyi Kárpát Egyes.nek, őre a Néprajzi Múzeumnak. 1923—25-ig
birkozósportot űzött és igyekezett azt a magyar
ifjúsággal megkedveltetni és népszerűsíteni.
Németül és románul is beszél. L.: Balatonfűzfő.
Fülöp Zoltán, unit. lelkész. Szül.: Kisk
(Kolozs vm.), 1903 nov. 10., unit. Isk. tanulmányait Kolozsvárott végezte és az unit. Teológiai Akadémián lelkész-képesítői okl.-et szerzett,
majd ösztöndíjjal Manchesterbe került, ahol az
ottani unit. koll.-ban diplomát nyert. Külföldi
tanulmányai után hazatért, 1927—35-ig Iklandon és 1935-től Vadadon lelkészkedett. Jelenleg
a marosi Lelkészkor elnöke, nevelésügyi biz.
elnök. Széleskörű egyházjogi tudása és kiváló
működéséért a Magyarországi Unit. Egyházi Főtanács tagjává választotta. A román megszállás alatt, a mikor Vadadon áll. románnyelvű
jsk.-át akartak felállítani, a magyarság érdekében a legélesebben szembehelyezkedett a hivatalos tervvel s emiatt hadbíróság elé is állították.
Csak szívós magyarságának tulajdonítható,
hogy Vadadon a románnyelvű isk. meg sem
kezdhette működését. Beszél angolul és románul is. L.: Vadad, u. p. Deményháza (MarosTorda vm.).
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G
Gaál Elemér, dálnoki, Kolozs vm. alispánja.
Szül.: Mezőaranykút, 1887 nov. 6., ref. Atyja:
d. G. Albert, földbirtokos, anyja: götsi Nagy
Vilma. Nagyszebenben tett gimn.-i érettségit,
egy.-i tanulmányait Kolozsváron és Bp.-en végezte, államtud. államvizsgát tett. 1903-ban
Kolozs vm. szolgálatába lépett. 1918-ig Gyalu
utolsó főszolgabírója volt, 1500 holdas földbirtokából Lárga-tanyán és Kolozskorpádon
600 holdat hagytak meg neki. Résztvett a
világháborúban, 1914—17-ig, önként jelentkezett harctéri szolgálatra, az orosz és román
fronton teljesített szolgálatot. Tart. főhadnagy,
kitüntetései: a II. o. polg. hadi érd. ker., a
Signum Laudis a kard. kétszer. A kolozsvári
Kaszinó és az Orsz. Kaszinó tagja. Közigazgatási
és gazdasági szakismeretekkel rendelkezik. Beutazta Európát. Németül és románul is beszél.
L.: Kolozsvár, Vármegyeháza.

lépett, 1910-ben főjegyző lett. 1918-ban a csíki
magánjavak ig.-jává választották s ebben a
minőségében 1923-ig működött, amikor is a
románok e javakat elkobozták. Ezután ditrói
birtokára vonult vissza, ahol gazdálkodott és
résztvett a magyar kisebbség politikai, társadalmi és gazdasági életében. A csíki magánjavak elkobzása miatt Genfben kisebbségi
panaszt vezetett be, amely eredménnyel is
járt. Több vm.-i bank elnöke és ig. tagja.
A Gyergyói Első Bányatársulat bányaig.-ja,
a Keresk. Kör elnöke stb. Felelős szerkesztője
volt a ,,Székelység” c. politikai lapnak. A kat.
érd.-ker., a kardos Signum Laudis, Károly
cs.-ker., seb. érem stb. tulajdonosa. Több erdélyi
mezőgazdasági kiállításon aranyérmet nyert.
A román impérium alatt többször volt vizsgálati fogságban magyar érzelmei miatt. Németül és románul is beszél. L.: Csíkszereda.

Gaal Endre dr., ditrói. Csík vm. magánjavainak ig.-ja. Szül.: Ditró (Csík vm.), 1882,
márc. 11., r. k. Atyja: G. Miklós, birtokos,
anyja: Bajkó Lotti. Székely köznemesi családból származik, a nagyapák mindkét részről 48.-as
honv. tisztek voltak. Egy.-i tanulmányait a
kolozsvári Ferenc József Tud. Egy. jogi és
államtud. karán végezte, államtud. tudori
okl.-et szerzett. 1905-ben vm.-i szolgálatba

Gaal István, gyulai, élelmiszerkiviteli vállalat ig.-tulajdonosa, földbirtokos. Szül.: 1900,
okt. 13., r. k. Atyja néh. gy. G. Ernő, nagybirtokos, anyja: eörményesi és karánsebesi
Fiath Sarolta. Nagybátyja és gyámja néh. gy.
Gaal Gaston, a képviselőház volt elnöke.
Gimn.-i érettségi után keresk. akadémiai okl.-et
szerzett. A háborúban önként jelentkezett kat.
szolgálatra és mint az 1. honv. huszárezred
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önkéntes őrmestere szerelt le. Németül is beszél.
L.: Révfülöp. Bp.-i lakása: IV., Molnár-u. 35.
Gaál László, csikszentgyörgyi, okl. vegyészmérnök. Szül.: Gógánváralja, 1887 jún. 1., r. k.
Atyja: G. József, földbirtokos, anyja: Kolozsvóry Erzsébet. Nagyatyjának fivére volt G. Sándor negyvennyolcas ezredes, akinek legendás neve
mint a „székelyek vezetője” maradt fenn az utókor előtt. Erzsébetvárosban végezte a gimn.-ot,
majd a bp.-i Műegy.-en vegyészmérnöki okl.-et
szerzett 1910-ben. Két évvel később a kolozsvári Gazd. Akadémia hívta meg tanárnak, majd
1920-ban a kiváló szakembert áthelyezték a
kolozsvári kísérleti állomásra, amelynek csakhamar intézeti vezetője lett. 1928-ban román
embert állítottak az intézet élére s ő mint fővegyész működött tovább a kísérleti állomáson.
A visszacsatolás után ismét őt állították az
Intézet élére. Az Erdélyi Múzeum Egyes. választmányi s a Magy. Nemzeti Kaszinó tagja.
A világháborúban résztvett, tart. hadnagyként
szerelt le. Kiváló ismerője az élelmiszer- és
borászati kémiának s ilyen irányban széleskörű
tud. működést fejtett ki. Miután magyar
nyelven szakirodalmi működési lehetősége nem
volt, román nyelven adta ki munkáit, könyveket
írt a pálinkafélék eredetének meghatározásáról,
elemzési módszereiről, a borok vegyvizsgálati
módszereiről, a román kukorica összetételéről,
a borok kékderítéséről stb. Az Erdélyi Magy.
Egyes.-ben széleskörű érdeklődés kísérte tud.
előadásait, amelyeket a mérgekről, a mesterséges drágakövekről és Prometheus örökségéről tartott. Beszél németül, románul, olaszul, franciául, angolul és spanyolul is. L.: Kolozsvár, Petőfi-u. 5.
Gaál Miklós, m. kir. rendőrfogalmazó, az
oroszvári rendőrkirendeltség vezetője. Szül.:
Diósgyőr-Vasgyár, 1896 okt. 11., ág. ev. Atyja:
néh. G. Kálmán, anyja: gombosfalvi Gombos
Márta. Középisk. elvégzése után 1915-ben
kat. szolgálatra vonult be. Harminc hónapot töltött a fronton, mint tüzérzászlós szerelt
le. A miskolci Jogakadémián államtud. vizsgát
tett, 1920 óta áll a rendőrség szolgálatában. Kitüntetései: a II. o. ezüst vit. ér., a bronz vit. ér.,
a Károly cs.-ker., a háb. eml. ér., a porosz hadiszolgálati ér., az osztrák, német és bolgár háb.
eml. ér. Németül is beszél. L.: Oroszvár.

Gallia Béla dr.

Gaár Jenő dr., ügyvéd, kamarai ügyész, az
OMGE és más mezőgazdasági egyes.-ek ügyésze,
az Ügyvédotthon ig. tagja, a MÜNE elnökh.-e. Az ezüst kat. érd. ér. a kard., bronz kat.
érd. ér. a kard., Károly cs.-ker., háb. eml. érmek
stb. tulajdonosa. Szül.: Sopron, 1890, r. k.
Bp.-en végezte középisk. és egy.-i tanulmányait,
1919 óta folytat ügyvédi gyakorlatot Bp.-en és
élénk részt vesz az Ügyvédi Kamara életében.
A „Köztelek” mezőgazdasági szaklap jogi rovatvezetője. Önálló munkái: Népszerű jogi útmutató; Az ügyvédi rendtartás magyarázata
stb. Németül is beszél. L.: Bp., VIII., Józsefkrt 37-39. Tel.: 133—007.
Galamb István, m. kir. szőlészeti és borászati kerületi főfelügyelő, a balatonarácsi szőlészeti és borászati szakisk. ig.-ja, növényegészségügyi körzetvezető, a lovasi áll. amerikai
szőlőtelep és a badacsonyi áll. közpince vezetője. Szül.: Zirc, 1886, ref. Atyja: néh. G.
István, kir. járásbíró, ügyvéd, anyja: kenesei
Kenessey Kornélia. A m. kir. Gazdasági Akadémia és a felsőbb szőlészeti és borászati tanfolyam elvégzése után előbb szőlészeti és borászati kerületi felügyelő volt, majd főfelügyelő és
a balatonarácsi szakisk. ig.-ja lett. A Dunántúl
egyik legkiválóbb szőlészeti és borászati szakértője, aki a földmívelésügyi min. megbízásából növényegészségügyi körzetvezető, továbbá
az áll. amerikai szőlőtelepnek és közpincének a
vezetője s. L.: Balatonarács(Szakiskola).
Gallia Béla dr., ny. kúriai bíró. Szül.:
Kecskemét, 1870, r. k. A kecskeméti piarista
gimn.-ban érettségizett, a jogot a bp.-i Égy.-en
végezte és ott avatták jogtudorrá. Ügyvédi
okl.-et is Bp.-en szerezte meg. Pályáját a bp.-i
keresk. és váltó tvszéknél kezdte, mint joggyakornok. 1893-ban aljegyző Nagykanizsán,
1894-ben visszakerült Bp.-re, 1895-ben jegyző
és 1896-ban albíró lett. Tvszéki bíróvá 1905ben nevezték ki és 1913-ban táblabírói rangban
került a bp.-i kir. ítélőtáblához. 1921-ben kúriai
bírói címet kapott és 1923-ban a Kúriához
nevezték ki bíróvá, mely hivatalát 1939-ig megtartotta, amikor is nyugalomba vonult. Szerkesztője volt 1910—1924-ig a Hiteljogi Döntvénytárnak, továbbá számos magánjogi és hiteljogi
cikket és tanulmányt írt a Magy. Igazságügy,
Jogtudományi Közlöny, Jogállam és a Keresk.
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Jog c. szaklapokba. A Magy. Jogászegyletben
több előadást tartott és ezen előkelő testületnek
ig.-vál.-ának tagja. A magy. szabadalmi jogról
francianyelvű tanulmánya jelent meg a Journal
du Droit International-ban. Németül, franciául,
angolul és olaszul is beszél. L.: Bp., V., Nádor-u.
31. Tel.: 120—875.
Gangli Boldizsár, a Magy. Textilipar R.-T.
üzemvezető mérnöke, okl. gépészmérnök. Szül.:
Rákospalota, 1908 jan. 8., r. k. Atyja: dr. G.
Lajos, anyja: bejczi Bejczy Margit. 1925-ben
jelesen érettségizett a szombathelyi főreálisk.ban, az ottani matematikai verseny győztese
volt. További tanulmányait a bp.-i Műegy.
gépészeti szakán végezte, 1930-ban jóminősítésű
gépészmérnöki okl.-et szerzett. 1932-ig a Műegy.
villamosgépek és mérések-tanszékén dolgozott.
Műegy.-i ténykedése során elnyert egy Horváth
Ignác-féle pályamunkat. 1932-ben a Magy.
Textilipar R.-T. üzemében üzemi asszisztens
lett, később pedig üzemvezető mérnök. Németországban többízben folytatott textilipari tanulmányokat. Jártas gépkonstrukciós munkákban,
továbbá üzemszervezési, üzembővítési munkákban, pamut- és műanyagok fonásában. Németül,
angolul, franciául is beszél. L.: Győr, Csonka-u.
7. Tel.: 799.
Garán János dr., bankvezérigazgató. Szül.:
Székelyhíd, 1884 júl. 29., r. k. Atyja: néh. dr. G.
János körorvos, anyja: néh. nemeskéri Kiss
Ilona. A középisk. elvégzése után Kolozsváron
szerzett doktorátust 1908-ban. Tvszéki jegyző
lett, majd 1912-ben Székelyhídon az Érmelléki Tkp. pénztárnoka. 1928-ban lett igazgató, majd vezérigazgatóvá nevezték ki. R. k.
egyház világi elnöke, a Magy. Párt elnöke. L.:
Székelyhíd.
Gábor József, bünt. intézeti tisztviselő. Szül.:
Kolozsvár, 1888 júl. 13., r. k. Atyja: G. János,
anyja: Lángwizer Teréz. Kolozsváron tanítóképzőt végzett. 1913-ig tanító volt, majd a
kolozsi ménesbirtokon működött. 1913—19-ig
a szamosújvári javító intézetben volt családfő.
A román megszálláskor a hűségeskü megtagadása miat a románok elbocsátották állásából.
Két évig cipőgyári munkás volt, majd a villamosműveknél, később pedig bankban könyvelő lett. 1935-ben kapott állampolgárságot

Gál Károly dr.

nagy nehézségek árán, minden közéleti szerepléstől azonban eltiltották. A Magy. Párt egyik
alapítója, ügyv. alelnöke volt Szamosújvárott.
A románok zaklatása következtében 1935-ben
ezen tisztségéről le kellett mondania. Elnöke
volt a Magy. Műkedvelők Egyes.-nek, a Szt. Erzsébet Énekkarnak, titkára a Jótékony Nőegyl.-nek. A Magy. Népközösség helyi szervezetének hosszú ideig elnöke volt. 1932-ben kémkedés és irredentizmus miatt vádat emeltek
ellene és kiutasították Romániából. Nagynehezen sikerült elintéznie, hogy maradhasson.
Kolozsvári és helyi lapokba cikkeket írt. Kriminálpedagógiával és javítóneveléssel foglalkozik. A polg. hadi érd. ker. II. o.-nak tulajdonosa. L.: Szamosújvár, Kir. Fegyintézet.
Gál Antal dr., ügyvéd. Szül.: Csikszentlélek.1904 aug. 9., r. k. Atyja: néh. G. Ferenc,
anyja: Albert Mária. Csíkszeredai r. k. gimn.ban érettségizett, az egy.-et Kolozsváron és
Csernovicz-ban végezte. Jogi tanulmányokat is
folytatott és ezek végeztével a posta szolgálatába
lépett, majd egy év után katonának vonult be.
1927—35-ig ügyvédi irodában működött, mint
írnok. 1935—37-ig ügyvédjelölt volt, 1937 óta
ügyvéd. A Magy. Párt és a Magy. Kultúrkaszinó
tagja. Románul is beszél. L.: Csíkszereda,
Apaffy-u. 24.
Gál József dr., ügyvéd, vm. tiszti főügyész.
Szül.: Csíkszereda, 1885 júl. 7., r. k. Atyja:
néh. G. József bankigazgató, anyja: Leicht
Emma. Brassóban tett gimn. érettségit, az
egy.-et Kolozsváron végezte, jogi doktorátust
és ügyvédi okl.-et szerzett. 1910-ben ügyvédi
irodát nyitott Csíkszeredán. 1913—19-ig városi
főügyész volt. 1914—15-ig katonai szolgálatot
teljesített, majd mint rokkantat elbocsátották
a szolgálatból. A Magy. Párt elnöki tanácsának
tagja és ügyésze, csaknem mindegyik Csíkszeredai egyes. tagja, a r. k. Népszöv. elnöke. A Csíki
Hírlap szerkesztője volt. L.: Csíkszereda,
Mikó-u. 3.
Gál Károly dr., kir. ügyészségi elnök. Szül.:
Nagyenyed, 1899 szept. 6., r. k. Atyja: néh.
G. Imre, anyja: Koleszár Mária. Gimn. érettségit Egerben tett, egyetemi tanulmányait
Kolozsváron kezdte meg és Szegeden szerzett
diplomát. Közszolgálati működését 1922-ben
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Balassagyarmaton kezdte, rövidesen tvszéki
jegyző lett, majd Egerben tvszéki titkár,
1931-ben Baján kir. ügyész. 1940 nov. óta a
csíkszeredai kir. ügyészség elnöke. Résztvett a
világháborúban, 1917-től az olasz fronton teljesített szolgálatot, 1918-ban hadifogságba esett.
A csíkszeredai társadalmi életben vezetőszerepet
játszik, tagja az ottani Úri Kaszinónak s a bajai
Hajós Egyes-nek. Jogi cikkeket írt napilapokba.
Olaszul és németül is beszél. L.: Csíkszereda,
kir. Ügyészség. Tel.: 126.
Gál Sándor, színművész. Szül.: Mohács,
1901 ápr. 21., ref. Nyolc gimn.-ot végzett.
1917-ben Kreiner Sándor színigazgatónál kezdte
meg színészi pályáját. Tíz évig volt vidéki
színész, ebből öt évet az oláh megszállás alatt
lévő erdélyi nagyvárosokban töltött. Tizenhárom éve játszik Pesten. Nagy sikerei voltak a
„Vőlegényem a gazember”, „Zsákbamacska”,
„Aki mer, az nyer”, „Fehérvári huszárok”,
Görbe éjszaka” stb. c. operettekben. Németül is
beszél. L.: Bp., VIII., Bérkocsis-u. 41., III. 1.
Gáldy (Gajda) Béla, tanügyi főtanácsos, a
bp. III. ker. áll. Árpád Gimn. igazgatója. Szül.:
Szerencs, 1884 szept. 2., r. k. A kisújszállási
ref. főgimn.-ban jelesen tett érettségit, a bp.-i
Egy.-en kitüntetéssel középisk. tanári okl.-et
szerzett. 1906-ban gyak. tanár lett a besztercebányai kir. kat. gimn.-ban. 1907—18-ig tanár,
majd h. igazgató volt a karánsebesi áll. főgimn.ban. 1918—20-ig a nagyváradi áll. leánygimn.
igazgatója volt. A román hűségesküt megtagadta, ezért kiutasították. 1920—27-ig a békéscsabai áll. leánygimn.-ban működött, mint igazgató, ahol új épületet emeltetett az intézetnek.
1927 óta a bp. III. ker. áll. Árpád Gimn.
tanára. A gimn.-nak új épületet építtetett, amely
ma a főváros legmodernebb iskolaépülete. Az
Orsz. Középisk. Tanáregyesület alelnöke, a
szfőv. törv. hat.-nak és több szakbizottságának
tagja, a III. ker. Árpád Sport Egyes. elnöke,
a III. ker. Kat. Kör díszelnöke, számos társadalmi egyes. vál. tagja. 1907—14-ig a Szörénység c. lap szerkesztője és a Temesvári Hírlap
főmunkatársa volt. Irt a Magyar Figyelőbe, az
Uj Időkbe és még számos vidéki lapba cikkeket.
Négy ifjúsági színdarabját adták elő. Az Uj
Magy. Vetés ifjúsági lap főszerkesztője volt, a
Könyvszemle főmunkatársa. 1922-ben a nagy-

Gálfi Lőrinc

kanizsai kerületben a honv. párt orsz. gyűl. képviselőjelöltje volt. A nemzetiségi kérdéssel és
az iskolánkívüli népműveléssel foglalkozott, ez
utóbbiért miniszteri elismerésben is részesült.
Cserkésztiszt és néhány évig a Cserkész Szöv.
orsz. int. biz. tagja volt. Kitüntetései: a Ferenc
József rend lovagker., a polg. hadi érd. ker. III.
o.-ja a hadiékítm., Vöröskereszt II. o. díszjelvénnyel, az OTT aranyérme. Több ízben járt
tanulmányúton Olaszországban, Ausztriában,
Angliában, Svájcban és Tirolban. Németül,
angolul, franciául és románul is beszél. L.: Bp.,
III., Nagyszombat-u. 19-21. Tel.: 162-734.
Gálfalvy György dr., ügyvéd, városi tb. főügyész. Szül.: Gagy (Udvarhely vm.), 1900
ápr. 25., unit. Atyja: néh. G. János, anyja:
néh. Firtos Róza. Kolozsváron az unit. gimn.ban érettségizett, az egy.-et Szegeden és Csernovicban végezte, jogi doktorátust és ügyvédi
okl.-et szerzett. 1918-ban bevonult a 7. honv.
tüzérekhez, a leszerelésig katonáskodott. Tagja
volt a székely hadosztálynak a megalakulástól
1919 jún.-ig, amikor is a brassói internálótáborból elengedték. 1929 óta ügyvédi irodája van
Marosvásárhelyen. A Magy. Párt int. biz. tagja,
a marostordamegyei Unit. Egyházkor felügyelőgondnoka és jogtanácsosa. A székely hadosztály
marosvásárhelyi csoportjának ü. v. alelnöke, az
MSE jogtanácsosa, az EKE tagja, a Magy.
Kaszinó vál. tagja. Egyházi folyóiratokban cikkei
jelentek meg. Tart. hadapródjelölt tűzmester.
Németül, románul is beszél. L.: Marosvásárhely, Kossuth Lajos-u. 9.
Gálfi József dr., m. kir. tisztifőorvos. Szül.:
Pozsony, 1883 máj. 26., r. k. Atyja: néh. G.
József, anyja Donatek Vilma. Orvosi okl.-ét
1906-ban nyerte a bp.-i Egy.-en. Pályáját Csetneken kezdte meg, majd Ratkón, Kiskúnfélegyházán és Mátészalkán működött. A világháborúban résztvettt ulajdonosa a Ferenc József
hadiékítm. lovagker.-nek, a kor. ar. érd. ker.-nek
és a II. o. Vöröskereszt érd. ér.-nek. Beszél
németül, tótul és franciául is.
Gálfi Lőrinc, martonosi, theológiai r. tanár.
Szül.: Sinfalva, 1865 aug. 10., unit. Atyja:
G. Zsigmond, anyja: Hajdu Borbála. A család
régi székely nemesi család. Középisk. tanulmányai után megszerezte a lelkészi, az angol
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lelkészi és a középisk. tanári okl.-et, előbb
gimn. latin és görög nyelvtanár, majd theológiai
tanár volt, a megszállás idején a Theológiai Akadémia dékánja. 1922-ben hat hétig volt román
fogságban, 1923-ban pedig majdnem kéthetes
hadbírósági tárgyalás után minden vád alól felmentették. Jelenleg negyvenkilencedik szolgálati évét tölti. A Dávid Ferenc Egyes.-nek 1894
óta pénztárnoka, az Unit. Egyház főtanácsának
és több bizottságának és egyesületének tagja.
Irodalmi munkássága nagyrészben a Keresztény
Magvetőben jelent meg, amelynek társszerkesztője is volt. Több értékes egyházi vonatkozású
írása jelent meg. 1889-től 1892-ig az oxfordi egy.
hallgatója volt és az ottani Manchester Collegeban okl.-et szerzett. Összeköttetéseket tart fenn
angol és amerikai unitáriusokkal. Beszél angolul
is. L.: Kolozsvár, I., Szappan-u. 2.
Gálffy Zoltán dr., martonosi, ügyvéd. Szül.:
Szentegyházfalu, 1898 febr. 21., unit. Atyja:
m. G. Ádám anyja: kisbaconi Gál Ilka. A martonosi Gálffy székely primor család tagjai magas
tisztségeket töltöttek be. A család egyik tagja
lugosi bán, másik Mátyás király udvari főkapitánya volt. A székely törzsi szervezet alapján
több tagja volt főkirálybíró, főkapitány és udvari
főember. Jogtudori okl.-e, valamint ügyvédi
vizsgája és okl.-e van, ügyvédi gyakorlatot folytat. Tűzharcos, tart. hadnagy, a székelykereszturi unit. főgimn. és téli Gazd. Isk. felügyelő
gondnoka, egyházi tanácsos. A Magy. Pártnak
minden képviselőválasztáson bizalmi megbízottja volt, a Székelykereszturi Athletikai Club
titkára. A megszállás alatt buzgó tevékenységet
fejtett ki a székelység és a kisebbségi egyházak
ügyeinek hathatós képviseletében és megvédésében. Érdeme, hogy több törvénytelen intézkedést és rendeletet sikeresen megváltoztatott,
illetve megsemmisített. Irodalmi tevékenységet
leginkább egyházi lapokban fejtett ki, a székelykereszturi műkedvelő társulat és egyházak rendezésében több színdarab főszerepét játszotta.
A nagy- és kisezüst vit. éremt a Károly cs.-ker.
és a seb. érem tálajdonosa. Beszél németül és
románul is. L.: Erdőszentgyörgy.
Gálffy Zsiymond, a kolozsvári Unit. Koll.
igazgatója. Szül.: Mészkő, 1886 jan. 13., unit.
Atyja: id. G. Miklós, anyja: Biró Zsófia. A kolozsvári Unit. Koll.-ban érettségizett, egy.-i ta-

Gáll Ferenc

nulmányait a kolozsvári Egy.-en végezte. Latin
és görög szakos középisk. tanári okl.-et szerzett.
1912—14-ig óraadó tanár, 1914—19-ig h. tanár
volt, 1919-től pedig r. tanár. 1928-ban nevezték
ki igazgatónak. 1914—18-ig résztvett a világháborúban, az orosz és olasz fronton teljesített
kat. szolgálatot, kétszer megsebesült. Tart. főhadnagy, a Signum Laudis a kard. és a Károly
cs.-ker. tulajdonosa. Az Erdélyi Múzeum Egy., a
Nemzeti Kaszinó, a Dávid Ferenc Egyes., a Magy.
Dalosszöv., a KKSE Sportegyes. vál. tagja, az
egyházi képviselőtanács és a főtanács r. tagja,
a Magy. Zenekonzervatórium r. tagja. Pedagógiai kérdésekről több cikket írt. Ausztriában
járt. Németül, románul is beszél. L.: Kolozsvár, Kossuth Lajos-u. 12.
Gáliszter Lajos dr., szolgabíró. Szül.:
Kolozsvár, 1900 máj. 5., r. k. Atyja: G. Lajos,
anyja: Ajtay Erzsébet. A kolozsvári r. kat. főgimn.-ban érettségizett, majd a szegedi Tud.Egy.-en szerzett államtud. doktorátust. Az Első
Erdélyi Ékszerárugyár, majd a „Marmarosch
Bank”, később a Transsylvania biztosító tisztselője volt. 1935-ben a román hadbíróság irredenta és román nemzetellenes váddal 4 hónapra
és 10.000 lej pénzbírságra ítélte. A Károly
cs.-ker. tulajdonosa. Bátyját, G. Gyula Ujságírót, a kolozsvári „Ellenzék” és „Esti Lap”
munkatársát a bécsi döntés után és a magyar
csapatok Erdélybe való bevonulása előtt 1940
szept. 1-én, amint a kolozsvári Magy. Párt
helyiségéből kifelé menekült, román rendőr
golyója ölte meg. Beszél kévését románul és
németül is. L.: Kolozsvár, Házsongárdii-krt 9.
Gáll Ferenc, erdélyi, festőművész. Szül.:
Kolozsvár, 1912 márc. 22., ref. Atyja: G. Sándor, anyja: Mezey Erzsébet. Tanulmányait a
Reál Accademia Di Belle Arte. Roma és École
Nationale Superiale des Beaux Arts, Paris végezte. Rómában önálló és kollektív kiállításokon
vett részt. Párizsban 1935-től 1939-ig Devambez
nagy francia mester keze alatt dolgozott. A „Szalon”-ban 1938-ban állított ki. A Spanyol Menekültek c. képért a Mention Honorable-t nyerte
el. Ugyanezt a kitüntetést kapta Aniers városában rendezett kiállításon szerepeltetett „A beteg” c. képért. Ezen a kiállításon mint egyetlen
magyar reprezentáns szerepelt. Ismertebb képei
ezeken kívül Éljen Spanyolország; Kraszna-
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horka visszafoglalása 1641-ben; Felvidéki menekültek. Képzőművészeti kritikái a Tribun-ban
jelentek meg. Járt Olasz-, Franciaországban,
Hollandiában, Németországban, Belgiumban,
Csehországban. Beszél olaszul, franciául és
románul is. L.: Kolozsvár, Levente-u. 21.
Gáspár Ferenc, vállalati igazgató. Szül.:
Gyergyószárhegy, 1891 szept. 15., r. k. Atyja:
G. József, anyja: Mezei Erzsébet. Keresk. isk.
érettségit tett Marosvásárhelyen. Résztvett a
világháborúban, 1914—18-ig kat. szolgálatot
teljesített az orosz és román fronton, kétszer
sebesült. 1918-ban megalapította az Agroferra
R.-T.-t, jelenleg annak ü.-v. igazgatója. Tart.
hadnagy, az I. o. vit. ér., a II. o. vit. ér. kétszer,
a bronz vit. ér. és a Károly cs.-ker. tulajdonosa.
A Magy. Párt és a Magy. Kaszinó tagja. Németországban tett utazást, németül és románul is
beszél. L.: Marosvásárhely, Kossuth-u. 7.
Gáspár Sándor dr., m. kir. tisztiorvos. Szül.:
Marosvásárhely, 1896 aug. 12., r. k. Atyja:
G. Bogdán, ny. kir. járásbírósági elnök, anyja:
néh. Bedő Emma. Középisk. elvégzése után
a bp.-i Tud. Egy.-en orvosi okl.-et szerzett.
1922-ben külföldről sietett haza Bölönre, Háromszék vm.-be, hogy jogtalanul kisajátított birtoka
védelmére keljen. 1931-ig nem sikerült magyar
diplomáját nosztrifikáltatni Romániában, noha
nagy összegeket áldozott erre a célra. 1931-től
mint magánorvos működött, hivatalos állást
nem kapott. 1937-ben a kolozsvári román Egy.-en
fogorvosi szakképesítést szerzett. A visszacsatolás után tisztiorvossá nevezték ki. L.: Erdőszentgyörgy, Maros-Torda vm.
Gebauer Ferenc, a Danuvia Fegyver- és
Lőszergyár műszaki igazgatója. Szül.: GrossHerrlitz, 1888 jún. 25., r. k. Atyja: G. Eduard,
anyja: Wawra Josefa. Szülővárosában végezte
el az elemi 8 osztályát, majd géplakatostanonc
lett, felszabadult és több gépgyárban dolgozott
mint géplakatos és szerelő. 1907—11-ig egy
nagy német autójavító műhelyben dolgozott
mint művezető, 1911—14-ig ugyancsak művezetője volt a Puch Gépgyár triesti fiókjának.
Résztvett a világháborúban, 1914—1915 a
Hadsereg-Főparancsnokságnál teljesített szolgálatot mint autós futártiszt, 1915-ben elvégezte
a Wiener-Neustadt-i pilótaiskolát, 1916—17
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tábori pilóta volt az olasz fronton, 1917- a
háború befejezéséig az asperni repülőgépgyárban mint üzemi pilóta működött. A Magy.
Érdemrend lovagker., a Signum Laudis, az
I. o. vit. ér., kétszer a II. o. vit. ér., a Károly
cs.-ker., az olasz Koronarend Lovagker. tulajdonosa. A háború befejezése után leszerelt és
1920-ig műszaki ig.-ja volt egy bécsi gépgyárnak, 1920—24-ig két bp.-i gépgyárnak
műszaki vezetője, 1924 óta a Danuvia Fegyverés Lőszergyár műszaki ig.-ja. 1939-ben a mérnöki rendtartásról szóló 1923. évi: XVIII. t.c.
70. §. alapján megkapta a gépészmérnöki
címet. Díszelnöke az inárcsi Levente Egyes.nek, tagja a Magy. Athletikai Clubnak. Beszél
németül is. L.: Inárcs, up. Inárcskakucs.
Geday József dr., m. kir. tiszti főorvos. Szül.:
Nagybánya, 1898 dec. 15., r. k. Atyja: néh.
G. József, főgimn. tanár, anyja: Langsch Gizella. Középisk. tanulmányait és az egy.-et
Bp.-en végezte, orvosdoktori okl.-et szerzett.
1923—25-ig a bp.-i Uj Szt. János kórház segéd-,
majd alorvosa volt, 1925—36-ig pedig Recsk
községben volt körorvos. 1936—40-ig Pétervásáron működött mint m. kir. tisztiorvos,
1940 szept. óta vármegyei közegészségügyi mb.
előadó, 1940 dec. óta pedig Csíkszeredán m. kir.
tiszti főorvos. A MONE a csíkszeredai Kaszinó
tagja. Tisztiorvosi képesítése van. Népegészségügyi és egészségvédelmi kérdésekről kisebb dolgozatokat írt. Németországban és Ausztriában
tett utazásokat. Németül és angolul is beszél.
L.: Csikszereda, Vármegyeháza. Tel.: 46.
Geher Géza dr., szőlőbirtokos és gazdálkodó. Szül.: Karcag, 1888., aug. 18., r. k.
Nürnbergi nemesi családból származik, amely
1197-ben kapta a nemességet. Atyja: G. Antal,
anyja: Zámbory Borbála. A középisk. és jogtud.-i tanulmányainak elvégzése után jogi doktorátust szerzett és ügyvédjelölt lett. A világháborúban az l.sz. közös huszárezredben teljesített szolgálatot a fronton és mint tart. hadnagy szerelt le. A bronz és a kis ezüst vit. ér.,
a Károly cs.-ker., a háborús eml. ér. tulajdonosa. Résztvett az 1919-i ellenforradalmi harcokban, amikor a vörös matrózok körülzárták
a Műegy.-et a Múzeum-krt-.on. Később Nagyváradon vett részt a kommunisták kiűzésében.
A román megszállás alatt nem tette le az ügy-
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védi esküt és ezért csak gazdálkodással foglalkozhatott. A magyar kulturális és jótékonysági
mozgalmakban élénk részt vett, ü.-v. titkára
volt a Bihar vm.-i és Nagyváradi Kath. Nőegyletnek, vál. tagja a Biharmegyei Régészeti
Egyes.-nek. A ,,Fehér Ház” Bajtársi Egyes,
nagyváradi csoportjának ü.-v. tisztje, a Tűzharcos Szöv. vál.-i tagja. L.: Nagyvárad,
Száldobágyi-út 2.
Geley József, árkosi katona, egy. tanár.
Szül.: 1885 aug. 20. Atyja: G. Mózes, anyja:
Para Ráchel. Középisk. tanulmányait és az
egy.-et Kolozsváron végezte. Középisk. tanári
és doktori okl.-et szerzett. Apáthy István mellett volt tanársegéd, majd mint berendelt középisk. tanárt, m.-tanárrá képesítették. 1920-ban
egy. r. tanárnak nevezték ki, ezt megelőzőleg
1923-ban a Magy. Tud. Akadémia levelező
tagja lett. Több külföldi tanulmányutat tett.
A román megszálláskor nem követte az egy.-et
Bp.-re, hanem Kolozsváron maradt, ahol négy
évig az Unit. Koll.-ban tanított. A Magy. Tud.
Akadémia r. tagja, az Erdélyi Párt kolozsvári
tagozatának alelnöke, a kecskeméti Mezőgazdasági Kamara tagja, a Természettud. Társ. és
több külföldi tud. társ. tagja. Biológiával és
vegytannal foglalkozik. 1912—13-ban a müncheni, 1913—14-ben a würzburgi zoológiai intézetben dolgozott, 1927-ben pedig Berlinben
folytatott biológiai tanulmányokat. Merre haladjunk? c. társadalompolitikai tanulmányt írt.
Két középiskolás állattani könyve jelent meg.
Szövettani és fejlődéstani jegyzetei az orvostanhallgatóknak szolgálnak tankönyvül. Több
mint 250 élettudományi közleménye jelent meg
hazai és külföldi folyóiratokban, külföldön meghívásra szakközönség előtt több előadást tartott.
A finn Fehér Rózsarend I. o. parancsnoki ker.
a csillaggal tulajdonosa. Németül is beszél.
L.: Kolozsvár.
Gell Antal, kisvárdai plébános, apát, esperes. Szül.: Maklár (Heves vm.), r. k. L.:
Kisvárda. Tel.: 7.
Gerencséry (Grenczer) Mihály dr., Máv. főtanácsos. Szül.: Szilágycseh, 1883, r. k. Középisk.
elvégzése után államtud. és jogtud. doktorátust
szerzett a bp.-i Egy.-en, majd letette az egys.
bírói és ügyvédi vizsgát. A Máv. szolgálatába
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mint fogalmazó lépett — előbb a gépészeti főosztályon működött, később az elnöki hivatal
helyettes főnöke lett. Résztvett a világháborúban és tulajdonosa a bronz Signum Laudisnak
a kard., a Károly cs.-ker.-nek, a Jubileumi eml.
ér.-nek és a kat. eml. ér.-nek. A vasutas társadalomban kiváló helyet foglal el, alelnöke a Vasutas Egyes. Nemzetközi Szöv.-nek, társelnöke
a TESZ-nek, húsz évig ü.-v. elnöke volt a Vasutasok Orsz. Gazd. Egyes.-nek és országos elnöke
a Vasutasok Családgondozó Egyes.-nek. Széleskörű szakirodalmi működést fejtett ki a Vasúti
Hírlapban és több napilapban számos cikke és
tanulmánya jelent meg. Németül is beszél. L.:
Bp., VI., Andrássy-út 88. Tel.: 126-052.
Gerevich Tibor dr., egyet. nyilv. r. tanár,
művészettörténeti író. Szül.: Máramarossziget,
1882. Kassán végezte a középisk., a bp.-i Tud.
Egy.-en bölcsészeti és művészettörténeti tanulmányokat folytatott, amelyeket azután Olaszés Franciaországban harmadfélévi időzése során
kiegészített. 1908-ban a Nemzeti Múzeum régészeti osztályának lett tisztviselője és ugyanabban az évben a Pázmány Péter Tud. Egy.-en
m.-tanári képesítést nyert. A háború előtt
Csernoch János hercegprímás az esztergomi
prímási képtár élére hívta meg és a képtár anyagának elrendezésével nagy érdemeket szerzett.
Felfedezése volt az addig ismeretlen Kolozsvári
Tamás nevű középkori magyar festő. Az olasz
művészet mellett különös érdeklődéssel fordult a régi magyar festőművészet felé. A háború
és a forradalmak után mint a magyar békedelegáció művészeti előadója fáradhatatlan munkássággal és meggyőző szakértői érveléssel sikerült a békeszerződésben elismertetni a magyar
állam igényét a Bécsben őrzött magyar eredetű
műtörténeti kincsekre és a nagyváradi Ipolyigyüjteményre. A háború után új életre keltett
római Magy. Történeti Intézet ig.-ja lett, 1924ben pedig a Pázmány Péter Tud. Egy.-en a
művészettörténet és keresztény régészet r.
tanára, 1933-ban a Műemlékek Orsz. Biz.-ának
elnöke lett. Ebben a minőségében fontos ásatásokat kezdeményezett és értékes műemlékek
helyreállítását irányította, így az esztergomi
Árpádházi királyok palotájának feltárási és
rekonstruálási munkálatait. A Magy. Tud.
Akadémia, a Szt István Akadémia, több külföldi tudományos és művészeti intézet r. tagja.
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Elnöke az Orsz. Régészeti és Művészettörténeti
Társ.-nak, alelnöke az Orsz. Egyházművészeti
Tanácsnak, továbbá a Corvin Mátyás Egyes.nek, a Nemzetközi Művészettörténeti Biz. központi titkára. Éveken át szerkesztette a Régészeti Társ. évkönyvét és szerkesztője a Magy.
Múzeumnak, valamint társszerkesztője a Corvina olasznyelvű folyóiratnak és a Kath. Almanachnak. Külföldi egyetemeken és akadémiákon
tartott előadá sain, valamint magyar művészek
munkáiból rendezett kiállítások révén kitűnő
külföldi összeköttetéseket szerzett, amelyeket
azután a magyar művészet és nemzeti ügy
szolgálatába állított. Irodalmi téren is értékes
munkásságot fejtett ki és az évek folyamán a
könyvek egész sorát írta, főképpen művészettörténeti méltatásokat és eredeti ismertetéseket, amelyek a szakkörök és a nagyközönség
nagy elismerésével találkoztak. Főbb művei
közül való a „Fraccie di Michelangelo”, ,,A
krakkói Czartoryski-képtár olasz mesterei”,
„A régi magyar művészek európai helyzete”,
„L’Arte antica ungherese”, ,,A művészettörténetírás új útjai”, „Esztergomi műkincsek”,
Genthon Istvánnal együtt: „Magyar történet
képeskönyve”. A II. o. Magy. érd. ker., a
Corvin-koszorú, az olasz koronarend parancsnoki ker., Róma város nagy ezüst érmének stb.
tulajdonosa. A bp.-i Egy. bölcsészeti fakultásának dékánja is volt. L.: Bp., I., Budafoki-út 9.
Tel.: 259—454.
Gesztelyi László dr., ügyvéd. Szül.: Arad,
1909, r. k. Előbb felsőkeresk. iskolában, majd
a reálgimn.-ban tett érettségit, azután a debreceni Egy.-en elvégezte a jogi fakultást és megszerezte az ügyvédi okl.-et. Bp.-en ügyvédi
gyakorlatot folytat, főleg a keresk. és házassági
joggal foglalkozik. Németül és angolul is beszél.
L.: Bp., V., Báthory-u. 7. Tel.: 326-476.
Gesztely Nagy László dr., orsz. gyűl. képv.
a Duna—Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara
igazgatója. Szül.: Lövőpetri, 1890 nov. 12.
Régi szabolcsi ker. nemes családból származik.
Középisk.-it, valamint a jogot a sárospataki
ref. Kollégiumban végezte, doktori okl.-et a
kolozsvári Tud. Egy.-en szerzett. Már főisk.
hallgató korában élénken résztvett az ifjúsági
mozgalmakban. Mint VIII. gimn. tanuló,
elnöke volt az Önképzőkörnek és a Gyorsíró
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Egyletnek. Több pályadíjat nyert. Ugyancsak
VIII. gim. tan. korában megkapta a Magy.
Tud. Akadémia Kazinczy arany jutalmát.
Joghallgató korában elnöke volt a Jogászegyletnek, a Széchenyi Szöv.-nek, főtitkára az
Irodalmi Önképző Társ.-nak, társszerk. az
Ifjúsági Közlönynek. Joghallgató korában megkapta a Ballagi jutalmat, kétízben pályadíjat is
nyert, 1913-ban népköltési gyűjteményeivel
országos pályázaton kétízben nyert első díjat.
A sárospataki Széchenyi Szöv. megbízásából,
a Magy. Gazdaszöv. ellenőrzése mellett az
ország különböző részein előadásokat tartott
gazdatársadalmi és szövetkezeti kérdésekről.
1915-ben egy szabolcsmegyei községben volt
segédjegyző, 1916-ban a Földmívelésügyi
Min.-ba gyakornoknak nevezték ki, 1917 febr.ban a Magy. Gazdaszöv. tisztviselője lett.
Itt dolgozott mint s. titkár, titkár, majd ügyv.
titkár 1922 jún.-ig, amikor a kecskeméti DunaTiszaközi Mezőgazdasági Kamara igazgatójává
nevezték ki. 1918—19-ben tevékeny részt vett
az Orsz. Földművespárt alapításában és orsz.
szervezkedésében. 1919-ben mint az Orsz.
Széchenyi Szöv. alelnöke vett részt az ifjúsági
mozgalmakban és ezúton került érintkezésbe
és barátságba Gömbös Gyulával, akinek barátságát bírta annak haláláig. 1920-ban mint
a Gazdaszöv. titkára kapcsolódott bele az
iskolánkívüli népművelési munkába, egyik megindítója volt a ma népszerű Népfőiskolának.
Megszervezte a Kecskeméten székelő DunaTiszaközi Mezőgazdasági Kamarát, amely 9 törv.
hat. területére terjed ki. Mint ennek ig.-ja,
elsősorban az Alföldet tanulmányozza, annak
berendezéseit, gazdasági viszonyait, tanyarendszerét vizsgálja. Működése nyomán indult meg
a tanya feltárása. Előadója volt a tanyakérdésnek az Orsz. Közegészségügyi és Társadalompolitikai Értekezleten, a belügymin. által összehívott számos tanyai kczigazg. értekezleten,
a Kamara által rendezett több tanyakongresszuson, a szegedi Alföldkutató Biz. 1929-i
kecskeméti vándorgyűlésén és az 1939 évi
hódmezővásárhelyi tanyai egészségügyi értekezleten. 1933-ban felvetette a Széchenyi tiszai
emlékhajózás gondolatát, kidolgozta a tervet,
amelyből országos kérdés és sok közgazdasági
eredmény lett. Résztvett a mezőgazdasági
érdekképviseletek, a szövetkezetek reformja,
a kistermelési ágak termelésének, stb. kérdé-
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seinek kidolgozásában. Irodalmi működése igen
széles körű. Nagyobb tanulmányai jelentek
meg a Magy. Gazdák Szemléjében, a Közgazdasági Szemlében, Budapesti Szemlében, Katholikus Szemlében, Protestáns Szemlében, Mezőgazdasági Közlönyben, Magyar Munkás Szemlében, Községi Közlönyben, Kertészeti Szemlében,
Hajnalodik-ban. 1921—22-ben belső munkatársa volt a Szózatnak, a Hazánk-nak, 1921—
22-ben h. szerk. a Magy. Gazdák Szemléjének.
1923-óta főszerkesztője a Magy. Rónának.
1938-ban nagy tanulmánya jelent meg Rómában a Le Travail Agricole c. nemzetközi folyóiratban ,,A föld és ember viszonya Magyarországon” címmel. 43 önálló könyve jelent meg,
nagyrészt mezőgazdasági kérdésekről. Több
mint 150 nagyobb tanulmánya, több mint
2000 többnyire szakcikke jelent meg különböző
lapokban, amelyek kizárólag a magyar földdel,
a magyar néppel, annak gazdasági, szociális
és egyéb kérdéseivel foglalkoznak. Az 1939. évi
választásokon a Magy. Élet Pártja programmjával választották orsz. gyűl. képviselővé a
kiskőrösi ker.-ben. Mint képviselő számos
biz. tagja, több törv. javaslat vezérszónoka
volt és felszólalásai mindig feltűnést keltenek
a képviselőházban. Számos egyes.-nek és szöv.nek vál. és ig. tagja. Az Orsz. Széchenyi Szöv.,
Magy. Egyet. és Főisk. Hallgatók Orsz. Szöv.,
a Népfőiskolások Orsz. Széchenyi Szöv., Magy.
Földbérlők Egyes., Magy. Gazdatisztek Orsz.
Egyes., tb. tagja. Számos gazdakör díszelnöke,
illetve dísztagja. A hódmezővásárhelyi Zöldségtermelők és Kertészek Egyes., a nagykőrösi
Kertészeti Egyes. díszelnöke. Tagja az Orsz.
Gazdasági Szakokt. Tan.-nak, az Orsz. Gazdasági Szociálpolit. Tan.-nak és az Orsz. Közoktatásügyi Tan.-nak. A Magy. Szőlősgazdák
és Hegyközségek Orsz. Egyes., az Alföldi
Magy. Közművelődési Egyes., a Falu Szöv.,
Magy. Társ. ig. vál. tagja. Tagja a Magy.
Szövetkezetek Szöv. ig. tan.-nak, a Gyümölcskiviteli Szakbiz.-nak, több vm. gazdasági
egyesületének, a Gyümölcsterm. Orsz. Egyes.nek, a Kecskeméti Szőlősgazdák Egyes. ig.
vál.-nak. A Futura Duna-Tiszaközi gazdavál.
tagja, a Magy. Földhitelint. Duna-Tiszaközi biz.
elnöke. Tagja Kecskemét város törv.-hat.
biz.-nak, a városi Népművelési Biz. kinevezett
tagja. Az Orsz. Kálvin Szöv. vál. tagja, a
kecskeméti Ref. Egyház presbitere. A kecske-
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méti Uri Kaszinó vál. tagja, a kecskeméti
Katona József Társ. választott tagja. A Darányi
Ignác Agrártudom. Társ. alapító tagja. Elnöke
az Orsz. Sajtókamara III. szakoszt.-nak és
tagja a kamara vál-nak. A Duna-Tiszaközi
Mezőgazdasági Kamara örökös tb. választott
tagja. Élénk résztvesz a szövetkezeti és
közgazdasági életben a Hangya és Hangya
Ipar R.-T. ig. tagja, a Duna-Tiszaközi Körzeti
Mezőgazd. Hitelszöv. végrehajtóbiz. elnöke.
A Magy. Élelmiszerszállító R.-T., Mezőgazdasági Termelők Egyes. Szöv. a Kecskeméti
Gazdasági Kisvasút ig. tagja, az Olajlenértékesítő Szöv. felügyelő biz. tagja. Irodalmi
munkássága alapján 1929-ben a Tud. Egyet.
Közgazdaságtudományi-kara
„Mezőgazdasági
politika figyelemmel az Alföld viszonyaira” c.
tárgykörből egyet. magántanárrá habilitálta,
amelyet a József Nádor Műszaki és Közgazdaságtudományi Egyet. is megerősített. Szabolcs vm.
tb. főjegyzője. 1932-ben a kormányzó a mezőgazdaság fejlesztése érdekében kifejtett munkássága elismeréséül gazdasági főtanácsossá
nevezte ki. Tulajdonosa a TESz díszjelvényének. L.: Kecskemét.
Gidró László dr., lófő csik-karcfalvi, r.-t.
igazgató, m. kir. keresk. tanácsos, a Hangya
ny. cégvezetője. Szül.: Zalaegerszeg, 1888 dec
16., r. k. Atyja: néh. G. László, a temesvári
kir. ítélőtábla tanácselnöke. Érettségi után a
bp.-i Egy.-en politikai doktorátust szerzett, elvégezte Bp.-en a Keleti Keresk. Akadémiát is1908—10-ig Franciaországban volt keresk. tanulmányokon. 1910—20-ig a Magy. Ált. Hitelbank
titkára, 1921—29-ig a Hangya cégvezetője volt.
1929 óta az Amica Ecetipari R.-T. ü.-v. igazgatója. Résztvett a világháborúban, 40 hónapot
töltött a fronton, tart. tüzérszázados. Kitüntetései: a III. o. kat. érd. ker. a kard., az
ezüst és bronz Signum Laudis a kard., a Károly
cs.-ker. a kard. A szfőv. törv. hat. bizottságának tagja, az Orsz. Kaszinó tagja, a
Pannonia Evezős Club igazgatója, az Egyesült
Keresztény Liga tagja. A m. kir. Orsz. Statisztikai
Hivatal
értékmegállapítási
bizottság
tagja. Közgazdasági és politikai vonatkozású cikkeket írt. Német-, Francia- és Olaszországban tett utazásokat. Németül, franciául,
angolul és horvátul is beszél. L.: Bp., II.,
Margit-krt. 3. Tel.: 351-551.
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Ginyovszky József dr., ügyvéd. Szül.: Bp.,
1910., r. k. Érettségit a bp.-i Ferenc József intézetben tett, jogi tanulmányait a bp.-i Tud.egy.-en végezte. Ott avatták jogtudorrá, az
ügyvédi diplomáját kitüntetéssel szerezte meg.
Az egy.-en négy évig Illés József professzor
adjunktusa volt, közben dr. Szladits Károly professzor mellett ellátta a magántitkári teendőket.
1933—34. években kat. szolgálatot teljesített,
leszerelése után, mint ügyvédjelölt joggyakorlatot folytatott, egy évet gazdasági joggyakorlaton töltött. Diplomája megszerzése óta önálló
ügyvédi gyakorlatot folytat. Közkézen forog
„Osztrák polgári törvénykönyv hatása a
magyar magánjogra” (Szladits Károly előadásai
alapján) és „Európai jogtörténet” (Illés József
előadásai nyomán) c. könyve. Németül és franciául is beszél. L.: Bp., II., Margit-krt 5/a.
Tel.: 157-175.
Goll Aladár dr., a Gazdák Biztosító Szöv.nek ig.-ja, az „Apolló” szerkesztője és kiadója.
Szül.: Bp., 1886. A jogtud. doktorátus és
ügyvédi okl. megszerzése után ügyvédi gyakorlatot folytatott. Zenei képzettségét atyjától, G. János zongoraművész és zeneszerzőtől
kapta. 1912 óta a Gazdák Biztosító Szöv.-ének
főtisztviselője, majd ig.-ja. Maradandó érdemet
szerzett és sikert aratott a Bp.-i Egy.-i Énekkarok 1906-ban való megalakításával. Több
külföldi turnén is járt az énekkarral. Az új
Műegy. felavatása alkalmával Ferenc József
király a várban adott szerenád után gyémántos
melltűvel tüntette ki. Irodalmi téren közgazdasági és zenei cikkeivel keltett feltűnést, az
atyja által alapított „Apolló” férfikari gyűjteményes folyóiratot tovább szerkesztette, újból
sajtó alá rendezte az „Ált. Zenetan és Zeneműszótár” c. füzeteket. L.: Bp., VI., Lázár-u. 18.
Tel.: 123—372.
Gombás Pál dr., egy. nyilv. rk. tanár, a
kolozsvári Tud. Egy. Elméleti Fizikai Intézetének
igazgatója, a bp.-i Egy. m.-tanára. Szül.: Selegszántó (Sopron vm.), 1909 jún. 5., r. k. Mennyiségtan, természettanszakos középisk. tanári és
bölcsészdoktori okl.-ét Bp.-en szerezte. Előbb
díjtalan, majd 1938—39-ben díjas tanársegéd
volt a bp.-i Pázmány Péter Tud. Egy.-en,
ugyanott 1938-ban nevezték ki magántanárrá,
1939-ben a szegedi Ferencz József Tud. Egy.-re
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került nyilv. rk. tanári minőségben, innen
került 1940-ben az egy. áthelyezésével Kolozsvárra. A kir. magy. Természettudományi Társ.
és a Deutsche Physikalische Ges. tagja. A Magy.
Tud. Akadémia által kiadott Matematikai és
Természettudományi Értesítőben számos értekezése jelent meg, ezek az atomfizika körében
végzett kutatásainak eredményeit tartalmazzák. Doktori értekezése a Mathematikai és
Fizikai Lapok c. folyóiratban jelent meg. Az
atomfizika körében végzett sikeres kutatásainak eredményeit a német Zeitschrift für Physik,
Annalen der Physik és az angol Nature c. tudományos folyóiratok publikálták számos kiadványukban. Beszél németül, angolul és olaszul
is. L.: Kolozsvár, Fürdő-u. 31. Tel.: 1456.
Göczy Lajos dr., egy. c. rk. tanár, nőorvos.
Szül.: Dés, 1886 dec. 6. Atyja: néhai G. Károly, anyja: Gaál Karolina. A kolozsvári refkollégiumban érettségizett, az egy.-et Kolozsváron és Bp.-en végezte. 1912-ben orvosi okl.-et
szerzett. 1914—18-ig kat. szolgálatot teljesített,
mint tart. főorvos, két évet töltött frontszolgálatban. 1913—19-ig a bp.-i II. sz. nőiklinika
szolgálatában állott, majd a pozsonyi Egy.
tanársegéde, később pedig adjunktusa lett.
1928 óta a MABI főorvosa, tvszéki szakértő.
A Magy. Nőgyógyász Társ., a Német Nőgyógyász Társ., a Kir. Orvosegyes., a MONE vál
tagja, a MABI orvosi tanácsának elnöke. Nőgyógyász szakorvos, a nőgyógyászat köréből
számos magyar és német szaktanulmánya jelent
meg. Tart. főorvos. Kitüntetései: a Signum
Laudis a kardokkal, koronás arany érd. ker.,
a Károly cs.-ker. és a Vöröskereszt érd. ér.
II. oszt. Európában és a Közel-Keleten járt.
Németül, angolul is beszél. L.: Bp., Kossuth
Lajos-u. 7. Tel.: 188—367.
Göde József dr., almási, sebész-orvos.
Szül.: Szatmár, 1887 rnárc. 27., ref. Atyja:
néhai G. György dr., anyja: néhai Kofranek
Erzsébet. Szatmáron végezte középiskoláit és
bp.-i egy.-i tanulmányai után Kolozsváron
szerzett 1911-ben orvosi diplomát. Pályáját a
bp.-i Bábaképző Intézetben kezdte, innen a
kolozsvári belklinikára, majd a sebészetre került. A világháború első évében katonai szolgálatra hívták be s 1918-ig tényleges szolgálatot
teljesített az orosz és olasz fronton. Főorvos

[Erdélyi Magyar Adatbank]

Gödri Zoltán

126

rangban szerelt le s ezután Bp.-en a Szfőv. közkórházai hívták meg sebész-alorvosnak. Néhány
évi bp.-i gyakorlata közben a tisztiorvosi képesítést is megszerezte s így került Kolozsvárra, majd 1922-ben Szatmárra. A román
megszállás alatt izzó magyarsága miatt megfosztották román állampolgárságától. Kémkedéssel gyanúsítva többször feljelentették, lakáján napirenden voltak a házkutatások, állandó
hatósági felügyelet alatt tartották és hadbíróság
elé is állították. Két nappal a visszacsatolás
előtt toloncúton került Szatmárra s a román
hatóságok ítélete szerint tíz évig nem szabad
elhagynia Szatmár városát. Beszél németül és
angolul. L.: Szatmár, Kölcsey-u. 22.
Gödri Zoltán, illyefalvi, I. o. városi aljegyző.
Szül.: Sepsiszentgyörgy, 1900, ref. Atyja:
néh. G. Ferenc, Sepsiszentgyörgy városának
volt polgármestere, anyja: Nagy Anna. Gimn.
érettségi után a kolozsvári Egy. jogi fakultását
látogatta. A román nyelv nemtudása miatt
azonban félbehagyta jogi tanulmányait. Kat.
évének leszolgálása után egy éven át a bukaresti Keresk. Akadémia hallgatója volt. Később
dohánygyárban mint tisztviselő működött.
1927-ben kinevezték az elhalálozás folytán
megüresedett sepsiszentgyörgyi városi aljegyzői
állásra. Ipartestületi biztos is volt. A román
hadseregben a tart. hadnagyi rangfokozatot
nyerte el. Az erdélyi részek visszacsatolása óta
Sepsiszentgyörgy I. városi aljegyzője. A társadalmi és sportéletben élénk tevékenységet fejt
ki és többek között vál. tagja a helybeli
Lövészegyletnek. Beszél románul és németül is.
L.: Sepsiszentgyörgy, Petőfi Sándor- u. 11.
Gönczi László, márkodi, ref. kollégiumi ig.
Szül.: Székelyudvarhely, 1891 máj. 26., ref.
Atyja: m. G. Lajos, a székelyudvarhelyi ref.
kollégium igazgatója volt, anyja: Kovács
Emma. Középisk. tanulmányait a székelyudvarhelyi kollégiumban, egyet. tanulmányait a kolozsvári Ferencz József Tud. Egy.-en végezte,
1909—13-ig. Tanári okl.-et szerzett és 1913-ban
a kolozsvári Ref. Kollégium tanára lett, 1933 óta
igazgatója. Résztvett a világháborúban, 1914ben vonult be katonának, 1915 okt.-ben Baranovicinál fogságba esett. A hadifogságból 1921ben szabadult. Tart. zászlós. L.: Kolozsvár,
Farkas-u. 17.
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Gönczy Sándor, mérnök. Szül.: Kismarja,
1894 jún. 23., ref. Középisk. elvégzése után a
bp.-i Műegy.-en 1918-ban mérnöki okl.-et szerzett. Pályáját Székelyhídon kezdte, különböző helyeken működött és ma mint gazdasági
előadó tevékenykedik. A világháborúban önként jelentkezett katonának, több kitüntetése
van. Szakszerűen foglalkozik gyümölcstermeléssel és fanemesítéssel. A román impérium alatt
többízben letartóztatták, házkutatásokat végeztek nála és hadbíróság elé is került, ahol
azonban felmentették. Németül és románul is
beszél. L.: Székelyhíd.
Görög László, gyógyszertártulajdonos. Szül.:
Szatmárhegy, 1901 máj. 19., r. k. Atyja: G.
László ny. városi tisztviselő, anyja: Holczinger
Mária. Középisk. a szatmári piaristáknál
végezte, a szegedi Egy.-en pedig gyógyszerészi
okl.-et szerzett. 1929 óta önálló gyógyszerész.
Nagyváradon a Salvator gyógyszertárat bérelte,
később pedig a kolozsvári Szentháromság gyógyszertárat, melynek előbb bérlője volt, jelenleg
tulajdonosa. A Magyarországi GyógyszerészEgyes. és az Erdélyi Magy. Népközösség tagja.
A magyar kisebbségi mozgalmakban ismert
személyiség. Járt Olasz-, Francia- és Németországban. Beszél románul, németül. L.: Kolozsvár, Unió-u. 2.
Groedel Albert br., bogdán- és gyulafalvi,
gyártulajdonos és igazgató. Szül.: Máramarossziget, 1898 júl. 29., ev. Atyja: G. Hermann
br., anyja: Weiner Melánia. A bp.-i ev. fasori
gimn.-ban tett érettségit, tanulmányait a bp.-i
Tud. Egy. jogi fakultásán folytatta. 1916-ban
hadnagyi rangban bevonult a 17. hegyi tüzérekhez. Az olasz és román fronton harcolt, 1918-ban
szerelt le. Rövid időre ezután Lengyelországba
ment, ahol földbirtoka volt, ezt a birtokát
azonban 1939-ben az oroszok elvették. 1919-ben
Erdélyben telepedett le és itt a Kalotaszegi
Erdő ipar ü. v. igazgatója lett. Megalapította az
Arboria Erdő- és Fakitermelő Vállalatot 1923ban, ennek főrészvényese. 1934-ben megalapította a Concordia Iparcikkek Gyárát, jelenleg
a gyár igazgatója és résztulajdonosa. A Magy.
Népközösség tagja. Tart. hadnagy, az I. o. vit.
ér. és a Károly cs.-ker., valamint a MarianerKreuz tulajdonosa. Fa- és erdőipari, valamint
villamossági kérdésekben szakember. Járt Len-
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gyel-, Német-, Franciaországban, Angliában,
Észak-Afrikában, Görög- és Törökországban.
Németül, franciául angolul, olaszul és románul
is beszél. L.: Kolozsvár, Unió-u. 27. Tel:
16—75.
Grosch József dr., ügyvéd, Tolna vm.
tb. főügyésze. Szül.: Tamási, 1875 máj. 19.,
ág ev. Atyja: néh. G. József, ügyvéd és földbirtokos, anyja néh. Asztaller Etelka. Középisk.
Gyönkön, Bonyhádon, Székesfehérváron és
Kecskeméten végezte, főisk.-i tanulmányait
az eperjesi ág. ev. Jogakadémián, a bp.-i és
kolozsvári egy.-eken. Jog- és államtudor. Tanulmányainak befejezése után mint ügyvédjelölt
és bírósági aljegyző működött, majd ügyvédi
vizsgát tett és 1904-ben Pakson ügyvédi irodát
nyitott. Résztvesz Tolna vm. közéletében,
tagja a vm. törv. hat. biz.-nak. A dunántúli
ág. ev. egyházkerület több biz.-nak tagja, az
egyházkerületi törvényszék bírája. L.: Paks.
Tel.: 18.
Grucza Lipót András, Kolozsvár város
tanácsnoka. Szül.: Kolozsvár, 1885 júl. 16.,
r. k. Atyja: G. András, 40 évig volt m. kir.
dohánygyári műhelyfőnök. A kolozsvári piarista
főgimn.-ban érettségizett, ugyancsak Kolozsváron végezte egy.-i tanulmányait. Jogi és
államtudományi szakvégzettséggel rendelkezik,
államtudományi államvizsgát tett. 1905-ben
szülővárosában közigazgatási szolgálatba lépett.
1908—18-ig mint Kolozsvár város I. o. rendőrkapitánya működött, vezette a rendőroktató
tanfolyamot. 1919 jan.-ban a román állami
hűségeskü megtagadása miatt karhatalommal
távolították el állásából. A román megszállás
alatt nyolc évig a Renner bőrgyár cégvezető
főtitkára volt. A középiskolát végzett magyar
ifjak ipari pályán való kiképzését irányította.
Tizennégy évig a Keleti Ujság és a Magy. Ujságés Lapkiadóvállalat cégvezetője volt. Mint
iparügyi előadó a hadseregparancsnokság dicsérő elismerésében részesült, amely szerint
páratlan odaadással és kimagasló magyar
keresztényi érzéssel teljesítette feladatát a
visszacsatoláskor. Az Orsz. Magy. Pártnak
egyik vezető harcosa és a kisebbségi képviselet megválasztásánál többízben szervező-vezetője volt. A kisebbségi társadalmi egyes-ek
vezető tagja és a Társadalom elnevezésű egy-
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let gazdája. A r. k. egyházközség képv.
tagja. Közigazgatási-jogi, de különösen Kolozsvár városát érintő általános rendészeti
ügyekben nagy szakértelemmel rendelkezik.
A magyar nemzeti érdekeket érintő sérelmes
adatokat gyűjtötte, adatait az Orsz. Magy. Párt
hivatalos lapjainak rendelkezésére bocsátotta.
A világháború alatt 1916-ban Erdély kiürítésénél és a menekültek elhelyezésénél a felsőbb
hatóságok elismerése mellett látta el szolgálatát
és mint polgári összekötő tiszt Erdély keleti
részeinek hadseregparancsnokságánál teljesített
szolgálatot. Németül, románul is beszél. L.:
Kolozsvár, Szappan-u. 4.
Gspann Károly dr., gyakorlóorvos, belgyógyász. Szül.: Apahida, 1900 dec. 10., unit.
Atyja: néhai G. Károly dr. járási orvos, anyja:
Horváth Anna. A kolozsvári Unit. Kollégium elvégzése után egy.-i tanulmányokat
folytatott Genovában, ahol az európai hírű
Penda professzor tanítványa volt. Eleinte édesapja rendelőjében gyakornokoskodott, később
a kolozsvári Egy.-en osztályorvos lett. Atyja
halála után átvette annak rendelőjét. A román
megszállás alatt a Magy. Párt problémáinak
megoldásában segédkezett, aktív tagja volt a
pártnak, az Erdélyi Múzeumegylet, az Erdélyi
Kárpátegyes. lelkes tagja. Három éven át volt
a kolozsvári Dávid Ferenc Ifj. Egylet elnöke.
Sikerült költeményei jelentek meg erdélyi politikai, szak- és egyházi lapokban. A szépművészet minden ágában jártas, festményei hangulatosak. Zeneértő, hegedűn és cimbalmon játszik. Beszél németül, románul. L.: Kolozsvár,
Mussolini-út 13.
Gudenus Hugó ifj. br. A „Friss Ujság”
belső munkatársa. Szül.: Bp., 1906 márc. 18.
Figyelemreméltó tevékenységet fejtett ki a
labdarúgósport fejlesztése és népszerűsítése
terén. Tíz éven keresztül a bp.-i Labdarúgó
Szöv. ifjúsági kapitánya volt, négy évig a
Magy. Labdarúgó Szöv. orsz. ifjúsági szöv.
kapitánya, az orsz. amatőrválogató biz. tagja,
jelenleg a Bp. Kerület szöv.-i kapitánya.
A futball-szakirodalomban több ismert szakkönyv társszerzője. „Az ifjúsági labdarúgósport
fejlesztéséért” c. művéért az Orsz. Testnevelési
Tanács ezüst éremmel tüntette ki. L.: Bp.,
IX., Üllői-út 115/b.
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Gulácsi Irén, őrmezei és gulácsi (özv.
erdődi Pálffy Jenőné), író. Szül.: 1891, szept 9.
Lázárföldpuszta (Torontál m). Régi magyar
nemesi család sarja. Gulácsy Pelbártról és
Mihályról már 1428-ban úgy emlékeznek meg
az okiratok mint Gulács birtokosáról. 1919ben kezdett foglalkozni az irodalommal s
rövid idő alatt az elsők közé emelkedett.
Mint ujságíró kezdte pályáját, évek során
át a „Nagyvárad” belső munkatársa volt.
Férfias erejű publicisztikai cikkei nagy hatást keltettek. Népies tárgyú, drámai erejű
elbeszélései,
amelyek
legnagyobbrészt
az
„Uj Idők”-ben jelentek meg, megnyitották számára az utat a szépirodalom felé.
Első regényeinek:
„Förgeteg”, (Kolozsvár
1925), „Hamueső”, (1925) a magyar falu
volt a színhelye s a magyar paraszt sorsáért
való aggodalom a hajtóereje. Remekbe készült elbeszélései és ezek a színes, plasztikus magyar nyelven megírt, őszinte hangon szóló regények hatalmas tábort hódítottak meg G. művészetének. Legmagasabbra
azonban történelmi regényeiben emelkedett.
E tartalomban és terjedelemben egyaránt
monumentális művek a magyar történelmi
regény renesszánszát jelentik. Évekig tartó
történelmi
búvárkodással
szerzett
tudásának szilárd alapjára építi regényeinek archaikus díszítésű, mesterien megkomponált épületét. Történelmi regényei: „Fekete vőlegények” (1928 óta számos kiadás), „Pax vobis”
(1930), „A kállói kapitány” (1933), „Nagy
Lajos király” (1936), Elbeszélés kötete: „Ragyogó Kovács István” (1929). Színműveivel is
sikert aratott: „Mire megvirrad” c. egyfelvonásosát 1923-ban mutatták be Nagyváradon,
a „Kincs”-et 1924-ben Kolozsvárott, ugyanott
került színre a „Kobra” (1924) s a „Valuta”
(1925) pályadíjnyertes mű, majd a „Székelyvér” Nagyváradon (1925). Irodalmi érdemeinek elismeréséül több irodalmi és drámapályázat első díjával tüntették ki. Elnyerte a Magy.
Tud. Akadémia Péczely-díját is. A Szfőváros
Kazinczy-, a Petőfi Társ. Jókai nagydíját is
elnyerte. Alelnöke volt az erdélyi Magy. Pártnak, — ugyanekkor Nagyvárad város tanácsosa — társelnöke a Szigligeti Társ.-nak,
elnöke az Erdélyi Irodalmi Társ.-nak. A Petőfi
Társ. és számos más irodalmi társaság tagjává
választotta. A Pen Club tagja.

Günther Ferenc dr.

Gunscher Nándor, festő és rajzolóművész.
Szül.: Hódmezővásárhely, 1886 okt. 23., r. k.
Atyja: G. Alajos, anyja: Klein Anna Róza.
Keresk. érettségit tett, képzőművészeti főiskolát
végzett és Firenzében az Accademia di Belle
Arti növendéke volt. Résztvett a világháborúban, 1914—18-ig a 63. gy. e.-nél teljesített szolgálatot, orosz és olasz fronton volt hat hónapig.
Mint főhadnagy szerelt le, a Károly cs.-ker.
tulajdonosa. A Nemzeti Szalon tagja, számos
kiállításon vett részt munkáival. Erdélyben a
román impérium alatt az összes kimondottan
magyarjellegű lapokban bátor gúnyrajzai és
egyéb rajzai jelentek meg. Légrády Testv. kiadásában 1915-ben megjelent Apuka levelei a
harctérről c. sorozatot írta. A Társadalom örökös
vendégtagja. Németül, románul és olaszul is
beszél. L.: Kolozsvár, New-York szálló.
Gündisch Guidó dr., ügyvéd, v. orsz. gyűl.
képviselő. Szül.: Nagyszeben, 1884. Tanulmányait a bécsi, berlini és bp.-i egyetemeken
végezte. Ügyvédi okl.-ének megszerzése után
Bp.-en ügyvédi irodát nyitott. 1914-ben a
szentágotai kerület orsz. gyűl. képviselőjévé
választották munkapárti programmal. A világháborút mint t. tiszt harcolta végig. Ősrégi
erdélyi szász család sarja. Tevékeny szerepet
vitt a magyarországi németek mozgalmaiban,
amelyek faji öntudatuk és népi érzésük megőrzése mellett a magyarsággal való legszivélyesebb viszony megteremtését célozták. A bp.-i
ügyvédi kar a kamarai választmányba és az
ügyvédjóléti intézmények vezetőségébe való
beválasztásával tüntette ki. Jeles kereskedelmi
jogász, ügyvédvizsgáló biz. tagja, jogtanácsosa
több előkelő közgazdasági vállalatnak, köztük
a Dunagőzhajózási Társaságnak. A szfő város
községpolitikai életében éveken át vett részt
és különösen a nagymultú Belvárosi Polgári
Körben tartott igen gyakran politikai természetű
beszédeket, amelyeknek tartalmi gazdagsága és
formai szépsége nagy hatással volt a hallgatóságra. Több társadalmi és tudományos közületnek vezető tagja és elnöke a Magyarországi Német Népművelési Egyes. L.: Bp., IV., Dunautca 3. Tel.: 183—310.
Günther Ferenc dr., ügyvéd, a Bp. Szfőv.-i
Elektromos Művek ü. v. igazgatója. Szül.: Bp.,
1888., r. k. Középisk. Szatmárnémetiben vé-
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gezte, a jogot a bp.-i Egy.-en hallgatta, ott avatták jogtudorrá és ügyvédi okl.-et a bp.-i ügyvédvizsgáló biz.-nál szerzett. Előbb gyakorló ügyvéd volt Budapesten, majd közszolgálatba lépett. Önkéntesi évének leszolgálása után adóügyi biztos, pénzügyi titkár volt, azután a
szfőváros ügyészi osztályán helyezkedett el.
Előbb al ügyész, később tiszti ügyész volt
1933-ban az Elektromos Művek jogtanácsosa
lett és az 1931. évi XII. t.-c. életbeléptetésével
kapcsolatos jogi előkészítő munkálatokat vezette, 1936 óta ugyanott ü. v. igazgató, aki
az egész üzemi ügyvitel átszervezési munkálatait irányította. Németül beszél. L.: Bp., V.,
Deák Ferenc-u. 2. Tel.: 181—260.
Gyallay Pap Domokos, a »Magyar Nép«
főszerkesztője, író. Szül.: Benczád, 1880 aug.
4., unit. Atyja: néh. Gy. P. Zsigmond, anyja:
Benczédy Judit. Középisk. a székelykeresztúri és kolozsvári unit. gimn-ban végezte, a
kolozsvári Egy.-en középisk. tanári diplomát
szerzett. 1906—14-ig Tordán az áll. főgimn.-ban
volt tanár. 1914—18-ig kat. szolgálatot teljesített, az orosz fronton megsebesült. Tart.
főhadnagy, a Signum Laudisnak kétszer és
a Károly cs.-ker. tulajdonosa. 1918—26-ig a
kolozsvári Unit. Koll.-ban tanított. 1926-ban
a Magyar Nép c. lap főszerkesztője lett. Az
Orsz. Magy. Párt int. biz.-nak tagja, az unit.
egyház főtanácsi tagja, a Kisfaludy Társ. és
a Petőfi Társ. r. tagja. Novelláskötetei: Ősi
rögön, Föld népe, Hadrakelt emberek, A hegyek
beszélik, Genovéva. Regényei: Vaskenyéren,
A nagy tűz árnyékában, Elívó hegyek. „Különnóta” címen színdarabot is írt, amelyet a
Városi Színházban adtak elő. Szerkesztői tevékenysége mellett a falu kultúrájának emelésével és népkönyvtárak megszervezésével is
foglalkozik. Járt Németországban és Oroszországban is. Németül is beszél. L.: Kolozsvár,
Brassai-u. 5. Tel.: 12—23.
Gyalui Farkas dr., ny. egyet. könyvtárigazgató. Szül.: Gyalu, 1866 nov. 24., ref
Családja nevezetes tagjai közé tartozik Helfy
Ignác, Kossuth Lajos bizalmasa, aki Kossuth
emlékiratait sajtó alá rendezte, valamint Pár.
laghy Vilma híres festőnő, aki Kossuth Lajosról egyik leghívebb arcképét festette meg,
amelyet a magyar állam a történelmi arckép-

Gyalui Farkas dr.

csarnok részére meg is vásárolt. A kolozsvári
Ref. Koll.-ban érettségizett, a Ferenc József
Tud.-Egy.-en bölcsésztndori okl.-et szerzett
1892-ben. Kilenc évvel később a kolozsvári Egy.
magántanárrá képesítette. 1882 óta hírlapírói
és írói tevékenységet fejt ki. 1891-ben egy.-i
könyvtártiszt, 1898-ban könyvtári őr, 1911-ben
pedig könyvtári igazgató lett. 1897-ben és
1904-ben külföldi tanulmányutakat tett a
magyar kormány megbízásából. Ezenkívül számtalanszor járt külföldön, ahol a könyvtárakat
és a kulturális intézményeket tanulmányozta.
Tanulmányai és útmutatása alapján építették
a kolozsvári Egy. könyvtárt, amely Európa
egyik legmodernebb könyvtára. 1916-ban hetven
láda értékes könyvet az ellenség elől Bp.-re
küldött. 1918 után az egyet.-i rektorral történt
megegyezés és annak intézkedése alapján
Kolozsvárott maradt, együttartva a könyvtár
személyzetét. Megvédte és megőrizte az egy.
könyvtár és az Erdélyi Múzeum Egyleti
Könyvtár félmillió kötetből álló könyvtárát
és ugyanannyi oklevelét. A könyvtárt a román
megszállás alatt szünet nélkül nyitva tartotta.
Mint dr. György Lajos, a Magy. Tud. Akadémia
tagja Gyalui életrajzában írja: ,,Igy minden
különösebb megrázkódtatás nélkül a lagzavarosabb időkben átmentették azt a hatalmas
kultúrértéket, amely lelkiismeretükre volt bízva.
Ezekben az években történelmi jelentőségű
kulturális feladatot töltött be Gyalui Farkas
a hivatásuk magaslatán álló munkatársaival
együtt.” Az Erdélyi Múzeum Egylet bölcsészet-, nyelv- és történelemtudományi szakosztályának vál. tagja, az Erdélyi Irodalmi
Társ. tb. elnöke, a Petőfi Társ. és a marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társ. tagja stb.
Ref. presbiter, a ref. iskolapárt tagja. 1882
óta mintegy ötven könyve és füzete jelent meg,
több mint ezer cikket és tanulmányt írt lapokban és folyóiratokban, amelyek közül több
német és francia fordításban is megjelent.
Mint egy. m. tanár Magyarországon elsőnek
tartott előadásokat könyvtári tudományokból,
az idők folyamán több mint ezer hallgatója
volt. Régi erdélyi írókról és tudósokról számtalan életrajzot írt. A román impérium alatt
a magyar sajtóban százával közölt irodalomtörténeti cikkeket, rengeteg felolvasást tartott.
1902-ben a mainzi Gutenberg Múzeum ezüst
éremmel tüntette ki Gutenbergről írt tud.
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tanulmányaiért. 1924-ben megkapta a francia
Officier de l’Academie tud. és irod. érdemrendjét.
A könyvtárral kapcsolatos tudományokban
és szakismeretekben egyformán jártas. Kiváló
irodalomtörténész. Németül, franciául, angolul,
olaszul, románul, latinul, görögül is beszél.
L.: Kolozsvár, Fadrusz János-u. 6.
Gyalui Pál, gyalui, gyógyszertártulajdonos.
Szül.: Gyalu, 1886 okt. 15. A kolozsvári Unit.
Koll.-ban érettségizett, a kolozsvári Tud.egy.-en 1908-ban gyógyszerész okl.-et szerzett.
1911 óta önálló gyógyszerész, Marosvásárhelyen
a Magyar Koronához címzett 1760-ban alapított gyógyszertár tulajdonosa. 1915—16-ig
kat. szolgálatot teljesített, mint a 62. gy. e.
hadnagya szolgált. A Magyar Párt alapító
tagja, az elnöki tanács tagja. A pártnak a
megszállás alatt, az összes magyar választások
során, román bizalmi embere és főkortese volt.
Tíz évig volt az MSE ügyv. alelnöke és az
MTK ügyv. elnöke. A Nimród Magy. Vadászegylet ügyv. elnöke, a Magy. Kaszinó, a Magy.
Tornakert vál. tagja. A magyar csapatok
bevonulása előtt egy hónapig a polgári vagyon
és biztonság megőrzésére alakult karhatalmi
parancsnokság s.-tisztje volt. Egy hónapig
a menekült hivatal gazdasági főnökeként működött, ebben a minőségében kétezerhatszáz
embert látott el. A bevonulás után a város
katonai parancsnokságának megbízásából megszervezte a marosvásárhely népkonyhát. Helyi
lapokban vezércikkei és tárcái jelentek meg,
több cikket írt vadászújságban is. Németül,
románul is beszél. L.: Marosvásárhely, Kossuth Lajos-u. 1. Tel.: 391.
Gyapay László dr., Nagyvárad város h.
polgármestere. Szül.: Aranyosmarót, 1902
márc. 4., r. k. Atyja: néh. Leyrer László,
anyja: Gyapay Antónia. A győri szentbenedekrendi főgimn.-ban érettségizett, a bp.-i Egy.-en
államtud. okl.-et szerzett. 1922-ben Győr sz.
kir. város szolgálatába lépett, 1940-ig a pénzügyi o. vezető tanácsnoka volt. A visszacsatolás után Nagyváradra került mint h. polgármester. A győri Olvasó Egylet, a győri Csónakázó Egylet és a győri Athletikai Club
tagja. Szociálpolitikai és pénzügyi szakismeretekkel is rendelkezik. Utazásokat tett
Ausztriában, Német- és Törökországban, Bul-

Gyene Miklós dr.

gáriában. Németül is beszél. L.: Nagyvárad,
Városháza.
Gyarmathy Dezső dr., kőrorvos, iskolaorvos
és egészségtantanár. Szül.: Nagykede, 1888
febr. 24., ref. Atyja: Gy. János, gazda. Érettsé
gizett, majd orvosi diplomát szerzett. Később iskolaorvosi, egészségtantanári képesítést és fogorvosi szakképesítést nyert. A románok magyarsága miatt körorvosi állásából elbocsátották és
így mint magánorvos működött. A Magyar Pártnak megszűnéséig elnöke volt, majd a Magy.
Népközösségnek lett elnöke, jelenleg az Erdélyi
Pártnak elnöke. A húszéves székelykeresztúri
Athletikai Clubnak három évig alelnöke volt,
majd elnöke lett. A székelykeresztúri ref.
Férfiszövetség elnöke, a vármegyei ev. ref.
Férfiszövetség alelnöke, a helyi Uri Kaszinó
vál. tagja, egyházmegyei képviselő, egyházmegyei tanácsos, egyházkerületi képviselő.
Hatszor járt Budapesten, ahol a továbbképző orvosi tanfolyamokon vett részt. Mintegy
ötven előadást tartott különböző intézményekben. A helyi ref. és unit. egyházi lapokban
számos ismeretterjesztő cikke jelent meg. A
Népegészségügy c. lap közölte az „Iskolafogászat gyakorlati megvalósítása” c. értekezését. Megszervezte a székelykeresztúri unit.
főgimn.-ban és gazdasági iskolában az első
iskolafogászatot. Tulajdonosa a Vörösker.
díszéremnek a hadiékítménnyel. Németül és
románul is beszél. L.: Székelykeresztúr. Tel.: 6.
Gyenge Béla dr., Máramaros vm. tiszti
főügyésze. Szül.: Alsóabsa, 1903 nov. 21., r. k.
Atyja: néhai Gy. János körjegyző, anyja:
Juga Mária. Középisk. Máramarosszigeten
a ref. líceumban végezte, az egy.-et Kolozsváron. Jogi doktorátust és ügyvédi okl.-et
szerzett. 1932 óta Máramarosszigeten ügyvédi
gyakorlatot folytat. 1940-ben vm.-i tiszti
főügyésszé nevezték ki. Közbirtokossági elnök,
nagy missziót töltött be Alsóabsán a község
fejlesztése és gyümölcstermelése érdekében.
Németül és románul is beszél. L.: Máramarossziget, Vármegyeháza.
Gyene Miklós dr., tyukodi, főszolgabíró.
Szül.: Debrecen, 1913 ápr. 3., ref. Atyja:
néhai tyukodi, Gy. Zoltán, kir. törvszéki bíró,
anyja: borsodi Latinovits Eszter. Reálgimn.
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érettségit 1931-ben tett a gödöllői premontrei
gimn.-ban, államtud. doktorátusát pedig a bp.-i
Pázmány Péter Tud. Egy.-en 1936-ban nyerte.
A lelkes fiatal jogász további tanulmányokat
folytatott: gyakorlati közigazgatási szakvizsgát tett s hallgatója volt a belügymin.-i szaktanfolyamoknak. A 4. honvéd huszár e. tart.
hadnagya, több fegyvergyakorlaton vett részt.
A visszacsatolás után főszolgabírónak nevezték
ki Szatmár vm. avasújvárosi járásában. Beszél
németül, franciául és keveset románul is.
L.: Avasújváros.
Gyenes Gábor György dr., tvsz.-i jegyző.
Szül.: Ráckeve, 1915 dec. 15., r. k. Középisk. a VII. ker. állami gimn.-ban, a jogot
a bp.-i Egy.-en végezte, 1937-ben jogtudori
okl.-et nyert summa” cum laude minősítéssel.
Hároméves korában elvesztette atyját, tizenhétéves korában pedig teljesen árvaságra jutott
anyja halálával és tanulmányait csak a legnagyobb kitartással és súlyos gondok között
folytathatta. Ennek ellenére az összes vizsgáit
kitüntetéssel tette le. Igazságügyi szolgálatát
mint joggyakornok a székesfehérvári törvényszéknél kezdte, majd áthelyezték a bp.-i kir.
törvényszékhez és 1939-ben jegyzővé nevezték
ki. Jelenleg ebben a minőségben a bp.-i tvszék
elnökségén teljesít szolgálatot. Az Orsz. Bírói
és Ügyészi Egyesület jegyzője. L.: Bp., V.,
Honvéd-u. 22.
Gyergyay Árpád dr., kissolymosi, egy. nyilv.
r. tanár, a kolozsvári Tud. Egy. orr-fül-gégeklinikájának igazgatója. Szül.: Kolozsvár, 1881
ápr. 24., unit. Atyja: k. Gy. Árpád dr., a kolozsvári Egy. sebészeti tanintézetének v. tanársegédje. Ő végezte Magyarországon az első
vérátömlesztést. Családja fajtiszta magyar eredetű, szabad székely magyar ősei 1652-ben
kapták nemességüket. Középisk. tanulmányait
a kolozsvári unit. főgimn.-ban végezte, jeles
érettségit tett. A kolozsvári egy. orvosi karának
lett hallgatója, 1905-ben orvosdoktorrá avatták.
Még ebben az évben egészségtantanári és iskolaorvosi képesítést, 1907-ben pedig műtősebészi
és tisztiorvosi képesítést szerzett. Állami ösztöndíjjal hosszabb időt töltött a bécsi, berlini,
freyburgi, londoni, párisi és bázeli egy.-eken,
ahol a fül-orr-gégészetre specializálta magát.
1907-től a sebészeti klinikán a fül-orr-gége am-

Győrbíró Mihály dr.

bulanciát, 1913-tól pedig a külön épületben
elhelyezett fül-orr-gégeklinikát vezette. 1912ben egy. m.-tanárrá képesítették, 1916-ban
pedig egy. c. nyilv. rk. tanár lett. 1919-ben
a klinikát kénytelenségből átadta a románoknak. 1940 szept.-ig magángyakorlatot folytatott, magánszanatóriumában azonban tovább
folytatta a fiatal magyar orvosok szakorvosi
kiképzését. A visszacsatolás után nyilv. r. tanárnak nevezték ki és megbízták a fül-orr-gégeklinika vezetésével. 1908 óta a Német Fül-Orr Gégeorvosok egyesületének tagja, 1925 óta a
bécsi Laryngológiai Társ. levelező tagja, 1932
óta a Kir. Olasz Fül-Orr-Gégeorvosok Egyes.ének dísztagja. 1933-ban a Magy. Fül-OrrGégeorvosok Orsz. Egyes.-ének lett tb. tagja,
a Collegium Oto-Rhino-Laryngologicum Amicitiae Sacrum, továbbá a francia BronchoOesophagiai Társ. r. tagjává választotta. 1936
óta a Societas Latina Oto-Rhino-Laryngologica
tagja. Az Erdélyi Múzeum Egyes. üléselnöke.
1939 óta a romániai Magy. Népközösség orvosi
szakosztályának elnöke. Az unit. egyház iskolafelügyelő gondnoka. Magyar, német, francia,
angol, olasz és román nyelven számos olyan
tudományos cikke jelent meg, amelyekre hivatkozást találunk a legtöbb újabb fül-orr-gégészeti szakkönyvben. Az orrgaratról és a fülkürtről összefoglaló nagy munkát írt, amelyben
több mint negyedszázados kutató munkájának
eredményeiről számol be. 1915-ben a Vöröskereszt hadiékítm. II. o. jelvényével, 1940-ben
pedig Corvin-koszorúval tüntették ki. Beutazta
egész Európát. Németül, angolul, franciául,
románul és olaszul is beszél. L.: Kolozsvár,
Hegedüs Sándor-u. 21. Tel.: 27—69.
Győrbíró Mihály dr., szentkatolnai, lófő
nemes, orvos, megb. baróti körorvos, tisztiorvos-helyettes és nagyajtai körorvos. Szül.:
Szentkatolna, 1889 júl. 27., r. k. Atyja: Gy.
Ignác, anyja: Mihály Mária. Családja 1595-ben
származott Lécfalváról Szentkatolnára. Középisk. elvégzése után a kolozsvári Egy.-en orvosi
diplomát szerzett. A román megszállás alatt
mint nagyajtai körorvos és járási orvoshelyettes
működött, 1920-tól 1923 végéig körorvos volt,
1924-ben Barótra helyezték át körorvosnak,
1936-ig teljesített ott szolgálatot, amikor is
magyarsága miatt kényszernyugdíjba került.
1940-ben a visszacsatolás után ismét jelentke-
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zett orvosi szolgálatra, mint járási egészségügyi
előadó. Megb. állásait jelenleg mint m. kir.
tisztiorvos tölti be. A román megszállás alatt
a kat. egyház keretén belül működött, mint
nagyajtai egyházgondnok. Közadakozásból berendezett egy kápolnát. Egyháztanácsos, a
Kat. Népszöv. baróti tagozatának elnöke.
A Szentkereszt hadsereg tagja, a r. k. nagygyűléseknek csaknem állandóan tagja, az Erdélyi Kat. Népszöv. orvosi szakosztályának
tagja. Mint önkéntes 1911-ben a bécsi 4. sz.
gy. e.-nél szolgált, 1914-ben pedig mint s. orvoshelyettes a trieszti 9. sz. helyőrségi kórházban
teljesített szolgálatot. Kitüntetése: a Vöröskereszt II. o. díszjelvénye a h. ékítm. A román
koronarend lovagja. Fogász-szakorvos. Németül,
románul is beszél. L.: Bárót.
Győrffy István dr., egy. nyilv. r. tanár.
Szül.: Hidasnémeti, 1880 dec. 19. Atyja: néhai Gy.
Gyula, MÁV főtisztviselő, anyja: Sütő Mária.
Az aradi kir. kat. főgimn.-ban érettségizett,
tanulmányait a kolozsvári Egy.-en folytatta,
filozófiai doktorátust szerzett. 1904—09-ig a
makói áll. főgimn. tanára volt, 1909—14-ig
pedig a lőcsei m. kir. áll. főreálisk. r. tanára.
1913-ban a kolozsvári Egy. m.-tanárrá habilitálta, 1914-ben nyilv. r. tanára lett a kolozsvári
Egyetemnek 1919-ben a románok fegyveres erőszakkal elvették tőle a botanikai intézetet.
1920—21-ben Budán tanított, 1921-től pedig
Szegeden. 1924—25-ben és 1935—36-ban a Ferencz József Egy. matematika-természettudományi karának dékánja, 1929—30. tanévben
rektor volt. 1940 óta ismét Kolozsváron egyt.
tanár. Számos külföldi és belföldi tudományos
egyes. tagja. A varsói Botanikai Társ. és a helsinki Vanamo Tud. Társ., valamint a Magy. Tud.
Akadémia levelező tagja. Botanikus (mohász),
kiváló alpinista és alpin író. Eddig hatszázharminc szakcikke jelent meg. Az igazgatása alatt
megjelent tudományos könyvek és értekezések
száma: száznyolc. „Folia Cryptogamica” címen
tudományos munkája jelent meg. A lengyel
Tátrában és a Magas-Tátrában több csúcsot
megmászott. Németül is beszél. L.: Kolozsvár,
Központi Egyet. Ált. Növénytani Intézete.
Tel.: 32—44.
Győrffy Pál, áll. polg. fiúisk. megb. igazgatója. Szül.: Csíkszentiván, 1876 júl. 24.

Győrgy Lajos dr.

ref. Atyja: Gy. Pál földbirtokos, anyja: Zöld
Zsuzsanna. Négy gimn.-ot, tanítóképzőt végzett, majd Bp.-en elvégezte az áll. Tanárképző
Intézetet. 1898—1913-ig ref. hitoktató volt Zilahon és ez alatt polg. isk. tanári okl.-et szerzett. 1913—27-ig Marosvásárhelyen az áll. polg.
fiúiskolában földrajzot és történelmet tanított.
1928-ban Jassyban volt román történelem- és
földrajztanár, majd pedig Belcestiben, későbben Besszarábiában tanárkodott. 1933-ban
ment nyugdíjba. 1940-ben, a visszacsatolás után
a magyar kat. parancsnokság megbízta a polg.
iskola megszervezésével. Internátust is alapított
és rendezett be, mintegy 200 vidéki földműves
székely gyermek részére. 1914—15-ig kat. szolgálatot teljesített. Zenében és karénekben is
jártas. Több pedagógiai cikke jelent meg.
Románul is beszél. L.: Marosvásárhely, Kazinczy Ferenc-u. 10.
György József dr., kir. főügyészség megb.
vezetője. Szül.: Ikland, 1874 okt. 14., unit
Atyja: néhai Gy. Albert gazdálkodó, anyja
Zöld Polixéna. A nagyenyedi Ref. Kollégium elvégzése után a bp.-i Egy.-en jogi doktorátust és
ügyvédi okl.-et szerzett. Ügyvédi gyakorlatot
folytatott Versecen és Szegeden. 1902-ben a
bírói pályára lépett és 1919-ig ott működött,
a román uralom alatt azonban hivatalától
visszavonult és saját birtokán, Iklandon gazdálkodott. Mint a Magy. Párt marostordai tagozatának elnöke, a megszállás ideje alatt sok magyar
könnyét törölte le. Jogi szakismeretein kívül
nagy szeretettel foglalkozik mező-, gyümölcsös szőlőgazdasággal. Beszél románul, németül.
L.: Marosvásárhely.
György Lajos dr., egy. nyilv. r. tanár. Szül.:
Marosvásárhely, 1890 ápr. 3., r. k. A család ősi
lófő székely származású. Középisk. tanári okl.-et
szerzett, majd filozófiai doktorátust. A kolozsvári magyar egy.-i hallgatók tanulmányi igazgatója volt, szemináriumokat, könyvtárakat
szervezett a diákság lelki integritásának megóvására. Az ifjúság tanítók, orvosok és általában értelmiségiek magyarországi után- és továbbképzéséről gondoskodott. Több jeles folyóiratot alapított, a magyar ifjúság számára tankönyveket írt. Az erdélyi magyar tudományos
élet egyik lelkes megszervezője. A Magy. Kir.
Tud. Akadémia, Szt. István Akadémia, Petőfi
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Társ., Erdélyi Társ., Kemény Zsigmond Társ.
r. tagja, a Pázmány Társ. alelnöke, az Erdélyi
Múzeum főtitkára stb. Különösen az összehasonlító irodalom művelője. Főbb munkái: Szép
Magelona (1911), Magyar elemek a világirodalomban (1924), Az erdélyi magyarság szellemi
élete (1926), Egy középkori Sybilla-vers régi
magyar irodalmunkban (1929). Ezeken kívül
több anekdotás kötete is megjelent. A Corvinkoszorú tulajdonosa, az Erdélyi Múzeum, az
Erdélyi Iskola és az Erdélyi Tud. Füzetek szerkesztője. Németországban két évig járt tanulmányúton. Beszél németül és románul is. L.:
Kolozsvár, Egyetem-u. 10.
Györgyné Czikle Valéria, írónő, gyergyószárhegyi Gy. Gábor dr. székely primor, posta- és
távíró vezérigazgató özvegye. Szül.: Tasnádon
(Szilágy vm.). Jelesen végezte a Színművészeti
Akadémiát. Prózai művek mellett, amelyek
közül kiemelkedik a ,,Három világ” című terjedelmes történelmi regénye, hét verses kötetet
adott ki, amelyeket közönség és kritika elismeréssel fogadott. A Nemzeti Kultúr Egyes,
örökös elnöke, a II. Rákóczy Ferenc Orsz.
Kurucz Egyes.-et Zrínyi Ilona Gárdájának orsz.
elnöke, a Balatoni Társaság és a MOVE B. T.
S. E. női osztályának elnöke, a Gyóni Géza
Irodalmi Társ. tb. társelnöke. L.: Bp., VIII.,
Sándor-tér 4.
Győry Barnabás dr., ügyvéd. Szül.: Nagyszeben, 1893 márc. 2., r. k. Atyja: néhai
Gy. Ignác polg. isk. igazgató, anyja: Persz
Jolán tanítónő. Nagyszebenben végezte a
gimn.-ot, majd Kolozsváron és Bp.-en járt
egy.-re. Jogi és államtudományi doktorátust és
ügyvédi vizsgát tett. Ügyvédi pályafutását
1919-ben kezdte meg s 1921-ben a kolozsvári
román Ügyvédi Kamara kizárta magyar diplomája miatt és át akarták tenni a határon.

Gyulai Zoltán dr.

1927-ben azonban újra megkezdhette ügyvédi
gyakorlatát és azt ma is folytatja. A világháborút végigharcolta és tart. főhadnagyként
szerelt le. Tagja a Magy. Pártnak s kilenc év óta
ügyésze a kolozsvári r. k. tanítók könyvsegélyző
alapjának. Erdélyi magyar lapokban figyelemreméltó szépirodalmi tevékenységet fejtett ki.
Tulajdonosa az ezüst és bronz Signum Laudisnak a kard., az I. o. és bronz vit. érmeknek s a
Károly cs.-ker.-nek. Beszél németül, románul.
L.: Kolozsvár, Honvéd-u. 5.
Gyulai Zoltán dr., egy. nyilv. r. tanár.
Szül.: Pipe, 1887 dec. 16., unit. Atyja: Gy.
Ferenc, anyja: Sükösd Ilona. Kolozsvárt az
unit. gimn.-ban érettségizett, a kolozsvári
Egy.-en filozófiai doktorátust szerzett. 1912-ben
tanársegéde lett a kolozsvári Egy. fizikai intézetének. 1914-ben bevonult a gyulafehérvári 50.
gy. e.-hez. Az orosz és lengyel harctéren teljesített szolgálatot, 1915-ben orosz fogságba esett.
1922-ben került haza, mert mint túszt az oroszok visszatartották és másfél évet orosz börtönben töltött. 1922-ben egyet. tanársegédnek
nevezték ki Szegedre és 1924-ig Pogány prof.-t
helyettesítette. Ezután két évig Göttingenben
tanult.
Hazatérve
m.-tanárrá
képesítették1923—35-ig adjunktus volt, 1935 óta a debre.
ceni Orvostani Fizikai Intézet nyilv. r. tanára.
A visszacsatolás után a kolozsvári Tud. Egy.
nyilv. r. tanárává nevezték ki. Az Eötvös
Loránd Matematikai és Fizikai Társ., a Kir.
Magy. Természettud. Társ. tagja, a Magy. Tud.
Akadémia levelező tagja, a Deutsche Physikalische Gesellschaft., a debreceni Tisza István
Tud. Társ. tagja. Kiváló fizikus, a fényelektromosságtan és az elektromos vezetés köréből
számos értekezése és nagyobb munkája jelent
meg. Tart. hadnagy, a Károly cs. ker. tulajdonosa. Járt Németországban tanulmányúton. Németül is beszél. L.: Kolozsvár, Közp. Egyetem
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Hann Frigyes

H
Hadházy Sándor, székelykocsárdi, a magyar
országi Unit. Egyház pénztárnoka. Szül.:
Székelymuzsna, 1869 jan. 12., unit. Atyja:
sz. H. József, unit. pap, anyja: Nagy Kele Ida.
Főgimn. érettségit tett, két és félévig egyet.
tanulmányokat folytatott, államszámvitel tani
adóhivatali szakvizsgát tett. A kolozsvári
m. kir. adóhivatalnál 1890-ben kezdte meg
szolgálatait, majd Kolozs vm.-hez került pénztári ellenőrnek és gyámpénztárnoknak. A vm.-i
pénztár megszüntetése után Kolozsváron pénzügyi számvizsgáló lett. 1909 óta az unit. egyház
pénztárnoka. A román megszállás alatt a
Magy. Párt int. biz. tagja volt. Elnöke a
Minerva Irodalmi Társ. felügyelőbiz.-nak, ig.
tagja a Bognár és Szántó R.-T.-nak, elnöke
a kolozsvári Magy. Dalárdának, pénztárnoka
a Zeneegyletnek, az Erdélyi Irodalmi Társ. és
az Unit. Irodalmi Társ.-nak, alelnöke a Nyugdíjasok Szöv.-nek. Utolsó gazdája volt a
kolozsvári Nemzeti Színháznak. A kolozsvári
Műkedvelő Társ. főszereplője. L.: Kolozsvár,
Eötvös-u. 14.
Hagen Ferenc, esperes plébános. Szül.:
Nagykároly, 1877 febr. 23., r. k. Nagyváradon
végezte a teológiát, 1902-ben szentelték pappá.
Tasnádon 11 hónapig káplánkodott, később
Békésendrődre helyezték, ahol négy évet

töltött majd Nagyváradon egyévi káplánkodás után az ottani főreálisk. hitoktatója,
a Kath. Legényegylet igazgatója lett. Innen
Székelyhíd plébánosává nevezték ki, ahol 1911
óta a mai napig aktív szolgálatot teljesít.
Kiváló egyházi ténykedéséért pápai kitüntetésben részesült. A román uralom alatt izzó
magyarsága miatt többször meggyűlt a baja
a hatóságokkal, állandó zaklatásnak volt kitéve
és sorozatos házkutatásokat tartották nála.
Beszél latinul és németül is. L.: Székelyhíd.
Hann Frigyes, kisselyki, kereskedő. Szül.:
Teke, 1879 ápr. 29., ev. Atyja: H. József,
anyja: Kein Sarolta. Brassóban és Bécsben
végezte keresk. iskoláit. A világháborút végigszolgálta, mint a székely gy.-e. főhadnagya. Olasz, orosz és román fronton harcolt, 1918-ban olasz fogságba esett. 1920-ban.
visszatérésekor megalapította Kolozsvárott a
Hann és Társa céget, amelyet 1934 óta Hann
és Kelemen néven vezetnek tovább. A Baross
Szöv. intézőbiz.-nak tagja. Tulajdonosa a
kat. érd. ker. III. o., az ezüst és bronz Signum
Laudisnak. a Károly cs.-ker.-nek és a Ferenc
József
jub.
ér.-nek.
Járt
Németországban, Olaszországban, Jugoszláviában. Németül,
románul, olaszul beszél. L.: Kolozsvár,
Magyar-u. 66.
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Halmos János

Hajós Kálmán dr., kakasdi ügyvéd, m.
kir. kormányfőtanácsos. Szül.: Győr, 1869.,
r. k. Középisk. és jogi tanulmányai elvégzése
után ügyvédi irodát nyitott. Nagy szerepet játszott az ország politikai életében.
A zalabaksai kerületnek 25 éven át volt orsz.
gyűl. képviselője, a parlamentben több törvényjavaslat előadója és a mentelmi biz.
elnöke. A régi kormánypártnak alelnöke volt,
Zala vm. örökös törv. hat. biz. tagja és volt
választókerülete 34 községének díszpolgára,
Pest vm. törv. hat. biz. tagja. A nemzetközi
döntő bíróság előtt optáns perekben képviselte József főherceget és Klotild főhercegasszonyt. Társadalmi téren is előkelő pozíciót
tölt be, a balatonlellei Fürdőegyes.-nek tíz
éven át elnöke volt, a Magy. Bécsi Társ. tb.
tagja, az Orsz. Kaszinó tagja. Széleskörű
publicisztikai tevékenységet fejtett ki, cikkei
politikai napilapokban jelentek meg. A közélet
terén szerzett érdemei elismeréséül m. kir.
kormányfőtanácsossá nevezték ki, a h. ékítm.-es
Vöröskereszt tulajdonosa. A háború alatt
mint népf. főhadnagy a Vöröskeresztnél teljesített szolgálatot, bejárta Törökországot és
Bulgáriát és tisztelgett a legutolsó török
szultán előtt. Magyar nemességét még a magyar
király erősítette meg. Németül és franciául is
beszél. L.: Bp., IV., Kossuth Lajos-u. 14Tel.: 189—705.

nádi Nagy András elnök mellett társelnöke volt.
A komműn alatt joggyakornok volt és amikor
a Népköztársaságra fel kellett esküdnie, lemondott állásáról. Tíz évig irodalmi munkásságot fejtett ki, újságíróskodott, kritikus és
műfordító volt. Később reaktiválták mint
bírósági titkárt, majd járásbíróvá nevezték
ki a bp.-i közp. jbír.-hoz. Jogászkörökben
nagy tekintélye van és mint biztosítási szakbíró ismert. Németül és angolul is beszél.
L.: Bp., Fiúmei-út 21—23. Tel.: 135—653.

Hajós Mihály dr., ügyvéd. Szül.: Bp.,
1906., r. k. A középisk. és egyet. tanulmányait
Bp.-en végezte. Ügyvédi irodát tart fenn 1935
óta. Emléklapos tüzérhadnagy, Zala vm. főügyésze. Főleg magánjogi ügyekben tevékenykedik. Beszél németül és franciául is. L.:
Ráth György-u. 30. Tel.: 189—705.

Halmi Bodog dr., ny. járásbíró, író. Szül.:
Pápán, 1879. Jogi tanulmányai után bírói
pályára lépett és évtizedeken át a bp.-i közp.
járásbíróságon teljesített szolgálatot. Fiatal
kora óta ujságírással, könyv- és műkritikákkal
foglalkozik és a jogi szakirodalommal is élénk
tevékenységet fejtett ki. Az irodalmi tanulmányok egész sorával komoly sikert aratott és
különösen írói monográfiákkal, Ady Endre,
Herczeg Ferenc, Móricz Zsigmond, stb. Irói
méltatásával gazdagította a magyar írók arcképcsarnokat. Számos könyve közül kiemelkedik az „írói arcképek”, „Őszi termés”, „Modern mesék” és „Mira” című regénye. L.: Bp.,
Dohány-u. 18. Tel.: 140—746.

Halasi Andor dr., kir. járásbíró. Szül.:
Nyiregyháza, 1883., r. k. Középisk. Nagyváradon, a felsőbb osztályokat Bp.-en végezte,
jogtud. tudori okl.-et a bp.-i Egy.-en szerzett
és ugyancsak Bp.-en tette le az egys bírói és ügyvédi vizsgát. Egy.-i hallgató korában 200 kor.
szorgalmi díjat kapott és pályadíjat nyert
,,Az őskori földtulajdonjogról” c. munkájával.
A bp.-i egy. ifjúság tudom, közéletében élénk
részt vett, több éven át szerkesztője volt
az „Egyetemi Lapok”-nak. A Joghallgatók
Tud. Egyes.-ének közjogi vitaintézője és Tas-

K. Halász Gyula, a Rádióélet főszerkesztője. Szül.: Bp., 1904. Jogi tanulmányok után
rövidesen felismerte a rádió jelentőségét irodalmi téren is, miután már előzőén komoly
sikereket aratott írásműveivel a különböző
lapok hasábjain, 1922-től a német rádió az
„Európa Funko” kötelékében működött 3 évig.
Igen érdekes és maradandó értékű írói munkásságot fejtett ki. Működési tere Berlin, Budapest
és Belgrád volt. 1926-ban a magyar rádió
kötelékébe lépett és főszerkesztője lett a Rádióéletnek. Igen nagy sikert aratott a mikrofón elé
vitt hangdrámákon kívül a fővárosi színpadokon
előadott operetjeivel, köztük a „Fehér orchideák” „Kék Duna”, „Miss Ismeretlen”, „Tarantella”, „Halló Budapest” címmel filmműve
is gazdagította szerzői sikereit. L.: Bp., III.,
Zsigmond-tér 8.

Halmos János operaénekes, a m. kir.
Operaház tagja. Szül.: Aradon 1894. Az aradi
konzervatóriumban végezte zenei tanulmányait,
majd áttért az énekszakra és először Sebestyén
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Mihály miskolci társulatánál aratott operai
vezető szerepekben olyan átütő sikert, amelyre
felfigyeltek a fővárosi színházi körök is. Kiváló
énekhangja és színészi képességei révén 1926ban a Városi Színház, két évvel később pedig
Radnai Miklós az Operaházhoz szerződtette. Itt
is a vezető tenor-szerepeket játszotta és énekművészetét olyan tökéletességre fejlesztette,
hogy ma a legkitűnőbb képzettségű magyar
operaénekesek sorában foglal helyet és oszlopos tagja az állami dalszínháznak is. Főbb
szerepei közül kiemelkedik pompás teljesítménye mint Cavaradossi, Tanhäuser, Lakmeban, Rigolettóban stb. L.: Bp., II., Endrődy
Sándor-u. 44. Tel.: 164—715.
Halmos László dr., Beregszász h. polgármestere, főjegyzője. Szül.: Beregszász, 1900
júl. 10., r. k. Apja: H. Gusztáv áll. tanító,
anyja: Radetzky Hermin. Gimn.-ot végzett
Beregszászon, egyetemi tanulmányait a bp.-i
Tud. Egyet. jogi fakultásán végezte, ahol
doktori címet nyert. Mint ügyvédjelölt Salgótarjánban és Budafokon működött. 1927-től
1940-ig Budafok városi aljegyzője volt, majd
Beregszász főjegyzőjévé választották. A városi
közigazgatás terén nagy szakismeretre tett szert.
Tanulmányúton járt Olaszországban. L. Beregszász, Tinódy-u. 1. Tel.: 7.
Halter Béla textilgyári igazgató. Szül.:
Bp., 1904. Középisk. tanulmányát a kőbányai
gimn.-ban végezte el, majd a Keresk. Akadémia
hallgatója volt. Külföldi tanulmányútjáról viszszatérve, lépett a Kőbányai Tkp. szolgálatába.
Fokozatosan előre haladva édesatyja, H. Károly
vezérigazgató nyugalomba vonulása utánügyv.
igazgatói rangban vezette az intézetet 1940
végéig, amikor a Kammer Testvérek Textilipari
R.-T. hívta meg igazgatónak. A magyar közgazdasági vezetők fiatal nemzedékének egyik
legkitűnőbb képviselője, aki hivatásbeli elfoglaltsága mellett élénk részt vesz a főváros társadalmi és sportéletében is.
Haltrich Gyula dr., áll. kórházi szülésznőgyógyász, megb. főorvos. Szül.: Szászrégen,
1891 febr. 25., ág. ev. Atyja: H. Arnold,
anyja: Müller Emília. A nagyszebeni evangélikus gimn. elvégzése után a kolozsvári Egy.-re
iratkozott be, majd megjárta a berlini és

Hankó Béla dr.

müncheni egyetemeket is és Kolozsváron szerzett
orvosi okl.-et. 1920-ban nevezték ki kórházi
szülészeti és nőgyógyászati alorvosnak Marosvásárhelyre, utána szakorvosi praxist folytatott s 1928 óta a marosvásárhelyi szanatóriumban működik. A világháborúban végig frontszolgálatot teljesített az orosz és olasz hadszíntéren. Kiváló orvosi ténykedésén kívül a
sport terén is elismerést szerzett: az MSE
atlétikai és úszó-szakosztálya elnökévé választották, a népi mozgalmakban pedig mint a
német népközösség helyi vezetője tette ismertté
nevét. Az evangélikus egyház presbitere. Tuajdonosa a koronás arany érd. ker.-nek, a
Károly cs.-ker.-nek.Beszél németül és románul is.
L.: Marosvásárhely, Szent György-u. 30.
Tel.: 154.
Hamvasy István dr., ny. szfőv. tanácsnok.
Szül.: 1876 jún. 27., r. k. Atyja: H. István,
anyja Kafka Terézia. Középisk. tanulmányai
után államtud. okl.-et szerzett. Negyven évet
töltött a szfőváros szolgálatában, részben
központi szolgálatban, részben mint ker. elöljáró. Működésének elismerésül a Kormányzó
Signum Laudissal tüntette ki.
Hankó Béla dr., nemes, egy. nyilv. r.
tanár, az Állatrendszertani Intézet és Múzeum
igazgatója. Szül.: Poprádszepes, 1886 jún. 5.,
ev. Atyja: dr. H. Arthur, főorvos, anyja:
Burger Gizella. Iglón tett gimn. érettségit,
az egy.-et Bp.-en végezte. Bölcsésztúdori és
középisk. tanári okl.-et szerzett. 1906—21-ig
tanár volt a bp.-i Állattani Intézetnél.
1914-ben bevonult katonának, résztvett a
világháborúban, 59 hónapot szolgált, ebből
45 hónapot arcvonalban töltött. Tart. tüzérfőhadnagy, kitüntetései: az ezüst Signum
Laudis kétszer, a bronz Signum Laudis a kard.,
a Károly cs.-ker., a háb. eml. ér., a német
háb. eml. ér. stb. A háború után a Nemzeti
Múzeum állattárában ichtyológus volt. 1925-ben
megalapította a révfülöpi balatoni biológiai
állomást, annak igazgatója lett, majd a tihanyi
Biológia Kutató Int. igazgatójává nevezték ki.
1929—40-ig a debreceni Egy.-en az egyetemes
állattant adta elő. 1940 óta a kolozsvári Tud.
Egy. állattani tanára. A Természettud. Társ.,
a Tisza István Tud. Társ., a Madártani, a
Rovartani stb. társ.-ok tagja . A Nemzetközi
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Limnológiai Egyes. alelnöke, a CISA vál.
tagja, a római Nemzetközi Mezőgazd. Int.
tagja. Kiváló zoológus. Kétszáz dolgozata és
több könyve jelent meg. Tudományos munkásságát három főirányban fejti ki: oknyomozófejlődéstannal, édesvizek életszervezeteivel és
az ősi magyar háziállatok eredetének kutatásával foglalkozik. Főbb munkái: Megújhodás,
Halbetegségek és az ellenük való védekezés,
Vizen és vízparton, A hal és halgazdaság,
Ősi magyar háziállataink. Két és félévig a
nápohi, egy hónapig a helgolandi és egy hónapig a Lunz a/See biológiai állomásain folytatott tanulmányokat. Németül, olaszul és
szlávul is beszél. L.: Kolozsvár, Mikó-u. 16.
Tel.: 16—03.
Hankó Nándor dr., lemhényi, ügyvéd. Szül.
Szász-sáros, 1905 okt. 7. r. k. Atyja: 1. H.:
Nándor, kolozsvári ny. postafőfelügyelő. A
Lemhenvi Hankó-család ősi székely lófő család. Előnevét, lófőségét a belügymin. az első
foglalás ősi jogával igazolta. Anyja: Mántó
Irén, M. Miklós, ny. kat. vezérfőfelügyelő
leánya. Kolozsvárott a piarista gimn.-ban
érettségizett, az ottani egy.-en szerzett jogi
doktorátust. 1933-ban az ügyvédi diploma
megszerzése után a bp.-i külföldiek koll.-a
tagja lett. A moldvai csángó magyarság megmentése és visszatelepítési lehetősége tárgyában folytatott tanulmányokat. 1936 óta a
zabolal gr. Mikes uradalom jogtanácsosa.
A Magy. Párt, az EKE, a Magy. Kaszinó tagja,
1924 óta tagja a KAC-nak és a KKE, valamint a kolozsvári Sport Egyes.-nek. 1930—
32-ben a Magyar Nép c. kolozsvári lap rajzolója volt. Néprajzi tanulmányokat folytatott,
mint aktív sportolónak több kitüntetése van.
Németül, románul és franciául is beszél. L.:
Zabola, Háromszék vm. Kolozsvár, Sándor
László-u. 5.
Hankó Tibor dr., lemhényi, főorvos, belgyógyász. Szül.: Gyalu, 1889 jún. 5., r. k.
Atyja: H. Antal, gyógyszerész, anyja: kraktói
és szucsavai Krakovinszky Gizella. A kolozsvári r. k. gimn.-ban érettségizett, az egy.-en
orvosi okl.-et szerzett. 1914—19-ig belgyógyászati klinikán és kórbonctani intézetben dolgozott. 1920-ban Marosvásárhelyen kezdett
orvosi gyakorlatot. 1928 óta a marosvásárhelyi

Harmath Jenő dr.

szanatórium és az áll. kórház belgyógyászfőorvosa. A Magy. Párt, a Magy. Kaszinó,
a Magy. Kisebbségi Orsz. Egyes. a MONE
tagja. Belgyógyász-szakorvos, a belgyógyászat
koréból több klinikai dolgozatot írt. Bécsben
Ortner prof. klinikáján tanulmányokat folytatott. Németül is beszél. L.: Marosvásárhely, Knöpfler Vilmos-u. 7. Tel.: 9.
Hantz S. István, a kolozsvári Szöv.
Gazd. és Hitelszöv. Központja aligazgatóhivatalfőnöke. Szül.: Kolozsvár, 1905 dec. 10.,
ref. Felsőkeresk. érettségit tett. 1923 óta a
„Szövetséginél működik. 17 éves szolgálatból
15 évet külszolgálatban töltött ellenőri, illetve
főellenőri rangban, a tagszövetkezetek irányítása és szakvizsgálata céljából. A Minerva
Biztosító R.-T. felügyelőbiz. tagja, „ÉGISZ”
Kolozsvári Hitelszöv. alelnöke, a Méhkas
Szöv. Társ. kolozsvári felügyelőbiz. tagja.
Főiskolásoknak szövetkezeti tárgyú előadásokat
tartott. A Szövetkezeti Értesítő c. szaklap
munkatársa. L.: Kolozsvár, Grecián-u. 10.
Tel.: 26—59.
Hanuszik László, író, az Orsz. Levéltár
festője. Szül.: Miksi (Nógrád vm.), 1888 jan. 7.,
r. k. Atyja: H. József, anyja: Vargha Teréz.
Középisk. elvégzése után három évig felelős szerkesztője volt a Magy. Magazin című folyóiratnak. Állandó külső munkatársa volt a Budapest
és az Egyetértés című napilapoknak, dolgozott
a Pesti Hírlapba és számos más folyóirat
közölte írásait. Illusztrátora volt az Anatómiai
Intézetnek, az Athenaeumnak, a Franklin
Társulatnak, a Stephaneumnak. Kiss Ferenc
orvos prof. német, angol és francia nyelven
megjelent anatómiai könyveit is ő illusztrálta.
A Miniszterelnökségnek is dolgozott. Tardy
Bálint címen korregénye, Nem mindenkinek
címen pedig verseskötete jelent meg. Anatómiai szakismeretekkel is rendelkezik. Tanulmányúton járt Páriszban és Londonban. L.:
Bp., XI., Rezeda-út 11.
Harmath Jenő dr., keszi, ny. kir. ítélőtáblai
tanácselnök. Szül.: Kézdivásárhely, 1870. ref.
Középisk. érettségi után elvégezte a jogot,
doktorátust tett és megszerezte a bírói okl.-let.
Pályáját 1892-ben kezdte Sepsiszentgyörgyön,
Dunavecsén volt albíró, Hajdunánáson betét-
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szerkesztő albíró, Székelyudvarhelyen és Marosvásárhelyen alügyész, Székelyudvarhelyen tvszéki
bíró, Fogarason vezető járásbíró, majd Budapesten főügyészh. táblabíró és végül táblai
tanácselnök. Tulajdonosa a II. o. polg. hadi érd.ker.-nek és a Vörös Ker. díszéremnek. Széleskörű
szakirodalmi tevékenységet fejtett ki, önálló
munkája dr. Szöllősi Ödön társszerzővel az
„Osztrák polg. törvénykönyv magyarázata”,
ezenkívül rengeteg cikket és tanulmányt írt a
Jogtudományi Közlöny, Jog, Ügyvédek Lapja?
Jogállam, Magyar Jogiszemle, Büntetőjog Tára
Jogászegyleti Értekezések c. szaklapokba. L.:
Bp., V., Csáky-u. 13.
Hartig Vilmos, Biasini Sándor ut. cégv.
Szül.: Kolozsvár, 1894 szept. 1., r. k. Atyja:
néh. H. Vilmos, anyja:Soller Anna. A kolozsvári,
kalksburgi gimn. és székelyudvarhelyi főreálisk.ban végezte középisk. tanulmányait s a kolozsvári Keresk. Akadémián diplomát nyert. Szakismereteit külföldön gyarapította, Neuchatelben
a Suchard csokoládégyárban alkalmazták tisztviselőnek, majd 1914 nyarán bevonult katonának. 1919-ben mint főhadnagy szerelt le.
Ugyanekkor keresk. ügynökséget vállalt atyja
mellett, 1937-ben átvette atyja vállalatát,
azt önállóan vezette 1940 dec. 31-ig. 1941 jan. 1.
óta a B.S. ut. cég (ősi kolozsvári cég) cégvezetője.
Az erdélyi magyarság életében jelentős szerepet
vitt. Az EKE és EMKE tagja, a r. k. egyházközségnek pedig választmányi tagja. Tulajdonosa a II. os. ezüst vit. ér. és a Károly cs. ker.nek. Széleskörű szakismereteket szerzett az
árukereskedelem terén, főleg a gyarmatárukra
vonatkozóan. Németül, franciául és románul
beszél. L.: Kolozsvár, Majális-u. 18/a. Tel.:
18—34. Hivatal: 27—75.
Hatfaludy Ernő, hatmansdorfi, földbirtokos.
Szül.: Nagyvárad, 1898. Atyja: h. H. Ernő n.
ny. őrnagy orsz. gyűl. képviselő, földbirtokos,
anyja: kismajthényi Majthényi Irén. Gimn.
érettségi után a bp.-i Ludovika Akadémia
növendéke lett, majd 1915-ben a harctérre ment.
Közben elvégezte a Lud. Akadémiát, 1918ban tényleges főhadnaggyá nevezték ki. A harctéren tanusított kiválóan vitéz magatartásáért
a bronz és az ezüst Signum Laudis-szal, mindkettőt a kardokkal a vit. ér. szalagján, a bronz
vit. éremmel, a Károly cs. ker.-tel és a bol-

Havas Péter

gár hadiéremmel tüntették ki, tulajdonosa az
igazolványnélküli osztrák, tiroli, német, porosz,
bajor, szász, württembergihadi emlékérmeknek
és kereszteknek. A román megszállás alatt
hazafias magatartása miatt többször internálták. Kaczkón, a román agrár-reform után megmaradt birtokán, nagyrészt szőlő és gyümölcsösében gazdálkodott. A román uralom nehéz
éveiben a környéken élő magyarságot összetartotta és anyagilag is segítette. A szolnokdobokavármegyei Magyar Párt vál. tagja volt
később egyik vm. elnöke is. A magyar csapatok
bevonulása előtt a rendfentartó bizottság vidéki
tagja és szervezőjeként működött. Az E. M.
G. E. örökös ig. vál. tagja, a Dési VillamosR.-T.
felügyelőbiz. tagja, a kaczkói és kapjoni kath.
egyház főgondnoka. Az I. o. vit. éremmel és a
III. o. Vaskoronarenddel való kitüntetésének
igazolása folyamatban van. Németül és románul
is beszél. L.: Kaczkó.
Hatvány László dr., kir. törv. bíró. Szül.:
Bp., 1897., r. k. Középisk. és az egyet. jogi
fakultását Bp.-en végezte. A jogtud. okl.
megszerzése, valamint a bírói és ügyvédi vizsga
letétele után 1928-ban jbíróvá nevezték ki
Kúnszentmártonba, onnan a kecskeméti kir.
tvszékhez került, hat év után a bp.-i törvényszékhez helyezték át, ahol egyesbíró és csődbiztos. Széleskörű szakirodalmi működést fejtett ki, több tanulmánya jelent meg jogi szaklapokban. A fizetésképtelenségi jog újjáalakítása tárgyában 1938-ban részletes javaslatot
tett az Igazságügyminisztériumnak. Németül is
beszél. L.: Bp., VII., Damjanich-u. 56.
Havas Péter, gömöri, vitéz, ny. ezredes.
Szül.: Budati, 1874 júl. 15., r. k. Középisk. a
váci piarista gimn.-ban végezte, majd a wienerneustadti Katonai Akadémián folytatta tanulmányait. 1896-ban avatták hadnaggyá és 1914ben mint százados vett részt a világháborúban,
ahol az orosz és a francia fronton szolgált. 1916ban őrnaggyá lépett elő, 1920-ban ezredessé
nevezték ki. 1926-ban vonult nyugalomba, de
közéleti tevékenységet fejtett ki továbbra is,
mint a hevesvármegyei Vitézi Szék kapitánya,
a Nyukosz egri főcsoport és az egri Vadásztársaság elnöke. Kitüntetései: III. o. kat.
érdemker., a kardokkal, ezüst és bronz Signum
Laudis, II. o. Vöröskereszt tiszti, Károly cs. ker.,
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jub. emlékérem és ker., a 30 éves tiszti szolgálati
jelvény. Szolgált Bécsben és Boszniában is,
ezenkívül járt Albániában, Görögországban,
Olaszországban, Németországban stb. Cikkeket
írt több magyar és német vadászati szaklapba.
Németül is beszél. L.: Eger, Györgyéni-u. 1.
Tel.: 450.
Hecht Dezső, a Dermata művek bőr- és
cipőgyár R.-T. igazgatója s ig. tagja. Szül.:
Bp., 1884, jan. 5, e v. Középisk. a bp.-i VIII. ker.
gimn.-ban végezte. 1901—03-ig Törökországban
a nyersbőrszakmát tanulmányozta, majd hazatérve átvette Bp.-en atyja nyersbőrüzletét.
1906-ban Kolozsvárra költözött, 1911-ben a
Farkas és Renner családdal, valamint Hecht
Richárddal megalapította a Renner bőrgyárat,
amelyből később a Dermata művek bőr- és
cipőgyár R.-T. lett. Ennak igazgatósági tagja.
A Hagy. Kaszinó, az EKE tagja. A nyersbőr
és nyersanyagok terén kiváló szakértő. Törökországon kívül járt még Svájcban, Olasz-,Németországban, Dániában, Lengyelországban, Hollandiában, Svédországban, Bulgáriában, Jugoszláviában, Kis-Ázsiában. Németül, angolul,
franciául és románul is beszél. L.: Kolozsvár,
Eperjes-u. 18. Tel.: 24—26.
Hegedüs Gyula, a kolozsvári áll. gimn.
román tagozatának h. tanára. Szül.: Pestszenterzsébet, 1911 jun. 24., r. k. A gyulafehérvári
r. k. Majláth főgimn.-ban végezte középisk.
az ottani román áll. főgimn.-ban érettségit,
majd a kolozsvári románnyelvű egyetemre
iratkozott be. Tanári okl.-et és a pedagógiai
intézet végbizonyítványát szerezte meg. Földrajz és történelem tanár, jelenleg románnyelven
tanít. L.: Kolozsvár, m. kir. Áll. Gimn.,
Malom-u.
Hegedüs Imre, káli, a Nagyváradi Szent
László gyógyszertár túl. Szül.: Kőtegyán,
1895 aug. 2., ág. ev. Régi nemesi családból
származik. Középisk. a nagyváradi áll. reálisk.ban végezte, majd a bp.-i Egy.-en gyógyszerész
okl.-et szerzett. A tiszti vizsgát Lúgoson tette le,
résztvett
a
világháborúban.
Kitüntetései:
arany érdemker. a vit. ér. szalagján, a II. o.
vit. ér., a Károly cs.-ker. és a háb. eml. ér. 18
éves korában kezdett vívni, szép vívókarriert
futott be. Mint a MAFG junior vívója aratta első

Hegedüs Tibor

sikereit Bp.-en, később hat orsz. versenyen
aratott győzelmet. Tagja volt a nagyváradi
orsz. bajnokságot nyert csapatnak. Háromszor
győzött az NSE orsz. versenyein, amiért
az EMESE örökös kardvívó bajnokává nyilvánította és díszoklevéllel tüntette ki. Később
Kolozsvár kardvívó bajnoka lett. Külföldön
is becsületet szerzett a magyar kardnak, mint
a Románia—Lengyelország nemzetközi mérkőzés hőse. Érdemei megörökítésére, elismerésképpen 25 éves vívó jubileuma alkalmából
egylete nevére örökös jellegű vándordíját alapított. A Nagyváradi Sport Egylet kebelében
a tornász szakosztálynak és 1923—31-ig a vívó
szakosztálynak vezetője volt, 1924—31-ig pedig
titkára. 1927 óta az NSE alelnöke. 1924—29-ig
vívókerületi elnök is volt. A Magy. Tűzharcos Szöv. nagyváradi főcsoport vál. rendes
tagja. 1931-ben amatőr alapon oktatta a vívókat, abban az évben az NSE vívói négy orsz.
versenyen nyertek első díjat. L.: Nagyvárad,
Szent István-tér 1. Tel.: 19—29.
Hegedüs Sándor dr., ügyvéd. Szül.: Pestszenterzsébet, 1908 dec. 6., r. k. Atyja: H.
Zoltán áll. isk. igazgató., anyja: Jellmann
Margit. A gyulafehérvári ,,Majláth” főgimn.
növendéke volt, majd a kolozsvári Egy.-en
szerzett jogi doktorátust. 1933 óta gyakorló
ügyvéd. A román megszállás alatt a hadbíróságok előtt többször védett magyar érdekeket,
állandóan résztvett a kisebbségi mozgalmakban.
Tagja a kolozsvári Belvárosi Róm. Kath. egyházközség vál.-nak, a kolozsvári Nemzeti
Kaszinó ügyésze. Beszél románul is. L.:
Kolozsvár, Deák Ferenc-u. 19.
Hegedüs Tibor, a Színművészeti Akadémia
tanára, a Vígszínház főrendezője. Szül.: Bp.,
1899. Gimn.-i érettségi és kat. szolgálat után
hírlapíró lett Miskolcon és Budapesten, majd
egyet. tanulmányokat folytatott és párhuzamosan a Színművészeti Akadémia hallgatója volt
és okl.-et is szerzett. Az Akadémián feltűnt jeles
tehetségével és egyik legkedveltebb tanítványa
volt Pethes Imrének és Gál Gyulának, akik
korán felismerték kitűnő képességeit, amelyek
különösen alkalmassá tették arra, hogy a meglehetősen csekélyszámú magyar rendezői gárdában már fiatalon általánosan elismert, kimagasló
helyet foglaljon el. Az évek folyamán a Belvárosi
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Andrássy-úti Renaissance és a Magyar Színházban működött mint színész és rendező, mindkét
minőségben gyorsan meghódítva a magyar
közönséget és a szinkritikat. 1926—30-ig
rendező a Rádióban, 1930-ban pedig az első két
magyar hangosfilmnek a rendezője a Paramountnál Párisban. 1923-ban Beöthy László
kinevezte az Unió színházak rendezőjévé. 1927óta Vígszínház főrendezője. 1938-ban a Színművészeti Akadémia tanárává nevezték ki.
A Színművészeti Kamara vál. tagja. Több
színpadesztétikai tanulmányt írt különböző
szaklapokban. Fordított regényeket és színdarabokat. Német, francia és angol nyelven
beszél.
Hegymegi Kiss Pál dr., ügyvéd, ny. h.
államtitkár, v. orsz. gyűl. képv. Szül.: Porcsalmán, 1886. Atyja: néh. nagynevű Kiss Áron ref.
püspök. 1909-ben sup auspiciis regis avatták
jogi és államtud. doktorrá a kolozsvári Egy.-en.
Hajdú megyében kezdte meg közigazgatási
szolgálatát, szolgabíró, később pedig Udvarhely megyében főispáni titkár volt. 1912-ben
behívták szolgálattételre a Belügyminisztériumba. ahol 1917-ben a városi közigazgatási
ügyoszt. vezetője lett. Fokozatosan előlépett és
mint h. államtitkár vonult nyugalomba 1922ben. Debrecen II. kerületének mandátumával
lett tagja a képviselőháznak, amelynek 1935-ig
volt tagja, legutóbb a Független Kisgazdapárt
programjával. A törvényhozásban különösen
közigazgatási és szociálpolitikai kérdésekkel foglalkozott, amelyekről a napi sajtóban is figyelmet keltő cikkeket írt. Képviselő korában letette az ügyvédi vizsgát és ügyvédi gyakorlatot
folytat Debrecenben.
Heidrich János, r.-t. igazgató, lapszerk.
Szül.: Kaposvár, 1896 márc 22., r. k. Atyja:
néh. H. Ferenc, anyja: néh. Buchbolz Krisztina. Fiúméban elvégezte a felsőkeresk. isk.-t
1914—19-ig a Ganz Danubius fiumei hajógyárában volt tisztviselő; Visszahonosítása után a
hatvani Asbest Palafedőgyár tisztviselője lett.
1930 óta a Honfoglalás R.-T. igazgatója és a
Hatvan és Járása c. hetilap szerk. és kiadója.
Az Orsz. Magy. Sajtókamara tagja, a Hatvani
Kaszinó vál. tagja. A könyv- és papíráru szakmában jártas. A régi Magyarságban több cikke
jelent meg, a hatvani Magy. Olasz Társ.-ban

Henter Kálmán dr.

előadásokat tart. Tizennyolc évet töltött
Olaszországban. Németül, olaszul és horvátul
is beszél. L.: Hatvan, Géza-u. 4. Tel.: 98.
Heinrich Antal dr., ügyvéd, m. kir. kormány
főtan. Szül.: Bp., 1877, r. k. Középisk. végeztével, jogi doktorátust, majd ügyvédi okl.-et
szerzett. Ügyvédjelölti gyakorlata után bírósági szolgálatba lépett, de öt év után lemondott
albírói állásáról és ügyvédi gyakorlatot kezdett.
Fiatal ügyvéd korában bekapcsolódott a politikai életbe, 1906-ban orsz. gyül. képv.
választották és tagja maradt a parlamentnek
1918-ig, az összeomlásig. A képviselőházban
több törvényjavaslatnak volt az előadója,
tagja volt több fontos bizottságnak és a háború
előtti Magyarországon egyike volt a legbefolyásosabb politikusoknak. Széleskörű publicisztikai
munkásságot fejtett ki napilapokban és gyakran
állott, mint gr. Andrássy Gyula közvetlen
környezetébe tartozó politikus az események
központjában. A háború után nem vállalt
mandátumot és azóta ügyvédi gyakorlatot
folytat. Németül, franciául és angolul is beszél.
L.: Bp., V., Sas-u. 14. Tel.: 117—173.
Heller Erik dr., egy. nyilv. r. tanár.
Szül.: Bp., 1880 máj. 15., r. k. Atyja: H.
Ágost neves magyar fizikus, anyja: Bolberitz
Georgina. Jogi tanulmányait a bp.-i Tud.
Egy.-en végezte, jogtud. doktorátust és bírói
okl.-et szerzett. 1902-ben bírósági szolgálatba
lépett, joggyakornoki és bírósági jegyzői szolgálatot teljesített Bp.-en és Győrött. 1913-ban
albíró lett, 1913—16-ig pedig Bp.-en bíró volt.
1916—25-ig az Igazságügymin.-ba berendelt
tvszéki bíróként működött, később mint kir.
főügyészhelyettes. 1925 óta a Ferenc József
Egy. nyilv. r. tanára Szegeden, majd Kolozsvárott. A M. Tud. Akadémia jogtud. biz.nak meghívott tagja, a Magy. Kriminológiai
és Büntetőjogi Egyes. alelnöke, a Magy. Jogászegylet vál. tagja. Számos értékes jogi munkája
jelent meg, közte a Magy. Büntetőjog tankönyve. Cikkeit és értekezéseit jogi szaklapokban állandóan közlik. Németül, angolul, franciául és olaszul is beszél. L.: Kolozsvár.
Henter Kálmán dr., sepsibodaki, megb.
vezető orvosa Nagyvárad járványkórházának,
OTI orvos. Szül.: Hosszúfalu, 1910 szept. 15.
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Atyja: n. H. Pál, középisk. tanár, anyja:
Tutsek Lenke. Marosvásárhelyen a r. k. gimn.han érettségizett az egy.-et Kolozsváron végezte
el, 1935-ben orvosi diplomát szerzett. 1936—37ben magánorvos volt Paniton és Teremi-Ujfaluban. 1937—38-ban Bp.-en az egyetemi Elme- és
Idegklinikán végzet tanulmányokat. 1938 óta
Nagyváradon a Szent József Kórház alorvosa.
Az Erdélyi Múzeum Egylet orvosi szakoszt.,
az NSE, a Kath. Kör tagja. Merggyógyász
szakorvos. 1938-ban előadást tartott az EME
tordai vándorgyűlésén. Németül, románul és
franciául is beszél. L.: Nagyvárad, Balasa-u. 2.
Tel.: 26—66.
Herczegh Elemér, lozsádi, a Magy. Távirati
Iroda szerkesztője. Szül.: Borbátvíz, 1884
dec. 28., ref. Atyja: 1. H. András, anyja;
nemes Hegele Matild. A Herczegh-család ősj
fészke Lozsád hunyadmegyei magyar községben van. A család két ágra oszlott, az egyik
ős H. István, az 1600-as években temesvári
főbíró volt. Anyai nagyanyjának nemes Hegele
Károlyné, szül. Horváth Krisztinának családja
rokoni kapcsolatban állott a Báthory fejedelmi
családdal. Középisk. tanulmányait a szászvárosi református Kuun-kollégiumban végezte,
gimn. érettségit tett. Bp.-en hat félévet hallgatott a Tud. Egy. jogi karán. 1907-ben
belépett a Magy. Távirati Iroda szerkesztőségébe, amelynek azóta is állandó tagja. 1922ben az MTI Bukarestbe küldte levelezőként.
Az onnan küldött és a magyarság érdekeit szem
előtt tartó tudósításai azonban szemet szúrtak
a román hatóságoknak és kiutasító végzést hoztak ellene, amelyet ugyan később visszavontak,
de további működését annyira akadályozták,
hogy visszatért Bp.-re. Ezután főleg az elszakított magyar területek ügyeivel foglalkozott és
mint az erdélyi és nemzetiségi, valamint a
román viszonyok alapos ismerője, a magyarságot érintő kérdésekről írt érdekes tudósításokat. Néhány ilyen tudósítása alkalmat adott
az elszakított magyarság érdekében a képviselőházban elhangzott interpellációkra, úgyhogy az
erre adott kormánynyilatkozatok révén ezek
a kérdések azután bejárták a világsajtót is és
hozzájárultak a magyar kérdés külföldi megvilágításához. A közhasznú hírszolgálat terén
végzett kiváló érdemei elismeréséül 1933-ban
megkapta a polg. Signum Laudist. A Magy.

Herszényi Ferenc

Ujságírók Egyes-.nek vál. tagja. Magyar
és német gyorsíró. Németül és románul is beszélL.: Bp., Erzsébet-krt. 36. Tel.: 145—510.
Herczeg József dr., ügyvéd. Szül.: Somorja,
1892 febr. 13., r. k. Mint a IX. fiz. osztályba
sorozott bírósági jegyző, az idegen megszállás
alatt a hűségeskü megtagadása miatt állásábó
elbocsátották. Azóta ügyvédi gyakorlatot folytat. A Somorjai Kaszinó, a somorjai r. k. egyházközség elnöke, a Múzeum Egyes. titkára.
L.: Somorja.
Herepey Árpád dr., egyet. főkönyvtárnok
Szül.: Désakna, 1888 aug. 21., ref. Középisk.
a nagyenyedi Bethlen Kollégiumban végezte,
két és fél évet a Selmecbányái Bányamérnök.
Főiskolán töltött, azután jogi tanulmányokat
folytatott a kolozsvári Egy-.en. Résztvett
a világháborúban, öt évig orosz hadifogságban
volt, ahonnan 1920-ban jött haza. Könyvtárosi
pályáját 1910-ben kezdte el Kolozsváron, majd
Szegeden folytatta, azután a visszatérés folytán
újra Kolozsvárra került. A Károly cs.-ker. és a
háborús eml.-ér birtokosa. Beszél németül,
kevéssé oroszul, románul és angolul is. L.:
Kolozsvár, Egyetemi könyvtár.
Herszényi Ferenc, herszényi vármegyei
Il-od főjegyző. Szül.: Csernátfalu (Brassó vm.),
1885 okt. 15., r. k. Atyja: H. Kálmán, anyja:
angyalosi Forró Berta. Egyik őse angyalosi
Forró Elek, az 1848—49. szabadságharc egyik
kimagasló katonája, Bem tábornok hadsegéde.
A kolozsvári Egyet. jogi tanulmányainak befejeztével államtud. doktorátust tett, majd 1912ben vármegyei szolgálatba lépett. 1914 szept.-től
1915 okt. 7-ig harctéri szolgálatot teljesített.
Ekkor orosz fogságba esett, amelyből csak 1920
dec. 29-én tért vissza. Alig egy évi frontszolgálata alatt elnyerte a III. o. kat. érd.-ker.-t, a
bronz és az ezüst Signum Laudist és az I. o.
ezüst vit. érmet; mindhármat a kardokkal.
A román megszállás alatt gazdálkodással és
különféle magánfoglalkozásokkal tartotta fenn
magát. A Magyar Párt tagja és élénk tevékenységet fejtett ki a sanyargatott magyarság sorsának enyhítését célzó mozgalmakban. Az erdélyi
részek visszacsatolása után, 1940 szept. 16-án
Háromszék vm. kat. közigazgatásához előadóvá,
később pedig, a rendes polgári közigazgatás
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visszaállításakor a vármegye Il-od főjegyzőjévé
nevezték ki. L.: Sepsiszentgyörgy, Mátyás
király-u. 37.

csőd és hamis bukási ügyben látta el a revizori
teendőket. Németül és franciául is beszél. L.:
Bp., VI., Hegedűs Sándor-u. 25.

Heszke Béla, a kolozsvári piarista főgimn.
tanára. Szül.: Marosvásárhely, 1912 okt. 30Őskeresztény, erdélyi családból származik.
Iskolai tanulmányait Marosvásárhelyen, majd
egyetemi féléveit Kolozsváron, Brüsszelben,
Párisban végezte. 1933-ban szerzett diplomát,
szakvizsgát tett francia, magyar, spanyol
nyelvekből, öt évig tanított Brassóban, közben
többször járt külföldön is. Volt Lengyelországban, Ausztriában, Svájcban, Németországban,
Hollandiában, Belgiumban és Franciaországban
s. 1933 nyarán Luxemburgban résztvett a
Pax Romána nemzetközi kongresszusán, ahol
egymaga képviselte az erdélyi kat. főiskolásokat, minthogy az erdélyi Kat. Népszövetség
fjúsági szakosztálya abban az időben a Pax
Romana tagja volt. A kongresszuson nem
feledkezett meg magyarságáról és propagandát
fejtett ki Erdély érdekében az egybegyűlt
egyetemi ifjúság között. Főtitkára a Pázmány
Társ-.nak és igazgatója a Rákóczi-diákotthonnak. Még gimnazista korában megnyerte
Márton Áron, jelenleg gyulafehérvári püspök
irodalmi pályázatának első, 1000 lejes díját
Ady Endréről írott pályázatával. Azóta is
rendszeresen folytat irodalmi tevékenységet.
Tanulmányai, esszéi, kritikái, műfordításai és
könyvismertetései Erdély minden számottevő
folyóiratában és napilapjában jelennek meg.
Brüsszeli délután, — címen tanulmánykötete jelent meg. Beszél franciául, németül, románul,
spanyolul és olaszul is. L: Kolozsvár, Rákócziéit 2. Tel.: 22—79.

Hinléder Fels Ákos dr., ny. várm. tiszti
főügyész, orsz. gyűl. képv. Szül.: Nagyenyed,
1879 okt. 25., r. k. Atyja: FI. F. Guido kir.
törvényszéki bíró, anyja: Altorjai Mike Karolina. Anyja után a legősibb székely családok
sarja.
Jogtud.
doktorátust
a
kolozsvári
Egy.-en, ügyvédi okl.-et pedig a marosvásárhelyi ügyvédvizsgáló biz. előtt szerzett. Előbb ügyvéd volt Székelyudvarhelyen,
majd a megyei közgyűlés egyhangúlag tiszti
főügyésszé választotta. Miután a román esküt
megtagadta, állását elvesztette. Ipari pályán
keresett boldogulást, később teljesen a kisebbségi
politikának szentelte életét. Udvarhely m. és
Székelyudvarhely város magyarságát szervezte.
Megindítója volt a székelyudvarhelyi Magy.
Pártnak. Népirodát nyitott, amely első ilyen
intézménye a pártnak. Orsz. intézőbizottsági
tag lett, az udvarhelymegyei Magy. Párt ügyv.
elnöke, a megyei kath. népszövetség alelnöke.
Hosszú esztendőkön keresztül vezércikkírója
volt a Keleti Ujságnak, tíz éven át főmunkatársa és politikai szerkesztője a Székelyudvarhelyen megjelenő ,,Székely közéletnek”. Hírlapi cikkei — amelyek mindig nagy érdeklődést
és megbecsülést szereztek nevének — éveken át
sajtóperek lavinájába sodorták. A hatóságok
kétízben szüntették be nyugdíját, egyszer
18 hónapon át. Sajtópereivel az udvarhelyi
törvényszéknél, esküdtbíróságnál és hadbíróságnál kellett helytállania a mindig vallott
magyarsága mellett. Nyugdíját végül is éveken
át tartó peres és perenkívüli eljárásokkal sikerült visszaszereznie. A kisebbségi életben a
választási küzdelmek előharcosaként szerepelt
A visszatérés után érdemeinek elismeréséül
behívták képviselőnek a magyar parlamentbe.
L.: Székelyudvarhely és Bp., VIII., Fiúmei-út
25. Tel.: 336—765.

Héczey Ferenc, árvátfalvi és héczei, államrendőrségi, árkormánybiztosi és O. H. E. revizor.
Szül.: Kolozsvár, 1886 jan. 20., ref. Atyja: n.
á. és h. H. Lajos m. kir. erdőfőtanácsos és birtokos, anyja: n. ipolysági Balogh Ilona. Atyja
Ősei mind birtokosok és főpapok voltak. A kolozsvári Keresk. Akadémia elvégzése után az
ottani Első Magy. Biztosító Társ. könyvelője és
levelezője volt a román megszállásig. Bp.-re
költözött és előbb a szfőv.-nál, majd az államx'endőrségnél, az Orsz. Hitelegyletnél és újabban
az Árkormánybiztosságnál fejt ki revizori
tevékenységet. Számos nagy kényszeregyezségi,

Hirschfeld Tibor, nemes, g. kereskedelmi
vállalat tulajdonosa. Szül.: Kolozsvár, 1892
jan. 21., r. k. Atyja: H. Zsigmond, bankigazgató, anyja: néh. Tüzes Margit. Középisk. Kolozsváron és Debrecenben végezte,
keresk. érettségit tett. Később elvégezte
a csendőrtiszti iskolát. 1912-ben bevonult a
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debreceni 39. gy. ezr.-hez, csapattiszti vizsgát
tett. 1914-ben a frontra került, kétszer sebesült
meg. 1919—24-ig a Nemzeti Hadseregben
szolgált, mint határcsendőrtiszt, majd hazajött
és Tordán kereskedelmi vállalatot alapított.
1940-ben menekülnie kellett, mert a Magy.
Pártnak és a Magy. Népközösségnek titkára
volt. Kolozsváron 1940 nov.-ben alapította
meg Turul Ált. Keresk. Vállalat néven vállalatát.
A román impérium alatt állandó zaklatásnak
volt kitéve, a románok egyízben 25 botütést
mértek rá, börtönben is ült. Az Ellenzék c.
napilap munkatársa, több riportja jelent meg
itt. Kereskedelmi és téglagyáripari szakismeretekkel rendelkezik. Tart. főhadnagy, kitüntetései: a Signum Laudis a kardokkal, a Vöröskereszt, a német Vaskereszt, a szolgálati érmek,
a Károly cs.-ker., a Marianum kereszt és az
1912—13-as eml. ker. Németül és románul is
beszél. L.: Kolozsvár, Egyetem-u. 3.
Hlatky Endre dr., réthalapi, m. kir. kormány
főtanácsos. Nagyvárad város főispánja, v. miniszterelnökségi osztálytanácsos, a Rádió v.
műsorigazgatója, a Magy. Sajtótud. Társ.
elnöke. Szül.: Nagyvárad, 1895 júl. 4.,
r. k. A törzsökös nagyváradi H.-család sarja,
mely nemességet 1642-ben kapta. Atyja: a
nagyváradi Ügyvédi Kamara elnöke, orsz.
gyűl. képv., majd főispán volt. Nagyváradon
és Bp.-en végezte tanulmányait, a bp.-i
Tud. Egy.-en államtud. doktorátust szerzett.
1919-ben a szegedi kormányban sajtóelőadó
volt, később Bp.-en a Külügymin.-ba került,
majd a Miniszterelnökség sajtóosztályán teljesített szolgálatot. Évekig Bethlen István gr.
miniszterelnök személyi titkára volt. Károlyi
Gyula gr. kormánya idején a sajtóosztályt
vezette. 1933-ban a magyar rádió műsorigazgatójává nevezték ki. Elméleti sajtótudományi és közvéleménypolitikai problémákkal
foglalkozott,
tanulmányai
a
Sajtó,
a Budapesti Szemle és a Revue de Hongrie
hasábjain jelentek meg. „Széchenyi István
sajtópolitikai eszméi” c. nagyobb tanulmányt
írt. Mint zeneszerző is ismert, több műdalt és
nótát szerzett. Mint rádió-szakember, összeköttetésben állott külföldi rádiószakkörökkel, a
magyar rádiót több nemzetközi értekezleten
képviselte. Résztvett a világháborúban, tart.
tüzérhadnagy, a bronz vit. ér., a Károly cs.-

Hofhauser Imre dr.

ker. és a háb. eml. ér. tulajdonosa. A Sajtó
főszerkesztője. A visszacsatolt területekre bevonult 2. majd 1. hadsereg parancsnoka mellé
kinevezett m. kir. kormánymegbízott volt.
A
kat.
közigazgatás
alatt
Kolozsvárott
tartózkodott, majd Nagyvárad
főispánjává
nevezték ki. L.: Nagyvárad.
Hochmal Frigyes, bőrgyári igazgató. Szül.:
Beszterce, 1902 nov. 11., r. k. Atyja: néh. H.
János, anyja: Moizcs Krisztina. Marosvásárhelyen végezte gimn. tanulmányait. 1920-ban
lett tisztviselő, 1926-ban a Bőripartelep szolgálatába állott, 1940-ig főkönyvelő volt, 1940ben igazgatóvá nevezték ki. A Magy. Párt
tagja. Németül és románul is beszél. L.:
Marosvásárhely, Kiss Ernő-u. 4.
Hoffmann Ferenc, a szatmári városi zeneiskola igazgatója. Szül.: Stachlau, 1873 jan. 6.,
r. k. Középisk. Pilsenben, zenei tanulmányait a
bécsi Zeneakadémián végezte és ott szerzett
hegedűtanári okl.-et. Zenei pályáját a 34. közös
gy. e. zenekarában kezdte, mint növendék,
ahol hét évig szolgált. Diplomája megszerzése
után kat. karmestere lett az akkori Miskolcon állomásozó 5. közös gy. e. zenekarának,
onnan Egerbe, Eperjesre, Munkácsra, Mezőkövesdre és végül Szatmárra helyezték. A
vörös hadseregben megtagadta a szolgálat
teljesítését. A világháborúban zenekarával
együtt vett részt és háromízben volt a fronton.
Ismert zeneszerző, több mint kétszáz zeneművet
alkotott, köztük három szimfóniát, több szimfónikus magyar táncot szerzett. Legújabb szerzeményei egyike ,,A magyarok bevonulása
Erdélybe” c. induló, melyet az ország összes
zenekarai játszanak. Ismeri az összes vonósés fúvóshangszereket, kiváló pianista is. Tagja
a Magy. Szövegírók és Zeneszerzők Szöv.-nek,
karnagya a szatmári Kaszinó Dalárdának, melylyel dalosversenyeken nyolcízben vitte el az első
díjat. Tagja az összes szatmári társadalmi,
irodalmi és művészeti egyes.-nek. Mint a
szatmárnémeti városi zeneiskola igazgatója
vezetője és irányítója a város zenei kultúrájának.
Németül és csehül is beszél. L.: Szatmárnémeti,
Szt. István-tér 4.
Hofhauser Imre dr., kir. tvszéki tanácselnök. Szül.: Bp., 1877., r. k. Régi budai
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polgári családból származik, atyja ismert
kiváló építőmester volt. Középisk. a II. ker.
kath. főgimn.-ban végezte, jogi tanulmányait
és a jogtud. okl.-et a bp.-i Egy.-en szerezte
meg. Kat. szolgálata után tart. hadnagy
lett. Joggyakorlatát mint ügyvédjelölt, előkelő fővárosi ügyvédi irodákban sajátította el.
Később igazságügyi szolgálatba lépett és 1903ban a bp.-i ker. és váltó-, továbbá a büntető
törvényszéknél működött mint joggyakornok.
1904-ben letette az egys. bírói és ügyvédi vizsgát és 1906-ban aljegyzőként a pestvidéki
tvszéknél, később mint ügyészi megbízott a
kir. ügyészségnél működött. 1903-ban lett
albíró és ez időtől kezdve kizárólag magánjoggal
foglalkozott. A bp.-i közp. járásbír.-hoz 1914ben került járás bírónak. A világháború kitörésekor hadbavonult, négy évig teljesített kat.
szolgálatot és népf. századosi rangban szerelt
le. 1939-ben lett tanácselnök a bp.-i kir. tvszéken. Szakirodalmi működése közismert jogászkörökben, több önálló munkája is jelent meg
a magánalkalmazottak szolgálati és nyugdíjviszonyairól. Résztvett a Révai Lexikon és
a Guttenberg Lexikon magánjogi részének
szerkesztésében is. Németül i s beszél. L.: Bp.
XII., Kékgolyó-u. 19.
Hollerbach Károly, a Magy. Asphalt R.-T.
cégvezetője. Szül.: 1904 jún. 25., r. k. Középisk.
elvégzése után a Közgazdasági Egy.-en folytatta tanulmányait, majd megszerezte a hites
könyvvizsgálói és államrendőrségi könyvszakértői okl.-et. Élénk részt vesz a magyar sportéletben, a Magy. Vívószövetség tanácsadója,
a BBTE felügy. biz. tagja. A Magy. Fedéllemez Szöv. biz. tagja. Beszél németül is.
L.: Bp., Nádor-u. 4. Tel.: 183—843.
Hollós István dr., kir. tvszéki aljegyző.
Szül.: Érmihályfalva, 1906 aug. 8., r. k.
A gimn. alsó négy osztályát a nagyváradi
premontreieknél járta, amikor a románok ezt
az iskolát bezárták, átment az áll. magyar
gimn.-ba és az érettségi vizsgát már Debrecenben tette le a piarista főgimn.-ban.
Jogi tanulmányait a debreceni Egy.-en végezte,
de jogtudorrá a szegedi Egy.-en avatták. Végigjárta a trianoni magyar ifjúság nehéz kálváriájátGyermekkorában érte az összeomlás és a román
megszállás Nagyváradon s ezért volt kénytelen

Horoni-Pálffy Aurél dr.

a középiskoláit több helyen végezni. Lángoló
hazafisága miatt menekülnie kellett szűkebb
hazájából és 1927 óta Csonka-Magyarországon
leste a felszabadulás óráját. Tart. főhadnagy,
franciául, németül és románul is beszél. L.:
Bp., V., Visegrádi-u. 4.
Homonnay Andor dr., ügyvéd. Szül.:
1891., r. k. Az aradi gimn.-ban tett érettségit, a jogi tanulm. Bp.-en, mint a Szent
Imre Kollégium növendéke végezte. 1913
okt. 1-től 1918 nov. 16-ig kat. szolgálatot
teljesített részben a fronton, részben pedig
mint hadbíró. Tulajdonosa a koronás aranv
érd.-ker.-nek, a vit. ér.-szalagján és a Károly
cs.-ker.-nek. Egy évet szolgált a Nemzeti
Hadseregben
is,
tart.
hadbíró-főhadnagy.
Rövid ideig tvsz. titkár volt, jelenleg gyakorlóügyvéd. A Szent Domonkos-rendi egyházközség ügyésze és a Gróf Zichy nemzetség
családtagjait segélyező alapítvány ügyésze.
L.: Bp., XIV., Bácskai-út 7 sz. Tel.:
496—327.
Hornyák Béla, a „Britania” AngolRomán Bizt. R.-T. kormánybiztosa, Elemi
Ált. Bizt. R.-T. marosvásárhelyi vezérügynökségének vezértitkára. Szül.: Marosvásárhely,
1890 jún. 9., r. k. Középisk. elvégzése után
hét évig kinevezett tisztviselője volt az Első
Magy. Ált. Bizt. R.-T.-nek. 1914-ben mint
katona Przmysl várába került s az ostromot
átélve a város átadásakor, 1915 márc.-ban hadifogságba került, ahonnan csak 1921 őszén szabadult. 1922-től 1924-ig a ,,Fanco Romana”
Bizt. Társ. m.-vásárhelyi vezérügynökség másodtitkára, ettől kezdve pedig 1940 okt. 1-ig
a Britania Bizt. helyi vezértitkára volt s az
Elemi Bizt. ugyanebben a minőségben vette át.
R. kath. egyháztanácsos, a Magy. Párt vál.
tagja, a m.-vásárhelyi Sportegyesület szakosztályi elnöke, a magyar egyházi és iskolai
egyesületeknél vál. vagy r. tag. A biztosítási
ügyek szakértője. A megszállás tartama alatt
jelentős szerepe volt az erdélyi magyar gazdasági életben. Beszél oroszul és németül is.
L.: Marosvásárhely, Borsos Tamás-u. 21.
Tel.: hiv. 383, lakás 696.
Horoni-Pálfy Aurél dr., szfőv. tanácsnok.
Szül.: Bp., 1899, r. k. 1911-ben a Pázmány
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Péter Tud. Egy.-en az államtud. doktorává,
1919-ben pedig a jogtud. doktorává avatták.
A háború alatt katona volt, 1913 okt. 1-én
vonult be és 1918 nov. 10-én mint t. hadnagy
szerelt le. Az arany érdemker. a vit. érem
szalagján tulajdonosa. 1911-ben lépett a szfőv.
szolgálatába és működését a VII. kerületi
anyakönyvezetőségnél kezdte. Csakhamar a
központi igazgatásba került és különböző ügyoszt.-okban teljesített szolgálatot. 1936 szept.ben megbízást kapott a főpolgármesteri hivatal
vezetésére és néhány hónappal később a főváros
közgyűlése tanácsnokká választotta meg és
ebben a minőségben a közjótékonysági és
szociálpolitikai ügyoszt. vezetője lett. Előtersesztése alapján a polgármester átszervezte a
jőváros szegénygondozó és inségenyhítő tevékenységét. 1939 óta a közoktatási ügyoszt.
vezetője és elkészítette az új nagy iskolaépítési
programmot. Az iskolai gyermekvédelem keretében megkezdte a napközi otthonok bevezetésével és felszerelésével kapcsolatos munkákat.
Az iskolakötelezettség korhatárának kiterjesztésével kapcsolatban több intézkedésével VIII.
osztályból kilépő és nagy tömegben gyári munkára kerülő tanulók előkészítéséről kívánt gondoskodni. Több szabályrendelet-tervet készített elő, amelyek közül legfontosabb a tanügyi
alkalmazottak státusrendezésének terve. Több
társadalmi egyesület vezető tagja. A Kormányzó
1939-ben a legmagasabb elismerését fejezte ki
működéséért, 1940-ben pedig a m. kir. kormányfőtanácsosi címmel tüntette ki.
Horthy Dezső, ifj., a Nagyváradi Agrártkp.
R.-T.
cégvezető-főkönyvelője.
Szül.:
Bp.,
1894 nov. 19., r. k. A Horthy Kovács-családból
származik. Atyja: H. Dezső, anyja: Mocsáry
Gizella. Felsőkeresk. iskolai érettségit tett, a
Wiener Handelsakademie-n végbizonyítványt
szerzett. Csaknem harminc éve pénzintézeti
tisztviselő, 22 évig a román megszállás alatt
dolgozott. A románok is elismerték könyvszakértői képzettségét és a Könyvelő Kamarának
tagja is volt. Magy. Párt biharmegyei tagozata pénzügyi biz. elnöke volt, e funkciója
visszacsatolás után automatikusan megszűnt.
A nagyváradi Sport Egylet vál. tagja, a Sport
Egylet otthonának v. ügyv. igazg. Felesége,
H. Csighy Ella hangversenyénekesnő, aki a
m. kir. Zeneművészeti Főiskolán nyert okl.-et

Horváth Elek

és művészetével jelentős anyagi támogatáshoz
juttatta az erdélyi menekülteket. Németül és
románul is beszél. L.: Nagyvárad, v. Párintele
Danila-u. 11.
Horváth Béla dr., gherémi, egy. nyilv. r. tanár, a kolozsvári szemklinika igazgatója. Szül.:
Hejőcsaba, 1894 okt. 14., ref. Atyja: néh. H.
Jenő, anyja: n. Székely Katalin. Középisk. tanulmányai után, egyet. féléveinek végeztével 1918-ban orvosi okl.-et szerzett.
A bp.-i szemklinikán 1917-től kezdve gyakornok volt, majd két év mulva fizetéses
tanársegéd, 1924-ben m.-tanár, 1934-ben rk.
tanár, 1940 tavaszán áll. szemklinikái igazgató, ősszel pedig a kolozsvári Egy.-en tanár.
A bp.-i MONE alelnöke, a kolozsvári MONE
elnöke, a bp.-i közegészségügyi társ. alelnöke. Különösen a szemészettel kapcsolatos
szakirodalomban fejtett ki érdemdús tevékenységet, mintegy 80 tud. munka és előadás
jelzi pályájának állomásait. A Károly cs.-ker.
tulajdonosa. Beszél németül és angolul is. L.:
Kolozsvár, Szemészeti Klinika. Tel.: Bp.
181—366, Kolozsváron: 12—03.
Horváth Elek, az Orsz. Magy. Idegenforg.
Hiv. erdélyi főmegbízottja. Szül.: Pápa,
1908 márc. 29., r. k. Atyja: id. H. Elek,
anyja: néh. Zeleny Józsa. Pápán a bencés gimn.ban érettségizett, a bp.-i Tud. Egy.-en jogi
végbizonyítványt szerzett. A bécsi Tud. Egy.-en
két félévet hallgatott, elvégezte később a városfejlesztési és a külügyi közigazgatási továbbképző tanfolyamot. 1931-ben egyéves önkéntes1
szolgálatot teljesített a kerékpáros zlj.-nál.
1932-ben Pápai Hirlap főmunkatársa, majd
szerkesztője lett. 1932 óta a Miniszterelnökség
sajtóosztályának cikkírója. Egy évvel később
az Orsz. Magy. Idegenforg. Hiv. sajtóelőadójává
ne vezték ki. 1940-ben kolozsvári székhellyel az
erdélyi idegenforgalom megszervezésével bízták
meg. Előadója volt az V. közig, továbbképző
tanfolyamnak. Négy évig a dunántúli Jókai Irodalmi Kör titkára volt, továbbbá titkára és
levéltárosa volt a pápai Kaszinónak. Sajtóügyekkel, idegenforgalommal és művészettörténettel foglalkozik. Megírta Pápa város
monográfiáját. Számos cikke jelent meg magyar
és külföldi napilapokban és folyóiratokban,
több előadást és felolvasást tartott a rádióban
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és vidéki városokban. Tart. hadnagy. Beutazta
Nyugat-Európát. Németül is beszél. L.: Kolozsvár, Mátyás király-u. 3. Tel.: 26—98.
Horváth Gábor János, deésaknai-deési, vármegyei m. kir. gazdasági felügyelő. Szül.
Kolozsvár, 1903 febr 17., ref. Atyja: H. Pál
vezérig., anyja: Schopf Vilma. A középisk. után
elvégezte a keszthelyi Gazdasági Akadémiát és
öt szaktanfolyamot. Okl. gazda. Földbirtokos
és borszövetségi h. igazgató volt Nagyenyeden,
majd a Földmívelésügyi Min. szolgálatába lépett.
1940 szept.-től a szilágyvármegyei m. kir. katonai pár. vezető gazdasági előadója, 1940 nov.
óta pedig a Szilágyvármegyei Gazdasági Felügyelőség hivatalvezetője, gazdasági felügyelői
rangban. A Szilágyvármegyei Állattenyésztő
Egyes. ügyv. alelnöke. Elméleti és gyakorlati
továbbképzés útján kiváló szakismereteket
szerzett különösen az állattenyésztés, zöldmező, legelő, tejgazdaság, birtokpolitika, növénytermeszlés és agrár munkaügyek terén.
L.: Zilah. Tel.: 63.
Horváth Gyula, m. kir. pénzügyi számvevőségi tanácsos. Szül.: Kolozsvár, 1887., ref.
Kereskedelmi érettségi után államszolgálatba
lépett és fokozatosan pénzügyi számvevőségi
tanácsossá lépett elő. L.: Bp., X., Strobl
Alajos-u. 7.
Horváth Gyula, gazdálkodó, községi bíró,
kovácsmester. Szül.: Gyalu, 1878 ápr. 12.,
ref. Atyja: H. János, anyja: Czira Julianna.
Gyalun járt iskolába, majd a kovácsmesterségben atyja mellett dolgozott, míg 1902-ben
önállósította magát. A román megszállás éveiben példát adó polgára volt községének, rendíthetetlen magyarságáért sokszor kellett szembenéznie az oláh csendőrök szuronyával. Faluja
és környékének magyar népét erélyes kézzel
tartotta össze. A magyarok feltétlen bizalmából s érdemeinek elismeréséül került a helyi
Magy. Párt elnöki székébe s az Iparos és Kereskedőkor élére. Ref. presbiter, községi képviselőtestületi tag. A magyar bevonuláskor a kat.
parancsnokság bírói hatalommal ruházta fel.
A világháborúban résztvett, többször kitüntették, az orosz fronton meg is sebesült. Példás
családi életet él. hat holdon gazdálkodik és
szorgalmas beosztással, előrelátással és takaré-

Horváth Jenő dr.

kossággal nyolc gyermekének biztosítja kenyerét. L.: Gyalu.
Horváth Gyula, bankigazgató. Szül.: Szombathely, 1894, r. k. Apja: H. Benedek, anyja:
Dezső Livia. A szombathelyi felsőkeresk. isk.
elvégzése után négy évig volt Ausztriában
tanulmányúton, ahol értékes ismeretekre tett
szert a bankszakmában. 1914—1918-ig katonai
szolgálatot teljesített, huszonnégy hónapig küzdött az olasz és orosz fronton. A háború végén,
1918-ban a Szombathelyi Mezőgazdasági és
Hitelbank R.-T.-nál helyezkedett el, 1939 óta
eredményes munkásságot fejt ki mint a BeregMáramarosi Kereskedelmi Bank R.-T. igazgatója Munkácson. Tart. főhadnagy, a Signum
Laudis, bronz, II. o. ezüst vit. érem, háborús
emléker., Károly cs. ker. tulajdonosa. Tagja a
munkácsi Kaszinónak. Kitűnően beszél németül
is. L.: Munkács, Szt. István út 3.
Horváth István dr., ügyvéd. Szül.: Sztára,
1892 aug. 13., r. k. Középisk. az ungvári és a
bp.-i Barcsay-u. gimn-.ban végzett, jogi tanulmányait a bp.-i Egy.-en, a berlini Humboldt
és a párizsi Sorbonne-on folytatta. Jogtudorrá
Bp.-en avatták és ott tette le az ügyvédi
vizsgát is. Doktori diplomája megszerzése után
Londonban folytatta tanulmányait, majd hazatérve a Magy. Ált. Hitelbank jogügyi osztályában nyert alkalmazást. Onnan a bp.-i tvszékhez nevezték ki joggyakornoknak, majd a
bp.-i kir. ítélőtáblához került. Amikor 1920-ban
megvált állásától, megnyitotta ügyvédi irodáját.
Tagja az International Law Association-nak
és ennek keretében megalakult azon biz.nak, amely a „Polgári lakosság megvédelmezése
az új háborús eszközökkel szemben” magyar
delegátusa. Németül, franciául és angolul is
beszél. L.: Bp., V., Falk Miksa-u. 28. Tel.:
24—219.
Horváth Jenő dr., székesi, kórházi főorvos,
a marosvásárhelyi áll. tüdőbetegkórház vezetője.
Szül.: Marosvásárhely, 1892 dec. 31., ref.
Atyja: néh. sz. H. József, ref. koll. igazgató,
anyja: Schneider Mária. Marosvásárhelyen a
ref. gimn.-ban érettségizett, az egy.-et Kolozsváron végezte, ahol orvosi diplomát szerzett.
Résztvett a világháborúban, 1914—18-ig teljesített kat. frontszolgálatot. Háborús éveit
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az orosz, szerbiai és az albán frontokon töltötte.
Később a marosvásárhelyi áll. kórházban másodorvos lett. 1920—40-ig a betegsegélyző bel- és
tüdőosztályának vezető orvosa volt, 1940-ben
átvette a tüdőbetegkórház vezetését. Tüdő- és
belgyógyász-szakorvos. MÁV főorvos. A Magy.
Párt, a marosvásárhelyi Sport Egyes. vezetőségi tagja, a Magy. Kaszinó alelnöke. Tart.
főorvos, kitüntetései: az ezüst és bronz
Signum Laudis a kard, az arany érd. ker.
a kard., a Vöröskereszt díszjelvénye a hadi
ékítm.-el, a Károly cs.-ker., a háb. eml. ér.,
a bolgár és osztrák háb. eml. ér. A maláriáról két dolgozatot írt, amelyek Albániában jelentek meg. Járt Németországban és
Ausztriában. Németül és románul is beszél. L.: Marosvásárhely, Ugron-tér 2. Te.l:
2—35.
Horváth József, a kolozsvári Szöv. Gazd.
és Hitelszöv. Közp. cégjegyzője. Szül.: Balázsfalva, 1907 ápr. 26., ev. Felsőkeresk. érettségit tett. Három évig mint banktisztviselő működött, majd kat. szolgálatot teljesített egy évig. Ezután a Szöv. Gazd.
és Hitelszöv. Közp. kötelékében dolgozott
ellenőri beosztásban. 1934—38-ig a Szöv. aradi
kirendeltségének volt vezetője, 1939 óta a hitel,
osztályt vezeti. A visszacsatolás napjáig a Romániai Magy. Népközösség Gazdasági Szakosztálya szövetkezeti alosztályának előadója volt
A „Szövetkezeti Értesítő” erdélyi gazdasági
szaklap felelős szerkesztője. Előadásokat tartott
az erdélyi magyar főiskolások részére a szöv.
előadássorozatok keretében és a református teológián rendezett előadásokon. Románul is beszél. L.: Kolozsvár, Ady-u. 25. Tel.:
26—59.
Horváth József, székesi, ny. középisk
tanár, jelenleg mb. tanár. Szül.: Marosvásár
hely, 1889 jún. 25., ref. Atyja: sz. H. József
anyja: Schneider Mária. A marosvásárhelyj
Ref. Koll.-ban érettségizett, egyet. tanulmányait Kolozsváron folytatta, tanári okl.-et
szerzett. A marosvásárhelyi felsőkeresk. isk.
ban tanított. Végigküzdötte a világháborút.
1936-ban a nyugdíjba kényszerítették. A Ke.
mény Zsigmond Társ. tagja. Világpolitikai
cikkeket írt, a Keleti Ujságban a Helikonba,
stb. Több geopolitikai tanulmánya jelent meg

Hosszú Béla dr.

Ausztriáról, Kínáról, stb. Kitüntetései: a
Signum Laudis, a Károly cs.-ker. és a bajor
cs.-ker. Németül, franciául, angolul és románul is beszél. L.: Marosvásárhely, Köteles
Sámuel-u. 11.
Horváth László dr., OTI és kórházi orvos.
Szül.: Romániában, 1911 febr. 6., r. k. Atyja:
H. Gyula, anyja: Sörös Emma. A gimn.-ot
Nagyszebenben végezte, az orvosi tanulm.
Berlinben és Tübingenben. Berlinben szerzett
orvosi diplomát, amelyet azután Jassyban
nosztrifikáltak.
1937-ben
Resicán
kezdett
orvosi gyakorlatot, majd egy évig kat.
szolgálatot teljesített. 1939-ben a resicai kórház sebészeti osztályának orvosa volt, 1940
óta Désen OTI orvos. A Magy. Párt resicabányai tagozatának, a resicabányai Olvasó Körnek tagja. Németül és románul is beszél. L.:
Dés, Közkórház.
Horváth-Tholdy István gr., kereskedő és
vállalkozó. Szül.: Kolozsvár, 1904 ápr. 2.,
unit. Atyja: gr. H. T. Rudolf földbirtokos,
anyja: gr. Wass Ráchel. A kolozsvári unit
gimn.-ban érettségizett, tanulmányai befejezése
után betársult egy elektrotechnikai vállalatba,
amelyet 1940-ig tartott fenn. 1940-ben AutoImperial néven garage-és javítóvállalatot alapított. A Nemzeti Kaszinó, a Mágnás Kaszinó,
a K. K. A. S. E. tagja. Autószakember, mechanikai és keresk. szakismeretekkel rendelkezik. Utazásokat tett Német-, Francia- és
Görögországban, Bulgáriában, Szerbiában, Svájcban, Ausztriában, stb. Németül, románul és
franciául is beszél. L.: Kolozsvár, Petrán-u. 15.
Tel.: 16—37.
Hosszú Béla dr., ügyvéd. Szül.: Osdola,
1899 jún. 18., r. k. Atyja: néh. H. Ferenc, anyja:
néh. Albert Tóth Borbála. Tözsgyökeres székely
kath. család leszármazottja. Gimn. érettségit
a bp.-i Barcsay-utcai gimn.-ban tett, az egy.-et
Bp.-en és Szegeden végezte, jogi doktorátust
szerzett, Csernovicban jogi licenciát nyert.
1936 óta önálló ügyvéd. 1917-ben bevonult a
24-es honvédekhez, Wolhyniában harcolt, majd
az olasz frontra került. 1918-ban jött haza,
ekkor tagja lett az egy.-i karhatalmi zlj.-nak,
1920-ig teljesített ott szolgálatot. A SZEFKE
alapító tagja, Szegeden az egy.-i ifjúság
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ü. v. elnöke volt. Tagja volt az ötös amerikai
segélybiz.-nak, alelnöke a Szt. Imre Körnek. Megszervezte Szászrégenben a Hangya
Fogy.Szöv. fiókját, annak megválasztott elnöke.
A magyar csapatok bevonulása előtt, a Magy.
Párt delegált rendőrkapitánya volt. A Magy.
Kaszinó, az Iparos Egyesület tagja, az EKE
titkára, a Turul Sportegyesület ügyésze, Tart.
őrmester, a Károly cs.-ker. tulajdonosa. Románul is beszél. L.: Szászrégen, Fa-u. 9.
Hosszú Gyula, bodoki, ügyvéd, a nagyváradi
Szigligeti Színház ügyésze. Szül.: Szilágynagyfalu, 1902 márc. 25., ref. Atyja: néh. b. H.
Gyula, állomásfőnök, anyja: baloghi Balogh
Irén. Magyar és román egy.-et végzett,
majd ügyvédi okl.-et szerzett. 1932 óta ügyvédi
gyakorlatot folytat Nagyváradon. Mindvégig
tagja és ügyésze volt az orsz. Magy. Pártnak. Képviselőválasztások alkalmával élénk
tevékenységet fejtett ki, résztvett minden magyar megmozdulásban. Németül és románul is
beszél. L.: Nagyvárad, Ritoók Zsigmond-u. 1.
Tel.: 14—81.
Hoványi János kőröstarjáni, az Első Magyar Általános Biztosító aligazgatója. Szül.:
Nagyvárad, 1896. Nagyatyja: dr. H. Lajos a
nagyváradi Jogakadémia igazgatója, atyja: dr.
H. Gyula ugyancsak nagyváradi jogtanár volt.
Családjai kiemelkedő tagjai voltak Hoványi
Ferenc nagyváradi kanonok, a Magyar Tud. Akadémia tb. tagja, női ágon pedig Zsögöd-Grosschmidt Benő jeles jogtanár felesége és Bozóky
Alajos jogakad. ig. neje. Édesanyja: tamásfalvi
Thúry Jozefa volt. A bécsi cs. és kir. Theresianumnak volt bennlakója, érettségi vizsgát a nagyváradi premontrei gimn.-ban tett, azután elvégezte a bp.-i Keresk. Akadémia két éves
tanfolyamát. 1920 május 1-én az Első Magyar
Ált. Bizt. Társaság kötelékébe lépett. Vállalata
1921-ben három hónapig tanulmányútra küldte
Mannheimba és Hamburgba. 1937 óta a Deutscher Transport-Versicherungs-Verband ValorenKommission-nak kinevezett tagja. A biztosítási szakmának egyik elismert szaktekintélye,
aki igen gyorsan emelkedett a hivatali ranglétrán jelenleg mint a legrégibb és a legelőkelőbb biztosító intézet aligazgatója működik
a társaság bp.-i központjában. A szállítmánybiztosításról több cikket írt a szaklapokba.

Huberth Gusztáv dr.

Németül és angolul is beszél. L.: Bp., V., Sas-u
5. Tel.: 386—052.
Höncz Kálmán dr., egy. nyilv. c. rk.
tanár, a kolozsvári Ferenc József Tud.
Egy. stomatológiai klinikájának igazgatója.
Szül.: Mateoc, 1865 jún. 8., ev. Atyja:
H. Adolf, ev. lelkész, anyja: Soltész Ilona.
Középisk. Iglón, Debrecenben és Késmárkon
végezte, az egy.-et Kolozsváron, 1889-ben avatták doktorrá. 1889-ben műtőnövendék, 1890—
1895-ig seb. tanársegéd volt. 1892-ben tanulmányi ösztöndíjjal bécsi, prágai, drezdai,
berlini, hallei, boroszlói és lipcsei sebészeti és
stomatológiai intézetekben dolgozott 1896-ban
nevezték ki a kolozsvári Mentőegylet főorvosává, majd egy.-i m. tanárrá képesítették a száj- és fogbetegségek kór- és gyógytanából. 1917-ben egy.-i nyilv. rk. tanár
lett. A kolozsvári Magy. Zenekonzervatórium
működő vál. tagja és örökös alelnöke. 1919-ben
a románok kiutasították klinikájáról, mert
megtagadta a hűségeskű letételét. A visszacsatolás után a kat. parancsnokság megbízta a stomatológiai klinika vezetésével. A
sebészet és stomatológia köréből 45 önálló
dolgozata jelent meg. Az Ehrenzeichen II. KI.
mit dér Kriegsdekoration tulajdonosa. Németül
és románul is beszél. L.: Mussolini-u. 19.
Hrabéczy Jenő dr., kir. ítélőtáblai bíró.
Szül.: Nyíregyháza, 1893., ág. ev. A kolozsvári
unit. gimn.-ban tett érettségi vizsgát, 1911-ben
és 1916-ban a kolozsvári Egy.-en jog-és államtud. doktorátust szerzett, 1923-ban pedig egys.
bírói és ügyvédi vizsgát tett. Pályája egyes
állomásai: kolozsvári joggyakornok 1916, pécsi
kir. ügyész 1923, pécsi ítélőtáblai bíró 1938 és
még az évben bp.-i táblánál bíró, amely hivatalát ma is betölti. L.: Bp., V., Pozsonyi-út 36.
Huberth Gusztáv dr., ügyvéd. Szül.: Bp.,
r. k. Érettségije után jogot végzett a
bp.-i Egy.-en, jog- és állam tud. doktorátust
majd ügyvédi okl.-et szerzett. Húsz évig
áll. szolgálatban állott, melytől azonban megvált és ügyvédi irodát nyitott. Kir. ügyészségi megbízott. A jogtud. és jogásztársadalmi egyesületek sajtóreferense. A „Magyar
Jogászhírlap” szerkesztője. Fővárosi napi és
hetilapokban gyakran jelennek meg jogtud.
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cikkei és tanulmányai. Németül és fran.
ciául beszél. L.: Bp., V., Szent István-krt 7.
Tel.: 129—234.
Hullmann Ferenc, h. polgármester, főjegyző
Szül.: Zirc., 1892 márc. 16., ref. Atyja: H.
Dániel, áll. pénztári főnök, anyja: Bogdán
Mária. Gimn. érettségit tett, községi közig.
tanfolyamot és jogot végzett, jog- és államtud.
államvizsgát tett. Résztvett a világháborúban, 1914—18-ig az orosz és az olasz fronton
harcolt, megsebesült. Mint főhadnagy szerelt
le. Kitüntetései: a III. o. kat. érd. ker., az
ezüst és bronz Signum Laudis és a Károly cs.-ker.
1919 óta áll Máramarossziget város szolgálatáéban, 1940 ótah. polgármester. Románul is beszél. L.: Máramarossziget, Városháza. Tel.: 7.
Husz Ödön, m. kir. áll. gimn. igazgató.
Szül.: Felka, 1879 okt. 31., ref. Atyja: H
János, anyja: Krompecher Berta. Családja
szepességi eredetű. Nagybátyja H. Dávid a

Husz Ödön

poprádi Kárpáti Múzeum megalapítója. A
késmári ev. főgimn.-ban érettségizett, egyet.
tanulmányait Bp.-en, Leipzigben és Jénában
folytatta. A bp.-i Tud. Egy.-en 1903-ban tanári
okl.-et szerzett. 1902—19-ig a dési m. kir.
áll. főgimn. tanára, 1919—22-ig az akkor
létesített dési ref. főgimn. igazgatója volt.
A főgimn. bezárása után a kolozsvári ref.
leányfőgimn.-ban lett igazgató 1927-ig. 1927-től
1940-ig mint tb. igazgató r. tanári szolgálatot
teljesített. A visszacsatolás után a dési kat.
parancsnokság, a dési áll. gimn. szervezésével
és igazgatásával bízta meg. Tagja volt Szolnok-Doboka vm. törv. hat. biz.-nak, városi
képviselőtestületi tag, egyháztan., az Erdélyi
Múzeum Egyes. vál. tagja, az Erdélyi Kárpát
Egyes. alelnöke. Önálló műve: Gyakorlati
bevezetés a biológiába címmel jelent meg.
Növénytani, állattani és biológiai tankönyvet is
írt. Több éven át cikkírója volt a Pásztortüzeknek és az Erdély c. lapnak. Németül,
románul is beszél. L.: Dés, Áll. gimn.
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Illyés Ferenc

I
Igó Elek dr., ítélőtáblai bíró. Szül.:
Komárom, 1892., ref. Középisk. a pápai ref.
főgimn.-ban végezte 1910-ben, majd a bp.-i
Egy.-en joghallgató lett. A háború kitörésekor
kat. szolgálatra vonult be a 83. gy.-e.-hez.
A jogtudori okl. és a bírói képesítés megszerzése után előbb joggyakornok volt Komáromban, azután jegyző Szombathelyen. 1920-ban
innen rendelték be az Igazságügyminisztériumba. Jelenleg is a minisztériumban teljesít szolgálatot, mint III. fiz. csop. jellegével
felruházott kir. ítélőtáblai bíró. A budai ref#
egyházközség presbitere, a Keresztény Nemzeti Liga vál. tagja. L.: Bp., II., Tölgyfa-u.
14. Tel.: 121-670.
Illés Gyula dr., egyházkerületi előadó
tanácsos.
Szül.:
Hódmezővásárhely,
1891
febr. 5., ref. Atyja: néh. I. Gyula tanár,
anyja: néh. Futó Ilona. Középisk. végeztével egy.-i tanulmányokat a bp.-i Tud. Egy.-en
folytatott és mint a br. Eötvös Koll. tagja,
középisk. tanári, filozófiai tudori és gyorsíró tanári okl.-et szerzett. Pályáját 1913-ban
kezdte a Bethlen Koll.-ban, 1914-től 1920-ig
a kolozsvári Ref. Koll.-ban tanított és 1920
óta az Erdélyi Ref. Egyházkerület előadó
tanácsosa és az iskolaügyek előadója. Rengeteg tanügyi és isk.-politikai cikke jelent meg.

Hosszabb ideig tartó tanulmányokat folytatott Franciaországban. Egyházi tanács bíró,
ref. zsinati tag, egyházkerületi közgyűlési
tag, a kolozsvári „Társadalom” elnöke és
több egyes. vál. tagja. L.: Kolozsvár, Magyar-u. 1. Tel.: 36-91.
Illyés Ferenc, községi főjegyző. Szül.:
Kolozsvár, 1878 aug. 11., r. k. Atyja: I. Ferenc, anyja: Soltész Anna. A kolozsvári
kegyesrendi gimn.-ban érettségizett, majd elvégezte a közig, tanfolyamot. 1898-ban Szárfenesen jegyzőgyakornok lett. 1906-ban pedig
aljegyző. 1906—11-ig kőrisfői körjegyző volt,
majd 1919—29-ig Szászfenesen működött mint
körjegyző. 1929—30-ig Kolozs vm. levéltári
tisztviselője volt, 1930-ban nyugdíjba ment.
A visszacsatolás után Szászfenesen vezető főjegyzővé nevezték ki. Működése során a magy.
kultúra fejlesztését mindenkor szem előtt tartotta. Szerepelt a románok fekete könyvében,
résztvett minden magy.
megmozdulásban.
Tagja volt a Magy. Pártnak, az Erdélyi r. k.
népszövetségi tagozat elnöke, a Dalárda, a
műkedvelő csoport elnöke, egyházi tanácsos,
a szászfenesi r. k. egyes.-ek vezetője. Felesége
Todor Irén okl. tanítónő, aki a népnevelés
terén
hervadhatatlan
érdemeket
szerzett.
Németül, románul is beszél. L.: Szászfenes.
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Ilniczky Aurél, szolgabíró. Szül.: Máramarossziget, 1906 júl. 5., ref. Atyja: n. I. Aurél,
posta- és távirdafőtiszt, anyja: Pribnov Ilona.
A középisk. elvégzése után jogtud. okl.-et szerzett a kolozsvári Tud. Egy.-en, 1934-ben megválasztották az erdélyi Magy. Népközösség főtitkárává és megkapta a jogtanácsosi címet is.
1938-ban a besztercei Magyar Iparosegylet jogtanácsosa volt, 1939-ben az ottani kisebbségi magy. bizalmi biz. tagja lett, 1940 aug.ban a Magyar Párt főtitkára és jogtanácsosa,
valamint Beszterce-Naszód vm. Magyar Pártja
ötös bizalmi biz.-nak tagja lett. A visszacsatolása után a besztercei alsójárás szolgabírája, járási tűzrendészeti felügy., leventebiz.
tag és a vár. képv. test. tagja lett. A román megszállás idején sokat fáradozott a magyarság
érdekében. L.: Beszterce, Gyulafehérvári-u. 25.
Tel.: 74.
Ilonka Ferenc dr., ügyvéd. Szül.: Mezőbánd, 1897 okt. 25., ref. Atyja: I. Ferenc
földmíves, anyja: Kibédi Julianna. A marosvásárhelyi Ref. Koll.-ban érettségizett, a szegedi Tud. Egy.-en szerzett jogi és államtud.
doktorátust. 1936-ban a szegedi Ügyvédi
Kamara tagja lett. Hazament Marosvásárhelyre, ahol 1936 óta folytat ügyvédi gyakorlatot. A Magy. Párt tagja, a Szefke marosszéki nemzetségének elnöke. Résztvett a
világháborúban 1915—18-ig, az orosz, román
és olasz frontokon harcolt. Tart. hadnagy,
kitüntetései: a II. o. vit. ér., a bronz vit. ér.,
a Károly cs.-ker. és a bajor ker. Tagja volt
a Nemzeti Ha dseregnek. Beutazta Európát.
Románul is beszél. L.: Marosvásárhely,
Széchenyi-tér 64.
Ilosvay Árpád, nagyilosvai, kereskedő.
Szül.: Nagysebes, 1901 ápr. 1., ref. Atyja:
néh. I. Géza. Néh. Ilosvay Lajos dr. bp.-i
műegy. rektor államtitkár a nagybátyja volt
Keresk. érettségit tett Kolozsvárt, keresk.
pályára lépett és a román megszállás alatt
szívós munkával jó nevet szerzett magának
a keresztény magy. kereskedelemben. A
bánffyhunyadi Magy. Iparosok és Kereskedők Kultúregyes.-nek 11 éve elnöke.
Városi tanácsos. Románul is beszél. L.:
Bánffyhunyad.

Imre Lajos dr.

Imets Károly dr., v. tartományfőnök,
zárdafőnök. Szül.: Tusnád, 1884 okt. 28.,
r. k. Atyja: I. Andor földbirtokos, anyja:
Ravasz
Júlianna.
Középisk.
Gyulafehérvárott és Erzsébetvárosban végezte, a theológiát Vajdahunyadon, az egy.-et pedig
Kolozsváron. Egyházi jogi doktorátust szerzett. 1901-ben belépett a Szt. Ferenc Rendbe.
1916-ig Medgyesen és Vajdahunyadon a rend
iskoláiban tanárkodott. A világháború utolsó
éveiben tábori lelkész volt, 1918—24-ig házfőnök. 1924—30-ig Déván plébános-házfőnök,
1930—36-ig pedig Kolozsvárott tartományfőnök volt. 1936 óta Marosvásárhelyen zárdafőnök. A román megszállás alatt az Erdélyben
maradt magy. állásnélküli tisztviselők segélyezését vezette. Dr. Hajdu Istvánnal és dr.
Csernáth Józseffel megalapította a magy.
érdekeket szolgáló Székely Föld c. napilapot.
1920-ban a románok elfogták, a hadbíróság
ötévi börtönre ítélte, a fellebbviteli tárgyaláson azonban tízhónapi vizsgálati fogság után
felmentették. A Magy. Párt, a MSE stb.
tagja. Százados-lelkész, a Vöröskereszt érd. ér.
tulajdonosa. Számos cikket írt a magy. kisebbség érdekében, tárcái és vezércikkei jelentek
meg. Németországban, Olaszországban és
Romániában járt. Németül, románul is beszél.
L.: Marosvásárhely, Széchenyi-tér 19.
Imre Lajos dr., ref. theológiai tanár. Szül.:
Hódmezővásárhely, 1888 nov. 4., ref. Atyja:
dr. I. Lajos tanár, anyja: Fazakas Janka,
nagy atyja: I. Sándor nyelvész, a kolozsvári
Egy. első tanárai közé tartozott. Középisk.
tanulmányait a hmezővásárhelyi ref. főgimn.ban végezte, lelkészi, theológiai m.-tanári és
pedagógiai doktori okl.-ét Kolozsváron szerezte, hallgatója volt az aberdeni (Skócia) és
a heidelbergi egyet.-nek is. Jelentős irodalmi
tevékenységet fejt ki, különösen pedagógiai
és vallástud. téren. Képviselte az Erdélyi
Ref. Egyházkerületet a presbiteri Világszöv.
zürichi, genfi, elberfeldi, cardiffi és több hazai,
valamint külföldi konferenciáján. Beszél angolul, németül és románul is. L.: Kolozsvár,
Magyar-u. (Hitler Adolf-tér 13).
Imre Lajos dr., egy. nyilv. rk. tanár. Szül.:
Littke (Nógrád vm.), 1900 márc. 21., r. k.
Atyja: néh. I. Antal, anyja: Csomany Bor-
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bála. A gimn.-ot Losoncon, az egy.-et Bp.-en
végezte. Természettud. doktorátust és középisk. tanári okl.-et szerzett. 1924—26-ig a
bp.-i Egy. Radiológiai Intézetében volt megb.
tanársegéd, majd 1926—35-ig tanársegéd,
1935—39-ig pedig adjunktus. Ezután egy évig
a bp.-i Egy. ált. Kémiai Intézetének tanára
volt. 1940 okt.-ben a kolozsvári Egy. ált. és
fizika-kémiai tanszékére nevezték ki nyilv.
rk. tanárnak. A Kémiai Intézet igazgatója.
A Természettud. Társ., a Deutsche Chemische Gescllschaft, a Collegium Hungaricum
tagja. 1918-ban rövid ideig kat. szolgálatot
teljesített, tart. hadapródjelölt őrmester. Két
és fél évig mint a Collegium Hungaricum tagja
Berlinben folytatott tanulmányokat. Főleg
radioactivitással foglalkozik. Számos közleménye jelent meg kémiai, fiziko-kémiai kérdésekről, radioactivitásról német-, angol- és
magyarnyelvű folyóiratokban. Németül, angolul, franciául is beszél. L.: Kolozsvár,
Mikó-u.
Imre Sándor, községi jegyző. Szül.: Marosvásárhely, 1897 febr. 18., ref. Atyja: I. Sándor, anyja: Ady Mária. Marosvásárhelyen
érettségizett, jegyzői okl.-ét 1919-ben szerezte
meg. Még ez évben Magyarlóna község választotta meg jegyzőnek s 1930-ig kiváló körültekintéssel és szakértelemmel működött, úgy
hogy 1930-ban Kolozsvárra a közigazgatási
bíróságra rendelték be szolgálattételre. A bevonulás után Gyalu község jegyzőjévé választotta. A megszállás idején minden magy. megmozdulás lelkes vezetője volt. A világháború
alatt, 1916—18-ig az olasz fronton teljesített
szolgálatot. Románul is beszél. L.: Gyalu.
Imreh Barna dr., ref. lelkész. Szül.: Angyalos, 1908 jún. 20. Nemes lófő székely(primipilus)
családból származik, amely az ,,angyalosi” előnevet használja. A sepsiszentgyörgyi ref. gimn.nak elvégzése után két éven át jogot, három éven
át teológiát hallgatott a kolozsvári Egy.-en,
egy évet a bp.-i Teológián. Ekkor külföldre
ment és sorra látogatta a halki, königsbergi és
brüsszeli egy.-eket, amelyeken bölcsészetet,
illetőleg teológiát hallgatott. Lelkészi okl.-ét
Kolozsvárott, a doktorátust Brüsszelben szerezte. 1933—1936-ig s. lelkész volt Brassóban,
1936 óta lelkész Mezőbándon. Közs. képv.-

Inczefi Lajos

test. tag., a ref. Férfiszöv., az iskolaszék, a ref.
Dalárda elnöke, a Hangya ig. tagja, az Erdélyi
Párt marostordamegyei tagozatának vál. tagja
stb. Különböző szaklapokba természeti leírásokat és vadász elbeszéléseket írt. Megjelenés előtt
áll,,Mezőbánd és református egyháza” című monográfiája. Németül, franciául és románul is
beszél. L.: Mezőbánd.
Imrey Károly dr., orvos, kolozsvári egy.-i
tanársegéd. Szül.: Kolozsvár, 1891 jún. 7.,
ref. Atyja: I. Gyula, anyja: Pénzess Julianna.
Orvosi diplomájának megszerzése után élettani gyakornok volt Kolozsvárott, majd tart.
főorvosi rangban kat. szolgálatra vonult be
és végigharcolta a világháborút, ahol a bronz
és az ezüst Signum Laudisszal a kard., a kisezüst vit. éremmel, a Károly cs.-ker.-tel, a Vörös kereszten a tiszti keresztszalaggal tüntették
ki. A megszállás alatt Kolozsvárott gyakorlóorvosi működést folytatott és az összes családtagjait, valamint özvegy édesanyját is segélyezte. A Magy. Pártnak, később pedig a
Magy. Népközösségnek ingyenes orvosa volt.
A megszállás alatt a hadbíróság 30 napi fogságra ítélte, amit ki is töltött. Beszél németül
és románul is. L.: Kolozsvár, Mátyás királytér 9. Tel.: 34-27.
Imrik Gusztáv dr., ügyvéd. Szül.: Nagyvárad, 1873 febr. 7., r. k. Gimn. tanulmányait
a nagyváradi premontrei főgimn.-ban végezte,
majd jogtud. és ügyvédi diplomát szerzett. 1899
óta a váradi káptalan szolgálatában áll, amelynek jelenleg főügyésze. Fiatalabb korában a nagyváradi Kat. Körben fejtett ki működést, mint
annak titkára, majd alelnöke. Az Urak Mária
kongregációjának Nagyváradon elnöke volt,
megírta a Nagyváradi Urak Mária Kongregációja
első húszéves működésének történetét, Szt.
Ágoston életét stb. Az 1898. évi kat. jubileumi
érem és a Szent Qergely-rend lovagker. tulajdonosa. L.: Nagyvárad, Pázmány Péter-u. 4.
Tel.: 26—93.
Inczefi Lajos, okl. vegyészmérnök. Szül.:
Szászrégen, 1903 márc. 16., unit. Atyja: néh.
I. Lajos, anyja: Wermescher Emilia. Marosvásárhelyen a ref. gimn.-ban érettségizett, a
bp.-i Műegy. hallgatója lett, vegyészmérnöki
okl.-et szerzett. 1928-ban a botfalui cukor-
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gyár mérnöke lett, 1929-ben pedig Marosvásárhelyen a Bürger-sörgyár szolgálatába
állott. 1930—40-ig a Dermata bőrgyár üzemvezetője volt. 1940-ben hatósági vezetője lett
a Marosvásárhelyi Bőrgyárnak. A Magy. Párt,
a Magy. Népközösség, az Int. Véréin dér Lederindustrie Chemiker tagja, az EKE turistaszakosztályának elnöke. A bőrgyártás terén
kiváló szakismeretekkel rendelkezik. Ausztriában is járt. Németül, románul és angolul
is beszél. L.: Marosvásárhely, Bólyai-u. 15
és Kolozsvár, Dermata Bőrgyár.
Intzefi Gábor Tamás, banktisztviselő.
Szül.: Kolozsvár, 1905 ápr. 10., unit. Atyja:
I. Tamás, anyja: zilahi Székely Cecilia. Családja eredetileg Korondról származik, de az
1700-as évek végén átkerültek Nagy-Kadácsra,
ahol ki lehet mutatni a most élő Intzefiek
eredetét 1760-ig visszamenőleg. Kolozsvárott
felsőkeresk. isk. végzett. 1922 óta a Mezőgazdasági Bank és Tkp. tisztviselője. Az Erdélyi Kárpát Egyes. vál. tagja és központi
könyvvezetője, a Magy. Népközösség főtizedese. Mérlegképes könyvelő. Románul, eszperantóul és németül is beszél. L.: Kolozsvár,
Tordai-u. 21.
Inczcdy-Joksman Ödön dr., nagyváradi.
Alsófehér vm. utolsó magy. alispánja, Kolozs
vm. főispánja, az Orsz. Magy. Párt ü.-v. alelnöke, az Erdélyi r. k. Status ig. tanácsának
alelnöke és ezen alapon a Felsőháznak is tagja.
Szül.: Gyulafehérvár, 1878 jún. 2., r. k. Atyja:
J. Nándor, kir. tvszéki elnök, anyja: diódváraljai Wass'Irma. Középisk. elvégzése után
a kolozsvári Egy.-en jogtudori okl.-et szerzett.
Alsófehér vm. szolgálatába lépett 1902-ben.
Előbb vm.-i aljegyző, 1908-ban vm.-i főjegyző,
1917-ben pedig alispán lett. A román megszállás alatt az Orsz. Magy. Párt intézőbiz.nak tagja volt, 1926 óta ü.-v. alelnöke. 1940ben lett Kolozsvármegye főispánja. A világháború kitörésekor mint a vm. akkori főjegyzője a háború egész tartamára fel volt
mentve a kat. szolgálat alól, ennek ellenére
1914-ben önként jelentkezett kat. szolgálatra,
de bevonulását a belügymin. a közszolgálat
érdekében nem engedélyezte. A volt romániai
Magy. Dalosszöv. elnöke, a kolozsvári Magy.
Zenekonzervatorium volt elnöke, a nagy-

Istvánffy Sándor dr.

enyedi r. k. egyházközség és a gyulafehérvári
Majláth-főgimn. főgondnoka. Mint az erdélyi
magy. szegénysorsú főisk. hallgatók segélyakciójának vezetője, önálló hangversenyeket
rendezett, amelyeken saját hegedűkíséretével
magy. nép- és műdalokat adott elő. Egyízben
a Zeneművészeti Főisk. dísztermében Bp.-en
is fellépett, ezen a hangversenyen közreműködött Ravasz László ref. püspök és Áprily Lajos
költő is. E hangversenyekből tekintélyes
jövedelmet biztosított a Diáksegélyakció javára. Németül és románul is beszél. L.:
Kolozsvár, Unió-u. 20.
István Mihály dr., ügyvéd, kat. közig,
előadó. Szül.: Marosvásárhely, 1889 nov. 9.,
ref. Atyja: I. Mihály, anyja: tordátfalvi Nagy
Karolina. Marosvásárhelyen a Ref. Koll.ban érettségizett, az egy.-et Kolozsváron végezte el, ugyanitt szerzett jogi doktorátust.
Marosvásárhelyen egys. bírói és ügyvédi vizsgát tett. 1913—18-ig kat. szolgálatot teljesített
a 62. gy.-e. kötelékében. Az orosz, szerb, olasz
fronton harcolt és főhadnagyi rangban szerelt
le. Kitüntetései: III. o. kat. érd. ker. a kard.,
a Signum Laudis a kard. kétszer, a II. o. ezüst
vit. ér., a Károly cs.-ker és a bajor ker. 1921
óta folytat ügyvédi gyakorlatot Marosvásárhelyen. A Magy. Párt intézőbiz. tagja, a Kaszinó ügyésze, a ref. egyházközség presbitere,
a ref. egyházmegye ügyésze, a Ref. Koll.
gondnoka, az erdélyi ref. egyházkerület képviselője és a marosvásárhelyi Tkp. ügyésze.
Németül, románul is beszél. L.: Marosvásárhely, Klastrom-u. 9. Tel.: 198.
Istvánffy Sándor dr., nagyváradi, kibédi
és kisasszonyfalvi, ny. ítélőtáblai bíró, ügyvéd. Szül.: Kaposvár, 1881 jan. 1., r. k.
Érettségit szülővárosában a piarista gimn.ban tett, jogot a bp.-i Egy.-en végzett, ott
avatták jogtudorrá, majd hadbírói okl.-et
szerzett és kitüntetéssel tette le a gyak. bírói
vizsgát Bp.-en. Igazságügyi pályára 1902-ben
lépett, mint joggyakornok a bp.-i keresk. és
váltótörv.-széknél, azután fokozatos előléptetéssel jegyző, bíró, végül táblabíró lett és
1922-ben nyugállományba ment. Azóta gyak.
ügyvéd. Bírói működése alatt nagy szerepe
volt a bírósági státusmozgalmakban. A külön
bírói státus kivívása és a bírói magasabb
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javadalmazás elérése részben az ő érdeme
volt. Sokat működött a jogi irodalom terén,
„Büntetőjogi jegyzetek” c. munkája 1902-ben
jelent meg. Tagja számos társadalmi és kari
egyes.-nek. A világháborúban mint századoshadbíró teljesített szolgálatot és tulajdonosra
a 60 éves polg. és kat. eml. éremnek, a Signum Laudisnak és a háborús eml. éremnek.
Németül, angolul, franciául és olaszul is beszél. L.: Bp., V., Szent István-krt 13. Tel.:
119-235.
Iszlay Dezső dr., szentgericzei, ügyvéd.
Szül.: Orosháza, 1902., r. k. Az aradi r. k.
gimn.-ban tett érettségit, a szegedi Egy.-en
jogtudorrá avatták és 1932-ben ügyvédi okl.-et
szerzett. Elvégezte ezenkívül az egyéves
keresk. tanfolyamot Is. A Magy. Földhitelintézetek Orsz. Szöv.-nél, később a Magy. Földhitelintézetnél jogtanácsossá szerződtették és
1939-ben a Fővárosi Közmunkák Tanácsa is
jogtanácsossá nevezte ki. A Magy. Jogművesek
Társasága tagja. Németül is beszél. L.: Bp.,
V., Nádor-u. 11. Tel.: 121-480.
Iszlay Géza dr., szentgericzei, kir. közjegyző. Szül.: Torda, 1886 febr. 27., unit.
Atyja: néh. I. Márton, híres unit. egyházi
zeneszerző. Anyja: néh. Bartha Berta, Barabás Miklós, híres 48-as festőművész családjából
származik. Középisk. elvégzése után jogi és
államtud. doktorátust tett, megszerezte az
ügyvédi és a keresk. akadémiai főisk. diplomát
és zeneszerzésből, valamint zongorából a zenetanári diplomát. Előbb a zenei pályára készült, a román megszállás alatt meghívták a
temesvári Magy. Színházhoz karmesternek,
de ezt nem fogadta el. 1915-ben Nyárádszeredában folytatott ügyvédi gyakorlatot.
Erdély visszacsatolása után kir. közjegyzői
kinevezést kapott. Atyja zenetehetségét örökölte, több műdalt és zongorakompozíciót
szerzett. Mint kolozsvári zenekonzervatoriumi
növendék, állandó kísérője volt a Kolozsváron
fellépő világhírű művészeknek. 1919—20 telén
New-Yorkban
volt
tanulmányúton,
ennek
során Gyenge Annának, a Metropolitan művésznőjének volt zongorakísérője. Járt még
Németországban és Franciaországban is. A ro-

Iványi József Jenő

mán megszállás alatt mint ügyvéd állandóan
támadta a román bírák törvény- és erkölcsellenes magatartását, ezért többször hadbíróság elé állították és fegyelmi eljárást indítottak
ellene, de minden esetben felmentették, mert
igazolni tudta állítását. Németül, angolul,
románul is beszél. L.: Teke.
Ivándy Kálmán, min. tanácsos. Szül.:
Bp., 1892 okt. 26., r. k. Atyja: I. Kálmán,
anyja: Kiss Hermin. Középisk.-nak elvégzése után a Pázmány Péter Tud. Egy.-en államtud. államvizsgát tett, a világháborúban
résztvett, két éves frontszolgálat után három
és félévig olasz hadifogságban volt. Pályáját
a Vallás- és Közoktatásügyi Min. fogalmazói
karán kezdte meg és 1938-ban a Mechanikai
Szövőgyár R.-T. és a Bajai Posztó- és Takarógyár R.-T. hívta meg vezérigazgatójának.
Testnevelési ügyekkel behatóan foglalkozott,
alelnöke az Orsz. Testnevelési Tanácsnak.
Szakkönyvei: Testnevelési jog; A testnevelésre vonatkozó jogszabályok gyűjteménye;
Magy. testnevelés fejlődése és szervezete. Tart.
főhadnagyként szerelt le. Kitüntetései: magy.
érd. rend tiszti ker.-je, Signum Laudis, Károly
cs.-ker., háborús érmek, Olympischer Ehrenorden I. ld., osztrák, bolgár háb. eml. ér.
Külföldi tanulmányútja során Olaszországot,
Német- és Lengyelországot beutazta. Németül, franciául is beszél. L.: Bp., V., Szt.
István-krt 16. Tel.: 120-193.
Iványi József Jenő, iparművész, kormánybiztos. Szül.: Nagyvárad, 1897 jún. 1., r. k.
Atyja: Korbita Károly építőiparos, anyja:
Heimer Róza. Középisk. végezte után diplomát szerzett a bp.-i Technológián. Pályáját
a
nagyváradi
osztálymérnökségen
kezdte,
majd 1913-ban a szászrégeni kataszteri földmérési felügyelőséghez került. Onnan vonult
be 1914-ben katonának és végigküzdötte a
világháborút. Leszerelése után iparművészettel kezdott foglalkozni és jelenleg is ismert
iparművésze Erdélynek. Tagja volt a Magy.
Pártnak és vál. tagja a Kath. Körnek. Három
éven át színházi és művészeti hetilapot szerkesztett Nagyváradon. L: Nagyvárad, Vörösmarthy Mihály-u. 47/a.
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J
Jakab János, a Gamma Finommechanikai
ás Optikai Művek R.-T. igazgató-helyettese.
Szül.: Vásárosbéc, 1896 aug. 29., ref. Somogycsurgón érettségizett a ref. gimn.-ban, majd
a Műegyetemen folytatta tanulmányait és
1923-ban abszolvált. Mint nyolcadik gimnázistát besorozták katonának és már mint
katona tett érettségit. Kb. 15 hónapig volt
az orosz és olasz harctereken, 1918-ban
szerelt le. A II. o. ezüst vit. ér.-nek, kétszer,
tulajdonosa. 1916- jan.-ban soronkívül nevezték ki zászlóssá, 1917 febr.-ban a Ddár
par.-ság dicsérő elismerésben részesítette a
drótakadályokon túllévő ellenséges állások felderítéséért. 1923—33-ig a Hofherr gépgyárban működött, 1933 óta a Gamma R.-T.-nél
tölt be fontos munkakört mint h. igazgató.
A Gamma R.-T.-nél a sakk és ökölvívó
szakoszt. vezetője. L.: Bp., XI., Fehérvári-út
82. Tel.: 456—488.
Jakab Miklós Péter dr., ügyvéd, hit.
könyvvizsgáló. Szül.: Nagyszalonta, 1901.,
r. k. Középisk. részben Nagyszalontán, részben Nagyváradon végezte, a jog és államtud.
doktorátust Szegeden és Pécsett szerezte meg.
Diákkorában érte Nagyszalontán a román
megszállás, ahol atyja áll. tisztviselő volt.
Nem tette le a hűségesküt, ezért 1920-ban

menekülnie kellett családjával együtt. Előbb
Szegedre került, majd Pécsre. Jogászkodásával párhuzamosan egy fővárosi fémipargyár
titkára, majd cégvezetője volt. Amikor Bp.-en
megszerezte az ügyvédi okl.-et, megnyitotta
irodáját és közben letette a hites könyvvizsgálói vizsgát is. Németül, franciául és
angolul is beszél. L.: Bp., V., Szent Istvánkrt 15. Tel.: 126-744.
Jalsoviczky Béla dr., a Hangya Szöv.
Központ
cégvezető-ügyésze.
Szül.:
Bp.,
1897., r. k. Érettségije után jogot hallgatott
a bp.-i Egy.-en, majd 1917-ben a 11. honv.
lovastüzér e.-del hadbavonult és az olasz fronton teljesített szolgálatot, ahol résztvett a
montellói ütközetben. Tart. zászlós, a bronz
vit. érem tulajdonosa. Leszerelése után 1920ban a Hangya Szöv. központja alkalmazta,
ahol jelenleg is a jogügyi osztályon dolgozik
és a perenkívüli alosztály vezetője, cégjegyzői
címmel. Németül is beszél. L.: Bp., IX.,
Lónyay-u. 37/c. Tel.: 382-413.
Jancsó Elemér dr., kézdivásárhelyi, tanár.
Szül.: Marosújvár, 1905 ápr. 10., ref. Családja közvetlen őseit 1541-ig tudja visszavezetni. Atyja: dr. J. Ödön, anyja: Zsakó
Sarolta. Középisk. Kolozsváron végezte 1922-
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ben, doktorátust 1926-ban a bp.-i Egy.-en
szerzett, tanári okl.-ét (magy.-francia szak)
1927-ben. 1928 óta a kolozsvári Ref. Koll.
tanára. Nagy irodalmi működést fejt ki:
sz erkesztiaz „Erdélyi ritkaságok”-at. Önálló munkái: Északi rokonainknál (1930);
Észak-Afrikában (1931); Az erdélyi líra
tizenöt éve (1934); Az erdélyi magyarság
életsorsa nevelésügyének tükrében (1935).
Két évet töltött Párizsban a francia irodalom
tanulmányozásában. Vál. tagja az Erdélyi
Múzeum Egylet bölcsészeti szakosztályának.
Franciául, olaszul,angolul, németül, spanyolul,
románul is beszél. L.: Kolozsvár, Mussolinitér 16.
Jankovich Marcel dr., csalmai, ügyvéd. Szül.:
Nemesvid-Gárdospuszta, 1874., ref. Érettségit Pozsonyban tett, jogi tanulmányait a
pozsonyi Jogakadémián és a bp.-i Tud.-Egy.-en
végezte. Jogi és államtud. doktorrá Bp.-en
avatták 1897-ben, 1900-ban ügyvédi okl.-et
szerzett. Évekig élt Turinban Kossuth Lajos
oldalán, kinek neje, Meszlenyi Teréz, nagyatyja nővére volt. Pozsonyban kezdett ügyvédi gyakorlatot, ahol sokáig az ottani Ügyvédi Kamara titkára volt. Országgyűlési képviselővé a füleki kerületben választották először 1905-ben függetlenségi és 48-as programmal, 1906-ban ugyanott egyhangúlag. A háború előtti parlamentnek egyik jellegzetes
kuruc-alakja volt, aki mindenkor hű maradt
a kossuthi eszmékhez. Pozsonyból 1909-ben
Budapestre költözött és azóta folytat ügyvédi
gyakorlatot. Mint ismert alpesi kutató, megmászta Európa többszáz legszebb magaslatát,
numizmatikai
gyűjteménye
híres.
Bejárta
nemcsak egész Európát, hanem Izlandot,
Afrikát és Ázsia egy részét is. Hatalmas irodalmi
működése
közismert.
Utleírásokat,
verseket, novellákat és regényeket írt százszámra és munkáit lefordították német, cseh,
angol és észt nyelvekre is. Mindezeken kívül
számtalan cikke és tanulmánya jelent meg
különböző lapokban és számos beszédet
mondott el a nyilvánosság előtt. Előrehaladott életkora ellenére állandóan dolgozik,
jelenleg is több munkája van sajtó alatt.
Németül, olaszul, franciául, szlovákul és angolul is beszél. L.: Bp., I., Pauler-u. 19.
Tel.: 153-005.

Janovics Jenő dr.

Jankovics Sándor dr., ügyvéd. Szül.:
Bp., 1896., r. k. Középisk. elvégzése után
a bp.-i egy.-en jogot hallgatott, ugyanakkor
a szfőv. szolgálatába állott, ahol 1917-ig tisztviselő volt. A világháborúban kat. szolgálatot
teljesített, leszerelése után jogtudori okl.-et
szerzett. Beiratkozott az állatorvosi főiskolára, amelynek elvégzése után Besenyszög
községben állatorvosi gyakorlatot kezdett.
1927-ben letette a bírói és ügyvédi vizsgát,
azóta gyakorló ügyvéd. Élénk részt vett
Gömbös Gyula környezetében a politikai küzdelmekben és különösen a földreform ügyében
folytatott erős agitációt. Jelenleg az IBUSZ
jogügyi osztályán működik mint ügyész.
Minthogy időközben letette a hites könyvvizsgálói vizsgát is, ebben a minőségben is
fejt ki működést. Németül és szlávul is beszél.
L.: Bp., III., Toboz-u. 14.
Jankovics Tibor dr., tvszéki tanácselnök. Szül.: Eger, 1883., r. k. Az egri
cisztercita gimn.-ban érettségizett, a jogot az
egri Jogakadémián végezte és az egys. bírói
és ügyvédi okl.-ét Bp.-en szerezte meg. Részt
vett a világháborúban, a Károly cs.-ker.
tulajdonosa. A bírói pályára lépett és fokozatos előléptetés után jelenleg Bp.-en törvényszéki bíró, a vádtanács elnöke. L.: Bp.,
XII., Mártonhegyi-út 27/a.
Janovics Jenő dr., színigazgató. Szül.: Ungvár, 1872 dec. 8., ref. Bp.-en reáliskolát végzett, majd a kolozsvári Egy. hallgatója lett,
filozófiai doktorátust szerzett. A bp.-i Színművészeti Akadémián okl.-et nyert. 1895-ben
a kolozsvári színház színésze, majd rendezője, 1900-ban pedig művezetője lett. 1902—
1905-ig Szegeden volt igazgató, majd 1905—
1933-ig a kolozsvári Nemzeti Színház igazgatója. 1936-ban, 1937- és 1938-ban a szegedi
szabadtéri előadásokat rendezte. Ő volt
egyébként a legelső magy. film készítője,
1911-től 1918-ig irányítása alatt 72 magy.
filmet készítettek. A Sárga csikó c. magy. filmjét még Japánban is előadták. 1936—37-ben
Korda Sándor „London Filmgyár”-át Romániában képviselte. Színházigazgatói tisztségétől visszavonulva a m. kir. Kultuszmin. oktatófilm-kirendeltsége megbízásából 1933—38-ig
Erdély
műemlékeit,
természeti
szépségeit
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geográfiáját és etnográfiáját filmre vette fel,
mint iskolai tananyagot. Tagja az Erdélyi
Irodalmi Társ.-nak, a Kemény Zsigmond
Társ.-nak Marosvásárhelyen, a Magy. Pártnak,
a Magy. Népközösségnek és a Magy. Kaszinónak. Több irodalmi és színháztörténeti munkája jelent meg, így: Csiky Gergely élete és
művei; A magy. dráma irányai; A Farkasutcai színház története. Beutazta Európát,
németül, angolul, franciául és románul is
beszél. L.: Kolozsvár, Petőfi-u. 14. Tel.:
20-35.
Jaross Béla, nemesmiticzi, marosvásárhelyi, r. k. plébános, pápai prelátus, apátfőesperes. Szül.: Kistapolcsány, 1877 ápr. 30,
r. k. Atyja: J. Imre, anyja: Iván Paula.
Esztergomban érettségizett, majd elvégezte a
theológiát és pappá szentelték. 1900-tól
1908-ig Marosvásárhelyt volt káplán, 1908—
1920-ig pedig főgimn. tanár. 1920 óta plébános-főesperes. 1923—25-ig a Magy. Párt
elnöke volt. A román megszállás alatt a város
törv. hat. biz. tagja. ,,A marosvásárhelyi r. k.
egyházközség története a hitújítás előtt” c.
tanulmányt írt. Járt Olasz- és Németországban. Németül és szlovákul is beszél. L.: Marosvásár hely, Széchenyi-tér 6.
János Gáspár dr., zetelaki, ügyvéd, táblabíró. Szül.: Székelypálfalva, 1888 szept. 6.,
r. k. Atyja: J. Ferenc, anyja: farkaslaki
Hints Anna. A gimn. Székelyudvarhelyen,
az egy.-et Kolozsváron végezte, jogi doktorátust szerzett. Gyulafehérváron a Theológiai
Akadémia hallgatója volt. 1911—19-ig lelkész,
majd r. k. tábori lelkész volt. Az orosz és
olasz fronton teljesített szolgálatot, megsebesült. 1922-ben egységes bírói és ügyvédi vizsgát tett, 1929-ig ügyvédi gyakorlatot folytatott. 1929-ben a Magy. Párt megválasztotta
Kolozsvár alpolgármesterének. 1931-ig h.
polgármester volt. A Vasgárda halálra ítélte,
azonban a Jorga-kormány közbelépésére nem
végezték ki. Azóta ismét ügyvédi gyakorlatot
folytat. 1940 óta Kolozsváron táblabíró.
A Magy. Párt, a Magy. Népközösség tagja,
a Székely Társ. vezetőségi tagja, elnöke. Részt
vett minden magy. hazafias megmozdulásban.
Tart. tábori lelkész, kapitányi rangban. Kitüntetései: a bronz Signum Laudis a Vörös-

Jelen József

kereszt és a Károly cs.-ker. Jogi és theológiai
szakismeretekkel
rendelkezik.
Közgazdasági
és politikai vonatkozású cikkei jelentek meg.
L.: Kolozsvár, Mikó-u. 47. Tel.: 36-37.
Jánosi László dr., törvényszéki bíró. Szül.:
Arad, 1885., r. k. Középisk. és jogi tanulmányait Bp.-en végezte és ugyancsak ott
szerzett ügyvédi és bírói okl.-et. Bírósági szolgálatát mindvégig Bp.-en teljesítette. 1914ben jegyző volt és akkor vonult be hadiszolgálatra, a világháborúban 1918-ig a fronton
volt. Tulajdonosa az arany Signum Laudisnak, az ezüst Signum Laudisnak a kard.,
a III. o. kat. érd. ker.-nek, a Károly
cs.-ker.-nek, a Deutsche Ehrenkreuzmünze
des Weltkrieges-nek; századosi rangban sze-,
relt le. A háború után újra elfoglalta állás át
1921-ben bírósági titkár, 1922-ben tvszbíró
és 1940-ben tanácselnök a bp.-i kir. büntetőtörvényszéken. Németül és franciául is beszél.
L.: Bp., XII., Daruváry-u. 17. Tel.: 150-940
Járossy Jenő dr., ügyvéd, zeneszerző. Szül.:
Szegeden, 1887. Bp.-en végezte jogi tanulmányait, de egyidejűleg a Zeneművészeti Főiskola
növendéke is volt. Az ügyvédi okl.-nek Marosvásárhelyen való megszerzése után ügyvédi
irodát nyitott. A világháborúban hosszabb időt
töltött a fronton és kitüntetéseket szerzett.
Számottevő sikert aratott dalszerzeményeivel és
különösen népszerűek magyar nótái, amelyek
állandóan szerepelnek a rádió, a hangversenyek
és magyar zenekarok műsorán. L.: Bp., II.,
Bimbó-u. 37. Tel.: 157—273.
Jelen József, az Erdélyi Bank főtisztviselője. Szül.: Kolozsvár, 1883 jún. 18., r. k.
Atyja: J. M. József, városi kerületi kapitány,
anyja: Marschalkó Polixéna. Érettségi után
Kolozsváron keresk. akadémiát végzett. 1901ben a kolozsvári Keresk. Bank tisztviselője lett,
később cégjegyző volt az intézet 1933-ban történt felszámolásáig. 1939 óta az Erdélyi Bank
szolgálatában áll. Az EMKE alapító tagja, a
kolozsvári Zenekonzervatórium alapító tagja,
a kolozsvári Magy. Kaszinó és az Erdélyi Kárpát Egylet tagja. Utazásokat tett Olaszországban és Ausztriában. Németül és románul is
beszél. L.: Kolozsvár, Ferencz József-u.
15. sz.
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Jeney István dr., nagyenyedi, Maros-Torda
vm. aljegyzője. Szül.: Mezőcsávás (MarosTorda vm.), 1898 jún. 22., ref. Atyja n. J.
József, anyja: magyarbölkényi Kiss Ilka, n.
nagyapja: néh. n. J. József, Maros-Torda vm.
királybírája, majd orsz. gyűl. képviselője volt.
Ezt megelőzően az 1848-as szabadságharcban
őrnagy volt, a császáriak letartóztatták és
Kufsteinba szállították, ahol hét évig várfogságot szenvedett. Deák Farkas „Fogságom
története” című művében részletesen ír n. J.
József fogságáról is. A gimnázium elvégzése
után államtud. doktorátust szerzett Szegeden és
jegyzői okl.-et Marosvásárhelyen. 1917-ben bevonult a 9. honvédhuszárezredhez és a tiszti
iskola elvégzése után önként jelentkezett a
harctérre, ahol több ütközetben vett részt, így
a bukovinai, a román, majd a piavei harcokban.
A nagyezüst és a bronz vit. érem, a Károly cs.
ker., a háb. emlékérem, a bolgár és az osztrák
emlékérmek tulajdonosa. A román megszállás
alatt hajthatatlan magyarsága miatt hétízben
volt letartóztatva. Élete kockáztatásával megmentette a mezőkölpényi magyarok életét,
ezért felterjesztették a Nemzetvédelmi Kereszttel való kitüntetésre. Folyamatban van vitézzé
való avatása is. A román megszállás alatt a
marostordai Magyar Párt elnöki tanácsának
tagja, a mezőkölpényi pártszervezet elnöke volt.
Bátor, a román visszaéléseket és jogtalanságokat ostorozó beszédei miatt többször letartóztatták. A marosi ref. egyházmegyének tanácsosa, a marostordai Földműves Szöv. ig.-ja,
a ref. Férfiszöv. titkára stb. volt. Különleges
szakismereteket szerzett a méhészet, állattenyésztés, gyümölcs- és szőlőtermelés körében
és ezekből vizsgázott is. A huszonkétéves román
megszállás alatt minden magyar megmozdulásban élénk részt vett, a legnagyobb önzetlenséggel és bátor kiállással. Gazdasági lapokban és a
napisajtóban is több cikke jelent meg. L.:
Marosvásárhely, Horthy Miklós-u. 11/a.
Jeszenszky István dr., nagyjeszeni, Kolozsvár I. o. aljegyzője. Szül.: Nagysink (Nagyküküllő vm.), 1909 nov. 4., r. k. Atyja: n.
J. Aladár szolgabíró, anyja: Sztojka Ilona.
A kolozsvári Egy.-en szerzett jogi doktorátust,
1935-ben ügyvédjelölt volt, majd 1938-ban
ügyvédi gyakorlatba kezdett. 1940 őszén a
Magy. Párt szolgálatába állt, meghatalmazást

Jodál Gábor dr.

kapott az államrendőrség felügyeletére, valamint
az összes kaszárnyák és középületek felügyeletére és leltár szerinti átvételére Kolozsváron.
Szept. 11-én Beck Albert ezredes, városparancsnok titkára lett. A kat. parancsnokság megszűntével felterjesztették kormányzói elismerő
oklevéllel való kitüntetésre. Ugy a román megszállás alatt, mint különösen a felszabadulás
napjaiban elismerésreméltó jelentős tevékenységet folytatott a közigazgatás munkálataiban.
Beszél németül és románul. L.: Kolozsvár,
Bethlen-u. 14.
Jékely Endre dr., m. kir. telepítési s. titkárSzül.: Nagyenyed, 1914 okt. 8., ref. Atyja:
J. (Áprily) Lajos, anyja: Schefer Ida. 1937-ben
államtud. doktorátust szerzett, három évvel később pedig gyakorlati közigazgatási vizsgát
tett. 1914—26-ig Nagyenyeden élt, ahol atyja
a Bethlen Kollégium tanára volt. 1926—30-ig
Kolozsváron laktak. Ötödik gimnazista korában
hagyta el családjával Erdélyt. 1935-ben a Földmívelésügyi Min.-hoz került. Birtokpolitikai
szakismeretekkel rendelkezik. Tart. zászlós.
L.: Bp., II., Lorántffy Zsuzsanna-u. 3. Tel.:
115—016.
Jékely Zoltán dr., író, a Nemzeti Múzeum
Orsz. Széchenyi Könyvtárának tisztviselője.
Szül.: Nagyenyed, 1913 ápr. 24., ref. Atyja:
J. (Áprily) Lajos, anyja: Schefer Ida. Középisk. elvégzése után a bp.-i Tud. Egy. bölcsészeti
karán magyar irodalom, esztétikai és művészettörténeti tanulmányokat folytatott és doktori
okl.-et szerzett. 1926-ig Nagyenyeden élt, 1926—
1929-ig Kolozsvárt, 1929—41-ig Budapesten.
Képesített könyvtáros. Éjszakák c. verseskötete, Kincskeresők, Medárdus, Zugliget c.
regényei, Uj ezredév felé címen pedig 1940-ben
versei jelentek meg. Az erdélyi irodalom kezdetei a háború után —, Kuncz Aladár — címen
doktori értekezést írt. 1939—40-ben olasz áll.
ösztöndíjjal Rómában tartózkodott. Járt ezenkívül Franciaországban tanulmányúton. Németül, franciául, latinul, angolul és románul is
beszél. L.: Bp., II., Lorántffy Zsuzsanna-u. 3.
Tel.: 155—016.
Jodál Gábor dr., ügyvéd, orsz. gyűl. képv.
Szül.: Bonyha, 1882 márc. 31., ref. Atyja:
J. József, anyja: Szakáts Rózsa. Gimn. tanul-
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mányait a székelyudvarhelyi ref. kollégiumban,
jogi tanulmányait pedig a bp.-i tud. egy.-en
folytatta, ott szerzett ügyvédi diplomát is.
1909-ben lett gyakorlóügyvéd. A román megszállás alatt ügyvédkedett, a Nemzeti Tanács
elnöke volt, a Magy. Párt székelyudvarhelyi
tagozatának elnöke, a vm.-i tanács elnöke, az
Ügyvédi Kamara elnöke, a Magy. Pártklub
elnöke, a Ref. Férfiszöv. elnöke, a Szent Egyházfalvi Tkp. elnöke, az Erdélyi Múzeum
alapító tagja, a székelyudvarhelyi ref. egyház
főgondnoka, a ref. kollégium és tanítóképző
gondnoka, a 82. gy. e. Frontharcos Szöv. elnöke,
a „Székely Közélet” igazgatója, jelenleg orsz.
gyűl. képv. A román megszállás alatt bebörtönözve, majd internálva sokat szenvedett igaz
magyarságáért. Vádlottja volt egy felségsértési
és több irredenta bűnpernek. A nyilvánosságra
jutott román IV. feketelista nevével kezdődött.
Politikai cikkei jelentek meg napilapokban.
A világháborúban az osztrák-magyar hadseregben szolgált, tart. hadnagy. Vaskoronarend III.
o., a h. ékítm. kat. érd. ker. III. o., nagy és kis
ezüst, a bronz vit. érem, és a Károly cs.-ker.
tulajdonosa, illetve lovagja. Beszél németül és
románul is. Hat cikluson keresztül egyhangú
választás útján került az Ügyvédi Kamara
elnöki székébe és ugyanúgy a Magy. Párt elnöki
tisztségébe is. L.: Székelyudvarhely, Bethlen-u.
9. Tel.: 36.
Jóna Sándor, gyógyszertártulajdonos. Szül.:
Máramarossziget, 1902 jan. 14., ref. Atyja: J.
Antal gazdálkodó, anyja: Perka Julianna.
A máramarosszigeti ref. gimn.-ban érettségizett, a bp.-i Egy.-en folytatta tanulmányait,
gyógyszerészi okl.-et szerzett. 1929 óta önálló
gyógyszerész Máramarosszigeten: a Szt. Erzsébet gyógyszertár tulajdonosa. A Magy. Párt
máramarosszigeti intézőbiz. tagja. A román
hadseregben főhadnagy-gyógyszerész volt. Járt
Bécsben és Romániában. Németül, románul is
beszél. L.: Máramarossziget, Horthy Miklóstér 13.
Jónás Sámuel dr., vitéz, ügyészségi alelnök.
Szül.: Cegléd, 1889., ref. Középisk. végeztével a bp.-i Egy.-en fejezte be jogi tanulmányait.
1913-ban kinevezték joggyakornoknak a bp.-i
kir. törvényszékhez. Ugyanott 1. jegyző, majd
titkár volt. A világháború kitörésekor hadba-
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vonult és 39 hónapig frontszolgálatot teljesített.
Tulajdonosa az I. o. ezüst, a bronz vit. éremnek, a Károly cs.-ker.-nek. 1932 ápr.-ban vitézzé
avatták. Tart. főhadnagy. A háború után elfoglalta ismét hivatalát, 1922-ben kir. ügyésszé és
1940 jan. 1-én ügyészségi alelnökké nevezték
ki. Jelenleg a bp.-i kir. ügyészségnél teljesít
szolgálatot, mint fogházügyész. Németül beszél.
L.: Rákospalota, Wágner-tér 2. Tel.: 116—
370.
Joós László dr., m. kir. postafelügyelő.
Szül.: Miskolc, 1906, ref. Atyja: Joós Károly,
anyja: Kulcsár Julianna. Középisk. tanulmányait a miskolci ref. főgimn.-ban, jogi tanulmányait a miskolci ág. ev. Jogakadémián végezte és a pécsi Tud. Egy.-en államtud. doktorátust szerzett. 1924-ben a posta szolgálatába
lépett, több éven át a miskolci postahivatalnál,
majd a debreceni postaig.-on teljesített szolgálatot. Az erdélyi részek visszacsatolása után kirendelték a nagyváradi 2., majd az 1. sz. postahivatalhoz mint szervező főnökhelyettest. 1941
febr. 1 óta a nagyváradi m. kir. postaigazgatóságon teljesít szolgálatot. L.: Nagyvárad,
Rákóczi-út 12. Tel.: 25—44.
Josefovits László dr., ügyvéd. Szül.: Bp.,
1906., r. k. Gimn. érettségi után a pécsi
Egy.-en jogot végzett, jogtudorrá avatták és
Bp.-en megszerezte az ügyvédi okl.-et. Elnöke
az Ügyvédjelöltek és Ügyvédek Nemzeti Pártjának, az Orsz. Ügyvédjelölt Szöv. tb. tagja,
az Ügyvédek Reformszövetsége elnöki tanácstagja, alelnöke az Ügyvédek Sportegyes.-nek,
titkára az Ügyvédi Körnek, a bp. Ügyvédi
Kamara pártfogó, adókivető és adófellebbezési
biz.-nak tagja. El Salvador konzuli jogtanácsosa.
Tulajdonosa a magyar háborús eml. ér.-nek.
Németül és angolul beszél. L.: Bp., Szt. Istvánkrt. 21. Tel.: 114—858.
Jósika János br., branyicskai, Szilágy vm.
főispánja, földbirtokos. Szül.: Branyicska, 1888
máj. 21., r. k. Atyja: br. J. Lajos földbirtokos,
anyja: gr. Eszterházy Ágnes. Kolozsvárott a
piarista gimn.-ban tett érettségit és a kolozsvári
Gazd. Akadémián okl.-et szerzett. A diploma
megszerzése után 800 holdas szántó és 400 holdas erdőbirtokán gazdálkodott. 1914-ben bevonult katonának, mint a 9. honv. huszárezred
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t. főhadnagya három évig harctéri szolgálatot
teljesített az orosz és az erdélyi fronton. A
Signum Laudis a kard. kétszer, a kat. érdker. III. o., Sas-rend II. o. és a Károly-rend III.
o.-nak tulajdonosa. Hét cikluson át választott
magyar képviselő volt a román parlamentben.
Az Erdélyi Múzeum Egylet alelnöke, majd
elnöke, a Keleti Ujság Lapkiadó R.-T. elnöke,
a Rk. Status tagja. Két évet töltött Angliában, ahol az egyetemen közgazdasági okl.-et
szerzett. Számos beszédet mondott, értékes
cikkei jelentek meg. Németül, románul, franciául és angolul is beszél. L.: Zilah, Vármegyeháza.
Juhász István dr., ref. lelkész. Szül.: Nagyenyed, 1915 ápr. 16., ref. Atyja: J. Albert
kollégiumi tanár, anyja: Barabás Blanka.
Középisk. a nagyenyedi Bethlen Kollégiumban végezte el, majd a kolozsvári Egy. ref.
teológiai fakultásán lelkészi okl.-et szerzett, de
elvégezte a kolozsvári román Egy. bölcsészeti
fakultását is. Azután 1936—37-ig Bukarestben
tanulmányozta a g. kel. ortodoxiát, míg 1940ban Debrecenben egyháztörténeti-teológiai doktorátust szerzett. 1937—39-ig a ref. teológiai
fakultás szeniora volt és 1939—40-ig a bukaresti magyar diákok igazgatója. Innen került
a kolozsvári ref. egyházközséghez lelkésznek.
Három éven keresztül szerkesztette az ,,Ifjú
Erdély” c. havi ifjúsági folyóiratot, 1937-ben
jelent meg Kolozsvárott értékes nemzetiségpolitikai tanulmánya: ,,Az újértelmű román
nacionalizmus” címen. Legutolsó munkája
„A reformáció az erdélyi románok között” c.
egyháztörténeti monográfia volt. Rendkívül
alapos ismerője a román nemzetiségi kérdéseknek és Erdély történetének. Hosszabb tanulmányutat tett Ó-Romániában és Bulgáriában.
Németül, franciául és románul is beszél. L.:
Kolozsvár, Teleki-u. 12.
Juhász Lajos dr., törvényszéki bíró. Szül.:
Nagybecskerek, 1898., ref. A gimn.-ot Nagybecskereken járta, 18 éves korában bevonult
katonának és kétévi szolgálat után olasz hadifogságba került, honnan 1919-ben került hazaKét évvel később jogi doktorrá avatták a bp.-i
egy.-en, 1922-ben nevezték ki joggyakornoknak, 1930-ban járásbírónak és jelenleg a bp.-i
törvényszéken bíró. A bronz vit. ér. és a Károly

Jurka Fláviusz

cs.-ker. tulajdonosa, a rákosszentmihályi Ref.
Ker. Ifjúsági Egyes. elnöke. Németül és szerbül
beszél. L.: Rákosszentmihály, Szt. István-u. 43.
Juhász B. László, petneházi és lacik., gépészmérnök, export-import iroda tulajdonos.
Szül.: Lucatő (Zólyom m.), 1885 febr. 13., ref.
Atyja: J. István, anyja: Gavaldik Etel. Középisk. Szatmáron végezte, majd 1915-ben
Bp.-en a Polytechnikán okl.-et szerzett. Pályáját Szatmáron a városi villamosüzemnél kezdte
meg s hamarosan annak üzemvezetője lett.
A román megszállás alatt tagja volt a Magy.
Pártnak s egy piros-fehér-zöld színű szalag
miatt a kolozsvári román hadbíróság megbüntette. Lakásán több házkutatást tartottak,
mindez azonban nem tartotta vissza, hogy minden további magyar szervezkedésben nyíltan
résztvegyen. A rabság idején motorvezetőket
idején motorvezetőket és gépkezelőket tanított.
A szatmári lapoknak állandó cikkírója volt s
főleg cserkészeti kérdésekkel foglalkozott. Az
ottani Bethlen Gábor cserkészszervezetnek tagja
és parancsnoka. Az Erdélyrészi Géptulajdonosok Szöv. igazgatójává választotta. A Műszaki
Szemle szerkesztője és kiadója. Közismert magyarsága és közéleti ténykedése miatt minden
szatmári egyesületbe vezető tagnak hívták meg.
Tulajdonosa a Signum Laudisnak, az ezüst és
bronz ér.-nek, a kis ezüst vit. ér.-nek, a seb.
ér.-nek és a Károly cs.-ker.-nek. Beszél németül,
tótul és románul. L.: Szatmárnémeti, Berzsenyi-u. 4.
Jurka FIáviusz, kalimfalvi, Máramaros vm.
főispánja. Szül.: Szarvaszó, 1889 márc. 20.,
g. k. Atyja: J. Bazil orsz. gyűl. képv., földbirtokos, anyja: br. Popp Aurélia. Középisk.
Bp.-en a kegyesrendiek gimn.-ban, az egy.-et
Bp.-en végezte. Hallgatója volt a máramarosszigeti Jogakadémiának is. Államtud. államvizsgát tett. 1910-ben lépett a vm. szolgálatába,
1916-ban aljegyző, 1919-ben pedig főszolgabíró lett. 1931—32-ben vm.-i prefektus volt.
A visszacsatolás után Máramaros vm. főispánjává nevezték ki. A Mezőgazdasági Kamara
kétízbeni elnöke. Az Erdőgazdasági Egylet
r. tagja. 600 holdnyi birtokán gazdálkodik
és főleg gyümölcstermeléssel és állattenyésztéssel foglalkozik. Résztvett a világháborúban.
1914—17-ig kat. szolgálatot teljesített, a
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szerb és az orosz harctéren harcolt, ahol
meg is sebesült. Tart. főhadnagy. Kitüntetései: a Signum Laudis kétszer, a Károly cs.-ker. és a román Koronarend lovagker.-je,

Jurka Fláviusz

amelyet mint főszolgabíró kapott. Németországban és Franciaországban tett utazásokat.
Németül és románul is beszél. L.: Máramarossziget, Vármegyeháza.
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Kacsó Sándor

K
Kaáli Nagy Elemér dr., kir. járásbíró. Szül.:
Nagybecskerek, 1904., r. k. Középisk. és a
jogi tanulm. Bp.-en végezte ott avatták jogés államtudorrá, majd megszerezte a bírói és
ügyvédi okl.-et. Igazságügyi szolgálatát mint
joggyakornok 1927-ben kezdte meg és fokozatos
előléptetés folytán tíz év alatt kir. járásbíró
lett és jelenleg a bp.-i közp. járásbíróság munkaügyi percsoportjában működik. Németül beszél.
L.: Bp., VI., Andrássy-út 68. Tel.: 110—794.
Kabay Gábor dr., ügyvéd. Szül.: Gyulafalva-Komandó, 1910 febr. 11., ref. Atyja: K*
Gábor, anyja: Syvester Ilona. A ref. székely
Mikó-Kollegiumban érettségizett, jogi tanulmányokat a kolozsvári egy.-en végzett, jogi
doktorátust és ügyvédi okl.-et szerzett. 1933
óta Sepsiszentgyörgyön ügyvéd. 1935—38-ig a
,,Székely Nép” c. napilap felelős és főszerkesztője volt. 1938—1939-ben a brassói és
galaci hadbíróság kilenc, illetve hat hónapra
ítélte nemzetgyalázás, felségsértés, hatóságsértés és a cenzurarendelet kijátszása miatt.
A brassói Ügyvédi Kamara háromszékvm.-i tanácsosa volt. Ügyésze a vm.-i hitelszövetkezeteknek, több közbirtokosságnak. A sepsiszentgyörgyi Tenniszklub vál. tagja és titkára, az
EKE háromszéki osztályának tagja. Munkaársa, illetve tudósítója a Keleti Ujságnak és a

Magyar Ujságnak. Románul is beszél. L.: Sepsiszentgyörgy, Mikes Kelemen-u. 2.
Kabdebó Kálmán dr., talpasi, áll. kórházi
főorvos. Szül.: Székelykeresztúr, 1886 ápr. 27.,
r. k. Atyja: K. Ottó, anyja: Király Eszter. Középisk.-it Debrecenben a piarista gimn.-ban végezte, az egy.-et Kolozsvárott ahol orvosi okl.-et
szerzett. A Ferencz József Tud. Egy. törvényszéki orvostani gyakornok-asszisztense volt a
bőr- és bujakór osztályon 1911—12-ig. 1912—
1918-ig a marosvásárhelyi ál. kórház bőr- és
bujakór osztályán működött mint alorvos,
közben 1914—18-ig katonai szolgálatot teljesített és három hónapot az orosz fronton töltött.
1918-ban főorvossá nevezték k. 1928 óta osztályvezető főorvos. Tart. főorvos, a Ferencz
József-rend, a Károly cs.-ker., a Vöröskereszt
II. oszt. és a Bajor-kereszt tulajdonosa. A
Magy. Párt, a MSE vezetőségi tagja, a Nimród
Vadász Egyes. elnöke, a Kaszinó vál. tagja.
Berlinben és Bécsben járt tanulmányúton, az
utóbbi helyen Eiselsberg klinikáján dolgozott.
Németül és románul is beszél. L.: Marosvásárhely, Régi baromvásár-u. 15. Tel.: 62.
Kacsó Sándor, selyei, a Brassói Lapok főszerkesztője, a Brassói Lapok Lapkiadó R.-T.
igazgatója. Szül.: Mikháza, 1901 febr. 21.
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Atyja: s. K. Ferenc, anyja: Havadtői Kiss
Ágnes, A család nemessége Zsigmond király és
császár idejéből való, székely lófő családból
származik. Ugyanebből a családból való néhai
K. Pongrác, a híres zeneszerző is. Édesanyja
testvérhúga Kiss Menyhértnek, a nemrégen
elhúnyt kiváló költőnek. Középisk. Marosvásárhelyen a r. k. főgimn.-ban végezte, majd
Kolozsvárt a Tanárképzőn folytatta tanulmányait, később pedig a kolozsvári román egyetem
bölcsészeti karán végzett három évig tanulmányokat. Még egy.-i hallgató korában újságíró lett a kolozsvári Keleti Ujságnál 1924-ben.
Novellái és versei jelentek meg A Pásztortűz, A
Napkelet c. lapokban és több bp.-i napilapban.
Elnyerte a marosvécsi Helikon első irodalmi
ösztöndíját, amellyel Párisban volt tanulmányúton. Később a kolozsvári Ujság munkatársa
lett, majd 1927-ben a Brassói Lapok főmunkatársa. A brassói Ágisz Népművészeti és Közművelődési Szöv. egyik alapítója és szakosztályi
igazgatója. A Szöv. kiadásában megjelent Hasznos Könyvtár szerkesztője, az Erdélyi Helikon
tagja, a Brassói Magy. Népközösség vál. tagja.
1924-ben jelent meg „Utoljára még megkapaszkodunk” c. novellás kötete. 1927-ben Vakvágányon címen kétkötetes regényt írt, 1932-ben
pedig „Erdélyi szemmel Magyarországon” címen riportsorozata került a nyilvánosság elé.
Kisebbségi kérdésekkel, az iskolánkívüli népnevelés problémájával foglalkozik. L.: Brassó,
Filipescu-u. 48.
Kaczián Kálmán dr., ügyvéd. Szül.: Nagyvárad, 1883 szept. 3., r. k. Atyja: néhai K.
Károly vaskereskedő, anyja: káli Hegedüs
Jozefa. Középisk. a nagyváradi premontrei
gimn.-ban, a jogot a nagyváradi Jogakadémián
végezte. Jogtudori okl.-et Kolozsvárott és ügyvédi diplomát Bp.-en szerzett. Ügyvédi irodáját
Nagyváradon 1912-ben nyitotta meg és 1918-ig
folytatott gyakorlatot. Közben bevonult a 4.
honv. gy. e.-hez és mint hadapród szerelt le.
A román impérium alatt kizárólag gyümölcsös szőlőtermeléssel foglalkozott és híres volt a
barackosa. Erdély visszacsatolása után ismét
megnyitotta ügyvédi irodáját és jelentős társadalmi szerepet vállalt. A Magy. Párt intézőbiz.-nak tagja volt, a NSE ig. tagja, továbbá a
nagyváradi Kat. Körnek, a Kat. Népszöv.-nek
és a Hangyának ig. tagja. Több előadást tartott

Kamenyitzky Etelka

és sok cikket írt a helyi sajtóban a gyümölcstermelésről. L.: Nagyvárad, Ritook Zsigmond-u. 1.
Kaizler Dezső dr., ig.-főorvos. Szül.: Zilah,
1890 ápr. 11., ref. Atyja: K. Sándor, kir. tanácsos, vm.-i árvaszéki elnök, anyja: Weiss
Emma. A ref. kollégiumban érettségizett Zilahon, majd a kolozsvári és bp.-i egy. orvosi
karának hallgatója lett, orvosi diplomát szerzett. 1914—18-ig mint katonaorvos végigszolgálta a világháborút, az orosz, olasz és francia
harctéren teljesített szolgálatot és mint ezredorvos szerelt le. Kitüntetései: az ezüst és bronz
Signum Laudis a kardokkal, a Vöröskereszt
II. o., a Károly cs.-ker. és a román Vöröskereszt.
A Magy. Párt zilahi intézőbiz. tagja, a Wesselényi Kollégium elöljárósági tagja, ref. presbiter,
egyházmegyei aljegyző, a zilahi Kaszinó tagja.
Belgyógyász szakorvos, hosszabb ideig működött a járványosztályon. Előadásokat tartott
az egészségügyi kérdésekről a ref. ifjúságnak.
Bécsben járt tanulmányúton. Németül és románul is beszél. L.: Zilah.
Kamenyitzky Etelka, írói nevén Ádám Éva,
a ,,Hargitaváralja” székely-erdélyi lap szerkesztője, ny. áll. tanítónő. Szül.: Bárót, 1875 aug. 20.
Atyja: néhai K. Benedek bányafőfelügyelő,
anyja: néhai Luka Erzsébet. Családja lengyel
eredetű, ősei 1802-ben mint bányászok kerültek
Erdélybe. Iskoláit Köpecen, Sepsiszentgyörgyön
és Kolozsvárt végezte, női szakipariskolát végzett. Mint kézimunkatanítónő Dicsőszentmártonban és Csallóközsomorján a polg. leányiskolánál, Sepsiszentgyörgyön pedig a női ipariskolánál működött. 1916-ban a román betörés alkalmával menekülnie kellett. Mint sajtótudósító
és mint az Orsz. Hadigondozó Hivatal megbízottja 18 hónapot töltött az erdélyi, galíciai
és olasz harctereken, mint a magyar katonák
családi ügyeinek hivatalos tolmácsa. Piavenál
tűzvonalba került, a harcterekről állandó tudósításokat küldött a lapoknak és a hadigondozó
hivatalnak. Több német és osztrák lap úgy
emlékezett meg róla, mint az egyetlen nőről,
aki közvetlen közelről szemlélte, sőt átélte a
harctér borzalmait. Az olasz fronton gránátés gépfegyvertűz közepette léggömbbe szállt és
lerajzolta az olasz állásokat. Harctéri munkája
a katona magánéletének minden ágára kiterjedt.
Beutazta csaknem egész Európát. A háború
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előtt és után a földmivelésügyi min. felkérésére
népnevelő előadásokat tartott Erdélyben. A háború előtt az erdélyi mágnásasszonyok támogatásával facipőgyárat tervezett Székelyföldön.
Háromszék vm.-ben megalapította a Mikes
Kelemen Irodalmi Társ.-ot. Folyóiratokban,
hírlapokban mintegy ezer novellája és tárcája
jelent meg. 1936-ban adták ki a Hadak útján.
Az Olt partjától a Piaveigc. értékes munkáját.
Verseit 1930-ban a Petőfi Társ.-ban is bemutatták, közülök számosat megzenésítettek. Dolgozik a Bp.-en megjelenő újságoknak és folyóiratoknak is. Tevékeny részt vesz minden szociális munkában, több pályadíjat nyert. Mint
vendég sok felolvasást tartott és tart jelenleg
is az ország nagyobb városaiban és különböző
irodalmi társaságokban. 1918-ban a harctérről
hazatérve, az erdélyi mágnásasszonyokkal megszervezte a Székely Nemzeti Tanács Hölgybizottságát. Később a Békeelőkészítő Hivatalban, majd az Orsz. Menekültügyi Hivatalban
dolgozott. Az Orsz. Gyermekvédő Liga háromszékmegyei csoportjának titkára, a Háromszékvm.-i Vöröskereszt Egylet tb. tagja, a magyarországi Hadiárvaházak felügyelője, a Magy.
Történelmi és Ereklye Múzeum Egyes. örökös
tb. tagja, alelnöke, a Szilágyi Erzsébet erdélyi
nőegylet társelnöke, a Pátria Magy. Irók, Hírlapírók, Művészek Klubja vál. tagja, a Magy.
írónők Köre vál. tagja, a Szilágyi Erzsébet
Leánybajtársi Szöv. tb. nagyasszonya. Az Orsz.
Zrínyi Ilona Kör társelnöke, a Gárdonyi Géza
Irodalmi Társ. tagja, az Orsz. Frontharcos Szöv.
r. tagja, a TESz alelnöke, a Gyóni Géza Irodalmi Társ. r. tagja, a X. ker. Orsz. Frontharcos
Szöv. hölgybizottsági elnöke, a Magy. Nemzeti
Szöv. nőbizottsági elnöke, a Székely Hadosztály
Egyes. tb. tagja, az Orsz. Magy. Sajtókamara
tagja, a Tömörkényi Irodalmi Társ. tagja, stb.
Kitüntetései: a magyar Vöröskereszt, ezüst
érd. ér. a h. ékítm., a magyar Vöröskereszt érd.
ker. díszjelvény, az Orsz. Frontharcos Szöv.
jelvénye, a kardokkal, háb. eml. ér., a Signum
Laudis és annak szalagján az arany érd. ker. és
az osztrák háb. emlékérem. L.: Bp., Strobl
Alajos-u. 7. Tel.: 144—833.
Kanabé Antal dr., körorvos. Szül.: Kézdiszentlélek, 1905 jan. 31., r. k. A kézdiudvarhelyi
gimn.-ban 1923-ban tett érettségi után a bp.-i
Pázmány Péter Tud. Egy.-en orvosi tanulmá-

Kandel László

nyokat folytatott ott avatták doktorrá 1930ban. Ezután a jasii egyetemre iratkozott be
orvosi oklevelének honosítása végett. 1931 dec.ben megtartotta a nosztrifikáláshoz szükséges
értekezését és utána érvényesítették is magyar
oklevelét. 1932-ben magánorvosi rendelőt nyitott Kézdivásárhelyen. Közben két ízben katonai
szolgálatot teljesített a román uralom alatt.
Az erdélyi részek visszacsatolása után körorvossá nevezték ki a háromszékmegyei Bereck
községbe. L.: Bereck. Tel.: 10.
Kanabé Sándor, földbirtokos. Szül.: Kézdiszentlélek, 1907. Felső keresk. érettségi után az
óromániai Soveja községben, a Tisita fatermelő
cégnél volt alkalmazásban. 1924-től a gyulafehérvári Transylvania Bank cégvezetője. A bank
összeomlásakor kivált és azóta felesége gazdaságát vezeti. A város képviselőtest. tagja, jegyzője volt a Magyar Párt ottani tagozatának,
a Kereskedők Körének titkára, a Gazdakörnek,
az Erdélyi Párt megyei és városi tagozatának
int. biz. tagja, a Kath. Otthon ellenőre, a Légvédelmi Liga titkára, tudósítója az Orsz. Mezőgazdasági Költségvizsgáló Int.-nek, a Lövészés Sportegylet vál. tagja, a kézdivásárhelyi
keresk. szakisk. tanára. A román megszállás
évei alatt is tevékeny munkása volt minden
magyar és keresztény mozgalomnak és társadalmi, szociális, valamint kulturális téren kifejtett eredményes működésével általános megbecsülést vívott ki. L.: Kézdivásárhely.
Kandel László, földbirtokos. Szül.: Debrecen, 1895 szept. 29., ref. Keresk. érettségi
után 1915-ben önként jelentkezett harctéri szolgálatra és mint a cs. és kir. 15. huszárezred hadnagya a háború befejezéséig frontszolgálatot
teljesített. A bronz és a II. o. ezüst vit. érem, a
Károly cs. ker., a háb. emlékérem tulajdonosa.
A háború befejezésekor leszerelt és hazament
szilágymegyei birtokára gazdálkodni, ott érte
a román megszállás. Birtokának nagyrészét a
románok kisajátították és minduntalan üldözték. Az Erdélyi Magy. Párt vál. tagja, tevékenyen részt vett a párt életében, az egész román
megszállás alatt azon munkálkodott, hogy a
magyarságot összetartsa. Az E. M. G. E. örökös
tb. felügyelője, a téli tanfolyamoknak éveken át
előadója volt. Tagja volt a párt vál.-nak. L.:
Tasnád (Szilágy megye).
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Karay-Krakker Kálmán dr., ny. főispán,
v. orsz. gyűl. képviselő. Szül.: Pusztaszent Jakabon, 1880. Vácott végezte elemi és középiskoláit,
Bp.-en szerezte 1902-ben a jogi és államtud.
doktorátust, majd Pestvármegye szolgálatában
a közigazgatási pályára lépett. Főszolgabíró
volt Vácott, ahol 1920-ban kisgazdapárti
programmal nemzetgyűlési képviselővé, később
pedig Vác polgármesterévé választották. A
Gömbös-kormány előterjesztésére a Kormányzó
Ur Pestvármegye főispánjává nevezte ki. Több
éven át volt az ország első vármegyéjének főispánja, kitűnő közszolgálatainak elismeréséül
több magas kitüntetésben részesült. Nyugalomba
vonulása óta Vácon él.
Karácsonyi Károly, városi főmérnök. Szül.:
Kézdivásárliely, 1905 okt. 1., r. k. Atyja: K.
Károly, anyja: Pirél Magdolna. Nagykárolyban a kegyesrendiek gimn.-ban érettségizett,
a Műegy.-et Bp.-en végezte el, gépészmérnöki
okl.-et szerzett. 1930-ig magánmérnöki tevékenységet fejtett ki, 1930-ban Nagykároly városi villamosműveinek mérnöke lett, később
városi mérnök, a visszacsatolás óta pedig Nagykároly városi főmérnöke. A Kath. Legényegylet
és a Kaszinó tagja. Nagykárolyban a Papírgyár, Kendergyár és a Kórház épületeit tervezte. Általános mérnöki és gépészmérnöki
szaktudással rendelkezik. A román hadseregben
mint műszaki hadnagy szolgált. Utazásokat tett
Ausztriában és Romániában. Németül, románul
is beszél. L.: Nagykároly, Attila-u. 10. Tel.:
37 és 6.
Karda Ödön, csíkjenőfalvi, kereskedő. Szül.:
Csíkszereda, 1908 szept. 25., r. k. Atyja: néhai
K. Gyula, anyja: Péter Erzsébet. A régi kereskedő famíliából származó, érettségit tett fiatalember a családi tradíciókat szem előtt tartva,
atyja üzletébe társult, melyet 1938 óta egyedül
vezet. A megszállás alatt mint a Magy. Párt,
a Kaszinó és a Keresk. Kör tagja, a magyarság
helyzetének megjavítására élénk tevékenységet
fejtett ki. Beszél románul. L.: Csíkszereda,
Rákóczi-út.
Kartsoke Alajos dr., ügyvéd. Szül.: 1888
nov. 17., r. k. Középisk. elvégzése után jogi
doktorátust és ügyvédi okl.-et szerzett. Szfőv.
bizottsági tag, adófelszólainlási elnök, a Német-

Kassay Farkas Pál dr.

Magy. Keresk. Kamara jogtanácsosa. Jogi tanulmányai különféle szaklapokban és a Kaiser
Wilhelm Institut kiadásában jelentek meg.
Szakcikkei főkép az ipari tulajdonjog terén
mozognak. Németül, franciául is beszél. L.:
Bp., V., Alkotmány-u. 20. T.: 123—613 és
427—788.
Karvas Marcell dr., ügyvéd. Szül.: Besztercebánya, 1893 ápr. 27., r. k. Szülővárosában
levő kir. kat. főgimn.-ban tett érettségi vizsgát
és jogi képzettségét a bp.-i Tud. Egy.-en szerezte meg, ahol jogtudorrá avatták és később
ügyvédi vizsgát tett. Végigharcolta a világháborút, tulajdonosa az I. o. ezüst vit. éremnek,
a Károly cs. ker.-nek és a seb. éremnek. Bp.-en
gyakorló ügyvéd. Németül, franciául és tótul is
beszél. L.: Bp., V., Légrádi Károly-u. 32.
Tel.: 291—914.
Kasics Margit, ny. szfővárosi tanítónő.
Szül.: Bp., 1877 dec. 16., r. k. Atyja: n. K.
Péter ny. honvédelmi min. tanácsos, Szfőv.
törvhat. biz. tag, aki vezető szerepet játszott a
fővárosi politikában és sokat harcolt a villamos
vasút hálózatának kibővítéséért. A várbeli felső
leányisk. és az Angol Kisasszonyok tanítóképző isk. elvégzése után 17 évig működött mint tanítónő szfőv. elemi iskoláknál.
Nyugdíjazása után a Szociális Misszió Társ.-nál
fejtett ki általánosan elismert kiváló munkásságot. A kommün bukása után vezető tagja
volt a keresztény női tábornak és a Keresztény
Nemzeti Ligának, amelynek programmjával
beválasztották a szfőváros törv. hat.-ba.
A közgyűlésen és a szakbiz.-ban főleg szociális
és kultúrpolitikai kérdésekkel foglalkozott.
A MÉP női szervezetének a miniszterelnök által
kinevezett vezetője, a Ker. Nemzeti Liga XII.
kerületének és a Mátyás király Ker. Társaskör
társelnöke és számos egyes. vál. tagja. A főváros
közgyűlésének első női tagjai közé tartozik és
kitűnően előadott, gondolatokban gazdag, formailag is szépen kidolgozott felszólalásaival nagy
sikereket aratott. Nhai Wolff Károlynak egyik
legértékesebb női munkatársa volt. L.: Bp.,
XII., Ráth György-u. 18.
Kassay-Farkas Pál dr., OTI, OTBA és kórházi orvos. Szül.: Székelyudvarhely, 1910 szept.
23., ref. Atyja: néhai K. F. Pál, anyja: Csép Irén
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A gimn.- Székelyudvarhelyen, az orvosi egyetemet Grázban végezte. A grázi Egy. gyermekosztályán 1934—37-ig működött, gyermekgyógyász-szakorvosi képesítést szerzett. Diplomáját 1937—38-ban a kolozsvári Egy. gyermekklinikáján nosztrifikálták. 1938 óta Désen a
közkórház gyermekosztályának vezető orvosa,
1940 óta OTI, OTBA és kórházi gyermekorvos.
A DSE tagja. Grázban és Kolozsváron számos
tudományos cikket és dolgozatot írt német,
román és magyar orvosi szaklapokban. Járt
Ausztriában, Olaszországban és Dalmáciában.
Németül, románul beszél. L.: Dés, Bánffy-u.
29.
Katona Béla, a „Nagyvárad” című politikai
napilap szerkesztője, a nagyváradi Ujságíró
Otthon igazgatója. Szül.: Gyöngyös, 1891 jún.
r. k. Atyja: néh. K. István Máv. főfelügyelőj
aki a román megszállás előtt az utolsó magyar
forgalmifőnök volt Nagyváradon. Középisk.
elvégzése után államtud. okl.-et szerzett.
1910-től 1914-ig a szabadkai Bácsmegyei Napló
szerkesztője volt. 1914-ben a Budapesti Hírlap
munkatársa lett, mint első magyar Ujságíró
érkezett Szarajevóba, a világháborút kirobbantó
merénylet után. Később a Pesti Hírlap szerb
harctéri tudósítójaként működött. 1917-ben a
nagyváradi Szabadság felelős szerkesztője, 1922ben az Esti Lap, 1926-ban pedig a Nagyvárad
felelős szerkesztője lett. 1921-ben egy Bp.-re
küldött cikke miatt három hónapot ült a
román hadbírósági börtönben. A román megszállás alatt több éven át az Erdélyi Magy.
Újságíró Egyes. nagyváradi elnöke, 16 évig
a nagyváradi Ujságíró Club elnöke volt. Megalakulása óta vál. tagja az Erdélyi Magy.
Pártnak és a Szigligeti Irod. Társ.-ak. A Gyermekbarát Egyes. főtitkára. A román uralom
idején a Nagyvárad erdélyszerte ismert rovatában: „Amiről beszélnek”, a román közélet és
politika visszásságait gúnyolta és merész ügyességgel játszotta ki a román cenzorok éberségét.
Kieszközölte a magyarországi írók nagyváradi
előadásait és azokat konferálta. Rendszeresen
konferált a Szigligeti Társ. irodalmi estélyein, magyar jótékony egyes. és újságírók
estjein. Mint az erdélyi magyar újságírók vezetőségi tagja a bukaresti írók és újságírók több
tekintélyes tagjával és vezérével állott összeköttetésben. Az Orsz. Magy. Sajtókamara

Kádár Géza

Ujságírói főosztály I. szakosztályának tagja.
Németül, franciául és románul is beszél. L. Nagyvárad, Szilágyi Dezső-u. 6. Tel.: 12—55.
Kazacsay Tibor, zeneszerző, zongoraművész.
Szül.: Bp., 1892. A Zeneművészeti Főiskola elvégzése után nagy sikerrel hangversenyezett
Magyarországon és külföldön. Zenekari művei,
dalai és zongoradarabjai értékes, a közönség
és a kritika részéről egyformán méltányolt szerzemények, amelyek a magyar zeneirodalomban
szép helyet biztosítanak szerzőjüknek. Magánzeneiskolája is volt, majd a Kultuszminisztérium
meghívta zene- és szakelőadónak. Ebben a
minőségében különösen kimagasló munkásságot
fejtett ki azzal, hogy az országnak mintegy
hetven városában zeneiskolákat szervezett,
amelyekben a növendékek tízezrei részesülnek
alapos zenei oktatásban. Jelenleg a zeneiskolák
orsz. szakfelügyelője. L.: Bp., V., Szalay-u. 5/a.
Tel.: 118—178.
Kádár Andor dr., borosjenői ügyvéd. Szül.:
Berettyóújfalu, 1907, r. k. Atyja: néh. b. K.
Jenő kúriai bíró. Középisk. Rákospalotán végezte, jogi tanulm. pedig Bp.-en. Jog-tudori
okl. megszerzése után három évig, mint ügyvédjelölt folytatott joggyakorlatot, majd 1934ben az OTI kötelékébe lépett és azóta ott
működik. 1938-ban. letette a társadalombiztosítási államvizsgát is. L.: Bp. XIV., Amerikai-út 52.
Kádár Géza, ref. lelkész, az Erdélyi Ref. Egyházkerület generális-direktora. Szül.: Orosháza,
1880 aug. 8., ref. Atyja: K. Imre, anyja: Simonovics Berta. Középisk. érettségi után, a
kolozsvári Ref. Teológián lelkészi okl.-et szerzett. Zilahon lett lelkész, majd a szilágyszolnoki
egyházmegye esperese. Később a kolozsvári
ref. egyház lelkészeként működött. Egyházmegyei levéltáros, tanácsos, esperes, generálisdirektor. Tagja a legfőbb törvényszéknek, a
Lelkészképesítő biz.-nak, a Teológiai Magántanárképesítő biz.-nak a Konventnek és
a Zsinatnak. Alapítója és szerkesztője a Keresztény Élet és a Lelkipásztor c. vallásos folyóiratoknak. Megjelent könyvei: Vallásos költemények, A keresztyén egyház rövid története.
Fel a szívekkel!, Krisztusért és Egyházért!,
A magyar keresztyének naptára, Templomi
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imák, Szilágysági ref. naptár, Erdélyi
gyar naptár, A kolozsvári ref. egyház
Ha meghalunk..., Anyák-napja. stb.
és angolul is beszél. L.: Kolozsvár,
u. 3. Tel.: 22—66.

ref. matörténete,
Németül
Magyar-

Kádár István dr., közkórházi igazgató-,
főorvos. Szül.: Sepsibükszád, 1894 aug. 9., r. kAtyja: K. Ferenc. Középisk. elvégzése után
orvosdoktori okl.-et szerzett. A román megszállás után a baróti közkórház igazgatófőorvosa lett. Többször tett nyelvvizsgát.
Résztvett a világháborúban, kitüntetései: a
koronás arany érd. ker. a vit. ér. szalagján,
a bronz vit. ér. és a Károly cs. ker. A megszállás
alatt a magyarság csendes munkása volt, a
szegény betegek orvosa. Húsz év óta ingyen
rendel a szegényeknek és a munkanélküli
köpeci bányászoknak. Németül és románul is
beszél. L.: Bárót.
Kállay Miklós dr., ügyvéd. Szül.: Beszterce 1893, ref. ősrégi erdélyi család sarja.
Érettségi vizsgát a kolozsvári Ref. Kollégiumban
tett, jogi és államtudorrá Kolozsvárott avatták,
a kolozsvári keresk. főiskola kétéves tanfolyamán is végbizonyítványt nyert. A Keresk.
Minisztérium ösztöndíjával két évet töltött
Londonban a magyar keresk. kapcsolatok
gyakorlati tanulmányozására. A világháborúban a hadbíróságnál teljesített szolgálatot,
zászlósi rangban szerelt le. Ügyvédi okl.-ét
1925-ben szerezte meg Budapesten és azóta
ügyvédi gyakorlatot folytat. Nagy hasznát
veszi annak, hogy a „Hungarian Corporation
for Trade and Finance” keresk. okl. van.
Ismert
kitűnő
keresk.
és
magánjogász.
Erdélyi kapcsolatait érintetlenül fenntartotta
és résztvesz Bp.-en valamennyi erdélyi
vonatkozású társadalmi egyes. vezetésében.
Gyakorlati jogi ismertetései közgazdasági és
jogi szaklapokban jelenuek meg. Németül és
angolul is beszél. Lak.: Bpest, IV., Veres
Pálné-u. 10. Tel.: 384—567.
Kállay Miklós dr., simándi ny. kir. ítélőtáblai tanácselnök. Szül.: Alsószend, 1871., r. k.
Érettségi utána bp.-i Egy.-en elvégezte a jogot.
1892-ben avatták jogtudorrá és 1895-ben bírói
okl.-et szerzett. Jogász korában elsőnek kapta a
Ferenc császár-féle 400—400 forintos ösztön-

Kálló Antal dr.

díjat. Igazságügyi szolgálatba 1891-ben lépett
mint díjas joggyakornok a bp.-i váltó és keresk.
törvényszéknél, 1895-ben tvsz.-i jegyző lett a
bp.-i tvszéknél, 1897-ben berendelték az Igazságügyminisztérium
büntetőjogi
osztályába,
1898-ban pedig Nyíregyházára nevezték ki
albírónak, ahol előadója volt a három vármegyére terjedő híres Várkonyi-féle uzsorapernek. 1909-ben a bp.-i törvszékhez került
sajtóügyi vizsgálóbírónak. 1912-ben tanács
vezetésével bízták meg. 1914-ben a kir. ítélőtábla I. büntető tanácsába nyert beosztást,
1921-ben pedig tanácselnöke lett ennek a tanácsnak. 1940-ben a pénzint. döntőbíróság h.
elnökévé nevezték ki, 1941-ben nyugalomba
vonult. Jogászi és sajtókörökben rendkívül
népszerű volt és nagy tudásáért, törhetetlen
igazságosságáért a „jó bíró” névvel ruházták
fel. Nyugalomba vonulásakor a fővárosi lapok
hosszú cikkekben méltatták évtizedes kiváló
bírói működését. Németül és olaszul is beszél.
L.: Bp., IX., Ráday-u. 14. Tel.: 184—686.
Kálló Antal dr., a kolozsvári Tud. Egy.
magántanára, az Uj Szent János-kórház főorvosa.
Szül.: Szeged, 1898 márc. 13., r. k. Atyja: K.
Gyula, ny. ig. főmérnök, anyja: Kristó Irma.
Gimn. érettségit Szentesen tett, az egyet.-et
Bp.-en végezte el. Orvosi okl.-et szerzett, később
pedig törvényszéki orvosszakértői képesítést, öt
hónapig a kolozsvári Tud. Egy. szülészeti és nőgyógyászati klinikáján működött, majd 1923—
25-ig díjas gyakornok volt az egyet.-i Kórbonctani Intézetében. 1925-ben külföldi tanulmányúton járt Ausztriában, Svájcban és Németországban, ahol önálló tudományos kutatásokat folytatott. Aschoff professzor freiburgi KórbonctanIntézetében. Még ebben az évben díjtalan tanári
segéd lett, egy év mulva pedig prosectori kinevezést kapott a Csongrád vármegyei közkórházhoz. Egy évig díjas tanársegéde volt a
kolozsvári Tud. Egyet. Kórbonctani Intézetének, 1927-ben a szegedi városi közkórház tb.
főorvosa lett. 1927—28-ban Jankovich László
professzor ig. helyettes felügyelete mellett az
egyet. Kórbonctani Int.-ét vezette, majd a m.
kir. szegedi Áll. Gyermekmenhelyen lett prosector. 1928-ban másodszor tett külföldi tanulmányútat Németországban, tanulmányokat folytatott Lubarsch professzor berlini kórbonctani
intézetében is. 1928—29-ben Franciaországban
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járt, ahol résztvett a párizsi Institut Pasteur
Cours de Microbiologie-ján. 1931-ben a szegedi
városi közkórház laboratóriumának főorvosa
lett, ugyanekkor az egyetemi tanév második
felében elméleti kórbonctant adott elő mint
díjtalan adjunctus. 1932-ben a ,,kórbonctan- és
kórszövettani diagnostica” c. tárgykörből egyet.
m. tanárrá képesítették. 1936-ban ismét külföldön volt tanulmányúton. Egy évvel később
Bp. szfőváros Közkórházához nevezték ki
prosector-főorvosnak. A Magy. Pathológusok
Társ. pénztárnoka, a Szfővárosi Közkórházak
prosecturái időközi demostrációs délutánjainak
szervezője. Számos tudományos előadást tartott
és tudományos közleményt írt, hazai és külföldi szaklapokban. Állami kutatási segélyben,
külföldi kutatásokra állami ösztöndíjban és
magyar állami kutatási segélyben részesült.
Kórbonctannal, kórszövettannal, törvényszéki
orvostannal, microbiológiával és kísérleti pathológiával foglalkozik. Németül, angolul és
franciául is beszél. L.: Bp., Krisztina-krt.
155—157. Tel.: 150—100
Kántor Lajos dr., a kolozsvári m. kir. áll.
gyakorlógimn. megb. igazgatója. Szül.: Dés,
1890. szept. 20., ref. Atyja: K. János, anyja:
Balogh Karolina. Középisk. a dési m. kir.
áll. gimn.-ban végezte jeles eredménnyel, majd
a bp.-i br. Eötvös Koll. ingyenes tagja lett.
A bp.-i Tud. Egy.-en 1914-ben summa cum
laude doktori okl.-et szerzett, földrajzból,
latinból és ókori történelemből. A kolozsvári
román egy.-en 1924-ben nyert románnyelvű
tanári okl.-et, A diploma megszerzése után
Bp.-en ösztöndíjas r. tagja lett a bp.-i
gyakorló főgimn.-nak. Még abban az évben bevonult katonának, kiment a frontra, 1915-ben
orosz fogságba került és 1922-ben került haza.
Bp.-ről a min. Erdélybe küldötte. 1922-től a
kolozsvári ref. leánygimn. tanára volt, a magyar
hadsereg bevonulásáig. Tevékenyen résztvett
minden magyar kisebbségi megmozdulásban.
1940-ben a bevonulás után az állam kérésére
a ref. egyház egy évi szabadságot adott, résztvett az áll. leánygimn. román tagozatának szervezésében mint megb. igazgató, majd a kolozsvári gyakorló gimn. magyar és román tagozata
élére került. 1927 óta titkára az Erdélyi Múzeum
Egyes.-nek, ig. tagja a romániai Magy. Dalos
Szöv.-nek, elöljárósági tagja a kolozsvári ref.

Kecskeméty Károly

leányfőgimn.-nak, ref. kerületi közgyűlési tag
ref. zsinati póttag. Csaknem minden magyar
kisebbségi ref. társadalmi egyes. tagja. Latin,
görög-románszakos középisk. tanár. Számos önálló irodalmi munkája, több latin tankönyve,
kisebb tud. és pedagógiai tanulmányai és
cikkei jelentek meg. 1913-ban ösztöndíjjal
Rómában járt. Románul, németül, franciául,
oroszul, (olaszul és angolul) is beszél. L.: Kolozsvár, Király-u. 43.
Kárász László dr., ügyvéd. Szül.: Bp.,
1911., r. k. Középisk. végeztével a bp.-i Tud.
Egy. jogtud. karán doktorátust tett, majd ügyvédi okl.-et szerzett. Az ügyvédi közéletben
szerepet játszik, a bp.-i Ügyvédi Kamara közgyűlési tagja. Irodája keresk. és magánjogi
ügyekkel foglalkozik. Németül beszél. L.: Bp.,
V., Katona József-u. 5. Tel.: 123—659.
Kátai Ernő, a Kátai József vaskeresk. cég
tulajdonosa. Szül.: Bp., 1890 máj. 9., r. k.
Középisk. érettségi vizsga letétele után tanulmányútra ment külföldre, hogy a vasszakmát
alaposan elsajátítsa. Párisban, Londonban,
Grácban, Brémában, valamint Amerikában járt
és mindenütt hosszabb ideig tartózkodott, majd
1910-ben belépett atyja által alapított cégbe és
tevékeny résztvett az üzlet vezetésében.
A világháborút az orosz és a török frontokon
harcolta végig, résztvett a Dardanellák védelmében. Számos keleti expedícióban vett részt
és így ismerkedett meg a Kaukázus, Perzsia és
a Kelet más részeinek gazdasági és életviszonyaival. Tart. tüzérfőhadnagy, tulajdonosa a Signum
Laudison kívül számos magyar, osztrák és török kitüntetésnek. Atyja halála után 1923-ban
átvette cége önálló vezetését, a vasszakma egyik
kiváló és oszlopos tagja. H. elnöke a Magy. Vaskeresk. és Vasiparosok Orsz. Egyes.-nek, r.
tagja a Bp.-i Keresk. és Iparkamarának, szakértője a Statisztikai Értékmegállapító Biz.-nak,
tagja a Baross Szöv.-nek, az International Clubnak, az Operabarátok Egyes.-nek és vál. tagja
a KMAC-nak. Több nyelven beszél. L.: Bp.,
I., Lisznyay-u. 9. Tel.: 154—889.
Kecskeméty Károly, iparművész. Szül.:
Torda, 1915 márc. 30., ref. Atyja: K. Sándor,
anyja: Nagy Berta. Tordán keresk. isk.-át,
Bp.-en Iparművészeti Főiskolát, Bukarestben
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pedig szépművészeti akadémiát végzett. A
kolozsvári Magy. Színház díszlettervezője,
színpadi díszlet és kosztűmrajzoló és tervező.
Az Erdélyi Képzőművészek Szöv.-ének tagja.
A reklámtervezésben is jártas. Németül és
románul is beszél. L.: Kolozsvár, Király-u. 41.
Keéri-Szántó Imre, zongoraművész, zeneakadémiai tanár. Szül.: Bp., 1884. Jogi tanulmányai mellett a Zeneművészeti Főiskolán
Thomán István növendéke volt, aki a legkitűnőbb magyar zongoraművészek egyikét nevelte
belőle. Nemes kultúrájú, előkelő zongorastílusa, csillogó technikája, nagy tudása remekül
érvényesül különösen a romantikus mesterek
műveinek tolmácsolásában. Számtalan nagysikerű hangversenyt adott Bp.-en, vidéken és a
külföldön. 1912-ben a fővárosi zenetanfolyamok
szakfelügyelőjévé nevezték ki, 1918 óta pedig
a Zeneművészeti Főiskola zongoratanára. Mint
zenepedagógus is igen értékes munkásságot fejt
ki, már számos jeles művészt nevelt a magyar
zeneművészetnek. L.: Bp., V., Akadémia-u.
14. Tel.: 123—014.
Kehrling Károly dr., fogorvos, rendelőintézeti főorvos. Szül.: Szepesszombaton, 1885.
A bp.-i Tud. Egy.-en 1908-ban kitüntetéssel
szerezte még az orvosi okl.-et, de már előbb
díjas gyakornok volt az orvoskari Közegészségtani Intézetben. 1909-ben alorvos volt a pécsi
kórház sebészeti osztályán, 1910—14-ben alorvos a bp.-i Vörös Kereszt Kórházban és közben
gyakornok a bp.-i fogászati klinikán. A háborúban orvosfőnöke volt a 10. tábori ágyús e.-nek,
majd mint tart. ezredorvos más katonai intézeteknél működött. A Vörös Kereszt Kórház
rendelő, majd főorvosa és fogászati osztályának
vezetője, továbbá a Csobánc-u. katonai fogászati ambulancia vezetője, 1924 óta pedig a
Postai Betegségbiztosító Intézet rendelőjének
vezető szakorvosa és főorvosa. Az orvosi közéletben jelentős tevékenységet fejtett ki és résztvett a fogorvosi és az orvosi kamarai tervezet
előkészítésében. Fogorvosi kongresszusokon több
nagy figyelmet keltő előadást tartott, új eljárási
módokat vezetett be és jól bevált műszereket
is szerkesztett. A harctéren teljesített kiváló
szolgálatainak elismeréséül a Ferenc József-rend
tisztiker.-vel a kardokkal, a kardos Signum
Laudisszal,a hadiékítm. Vöröskereszt jelvénnyel

Kelemen Béla

tüntették ki. Ezüst okl.-et kapott a Szerzők
Egyes.-tői is. L.: Bp., VI., Andrássy-út 14.
Tel.: 116—911.
Kekés Gyula, jószágfelügyelő. Szül.: Felsőnána, 1878. ápr. 5., r. k. Atyja: K. József,
anyja: Losonczy Mária. Elvégezte a magyaróvári Gazd. Akadémiát, 1901—02-ben a tiroli
vadászoknál volt önkéntes Innsbruckban. 1904ben Nagykárolyban gr. Károlyi Gyula birtokára került, ahol 1926 óta jószágfelügyelő.
A Magy. Párt, a Bk. Egyháztanács, a Magy.
Kaszinó tagja. Az állattenyésztés terén kiváló
szakismeretekkel rendelkezik. Gazdasági vonatkozású cikkeket írt. Tart. hadnagy. Járt Ausztriában is. Németül és románul is beszél. L.:
Nagykároly. Tel.: 16.
Keledy Tibor dr., Kolozsvár város polgármestere. Szül.: Losonc, 1890 okt. 23., r. k.
Atyja: K. Alajos, gimn. tanár, anyja: Geller
Irma. Bp.-en érettségizett a bp.-i Tud. Egy.-en
államtud. doktorátust szerzett. 1915-ben Bp.
szfőv. szolgálatába lépett, 1939-ben tanácsnok
és az elnöki osztály vezetője volt. 1940-ben
Kolozsvár város polgármesterévé választották.
Résztvett a világháborúban 1916—18-ig. Tart.
hadnagy, az arany érd. ker. tulajdonosa.
Francia-, Német-, Olaszországban és Svájcban
tett tanulmányokat. Németül, franciául és
angolul is beszél. L.: Kolozsvár, Városháza.
Kelemen Béla, m. kir. rendőrfőkapitány-h.,
a kolozsvári rendőrkapitányság vezetője. Szül.:
Marosszentkirály, 1883., unit. A kolozsvári Tud.
Egy.-en végezte tanulmányait, államtud. államvizsgát tett. 1906-ban Marostorda vm.-ben szolgabíróként, 1914—18-ig mint főszolgabíró működött. A román megszálláskor letartóztatása
elől elmenekült. 1919-ben Bp.-en a Belügymin.ba került, 1920-ban a rendőrség szolgálatába
lépett mint rendőrkapitány. 1922-ben tanácsossá, 1924-ben pedig főtanácsossá nevezték ki.
1939 óta mint főkapitány-h. teljesített szolgálatot. Tíz éven át a debreceni kerületi főkapitányságnál, hat éven át a Belügymin.-ban és
négy évig a bp.-i főkapitányságon működött.
1940 szept.-ben nevezték ki a kolozsvári kapitányság vezetőjévé. Az áll. rendőrség kilencedik,
kolozsvári felügyeleti körzet szemlélője. Több
mint két évtizedes rendőrségi szolgálata alatt
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főképen szervezési és gazdasági ügyekkel
foglalkozott és gyakorlati irányú előterjesztéseivel és tervezeteivel mindenkor kivívta
felettes hatóságainak elismerését. A világháborúban mint tart. hadnagy vett részt és vitéz magatartásáért kitüntetésekben részesült. Élénk részt
vesz az egyházi életben, a bp.-i unit. egyházközség gondnoka, az Unit. Egyh. Főtanácsának
tagja. Több külföldi tanulmányútja során beutazta Olasz- és Németországot. L.: Kolozsvár,
Egyetem-u. 1.
Kelemen Gyula dr., megb. h. pénzügyig.
Szül.: Földvár, 1884 dec. 10., ref. Atyja: K.
Dénes pénzügyi tisztviselő, anyja: Veres Julianna. A sepsiszentgyörgyi székely Mikó KoJl.ban érettségizett, a kolozsvári Egy.-en államtud.
doktorátust szerzett. Pénzügyi fogalmazói vizsgát tett. 1909-ben a segesvári pénzügyig.-nál
mint fogalmazó-gyakornok kezdte pályáját,
1912-től Tordán volt fogalmazó, 1919-től pedig
pénzügyi titkár. A román impérium átvette és
1939-ig mint pénzügyigazgató működött, akkor
nyugdíjba ment. A román részről történt üldözések miatt mondott le állásáról. A tordai
Magy. Kaszinó tagja. A keresk. könyvelésben
jártas, könyvszakértő. Németül és románul is
beszél. L.: Kolozsvár, Deák Ferenc-u. 7.
Kelemen József, tanügyi előadó a marosvásárhelyi kir. tanfelügyelőségen. Szül.: Szováta,
1911. márc 23., r. k. Atyja: K. Antal, anyja:
néh. Bíró Róza. A csíkszeredai r. k. tanítóképzőben 1931-ben tanítói és kántori okl.-et szerzett.
1935—40-ig a marosvásárhelyi r. k. tanítóképzőben volt gyakorlóisk. tanító. Ezt megelőzőleg két évig Szászrégenben működött
mint ig.-tanító. 1940 dec.-ben tanügyi előadóvá
nevezték ki. Résztvett minden társadalmi és
művelődési megmozdulásban. 1936—38-ig a
Marosvásárhelyen rendezett r. k. tanítói
továbbképző tanfolyamokon mint előadó működött. Gyermek, ifjúsági és egyházi énekkarokat vezetett. Titkára volt a Kath. Népszövetség szászrégeni tagozatának. A román
impérium alatt az állandó hat. üldözés miatt
igen sokszor csak titokban fejtette ki tevékenységét. Működéséért a Kath. Népszöv. pedagógiai
szakosztálya és a püspök meleg elismerésben
részesítette. Románul is beszél. L.: Marosvásárhely, Thököly-u. 31.

Kellemen József

Kelemen Lajos, nagyernyei, múzeumi és
levéltári főig. Szül.: Marosvásárhely, 1877 szept.
30., unit. Atyja: K. Miklós, kir. törv. irodatiszt, anyja: Albisi Csomoss Janka. A marosvásárhelyi ref. főgimn.-ban érettségizett, az
egy.-et Kolozsvárt végezte el. Középisk. tanári
képesítést nyert. 1902—08-ig a kolozsvári egy.-i
könyvtár szolgálatában állott, majd tíz évig a
kolozsvári unit. főgimn. r. tanára volt. 1908—
26-ig az Erdélyi Múzeum Egyes.-ben mint titkár
működött. 1918-ban újból levéltáros lett az egy.-i
könyvtárban és az EME-ben. 1938-ban nyugalomba vonult és a visszacsatolás után múzeumi és levéltárosi főigazg.-nak nevezték ki. A
Magy. Tud. Akadémia tagja, az Erdélyi
Múzeum Egyes. vál. ig. tagja, az Unit. Irod.
Társ. alelnöke, az Erdélyi Irodalmi Társ. tagja,
a marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Irod.
Társ. tagja, az Unit. Képviselő Tanács és Főtanács tagja, Kolozsdoboka unit. egyházközség
gondnoka. Történelemmel, genealógiával foglalkozik, különös tekintettel Erdély történelmére
és művészettörténelmére. Háromszáz értékes
tanulmánya és közleménye jelent meg. Nagyobb
munkái: Vargyassy Dániel családi okmánytára, Hermányi Dienes József emlékiratai, br.
Bánffy Józsefné emlékirata 1848—49 és az EME
története tára. A Polonia Restituta II. o.nak tulajdonosa. 1940-ben irodalmi és tud.
működéséért, valamint levéltári kutatásaiért
a Corvin-lánccal tüntették ki. L.: Kolozsvár,
Mussolini-u. 16.
Kelényi Lajos dr., bankügyész, ügyvéd.
Szül.: Bp., 1903. r. k. A bp.-i bencés gimn.-ban
tett érettségi vizsgát, utána elvégezte a Keresk.
Akadémiát, majd a jogi tanulmányokat a bp.-i
Egy.-en, ahol jogtudorrá avatták. Négy évig
volt ügyvédjelölt, 1932 óta a Magy. Ált. Hitelbankjogügyi osztályán működik, jelenleg a bank
ügyésze. Németül és franciául is beszél. L.: Bp.,
II., Iskola-u. 26. Tel.: 355—856.
Kellemen József, kereskedő. Szül.: Brassó,
1891 márc. 19., r. k. Atyja: néh. K. Ferenc
gyógyszerész, anyja Brossek Ottilia. A brassói
ev. gimn. elvégzése után a kolozsvári Egy.
orvosi fakultásán négy évet hallgatott, de
hadbavonult mielőtt egy.-i tanulmányait befejezte volna, Az orosz fronton teljesített szolgálatot, majd kórházvonatra osztot
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ták be. Mint tart. hadnagy szerelt le. Ezután
a keresk. pályán előbb a gyarmatáru szakmában helyezkedett el, később társtulajdonosává vált a saját alapítású kolozsvári műszaki
társas cégnek. A magyar egyes.-nek s a Baross
Szöv.-nek tagja, tulajdonosa az arany érd. ker.nek, a bronz vit. ér.-nek, a Károly cs. ker.-nek
a seb. ér.-nek, a Vöröskereszt tiszti érd. ér.-nek.
Képzett galvanikai mester. A német keresked.
és műszaki szakkörökkel állandó összeköttetést
tart fenn. L.: Kolozsvár, Deák Ferenc-u. 16.
Tel.: 23—72.
Kemény András, hírlapíró. Szül.: Kassán,
1906 júl. 13., ev. Atyja: néh. K. Ödön,
anyja: néh. Varga Margit. Nagyatyja: K.
Sámuel ev. pap volt az 1848-as szabadságharcban és ezért Kufsteinban várfogságot
szenvedett. Gimn. érettségi után a Kassai
Ujságnál kezdte és a Kassai Naplónál folytatta hírlapírói pályáját. 1929-ben kiadta
és szerkesztette Kassán az első képes hétfői
lapot „Hétfői Kurir” címen, majd a Kárpáti Magyar Hirlap kassai szerkesztője lett.
1932-ben Pozsonyba került, ahol az Esti
Ujság munkatársa, 1938-ban pedig társtulajdonosa lett. A cseh megszállás alatt izzó nacionalizmussal a magyarság érdekében írott cikkei
miatt üldözték és többször elítélték, 1938 dec.
17-én pedig letartóztatták és örök időre kitiltották a köztársaság területéről. A rákövetkező
évben a 8 Órai Ujságban folytatásos cikkekben
megírta a húszévi elnyomatás történetét a cseh
uralom alatt. A háború kitörésekor mint a
8 Órai Ujság haditudósítója a lengyel frontra
utazott, Stryj környékén gránátnyomás következtében meg is sebesült és csak sok viszontagság után került haza. Több érdekes cikkben számolt be a lengyelországi ,,villámháborúról”. 1939
november óta az Esti Kurir munkatársa és
rendőri rovatának vezetője. L.: Bp., V., Géza-u.
7. Tel.: 310—854.
Kemény Károly, hízlalóteleptulajdonos.
Szül.: Oslaka (Arad vm.). 1891 dec. 15., r. k.
Isk. végezte után a húsipari pályára lépett és
évekig tartó gyakorlat után bekapcsolódott a
Nagyszalontán lévő családi üzembe, mely húskonzervet állít elő, sertéstenyésztéssel, hizlalással és baromfihízlalással foglalkozik. Az egész
környéken a legnagyobb ez a telep, melynek ma

Kenessey Péter

egyik tulajdonosa. Résztvett a világháborúban
és tulajdonosa két Signum Laudisnak a kard.kal, a nagyezüst vit. ér.-nek és a Károly cs.
ker.-nek, mely kitüntetéseket 41 hónapi frontszolgálata alatt tanusított bátor magatartásáért kapta. Tart. tüzérfőhadnagyi rangban szerelt
le. L.: Nagyszalonta.
Kenessey Kálmán dr., kenesei, m. kir. I.
oszt. főmeteorológus, az ógyallai obszervatórium főnöke. Szül.: Bp., 1890 máj. 13., ref.
Atyja néh. K. Béla, erdélyi ref. püspök, főrendiházi tag. Középisk. elvégzése után egyet. tanulmányokat folytatott, a kolozsvári Tud. Egy.-en
bölcsészeti doktori diplomát szerzett. 1912—
1913. tanévben gyakorló tanár volt, 1913 óta
az ógyallai meteorológiai és földmágnességi
obszervatórium asszisztense, majd meteorológusa, tudományos intézeti főbiztos volt. Jelenleg I. o. főmeteorológus, obszervatóriumi
főnök. A dunántúli ref. egyházkerület világi
tanácsbírája, a komáromi ref. egyházmegye
világi főjegyzője, Ógyalla község légió parancsnoka, a Magy. Meteorológiai Társ. vál. tagja,
a Komáromi Jókai Egylet alelnöke, a Református Tanítóegylet díszelnöke. Kétkötetes földrajzi tankönyvet írt. Szaklapokban számos
cikke és tanulmánya jelent meg. A Magy.
Vöröskereszt h. ékítm. díszér. tulajdonosa.
Kiváló és ismert geofizikus és meteorológus.
Németül és angolul is beszél. L.: Ógyalla.
Tel.: 5.
Kenessey Péter, kenesei, hírlapíró, a „Magyarország” belső munkatársa. Szül.: Küngös
(Veszprém vm.), 1900 máj. 17., ref. Régi nemesi
családból származik, egyenes leszármazottja
Vak Bottyánnak. Középisk. tanulmányait a
ref. főgimn.-ban, majd felsőkeresk.-ben végezte.
1921-ben lépett be a Nemzeti Ujsághoz s azóta
egyfolytában budapesti napilapok belső munkatársa. Csaknem kizárólag a tudományos, kulturális és ismeretterjesztő riportázsra specializálta
magát. Sok novellája és néhány verse jelent
meg a bp.-i napi- és hetilapokban. Regényei:
„Idegen emberek”, „Az ördögök kapitánya”.
A budapesti rádió előadta egy hangjátékat.
Németül is beszél. Felesége Hertay Anna festőművésznő. L.: Bp., XII., Böszörményi-út 2,
I. 4. Tel.: 222—630, a „Magyarország” szerkesztősége.
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Kenéz Miklós dr., ügyvéd. Szül.: Jászalsószentgyörgy, 1898, r. k. Érettségit a kiskúnfélegyházai gimn.-ban tett, jogot a kecskeméti
Jogakadémián hallgatott, jog-és államtud. doktorrá Szegeden avatták, ügyvédi okl.-et Bp.-en
szerzett. Résztvett a világháborúban, hadnagyi
rangban szerelt le. Tulajdonosa a bronz vit.
éremnek, a Károly cs. ker.-nek, seb. éremnek,
magy., bolgár háb. emlékéremnek. Diplomája
megszerzése után Bp.-en ügyvédi irodát nyitott.
Az Ügyvédi Kamara képviseleti közgyűlésének
tagja, az Orsz. Ügyvédi Gyám- és Nyugdíjintézet v. felügy. biz. tagja, az Ügyvédek Szilágyi
Dezső Köre főpénztárosa és az Orsz. Ügyvéd
Otthon vál. tagja. Németül is beszél. L.: Bp.,
V., Berlini-tér 9. Tel.: 117—262.
Kerekes Endre dr., abaújszántói, ügyvéd.
Szül.: Bp., 1893, r. k. Gimn. érettségi után elvégezte a Keresk. Akadémiát, majd beiratkozott a bp.-i Egy. jogi fakultására. A jog- és államtud. okl. megszerzése után letette az ügyvédi vizsgát és 1928-ban Bp.-en ügyvédi irodát
nyitott. A világháborúban elejétől végig résztvett, a Signum Laudis és a Károly cs. ker.
tulajdonosa. Több társadalmi egyes. tagja és
a Központi Sajtóvállalat R.-T. jogtanácsosa.
L.: Bp., II., Margit-krt. 34. Tel.: 151—363.
Keresztes Béla, nagybaconi huszár, kereskedő. Szül.: Székelykocsárd, 1897 jan. 17.,
ref. Atyja: K. Béla, gazdálkodó, anyja: Benkő
Julianna. Keresk. iskolát végzett. 1915—18-ig
háborús kat. szolgálatot teljesített az orosz
és román fronton. Résztvett a székely hadosztály
harcaiban Csúcsa és Belényes között, majd
a csehek ellen. Meg is sebesült. Tagja volt a
Nemzeti Hadseregnek, 1919-ben Szombathelyen szerelt le. 1920 óta Bánffyhunyadon
kereskedő. A Magy. Párt, az EKE, a HSE
tagja. Borkereskedéssel foglalkozik, szőlő- és
gyümölcskertészete van. Kitüntetései: a II. o.
ezüst vit. ér., a bronz vit. ér., a Károly
cs.-ker., a Vasker., az osztrák, német és bolgár
háb. eml. ér. Románul is beszél. L.: Bánffyhunyad. Tel.: 17.
Keresztes György Antal dr., vitéz, kir.
ítélőtáblai tanácselnök. Szül.: Bp., 1885., r. k.
Érettségit a bp.-i ág. ev. főgimn.-ban tett,
jogi tanulmányait a bp.-i Egy.-en végezte, itt
avatták jog- és államtud. dr.-rá, majd meg-

Keresztesy Tibor dr.

szerezte az egys. bírói és ügyvédi okl.-et.
Pályájának egyes állomáshelyei a következők r
joggyakornok 1910-ben, tvszki jegyző 1913-ban,
kúriai tanácsjegyző 1918-ban, bírósági titkár,
majd tvszki bíró 1919-ben, táblai tanácsjegyző
1922-ben, ítélőtáblai elnöki titkár 1928-ban,
ítélőtáblai bíró Bp.-en 1930-ban és a III. fiz.
csop. jell.-vel felruházott tanácsvezető 1937-ben.
Résztvett a háborúban, a Signum Laudis kétszer
a kard. a vit. ér. szalagján, Károly cs.-ker., kat.
érd. ker. III. o. a vit. ér. szalagján, a III. o.
vaskoronarend a kard., a német II. o. vasker.
tulajdonosa. Az Egyesült Ker. Nemzeti Liga
orsz. ig. tagja, továbbá a VII. és XIV. ker.
osztályának elnöke és a Vitézi Rend VII. és
XIV. ker. járási hadnagya. Németül és angolul is beszél. L.: Bp., VII., Aréna-út 68. Tel.
220—293.
Keresztes Miklós dr., szfőv. tanácsnokelöljáró. Szül.: Párdány (Torontói vm.), 1884.
Középisk. Temesvárott és Szegeden a piaristáknál végezte, a bp.-i Tud. Egy.-en lett államtud. doktor. Tizenkét éven át a Szföv. vízvezetéki és világítási ü.-o.-on dolgozott és
különösen Bp. vízellátásának kérdéseivel foglalkozott. Kidolgozta annakidején a kötelező vízmérő-rendszer bevezetéséről szóló előterjesztést.
1924-ben a VI. ker. elöljárósághoz osztották be,
mint az elöljáró másodhelyettesét. A kerületi
elöljárói értekezletek megbízásából számos nagy
figyelmet keltő javaslatot készített el. A VI. ker.
elöljáróságon teljesített szolgálata során lépett
elő főjegyzővé és h. elöljáróvá, majd két évig
a VIII. ker. élén állott, de Schára tanácsnokelöljáró nyugalombavonulása után 1939-ben
a polgármester a VI. ker. vezetésével bízta
meg. Rendkívül képzett, sokoldalú közigazgatási
szakember, aki elsőrendű szakértője az iparügyi
kérdéseknek és közigazgatási eljárásoknak.
Számos tudományos, társadalmi és jótékonysági
egyes. vezetőségében foglal helyet, alelnöke a
VI. kerületi Vöröskereszt Egyes.-nek, tagja a
Magy. Földrajzi Társ.-nak, a Képzőművészeti
Társ.-nak, a Saskörnek, a Ferencvárosi Kaszinónak, a Bp.-i Sport Egyletnek, a VI. kerület
Egyházközség képv. test.-nelc stb. L.: Bp.,
VIII., Pál-u. 2.
Keresztesy Tibor dr., közkórházi főorvos.
Szül.: Zenta, 1909 máj. 26., r. k. Atyja: K
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János p. ü. főtanácsos, anyja: Kotuts Berta.
Nagykárolyban a piarista főgimn.-ban érettségizett, az egy.-et Kolozsvárott végezte és
orvosi okl.-et szerzett. 1936—37-ben sebészszakorvos volt a szatmárnémeti közkórházban
és az irgalmasrendi kórházban. 1938—40-ig
Bp.-en a Horthy Miklós kórházban, a Szt.
István és a Rókus kórházban mint megbízott
segédorvos működött. 1940-ben a szatmári
Irgalmas-kórház rendelő főorvosa és az áll.
kórház gége, orr, és fül rendelő szakorvosa lett.
A Magy. Párt tagja. Orr-, fül-, gége-, fog- és szájszakorvos. A Népegészségügy c. szaklapban
cikkei jelentek meg. Németül, románul és franciául is beszél. L.: Nagyvárad, Közkórház.
Keresztély Endre dr., itélőtáblai jegyző. Szül.:
Bp., 1901 jan. 17., r. k. A gimn. érettségi után
elvégezte a Rákosi Szidi-féle színiisk.-t, de
mégsem lett színész, hanem beiratkozott a bp.-i
Egy. jogi fakultására, ahol előbb államszámviteltanból vizsgázott, később jogtudorrá avatták.
A magyar igazságügyet 1917 óta szolgálja
díjnoki, s. tiszti, számtiszti minőségben. Jogi
képzettségének megszerzése után átminősítették a fogalmazói karba, ahol fogalmazó, aljegyző és jegyzői minőségben folytatja szolgálatát, jelenleg a bp.-i kir. ítélőtáblánál. Németül
és románul is beszél. L.: Pestszentlőrinc,
Ungvár-u. 30.
Kerner Imre dr., számlaki, ügyvéd. Szül.:
Bp., 1894., r. k. Gimn. érettségi után a bp.-i
egy. jogi fakultására iratkozott be. Közben
kitört a világháború és önként jelentkezett
frontszolgálatra. Az első menetzászlóaljjal a
szerb hadszíntérre került, majd onnan az orosz
frontra, ahol Przemyslben hadifogságba jutott.
Krasznojarszkból szökve indult hazafelé, de
útközben tífuszba esett, elfogták, betegen, túszként fogvatartották, majd később kicserélték.
A harctéren az I. o. vit. ér.-mel tüntették ki
és soronkívül zászlóssá léptették elő. Visszatérte után előbb tőzsdetag volt, majd befejezte
jogi tanulmányait, megszerezte az ügyvédi
okl.-et és azóta gyakorló ügyvéd. Németül és
oroszul is beszél. L.: Bp., VI., Podmaniczkyu. 18. Tel.: 127—616.
Kéthly Anna, orsz. gyül. képv. Szül.: Bp.,
1889. Már fiatal m.-tisztviselőnő korában be-

Kiczkó Zoltán László

kapcsolódott a munkásmozgalmakba és önképzéssel széleskörű ismeretekre tett szert. Éveken
át fejtett ki élénk tevékenységet a női munkások és m.-tisztviselőnők megszervezésében. Felelős szerkesztője a ,,Nőmunkás” c. folyóiratnak. 1922-ben a budai kerületben jutott mandátumhoz, szociáldemokrata programmal, a második nemzetgyűlésen és ezt a kerületet képviselte az országgyűlésen 1931-ig, amikor ugyan
ott és Szegeden is megválasztották. A szegedi
mandátumot tartotta meg, majd 1935-ben ismét
budai képviselő lett és ennek mandátumával
foglal helyet ma is az országgyűlésen. Széleskörű
tájékozottság, alaposság és szónoki készség
jellemzik parlamenti felszólalásait, amelyekben főképpen szociális és kultúrkérdésekkel foglalkozik. Tagja a Szociáldemokrata Párt vezetőbiz.-nak és jól megírt cikkekkel is szerepel a
párt sajtójában. L.: Bp., V., Ujpesti rkp. 7.
Kibédi Sándor, családi nevén Hapka Sándor, budfalvi író, költő. Szül.: Nagysomkut,
1897 márc. 3., ref. Atyja: b. H. László, anyja
kibédi László Terézia. Már kilenc éves korában
verseléssel foglalkozott. Négy polgárit végzett,
kitanulta a fodrászmesterséget, volt cirkusz
artista is. 1924-ben újságíró lett a Kolozsvári
Ujságnál, később a Keleti Ujságnál. 1927—30-ig
a Szalontai Ujságot szerkesztette. 1930 óta
kizárólag írással foglalkozik. 1926-ban az
Erdélyi Magy. Ujságíró Egyes. r. tagja lett.
Négy verseskötete jelent meg: Igy akarom,
Diadalmas élet, Tengerzúgás, és Megjött a
reggel. Színdarabokat is írt, románról magyarra
több verset fordított. Németül és románul is
beszél. L.: Kolozsvár, Egyetem-u. 8.
Kiczkó Zoltán László, belsőépítész. Szül.
Kolozsvár, 1906 szept. 18., r. k. Atyja: K.
Árpád, anyja: Deési Anna. Középisk. a kolozsvári ref. főgimn.-ban végezte, majd a Bp.Iparművészeti Főisk.-án diplomát szerzett.
Mint lakberendező és belső építész Kolozsváron
telepedett le. Erdély visszacsatolása után a
honvédség bevonulási ünnepségét tervezte és
rendezte, úgyszintén a Kormányzó Ur bevonulási ünnepségei is az ő elgondolásai és tervei
alapján zajlottak le. Hivatalos megbízás alapján végezte a román diákház átalakítását és
legutóbb a Kolozsvárra visszatért magyar
Egyetem megnyitási ünnepségeinek tervét is
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elkészítette. Az Erdélyi Képzőművészeti Egy.
alapító tagja. Több nyelven beszél. L: Kolozsvár, Vasvári Pál-u. 3. Tel.: 11-17.
Kisgyörgy János, ref. főgimn. igazgató.
Szül.: Matolcs, 1877., ápr. 4., ref. Atyja: K.
János, anyja: Madarassy Erzsébet. Középisk.
a szatmári és debreceni ref. gimn.-ban. az egy.-et
Bp.-en. végezte, Középisk. tanári okl.-et szerzett. 1900—01-ben Debrecenben, 1901—03-ig
Nagyenyeden, 1903—40-ig pedig Máramarosszigeten volt tanár. A román megszállás alatt
kultúrmissziót töltött be, megvédte és őrizte
a ref. gimn.-ot és vagyonát. Ügyv. igazgatója
volt a városi Villamossági Műveknek. Fizika
és számtantanár. Jelenleg a ref. főgimn. igazgatója. L.: Máramarossziget, Szt. István-u. 41.
Kishalmy Lajos, sebész, dr., közkórházi igazgató-főorvos. Szül.: Szatmárnémeti, 1888 aug.
23., r. k. Atyja: K. M. Lajos, anyja: Balogh
Julianna. A szatmárnémeti kath. főgimn.-ban
érettségizett, az egy.-et Bp.-en végezte és
orvosi okl.-et szerzett. 1911—14-ig műtőnövendék volt Bp.-en az I. sz. sebészeti klinikán,
1914—17-ig a Rókus-kórház II. sebészeti osztályán teljesített szolgálatot. Közben öt évig
a Magy. Vöröskereszt győri tisztikórházában és
a szófiai Missziónál működött mint sebészfőorvos, 1916—17-ig pedig az Áll. Gyermekmenhelyen volt megbíz, sebészfőorvos. 1919—1920-ig az újpesti Gyermekkórház sebészfőorvosi teendőit látta el, 1920—22-ig a hallei
egyetem sebészeti klinikáján dolgozott mint
tanársegéd. 1922-ben Nagykárolyban magánsebészeti szanatóriumot alapított és rövid ideig
vezetett, majd 1940 szept. óta Nagykárolyban
ideigl. megbízott kórházigazgató főorvos. A
Magy. Párt int.-biz.-nak kezdettől fogva tagja
volt. Sebészműtői szakorvosi vizsgát tett.
Előadásokat tartott a hallei orvosegyesületben,
a berlini sebészkongresszuson, stb. stb. A magyar
bolgár és szerb Vöröskereszt ér. tulajdonosa.
Genfben, Párisban, Berlinben és Halleban járt
tanulmányúton. Németül és franciául is beszél.
L.: Nagykároly, Gr. Károly György-tér 1.
Tel.: 36.
Kismarjay-Kiss Tibor dr., ügyvéd, BSZKRT
ügyész, a Magy. Síszöv. ügyésze, tart.
tüzérhadnagy. Szül.: Pomáz, 1904., r. k.

Kiss Árpád

Egy.-i tanulmányait a bp.-i, bécsi és berlini,
egy.-eken folytatta. Ügyvédi okl.-et szerzett. A balesetjog szakértője. Németül és angolul is beszél. L.: Bp., Úri-u. 27. Tel.:
Kiss Aladár dr., ügyvéd. Szül.: Stubnyafürdőn, 1899 jún. 6., r. k. Atyai nagyatyja:
néh. K. László 1848-ban Kossuth Lajos közvetlen környezetéhez tartozott és a 48-as események
egyik vezéregyénisége volt. Érettségit a losonci
áll. gimnáziumban tett, jogi tanulmányait a
bp.-i Egy.-en végezte, ott avatták jogtudorrá.
Az ügyvédi vizsgát a bp.-i ügyvédvizsg. biz
előtt tette le. Résztvett a világháborúban
tulajdonosa az I. o. vit. ér.-nek, a Károly
cs.-ker.-nek, háborús eml. ér.-nek és az
osztrák hadi és bolgár hadi ér.-nek. Tanulmányai befejeztével a Magy. Hitelező Védegyletnél helyezkedett el, majd önálló ügyvédi
gyakorlatot kezdett. Irodája főleg külföldi
ügyekkel foglalkozik. Beutazta egész Európát.
Németül és olaszul is beszél. L.: Bp., XII.,
Fery Oszkár-u. 70. Tel.: 166—833.
Kiss Árpád. Szül.: Hosszúfalu, 1877 jún.
19., ev. Régi nemesi családból származik Sepsiszentkirályból (Háromszék vm.). A középisk.
elvégzése után jogot tanult s államvizsgát tett.
Pályáját Brassó vm.-ben kezdte meg mint tb.
aljegyző, majd szolgabíró és h. főszolgabíró lett.
A román megszállás alatt nem volt hajlandó
a hivatalos esküt letenni s így 1919-ben kiutasították. Csonka-Magyarországon Nezsiderben,
később Balassagyarmaton szolgált és végül a
m. kir. államrendőrségen működött. Közben a
gabonakormánybiztosság rendőri büntetőbírája
is volt Hont és Nógrád vm.-re kiterjedő hatáskörrel. Hosszú és érdemes működésének teljes
elismerése mellett, 35 évi szolgálat után Bp.-en
mint nyugdíjas vonult vissza. A Magyar Közigazgatás c. folyóirat évtizedes munkatársa.
A közigazgatás gyakorlati problémáiról többszáz cikket írt. 1919-ben Földváron (Brassó
vm.), az összeomlás idején, Apáthv kolozsvári
egy. tanár röpiratait terjesztette és csak a véletlennek köszönhette, hogy ezért nem fizetett az
életével. A röpirat szerint Erdély' maradjon
Magyarország mellett mint egy kis Svájc s ne
kívánja a részeges Ferdinándot. Németül és
románul is beszél. L.: Kispest, Rákóczi-u. 12.
Tel.: 346—873.
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Kiss Bertalan, ref. lelkész. Szül.: 1906 dec.
4. Atyja: K. Bertalan, ref. esperes. Közép isk.
elvégzése után Kolozsvárott szerzett lelkészi
okl.-et, ezzel egyidejűleg a román Egy.-en
magyar irodalomból, nyelvészetből és filozófiából vizsgázott. Mint s.-lelkész a nagyváradi
ref. egyház két évre külföldre, a bázeli egy.-re
küldte, ahol teológiát és filozófiát hallgatott.
Külföldről hazatérve a nagyváradi ref. püspökség belmissziói titkárává választotta, ebben
a minőségében szervezte meg az egyházkerület
férfi és nőszövetségeit, az ifjúsági egyes.-eket
és leányszöv.-eket. Megindította a Református Jövő c. családi néplapot, amely a romániai ref. egyház legnagyobb példányszámú lapja
lett. Szerkesztette továbbá a Gyermekkönyvtár
c.. gyermeklapot, majd a Ref. Könyvtár c.
kiadványsorozatot. 1936-ban szatmári egyház
r. lelkésznek választotta meg. Kezdeményezésére és vezetése mellett az egyház hívei önkéntes
adományából templomot építettek a kültelken lakók számára. Mint egyházkerületi belmissziói titkárnak, aki a püspökség megbízásából a falukban az egyházi egyesieket szervezte meg, sok megaláztatásban, bántalmazásban
volt része a falusi román hatóságok részéről.
Szatmári lelkészsége idején, amikor a románok
között lakó reformátusok számára híveivel
templomot épített, a román hatóságok, hogy a
templom felavatását megakadályozzák, feleségestül bebörtönözték és csak akkor engedték
szabadon, amikor az egész gyülekezet tüntető
magatartást tanusított és súlyos következményéktől lehetett tartani. 1936-ban jelent
meg Az Ifjúkor lélektana c. filozófiai munkája,
egy évvel később a Vér és könny c. egyházi
és „Mit kell tudni a prédikációról?” c. vallói
munkája. Németül és románul is beszél. L.:
Szatmárnémeti, Ref. lelkészi hivatal.
Kiss Béla dr., hubói, ügyvéd. Szül.: Alacska,
1903., r. k. Az egri cisztercita főgimn.-ban tett
érettségi vizsgát, jogi tanulmányait a bp.-i
Tud. Egy.-en végezte és ügyvédi okl.-et
ugyancsak Bp.-en szerzett, ügyvédi gyakorlata
mellett sokat foglalkozik jogi irodalommal és
több kisebb tanulmánya mellett nagy sikere
volt az 1939-ben kiadott könyvének, amelyet a
zsidótörvényről írt és látott el magyarázatokkal.
Németül is beszél. L.: Bp., VI., Terét-körút 6.
Tel.: 114—984.

Kiss Emil dr.

Kiss Béla dr., ügyvéd. Szül.: Kolozsvár
1914., jún. 15., ref. Törzsökös magyar család
sarja. Gimn. tanulmányait a kolozsvári ApáczaiCseri János ref. kollégiumban végezte, jogi
doktorátusát a kolozsvári Egy.-en szerezte.
Az Erdélyi Kárpát Egyes. központi szakosztályának alelnöke, titkára volt a Magy. Népközösség kolozsvári tagozat jogi alosztályának,
a Magy. Népközösség, majd az Erdélyi Magy.
Szöv. körzetvezetője és főtizedese stb. 1936 óta
tagja a kolozsvári Ügyvédi Kamarának, ügyvédi
gyakorlatot folytat. Számos cikke jelent meg,
főleg az „Erdély” c. folyóiratban. Beszél
románul is. L.: Kolozsvár, Gépész-u. 22.
Kiss Elek dr., theológiai tanár, unitárius
egyházi főjegyző, püspökh. Szül.: Medcsér, 1888., unit. Atyja: K. András, anyja:
Dobos Berta. Gimn. érettségit tett, majd a
neveléstud.-ból,
bölcseletből
és
esztétikából doktori okl.-et szerzett, úgyszintén bölcsész-okl.-et. Oxfordban theológiai bizonyítványt kapott. 1915—21-ig unitárius lelkész
volt Kissolymoson, 1919—20-ban négy és fél
hónapon át a románok internálták. 1921-től
kezdve theológiai tanár a kolozsvári Unitárius
Theológiai Akadémián, 1938-ban egyh. főjegyző
lett és jelenleg püspökhelyettes. Az EMKE
társadalmi szakosztályának évek óta elnöke,
a Közoktatási Tanács, úgyszintén az Erdélyi
Szociálpolitikai Tanácsnak tagja. Az összehasonlító vallástud. és az egyháztársadalomtan kiváló művelője, az Ószövetség tanára.
Oxfordban két éven át theológiai tanulmányokat folytatott és ekkor közelebbi összeköttetésbe került angol, amerikai, holland és
dán unitáriusokkal. Vallástörténelmi és pedagógiai munkáinak egész sorozata jelent meg.
Erdély visszatérésekor az unitárius egyház
részéről ő fogadta Kolozsvárott a Kormányzó
Urat és a honvédséget. Tevékeny résztvett
egyháza nevében az ezután következő miniszteri értekezleteken. Beszél: angolul, németül
és románul is. L.: Kolozsvár, Unitárius Kollégium.
Kiss Emil dr., m. kir. tisztiorvos, a Zöldkeresztes Egészségvédelmi szolgálat vezető orvosa. Szül.: Kisszántó, 1901 ápr. 20., ref. Atyja:
néh. K. Lajos, anyja: Fábiány Róza. Debrecenben tett gimn. érettségit, az egy.-et Bp.-en
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végezte, 1928-ban orvosi diplomát szerzett.
1928—33-ig magánorvos volt Devecseren, 1934ben pedig egy évig a bp.-i fogászati klinikán
működött, majd 1935—38-ig OTI körzeti
orvos volt Kisvárdán, 1938—40-ig pedig városi
orvos Nagykőrösön. Erdély visszacsatolása óta
Szilágysomlyón tisztiorvos. A MOVE, az EPOL
és a Csaba B. E. tagj a, a Rongyos Gárda v. tagj a,
résztvett a felvidéki akciókban. Fogorvos,
tisztiorvosi, isk.-orvosi és egészségtanári képesítéssel rendelkezik. Tart. karp. őrmester. Németül és románul is beszél. L.: Szilágysomlyón, Kálvin-u. 3.
Kiss Ernő dr., kir. járásbíró. Szül.: Vingard
(Alsó-Fehér vm.), 1898., r. k. A szegedi piarista
gimn.-ban tett érettségit és a szegedi Egy.-en
végezte jogi tanulmányait, ott avatták jogi és
államtud. doktorrá, majd Bp.-en letette az
egys. bírói és ügyvédi vizsgát. Egyszerű szülők
gyermeke, aki saját szorgalmából haladt előre
pályáján. Még a közép isk.-ból 1915-ben vonult
be katonának és a h áború után végezte el
tanulmányait. Bírósági szolgálatba lépett és
fokozatos előléptetés után kir. járásbíró lett
a bp.-i közp. jbíróságon. Tulajdonosa az I. és
II. o. ezüst vit. ér.-nek, Károly cs.-ker.-nek,
háborús eml. ér.-nek és a hatéves szolgálati
ker.-nek. Több cikke jelent meg a Jogtudományi
Közlönyben. Németül és románul is beszél. L.:
Újpest, Desseffy-u. 31.
Kiss Ferenc dr., balázsfalvi, kir. tvszék*
jegyző. Szül.: Szeged, 1913., ref. A bp.-i
ref. főgimn.-ban tett érettségit és a szegedi
Egy.-en végezte a jogot és államszámviteltanból
képesítést szerzett. Bírósági szolgálatba 1936banlépett, mint fogaim, gyakornok, 1937-ben
joggyakornok, illetve aljegyző, 1939-ben bír.
jegyző és 1940-ben tvszéki jegyző lett a bp.-i
kir. törvényszéknél. A Cserkész Szöv. orsz.
vízi vezetőtisztje. Németül is beszél. L.: Bp.,
XI., Gellért-tér 3. Tel.: 258—752.
Kiss Jenő, balázsfalvi, kir. ítélőtáblai tanácselnök. Szül.: Kecskemét, 1879., ref. Középisk. és a jogakadémiát Kecskeméten végezte,
a bírói vizsgát Bp.-en tette le. Pályáját 1901-ben
kezdte a gödöllői jbír.-nál mint joggyakornok,
1902-ben kúnszentmártoni, máj d szolnoki j egyző,
1910-ben Szegeden albíró, 1913-ban jbíró,

Kiss Lajos

1915-ben a csongrádi jbíróság vezetője lett.
1921-ben a bp.-i közp. jbír.-nál bíróvá, majd
alelnökké nevezték ki. Kir. ítélőtáblai bíróvá
1922-ben nevezték ki és 1939 óta kir. ítélőtáblai
tanácselnök, a II. polg. tanács vezetője, amely
baleseti kártérítési ügyeket tárgyal. Németül
is beszél. L.: Bp., XI., Gellért-tér 3. Tel.:
258—752.
Kiss Jenő, az Erdélyi Helikon h. szerkesztője. Szül.: Mócs, 1912 szept. 13., r. k. Középisk. a kolozsvári r. k. gimn.-ban végezte.
1934-ben az Erdélyi Hellikon belső munkatársa
lett, miután több lapnál szerepelt mint külső
munkatárs. Ettől kezdve minden jelentős szellemi mozgalomban résztvett. Többek közt
megszervezte a fiatal erdélyi írókat és velük
több nagysikerű előadást tartott a falvakban.
Magyarországi körúton is járt az erdélyi írókkal.
Az Erdélyi Helikon írói csop. tagja, a Pázmány
Társ. r. tagja. „Kormos üvegen” c. verseskönyve jelent meg az erdélyi Szépmíves Céh
kiadásában. Verseit, cikkeit az Erdélyi Helikon,
Pásztortűz, Ellenzék, Vasárnap, Uj idők, Élet,
Erdélyi Iskola, Keleti Ujság, Láthatár, Uj
Magyarság és még számos lap és folyóirat közli.
L.: Kolozsvár, Mátyás király-tér 7. Tel.: 17-74.
Kiss Károly dr., vm.-i főjegyző. Szül.:
Battonya, 1903., r. k. Atyja: K. Károly,
anyja: Oszlár Julianna. Középisk. elvégzése
után a bp.-i Közgazdasági Egy. közigazgatási
szakán okl.-et és doktorátust szerzett. Már
diákkorában különös szeretettel foglalkozott
levente- és cserkészügyekkel. Tevékenyen résztvett a cserkészmunkában és jelenleg is mint
cserkésztiszt kiváló munkát végez. Ismert közigazgatási szakember és egyik irányítója Máramaros vm. közigazgatásának. L.: Máramarossziget, Vármegyeháza.
Kiss Lajos, az Erdélyi Bank szatmárnémeti
fiókjának igazgatója. Szül.: Szentes, 1904
aug. 19., ref. 1923-ban Kecskeméten elvégezte
a felsőkeresk. isk.-t, majd a bankszakmában
helyezkedett el. Szentesen, Kúnszentmártonban,
Debrecenben és Huszton működött mint banktisztviselő. 1940 óta Szatmárnémetiben az Erdélyi Bank ottani fiókjának igazgatója. Hites
könyvvizsgáló. L.: Szatmárnémeti, Bercsényiu. 12.
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Kiss Sándor, unit. lelkész. Szül.: Homoródjánosfalva, 1882 febr. 13., unit. Atyja:
kálnoki K. György, negyven évig a község
isk.-mestere volt, anyja: vargyasi, imecsfalvi
Imets Katalin. Középisk. Székelykeresztúron
és a kolozsvári Unit. Koll.-ban végezte. A theológiát a kolozsvári Theológiai Akadémián, a
manchesteri Home Missionari Collegban és
Amerikában ameadvillei Theological Schoolban.
Az angol intézetnek első, az amerikai intézetnek második magyar hallgatója volt. 1908—
1912-ig Füzesgyarmaton, 1912—28-ig Kolozson,
1928—31-ig Székelyudvarhelyen, 1931—40-ig
pedig Homorodjánosfalván volt lelkész. Székelyudvarhelyt hamis vádaskodás következtében kellett elhagynia. Az ügy kivizsgálása
után azonban teljes erkölcsi elismerésben
részesült. Egyízben Kolozs vm. törv. hat.
biz. tagja volt. Kolozson tíz évig a Hitelszöv. ig. elnöke, volt a Fogyasztási Szöv.-nek
pedig üv. elnöke. Az udvarhelyi Magy. Párt végrehajtó biz.-nak tagja, az unit. egyház főtanácsának harminc év óta tagja. Teológiai hallgató korától kezdve ismertetései, leírásai, tudósításai és
fordításai jelentek meg az unit. közlönyökben.
Mint meadvillei tanuló részletes tudósításokat
küldött az amerikai gyülekezetek belső és
főleg egyleti életéről. Később az amerikai
egyházak szervezetéről közölt ismertetéseket a
Keresztény Magvetőben. Székelyudvarhelyen
saját költségén adta ki dr. W. Gladden: Kereszté
tény Pásztor c. könyvének fordítását, megtoldva
néhány eredeti fejezettel. Ezt a művét az erdélyi protestáns sajtó a legnagyobb elismeréssel
fogadta és az unit. theológiai akadémiákon
segédkönyvül szolgál. Dr. Willbur amerikai történészt ő kísérte erdélyi útján, dr. Southworth
amerikai egyet.-i tanárt világkörüli útja során
nyolc napon át kalauzolta Erdélyben. Huszonötéves működése alkalmából egyházközsége jub.
ünnepélyt rendezett, püspöki dicséretben részesült. Angolul is beszél. L.: Homoródjánosfalva.
Klein Ferenc dr,. strassenburgi, ügyvéd.
Szül.: Botfalu, 1896., ág. ev. Érettségit a
gyulafehérvári gimn.-ban tett, jogot Bp.-en
és Berlinben végzett, jogtudori diplomát Debrecenben, ügyvédi okl.-et Bp.-en szerzett.
A világháborúban 1918 okt. 31-ig küzdött
különböző harctereken és tulajdonosa a bronz
Signum Laudisnak a kard.-kal, a bronz vit.

Knall Gottfried dr.

ér.-nek, a Károly cs.-ker.-nek, seb. és háborús
eml.-éremnek, továbbá a II. o. német vasker.nek és a bolgár háb. eml.-ér.-nek. 1928 óta
gyakorló ügyvéd Bp.-en. Németül és románul
is beszél. L.:Bp.,II., Tölgyfa-u. 14. Tel.:
152—071.
Kleisz Alajos, szfőv. adóhivatali igazgató.
Szül.: Bp. 1891. 1910-ben került a főváros
szolgálatába, először a VI. ker. elöljáróság
adószámviteli osztályán működött, 1917-ben
került a központi adószámviteli hivatalhoz.
1935-ben az adóhivatali igazgató h. lett. 1938ban adóhivatali igazgatóvá nevezték ki.
Klie Antal, kir. kúriai bíró. Szül.: Nagykároly, 1871., r. k. Középisk. a nagybányai
főgimn.-ban végezte, a jogot Bp.-en hallgatta.
Közben leszolgálta önkéntesi évét, 1895-ben
bírósági szolgálatba lépett, a visói kir. járásbíróságon volt joggyakornok. Makón albíró,
Marosvásárhelyen kir. ítélőtáblai tanácsjegyző,
azután Nagyszebenben törv. bíró, ugyanott
tanácselnökvolt, majd a bp.-ti táblához került
bírónak és 1926 óta kúriai bíró. Németül és
románul is beszél. L.: Bp., XI., Horthy Miklós80. Tel.: 256—362.
Klözel Oszkár, a Gödemesterházai Erdőuradalom R.-T. főerdőtanácsosa, cégjegyzője.
Szül.: Bezdán, 1885 márc. 27., r. k. Középisk.
elvégzése után erdőmérnöki okl.-et szerzett.
Az erdélyi r. k. egyházmegyei tanács elnökségi
tagja, a Magy. Párt vál. tagja. Kitüntetései:
az arany kat. érd. ker. a koronával, a vit. érem
szalagján és az I. o. ipari és keresk. érd. rend.
Erdőpolitikával foglalkozik. Németül és románul is beszél. L.: Ratosnya. Tel.: 2.
Knall Gottfried dr., szanatóriumi igazgató.
Szül.: Beszterce, 1870 ápr. 7., ev. Atyja: néh.
K. Gottfried, anyja: néh. Láng Regina. Besztercén tett gimn. érettségit, az egy.-et Bécsben
és Grácban végezte és 1899-ben Bécsben szerzett orvosi diplomát. 1903-ban mint ezredorvos működött, 1903—06-ig Bécsben volt
kórházi orvos, 1906—08-ig Besztercén folytatott
orvosi gyakorlatot, majd két évig Boszniában egy fűrésztelep orvosa volt. 1914-ben
mint törzsorvos bevonult, 1919-ben szerelt le.
A főhadiszálláson teljesített szolgálatot, később
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pedig Olaszországban a 715. sz. tábori kórház
parancsnoka lett. A világháború után Besztercén folytatott orvosi gyakorlatot. 1937-ben
szanatóriumot alapított, amelynek azóta is
vezetője. Tart. törzsorvos, kitüntetései: a
koronás arany érd. ker. és a Vöröskereszt érd.
ker. mindkettő a vit. ér. szalagján. Bécsben és
Grácban négy évig volt tanulmányúton. Németül és románul is beszél. L.: Beszterce,
Mussolini-út 19. Tel.: 117.
Knizsek Károly, okl. mérnök, a dési villamosművek igazgatója. Szül. Brogyán (Bars
vm.), 1880 nov. 27., r. k. Középisk. a
trencséni gimn.-ban, a felső iparisk.-t Kassán
végezte. Pályáját Bp.-en a Ganz villamossági
R.-T.-nál kezdte 1901-ben, onnan két évvel
később Hódmezővásárhelyre került a városi
vízművekhez, ahol két évig működött. Majd
újra visszakerült a Ganz-gyárhoz, melynek
mérnöki irodáját vezette Szombathelyen 1905től 1910-ig. Akkor hívták meg Désre a Szent
Benedeki villamosművekhez igazgatónak és
ezen állását azóta betölti. Igazgatósági tagja a
dési Cementgyár R.-T.-nak, r. k. egyháztanácsos és a dési Kaszinó vál. tagja. A villamos
erősáramtechnika terén kiváló szakember és
tanulmányúton járt Európa valamennyi országában. Németül, szlovákul és románul is beszél. L.: Dés, Erzsébet-u. 19. Tel.: 67.
Knoll Béla, kir. ny. ítélőtáblai tanácselnök.
Szül.: Várpalota (Fehér vm.), 1871., r. k.
Középisk. végezte után a bp.-i Egy. jogi
karán államvizsgát tett és megszerezte a bírói
okl.-let. Igazságügyi szolgálatba 1893-ban
lépett, mint joggyakornok. Fokozatosan aljegyző, albíró, tvszéki bíró, majd 1924—26. években a bp.-i lakáshivatal elnöke, azután a munkásbiztosítási bíróság elnöke lett. Mint táblai
tanácselnök, 1939-ben nyugalomba vonult. L.:
Bp., V., Sziget-u. 26. Tel.: 113-279.
Knopp Gusztáv, igazgató. Szül.: Bátos,
1905 febr. 9., unit. Atyja: K. Rezső Dávid,
anyja: Fleischer Mária. A kolozsvári Keresk.
Akadémia elvégzése után az Orion vállalat
szolgálatába állott s azóta is annak igazgatója.
Tart. főhadnagy. Németországban s Olaszországban sokat utazott s kiváló szaktudásra tett szert
a fém- és vasárugyártás terén. Románul,

Kolh Géza

németül is beszél. L.: Kolozsvár, Szeszgyár-u.
2/a. Tel.: 28—57, 28—60, 22—83.
Kóczán Ödön dr., kir. ítélőtáblai bíró. Szül.:
Kócs (Komárom vm.), 1888., r. k. Érettségit a
pápai Ref. Kollégiumban tett, jogot a bp.-i
Egy.-en hallgatott. A világháború kitörésekor
hadbavonult, az orosz fronton hadifogságba
került, honnan 1920 végén került haza. 1922ben nevezték ki bíróvá a bp.-i keresk. és váltó
tvszékhez. Fokozatos előléptetés után táblai
bíró lett a bp.-i kir. ítélőtáblán, mely hivatalát
ma is betölti. Tulajdonosa az I. o. vit. ér.-nek,
a Károly cs.-ker.-nek, a magyar és osztrák
háb. ér.-nek, tart. hadnagy. L.: Bp., XIV.,
Fráter György-u. 33. Tel.: 296—628.
Kol Erzsébet dr., egyet. magántanár, a
kolozsvári Egy.-nél intézeti tanár. Szül.:
Kolozsvár, 1897 júl. 8., r. k. Atyja: néh. K.
Ferenc mérnök, h. államtitkár, anyja: néh.
Fülöp Ida. Keresk. és gimn. érettségit tett a
kolozsvári Marianumban, egy.-i tanulmányait
Szegeden fejezte be. Itt szerzett középisk.
tanári okl.-et (természetrajz-vegytanból), bölcsészet dr.-i diplomát is. A szegedi Egy.
Ált. Növénytani Intézeténél 1921 óta működik.
Több bel-és külföldi tudom/egyes. tagja. Az
Egy.-et Végzett Nők Egyes.-nek alelnöke.
Botanikai (algológiai, kryobiológiai, limnológiai)
szakcikkei, tud. munkái kül- és belföldi tud.
folyóiratokban jelentek meg. A Kir. Magy.
Természettud. Társ. kiadta a Tiszaparttól
Alaszkáig c. könyvét (Bp. 1940., 49 táblával).
Magyar áll. tanulmányúton járt egy évig
Genfben, amerikai ösztöndíjjal egy évig
Észak-Amerikában, Alaszkában, ahol hó- és
jégmezők mikroszervezeteit vizsgálta. Európai
és amerikai tud. körökkel tart fenn összeköttetést. Beszél németül, franciául, angolul és
románul is. Értékes felfedezésének bizonyítéka,
hogy több növényfaj viseli nevét. L.: Kolozsvár, Központi Egyetem.
Kolb Géza, ny. jbír. alelnök. Szül.: Nagyvárad, 1874., r. k. Gimn. érettségi után elvégezte a nagyváradi Jogakadémiát, államvizsgát tett és bírói okl.-et szerzett. Igazságügyi szolgálatba 1898-ban lépett mint joggyakornok a nagyváradi törvényszéken, még
az évben Margittán bír. aljegyző lett, két évvel
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később áthelyezték Nagyváradra a törvényszékhez, 1902-ben berendelték a nagyváradi táblához tanácsjegyzőnek, ott nevezték ki jegyzőnek,
1903-ban a berettyóújfalusi albíró, 1908-ban
járásbíró, végül 1934-ben a bp.-i közp. jbír.
alelnöke lett és 1939-ben nyugdíjba vonult.
L.: Bp., XIV., Amerikai-út 52. Tel.: 499—736.
Kolener Árpád, földbirtokos. Szül.: Losonc,
1878 febr. 10., ev. Atyja: néh. K. Adolf.
Érettségit Bp.-en tett, majd a felsőiparisk.
végezte el. Szakképzettségének kibővítésére
egy üveggyárba állott be munkásnak s amikor
ezt a szakmát elsajátította, saját birtokán
üveggyárat alapított. A világháborúban résztvett s mint főhadnagy szerelt le. A háború
után megalapította a medgyesi üveggyárat,
majd innen kivált és Dicsőszentmártonban egy
újabb üveggyárat építtetett. Ennek ma is
főrészvényese. Tulajdonosa két ízben a Signum
Laudisnak s a Károly cs.-ker.-nek. Egész
Európát beutazta. L.: Érmihályfalva, Ádámtanya.
Kolener Ádám, üvegvattagyáros. Szül.:
Bp., 1914 febr. 5., ág. ev. Atyja: K. Árpád,
földbirtokos,
üveggyáros,
anyja:
sóváradi
Szőcs Irén. Középisk. elvégzése után a bécsi
Keresk. Akadémiára iratkozott be, majd szaktanulmányainak elvégzésére, az üvegszakma
elsajátítására a kölni, az aacheni, herzogenrathi üveggyárakat tanulmányozta, Miskolcon,
Dicsőszentmártonban, Medgyesen és Ploestiben
folytatott gyári tanulmányokat. Közép-Európának egyetlen üvegvatta-szakértője és gyártója. A megszállás alatt Dicsőszentmártonban
előadásokat tartott az ifjúságnak a magyar
történelemből. Magyar érzései miatt a románok
állandó zaklatásának volt kitéve. Európának
majd minden államát beutazta. Beszél németül,
franciául és románul is. L.: Érmihályfalva,
Ádám-tanya.
Koleszár László dr., egyetemi m. tanár,
szanatóriumi ig. főorvos. Szül.: Kolozsvár,
1888 okt. 8., ev. Atyja: néh. dr. K. Sándor ügyvéd, anyja: gyöngyösi Gyöngyössy
Zsuzsanna. A kolozsvári Ref. Koll.-ban tett
gimn. érettségit, az orvosi egy.-et szintén
Kolozsváron végezte el. Belgyógyász és sebészszakorvosi képesítést Berlinben nyert. A pécsi

H. Kolozs Pál

Egy.-en m. tanárrá habilitálták. Résztvett
a világháborúban 1914—18-ig. Tart. ezredorvos, kitüntetései: a Signum Laudis, a koronás arany érd. ker., a Vöröskereszt és a Károly
cs.-ker. 1936 óta az Erdélyi Múzeum Egyes.
Orvosi Tud. elnöke. A kolozsvári Nemzeti
Kaszinó r. tagja, az Erdélyi Kárpát-Egylet
vál. tagja, az EMKE és a KAC tagja. Fül-, orrés gége-szakorvos. Nyolcvanöt tudom, dolgozata jelent meg az orr-, fül-, gége és a sebészet tárgyköréből. Németországban járt tanulmányúton. Németül, románul és franciául is
beszél. L.: Kolozsvár, Hitler-tér 8. Tel. :
30—28. és 26—08.
Kolling Árpád, malomtulajdonos. Szül.
Óbesenyő, 1886 dec. 28., r. k. Atyja: néh.
K. György malomtulajdonos, anyja: néh.
báthori Báthory Mária. Gépészmérnöki okl.-et
a bp.-i József kir. Műegy.-en szerzett. Előbb
a postánál volt főmérnök, később a Kolling
György és Fia cég beltagja lett. A világháborúban résztvett, mint tart. főhadnagy,
szerelt le. A román megszállás alatt irredentizmus vádjával két alkalommal is bezárták.
A r. k. egyház tanácsnoka, a Kaszinó vál.
tagja. A Molnárok Lapjában szakirodalmi
ténykedést fejt ki, különleges szakismeretei az elektrotechnika, a távíró és telefon. Tulajdonosa a bronz Signum Laudisnak, az ezüst
Signum Laudisnak a kard. a koronás érd.ker.-nek és a Károly cs.-ker.-nek. Járt
Németországban és Jugoszláviában. Beszél
németül és kissé románul is. L.: Érmihályfalva.
Tel.: 16.
H. Kolozs Pál, az „Uj Nemzedék” segédszerkesztője, író. Szül.: Kőszeg, 1906 márc.
26., r. k. Atyja: dr. Hajnády-Hancsiewitz
Oszkár tábornok-orvos, ny. egy. m.-tanár, családi neve: Hancsiewitz Pál. Okl. közgazda.
Gyermekkorában 1921-ig Kolozsváron lakott,
ekkor családját kiutasították a románok. Egy.-i
diplomáját Bp.-en szerezte meg. Feltűnéstkeltő
irodalmi tevékenységet fejt ki, több tárcája és
tanulmánya jelent meg finn, holland és osztrák
folyóiratokban, ujságokban. Regényei: „A
bronzkapuig”, „Azidegen”. A „Tizennégy nap”
c. könyve Észak-Erdély visszacsatolásának történetét örökíti meg. Ezzel a könyvével nyerte
meg az 1940-es Rákosi Jenő újságíró-ösztön
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díjat. Novellái a „Nemzeti Ujság”-bau, „Uj
Idők”-ben, „Napkelet”-ben stb. jelennek meg.
A keresztény magyar újságírás egyik tehetséges
egyénisége. Beszél németül és franciául is.
L.: Bp., IT„ Marcibányi-tér 9/a. Tel.: d. e.
7—10-ig Új Nemzedék: 119—660.
Komjátszeghy Lajos, kornjátszegi, vendéglős. Szül.: Komjátszeg, 1882 márc. 2, unit.
Atyja: K. Mózes, anyja: Kis Ráchel. A tordai
gimn.-ba járt s 1913 óta a kolozsvári
Amerika-étterem tulajdonosa. A megszállás
alatt a magyar kisebbség életében intenzíven
vett részt: a Magy. Párt intézőbiz.-nak
tagja volt s a Keresk. és Iparkamara ig.
tagja, az unit. egyház tanácsosa, a Vendéglős,
Ipartárs. volt elnöke. A világháborúban
résztvett, az orosz fronton fogságba esett, de
onnan 1918-ban megszökött. Beszél németül,
románul és oroszul is. L.: Kolozsvár,
Mátyás király-tér 24. Tel.: 10—32.
Kompanek János, a kolozsvári Villamosművek ügyvezetője. Szül.: Csacza, 1881 jún. 23., rk.
Atyja: néh. K. Gáspár, anyja: néh. Spaldon
Mária. Elvégezte a kassai felsőiparisk.-t.
1904—40-ig a Ganz és Társa szolgálatában állott.
Közben 1909—22-ig a kolozsvári Villamosművek
igazgatója volt. 1923 óta a Ganz és Társa
romániai képviseleteinek igazgatójaként működött. A visszacsatolás óta a Városi Villamosművek igazgatója. A Villamosművek Szöv.-nek
vál. tagja. Önkéntesi évét a haditengerészetnélszolgálta le. Olaszországban is járt. Németül
és szlovákul is beszél. L.: Kolozsvár, Erzsébetu. 5. Tel.: 15—13.
Komzsik Alajos, fürdőbérlő és igazgató.
Szül.: Verebély, 1863 ápr. 30., r. k. Atyja:
néh. K. János malomtulajdonos, anyja: néh.
Horánszky Mária. Verebélyen végezte iskoláit.
Pályáját Komáromban kezdte mint kereskedőtanonc, utána pincér lett Bp.-en az akkor
híres Szikszay-féle, majd a Frischauf étteremben. Később Nagybányára ment, ott a Félixfürdőt bérelte. 1916-ban Püspökfürdőbe ment,
azt bérelte és bérli jelenleg is. Vm.-i biz.-i
tag, a Magyar Párt, a Kath. Kör és a
Kereskedők Csarnoka tagja. Járt Német-,
Olasz-, Franciaországban,
Romániában és
Szerbiában. A románok két ízben tartottak

Kondor Gedeon

házkutatást nála. Németül és csehül is beszél.
L.: Püspökfürdő.
Komzsik Sándor, bérlő és fürdőigazgató.
Szül.: Nagybánya, 1900 szept. 15., r. k. Atyja:
K. Alajos, anyja: néh. Kolibál Anna. Középisk.
elvégzése után a bp.-i Műegy.-en a gépészmérnöki szakon abszolvált. 1918-ban katona volt,
1919-ben leszerelt. Később Püspökfürdőre költözött, azóta ott működik. A román megszállás
alatt házkutatásokat tartottak nála és mint
katonaszökevény volt nyilvántartva. A Magy.
Párt tagja. Éttermi, szállodai és gyógyfürdők
vezetése terén kiváló szakismeretekkel rendelkezik. Járt Olaszországban, Ausztriában és
Besszarábiában. Románul is beszél. L.:
Püspökfürdő.
Koncz Árpád dr., nagysolymosi, Sepsiszentgyörgy város polgármestere. Szül.: Székelyudvarhely, 1897 márc. 30., ref. Atyja: K.
Áron József, gyógyszerész, anyja: Heisinger
Klotild. A székelyudvarhelyi gimn.-ban érettségizett a kolozsvári és szegedi egy.-en, jogtud.
tanulmányokat
folytatott,
doktorátust szerzett, Bp.-en ügyvédi és bírói vizsgát
tett. Pályáját mint bírósági joggyakornok
kezdte meg. Résztvett az ellenforradalomban,
Temesváron megakadályozta a forradalmi zavargásokat. A románok háromszor is elfogták.
A nagyszebeni román hadbíróság lázításért
elítélte nyolchónapi börtönre, amelyet ki is
töltött. Ezután Bp.-re repatriált. 1922-től
1926-ig a bp-i törvényszéken és járásbíróságon
volt jegyző, majd ügyvédi gyakorlatot folytatott
Bp.-en, Csepelen, Monoron és Budafokon.
1924-en Budaőrsön ügyvédi irodát nyitott.
Pest vm. tb. főügyésze és Munkács városi
ügyésze lett. 1940-ben Ugocsa vm. tb. főügyészévé nevezték ki. A visszacsatolás után
Sepsiszentgyörgy polgármestere lett. A Fajvédő
Szöv. nagytanácsának tagja. A Tud. Fajvédő
Egyes. tagja. Tart. hadnagy. Járt Német- és
Olaszországban. Németül is beszél. L.: Sepsiszentgyörgy, Polgármesteri Hivatal. Tel.: 73.
Kondor Gedeon, timármester, a szatmári
Timár Ipartárs. elnöke. Szül.: Szatmár, 1883
jan. 27., r. k. Szülővárosában végezte iskoláit,
szakmáját ugyanott tanulta atyja üzemében,
amelynek vezetését 1907-ben vette át. A világ-
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háborúban éveken át frontszolgálatot teljesített
az 5. gy.-ezredben, megsebesült és több kitüntetést kapott. A román megszállás alatt áldozatos munkásságot fejtett ki a magyarság érdekében. A románok üldözték, büntették, állandó
megfigyelés alatt tartották, feketelistára helyezték, hadbíróság elé is állították, de erős magyar
érzését és sorstársain való segítőkészségét nem
tudták megtörni. 1920-ban a szatmári Tímár
Ipartárs. elnökévé választották és ezt a tisztséget tölti be ma is. Tagja volt a román megszállás alatt is a város képviselőtestületének,
továbbá a ref. presbitériumnak, elnöke a
Keresztény Iparos Otthonnak és az Agg Iparosok Menházának, alelnöke volt a szatmári
Magy. Pártnak. Szaklapokban és a ,,Szamos” c.
Ujságban számos cikke jelent meg, főképpen az
iparosság kérdéseiről. L.: Szatmár, Mátyás
király-u. 39. Tel.: 232.
Konthy Géza dr., kir. ítélőtáblai bíró. Szül.
Nyíregyháza, 1886., r. k. Középisk. végeztével
jogot hallgatott a bp.-i Egy.-en, majd két félévet Berlinben. Jogtudori és ügyvédi okl.-et
szerzett Budapesten és mielőtt igazságügyi
szolgálatba lépett, két évig gyakorló ügyvéd volt.
Albíróvá 1915-ben nevezték ki, de közben hadbavonult és csak 1918 őszén szerelt le mint tart.
tüzérhadnagy, amikor elfoglalta Nyíregyházán
hivatalát. 1926-ban a bp.-i közp. jbír.-hoz
helyezték át jbírói rangban, majd 1935-ben
kir. ítélőtáblai bíróvá nevezték ki a bp.-i
táblára, ahol jelenleg is működik. Németül
és angolul beszél . L.: Bp., XII., Hieronimyköz 10. Tel.: 353—570.
Kónya Imre, a marosvásárhelyi Ref. Koll.
r. tanára. Szül.: Karcag, 1887 jan. 11., ref.
Középisk. tanulmányait a karcagi ref. főgimn.ban és a szászvárosi Ref. Koll.-ban végezte,
Kolozsváron folytatott egy.-i tanulmányokat
és tanári diplomát szerzett. Az összeomláskor
a fehértemplomi áll. főgimn. tanára volt és
két évig a szerbeknél tanított, majd Marosvásárhelyre repatriált és azóta ott tanít. Az
elemi isk. felügyelője, a dr. Gecse- Emberszereteti Intézet jegyzője, a Magy. Párt elnöki
tanácsának és vál. tagja. A román megszállás
évei alatt azok között volt, akik társadalmi és
politikai úton igyekeztek az ifjúságot az elnyomatás és a korrupció örvényében tisztának és

Kornhoffer Vilmos dr.

magyarnak megtartani. 1914—16-ig a Gyergyó
című lapot szerkesztette, politikai lapokba
írt több cikket. Főleg pedagógiai és irodalmi
kérdésekkel foglalkozik. Németül és románul
is beszél. L.: Marosvásárhely, Bolyai-u. 4.
Kopacz Lukács, a marosvásárhelyi Leszámítoló Bank igazgatója. Szül.: Ditró, 1876
márc. 6., r. k. Atyja: K. Géza, anyja: MolnárMüller Regina. Brassóban felsőkeresk. érettségit
tett. 1898—1903-ig a marosvásárhelyi cukorgyár szolgálatába állott. 1903 óta a marosvásárhelyi Leszámítoló Bank tisztviselője,
1928 óta igazgatója. Résztvett a világháborúban, 1914—18-ig szolgált az orosz fronton.
1915-ben fogságba esett, 1918-ban megszökött
és hazatérve ismét jelentkezett csapatánál.
Soronkívül előléptették, tart. főhadnagy, a
Signum Laudis és a Károly cs.-ker. tulajdonosa.
1911—14-ig fűrész- és téglagyára volt. Bankszakmán kívül a faszakmában is jártas. A
Magy. Párt tagja, az MSE evezősosztály
alelnöke, a Magántisztviselők Szindikátusának
elnöke. Oroszországban, Lengyelországban és
Romániában is járt. L.: Marosvásárhely,
Kossuth Lajos-u. 96. Tel.: 182.
Korányi János br. dr., a Salgótarjáni Kőszénbánya R.-T. cégvezetője. Szül.: Bp., 1910
dec. 20., r. k. Atyja: br. K. Sándor, ny.
egyet. tanár, anyja: Kubinyi Margit. Középisk. elvégzése után a berlini jogi egy.-en
folytatott tanulmányokat, majd Bp.-en jogi
és államtud. doktorátust szerzett. 1935-ben
lépett a Salgótarjáni Kőszénbánya R.-T. kötelékébe mint, igazgatósági titkár 1939-ben cégvezető lett. Szakismeretei révén felügyelőbiz. tagja lett a Weiss Manfréd Repülőgépgyár R.-T., a Salgótarjáni Üveggyár R.-T.,
a zalamegyei Bazaltbányák R.-T. és az Acetis
Magy. Vegyiművek R.-T.-nál. Németül, franciául és angolul is beszél. L.: Bp., IV., Váci-u
42. Tel.: 183—720.
Kornhoffer Vilmos dr., ügyvéd. Szül.:
Sáromberke, 1899 febr. 25., r. k. Atyja: néh.
K. Vilmos ügyvéd, anyja: Szöcs Julianna.
A marosvásárhelyi r. k. gimn.-ban érettségizett,
az egy.-et Bp.-en és Kolozsváron végezte. Jogi
doktorátust szerzett, ügyvédi vizsgát tett. 1927
óta önálló ügyvéd. A világháború utolsó évé-
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ben kat. szolgálatot teljesített, tart. hadnagy.
Az Orsz. Magy. Párt központi biz.-nak tagja,
a marostordamegyei tagozat alelnöke és a
szászrégeni kerületi tagozat elnöke. A „Muresiana” Kishitelbank és a Szászrégeni Tkpt.-nak
a
pénzügymin.
által
kirendelt
vállalati
felügyelője. A Gödemesterházai Erdőuradalom
R.-T. ig. tagja, a Gödemesterházai Uradalmi
és Grassl György R.-T. felügyelőbiz. tagja,
a Transsylvania R.-T. Műmalom ig. tagja
és jogtanácsosa, a szászrégeni Kaszinó jogtanácsosa. Keresk. szakismeretekkel is rendelkezik, több újságban írt cikkeket. Járt
Ausztriában,
Németországban,
Romániában
és Szovjet-Oroszországban. Németül és románul
is beszél. L.: Szászrégen, Tel.: 94.
Kotzó Jenő dr., ügyvéd. Szül.: Gyorok,
1883, ev. Középisk.-it Temesvárott és Hódmezővásárhelyen, főisk. tanulmányait Nagyváradon, majd Kolozsvárott végezte. Itt avatták doktorrá. Az ügyvédi okl.-et 1909-ben
Bp.-en szerezte. A román megszállás előtt nyolc
éven át vál. tagja volt a nagyváradi Ügyvédi
Kamarának. 1910-ben a nagyváradi újságírósztrájk során a „Nagyvárad” c. lap kötelékéből kivált újságírók elhelyezésére „Új Nagyvárad” címen független politikai napilapot alapított, amelynek 1912 óta főszerkesztője volt.
A megszállás után a román hatóságok a lapot
betiltották. 1922-ben az erdélyi Magy. Párt
orsz. képviselőjelöltje volt a székelyhídi kerületben, a párt orsz. központja intézőbizottságának az alakulástól fogva tagja, a nagyváradi
és a biharmegyei Magy. Pártnak több éven át
elnöke volt. Ennek a pártnak a programmjával
1926-ban orsz. gyűl. képv.-vé választották. A
román megszállás alatt nagykágyai szőlőbirtokán gazdálkodott, mert a hűségeskü megtagadása miatt nagyváradi lakásából kitették.
Jelentős irodalmi munkásságot fejtett ki.
Novellái és költeményei megjelentek a vidéki
lapokon kívül a „A Hét”, „Független Magyarország”, „Pesti Hírlap” c. fővárosi lapokban.
A román uralom idején Rab Tamás írói álnéven
jelentette meg irodalmi és publicisztikai mun
káit. Ezen a néven számos dalszerzeményét
adta ki a „Csárdás” bp.-i cég. A ref. egyház
életében tekintélyes szerepet visz, többek között tagja volt a romániai ref. egyház zsinatjának, tanácsbírája az érmelléki ref. egyház-

Kovács András

megyének és a Királyhágó-melléki ref. egyház
kerületnek. Bihar vm. törv.-hat. biz.-nak és
állandó vál.-nak, valamint Nagyvárad város
tanácsának tagja. A visszacsatolás óta ismét
ügyvédi gyakorlatot folytat Nagyváradon. L.:
Nagyvárad, Hitler u. 2.
Kovách Lajos, m. kir. postaigazgató. Szül.:
Kisvejke, 1886 dec. 26., ref. Atyja: néh. K.
Gyula, anyja: néh. Eichner Anna. A csurgói
ref. gimn.-ban érettségizett, majd elvégezte a
pécsi. Jogakadémiát. 1907 óta áll a m. kir.
posta szolgálatában. 1940-ben a szervező
postahivatallal került Nagyváradra. 1941 jan.
1 óta igazgatói címmel és ranggal a nagyváradi
postaigazgatóság vezetőjének helyettese. A
Magy. Tud. Fajvédő Egyes. és az Egyes.
Ker. Liga tagja. L.: Nagyvárad, Postaigazgatóság. Tel.: 17—68.
Kovács Andor, gyógyszertártulajd. Szül.:
Gerendkeresztur, 1891 júl. 4., ref. Atyja: K.
József, ref. lelkész, anyja: Nagy Karolin. A
nagyenyedi ref. Bethlen Koll.-ban érettségizett,
az egy.-et Kolozsváron végezte, gyógyszerészi
okl.-et szerzett. 1914-ben mint önkéntes bevonult Nagyszebenben a 22. sz. honvédkórházba,
később Sarajevóba, majd a szerb frontra került.
Több mint négy évig teljesített a fronton szolgálatot mint gyógyszerész, meg is sebesült.
1926—29-ig bérlője, azóta pedig tulajdonosa
Marosvásárhelyen a Sas-gyógyszertárnak. A
Magy. Párt int. biz. tagja, a marosvásárhelyi
Ref. Koll. elöljárója, az MSE szakosztályi
elnöke, a marosvásárhelyi Kaszinó tagja. Tart.
hadnagy, a Vöröskereszt tulajdonosa. Járt
Ausztriában, Jugoszláviában és Romániában.
Németül, románul, szerbül és horvátul is beszél.
L.: Marosvásárhely, Ugran Gábor-tér 6.
Tel.: 215.
Kovács András, városi adófőtiszt. Szül.:
Nagyvárad, 1903 nov. 8., ev. Atyja: néh. K.
András MÁV tisztviselő, anyja: Ornstein Hedvig. néh. O. Artur osztrák cs. tiszt leánya.
Reálgimn. érettségit tett, jogi abszolutóriumot
szerzett. A román megszálláskor, 1919-ben, elköltözött az anyaországba. Érettségi után a
Pesti Hazai Tkp. tisztviselője lett Bp.-en, majd
Pestszenterzsébetre került városi tisztviselőnek.
A visszacsatolás után szülővárosába adótisztvi-
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selőnek nevezték ki. Tudományos munkálkodást
fejt ki: elméleti biológiával foglalkozik, különös tekintettel a növényi szervezetekre. Németül is beszél. L.: Nagyvárad, Bölcsöde-u. 12.
Kovács Árpád dr., ügyvéd. Szül.: Marosvásárhely, 1897 szept. 13., ág. ev. Atyja:
néh. K. Endre, MÁV tisztviselő, anyja: Ornstein Hedvig. Középisk. Nagyváradon, az
egy.-et Kolozsvárott végezte és 1922-ben ügyvédi vizsgát tett. Résztvett a világháborúban a 29. cs. és kir. gy. e. kötelékében, zászlósi
rangban szerelt le. Tulajdonosa a bronz vit.
ér.-nek, a Károly cs.-ker.-nek, a háborús eml.ér.-nek. Több kötetben jelentek meg munkái
„Népkisebbségi kívánságaink és feladataink”
címen, továbbá több nemzetpolitikai és statisztikai tanulmányt írt. A román megszállás alatt
négy ízben volt nála házkutatás, több ízben
letartóztatták, mert baráti kört szervezett sejtrendszer alapján és ezért hadbírósági eljárás is
folyt ellene. Bejárta Lengyelországot, Cseh-,
Olasz- és Oroszországot, továbbá Jugoszláviát
és Romániát. Beszél németül, románul és lengyelül is. L.: Nagyvárad, Nyomda-u. 4. Tel.:
14—77.
Kovács Ferenc dr., egyet. nyilv. r. tanár, a
debreceni gr. Tisza István Tud. Egy. női kliniv kájának ig.-ja. Szül.: Szeged, 1890 nov. 1.,
r. k. Atyja: K. Pál, anyja: Zombory Anna.
A szegedi piaristáknál jelesen tett érettségi után
a bp.-i Tud. Egy. hallgatója lett. Medikus
korában elnyerte az állami 600 kor. évi
verseny vizsgálati ösztöndíjat. Mint ötödéves
orvostanhallgató az egy.-i II. sz. Kórbonctani
Intézet gyakornoka volt két éven át. 1914 aug.tól 1918 nov. 1-ig harctéri szolgálatot teljesített.
A koronás ar. érd.-ker., a Signum Laudis és a
Vörös Kér .-dísz jelvény tulajdonosa. 1918 dec.
1-től 1931 aug.-ig a bp.-i egy.-i II. sz. Női
Klinika gyakornoka, tanársegéde volt, majd
m.-tanárrá habilitálták szülészeti műtéttanból.
1931 aug. óta a debreceni egy.-i Női Klinika
igazgatója. 1924—25 ig a Rockefeller-alapítvány ösztöndíjával egy évig tanulmányúton
volt az Északamerikai Egyesült Államokban,
Kanadában, Angliában, Dániában, Francia- és
Németországban. A Magy. Nőorvosok Társ.
ig. tagjává, majd elnökévé választotta és ezt
a tisztséget több éven át töltötte be. Tagja a

Kovács Győző dr.

Bp.-i Kir. Orvosegyes.-nek, a Természettud
Társ.-nak, a Debreceni Orvos Egyes.-nek, a
Magy. Orvosok Nemzeti Egyes.-ének, a gr.
Tisza István Tud. Társ.-nak, továbbá több
szakorvosi vizsgáló biz.-nak. Félszáznál több
különböző tanulmánya és szakértekezése jelent
meg magyar, német és amerikai orv. folyóiratokban, egy 430 oldalas szakkönyve a gyakorlati és műtétes szülészetről a Magy. Orvosi
Könyvkiadó Társ. kiadásában. A Rockefellerösztöndíjas tanulmányúton kívül Norvégiában,
Svédországban, Hollandiában, Német- és Olaszországban, valamint Észak-Afrikában ismételten járt tanulmányúton. Beszél németül és
angolul is. L.: Debrecen, Egy.-i Női Klinika.
Tel.: 21—41
K. Kovács István dr., polgármester. Szül.:
Kézdivásárhely, 1884 jan. 1., ref. Atyja: néh.
K. Dániel, aki ugyancsak Kézdivásárhely szolgálatában töltötte el munkás életét mint a
város pénztárosa, rendőralkapitánya, tanácsosa
és alpolgármestere. Középisk. tanulmányainak
elvégzése után a bp.-i, majd a kolozsvári egy.-re
iratkozott be, ahol jogi doktorátust szerzett.
Ügyvédi okl.-ét Kolozsváron nyerte. Egy.-i hallgató korában szerepet vitt az ifjúsági életben,
főjegyzője volt a kolozsvári Egy.-i Körnek,
majd az „Ujság” c. kolozsvári napilap belső munkatársa lett. Ref. egyházi ügyész, a helyi tkp. ig.
tagja, a Kaszinó elnöke, az Emilia alapítvány
elnöke, a Magy. Párt vm.-i intézőbiz. tagja, stb.
Hírlapíró korában, de később is, nagy érdeklődést keltő cikkei jelentek meg az erdélyi lapokban, több szép tárcát is írt. A román megszállás alatt a Magy. Párt jelölése folytán több alkalommal volt alpolgármestere Kézdivásárhely
városának. Beszél románul is. L.: Kézdivásárhely.
Kovács Győző dr., tvszéki aljegyző. Szül.
Bp., 1911, ág. ev. Atyja: néh. K. Lajos tv.-i bíró,
aki a Tisza István gyilkossági ügy tragikusan
elhúnyt vizsgálóbírája volt, anyja: nemes
Ballay Izabella, kinek atyja ugyancsak bíró volt.
Középisk. és jogi tanulm. Bp.-en végezte.
Közel három évig a fővárosnál a VII. ker. elöljáróságon dolgozott mint kisegítő munkaerő,
majd 1937-ben kinevezték joggyakornoknak
Szentendrére, onnan egy év mulva a bp.-i
tv.-hez került, ahol 1939-ben aljegyző lett.
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Leszolgálta önkéntesi évét és résztvett a Felvidék visszacsatolásában. A Bp.-i Evangéliumi
Ker. Diákegyes. és a Budai Evangélikus Ifjúsági
Egyes. elnöke volt. L.: Bp.: XII., Bernáth
Géza-u. 9. Tel.: 153—620.
Kovács István dr., kovásznai, ügyvéd, m.
kir. korm. főtan. Szül.: Máramarossziget, 1880.,
r. k. A nagykárolyi piarista főgimn.-ban tett
érettségi vizsgát, jogi tanulmányait a kolozsvári
Egy.-en végezte, a szigorlatait kitüntetéssel tette
le, ott avatták jogtudorrá. Ügyvédi diplomáját
Bp.-en szerezte meg. Ügyvédi gyakorlatot 1905
óta folytat, több uradalom jogtanácsosa, a
Nemzeti Kaszinó és a Magy. Képzőművészek
Egyes. ügyésze és 1935 óta az Egys. Bírói és
Ügyvédvizsg. Biz. egyik elnökhelyettese. Közéleti tevékenységéért m. kir. kormányfőtanácsossá nevezték ki. Németül és franciául is
beszél. L.: Bp., IV., Kecskeméti-u. 2. Tel.
187—509.
Kovács Jenő, küsmödi és bözödúj falusi, írói
nevén Szentimrei Jenő, író és hírlapíró. Szül.:
Nagyenyed, 1891 dec. 14. Atyja: K. Ferenc,
csendőrszázados, anyja: nyárádszentimrei Medgyes Erzsébet. A nagyenyedi főgimn.-ban érettségizett, majd a soproni Honv. Főreál és aLudovika Akadémia elvégzése után hadnagy, főhadnagy, majd százados lett a marosvásárhelyi
22. honv. gy.-e.-nél. 1918 óta író és hírlapíró.
A román megszállás alatt szerkesztette a Keleti
Ujságot, a Szatmármegyei Hírlapot (felelős
szerk.), a Vasárnap, majd a Vasárnapi Ujságot
(Kolozsvár), azután az Ujság, majd pedig az
Ellenzék c. kolozsvári napilapoknak lett a felelős szerkesztője. (1924—36-ig Kolozsvár) Leautóbb a Brassói Lapoknak közíró főmunkatársa volt és a Kalotaszegi Ballada Együttes
vezetője. Munkatársa az Erdélyi Helikonnak
és a Pásztortüzeknek. Tagjai sorába választották: Erdélyi Magy. Irodalmi Társ., Marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Irodalmi Társ. A Székelyek Kolozsvári Társ.-nak egyik alapító és
vál. tagja. EMKE vál. tag, Erdélyi Helikon
tagja és elnöke az EMGE háziipari szakosztályának. Irói és hírlapírói pályafutása során több
igen jelentős és figyelemreméltó verseskötete
jelent meg, elbeszélései, regényei, közöttük
Kölcsey életregénye (Athenaeum kiadás), három
színműve, köztük a Csáky bíró lánya, megérde-
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melt sikert arattak. Kitüntetései: III. o. kat.
érd. ker. a kard., legfelsőbb elismerés, Károly
cs.-ker., seb. ér., Bp. Szfőv. Népművelési érme.
Több tanulmányt írt az erdélyi háziipar és a
népi művészet köréből, valamint a színpadi rendezésről. Verseiből, novelláiból többet lefordítottak németre, olaszra, lengyelre, csehre és
románra. Finn irodalmi körökkel is összeköttetésben áll. Egyik alapítója a brassói ÁGISZ népipari és népművelő szövetkezetnek és a Hasznos
Könyvtár egyik szerkesztője. A Benedek Elek
vezetése alatt álló székely írócsoport előadókörútjainak (17 erdélyi városban és Bp.-en),
majd a Kecseti Kaláka nevű székely tánccsoport
és a Kalotaszegi Ballada Együttes (tizennégy
erdélyi város, Bp. és Bukarest) megszervezője.
L.: Sztána, Kolozs vm.
Kovács Lajos dr., Beregvármegye árvaszéki
elnöke. Szül.: Beregszász, 1895 máj. 10., ref.
Atyja: n. K. Lajos, anyja: n. Rohay Etelka.
A gimn.-ot szülővárosában, a jogot a debreceni
Egy.-en végezte. Itt szerezte meg az államtud.,
valamint a jogtud. doktorátust is. 1917 jan.
20-án lépett Bereg vm. szolgálatába, mint közigazgatási gyakornok, de már októberben
szolgabíró volt 22 éven át a vármegye különböző
járásaiban teljesít szogálatot szolgabírói, illetőleg főszolgabírói rangban. 1939 szept. 20-án a
vm. árvaszéki ülnökévé választották meg Mátészalkán, 1940 nov. 20 óta pedig a vm. árvaszéki
elnöke Nagyszőlősön. Vármegyéje közéletében’
mindenkor élénk szerepet vitt és tekintélyes
helyet foglal el a különböző társadalmi közületekben. A szatmári ref. egyházmegye tanácsbírája és jegyzője. L.: Nagyszőlős, Aradi
u. 24.
Kovács László dr., széki ügyvéd. Szül.:
Szászrégen, 1905 júl. 1., ref. Atyja: K. Ferenc,
anyja: Prohászka Ilona. Marosvásárhelyen a
Ref Koll.-ban érettségizett, egyet. tanulmányait
Kolozsváron folytatta, jogi doktorátust szerzett. Elvégezte a marosvásárhelyi Zeneiskola
hegedű tanszakat. 1932 óta önálló ügyvéd.
Azóta a Magyar Párt szászrégen-vidéki tagozatának főtitkára. Megszervezte a magyar zenekart,
a helyi szász zenekar prímhegedüse. A szászrégeni ref. egyház presbitere, a görgényi ref.
egyházmegye tanácsbírája, a szászrégeni Magyar Dalárda karnagyhelyettese, a szászrégeni
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Iparos Olvasókor ügyészhelyettese, az EKE
titkára, a Magyar Kaszinó tagja. Németországban járt tanulmányúton. Németül, románul is
beszél. L.: Szászrégen, Erdő-u. 10.
Kovács László, az Erdélyi Szépmíves Céh
igazgatója, az „Erdélyi Helikon” szerkesztője.
Szül.: Gerendkeresztur, 1892 dec. 25., ref. Atyj ai
K. József, ref. lelkész, anyja: sepsiszentgyörgyi
Nagy Karolina. Apai részről cserekereskedelemmel, iparral, földműveléssel egyszerre foglalkozó
jellegzetes kézdivásárhelyi, anyai részről ős
tanár-pap, lateiner székely családból származik.
Nagyapja, Nagy Sándor 1848—49-ben az ágyúöntő Gábor Árön hadsegéde volt. Dédapj a, Nagy
Ferenc, az Unio székely vezére volt. Egy. tanulmányait 1916-ban megszakította a katonai harctéri szolgálat. 1919-ben kapcsolódott be a kezdődő erdélyi irodalmi életbe, 1926-ban a meginduló Erdélyi Szépmíves Céh lektornak hívta
meg. Ettől kezdve a mai napig, aromán megszállás egész ideje alatt, munkássága és élete
szorosan kapcsolódik az E. Sz. C. életével.
1932-től máig az „Erdélyi Helikon” szerkesztője
és az E. Sz. C. igazgatója. Tagja az Erdély
Irodalmi Társ.-nak. Értékes irodalmi tevékenységet fejt ki, több könyve jelent meg. Ezek
közül való a Történet a férfiről (novellák), az
Erdélyi Helikon Antológiája (szerkesztette),
Séta a bölcsőhelyem körül (szerkesztette) és
most van sajtó alatt: Tanulmányok az erdélyi
irodalomról c. munkája. Sok, leginkább színházi
kritikát írt, R. Nagy András írói álnév alatt is
Németül is beszél. L.: Kolozsvár, Mátyás
király-tér 7. Tel.: 17-74.
Kovács Miklós, járdánházi és berencei, földbirtokos, cs. és kir. kamarás. Szül.: Sándorhomok (Szatmárvm.),1876szept. 25., r. k. Atyja:
j.b.K. Jenő,anyja: Domahidy Hedvig. Középisk.Kalocsán, Szatmárnémetin és Nagykárolyban
végezte, jogot a bp.-i Egy.-en hallgatott, ahol
államvizsgát tett. A homoki családi birtokon
kezdte meg a gazdálkodást atyja mellett és annak halála után átvette a birtok kezelését és
jelenleg is ott gazdálkodik. Az erdélyi Verseny
Egylet elnöke. A román megszállás alatt a
kolozsvári hadbíróság elé került, a lóversenyek
rendezése miatt, azonban felmentették. Szatmárnémeti város társadalmában előkelő vezetőszerepet játszik és tagja majdnem valamennyi
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társadalmi egyes.-nek. Németül is beszél. L.
Szatmárnémeti, Horthy Miklós-tér 14.

;

Kovács Pál dr., bírósági titkár. Szül.:
Szombathely, 1907., r. k. Érettségi után a debreceni Egy. jogi fakultására iratkozott be, ott
tette le alapvizsgáit, míg a jogtudori okl.-et a
bp.-i Egy.-en szerezte meg. Ügyvédi és bírói diplomája van. Pályáját a szombathelyi kir. járásbíróságnál kezdte 1930-ban mint joggyakornok, 1939-ben a bp.-i központi járásbírósághoz
került, ahol jelenleg elnöki titkárként működik.
Németül és franciául is beszél. L.: Ujpest,
Gr. Vécsey Károly-u. 101.
Kovács Péter dr., ügyvéd. Szül.: Tapolca,
1899., r. k. A keszthelyi premontrei gimn.-ban
tett érettségi vizsgát, utána a világháborúban
katona volt másfél évig, ebből nyolc hónapot
frontszolgálatban
töltött.
Leszerelése
után
a komműn elől Németországba menekült. Charlottenburgban elvégezte a műegy.-et, vegyészmérnöki okl.-et szerzett és később techn. doktorátust is. Két évig tanársegéde volt Doeltz
prof.-nak. Hazatérte után a Balaton Halászati R.-T. siófoki telepén a mű gyöngy-gyártáshoz szükséges lakkot készítette halpikkelyekből,
majd pályát változtatott. Elvégezte a bp.-i
Egy.-en a jogot, letette a szigorlatait, doktorátust és ügyvédi okl.-et szerzett. 1939
óta Bp.-en ügyvédi gyakorlatot folytat. Németül is beszél. L.: Bp., IV., Aranykéz-u. 3.
Tel.: 382-388.
Kovácsy Albert dr., farcádi, kir. közjegyzőt
Szül.: Brassó, 1875. aug. 18., r. k. Atyja: f. K.
Dénes, anyja: lemhényi Hankó Róza. Egy.-,
tanulmányai után jogtudori és ügyvédi okl.-ei
szerzett. 1900—1908-ig ügyvédi gyakorlatot
folytatott Székelyudvarhelyen és 1906-tól 1908-ig
Székelyudvarhely orsz. gyűl. képviselője volt
a 48-as függetlenségi párt programmjával.
1908-ban kir. közjegyzővé nevezték ki Marosvásárhelyre. 1921—1927-ig elnöke a marosvásárhelyi Közjegyzői Kamarának. A román megszállás alatt az államnyelv nem kellő tudása
címén, állandóan zaklatták, majd elmozdították a körjegyzőségtől, a legfelsőbb román
bíróság azonban az elmozdítást törvényteennek minősítette. Az erdélyi magyar közléletben és mint a róm. kath. Státus képvi-
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selője, az egyházi életben is kimagasló szerepet vitt. Publicisztikai téren is működött,
cikkei, tanulmányai napilapokon kivűl jogi
folyóiratokban is megjelentek. L.: Marosvásárhely, Deák Farkas-u. 1. Tel.: 110.
Kovácsy Pál, festőművész, rajzpedagógus.
Szül.: Kövend, 1886 szept. 6., unit. Köznemesi
családból származik. A Tanítóképző Intézet elvégzése után érettségizett, majd polg. isk. tanárképzőt végzett. Szülőfalujában 12 évig az
állami isk. igazgatója volt, a román megszállás
alatt Tordán mint rajzpedagógus kapott alkalmazást. Később Kolozsvárott is, mint rajzpedagógus működött. Hat éven át látogatta
a nagybányai művészeti szabadiskolát, ahol
Thorma János irányításával a festészetben magasabb kiképzéshez jutott. Tordán és Kolozsváron
csaknem minden társadalmi egyes. tagja, az
Erdélyi Képzőművészek Szöv.-nek egyik alapi
tója, a nagybányai kolónia rk. tagja stb. 1914ben a magyar közoktatásügyi kormány támogatásával kiadta első, modern magyar rajzoktatási
vezérkönyvét. Tanítók és tanítóképzőintézeti
növendékek részére írt számos rajzpedagógiai
szakmunkája jelent meg. Erdély tcbb városában
sikeres kiállításokat rendezett. Mint arcképfestő,
ismert nevű művész. Beszél románul és németül
is. L.: Kolozsvár, Zápolya-u. 10.
Kovásznai Gábor dr., ügyvéd, a Háromszéki
Tkp., az Előpataki Gyógyfürdő és a Matildforrás jogtanácsosa, a Székely Nép c. napilapot
kiadó Jókai-nyomda elnökigazgatója. Szül.:
Angyalos, 1887 ápr. 14., ref. Atyja: néh. K. József, anyja: néh. Buday Borbála. Középisk. a
sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Koll.-ban, egy.-i
tanulmányait Bp.-en végezte. Jogtudori okl.-et,
később pedig ügyvédi okl.-et szerzett. Egy.-i
tanulmányai befejezése után mint ügyvédjelölt
Brassóban működött, 1914-ben bevonult katonának. 36 hónapot töltött a harctéren. 1917 végén
Sepsiszentgyörgy város h. polgármesterévé választották, a románok azonban a nyelv nem tudása miatt 1923-ban elbocsátották. 1926-ban
a város lakossága polgármesterré választotta, de
egy év mulva a városi tanácsot a román kormány
feloszlatta és román embert nevezett ki a város
élére. 1929 óta mint gyakorló ügyvéd működik
Sepsiszentggyörgyön. Különösen értékes működést fejtett ki a székely közbirtokossági vagyo-
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nok megmentése érdekében. Ezeket a vagyonokat az egymást követő román kormányok következetesen kulturális és egyházi célokra akarták
elvenni. Az ez elleni harcokban bátor és határozott magatartást tanusított, amiért is három
esetben lezáratták. Az erdélyi lapokban több
közgazdasági tanulmánya jelent meg a közbirtokossági vagyonokról és ezeknek a vagyonoknak a politikai községek vagyonával való
céltudatos összezavarásáról. A cikkek miatt
több kellemetlensége volt a román kormányokkal. Mint gyorsíró, a világháború előtti bp.-i
gyorsíróéletben tevékenyen résztvett. Kitüntetései az ezüst kat. érd. ér., a bronz kat. érd.
ér., az I. és II. o. ezüst vit. ér. és a Károly
cs.-ker. L.: Sepsiszentgyörgy, Szabadság-tér 8.
Tel.: 42.
Kováts Elemér dr., ügyvéd. Szül.: Bp.,
1880. Bp.-en szerzett ügyvédi okl.-et. Ügyvédi
gyakorlata a közgazdasági tárgykörrel kapcsolatos jogterületekre terjed ki. 1930-ban Párizsban francia nyelven j ogi tanulmánya jelent meg.
A Magy. Jogi Szemlében „A jogi gondolkozás
ökonómiája” c. jelent meg tanulmánya. Németül és angolul, franciául is beszél. L.: Bp.,
Aranykéz-u. 7. Tel.: 181-615.
Kováts Ödön dr., ügyvéd, kirendelt közjegyző. Szül.: Kolozsvár, 1905 márc. 5., r. k.
Atyja: néh. K. Ödön, anyja: Kún Eszter.
A marosvásárhelyi Ref. Koll. elvégzése után a
kolozsvári Egy.-en jogi doktorátust szerzett 1936ban Marosvásárhelyen önálló ügyvédi irodát
nyitott. A fiatal, agilis ügyvéd minden nemzeti
megmozdulásban
résztvett.
A
szászrégeni
országzászló-biz. titkára, a Szászrégen és Vidéke
Hitelszöv. megszervezője, a Turul Sportegylet
ü.-v. elnöke, az EKE tagja. 1940 szept.-ben
a magyar hatóságok Szászrégenben közjegyzőséggel bízták meg. Irodalmi és szakcikkei
erdélyi lapokban jelentek meg. román törvényeket magyar nyelvre fordított. Különleges jogi
szakismeretei a keresk., a váltó-, a magán- és
büntetőjog. Beszél románul is. L.: Szászrégen
gr. Csáky-u. 11. Tel.: 22.
Kováts Zoltán dr., kovásznai, ny. kir. ügyész,
ügyvéd. Szül.: Nagyenyed, 1875., ref. Érettségit a nagyenyedi Bethlen Koll.-ban tett, jogot
a kolozsvári és bp.-i egy.-en végzett, kitüntetés-
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sel tette le az államvizsgát és 1901-ben bírói okl.-et
nyert. Atyja: K. Károly törvényszéki irodaigazgató volt, apai nagyatyja főkirálybíró, anyai
nagyatyja a nagyenyedi Bethlen Eoll. orvosa
volt. Pályáját mint joggyakornok kezdte, majd
aljegyző, jegyző a gyulafehérvári törvényszéknél,
bíró, ügyész Déván és a román impérium átvételekor Bp.-re került a pestvidéki törv.székhez, ahol 1921-ig teljesített szolgálatot,
amikor nyugdíj aztatta magát. Azóta ügyvédi
gyakorlatot folytat. A dévai Patronage-Egyes.
titkára volt és ügyésze a nagyenyedi Bethlen
Koll. volt Diákjai Testvéri Egyes.-nek. Ismert
bélyeggyűjtő és kitűnő kamarazenész. Németül
és románul is beszél. L.: Bp., VIII., József-u29.
Tel.: 134-186.
Kőhalmi Mihály Szevér, a szilágysomlyói
m. kir. áll. gimn. igazgatója, minorita házfőnök.
Szül.: Veszprémfajsz, 1877 okt. 19., r. k. Atyja:
K. Mihály, anyja: Czigler Anna. Középisk.
a veszprémi és a kecskeméti gimn.-ban végezte,
a bp.-i Tud. Egy.-en középisk. tanári okl.-et
szerzett. 1904 óta Szilágysomlyón tanár, később
igazgatója lett a r. k. püspöki főgimn.-nak
ben a románok kitették állásából. Mint
szőlőmunkás tartotta fenn magát. Tagja volt
a Magy. Pártnak. 1940 szept.-ben az áll.
gimn. igazgatásával bízták meg. A Kaszinó
vál. tagja. Pedagógiai cikkeket írt, politikai
és társadalmi irányú cikkei jelentek meg.
Németül is beszél. L.: Szilágysomlyó. Tel.:
7. sz.
K. Kökösi Gyula dr., kir. járásbírósági elnA.
Szül.: Dévaványa, 1895 máj. 12., unit. Atyja:
néh. K. Bálint, anyja: Dékány Klára. A debreceni Ref. Koll.-ban érettségizett, a szegedi Egy.en szerzett jogi doktorátust és egységes bírói
és ügyvédi vizsgát tett. 1922-ben a bírósághoz
került Sopronban, majd 1922-ben Kisvárdán
lett járásbíró, 1937-ben Miskolcon törvényszéki
bíró, 1939-ben pedig Vásárosnaményben a kir.
járásbíróság elnöke, 1940 óta Csikszeredán kir.
járásbírósági elnök. 1915—18-ig kat. szolgálatot teljesített, az olasz fronton megsebesült
és fogságba esett. 1917-ben mint hadirokkantat
kicserélték. Tart. hadbíró főhadnagy, az I. és
II. o. ezüst vit. ér., a bronz vit. ér. és a Károly
cs. ker. tulajdonosa. L.: Csikszereda, Járásbíróság.

Kőváry Jakab

Kölcsey Ferenc dr., kölcsei, Szatmár vármegye és Szatmárnémeti szab. kir. város főispánja. Szül.: Szatmárnémeti, 1883 jul. 9.,
ref. Szülei: k. K. János és óvári Szeöke Ilona.
A himnusz szerzőjének vérrokona. Középisk.
szülővárosában. Szatmárnémetiben és Lőcsén
végezte. Jogi doktorátust Kolozsvárott szerzett, majd ügyvédi vizsgát tett Bp.-en. Közéleti pályafutását Szatmár városnál kezdte
meg mint közigazg. gyakornok. 1914-ben
Szatmár vm. tiszti főügyésze lett és ezen a
helyen működött egészen a román megszállásig. A megszállás alatt gazdálkodott, de
politikai tevékenységet is kifejtett a romániai
Magy. Párt nagykárolyi tagozatában, melynek
elnöke volt. A Királyhágó-melléki ref. egyházker. tanácsbirája, a nagykárolyi ref. egyházmegye gondnoka, több társadalmi és kultúr
egyes. elnöke. L.: Szatmárnémeti.
Kőrőssy Jenő dr., közjegyző. Szül.: Mezősas, 1893 máj. 28., ref. Atyja: K. Sándor, földbirtokos. Anyja: csepegő macskási Nagy Oláh
Eszter. Kisújszálláson érettségizett, az egy.-et
Kolozsváron végezte. 1919-ben utr. jur. doktorrá avatták. 1914—20-ig kat. szolgálatot
teljesített, az orosz, olasz és román fronton
34 hónapot töltött az első vonalban. Tart. százados, az ezüst és bronz Signum Laudis, a bronz
vit. ér., a Károly cs.-ker. és háb. eml. ér. tulajdonosa. 1925-ig mezősasi birtokán gazdálkodott,
1927-ben ügyvédi vizsgát tett, azóta közjegyzőh.
volt Sátoraljaújhelyen, Hevesen és Hajdúszoboszlón. 1940-ben mint tart. százados bevonult Nagyváradra. 1940. okt. óta megbízott
kir. közjegyző. Frankfurt a/Mainban járt tanulmányúton, félévig keresk. tanulmányokat folytatott. Politikai tárgyú cikkei jelentek meg.
A Nemzeti Munkaközp. nagyváradi díszelnöke.
Németül is beszél. L.: Nagyvárad, Rákócziút 12. Tel.: 10-07.
Kőváry Jakab, unit. lelkész. Szül.: Kolozsvár, 1904 nov. 4., unit. Atyja: K. Jakab, anyja:
Pálffy Julianna. A kolozsvári Unit. Koll.-ban
érettségizett, a kolozsvári Theológián unit. lelkészi okl.-et szerzett. Egy évvel később vallástanári okl.-et nyert. 1929-ben az oxfordi Manchester Coll.-ban megszerezte a „College Certificat”-ot. A College, a Brit és Külföldi Unit.
Társ. ösztöndíjával 1927-28-29-ben Oxfordban
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volt tanulmányúton. Ezt megelőzőleg 1926-ban
internátusi felügyelő volt a székelykereszturi
unit. főgimn.-ban, majd 1927-ben h. lelkész Olthévizen. Az év utolsó négy hónapjában
segéd, illetve h. lelkész volt Székelyszentmihályon. 1927—30-ig Angliában járt tanulmányúton, utazásokat tett Svájcban, Olaszés Franciaországban. 1930-ban h. lelkész lett
Vargyason, majd lelkész Kénoson. 1935-ben
résztvett a székelyföldön a Nemzetközi Unit.
Társ. elnyomott és üldözött vallási kisebbségek helyzetét tanulmányozó biz.-ban. 1937ben Angliában kéthónapos prédikáló és
előadókörúton volt, résztvett a Nemzetközi
Unit. Társ. oxfordi nagy konferenciáján. 1938ban Hollandiában a Nemzetközi Unit. Társ.
teológiai konferenciájának egyik előadója volt.
1938—39-ig egy temetésen elmondott beszéde
miatt román hadbírósági eljárás alatt állott,
azonban felmentették. Az Egyetemes Unit. Lelkészkor jegyzője, a székelyudvarhelyi unit. egyházközség nevelésügyi biz. elnöke, a székelyudvarhelyi vidéki unit. Lelkészkor jegyzője, az
unit. főtanács tagja. Behatóan foglalkozik az
ótestamentummal. Cikkeket írt a Ker. Magvetőbe, egyházi beszédeit az Unit. Szószék
közölte. Számos cikke jelent meg az Unit. Közlönyben, az Unit. Egyházban, a Kévekötés-ben,
az Unit Naptárban, az Unit. Család Könyvében, a Magy. Nép-ben, a Székely Közélet-ben
és az Aranyosvidék c. lapban. Az Angliában
megjelenő Inquirer c. unit. hetilapban is írt egyházi vonatkozású cikkeket. Oxfordi tanáraival
és tanulótársaival, amerikai unit. lelkészekkel,
a liverpooli egyet. egyik tanárával rendszeres
levelezésben állott az 1938-as háború kitöréséig.
Angolul és románul is beszél. L.: Kénos, u. p.
Homoródszentmárton.
Kövendi Weress Lajos, vállalati vezérigazgató. Szül.: Torda, 1889 nov. 13., unit. Atyja:
K. W. Márton, anyja: mezőmadarasi Madarassy Ilona. Keresk. isk. érettségit tett. 1914—
18-ig kat. szolgálatot teljesített. Az orosz fronton harcolt és két sebesülés után mint rokkant
szerelt le. A háború után mint állatexportőr és
vállalkozó működött. 1940-ben megalapította
az Erdélyi Alt. Keresk. Társ. kft.-t. A Szilágyi
Eleonóra Rum- és Likőrgyár R.-T. igazgatósági
tagja és ü.-v. igazgatója. A román megszállás
alatt exponálta magát a magyarság érdekében.

Kövér Gusztáv

A Magy. Kaszinó stb. tagja. Kitüntetései:
az I. o. ezüst vit. ér., a bronz vit. ér. és a Károly
cs.-ker. Kiváló keresk. szakismeretekkel rendelkezik. Beutazta Európát, németül és románul is beszél. L.: Kolozsvár, Jókai-u. 3. Tel.:
22-27.
Kövess Béla dr., ügyvéd, m. kir. kormányfőtanácsos, a bp.-i Ügyvédi Kamara elnöke.
Szül.: Bp., 1871., r. k. Szülővárosában tett
érettségi vizsgát a piarista főgimn.-ban, egy.-i
tanulmányait a bp.-i Tud. Egy. jogi karán végezte, ott avatták jogtudorrá. Ügyvédi okl.-et
ugyancsak Bp.-en szerzett. A legkiválóbb magy.
ügyvédek egyike, aki nagy tekintélyt szerzett
fölényes tudásával, mindenkit lebilincselő modorával és kiváló ékesszólásával. Egy életen át
mindig csendesen, feltűnés nélkül dolgozott az
ügyvédi közéletben, amivel megszerezte kartársai feltétlen tiszteletét és megbecsülését. Amikor elődje lemondott az Ügyvédi Kamara elnökségéről, ebbe a díszes tisztségbe egyhangúlag
emelte őt a közbizalom. Állásának mindenkor nagy tekintélyt és súlyt tud adni, az ország
első, vezető kamarája személyében méltó elnökre
lelt. Közéleti működését illetékes helyen is méltányolták akkor, amikor a vegyes döntőbíróságok mellett a kormánymegbízott tisztségét
ruházták rá. A Magy. Érdemrend középker.jével tüntették ki és a m. kir. kormányfőtanácsosi
címet is megkapta. Az egys. bírói és ügyvédvizsgáló biz. elnökh.-e, az Ügyvédi Kamarák
Orsz. Biz.-nak elnöke, a pápai Szent Szilveszter
rend középker.-nek tulajdonosa stb. Németül
és franciául is beszél. L.: Bp., V., Gr. Tisza
István-u. 18. Tel.: 380-136.
Kövér Gusztáv, a genfi „Bureau Central des
Minorités” igazgatója, földbirtokos, orsz. gyűl.
képv. Szül.: Arad, 1898 febr. 24., r. k. Középisk. elvégzése után államtud. doktorátust és
mérnöki okl.-et szerzett. Az Orsz. Magy. Párt
központi int. biz. tagja, a biharmegyei tagozat
alelnöke, a temesvári tartománygyűlés képviselője, Bihar vm. tanácsának törv. hat. tagja volt.
Résztvett
a
világháborúban.
Kitüntetései:
a Signum Laudis a kard., ezüst vit. ér., német
vasker. és a Károly cs.-ker. Több Genfben kiadott kisebbségi szakkönyv szerzője. Angol és
svájci sportpilóta. Németül, franciául, angolul
és románul is beszél.
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Középesy László dr., dusesdi, közkórházi
főorvos. Szül.: Nagyvárad, 1908 febr. 11., r. k.
Atyja: K. Kálmán földbirtokos, anyja: Farkas
Erzsébet. Nagyváradon, a Szt. László főreálisk.-ban érettségizett, a bp.-i Tud. Egy.-en szerzett orvosi diplomát. Egy évvel később a bukaresti Egy.-en nosztrifikáltatta okl.-ét. 1931-ig
a bp.-i Uj Szt. János kórházban volt gyakornok,
1932—37-ig a nagyváradi tüdőszanatóriumban
működött. 1937—40-ig külföldön járt, három
évet töltött francia, olasz, német és cseh klinikákon és kórházakban. 1940 óta a nagyváradi
közkórház belgyógyász főorvosa és a Szt. József
kórház igazgató-főorvosa. A nagyváradi OrvosGyógyszerész Tud. Társ. tagja, a nagyváradi és
biharmegyei Uri Kaszinó vál. tagj a, a Magy. Párt
népegészségügyi szakosztályának titkára, a Sasok és a bihari Turista Egylet alelnöke és fotoszakosztályának elnöke. A Magy. Szegénybetegrendelő megszervezője. Tüdő- és belgyógyász
szakorvos. 1933-ban a kolozsvári orsz. orvoskongresszus egyedüli magy. előadója volt. Számos dolgozata jelent meg az orvosi folyóiratokban a belgyógyászat és a gümőkór tárgyköréből,
több előadás tartott. Amatőrfényképész, fényképeiveltöbb bel-és külföldi kiállításon vett részt,
arany és ezüst érmeket, valamint okl.-et nyert.
Németül, olaszul, románul és franciául is beszél.
L.: Nagyvárad, Rákóczi-út 10/a. Tel.: 10-20.
Krantz Károly dr., szfőv. tiszti alügyész.
Szül.: Bp., 1889., r. k. Érettségi vizsgát a
Markó-u.-i gimn.-ban tett, jogot a bp.-i Egy.-en
végzett, majd a kétéves keresk. szaktanfolyamon
végbizonyítványt nyert. Államszámviteli okl.-lel
bankszolgálatba lépett, majd két évig áll. szolgálatot teljesített. Négy évig ügyvédjelölt volt.
1914—1918-ig háborús kat. szolgálata alatt a
fronton harcolt. Tulajdonosa az ezüst és bronz
Signum Laudisnak a kat. érd. ker. szalagján a
kard., a Károly cs.-ker.-nek és a porosz vit. ér.nek. Leszerelése után ügyvédi irodát nyitott.
1930-ban a főváros tiszti ügyészségén alügyész
lett. A m. kir. Földművelésügyi Minisztériumban
működő
mezőgazdasági-munkásjogvédő
iroda helyi megbízottja és 17 éven át a bp.-i
Villamosszerelő Ipartestület ügyésze volt. Németül is beszél. L.: Bp., IX., Üllői-út 121.
Krecsmárik Gyula dr., ügyvéd. Szül.:
Szarvas, 1891. 1924 óta ügyvédi gyakorlatot

Kring Jenő dr.

folytat a fővárosban. Tizenöt éve rendszeresen
bűnügyi közvédői tevékenységet fejt ki. Résztvett a világháborúban, megkapta a kat. érd. érmet a kard. Jelentős tevékenységet fejt ki a
MÜNE kebelében. Beszél németül is. L.: Bp.,
IX., Üllői-út 25. Tel.: 184-067.
Krémer Lajos, ballai, gyógyszerész, gyógyszertártulajdonos. Szül.: Dés, 1885 jan. 24.,
r. k. Középisk. elvégzése után gyógyszerészi
okl.-et szerzett. 1913-ban mint gyógyszertári
alkalmazott működött, ekkor átvette a család
tulajdonában lévő gyógyszertárat. 1914-ben bevonult kat.-nak, a przemysl-i kat. gyógyszertárban teljesített szolgálatot és ott fogságba
esett. Szibériából 1920-ban jött haza, azóta
Désen gyógyszerész. A Magy. Párt vál. tagja,
a dési Magy. Kaszinó tagja, a Kolozsvári Tkp.
dési fiókjának felügyelőbiz. tagja. Tart. gyógyszerész-hadnagy. Föld- és szőllőbirtokos, többszörös háztulajdonos. A Keleti Ujságban Gyóni
Géza megtalálásáról cikket írt. Egyébként irodalmi munkásságot is fejt ki. Németül, románul
és oroszul is beszél. L.: Dés, Krémer Patika.
Krézsek László István, I. o. adótiszt, kolozsvári városi adóhivatalnál kerületi vezető. Szül.:
Kolozsvár, 1909 jan. 25., r. k. Anyai ágon
unokatestvére dr. Réffy Lajosnak, az ismert
dalköltőnek. A kolozsvári Felsőkeresk. Iskolában érettségizett, azután bankhivatalnok lett,
négy évig könyvelő volt, majd a buziási Muschong Gyógyfürdő és Szénsavgyár R.-T.-nak
volt a tisztviselője és pénztárnoka hét éven át.
Azután közhivatalnoki pályára lépett, titkára
volt a Kat. Népszöv. buziási tagozatának és
az ottani Magy. Pártnak. Németországi és
hollandindiai tanulmányúton járt. Beszél németül és románul. L.: Kolozsvár, Petőfi-u. 17.
Kring Jenő dr., táblai tanácselnök. Szül.:
Somogydöröcske, 1878., ev. Középisk. a bp.-i
ev. gimn.-ban, a jogot a bp.-i Egy.-en végezte.
Jogtudori diplomát Kolozsvárott, bírói és ügyvédi okl.-et Bp.-en szerzett. Pályáját a kaposvári törvényszéknél kezdte mint joggyakornok,
ott lett jegyző és titkár, majd alügyész és kir.
ügyész. A bp.-i ítélőtáblához bírónak 1927-ben,
tanácselnökké 1940-ben nevezték ki. Hivatásának gyakorlásán kívül nagy szerepet tölt
be az ev. egyházi életben, úgyszintén az
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előkelő társaságban is. Felügyelője a kelenföldi ev. egyházközségnek. Németül beszél. L.:
Bp., XI., Horthy Miklós-út 15/c. Tel.: 456250.
Kristóf György, egy. tanár. Szül.: Sáromberke (Maros-Torda vm.), 1878 okt. 2. Atyja:
K. János, gazdálkodó, anyja: Kis Zsuzsanna,
Középisk. a nagyenyedi Bethlen Kollégiumban végezte, majd a kolozsváriEgy.-en folytatta
tanulmányait. Kolozsváron tanári okl.-et, Bp.-en
pedig bölcsészdoktori okl.-et szerzett. Katonai
szolgálatának teljesítése után a szászvárosi ref.
Kún Kollégiumnak lett h., majd r. tanára
1903-ban. 1922-ben a kolozsvári román Egy.
meghívta a magyar nyelv és irodalom tanszékre
h. tanárnak. 1923-ban nyilv. rk., 1926-ban pedig
nyilv. r. tanár lett. Irodalmi és egyházi társadalmi egyes.-ek meghívására, részben mint az
University Extension tagja előadásokat tartott
számos erdélyi városban. Tagja volt többek
közt Szászváros képviselőtestületének. Hunyad vm. törv. hat. biz.-nak, elnöke a szászvárosi Magy. Pártnak, jegyzője az Orsz. Ref.
Tanáregyes.-nek, elnöke az EME bölcsészet,
nyelv- és történelemtudományi szakosztályának, a Károli Gáspár Társ. tudományos és
irodalmi szakosztályának. Jelenleg is alelnöke
a kolozsvári magyar Zenekonzervatóriumnak,
tagja az erdélyi ref. egyházkerület közgyűlésének, a kolozsi egyház közgyűlésének és a kolozsvári ref. egyházközség presbitériumának. A Corvin-koszorú tulajdonosa, a Petőfi Társ. tagja,
a Magy. Irodalomtörténeti Társ. és a bp.-i
Philologiai Társ. vál. tagja, az Erdélyi Ref.
Tanáregyes. tiszteleti tagja, önállóan megjelent művei közül nevezetesebbek: Petőfi és
Madách, Jókai Mór élete és művei. Az erdélyi
magyar irodalom múltja és jelene, A magyar
nyelv- és irodalomtörténet története. Állandó
munkatársa számos kolozsvári és bp.-i folyóiratnak, továbbá a Magyar Kisebbség című lapnak. Irói álneve: Tófalvi György, Apor Péter.
Tanulmányúton járt Németországban, Svájcban, Olasz-, Csehországban és Romániában.
L.: Kolozsvár, Tud. Egy.
Krivoss Árpád dr., ügyvéd. Szül.: Turócszentmárton, 1889., r. k. Érettségit Egerben a
ciszterciták főgimn.-ban tett, jogot az egri Jogakadémián hallgatott, jogtudorrá a bp.-i Tud.

Kronberg József

Egy.-en avatták, majd ügyvédi okl.-et szerzett.
Pályáját mint pénzügyi fogalmazó kezdte 1911ben, tízévi szolgálat után pénzügyi titkári
rangban vonult nyugalomba. Azóta Bp.-en
ügyvédi gyakorlatot folytat. Bp. szfőv. törv.
hat. biz.-nak tagja. Jogi irodalmi működése
széleskörű, több önálló munkája jelent meg,
ezenfelül cikkeket és tanulmányokat írt szaklapokba. Németül, szlovákul, angolul, franciául,
olaszul és csehül is beszél. L.: Bp., I., Gellérthegye. 13. Tel.: 150-966.
Krompecher István dr., orvos, egy. tanár.
Szül.: Bp., 1905 ápr. 17., ev. A több mint félévezrede Magyarországon élő Krompecher család sarja. Középisk. elvégzése után a bp.-i Tud.
Egy.-en 1929-ben orvosi diplomát szerzett. Rövid ideig gyakornok volt Krompecher Ödön kórboncnok prof. intézetében, majd 10 évig asszisztens Lenhossék Mihály prof. anatómiai intézetében. 1934-ben a bp.-i Tud. Egy. orvosi karán
a fejlődéstan m.-tanára lett. 1937—38-ban a
heidelbergi Egy.-en meghívott m.-tanár volt,
majd két évig a tihanyi Magy. Biológiai Kutatóintézetben dolgozott. Kolozsvár visszatérte óta
a kolozsvári Tud. Egy. szövet- és fejlődéstani
tanszékének professzora. Tíz évig a m. kir.
Testnevelési Főiskola tanára volt. Az anatómia, szövettan és kísérlettan kísérleti tárgykörből mintegy hatvan tudományos dolgozata
jelent meg magyar és külföldi lapokban. ,,Die
Knochenbildung” c. németnyelvű tudományos
könyve jelent meg 100 ábrával. Németül, angolul, franciául és olaszul is beszél. L.: Kolozsvár, Görögtemplom-u. 18. Tel.: 27-02.
Kronberg József, kereskedő-iparos, szfőv.
törv. hat. biz. tagja. Szül.: Bp., 1895 nov.
17., r. k. Atyja: n. K. József kereskedő, v.
törv. hat. biz. tag, a Ferenc József rend
lovagja. A felsőkereskedelmi isk. érettségi
után az ötvösipart tanulta atyja üzletében
és szaktudását a külföldön is tökéletesítette.
Németországban, egy francia intézetben volt
nyelvek elsajátítása végett, majd Franciaországban, Lyonban a selyemgyártást tanulmányozta és néhány hónapig selyemgyárban
dolgozott a saját költségén. A világháborúban
több éven át frontszolgálatott teljesített, vitéz magatartásáért a bronz és az ezüst Signum Laudisszal a kardokkal, a kisezüst vit.
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ér.-mel és Károly cs. ker.-tel tüntették ki.
Tart. főhadnagy. Vezetőszerepet játszik a
magyar ötvösiparban, tagja a Nemesfém és
Drágakő Csarnok tanácsának. A bp.-belvárosi
r. k. egyházközség tanácstagja, vál. tagja a
Tűzharcos Szöv.-nek. Mint a Keresztény Községi Párt belvárosi vezető tagját a IV kerület megválasztotta törv. hat. biz. tagnak, a
közgyűlés pedin a Gázművek üzemi választmányába, amelynek alelnöke. Beszél németül
és franciául. L.: Bp., IV. Váci-u. 15. Tel.:
183—344 és 183—641.
Kruk Tihamér dr., ügyvéd. Szül.: Szilágycseh, 1877. Középisk. elvégzése után a bp.-i
Tud. Egy.-en doktori diplomát szerzett, majd
letette 1903-ban az ügyvédi vizsgát és azóta
ügyvédi gyakorlatot folytat. 1909-ben a bp.-i
II. ker. adófelszólamlási biz. alelnökévé nevezte
ki a pénzügyminiszter. Résztvett a világháborúban és két éven át mint tüzértiszt frontszolgálatot teljesített. 1934-ben letette a hites könyvszakértői vizsgát és azóta a bp.-i kir. törvényszék hites könyvszakértője. Régebben sok
cikke jelent meg a Jogtudományi Közlönyben,
jelenleg a „Hites Könyvvizsgáló” c. szaklap
állandó cikkírója. A szfőv.-i árvaszéken is működik, mint könyvszakértő. A Magy. Hites
Könyvvizsgálók Egyes. törvényszéki szakosztályának titkára, a Magy. Tűzharcos Szöv. tb.
jogtanácsosa és számos társadalmi egyes. és
közület vezető tagja. Tulajdonosa két Signum
Laudisnak a kard. Angolul, németül és olaszul
beszél. L.: Bp., II., Zsigmond-u. 7. Tel.:
154-473.
Krüger Jenő dr., ügyvéd. Szül.: Nagyvárad, 1881 okt. 25., r. k. Atyja: néhai K.
Viktor áll. főreálisk. igazgató, anyja: néhai
Stenczinger Lujza. Középisk. Nagyváradon
végezte, doktorátust Kolozsváron tett, ügyvédi
okl.-ét pedig Bp.-en nyerte. A világháborúban
résztvett és tart. századosként szerelt le. Nagyváradon van ügyvédi irodája és széleskörű,
elismert jogi tudása révén a Nagyváradi Tkp.
és a nagyváradi püspökség ügyésze lett. Az
Ügyvédi Kamarának, a Magy. Pártnak vál.
tagja. A megszállás alatt a románok többször tartottak házkutatást nála. Szakcikkei
magyar lapokban is megjelentek. Tulajdonosa
háromízben a Signum Laudisnak s a Károly

Kubinyi Sándor dr.

cs.-ker.-nek. Beszél németül, franciául, angolul,
olaszul, románul. L.: Nagyvárad, Schlauch-tér
20. Tel.: 23-93.
Kuales Norbert dr., vindai, Beszterce város
polgármestere. Szül.: Jád 1883 jún. 22, ev. Atyja:
néhai v. K. Godofréd, alispán, orsz. gyűl. képv.,
anyja: Leonida Sahling A besztercei gimn.-ban
érettségizett, az egy.-et Bp.-en és Kolozsvárott
végezte, jogi doktorátust szerzett és ügyvédi
vizsgát tett. 1908-ban kezdett ügyvédi gyakorlatot. 1911 óta Beszterce város főügyésze, 1917
óta tb. vm.-i főügyész. Résztvett a világháborúban, 1914—18-ig kat. frontszolgálatot
teljesített. Mint a 38. honv. tábori tarackezred
kapitánya szerelt le. 1936—40-ig ismét ügyvédi
gyakorlatot folytatott. 1940 nov. óta Beszterce
város polgármestere. A besztercei Vadász Társ.
elnöke, az ev. egyház testületi képviselője.
Tart. tüzérszázados, kitüntetései: a Signum
Laudis, az ezüst és bronz vit. érem, III. o. kat.
érd. ker., a Károly cs. ker. és az osztrák háb.
eml. ér. Cikkei a helyi lapokban jelentek meg.
Utazásokat tett Német-, Francia-, Olaszországban és Svájcban. Németül, románul és
franciául is beszél. L.: Beszterce, Mussolini-u. 8.
Kubászek István dr., MÁV pályaorvos.
Szül.: Zubroklára (Árva vm.), 1891 szept. 22.,
r. k. Atyja: néh. K. István, anyja: Murin
Erzsébet. Középisk. elvégzése után 1915-ben
a kolozsvári Egy.-en szerzett orvosi diplomát.
1914—17-ig harctéri szolgálatot teljesített, 1918ban megsebesült és betegállományba került.
1918-tól a megszállásig Bánffyhunyadon a
nemzetőrség orvosa volt, majd magánorvosi
gyakorlatot folytatott. A Rk. Népszöv. bánffyhunyadi tagozatának elnöke, a r. k. egyházközség tanácsosa. Egészségügyi munkát fejtett
ki a népszaporodás érdekében. Kitüntetései:
a koronás arany érdemker. a vit. érem szalagján,
a Signum Laudis és a Károly cs.-ker. Németül,
szlovákul és románul is beszél. L.: Bánffyhunyad, Vasút-u. 2.
Kubinyi Sándor dr., felsőkubini és nagyolaszi, ügyvéd. Szül.: Nyitra, 1885., r. k.
Középisk. elvégezte után a bp.-i Tud. Egy.-en
jogi doktorátust és ügyvédi okl.-et szerzett.
Jogász korában elnöke volt a Joghallgatók
Tudom. Egyes.-nek. Okl. megszerzése után
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rövid ideig ügyvédkedett, majd a bírói pályára
lépett és 1922-ig mint bíró működött. Utána
ismét ügyvédi irodát nyitott Bp.-en és azóta
ügyvédi gyakorlatot folytat. Németül és szlovákul is beszél. L.: Bp., VIII., József-krt. 5.
Tel.: 136-922.
Kuck Ferdinánd, kereskedő. Szül.: Szászsebes, 1892 dec. 1., ev. Atyja: K. Tamás,
anyja: Fraenk Jozefa. Középisk. Szászvároson
végezte. A keresk. isk.-ban érettségizett, utána
kereskedői pályára lépett és 1920-ban önállósította magát Kolozsváron, ahol textilüzletet
nyitott, melyet 1932-ig vezetett. Ekkor átvette a Scherg Vilmos és társa cég posztóraktárának vezetését és jelenleg is e cégnél
működik, mint cégvezető. A kolozsvári ev.
egyház presbitere és számos társadalmi egyes,
vez. tagja. Németül és románnl beszél. L.:
Kolozsvár, Mussolini ut 18. Tel. 13—03.
Kudelász Károly, festő és szobrászművész,
a kolozsvári Magy. Színház díszlettervező festője. Szül.: Sátoraljaújhely, 1896 szept. 10.,
r. k. Atyja: K. Ede, anyja: Glaser Éva. Családját Wanderbildék telepítették le Ung vm.-ben.
Elvégezte a m. kir. áll. Agyagipari Szakiskolát,
a nagybányai festőiskolát, három évig a román
Népművészeti Főisk. látogatója volt. Szakisk.-i
végzettség után 1913-ban mint pénzügyőr
Mezőlaborcon szolgált. 1915-ben bevonult katonának, önként ment a harctérre, ahol 1916-ban
orosz fogságba esett. 1919-ben beiratkozott egy
szovjetakadémiára és 1920-ban érkezett haza,
1922 óta az erdélyi magyar színházaknál működött, mint díszlettervező festő, ebből tizennégy évet a kolozsvári Magy. Színháznál töltött.
A román megszálláskor Bp.-re akart költözni,
de belátta, hogy a román megszállt területen
nagyobb szükség van magyarra, mint a csonka
országban, ezért Erdélyben maradt. Közreműködött az erdélyi képzőművészek szövetkezeti alapon való megszervezésénél. 1920—
1924-ig Szatmáron eszperantista delegátus volt.
1933-ban megszervezte az erdélyi fiatalok
kollektív képzőművészeti kiállítását. Továbbépítője a magyar gnosztikus élettudománynak
és lelkes propagálója az erdélyi magyar gnosztikus mozgalomnak. Tagja az erdélyi Tűzharcos
Szöv.-nek, az Orsz. Színművészeti Kamarának.
Több egyéni és kollektív kiállításon vett részt

Kuster László

erdélyi városokban, háromízben állított ki a
román Nemzeti Szalon bukaresti tárlatain.
Számtalan lap elismerő kritikája között a Párisban megjelenő La Revue Moderne c. illusztrált
lap rövid életrajzát közölve emlékezett meg
művészetéről. Kerámikai szobrászattal, színpadi díszítőművészettel, filozófiával, lélektudománnyal és vallásbölcselettel foglalkozik. Németül, románul, oroszul és eszperantóul is
beszél. L.: Kolozsvár, Barátfű-u. 5.
Kulhanek Ferenc, újságíró. Szül.: Kassa,
1890 okt. 9., r. k. Középisk. a szabadkai
főgimn.-ban végezte és érettségi után nyomban
ujságírói pályára lépett. Munkásságát a Szabadkán megjelenő „Bácskai Hírlap”-nál kezdte,
majd belső munkatársa lett a „Bácsmegyei
Napló”-nak. Azután Budapestre került, ahol
az egyik legnagyobb hírszolgálati iroda vezető
munkatársaként elsajátította a nemzetközi hírszolgálat rendkívül bonyolult szervezetét, úgyhogy az összeomlás után igen fontos szerepet töltött be az utódállamokhoz került
magy. sajtó hírszolgálatának megszervezésében. Dolgozott a „Magyar Hírlap” és „Esti
Kurir” szerkesztőségében, jelenleg a „Pest” és
a „Magyarország” c. napilapok tőzsdei szerkesztője. L.: Bp., V., Hollán-u. 38/a. Tel.:
493—739.
Kultsár Miklós dr., ügyvéd. Szül.: Bp.,
1904. A bp.-i Tud. Egy.-en végezte jogi tanulmányait, ügyvédi okl.-et szerzett. Bp.-en folytat
ügyvédi gyakorlatot. Németül, franciául is
beszél. L.: Bp., V., Dorottya-u. 9. Tel.: 185180.
Kurucz Dezső dr., ügyvéd. Szül.: Bp.,
1897., r. k. Középisk.-it a. bp.-i Werbőczy-főgimn.-ban, a jogot a bp.-i Kgy.-en végezte.
Jogtudori okl.-et szerzett, a bp.-i ügyvédvizsgálóbiz. előtt tette le az egyesített bírói és ügyvédi vizsgát. Jogász korában elnyerte Glattfelder Gyula püspök ösztöndíját. Ügyvédi gyakorlatot folytat Budapesten, irodája leginkább
büntetőügyekkel foglalkozik. Németül beszél.
L.: Bp., XI., Avar-u. 35.
Kuster László, városi h. főszámvevő.
Szül.: Győr, 1891 febr. 21., r. k. A felsőkeresk.
isk. érettségi után államszámviteli államvizsgát
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tett. A világháborúban mindvégig frontszolgálatot teljesített és az ellenség előtt tanusított
vitéz magatartásáért a kitüntetések egész sorát
kapta meg. Tulajdonosa a bronz és az ezüst
Signum Laudisnak, a kis ezüst vit. ér.-nek, a
Károly cs.-ker.-nek, a seb. ér.-nek egy sávval. A győri számvevőségnél kezdte meg közszolgálatát fokozatosan h. főszámvevővé lépett
elő. A város társadalmi és kulturális életében
élénk részt vesz, tagja több egyes.-nek. L.:
Győr, Homok-u. 10.
Kuthy Sándor dr., ügyvéd. Szül.: Debrecen, 1888., ref. Érettségit szülővárosában a Ref.
Kollégiumban tett, jogi tanulmányait a bp.-i,
kolozsvári és lillei egy.-eken végezte, ügyvédi
okl.-et szerzett. Tanulmányai befejeztével Debrecenben volt gyakorló ügyvéd és városi t. altigyész, majd tb. főügyész, a városi Idegenforgalmi Hivatal igazgatója, a Vidéki Városok
Szöv.-ének 1928—34-ig igazgatója. A magyar
ügyről 1928—34. években hivatalos kiküldetésben és meghívásra előadásokat tartott a népszövetségi magyar delegáció mellett mint beosztott Genfben, Liliében, továbbá Besançon,
Páris, Milano, Róma, Berlin, Hamburg stb.
városokban és a nemzetközi kongresszusokon
mint előadó szerepelt. Az Orsz. Ügyvédszöv. v.
titkára, most főügyésze, a párisi Société de Legislation Comparée és a római Istituto di
Studii Legislativi választott tagja, a Magy.
Kulturális Egyes.-ek Orsz. Szöv. ü. v. főügyésze,
a bp.-i Mozart Egyes. ü. v. alelnöke stb. Szerelmese hivatásának, életét munkában töltötte és
nemcsak a cikkek és tanulmányok százai jelentek meg tollából különböző napi- és szaklapokban, hanem önálló könyveknek egész sorozata.
Németül, franciául, angolul, olaszul és latinul
is beszél. L.: Bp., II., Lánchíd-u. 6. Tel.
355-905.
Kutti József, polg. leányisk. igazgató. Szül.:
Odvas, 1897 nov. 7., r. k. Atyja: K. József
szobrász, anyja: Andrika Erzsébet. Aradon az
áll. gimn.-ban érettségizett, az egy.-et Kolozsváron végezte el. Középisk. tanári okl.-et szerzett. 1923—40-ig a r. k. egyház kolozsvári
líceumi elemi fiúisk. igazgatója volt. 1940 óta
a kolozsvári polg. leányisk. igazgatója. Résztvett a világháborúban, 1915—18-ig kat. szolgálatot teljesített az olasz és orosz fronton,

Kürthy Sándor dr.

1918-ban olasz hadifogságba esett, ahonnan 1920-ban tért haza. A Magy. Párt.
a Magy. Népközösség tagja. Tart. hadnagy,
kitüntetései: a II. o. ezüst vit. érem, a bronz
vit. érem, a Signum Laudis, a Károly cs.-ker.
és a német hadikitüntetés. Utazásokat tett
Német-, Olaszországban és Svájcban. Németül,
románul is beszél. L.: Kolozsvár, Malom-u. 24.
Tel.: 35-49.
Kuún Zsigmond dr. gr., ozsdolai, földbirtokos. Szül.: Ördögkeresztur (Kolozs vm.),
1882 jún. 7. Atyja: gr. K. Károly, anyja:
tolcsvai és pacséri Kászonyi Polixéna. Ősi
főnemesi családból származik, amelynek tagjai
közül különösen kiemelkedett gr. K. Kocsárd, az
Erdélyi Magy. Közművelődési Egyes. alapítója és gr. K. Géza, a Magy. Tud. Akadémia
alelnöke, egyházkerületi főgondnok, aki a nagyösszegű közismert tanulmányi és iskolai alapítványt tette. Róla nevezték el a Kuúnkollégiumot is. Jogi tanulmányait a bp.-i és a
kolozsvári Egy.-en végezte, itt avatták 1908ban az államtud. doktorává. A világháború
előtt közigazgatási pályára lépett, de csak
1912—15-ig működött ezen a pályán, azóta a
Maros-Torda megyei mezőkölpényi birtokán
gazdálkodik. L.: Mezőkölpény, u. p. Szabéd.
Kühbacher Árpád dr., inichsburgi, bankigazgató. Szül.: Dés, 1892 aug. 19., r. k. Atyja:
K. Ferenc bankigazgató, anyja: szemérjai
Demeter Amália. A dési áll. főgimn.-ban tett
érettségit, az egy.-et Kolozsvárt végezte. Jogtud. doktorátusa után Bécsben a keresk. akadémián diplomát szerzett. 1915-ben törvényszéki jegyző lett Désen, később Besztercén.
Pályafutásának a román megszállás vetett véget.
1924-ben a Kolozsvári Tkp. szolgálatába lépett, 1931 óta a dési fiók igazgatója. A dési
Magyar Kaszinó és a Dési Sport Egylet tagja.
Konkolyfalván 350 holdas birtokán erdőgazdaságot és fatermelést folytat. Jogi, pénzügyi,
gazdasági és keresk. szakismeretekkel rendelkezik. Németországban, Ausztriában és Romániában tett utazásokat. Németül is beszél. L.:
Dés, Kovács Samu-u. 1. Tel.: 9.
Kürthy Sándor dr., ügyvéd. Szül.: Bp.,
1899. Középisk. tanulmányai elvégzése után
Bp.-en folytatta jogi tanulmányait. Foglalkozik
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sajtójogi, büntetőügyi, hiteljogi és nemzetközi
jogi kérdésekkel. Francia folyóiratokban nemzetközi jogi cikkei jelentek meg. Megjelent
könyvei: Sajtópolitika és sajtóreform, Az
ügyvédkérdés megoldása. Résztvett a világháborúban és mint tart. tüzérzászlós szerelt le.
Tulajdonosa a seb. éremnek, a Károly cs.-ker.nek, a magyar háb. eml. ér.-nek, az osztrák,
német és bolgár háb. eml. ér.-nek. Beszél németül, franciául, olaszul és angolul is. L.: Bp.,
VIII., József-u. 5. Tel.: 143-989.
Kürtős János, iparisk. igazgató. Szül.: Bp.,
1875 febr. 18., r. k. Atyja: néhai K. Gyula,
Bp. II. ker. elöljárója, anyja: Toperczer Magdolna. A bp.-i IV. ker. reálisk.-ban érettségizett,
a bp.-i Műegy.-en gépészmérnöki okl.-et szerzett. 1907—12-ig a bp.-i felsőiparisk. tanára
1912-ben Kolozsváron az iparisk. igazgatója
volt. A román megszállás alatt mint az almérnöki isk. r. tanára működött. A visszacsatolás
után ismét az iparisk. igazgatójává nevezték
ki. A Magy. Mérnök és Építészegylet tagja,
a Légvédelmi Liga elnöki tanácsának tagja,
a Keresk. és Iparkamara levelező tagja stb.
A keresk. miniszter ösztöndíjával három hónapig
tanulmányúton volt, a földgázkérdést tanul-

Kvassay Gyula

mányozta. Általános gépészettel foglalkozik.
A Gépelemek c. ötkötetes munkája jelent meg.
A földgázkérdésről is több cikket írt Kolozsvárt. A világháborúban 27 hónapig teljesített
szolgálatot, három hónapig az orosz fronton
volt. Tart. főhadnagy, a bronz Signum Laudis,
a II. o. polg. hadi érd. ker. tulajdonosa. Németül,
románul és franciául is beszél. L.: Kolozsvár,
Malom-u. 26. Tel.: 39-17.
Kvassay Gyula, kvassói, m. kir. kúriai
tanácselnök. Szül.: Marossolymos (Hunyad
vm.), 1875., r. k. Középisk. végezte után a
bp.-i Egy. jogi karán végbizonyítványt szerzett
és letette a jogtud. államvizsgát, továbbá kitüntetéssel a bírói vizsgát. Egyet. hallgató korában
tanulmányai befej eztéig élvezte a Király püspökféle ösztöndíjat. Bírósági szolgálatba 1906-ban lépett mint joggyakornok, 1907-ben aljegyző lett,
1901-ben albíró Temesvárott, 1905-ben tanácsjegyző a temesvári táblán, 1908-ban kir. járásbíró Temesvárott, 1913-ban táblai elnöki titkár,
1917-ben járásbírósági elnök Temesvárott táblabírói címmel, 1920-ban táblabíró Győrött,
1926-ban kúriai bíró és 1938-ban kúriai tanácselnök, az I. sz. büntető tanács elnöke. Németül
beszél. L.: Bp., II., Buday László-u. 2.
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L
Laczay Péter dr., főszolgabíró. Szül.: Arad,
1907 febr. 5., r. k. Államtud. doktori okl.-ének
megszerzése után a belügyi ágazatra képesítő
gyakornoki közigazgatási vizsgát elsőnek tette
le, kisebbségi közigazgatási tanfolyamot végzett.
Laczka Sándor, keresk. és iparkamarai
titkár. Szül.: Nagyenyed, 1896 okt. 14., ref.
Atyja: L. Sándor államvasúti ellenőr, anyja:
Szigora Angéla. A karcagi Ref. Kollégiumban
érettségizett, a jogakadémiát Nagyváradon
végezte. 1919-ben a nagyváradi Keresk. és
Iparkamara szolgálatába lépett, azóta megszakítás nélkül ott dolgozik. A Magy. Párt és
a Szigligeti Társ. tagja. Résztvett a világháborúban 1915—18-ig, az orosz, olasz, román és
szerb frontokon harcolt. Tart. hadnagy, a II. o.
ezüst vit. érem, a bronz vit. érem és a Károly
cs.-ker. tulajdonosa. Keresk. és ipari jogrendszerek szakértője. Német-, Olaszországban,
Ausztriában, Svájcban és Romániában tett
utazásokat. Németül, románul is beszél. L.:
Nagyvárad, Szaniszló-u. 3. Tel.: 23-68.
Ladányi József dr., kir. járásbíró. Szül.:
Kassa, 1895., r. k. Ugy a középisk., mint a
jogakadémiát Kassán végezte, míg bírói és
ügyvédi vizsgát Bp.-en tett. Bírósági szolgálatát Kassán kezdte mint joggyakornok 1918-

ban, 1928-ban kinevezték a bp.-i központi
járásbírósághoz bírónak, ahol az ált. percsoportban működik jelenleg is. L.: Bp., XIV.,
Amerikai-út 61.
Lak József dr., ítélőtáblai bíró. Szül.: Sárkeresztúr, 1890., r. k. Középisk. elvégezve,
a bp.-i Egy.-en jogtudori okl.-et szerzett, majd
letette az egyesített bírói és ügyvédi vizsgát.
Pályáját 1925-ben mint joggyakornok kezdte.
1932-ben a pestvidéki törvényszékhez nevezték
ki bíróvá, 1939-ben fokozatos előléptetés után
táblabíró lett a bp.-i kir. ítélőtáblán. A pestvidéki törvényszéken 16 évig a joggyakorlati
összejövetelek egyik vezetője volt. Széleskörű
szakirodalmi működést fejt ki, jogászlogikai és
bíróképzési problémákkal foglalkozik. A Jogi
Szemle c. lapban több cikke és tanulmánya
jelent meg. Németül, angolul, franciául és
olaszul is beszél. L.: Bp., XI., Törökbálinti-u.
16/b.
Lakatos Béla dr., orvos, a kolozsvári Idegés Elmegyógyászati Klinika tanársegéde. Szül.:
Balázsfalva, 1909 szept. 23., ref. Mindkét ágon
régi székely családból származik. A kolozsvári
Egyetemen szerzett orvosi diplomát. 1930-ban
alorvosként alkalmazták a kolozsvári Ideg- és
Elmeklinikán, 1936-ban c. tanársegéddé nevez-
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ték ki, 1938 óta pedig a klinika röntgenosztályát is vezette (speciális agyröntgenezés).
Ezen a téren elért eredményeinek köszönhette
részben, hogy az utóbbi évek kisebbségüldözései
alatt sem távolították el állásából. Az EME
orvosi szakosztályának tagja, a volt kolozsvári
Röntgenológiai Egyesület magyar részről kinevezett titkára. Az elmúlt évben a kolozsvári
Magyar Párt orvosi segélyakciójában vett részt,
ingyenes rendelésekkel. Eddig mintegy 18 feltűnést keltő cikke jelent meg orvosi szaklapokban. Vizsgázott t. orvoshadnagy, a román
hadsereg ennek ellenére mint orvos-őrmestert
hívta be nagygyakorlatra. Sokat foglalkozott az
utóbbi esztendőkben az idegrendszer röntgenvizsgálatának kérdésével gyakorlatilag is. Beszél
tökéletesen románul, kielégítően németül és
franciául. L.: Kolozsvár, Trefort-u. 63.
Lakatos Gyula dr., ügyvéd. Szül.: Bp.,
1885 márc. 6., r. k. A bpesti piarista gimn.-ban
tett érettségi vizsgát, a bpesti Tud. Egy.-en szerzett sub auspiciis regis jogi doktorátust, több
külföldi egyetemen is gyarapította tudását. Az
ügyvédi oklevél megszerzése óta gyakorló ügyvéd lett. Négy cikluson át volt orsz. gyűl. képviselő és a parlamentben a külügyi tárca állandó
előadója. Több fontos igazságügyi javaslat,
így a valorizációs törvény, a KFT törvény stb.
javaslat az ő előadása alapján emelkedett
törvényerőre. Tagja volt a 33-as és a pénzügyi
bizottságnak. Két ülésszakon át volt népszövetségi megbízott, az optánsügyek képviselője,
a kormány szakértője és kiküldötte több nemzetközi ügyben. Hosszú évekig volt a bpesti
Ügyvédi Kamara vál. tagja, a Kúria ügyvédi
tanácsának, az Interparlamentáris Unió magyar csoportjának tagja. Kiterjedt szakírói
tevékenységet fejtett ki pénzügyi, hitbizományi
jog, közjogi kérdésekben politikai napilapokban.
Hosszabb tanulmánya jelent meg a »Törvényhozási szuverénitás önkorlátozásáról« címen.
Németül és franciául beszél. Lak.: Bp., VI.,
Andrássy-út 2. Tel.: 128—615.
Lakatos István, okl. mérnök, városi mérnök.
Szül.: Nagyzorlonc 1895 febr. 26., unit. A bp.-i
Műegyetemen szerzett mérnöki okl.-et, majd
bevonult katonának és végigharcolta a világháborút, mint tart. tüzérhadnagy résztvett a
doberdói, isonzói, piavei csatákban, kétszer

Láczay Ervin dr.

megsebesült. A háború után 1919-ben városi
mérnök lett Kolozsváron, azóta teljesít ott szolgálatot. A magyar népközség kolozsvári tagozata
zenei ügyeinek előadója, alelnöke a Zeneegyletnek, rendes tagja az Unit. Irod. társaságnak, az Erdélyi Múzeum Egyletnek és a
párisi Nemzetközi Útügyi Társaságnak, vál.
tagja a Dávid Ferenc egyletnek. Jelentős
szaktanulmányokat folytatott, különösen a korszerű útépítés kérdéseiről, több önálló írásműve
is megjelent. Kisebb tanulmányait szaklapok
közölték. Ezeken felül szép sikerrel foglalkozott
a zeneműtörténettel, a magyar műzenével és
feldolgozta a román népdal irodalmát is, zenekritikáit és írásműveit az összes erdélyi lapok
mindenkor szívesen fogadják. Világháborús
kitüntetései: Signum Laudis a kardokkal, nagyezüst, kisezüst, bronz vit. ér., Károly cs. ker. és
a seb. érem. Különleges szakismeretei a korszerű
útépítés terén vannak, Erdély zenei múltjának
egyedüli feltárója és a román zene egyik hozzáértő ismertetője. Külföldi tanulmányúton járt.
Bécs, Klágenfurt, Grác, Prága, Berlin, Lipcse,
Braunschweig, Páris, London, Milánó és Genova
városokban, leginkább útkongresszusok és zenei
ünnepek alkalmával. Beszél németül és románul.
L.: Kolozsvár, Görögtemplom-u. 24. Tel.:
1273.
Landgráf Dezső dr., ügyvéd, az Orsz. Köz.ponti Hitelszövetkezet jogtanácsosa. Szül.: Bp.,
1892. Iskolai tanulmányai elvégzése után a bp.-i
törvényszéken volt rövid ideig jegyző, majd
az ügyvédi okl. megszerzése után az ügyvédi
pályára lépett. Azóta az Orsz. Közp. Hitelszövetkezet tisztviselője, jelenleg jogtanácsosa.
Többször járt külföldön, ahol közgazdasági
tanulmányokat folytatott. Különösképpen szövetkezetjogi ügyekkel foglalkozik. Németül,
franciául és olaszul is beszél, L.: Bp., Szt.
István-krt. 15. Tel.: 126—680.
Láczay Ervin dr., ügyvéd. Szül.: Bp., 1889.,
r. k. Középisk. elvégzése után a bp.-i Egy.-en
megszerezte a jogi doktorátust, majd elvégezte
a bp.-i Keresk. Akad. egyéves szaktanfolyamát,
a berlini Egy.-en az Institut für Auslándert, a
grenoblei Egy.-en pedig bölcsészetet hallgatott.
Közben az 1. honv. huszárezredben leszolgálta
önkéntesi évét, tiszti vizsgát tett, tart. huszárhadnagy. Ügyvédi vizsgát 1937-ben tett, 1938
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óta a Nemzeti Tkp. ügyésze. A magyar-lengyel
ifjúsági jogászegyezményt, mint az Ügyvédjelöltek Orsz. Szöv.-ének társelnöke, 1937-ben
ő parafálta. A MÜNE vál. tagja. Németül és
franciául is beszél. L.: Bp., IV., Károly királyát 20. Tel.: 189-930.
Lám István dr., árvaszéki ülnök-, a kolozsvári Villamos Művek városi biztosa. Szül.:
Medgyes, 1888 dec. 9., ev. Atyja: L. Adolf
mérnök, anyja: Medveczky Bella. Nagyszebenben tett gimn. érettségit, a kolozsvári
Egy.-en jogi és államtud. doktorátust szerzett.
1917 óta Kolozsvár város árvaszékének szolgálatába állott, de 1919-ben a románoknak nem
tette le az esküt, ezért eltávolították hivatalából.
A román uralom alatt megszerezte az elektrotechnikus mesteri okl.-et, elektrotechnikai vállalatot alapított, amelyet gr. Horváth Tholdy
Istvánnal vezet. A Magy. Párt intézőbiz. tagja,
a Magy. Kaszinó vál. tagja, KAC alapító tagja.
Németországban járt tanulmányúton. Németül
is beszél. L.: Kolozsvár, Petőfi-u. 5. Tel.:
21-34.
Láner Kornél, orsovai, a MÁV ny. elnöke.
Szül.: Orsován, 1883. A bp.-i József Nádor
Műegy.-en gépészmérnöki okl.-et szerzett, majd
a MÁV szolgálatába lépett. Itt különösen a
mozdony- és kocsipark modernizálásában végzett értékes munkásságot. A vasúti és hajózási
főfelügyelőségnél teljesített több évi szolgálat
után 1928-ban újra visszakerült a MÁV-hoz,
ahol fokozatosan előlépett ig.-vá és a gépészeti
főosztály vezetőjévé, 1934-ben pedig h. elnökké. Samarjay Lajos nyugalomba vonulása
után elnöke lett a MÁV-nak és 1940-ben vonult
nyugalomba, amikor is a Kormányzó úr a
m. kir. titkos tanácsosi méltósággal tüntette ki.
Maradandó értékű államvasúti munkálatai közül
kiemelkedik a bp.—hegyeshalmi fővonal villamosítása. L.: Bp., I., Mikó-u. 1. Tel.:134—446.
László Antal, városi főmérnök. Szül.:
Gyergyószentmiklós, 1891 dec. 12. Csíksomlyón
tett érettségit 1909-ben, a mérnöki okl.-ét a
bp.-i műegy.-en szerezte meg 1903-ban. A diploma megszerzése után leszolgálta önkéntesi
évét. Résztvett a világháborúban, frontszolgálatot teljesített, az ezüst és bronz Signum
Laudis a kard. és a Károly cs.-ker. tulaj-

László Endre

donosa. 1919-ben még a magyar kormánybiztos
nevezte ki Gyergyószentmiklós városi főmérnökévé. 1920-ban pályázat útján véglegesítették. A román megszállás alatt is szolgálta szülővárosa érdekeit, küzdve az elnyomatással.
A r. k. egyháztanácsnak tíz év óta tagja, a
Gyergyószentmiklósi Sport Egyletnek 22 éven
át volt vál. tagja. 1914-ben Innsbruckban,
Münchenben és a Bodeni-tónál járt, 1927-ben
Lipcsében, Berlinben és Bécsben tett utazásokat. Németül és románul is beszél. L.: Gyergyószentmiklós, Serfőző-u. 7.
László Dezső dr., Csík vm. főispánja. Szül.:
Csíkgyímes, 1883 febr. 12., r. k. Atyja: L.
Ferenc, anyja: Dobay Ottília. A csíksomlyói
gimn.-ban tett érettségit, egyet. tanulmányait
Kolozsváron végezte, jogi doktorátust és ügyvédi okl.-et szerzett. 1910 óta Gyergyószentmiklóson folytat ügyvédi gyakorlatot. 1914-ben
bevonult a 82. gy. e.-hez. Mint tart. hadnagy
vett részt a világháborúban. Az orosz fronton
harcolt. 1916-ban orosz hadifogságba esett.
1918-ban szerelt le. Tart. főhadnagy, a kat.
érd. ker. III. o.-nak és a Signum Laudisnak
tulajdonosa. Három cikluson át a Magy. Párt által képviselővé választották. A Magy. Párt csíkmegyei alelnöke. A visszacsatolás után Csík vm.
főispánjává nevezték ki. Járt Ausztriában és
Németországban. Németül és románul is beszél.
L.: Csíkszereda, Vármegyeháza. Tel.: 1.
László Endre, Kolozsvár város I. o. közigazgatási fogalmazója. Szül.: Sepsiszentgyörgy,
1914 okt. 30. Atyja: dr. L. Ferenc, a sepsiszentgyörgyi Ref. Székely Mikó Kollégium tanára,
a székely Nemzeti Múzeum igazgató-őre, neves
archeológus. A Ref. Székely Mikó Kollégiumban érettségizett, a kolozsvári Egy.-en jogtud.
szakvizsgát tett. Ügyvédjelölti gyakorlatot
Brassóban folytatott, ott is szerzett ügyvédi
képesítést. Egy. hallgató korában alelnöke,
majd egy évig elnöke volt a kolozsvári Székely
Társ. főiskolás szakosztályának, 1936-ban alelnöke volt a kolozsvári Székely Társ.-nak is.
Másfél évig munkatársa volt az Ellenzék c.
kolozsvári napilapnak, de más napilapokban is
megjelentek cikkei. A bécsi döntés után nevezték
ki Kolozsvár városhoz I. o. közigazgatási fogalmazónak. Románul beszél. L.: Kolozsvár,
Városháza. Tel.: 10-56.
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László Endre, magyarsárosi, a Transsylvania
Bank R.-T. ü. v. alelnök-vezérigazgatója. Szül.:
Szőkefalva, 1882 jún. 2., r. k. Atyja: L. János
földbirtokos, anyja: Lőrinczy Katalin. Érettségi után keresk. akadémiát végzett. Iskoláinak
elvégzése után a bankpályára lépett. A marosvásárhelyi Agrár Tkp. és a Kisküküllő vm.-i
Tkp., majd a Somorjai Tkp.-nál már 1905-ben
ü. v. igazgató volt. 1909-ben a Törökkanizsai
Kerületi Tkp. igazgatójának hívták meg és
ott általa és Talián Béla v. b. t. t. által alapított
Villamos R.-T. vezetője és alelnöke is volt.
1914-ben bevonult katonának mint hadnagy,
1917-ig szolgált, résztvett az uzsoki harcokban.
1921-ben meghívásra elfoglalta a Gyulafehérvári Tkp. R.-T. vezérigazgatói állását. Az
intézet, amely cégét Transsylvani Bank R.-T.-ra
változtatta meg, 1928-ban magába olvasztotta
az Erdélyi Gazdasági Bank-ot és székhelyét
Kolozsvárra tette át. Azóta az intézet ü. v.
alelnök-vezérigazgatója. 1923-ban az erdélyi
r. k. Status igazgató-tanácsosa lett, a r. k
Népszöv. pénztárosa, az Erdélyi Bankszindikátus revizora és ig. tagja, a Minerva Bizt
R.-T. ig. tagja, a kolozsvári egyházközség
választmányának és direktóriumának v. tagja.
Többízben jelentek meg cikkei a visszacsatolt
és a vissza nem csatolt területek lapjaiban,
ezekben jövőbelátással tárgyalta a romániai
gazdasági és pénzügyi kérdéseket különösen a
konverziós törvénnyel kapcsolatban. A Signum
Laudissal tüntették ki. L.: Kolozsvár, Erzsébet-u. 10. Tel.: 28-95, 18-06 és 37-60.
László Ferenc dr., ügyvéd. Szül.: Sepsiszentgyörgy, 1910 máj. 17., ref. Atyja: néhai
dr. L. Ferenc prof., a székely Nemzeti Múzeum
igazgató-őre. Egyet. évei alatt vezető szerepet
játszott az erdélyi magyar ifjúság szociális,
kulturális és egyházi, valamint gazdasági megmozdulásaiban. Rövid újságírói működése után
1936 óta ügyvédi gyakorlatot folytat Sepsiszentgyörgyön. A román megszállás alatt főképpen
kisebbségiogi kérdésekkel foglalkozott és magyar jogvédelmi, kulturális és egyházi mozgalmakban vett részt. A székely Nemzeti Múzeum
ig. vál. tagja, ref. egyházmegyei, dalos, kerületi
és szöv. ügyész, az „Erdélyi Fiatalok” alapítófőmunkatársa, az Erdélyi Kárpát Egyes. háromszéki osztályának ü. v. alelnöke stb. Cikkei és
kisebb tanulmányai erdélyi folyóiratokban és

Lászlóffy István

lapokban jelentek meg, mindig nagy érdeklődést
keltve. Beszél románul is. L.: Sepsiszentgyörgy.
Tel.: 120.
László Gyula, kászon-jakabfalvi, biztosítási
cégvezető. Szül.: Kolozsvár, 1897 dec. 29.,
r. k. Atyja: k. L. Gyula, a M. N. B. ny. főfelügyelője, anyja: csíkszeredai Szabó Margit.
Kolozsváron a r. k. főgimn.-ot és Bp.-en a
Kereskedelmi Akadémiát végezte, majd Árokfalván 1930-ig a családi birtokon gazdálkodott.
Akkor a „Minerva” biztosítóintézet tisztviselője
lett és jelenleg annak cégvezetője. Résztvett a
világháborúban, tulajdonosa a Signum Laudisnak, a bronz vit. ér.-nek és a Károly cs.-ker.nek. Németül, románul és franciául is beszél.
L.: Kolozsvár, Ferenc József út 37. Tel.: 36—85.
Lászlóffy Árpád István dr., kapitány, városi aljegyző, tb. árvaszéki ülnök. Szül.: Bonchida, 1910 jún. 9., r. k. Atyja: L. Ernő, anyja:
Biró Irma. Tordán az áll. gimn.-ban érettségizett,
az egy.-et Kolozsváron végezte és jogi doktorátust szerzett. Képesített középisk. jogtanár.
1929—30-ban bírósági tisztviselő volt, 1936—
1938-ig Kolozsvárott ügyvédjelölt. Ügyvédi
gyakorlatát 1939-ben kezdte meg Tordán.
A bécsi döntés után a Magy. Párt szolgálatában állott, rendőrségi megbízott volt Kolozsváron. Mielőtt a románok kivonultak, átvette a
katonaság, a csendőrség és a dohányáru-lerakat
épületeit. Bevonuláskor bizalmi szolgálatot teljesített. Egy évig főiskolás választmányi tagja
volt a kolozsvári Székely Társ.-nak, három
évig elnöke a tordamegyei Magy. Egyet. Hallgatók Egyes.-nek és két évig a kolozsvári
r. k. főiskolások Majláth Körének volt főpénztárosa. A visszacsatolás után a kat. közigazgatás
alatt megbízott árvaszéki ülnök volt, működéséért a kat. parancsnokság dicsérő oklevéllel
tüntette ki. Románul és franciául is beszél.
L.: Kolozsvár, Bethlen-u. 18. Tel.: 19-72.
Lászlóffy István, kapitány, a Glóbus Keresk. R.-T. főfelügyelője. Szül.: Kolozsvár,
1911 aug. 25., r. k. Atyja: dr. L. István ügyvéd, anyja: Aján Mária. Kolozsváron felsőkeresk. isk. érettségit tett. 1934-ben a Dermata-gyár nyersbőrbeszerzési osztályának lett
tisztviselője. 1939 óta Románia nyersbőrközpont külső szervezője és főfelügyelője, 1940 óta
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a Globus R.-T. kötelékében működik. A Magy.
Párt, a Magy. Népközösség, az EKE, a Brassói
Turista Egylet, a kolozsvári Nemzeti Kaszinó
tagja. A nyersbőr- és a szőrmeszakmában kiváló
jártassággal rendelkezik. Németül és románul
beszél. L.: Kolozsvár, Szentegyház-u. 6. Tel.:
26-70.
Lázár József, a Gyergyói Első Tkp. R.-T.
ü. v. igazgatója. Szül.: Gyergyószentmiklós,
1896 aug. 15., r. k. Atyja: L. János bankigazgató, anyja: Lázár Anna. Felsőkeresk. isk.
érettségi után elvégezte a keresk. akadémiátMint egészen fiatal banktisztviselő, 1914-ben
önként jelentkezett katonának. A 22. honv.
gy. e.-nél szolgált, 1916-ban orosz hadifogságba
került, ahonnan megszökött. Mint tart. hadnagy szerelt le. Tisztviselő lett a Gyergyói Első
Tkp.-nál, később főkönyvelő az Agrár Tkp.nál. 1924-ben a családi tulajdonban lévő Lázár
Fivérek keresk. céget, amely a vármegye legrégibb üzlete volt, fejlesztette ki fűszer, termény, vas, építkezési anyag és gyapotfonalosztályokkal, valamint négy fiókkal a vm. legnagyobb üzletévé. Ezzel megőrizte a hegemóniát és az irányító szerepet Csík vm.-ben a
ker. keresk. számára. A példán okulva, a vidék
magyar fiatalsága, akik a román impérium alatt
magyarságuk miatt elhelyezkedni nem tudtak,
jogi végzettséggel, mérnöki diplomával és egyéb
egy.-i végzettséggel a keresk. pályára léptek,
amely nemcsak becsületes megélhetést biztosított számukra, hanem a környék kereskedelmét ker. magyar kezekbe juttatta. Vezetője
volt a keresk. társadalomnak és mint ilyen
szerencsésen parírozta a románok által a magyarság útjába állított akadályokat. Az 1931.
évi pénzügyi válság idején meghívták a Gyergyói
Első Tkp. szanálására, azóta mint az intézet
ü. v. igazgatója működik. A szanálási munkálatokat a legnagyobb siker koronázta. A székely
gazdasági problémák kiváló ismerője, ilyen
irányú munkáival igyekezett a problémákat
megismertetni és azoknak megoldását elősegíteni. Kitüntetései: a II. o. ezüst vit. érem,
a bronz vit. érem és a Károly cs.-ker. L.:
Gyergyószentmiklós. Tel.: 20.
Lehotzky Károly dr., községi vezetőjegyző.
Szül.: Sajóháza, 1886 jan. 8., ág. ev. Családja
nemesi oklevele a lőcsei levéltárban fekszik.

Lengyel Béla dr.

Középisk. elvégzése után jegyzői és államtudományi tudori oklevelet szerzett. 1918-ban,
a forradalom alatt a csehek az ellenállás megszervezése miatt letartóztatták és internálták.
Egy újabb letartóztatási parancs elől elmenekült.
Drégelypalánkra ment, ahol mint ellenforradalmárt a kommunisták letartóztatták és a
váci fegyházba zárták. A kommün bukása után
a főkapitánysághoz osztották be. 1921-ben
Vámosmikolára helyezték, részt vett a Rudnaiféle összeesküvés szervezésében, a határmenti
községben irányítója volt kémelhárításnak.
A csehek 1938-ban kémkedés miatt letartóztatták, azonban a tárgyalás előtt általános amnesztia folytán szabadlábra került. 1928-ban
a nemzetvédelem terén kifejtett tevékenységéért a Kormányzó Ur legfelsőbb elismerésben
részesítette. Tizenhat év óta a vámosmikolai
kir. járásbíróság megbízottja, az evang. esperesség jogügyi bizottsági tagja, szórványok
gondnoka, a helybeli Uri Kaszinó helyettes
igazgatója és jegyzője, a járási jegyző-egyesület
elnöke, mint érdekképviseleti tag a vm.
törv. hat. biz. tagja stb. Felvidéki körökkel
széleskörű összeköttetést tart fent. Lak.:
Vámosmikola. Tel.: 1.
Lehöcz József, gyógyárú nagykereskedő.
Szül.: Kolozsvár, 1900 febr. 18., r. k. Atyja:
L. János, anyja: Szabó Mária. Keresk. isk. végzettséggel rendelkezik. 1918-ban Gergely Ferenc
gyógyárunagykereskedő céghez lépett be és
1924-ig ott dolgozott. 1924 óta az EMKE gyógyárunagykereskedésben működik, 1934 óta annak
tulajdonosa. A KKASE, a Társadalom, a Kolping, a Kereskedő Társ. tagja, a Baross Szöv.
megbízottja. Tart. főhadnagy. Bécsben, Berlinben és Hamburgban tett utazásokat. Románul
is beszél. L.: Kolozsvár, Mátyás király-tér 33.
Tel.: 22—05.
Lengyel Béla dr., ebesfalvi, ügyvéd. Szül.:
Bp., 1876, r. k. A bp.-i piarista gimn.-ban tett
érettségit, a jogot a bp.-i, berlini és heidelbergi
egy.-en végezte. Jogtudorrá a bp.-i Egy.-en
avatták és ügyvédi okl.-ét is Bp.-en szerezte
meg. Egy éven át joggyakornok volt a bíróságnál és ugyanakkor a Weiss Manfréd-féle ösztöndíjat élvezte. Önkéntesi évét a tüzérségnél szolgálta le a világháborúban mint népf. hadnagy
vett részt. Négy évig teljesített frontszolgálatot
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és százados rangban szerelt le. Tizennégy évig
volt ügyészségi megbízott és jelenleg gyakorló
ügyvéd. Pest vm. tb. ügyésze. A kommün bukása után a MOVE országos ügyésze volt és ő
készítette el a MOVE alapszabályait. Széleskörű szakirodalmi működést fejtett ki, cikkei,
tanulmányai a Jogtudományi Közlönyben jelentek meg. Nagy feltűnést keltett jogászkörökben
a külföldiek házasságának felbontásáról és az
1867: XII. t.-c.-ről írott cikkei. Németül beszél.
L.: Bp., VIII., Vas-u. 3. Tel.: 135—195.
Lengyel Ernő dr., kir. ítélőtáblai bíró. Szül.:
Újpesten, 1885,, r. k. Érettségit a bp.-i gyakorló
gimn.-ban tett, a bp.-i Egy. jogi karán jogi és
államtud. doktorátust szerzett és a bp.-i ügyvédvizsg. biz. előtt egyes, bírói és ügyvédi okl.-t
nyert. Már 24 éves korában gyakorló ügyvéd volt,
majd a bírói pályára lépett. A bp.-i törvvszéknél
12 évig vizsgálóbíró volt, majd hét évig az
uzsorabíróság h. elnöke. Jelenleg a bp.-i kir.
ítélőtábla bírája. A kommün alatt túszként letartóztatták a kommunisták és öt hétig a Gyüjtőfogház foglya volt. Jogi továbbképző tanfolyamokon előadásokat tartott a fizetési eszközökkel
elkövetett bűncselekményekről. Németül beszél. L.: Bp., II., Margit-körút 60. Tel.:
155—882.
Lengyel Zoltán, örmény-kath., apostoli kormányzó. Szül.: Gyergyószentmiklós, 1908 febr.
16., örmény-kath. Atyja: néh. L. János, anyja:
Fokt Kornélia. Középisk. Gyergyószentmiklóson és Marosvásárhelyen végezte, a theológiát
Gyulafehérváron és Bécsben. 1931-ben szentelték pappá, 1931—39-ig fiúárvaházi felügyelő,
segédlelkész és az örménykath. egyház gazdasági
kezelője volt. 1939-ben a romániai örményszertartású kath.-ok kormányzója lett. Behatóan
foglalkozik az erdélyi örmények történetével.
Ausztriában járt tanulmányúton. Németül, románul és örményül is beszél. L.: Szamosújvár,
Apáca-u. 7.
Lenkey Dezső dr., ny. kir. ügyészségi alelnök.
Szül.: Karmacs (Zala vm.) 1875, r. k. Középisk.
végeztével Bp.-en megszerezte a jogtud. és a
bírói okl.-et. Egy évig volt Keszthelyen ügyvédjelölt, majd a szolnoki bírósághoz került joggyakornoknak. 1902-ben Devecserben, 1903-tól
1910-ig Szombathelyen volt aljegyző, azután

Lénárd Bálint dr.

Ráckevére nevezték ki bírónak. A világháborút
végigküzdötte 1918-ig és több katonai kitüntetés
tulajdonosa. Leszerelése után berendelték a bp.-i
kir. ítélőtáblához tanács jegyzőnek és 1920-ban
lett kir. ügyész a bp.-i ügyészségen, később
alelnök és ebben a rangban vonult 1940ben nyugalomba. Az OBÜE tagja, az OMME
vál. tagja, 1927 óta pedig a váci Méhészkör
elnöke, az OVC vál. tagja. Németül beszél. L.:
Vác.
Leviczky Károly dr., rendőrorvos-főtanácsos. Szül.: Dorgos, 1885. Az orvostud.
tanulmányok befejezése és az okl. megszerzése
után 1912-ben a bp.-i áll.-rendőrség szolgálatába
lépett és fokozatosan orvos-főtanácsossá lépett
elő. A világháborúban mindvégig orvos-kat.
szolgálatot teljesített, kiváló hadiszolgálatai
elismeréséül a kardos Ferenc József-renddel,
az ezüst és bronz Signum Laudisszal és a Károly
cs.-ker.-tel tüntették ki. A rendőrség egészségügyi gondozásáért és értékes szervezési munkálataiért több ízben kapott dicséretet legfelsőbb felügyeleti hatóságától. L.: Bp., V.,
Szt. István-körút 17. Tel.: 118—155.
Leypold János, az IBUSz cégvezetője
Szül.: Bp., 1898 márc. 3., r. k. Atyja: néh. L.
János, anyja Kovacsevics Melanie. A bp.-i
kegyesrendi főgimn.-ban érettségizett, utána
bevonult katonának és 2 és fél évig teljesített
szolgálatot a különböző frontokon. A bronz
vit. ér., a Károly cs.-ker., háb. eml. ér. a kardokkal, vezérkari főnöki elismerés, német
vit. ér., bolgár háb. eml. ér. tulajdonosa. Leszerelése után hosszabb ideig Németországban
élt, 1922-ben lépett be az IBUSz-hoz, fokozatos
előléptetés után, jelenleg cégvezetői rangban
működik. Időközben gazdasági akadémiai okl.-et
szerzett és a szállodai és vendéglős szakmát
tanulmányozta Németországban. Szakértelemmel bír a fürdő és idegenforgalmi szakmában is.
L.: Bp., IV., Ferenc József-rkp. 2. Tel. r
188-653.
Lénárd Bálint dr., türei, orvos. Szül.: Szászujós (Szolnok-Doboka vm.), 1892 nov. 26., ref.
Atyja: L. Bálint főjegyző, anyja: Jakabházy
Perta. Szamosujvárott végezte középiskoláit,
majd a kolozsvári Egyetemen szerzett diplomát
1918-ben. A világháború első mozgósítása a
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frontra szólította a fiatal medikust, aki az
orosz hadszíntéren, majd később az Adriai-tengeren egy kórházhajón teljesített orvosi szolgálatot. A háború után, 1920-ban telepedett le
Szamosujvárott s a megszállás alatt a Magyar
Párt alapító tagja, majd elnöke lett. 1932-től
1938-ig Erdélyben a ref. egyház világi tanácsosaként képviselte kerületét, amikor már a Magyar
Pártban a románok betiltása következtében
nem fejthetett ki működést. Tulajdonosa az
arany érdemkeresztnek a vit. ér. szalagján és a
Károly csap. ker.-nek. Orvosi és fogorvosi képesítése van. Magyarul, németül és románul
beszél. L.: Szamosujvár, Főtér 10.
Lénárd Béla dr., vitéz, községi jegyző,
felelős szerkesztő. Szül.: Hatvan, 1895 febr. 14.,
r. k. Atyja: n. L. Pál, anyja: Szabó Mária.
Jászberényben tett gimn.-i érettségit, a bp.-i
Tud. Egy.-en államtudományi doktorátust szerzett. 1915—18-igkatonai szolgálatot teljesített,
a szerb, olasz és orosz harctéren 18 hónapot
töltött első vonalban. 1917-ben megsebesült,
50%-os hadirokkant. 1918—24-ig Hatvan községi rendőrségének vezetője volt, majd letette
a jegyzői vizsgát és Hatvanban jegyző lett.
1926 óta felelős szerkesztője a Hatvan és Járása
c. hetilapnak. 18 évig a hatvani Vitézi Szék
járási hadnagya volt. A hatvani Frontharcos
főcsoport vezető főtisztje, a csekészszöv. II.
ker.-nek h. ügyésze, a 222. sz. Petőfi Cserkészcsapatnak húsz év óta parancsnoka, a hatvani
Önkéntes Tűzoltó Testület és Mentőegyesület
parancsnoka, a VOME hatvani állomásának
ügyvezetője. Tart. főhadnagy, kitüntetései:
a III. o. kat. érd. ker. a kardokkal, az I. o. vit.
érem, a bronz vit. érem, a Károly cs. ker., a
bolgár és osztrák háb. emlékérem. Légoltalmi
tűzoltó. Járt Olasz-, Csehországban és Szerbiában. Németül is beszél. L.: Hatvan, Községháza. Tel.: 173.
Lénárt Egon dr., ügyvéd, bankjogtanácsos.
Szül.: Székesfehérvár, 1892., r. k. Érettségit
a bp.-i V. ker. áll. gimnáziumban tett, jogot a
bp.-i Egy.-en hallgatott, ott szerzett jogtudori
és az ügyvédvizsgáló bizottságtól ügyvédi oklevelet Bp.-en. Közben két évig Bécsben is
jogot hallgatott az ottani egyetemen. Tanulmányai befejeztével a Magyar Agrár és Járadékbanknál helyezkedett el, majd az azzal egyesült

Ligeti Imre

Magyar Olasz Bank jogügyi osztályára került,
melynek jelenleg h. jogtanácsosa. Pénzügyi és
jogi szaklapokban sok szakcikke és tanulmánya
jelent meg. Végigküzdötte a világháborút,
tart. főhadnagy és több vit. és háborús
kitüntetés tulajdonosa. Németül, angolul és
franciául beszél. Lak.: Bp., I., Kard-u. 4.
Tel.: 350-677.
Ligeti Imre, a szatmári ref. főgimn. igazgatója. Szül.: Nagykároly, 1893. febr. 6., ref.
Atyja: L. János, anyja: Nagy Julianna. Középisk. Nagykárolyban a piaristáknál, a főisk.-t
Debrecenben, Bp.-en és Kolozsvárt végezte.
Tanári és bölcsészeti diplomát szerzett. Pályáját
Szatmáron kezdte 1914-ben, majd bevonult katonának, de 1917-ben elbocsátották a szolgálatból. A román megszálláskor nem tette le az esküt, magániskolát nyitott. 1921-ben, amikor a
máramarosszigeti lyceumi főgimn.-ot bezárták
a románok, a román áll. gimn. magyar tagozatának tanára lett. Később a máramarosszigeti
leánygimn.-nál és a nagyváradi Gozsdu gimn.
magyar tagozatánál működött. 1927-ben visszakerült a szatmári ref. főgimn.-hoz, ahol 1930
óta igazgató. Izzó magyarsága miatt a románok
állandóan zaklatták, többízben elhurcolták az
iskolából, a román lapok az iskolát és őt állandóan támadták. A Felvidék visszacsatolása után
diákjai arról beszéltek, miként fogadják majd a
magyar hadsereget, emiatt azután a diákjait
elhurcolták és a kolozsvári hadbíróság elé állították. Később a diákok megszöktek. Az eset
miatt őt is a prefektus elé állították, megkínozták, többször házkutatást tartottak nála. 1940ben a kémelhárító tisztek megjelentek az iskolában, ahol fegyvereket, kézigránátokat, magyar
zászlót és magyar szalagokat találtak. Ekkor
letartóztatták, a dési rögtönítélő bíróság elé
került és hetekig tartó fogság után nagy pénzbüntetésre ítélték. Közvetlenül a felszabadulás
előtt került Szatmárra. Máramarosszigeten csaknem minden magyar egyes. vezetőségi tagja.
Ref. presbiter, résztvett Szatmáron minden
magyar megmozdulásban. Tagja az egyházkerületi közgyűlésnek és zsinatnak. Máramarosszigeten szerkesztője volt a Máramaros c. újságnak,
belső munkatársa a Jó Pásztor c. ref. egyházi
lapnak. Folyóiratokban és egyéb lapokban
cikkei és tanulmányai jelentek meg. Németül,
románul is beszél. L.: Szatmár.
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Lingel Károly, leányfalvi, m. kir. kormányfőtanácsos, iparművész, műbutorgyáros. Szül.:
Bp., 1874. A középiskolát és felsőipariskolát
Bp.-en, az iparművészeti főiskolát Karlsruheban végezte. Több évi külföldi tanulmányút
után beltagja lett a Lingel Károly és Fiai cégnek, amelyet édesatyja, néh. L. Károly 1864ben alapított. Izléses, új ösvényeken haladó
tervezéseivel nemcsak saját gyárát lendítette
fel, hanem irányítást adott a magy. bútoriparnak, amelynek magas színvonalra való emelkedésében nagy része van. János öccsével együtt
lényegesen kiszélesítette a gyár üzemét, meghonosította az amerikai irodabútorgyártást és
olyan remek készítményekkel látta el a magy.
piacot, hogy teljesen fölöslegessé vált a kül
földi behozatal. A cég fejlődésével lépést tar
tott a tisztviselői és munkáslétszám folytonos
emelkedése, úgyhogy létszámuk ma már többszáz főre rúg. Újabban nagyüzeme egyéb gyártási ágazatokra is áttért. Az ország ipari és
társadalmi életében jelentős szerepet játszik,
többek között orsz. elnöke a Magy. Műszaki
Szöv.-nek, a GyOSz faipari szakosztályának,
társelnöke a Baross Szöv.-nek és tagja az Iparművészeti Társ. ig.-nak, a TESz-nek és számos
más társadalmi, művészeti és tud. egyes.-nek.
L.: Bp., VII., Rózsa-u. 4. Tel.: 425—315.
Lingvay Lajos dr., kir. közjegyző. Szül.:
Tiszaveresmart, 1892 jún. 16., ref. Atyja: L. Pál
gazdálkodó, anyja: Kertész Julianna. A máramarosszigeti ref. főgimn.-ban érettségizett, főisk. tanulmányait a máramarosszigeti Jogakadémián és a kolozsvári Egy.-en végezte. Ügyvédi
vizsgát Marosvásárhelyen tett. 1914-től kat.
szolgálatot teljesített 1918-ig az I. honv. gy.
ezred kötelékében. Az orosz és olasz fronton
harcolt és 60%-os hadirokkant lett. Tart. főhadnagy, az arany vit. ér., az I. o. ezüst vit. ér.,
a kardos Signum Laudis és a Károly cs. ker.
tulajdonosa. 1923-ban Máramarosszigeten ügyvédi irodát nyitott. A Magy. Pártnak megalakulásától fogva választott ügyésze. A Ref.
Egyház, a Ref. Főgimn. és a Szatmármegyei
Tkp. ügyésze. A MSE r. tagja, a Polgári Kör
val. tagja. Németül, románul és ruténül is beszél. L.: Máramarossziget, Hitler Adolf-u. 33.
Liptay Lajos dr., a bp. szfőv. Községi Tkp.
R.-T., vezérig. Szül.: Bp., 1888., r. k. Középisk.

Loeszl István dr.

tanulmányait a bp.-i Piarista főgimn.-ban végezte, ott tett érettségit is. A bp.-i Tud. Egy.-en
1911-ben avatták jogi doktorrá. Pénzintézeti
működését 1906-ban a Kisbirtokosok Orsz.
Földhitelintézetében kezdte meg. 1920-ban Bp.
szfőv. törv. hat. biz. tagja lett, 1928-ban a
Szfőv. megalapította a Községi Tkp.-t, amelynek szolgálatába lépett. 1929-ben aligazg., 1931ben igazg., két évvel később ügyv. ig.; 1935-ben
pedig vezérig. lett.
Lipták Gábor, okl. mezőgazda, kir. közalapítványi nagybérlő, kendergyáros. Szül.: Pestszentlőrinc, 1912 jún. 30., ev. Atyja: néh. dr. L.
Pál, volt keresk. államtitkár, v. orsz. gyűl. képv.
a pestszentlőrinci Lipták Vasgyár alapítója,
építészmérnök, v. nemzetgyűlési képv. Reálgimn. érettségit tett, majd a bp.-i Közgazdaságtud. Egy. mezőgazdasági szakosztályán okl.-et
szerzett. Egyetemi tanulmányai befejezése után
a
Közalapítványi
Terézianumi
Alapítvány
furkópusztai gazdaságának haszonbérlője volt.
1936-ban fivérével, vitéz Dieballa Lipták Gyulával kendergyárat létesített, amely a saját és a
környékező gazdaságok kendertermésének feldolgozásával, újabban pedig a maglenszalma kidolgozásával foglalkozik. A bátaszéki ev. egyházközség felügyelője, az OMGE lótenyésztési
biz.-ának tagja. A mezőgazdasági kendertermelés, az állattenyésztés, a kendergyártás, a mezőgazdasági és kendergyártási üzletvitel minden
ágában jártas. Tanulmányokat tett Olasz-,
Spanyol-, Német-, Franciaországban és Svájcban. Németül és franciául is beszél. L.: Bátaszék. Tel.: 21.
Liska Béla dr., ügyvéd, a Bartha Miklós
Társ. ügyésze. Szül.: Bp., 1907. Középisk.
és egyet. tanulmányait a fővárosban végezte, itt
nyitott ügyvédi irodát is 1934-ben. Különösen
a házasságjogi és nemzetközi magánjogi kérdésekkel foglalkozik. Beszél németül, angolul,
franciául és olaszul is. L.: Bp., X., Elnök-u. 22.
Tel.: lakás 144—267, iroda 187—479.
Loeszl István dr., ügyvéd, gazdálkodó, az
Ügyvédi Kamara kisközgyűlésének tagja, a
Magy. Vöröskereszt Egylet megbízottja és a
Központi Tudakozó Irodához beosztott jogi
tanácsadója. Pest vm. tb. tiszti ügyésze. Tart.
főhadnagy; a bronz kat. érd. ér. a kat. érd.
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Ker. szalagján, II. o. Vöröskereszt kitüntetés háborús h. ékítménnyel, háb. eml. érem stb. tulajdonosa. Szül.: Bp., 1887. Bp.-en végezte középisk. és jogi tanulmányait, 1912-től a világháború
végéig a szfőv. tiszti ügyészségénél volt alkalmazásban. A háború óta gyakorló ügyvéd
Bp.-en. Főként magánjogi, telekkönyvi és
házasságjogi ügyekkel foglalkozik. L.: Bp.,
IX., Erkel-u. 13/a. Tel.: 389—090.
Lokody Antal Gergely P., ferencrendi házfőnök, r. k. lelkész. Szül.: Mikháza (MarosTorda vm.), 1878 júl. 18., r. k. Atyja: L. Antal,
anyja: Janka Anna. Érettségit Székelyudvarhelyen tett, majd a vajdahunyadi ferencrendi
theológián okl.-et szerzett. Mint tanító-lelkész
1900-ban Marosvásárhelyen kezdte meg pályáját, majd több helyen tanított: Székelyudvarhelyen, Meggyesen, Szászvároson, FogarasKőhalmon. Az impériumváltozás óta négy helyen alapított és tartott fenn iskolát, ahol magyar tanerők nevelték a gyermekeket. Szamosújvárott új iskolát és kultúrházat építtetett.
Szászvároson felnevelte valláskülönbség nélkül
a magyarul tudó ifjúságot. A román megszállás
alatt megbecsülhetetlen szolgálatot tett a magyar nyelv ápolásával és a fiatalság magyarrá
nevelésével. Irredentizmus vádjával 19 esetben
volt román bíróság előtt, el is ítélték hatheti
elzárásra. A világháború alatt az összeomlásig
Székelyudvarhelyen volt kórházi lelkész. Lelkipásztori működésén kívül irodalmi téren is
tevékenykedik, vallásos és szépirodalmi verseket írt. Érdeklődése sokirányú, szakismereteket
szerzett gazdasági téren, foglalkozik méhészettel és háziiparral is. Ősrégi családból származik, egyik ősét, Lókody Pétert, az agyagfalvi réten tartott székely gyűlésen assesornalc választották. Beszél latinul, románul. L.:
Szamosújvár, Víz-u.
Lónyay László, nagylónyai és vásárosnaményi, a „Hermes” Magy. Ált. Váltóüzlet
ig.-ja. Szül.: Beregszász, 1895. Atyja: n. L.
Sándor, cs. és kir. kamarás, főrendiházi tag,
ny. főispán és kormánybiztos, volt orsz. gyűl.
képviselő, nagybátyja herceg L. Elemér. A
világháborúban számos kitüntetést kapott, a
kard okkal díszített III. o. kat. érd. ker., a
kis és nagy ezüst, a bronz vit. ér. tulajdonosa.
IV. Károly király aranysarkantyús vitézzé

avatta
rangot
lovagja.
lapban
u. 7.

és a Kormányzó úr a századosi
adományozta neki. A Johannita-rend
Értékes cikkei több napi- és hetijelentek meg. L.: Bp., V., Árpád-

Lőrinczi Ferenc, kir. tanfelügyelő. Szül.:
Bürkös (Nagyküküllő vm.), 1884 márc. 3., ref.
Atyja: L. György, anyja: Wolff Katalin.
Középisk. az erzsébetvárosi gimn.-ban, a tanítóképzőt pedig a dévai áll. képzőben végezte,
ahol tanítói okl.-et szerzett. Pályáját 1904-ben
kezdte Pusztacelinán, egy teljesen román községben. 1919-ben a fehéregyházai, majd a
segesvári isk.-ban tanított, végül Kolozsvárra
került, ahol tíz évig a ref. isk. ig.-tanítója volt.
1936-ban kinevezték az erdélyi ref. egyházkerület elemi isk.-i felügyelőjévé, 1940 óta
Marosvásárhelyen kir. tanfelügyelő. A román
megszállás alatt állandó munkása volt a Magy.
Pártnak. Tagja volt az egyházkerületi közgyűlésnek, a legfelsőbb zsinati tanácsnak. Szerkesztője volt az Erdélyi „Tanítók Lapjá”-nak,
a felekezeti isk. részére tankönyveket írt néhány
kartársa segítségével és elkészítette a felekezeti
iskolák számáray tananyagbeosztást. Ismert és
nagytudású munkása a pedagógiának. Németül
és románul is beszél. L.: Marosvásárhely,
Bólyai-u. 9. Tel.: 405.
Lőrinczy Ferenc dr., egyet. nyilv. r. tanár.
Szül.: Bálványosváralja, 1898 okt. 15., ref.
Atyja: L. János ref. esperes, anyja: Veszprémi
Mária. A kolozsvári ref. kollégiumban érettségizett, az egy.-et Szegeden végezte, ahol orvosi
okl.-et szerzett. 1916—18-ig kat. szolgálatot
teljesített 31 hónapig az orosz és olasz fronton.
Diplomája megszerzése után a szegedi Egy.-en
tanársegéd volt, majd az Orsz. Közegészségügyi
Intézet osztályvezetője lett Bp.-en. 1936 óta a
szegedi Egy. közegészségtan tanszékének nyilv. r.
tanára, 1940 óta pedig a kolozsvári Egy. közegészségtan tanszékének nyilv. r. tanára és a
Közegészségtani Intézet igazgatója. A bp.-i
Orvos Egyes. és az Erdélyi Múzeum Egyes,
tagja. Tart. hadnagy, szkv. főorvos, a II. o.
ezüst vit. érem, a bronz vit. érem és a Károly
cs.-ker., valamint a Verdienstkreuz tulajdonosa.
Törvényszéki orvostannal is foglalkozik. Számos
tudományos könyve és dolgozata jelent meg a
közegészségügy tárgyköréből. Beutazta Európát,
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Angliában másfél évet töltött Rockefeller ösztöndíjjal. Németül, angolul is beszél. L.: Kolozsvár, Kert-u. 6. Tel.: 32—43.
Lőrinczi István dr., ügyvéd. Szül.: Felsőrákos (Udvarhely vm.), 1892 ápr. 26., unit.
Gimn. tanulmányait Székelykeresztúron és a
kolozsvári unit. főgimn.-ban végezte. Egy. tanulmányait a kolozsvári Egy. bölcsészeti karán
és a leipzigi Egy.-en folytatta. 1913—20-ig kat.
szolgálatot teljesített, 1920—23-ig tanár volt
a székelykeresztúri unit. főgimn.-ban. 1922-ben
tanári okl.-et szerzett a szegedi Tanárvizsgáló
Biz.-nál. Okl.-ét a románok nem ismerték el.
1923—27-ig a kolozsvári román Egy.-en jogi
tanulmányokat folytatott, 1929-ben jogtudori
okl.-et, 1931-ben pedig ügyvédi okl.-et szerzett.
Azóta ügyvédi gyakorlatot folytat Nagyajtán.
Unit. egyházi tanácsos, a székelykeresztúri unit.
főgimn. és gazdasági isk. felügyelő-gondnoka,
a háromszéki Unit. Dávid Ferenc Egylet,
a nagyajtai Magy. Párt alelnöke, a nagyajtai
Kaszinó elnöke. Dolgozatai unit. egyházi lapokban jelentek meg. Számos előadást és beszédet
tartott különböző egyesületekben. Németül és
románul is beszél. L.: Nagyajta.
Lőrincz János, ref. esperes. Szül.: Nagyenyed, 1864 jan. 6., ref. Atyja: L. Károly,
anyja: Tomai Klára. Nagyenyeden a Bethlen
Kollégiumban érettségizett, a theologiát is
Nagyenyeden végezte. Az 1889—90. tanévben
a berlini Egy.-en folytatott tanulmányokat.
1890—91-ben Nagyenyeden a Bethlen Kollégiumban volt vallástanár, majd lelkészkedett
1897-ig. 1897—1932-ig Bálványosváralján volt
lelkész, 1932 óta pedig Szamosújvárott. A románok 1938-ban revizionista magatartása miatt
perbefogták. Működése alatt épült fel a ref.
elemi iskola és a kultúrház, ahol magyar nyelven
műkedvelő és ismeretterjesztő előadásokat tartottak. Tevékeny résztvett minden magyar
megmozdulásban. Vallásos témái, cikkei a kolozsvári Ref. Szemlében és helyi lapokban jelentek meg. A vm.-i közéletben mint vm.-i bizottsági tag működött közre. Járt Berlinben, Hamburgban, Helgolandban. Németül is beszél.
L.: Szamosújvár, Bethlen Gábor-u.
Luckhaub Gyula dr., a kolozsvári Tud. Egy.
közgazdasági karának nyilv. r. tanára, a poli-

Lukács Ferenc

tikai és keresk. számtani tanszéken. Szül.:
Temeshidegkút, 1881 ápr. 12., r. k. A szegedi
kegyesrendi főgimn.-ban érettségizett, a bp.-i
Tud. Egy.-en középisk. és felsőkeresk. iskolai
tanári okl.-et szerzett. 1904—1916-ig a székelyudvarhelyi r. k. főgimn. tanára volt, 1916—21-ig
a kolozsvári Ker. Akadémia r. tanára. 1921—
1939-ig a bp.-i Keresk. Akadémián volt r. tanár.
Közben 1923-ban a bp.-i Egyetem közgazdaságtudományi kara m. tanárrá képesítette, 1938ban rk. egy. tanári címet kapott a M. Kir.
József Nádor Műsz. és Gazdaságtudományi
Egyetemen. Címzetes felsőkeresk. iskolai igazgató. Az Orsz. Gazdasági Szaktanárvizsgáló
Biz. tagja, a Keresk. Szakisk. Tanárok Orsz.
Egyes.-nek vál. tagja. Keresk. és politikai
számtani gyakorlatok címen önálló tankönyvet
írt, mint társszerző a kereskedelmi számtan
I—IV. kötetét, algebra és politikai számtant
írt a felsőkeresk. iskolák számára. Értekezése
a Matematikai és Fizikai Lapokban, a Kereskedelmi Szakoktatásban és több külföldi tudományos folyóiratban jelentek meg. Németül,
angolul, franciául és olaszul is beszél. L.:
Kolozsvár, Mátyás király-tér 24.
Ludmann Béla Ernő, az Erdélyi Bank cégjegyzője. Szül.: Berzászka (Krassó-Szörény
vm.), 1906 nov. 15., ev. Atyja: néh. L. Miklós,
m. kir. áll. erdőmérnök, anyja: Dietrich Amália.
Keresk. isk. érettségit tett Kolozsváron és
1927-ben az Erdélyi Bank kötelékébe lépett.
1936-ban cégjegyzőnek nevezték ki. Az erdélyi
magyarság életében részt követelt magának s a
román megszállás alatt hathatós segítségére
volt a Magy. Pártnak, amely tagjai sorába
választotta, utóbb a Magy. Népközösségnek is
tagja lett. Beszél németül, románul. L.:
Kolozsvár, Vörösmarty-u. 21.
Lukács Ferenc, erzsébetvárosi, gyógyszertár
tulajdonos. Szül.: Büdszentmihály, 1882 jún.
2., r. k. Atyja: L. Ferenc gyógyszerész, anyja:
Deák Hona, Deák Ferenc leszármazottja.
Hajdúnánáson tett gimn. érettségit, az egy.-et
Kolozsváron végezte, gyógyszerész okl.-et szerzett. 1906 óta önálló gyógyszerész. 1910-ig
Makón a Megváltó gyógyszertárat vezette,
1911-től 1914-ig a sepsiszentgyörgyi Szt. István
gyógyszertár, 1914—22-ig pedig a kolozsvári
Szentháromság gyógyszertár tulajdonosa volt.
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1922 óta az Apostolok gyógyszertár tulajdonosa.
Az Erdélyi Gyógyszerészek Korpótlék Nyugdíjintézetének elnöke. Elnöke továbbá az Erdélyi
és Bánáti Gyógyszerészegylet kolozs-tordadoboka-megyei tagozatának, volt tagja a
Társadalomnak, tagja az Erdélyi Múzeum
Egyletnek és a Nemzeti Kaszinónak. 1914—
1918-ig résztvett a világháborúban, a főhadiszálláson, mint gyógyszertári főnök teljesített
szolgálatot, 36 hónapig a fronton szolgált.
Tart. főhadnagy, t közegészségügyi tiszti
kitüntetés tulajdonosa. Gyógyszerészeti vonatkozású cikkei szaklapokban jelentek meg.
Járt Ausztriában és Németországban. Németül,
románul is beszél. L.: Kolozsvár, Horthy
Miklós-u. 30. Tel.: 17—82.
Lusicza Géza dr., ügyvéd. Szül.: Bp.,
1897 aug. 12., r. k. Középisk. Rozsnyón járta,
az egyetemet Bp.-en végezte és itt tette le az
ügyvédi vizsgát is. Elvégezte Lipcsében
a Handelshochschule-t és három évi szorgalmas tanulás után megszerezte a „Diplomkaufmann” néven ismert oklevelet. Bp.-en
gyakorló ügyvéd és az Orsz. Magy. Szentkorona
Szöv. ügyésze. Németül, franciául és szlovákul
is beszél. L.: Bp., V., Szent István-körút 4.
Tel.: 309—710.
Luy György dr., ügyvéd. Szül.: Szkrófa
(Hunyad vm.), 1883., r. k. Aradon tett érettségit és jogot a bp.-i Egy.-en hallgatott. Jogtudorrá Kolozsváron avatták és ügyvédi diplomát Bp.-en szerzett. Irodáját 1913-ban nyitotta meg és azóta ügyvédi gyakorlatot folytat.
Résztvett a világháborúban, tart. hadnagy és
50%-os hadirokkant. Tulajdonosa a Károly
cs.-ker.-nek, a seb. éremnek és a Hadirokkant

Lüke Ferenc dr.

jelvénynek. A HONSZ VI. csoportjának ügyésze, az egyik csop. díszelnöke, a HONSZ központnak volt jogi tanácsadója. Több önálló
jogi munkája és szakkönyve jelent meg, melyek
közül közkézen forognak A valorizációs-tabellák,
A válóper, Háziúr és lakó jogai és A hadirokkantak alkalmazása c. könyvek. Németül és románul beszél. L.: Bp., VII., Dohány-u. 12. Tel.:
223—874.
Lüké Ferenc dr., kisbócsai, földbirtokos,
a dán Tudom. Akadémia r. tagja. Szül.: Kisbócsa, 1893 okt. 7. Atyja: L. Benedek, ny.
főispáh, anyja: br. Seefrid Johanna. Egyik
őse, L. Benedek a nikápolyi csatában esett el,
fia kapta Kisbócsát adományképpen. L. Sámuel
Bethlen Gábor követe volt a portánál. L. Péter
1848-ban Segesvárnál esett el. Középisk. tanulmányai után a kolozsvári és cambridgei egyetemeken folytatott tanulmányokat. A koppenhágai
egyetem geológiai fakultásának succididja volt.
Koppenhágából Izlandba ment, ahol a dán
kormány felkérésére petróleumkutatásokat végzett, majd a grönlandi Kutató Intézet igazgatója
lett. Később 1923-ban családi birtokának megvédésére hazatért Kisbócsára. Jelenleg a
petróleumkutatást vezeti Erdélyben. A Magy.
Párt vál. tagja volt. A románok 1927ben irredentizmusért kétévi kényszermunkára
ítélték, de Dánia bukaresti követének közbenjárására kegyelmet kapott. Kiváló geológus,
német, dán, holland és amerikai folyóiratokban számos geológiai szakcikke jelent
meg. 1921-ben a dán Tud. Akadémia r. tagjává
választotta. A Szt. Ottó-rend középker.-nek
tulajdonosa. Németül, dánul, hollandul, angolul
és románul is beszél. L.: Kisbócsa, SzolnokDoboka vm.
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Magyar Miklós

M
Machnievicz Dezső dr., gyak. ügyvéd.
Szül.: Bp., 1883., r. k. Középisk. részben a
rozsnyói, részben a besztercebányai főgimn.-ban
végezte, jogot a bp.-i Egy.-en hallgatott. Jogtudori okl.-et 1907-ben, ügyvédi okl.-et pedig
1910-ben szerzett. A bp.-i Ügyvédi Kamara
1910-ben vette fel tagja közé és azóta ügyvédi
gyakorlatot folytat. Húsz éven át a Magy. Földhitelintézetek Orsz. Szöv.-nek ügyésze volt.
Résztvett a világháborúban is és több kat.
kitüntetés tulajdonosa. Tagja a bp.-i egys.
bírói és ügyvédi vizsgáló biz.-nak. Németül,
szlovákul is beszél. L.: Bp., IX., Üllői-út
119. Tel.: 139—655.
Macskásy Attila, áll. gimn. igazgató Szül.:
Székelykeresztur, 1905 jún. 15., ref. Atyja:
M. Zoltán, anyja nemes Szakáll Erna. Az
aradi róm. kath. gimn. elvégzése után egyet.-i
tanulmányokat folytatott Kolozsvárott és Szegeden, 1931-ben a zilahi Wesselényi-kollégium
tanárának hívták meg. Az ízig-vérig magyar
fiatal tanár a legnagyobb lelkesedéssel vett
részt a magyar nemzeti mozgalmakban. A
románok letartóztatták hazaárulás címén s
ötévi kényszermunkára ítélték. A bécsi döntés
alapján, a kolozsvári diadalmas bevonulás napján szabadult ki a kolozsvári Fellegvár börtönéből. 1940 okt.-ben a dési áll. gimn. igaz-

gatóhelyettesévé nevezték ki. A Magy. Párt
zilahi tagozatának titkára s ifjúsági szakosztályának senior-elnöke. Az EKE szilágysági
csoportjának megalapítója és ü. v. elnöke
a zilahi Magyar Dalkör ü. v.-je, tanára a
mennyiségtannak, fizikának és az analitikus
geométriának. Irodalmi téren is fejtett ki
munkásságot, számos cikke jelent meg az erdélyi
lapokban. Beszél románul és franciául is.
L.: Dés, áll. gimn.
Magyar Miklós, vállalati vezérigazgatóSzül.: Albertirsa, 1879 febr. 2., r. k. Középisk. elvégzése után külföldön járt tanulmányutakon. Húsz évig az Ujságüzem R.-T. vezérigazgatójaként működött, jelenleg a Novalit
Műgyanta és Vegyipari R.-T. vezérigazgatója.
Huszonöt év óta Bp. szfőv. törv. hat. biz.
tagja. Közgazdasággal foglalkozik. Saját erejéből és tehetsége révén küzdötte fel magát.
Egy időben politikával is foglalkozott és többször volt képviselőjelölt. A főváros közgyűlési
termében tartott beszédei mindenkor nagy
hatást keltettek. ,,Az ember és a gép harca” c.
könyve jelent meg magyar és német nyelven.
Számtalan közgazdasági cikket írt napilapokba
és közgazdasági lapokba. Németül és angolul
is beszél. L.: Bp., Hungária-krt. 147. Tel.:
496—955.
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Magyary Antal dr., kissolymosi, rk. követ
és meghatalmazott min. Szül.: Zágráb, 1881.
A kolozsvári Tud. Egy.-en állam tud. doktorátust szerzett. Mint vm.-i tisztviselő kezdte
pályáját és 1907 jan.-ban Temes vm.-ben
közigazgatási gyakornok volt. Egy évvel később
a szarajevói kormányzóságon II. o. adjunktus
lett a politikai osztályon. A világháború után
a magy. Külügymin. szolgálatába lépett és a
központban, valamint több külföldi követségen
teljesített szolgálatot. Igy követségi tanácsosi
lángban Belgrádban, Berlinben és Bukarestben
működött, 1926-ban a madridi követség ügyvivője volt, ugyanilyen minőségben került 1928ban a párizsi követséghez. A rákövetkező
hat évben a bukaresti magy. követség élén
állott mint rk. követ és meghatalmazott min.
Több éven át Hágában képviselte Magyarországot.
Major József dr., városi orvos. Szül.:
Bánffyhunyad, 1906., nov. 9., ref. Atyja:
M. József, anyja: Bálint Erzsébet. Kolozsváron az Unit. Koll.-ban érettségizett, majd a
kolozsvári Tud. Egy. orvosi karán folytatta
tanulmányait ahol 1931-ben diplomát szerzett.
1930—34-ig a kolozsvári belgyógyászati klinikán és a tüdőbeteggondozóban működött,
1935—37-ig Moldovában a román államvasutak
tüdőszanatóriumában
dolgozott.
1937-ben
körorvos lett Erzsébetvárosban, majd 1938—
1940-ig Bánffyhunyadon m.-orvosi gyakorlatot folytatott. 1940 szept. óta városi orvos,
1940 febr. 1-e óta pedig kórházi főorvos. A
bánffyhunyadi Kaszinó tagja. Tüdő-szakorvos,
több tudom, cikke jelent meg szaklapokban.
A román hadseregben mint tart. orvoshadnagy szolgált. Németül, románul és franciául is beszél. L.: Bánffyhunyad.
Makai István dr., körorvos. Szül.: Nagyvárad, 1909 febr. 14., r. k. A középisk. öt osztályát a nagyváradi premontrei főgimn.-ban,
a román megszállás után a nagyváradi Gozsduliceumban még három osztályt végzett és ugyanott érettségizett. Orvostudom, tanulmányait
a kolozsvári Egy.-en végezte. Mint szigorló orvos
doktori értekezését a pszichoanalízisről írta.
Disszertációja olyan feltűnést keltett, hogy
Kolozsvárott külön kiadásban kinyomatták,
árulták és minden példány elkelt. Miután

Makkai Sándor dr.

1933-ban 132 szigorló közül, mint második legjobbat, avatták doktorrá Kolozsvárott, külföldi tanulmányútra ment. Hazatérve a nagyváradi Szt József-kórház orvosává nevezték ki.
Az erdélyi részek visszacsatolása után Székelyhídra nevezték ki körorvosnak az ottani, a
román uralom alatt elhanyagolt, egészségügy
újjászervezésére. Az ált. orvostud. mellett
főképpen mint versenyvizsgás gyermekorvos
folytat gyakorlatot. Beszél románul és franciául is. L.: Székelyhíd, Kossuth-u. 95. Tel.: 8.
Makay Margit, színművésznő. Szül.: Miskolc, 1892. Atyja: makói és géléi Makay Izor,
huszárezredes, anyja: pelsőci Szeremley Mária.
A bp.-i Színiakadémia elvégzése után Miskolcra
szerződött, ahonnan 1910-ben a Vígszínház
hívta meg. Nyolc éven át mint a Vígszínház
egyik legkiválóbb, legnépszerűbb és legtöbbet
foglalkoztatott tagja a sikerek hosszú sorát
aratta. Később az „Unió” színházainál működött, 1936-ban a Nemzeti Színháznak állandó
vendége volt. Művésznői pályafutása folyamán
mindenkor a közönség és kritika osztatlan tetszését vívta ki. Több szerepében, így a „Tatárjárásában,
„Heidelbergi
diákéletében,
a
,,Liliom”-ban valóságos kabinetalakítást nyújtott.: Bp., V., Tátra-u. 19.
Makay Miklós dr., keresk. is iparkamarai h.
titkár. Szül.: Bp., 1899. Atyja: M. Endre,
műépítész, anyja: áporkai Kiss Ida. A mintagimn. elvégzése után a Pázmány Péter Tud.
Egy. bölcsészeti karán doktorátust szerzett és
hallgatója volt a Közgazdasági Egy.-nek és a
Keleti Akadémiának. A keresk. gyakorlat megszerzése után 1926-ban a bp.-i Keresk. és Iparkamara szolgálatába lépett, ahol fokozatosan h.
titkárrá lépett elő. 1938-ban néhány társával
megalapította a Törzsökös Magyarok Mozgalmát, amelyben ma is vezetőszerepet játszik.
Számos cikke jelent meg különböző politikai és
gazdasági kérdések körül a legelőkelőbb magyar
folyóiratokban, köztük a „Magyar Szemle”,
„Századunk”, „Jelenkor” stb.-ben. A bp.-i
Szabadelvű Párt északi kerületi listáján 1939ben első pótképviselővé választották.
Makkai Sándor dr., egyet. nyilv. r. tanár, az
erdélyi ref. egyházkerület volt püspöke. Szül.:
Nagyenyed, 1890. Lelkészi okl.-ét a kolozsvári
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teológiai fakultáson szerezte és a bölcsészet doktorává is Kolozsvárott avatták 1912-ben. Három
éven át vajdakamarási lelkész, 1917-től a sárospataki Theológiai Akadémia tanára volt, már a
rákövetkező évben tanárrá hívta meg a kolozsvári Theológiai Akadémia. Az erdélyi ref. egyházkerület 1922-ben megválasztotta főjegyzővé a
Bp.-re távozó Ravasz László helyébe, 1926-ban
pedig a kerület püspökévé választották. A
román megszállás okozta rendkívül súlyos
viszonyok ellenére is kormányzása alatt ötszáznál több templom és isk. épült Erdélyben és
működése virágzó és elmélyült egyházi életet
teremtett. Kiváló teológiai szakíró, de e mellett
elsőrangú szépíró is, aki ma a magyar történelmi regény egyik legkitűnőbb és leghivatottabb művelője. Vallásos irányú könyveiből
három évtized alatt egész könyvtárra való
jelent meg, de kötetre rúgnak a nemzetpolitikai
kérdésekről írt hírlapi cikkei is. 1936 jún.-ában
lemondott erdélyi püspöki tisztéről. Ekkor a
debreceni Tisza István Tud. Egy. hittudományi
kara meghívta a pasztorális teológia nyilv. r.
tanárává.
Makláry Zoltán, színművész, a Nemzeti
Színház tagja. Szül.: Bp., 1896. Gimn. érettségi után elvégezte a Rákosi Szidi színiiskolát.
A világháborúban frontszolgálatot teljesített,
fogságba került és 46 hónapig hadifogoly volt.
Hazatérése után a Magyar Színház, később
pedig más magánszínházak szerződtették. Első
jelentős sikerét „Estrugó” szerepében a „Csodaszarvas” c. komédiában aratta, 1925-ben elnyerte a főváros Rákosi Jenő színészdíját, 1926ban a Vígszínház szerződtette és itt különösen
Herczeg Ferenc „Majomszínház” c. vígiátékában szerepelt rendkívül sikerült kabinéátalakítással. 1935 őszén a Nemzeti Színház tagj^ lett és
azóta is egyik legjobb és legkedveltebb jellemszínésze a nemzet első színházának. L.: Bp.,
VII., Erzsébet-körút 16. Tel.: 140—334.
Maksay Albert, maksai, ref. theológiai ny.
r. tanár. Szül.: Sopron, 1897 jún. 7., ref.
A Maksay-család származási helye a háromszékmegyei Maksa község. Az ősök között nemzedékről nemzedékre mindig akadt egy-egy református
pap vagy iskolamester. Dédapja M. Zsigmond, a háromszékmegyei Zalánban volt ref.
lelkész. Fiai és unokái, elszéledtek ugyan Három-

Malán Mihály dr.

székről, de mind megmaradtak erdélyieknek.
Érettségi után a kolozsvári Egy. orvosi karán
néhány hadi félévet végzett, a világháborús
kat. szolgálat
szabadságainak
felhasználásával. Majd a kolozsvári Ref. Theológián szerzett
lelkészi okl.-et. Egy évig ref. püspöki titkár
volt Kolozsváron, majd külföldi tanulmányúton járt. 1925-től kezdve a Ref. Theológián
az új szöv. tárgyak tanára. Az erdélyi ref.
egyházkerület tanácsbírája, tagja az Érd.
írod. Társ.-nak, az Erdélyi Helikon írói közösségnek. Tud. irodalmi munkásságából különösen új szöv. vonatkozású teológiai tanulmányai
említendők meg. A „koiné” görög nyelvjárás körébe vágó nyelvészeti munkát is
végzett. Foglalkozott Körösi Csorna Sándor
tibettudom. munkásságáról szóló kútforrásokkal.
A szépirodalom terén is értékes, munkásságot
fejtett ki. Versei elbeszélései, művészettörténeti cikkei és műbírálatai a Pásztortűzben
és az Erdélyi Helikonban jelentek meg. Háb.
kitüntetései: III. o. kat. érd. ker. kard.,
bronz vit. ér., Károly cs.-ker. és a seb.
ér.. 1923—25-ben theológiai és keleti nyelvészeti tanulmányokat folytatott az Amerikai Egyesült Államokban, 1926 óta több ízben
képviselte az Erdélyi Ref. Egyházat, a ref.
egyházak világszöv. gyűlésein. Résztvett az
1936-i oxfordi és edinburghi ökuménikus keresztyén világgyűlésen. Beszél angolul, németül
és románul is. L.: Kolozsvár, Ref. Theológia.
Tel.: 19—97.
Malán Mihály dr., egyet. nyilv. rk. tanár.
Szül.: Zólyom, 1900 szept. 16., r. k. Atyja:
néh. M. Mihály a bp.-i Távbeszélőközpont
főnöke, anyja: Alexics Lyubica, a bp.-i Vöröskereszt szoc. osztályának egyik vezetője, aki
szociális tevékenységéért több kitüntetésben
részesült. Középisk. Bp.-en végezte, az
egy.-et Bp.-en és Berlinben. Bölcsészetdoktori
okl.-et szerzett. 1920 óta a bp.-i Tud. Egy.
Embertani Int.-nek gyakornoka, asszisztense,
végül adjunktusa volt. 1928-ban a Testnevelési
Főisk. előadó tanárává és a Testnevelő Tanárvizsgáló tagjává nevezték ki. 1938 óta a bp.-i
Tud. Egy.-en a fajanthropológia és az eugénika
m.-tanára. Jelenleg egyet. nyilv. rk. tanár.
A Magy. Cserkész Szöv. működő tagja, az I. cserkészkerület ellenőrzője, a Collegium Hungaricum
Szöv. pénztárnoka, a Deutsche Gesellschaf-
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f. Rassenforschung tagja és a Deutsche Ges. f.
Vererbungsforschung tagja. Három évig dolgozott Berlinben különböző anthropológiai és
eugenikai intézetekben. Számos tudom, dolgozatot írt. A Cél állandó munkatársa, a
Zeitschrift für Rassenkunde, valamint az
Anthropologischer Anzeiger referense. Németül,
angolul és szlovákul is beszél. L.: Bp., VII.,
Baross-tér 13.
Malcsiner Emil, a „Magyar Kurír” kat.
hirlaptudósító napilap főszerkesztője. Szül.:
Magyarpécska, 1882 máj. 24., r. k. Atyja:
néh. M. Sándor, anyja: néh. Járossy Aranka.
Középisk.-i elvégzése után theológiai főisk. hallgatója volt és jogi tanulmányokat is folytatott. 1904-ben a „Magyar Állam” szerkesztőségének beltagja lett, 1907-ben a Kat. Sajtóegyes. ig.-ja, 1910 óta a „Katolikus Tudósító”
1911 óta a „Magyar Kurir” szerkesztője. 1917ben a Központi Sajtó vállalat ig.-ja volt. 1919ben 31 napig a diktatúra politikai túszként fogságba vetette. 1920-ban a Papírközpont elnöke
lett, egy évvel később pedig a „Magyar Kurir”
főszerkesztője. A román megszállás alatt a
cenzúra be nem tartása miatt letartóztatták.
Vál. tagja az Orsz. Pázmány Egyes.-nek, a
Központi Kat. Körnek, a Bencés Diákok
Orsz. Szöv.-ének; tanácsosa az Actio Catholica
sajtószakoszt.-nak; tagja a Szt Imre Szenátusnak. Nyolc regény-fordítása jelent meg lapokban, számos politikai és társadalmi tárgyú
cikket írt, foglalkozott írásaiban a sajtókérdéssel is, társszerzője egy papírgyártással foglalkozó brosurának. Ellátja az évenkénti kat.
nagygyűlések sajtószolgálatát, a Szt Imre-év és
az Eucharisztikus világkongresszus és a Szt
István-év mintaszerűen ellátott sajtószolgálatáért az illetékesek és a sajtó teljes elismerésében és különleges dicséretében részesült. Németül, olaszul is beszél. L.: Bp., VIII., Szentkirályi-u. 6. Tel.: 136—454.
Malina Lajos dr., ifj. ügyvéd. Szül.: Szeged, 1912., r. k. Családjában szinte tradíció
az ügyvédség. Érettségit a szegedi piarista
gimn.-ban tett, jogot a szegedi Egy.-en hallgatott, ott szigorlatozott és doktorált, míg
ügyvédi okl.-et Bp.-en szerzett. Rövid ideig
közig, gyakornok volt Csongrád vm.-nél, azután
főisfiáni titkár és mint ilyen különböző társa-

Malor Szilviusz dr.

dalmi Egyes.-ekben vezető szerepet játszott
Szentesen. Jelenleg a Budafoki Zománcedény és
Fémárugyár R.-T. és az Első Magy. Papíripar
R.-T. jogi osztályának vezetője. A Turul
Szöv. szentesi és Horváth Mihály Bajtársi
Egyes. örökös tb. vezére. Németül beszél.
L.: Bp., V., Falk Miksa-u. 2. Tel.: 433—373.
Malonyai Béla dr., ny. tvszéki bíró, ügyvéd.
Szül.: Bp., 1889., r. k. Érettségi vizsgája után
a bp.-i Egy.-en elvégezte a jogot, doktorátust
és ügyvédi okl.-et szerzett. Igazságügyi pályafutását 1911-ben kezdte mint joggyakornok,
1913-ban jegyzővé, 1919-ben tvszki bíróvá nevezték ki 1941-ben nyugalomba vonult és azóta
ügyvédi gyakorlatot folytat. Neve a válóperes
házasfeleknél közismert, mert húsz éven át a
házassági perek bírája volt. A hágai házassági
egyezményről, az ideiglenes nőtartásról, a házassági eljárásról önálló tanulmányokat írt jogi
szaklapokba, továbbá 1928-ban erről az orsz.
jogászgyűlésen előadást tartott. Németül, franciául és beszél. L.: Bp., VI., Csengery-u. 82
Tel.: 326—114 és 184—073.
Malonyi Emil dr., ügyvéd. Szül.: Bp.,
1886., r. k. Középisk. végeztével a bp.-i Tud.
Egy.-en jogot hallgatott, doktorátust szerzett,
majd ügyvédi vizsgát tett. Utána jogkérdések elméleti és gyakorlati tanulmányozására
Németországban és Svájcban tartózkodott hoszszabb ideig. Hazatérte után megnyitotta ügyvédi irodáját, mely leginkább iparjogvédelmi,
tisztességtelen verseny, védjegy- és mintajoggal foglalkozik. Az Iparjogvédelmi Egyes,
előadója. Németül, franciául és angolul is
beszél. L.: Bp., V., Nádor-u. 2. Tel.: 184—073.
Malor Szilviusz dr., közjegyző. Szül.:
Puj (Hunyad vm.), 1886 jan. 12., g. k. Atyja:
M. Vazul, kir. aljárásbíró, anyja: Barbu Kornélia. Az erzsébetvárosi gimn.-ban érettségizett, az egy.-et Kolozsváron végezte. Jogi
doktorátust szerzett, egyesített ügyvédi és
bírói vizsgát tett. Ügyvédi gyakorlatot folytatott, majd 1914—18-ig kat. szolgálatot
teljesített, az orosz és olasz fronton 48 hónapot töltött mint tart. főhadnagy. 1918-ban
jsmét ügyvédi gyakorlatot kezdett, 1921 óta
közjegyző Zilahon. Kitüntetései: az ezüst
Signum Laudis, a bronz Signum Laudis a kard.,
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a bronz vit. ér. és a Károly cs.-ker. Ausztriában is járt. Németül és románul is beszél.
L.: Zilah, Wesselényi-u. 22.
Mandics Béla, gyógyszertulajdonos. Szül.:
Máramarossziget, 1885 ápr. 22., r. k. Atyja:
M. József, ügyvéd, közjegyző, anyja: Ember
Róza. A máramarosszigeti ref. gimn.-ban
érettségizett, a kolozsvári Egy.-en gyógyszerészi
okl.-et szerzett. 1913 óta önálló gyógyszerész,
1913—19-ig Aranymedgyesen volt gyógyszertárbérlő. 1919-ben megvette a Máramarosszigeti Kígyó-gyógyszertárat, jelenleg annak a
tulajdonosa. A máramarosszigeti Magy. Párt
vál. tagja és pénztárnoka. A Vadász Társ., a
Polg. Olvasó Kör, az Erdélyi Magy. Gazdasági Egyes. és az Erdélyi Méhészegyes.
tagja. Gyümölcsöse van, ahol méhészettel is
foglalkozik. Németül és románul is beszél. L.:
Máramarossziget, Horthy Miklós-tér 23.
Mangold József dr., ügyvéd. Szül.: Bp.,
1888, r. k. Középisk. a bp.-i ág. ev. főgimn.ban végezte, a jogot a bp.-i Tud. Egy.-en hallgatta, doktorátust tett és ügyvédi okl.-et szerzett. Alig húszéves korában tagja volt a Magy.
Filharmóniai Társ.-nak, mint kisegítő gordonkás. 1912-ben magyar evezősbajnokságot nyert.
A világháború kitörésekor hadbavonult, Sábáénál megsebesült. Az orosz fronton 1915-ben
hadifogságba került és ott nyolc ügyvédjelöltet
készített elő az ügyvédi vizsgára. 1920-ban
került haza és azóta ügyvédi gyakorlatot
folytat. A Magy. Szállítmányozók Orsz.
Egyes.-nek és a Magy. Bútorszállítók Orsz.
Szöv.-nek ügyésze. Emléklapos zászlós, a
Károly cs.-ker., a seb. ér. tulajdonosa. Németül
és angolul is beszél. L.: Bp., V., Honvéd-u. 22.
Tel.: 121—212.
Manninger Rezső dr., az Állatorvosi Főisk.
r. tanára. Szül.: Sopron, 1890. A bp.-i Állatorvosi
Főiskolán szerzett okl.-et 1912-ben és az ottani
járvány tani intézet asszisztensévé nevezték ki.
1913-ben doktorrá avatták, 1917-ben s.-tanárrá
nevezték ki, 1918-ban m.-tanárrá habilitálták,
1921- ben megkapta az egyet. nyilv. rk. tanári
címet és jelleget, 1923-ban pedig nyilv. r.
tanárrá nevezték ki az Állatorvosi Főiskolára.
1922 óta a Közgazdaságtud. Egy.-en az állategészségtant és a járványtant adja elő. Az Orsz.

Margitay Lóránd dr.

Állategészségügyi Intézet ig.-ja, a Tud. Akadémia levelező tagja, vezető szerepet visz a
magyar állategészségüggyel és tenyésztéssel
kapcsolatos minden hivatalos és magánkezdeményezésű akcióban. Számos könyvet írt, amelyek alapvető útmutatással szolgálnak a magyar
agrártársadalomnak. Fontosabbak: A baromfikolera-baeillus mutációjáról”, ,,A paratífusz
bakteriológiájáról”, „A sertéspestis és a malacok heveny- és paratífusza” stb. L.: Bp.,
11., Olasz-fasor 61. Tel.: 150—866.
Marchis Adorján dr., orvos. Szül.: Tománya, 1893 márc. 5., g. k. Atyja: M. Romulusz,
anyja: Sarkadi Erzsébet. A nagykárolyi
gimn.-ban érettségizett, az egy.-et Bp.-en és
Kolozsváron végezte, 1922-ben szerzett orvosi
diplomát, 1914—18-ig mint egészségügyi hadnagy kat. szolgálatot teljesített, és 26 hónapot
töltött a harctéren. 1923 óta a nagykárolyi
közkórház igazgató-főorvosa. A vérbajok szakorvosa. Kitüntetései: a Signum Laudis a
kard., a bronz vit. ér., a Károly cs.-ker.,
a román koronarend tiszti ker.-je és az egészségügyi kitüntetés I. o.-ja. Kétizben járt Berlinben. Németül és románul is beszél. L.: Nagykároly, Arany János-u. 2. Tel.: 68.
Margitay Lóránd dr., ügyvéd. Szül.: Mohács
1904., r. k. Atyja: M. Valér kúriai bíró. A
zombori gimn.-ból a szerb megszállás miatt
távoznia kellett és a bp.-i Ferenc József Int.
főgimn.-ban tette le az érettségi vizsgát,
majd a bp.-i Egy. jogi karát hallgatta, ledoktorált és 1931-ben megszerezte az ügyvédi
okl.-et. Összes alapvizsgáit és szigorlatait
kitüntetéssel tette le. Előbb igazságügyi szolgálatban állott, mint önálló hatáskörrel felruházott tvszéki jegyző,majd Szegeden közjegyzőjelölt volt, végül Bp.-en 1937-ben ügyvédi irodát nyitott. A nemzeti alapon működő politikai
mozgalmakban résztvevő politikai pártok ügyésze. Az 1938-as választáson a Nemzeti Front
programmjával képviselőjelölt volt Bp.-en,
de kisebbségben maradt. A M. kir. Keresk.
Hivatalhoz tartozó egykezek (kiviteli egyes.)
ügyésze. Francia- és Németországban járt
tanulmányúton. Zeneirodalommal is foglalkozik, több egyházi és műdal szerzője, melyek
megjelentek. Németül és franciául beszél. L.:
Bp., II., Széll Kálmán-tér 8. Tel.: 166—547.
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Martinelli Jenő, szobrászművész. Szül.:
Bp., 1886 okt. 3., r. k. Atyja: néh. M. Antal,
szobrász, leszármazott]a Anton Eberhard Martinéin építésznek, aki 1727-ben Pesten az Invalidusok házát építette. Iparművészeti és képzőművészeti főisk.-át végzett. Külföldi tanulmányúton járt Berlinben, Rómában és Párizsban.
Monzai diplomát nyert. Alapos szobor-restaurátori és márványfaragási szakismeretre tett szert.
1912 óta állandóan kiállít a Műcsarnokban.
Számos kitűnő szobrot készített a fővárosnak
és a vidéki városok részére is. Több díjat nyert,
művei megtalálhatók a Fővárosi Múzeumban
és a Szépművészeti Múzeumban. Amerikai,
norvég, velencei, barcelonai stb. kiállításokon
szép sikerrel szerepelt. Szobrokat készített a
budai Koronázó Mátyás-templom, a terézvárosi
Szt Imre-templom stb. részére. Számos közéleti
előkelőség és külföldi diplomata-család portréját készítette el. A Vitézi Szék „háb. eml. ér.”
tulajdonosa. Állami díjat két ízben. Halmosdíjat, egyes.-i nagy aranyérmet kapott. Jelentős
szerepet visz a főváros művészeti életében.
A „Pátria” Magy. Irók és Művészek Klubja
tagja, a Képzőművészeti Egyes. vál. tagja, az
Ereklyés Országzászló Nagybiz. művészeti
tanácsadója stb. stb. Olaszul is beszél. L.:
Bp., X., Százados-út. Művésztelep. Tel.: 141—
471.
Marton Zsigmond, márkodi és berei, primipilus. Maros Tordavm. alispánja. Szül.: Marosvásárhely, 1882 okt. 13., ref. Atyja: M. Zsigmond földbirtokos, anyja: Debreceni Nagy
Teréz. Családja székely származású, a Nyárádmentéről és ősei 1490-ig visszavezethetően
főhadnagyok és főbírák voltak. A marosvásárhelyi Református Kollégiumot végezte, majd a
kolozsvári Egy. jogi fakultásának hallgatása után Bp.-en államtud. vizsgát tett.
1906-ban Maros-Torda vm. szolgálatába lépett
s az összeomláskor mint másodfőjegyzőt tették
ki a románok állásából. Az erdélyi bevonulás
után a kat. közigazgatás visszarendelte s
1940
nov.-ben
alispánnak
nevezték
ki.
Intenzív irodalmi tevékenységet fejtett ki,
érdeklődést keltő politikai cikkei a Nemzeti
U|ságban jelentek meg. Egész Európát beutazta,
Olaszországban tanulmányozta a Pó-síkság
öntöző- és vízberendezéseit. Beszél németül is.
L.: Marosvásárhely, Vármegyeháza. Tel.: 710.

Májay Ferenc dr.

Masirevich Szilárd dr., ny. rk. követ és
meghatalmazott min., m. kir. titkos tanácsos.
Szül.: Bp., 1879. Atyja: M. Sámuel, a hétszemélyes tábla egykori bírája, nagybátyja
karlócai pátriárka volt. Jogi tanulmányai befejezése és a diplomatavizsga letétele után a volt
cs. és kir. külügymin. szolgálatában az athéni,
londoni, brüsszeli, müncheni, kairói követségen
és nagykövetségen működött titkári, később
pedig követségi tanácsosi rangban. 1911-ben
központi szolgálatra rendelték be, a következő
évben pedig a washingtoni nagykövetséghez
osztották be. A világháború elején a közös külügymin.-ot képviselte a Balkánon működő hadseregparancsnokságnál, 1915-ben a koppenhágai
követséghez került. Varsó megszállása után
pedig az ottani német főkormányzósághoz delegálták. 1916-ban a külügymin. politikai osztályába rendelték be. A monarchia összeomlása
után 1918-ban követségi tanácsos lett, kivált a
közszolgálatból, de a magy. Külügymin. fölállításakor újból szolgálatba lépett és 1921-ben
Magyarország bécsi követévé nevezték ki. Négy
év mulva a prágai követség élére került, majd
rövid párizsi működés után a berlini követséget
vezette. A korhatár elérésekor nyugalomba
vonult és azóta csak hírlapi cikkekben fejti ki,
mint a legkitűnőbb gazdaság- és keresk.-politikai magyar szakértők egyike, hivatott véleményét különböző időszerű kérdésekről.
Májay Ferenc dr., Marosvásárhely polgármestere. Szül.: Szentgerice, 1894 nov. 20., unit.
Atyja: néh. M. Gábor, áll. isk. igazgató-tanító,
anyja: Gál Veronika. Középisk. a kolozsvári Knit. Uoll.-ban, egy.-i tanulmányai szintén Kolozsváron végezte. Államtud. doktorátust szerzett. 1914-ben bevonult katonának,
nyolc hónapot töltött az orosz harctéren,
1918-ban szerelt le, majd Kolozs vm.-ben szolgabíró lett. 1919-ben nem tett esküt, ezért a románok karhatalommal eltávolították hivatalából.
Még ebben az évben repatriált. 1920-tól 1930-ig
a m. kir. áll. rendőrség fogalmazója volt. 1930ban Somogy vm. szolgabírájává nevezték ki.
1932—39-ig főispáni titkár volt, közben árvaszéki ülnök, majd tb. főjegyző. 1939-ben Pestszenterzsébet polgármesterévé választották. A
visszacsatolás után Marosvásárhely polgármestere lett. Tart. főhadnagy, a II. o. ezüst
vit. ér. és a Károly cs.-ker. tulajdonosa. Járt
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Ausztriában, Német-, és Csehországban, Dalmáciában és Hercegovinában. L.: Marosvásárhely,
Városháza. Tel.: 711.
Málnási Géza dr., OTI röntgenorvos. Szül.:
Csíkszereda, 1911 máj. 2., r. k. Atyja: M.
Péter, anyja: Gaiszler Erzsébet. Kolozsváron a
r. k. gimn.-ban érettségizett, majd a kolozsvári
Egy. orvosi karának hallgatója lett. 1930-ban
avatták doktorrá. Mint kat.-orvos Besszarábiában teljesített szolgálatot 1936—37. évben és
a kiütéses tífuszjárvány leiküzdése érdekében
dolgozott. 1938-tól 1940-ig a debreceni belgyógyászati klinikán működött, 1940 óta
Kolozsvárott OTI röntgenológus. A kolozsvári
Majláth Kör, a Kath. Cserkészcsapat tagja.
Belgyógyász szakorvos. Színdarabokat, cikkeket, erdélyi tudósításokat írt, amelyek Kolozsvárott jelentek meg. Németül, románul és
franciául is beszél. L.: Kolozsvár, Belgyógyászati Klinika.
Málnásy Tivadar, barátosi, hírlapíró és
váll. igazgató. Szül.: (Bukovina) Kimpolung,
1894 júl. 24., r. k. Atyja: M. József,
anyja: Poniatowska Gura Mária. Kolozsváron
a piarista főgimn.-ban tett érettségit, a felsőkeresk. akadémiát Bécsben és Londonban
végezte. 1914—18-ig kat. szolgálatot teljesített
a 35-ös kolozsvári tüzéreknél. Az orosz
szerb, román és a nyugati fronton harcolt.
Tart. főhadnagy, kitüntetései: a Signum Laudis a kard., az I. és II. o. ezüst vit. ér. és a
Károly cs.-ker. A háború után a trieszti
Roth és Willfort cég alkalmazottja lett, a
cég megbízásából beutazta Ázsiát, Afrikát és
Dél-Amerikát. 1926-ban Budapesten tőzsdeirodát nyitott. 1935 óta újságíró, a Keleti
Ujság külpolitikai rovatvezetője. A Pázmány
Péter Kath. Irodalmi Társ. tagja. ,,A kis
pont” címen ifjúsági regénye jelent meg.
Angolból lefordította Conan Doyle egyik regényét. Gyarmatáru és koloniális ismeretekkel
rendelkezik. Európát is beutazta. Németül,
angolul és románul is beszél. L.: Kolozsvár,
Schütz János-u. 7.
Máltás Tibor dr., ügyvéd. Szül.: Bp., 1907.,
r. k. A Verbőczy-gimn.-ban érettségizett, a bp.-i
Tud. Egy.-en hallgatta a jogot, ott avatták
jogi és államtud. doktorrá és megszerezte az

Máriássy Béla dr.

ügyvédi okl.-et. Irodája leginkább házassági
perekkel fogalkozik. Németül és franciául is
beszél. L.: Bp., II., Lánchíd-u. 15—17. Tel.:
153—808.
Máriaffi Lajos, maxai, földbirtokos. Szül.:
Marosszentgyörgy, 1894 szept. 21., r. k. Atyja:
m. M. Lajos cs. és kir. kamarás, anyja: nagyertsei gr. Toldalaghi Rozália csillagkeresztes
hölgy. Bp.-en a piarista főgimn.-ban érettségizett, a bécsi Egy.-en folytatott jogi tanulmányokat. 1914-ben bevonult a m. kir. 9. honv.
huszárezredhez mint tart. hadnagy. 1915—16-ig
az orosz fronton volt, majd hadifogságba esett.
1918-ban tért haza. Birtokaiból Marosszentgyörgyön négyszáz hold maradt meg, ennek
átvette kezelését. Yorkshirei tenyészete jó
névre tett szert. A Magy. Népközösség sportvezére, a marosvásárhelyi SE elnöke, négy és
félévig az Erdélyi Magy. Gazdasági Egylet
alelnöke volt. A kolozsvári Mágnás Kaszinó
tagja, Rk. Status r. tagja. Az I. o. ezüst vit.
ér., a bronz vit. ér. és a Károly cs.-ker.
tulajdonosa. Közgazdasági és mezőgazdasági
szakismeretekkel rendelkezik. Az Ellenzékben
és az Erdélyi Gazdában több cikke jelent
meg. Beutazta Európát, Ázsiát. Németül,
románul és franciául is beszél. L.: Marosszentgyörgy.
Máriássy Béla dr., márkus és batizfalvi, a
kolozsvári m. kir. Gazdasági Akadémia r. tanára. Szül.: Eperjes, 1910 febr. 23., r. k. Atyja:
dr. N. Béla, árvaszéki elnök, anyja: kálnói
és ádámföldi Bornemissza Ilona. A kassai
premontrei reálgimn.-ban tett érettségit, Debrecenben elvégezte a Gazd. Akadémiát, Bp.-en
pedig az Állatorvosi Főiskolát és ott doktorrá
avatták. Tanulmányai befejezése után a Műegy.
mezőgazdasági és állatorvosi karán az állatorvosi osztály állattenyésztési intézetében volt
tanársegéd. 1938—40-ig a keszthelyi Gazd.
Akadémián mint az állategészségügyi és járványtani tanszék vezetője működött. 1940-ben
Kolozsváron az állattenyésztéstani tanszék vezetője lett. A Természettud. Társ. tagja, a Köztelek c. lap munkatársa. Dolgozatai és cikkei
az állategészségügyről és tenyésztésről különböző szaklapokban jelentek meg. Németüfranciául, csehül és szlovákul is beszél. L.:
Kolozsvár, Mussolini-u. 59.
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Márkos Albert, unit. gimn. tanár. Szül.:
Tarcsafalva, 1878 jún. 4., unit. Atyja: M.
Albert, anyja: Györke Zsuzsanna. Középisk.
Székelykereszturon és Kolozsvárott az Unit.
koll.-ban végezte. Később középisk. tanári
okl.-et szerzett a magyar-latin szakból. A
román megszállás alatt állandóan tanárkodott.
A minisztérium rövid időre felfüggesztette,
mert egyik tanítványa magyar dolgozatát
túlságosan magyarnak találta. Vál. tagja az
Unit. Irod. Társ.-nak, az EME-nek. Az Unit
Koll. könyvtárának könyvtárosa. Kisebb magyar nyelvészeti cikkei jelentek meg, feldolgozott székely anekdótákat, angol és román
nyelvű tárcákat és regényeket fordított. Latin
nyelvtant és olvasókönyvet szerkesztett. A Károly cs.-ker. tulaj-donosa. Németül, angolul
és románul is beszél. L.: Kolozsvár, Unit. Koll.
Márkus Tibor dr., ny. min. titkár, ügyvéd.
Szül.: Bp., 1888., r. k. Középisk. elvégzése
után jogot hallgatott a bp.-i Egy.-en, ott avatták jogtudorrá és ügyvédi oki,-et szerzett, valamint államszámviteli államvizsgát tett. Tanulmányai végeztével a Földmívelésügyi Min.ban helyezkedett el és 16 évi szolgálat
alatt fokozatos előléptetés után min. titkári
rangot ért el és nyugalomba vonult. Azután
szerezte meg ügyvédi képesítését és 1927 óta
gyakorló ügyvéd. Tulajdonosa a koronás arany
érd. ker.-nek és a polg. hadi éremnek. Munkatársa volt a Révai Lexikonnak, a Tolnai Világlexikonnak, a Guttenberg Nagy Lexikonnak, a
Belügyi Közlöny tárgymutatójának, a Közigazgatási Jogszabályok Gyűjteményének. Felelős szerkesztője volt az Orsz. Közsegélyezési
Szemlének és számos cikke jelent meg az Ujság,
Pesti Napló és más napilapokban. Megalapítója
és elnöke volt a tíz évig fennállott „Házasságon kívül született gyermekek orsz. védő
egyesülete”-nek. Németül és angolul is beszél.
L./ Bp., II., Fő-ut. 79. Tel.: 357—350.
Márky-Zay Lajos dr., sarkadi, orsz. gyűl.
tanácsos, az Országgyűl. Gyorsíróiroda főnöke.
Szül.: Sarkad, 1885. A kolozsvári Egy.-en
jogtud. tanulmányai mellett, főjegyzője volt
a kolozsvári Egy.-i Körnek, a Mensa Academicanak és a Szt Imre-Egyletnek. Igen tevékeny
tagja volt a KEAC-nak, később pedig a BEACnak 1907-ben megnyerte Magyarország fő-

Márton Béla

iskolai súlydobóbajnokságát. 1903-ban megszerezte a gyorsírástanítói okl.-et és az ungvári
gyorsíróversenyen elért eredményei alapján
1904-ben meghívták az Országgyűlési Gyorsíró
irodába, amelynek azóta, megszakítás nélkül,
tagja. Előbb fogalmazó, majd titkár, osztálytanácsos volt, jelenleg tanácsos. Raics Dusán ny.-ba vonulása után a gyorsíró iroda főnökévé nevezték ki. Alapító vál. tagja a Gyakorló
gyorsírók Társ.-nak és az Orsz. Magy. Gyorsíró
Egyes.-nek, amey utóbbinak évekig főtitkára is
volt. Elnöke a gyorsírás-tanító és gépírói vizsgabiz.-nak éveken át írta és szerkesztette a
„Szárnyas Toll” c. szépirodalmi gyorsírási lapot.
A háború alatt az Orsz. Hadsegélyző Biz. titkára, majd az Orsz. Hadigondozó Hivatal h.
o-vezetője volt. Kitűnő szogálatai elismeréséül,
előbb a koronás arany érd. ker.-et, majd a II o.
polgári hadi érd. ker.-et kapta. Mint hites törvényszéki gyorsíró számos orsz. jelentőségű
bűnper tárgyalását sztenografálta és állandó
gyorsírója egész sereg hazai közintézménynek,
előkelő vállalatoknak és pénzintézeteknek. Éveken át előadója, majd ig.-ja volt az Orsz.
Gabelsberger-szakisk.-nak. L.: Bp., Nagybányai
út 55. Tel: 160—055.
Mártha József dr., gyak. ügyvéd. Szül.:
Csengerbagos (Szatmár vm.), 1894 aug. 2., ref.
Atyja: M. József, anyja: Szabó Katalin. Érettségit a szatmári ref. főgimn.-ban tett, jogi tanulmányokat Debrecenben és Kolozsváron folytatott, ügyvédi diplomáját a román megszállás
alatt Nagyváradon szerezte. Résztvett a világháborúban, a román harctéren megsebesült,
majd az olasz frontra került, hadnagyi rangban
szerelt le. Tulajdonosa a II. o. ezüst vit. ér.nek, a Károly cs. ker.-nek s a seb. éremnek.
A megszállás alatt a magyar életben jelentős
szerepet játszott, a Magy. Pártnak titkára és
intéző biz. tagja volt. A nagybányai ref. egyházmegye világi főjegyzője, több társ. és sportegyes. vezető tagja. Beszél románul. L.: Szatmár, Gömbös Gyula-u. 2. Tel.: 43.
Márton Béla, mándi, postafőig. Szül.: Bp.,
1886 okt. 8., ref. Atyja: néh. m. M. Géza postafelügyelő, anyja: Medgyesy Ilona. A gimn.-ot
Pozsonyban végezte, az ottani Jogakadémián
államtud. államvizsgát tett. 1906 óta áll a m. kir.
posta szolgálatában. 1935-ben Pozsonyban ig.
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lett, 1940-ben a kolozsvári postaigazg. vezetőjévé, 1941-ben pedig főig.-jává nevezték ki.
A Posta Jogász és Mérnök Tisztviselők Orsz.
Egyes.-ben a jogász-szakoszt. alelnöke. Résztvett a világháborúban. 1914-ben bevonult,
1916-ban az orosz fronton mint géppuskás
századparancsnok fogságba esett, és 1920-ban
jött haza. Tart. főhadnagy, kitüntetése.: a
Signum Laudis a kard. és a Károly cs. ker.
Németországban járt tanulmányúton. Németül
is beszél.L.: Kolozsvár, Mikes Kelemen-u. 21.
Tel.: 20—20.
Márton Ferenc dr., ügyvéd. Szül.: Brassó,
1899., r. k. Az alsó hét gimn.-ot Brassóban járta,
a nyolcadik osztályt Jászberényben és ott tett
érettségit. Azután a bp.-i Egyet.-en joghallgató
lett, doktorátust tett és ügyvédi okl.-et szerzett.
Előbb a Magy. kir. Külforgalmi Iroda tisztviselője volt, majd Ügyvédjelölt és gyakorló ügyvéd.
A Royal étterem- és kávéház üzemeket bérlő
R.-T. igazgatója. Ügyésze volt a Magy. Élet
Ker. Középpártja XI. ker. szervezetének
és jelenleg is ügyésze a Villamos és HÉV Alkalmazottak Orsz. Nemzeti Szöv.-ének. L.: Bp.,
XI., Horthy Miklós-út 62. Tel.: 456—027.
Mártonffy Marcel dr., krasznarécsei, ny.
egyet. nyilv. r. tanár. Szül. Kassa, 1875 nov. 25.,
r. k. A gimn. érettségi és a jogi tanulmányok
elvégzése után másfél évig ügyvédjelölt volt,
majd bírósági szolgálatba lépett és a Kúrián,
az Igazságügymin. törv. előkészítő oszt.-án teljesített szolgálatot. Később, 1904-ben, kinevezték
Nagyváradra jogakadémiai tanárnak, 1914-ben
a debreceni Egyet.-en a keresk. és váltójog nyilv.
r. tanára lett és 1923-ban nyugalomba vonult.
Számos tanulmánya és cikke jelent meg különböző jogi szaklapokban és több önálló munkája
könyvalakban. Nyugalombavonulása óta Bp.-en
ügyvédi gyakorlatot folytat. Az Orsz. Ipari
Jelzálogintézet jogtanácsosa, az Intercontinentalé Szállítmányozási R.-T. és a Hazai Hírlapkiadó R.-T. ig. tagja. Németül, franciául és
angolul beszél. L.: Bp., V., Szt. István-körút 2.
Tel.: 112—072.
Máthé István dr., oklándi, ügyvéd, az
oklándi kir. közjegyzői teendőkkel ideiglenesen
megbízva. Szül.: Oklánd, 1878 aug. 27., unit.
Érettségit a székelyudvarhelyi főreáliskolában
tett, egy. tanulmányait Kolozsváron végezte,

Máthé Sándor

ahol jogtud.doktorátust, Marosvásárhelyen pedig
ügyvédi okl.-et szerzett. A román megszállás
alatt is folytatta ügyvédi gyakorlatát, kivéve
két évet, amely időre a hűségeskü megtagadása
miatt fel volt függesztve. Résztvett az unit.
egyházi élet és a magyar köz és politikai élet
irányításában, amiért mint ügyvédnek, sok elfogultsággal és rosszindulattal kellett megküzdenie a román bíróság és más hatóságok részéről. Elnöke volt az oklándi Magy. Párt szervezetének, egyik alelnöke az udvarhelyvm.-i
pártszervezetnek, elnöke a Magy. Kaszinónak.
Köri. felügyelő-gondnoka az udvarhelyi unit.
Egyházi Körnek, tagja az unit. főtanácsnak és
az egyházi képviselőtanácsnak. Németül és
románul is beszél. L.: Oklánd.
Máthé Lajos ifj., unit. lelkész. Szül.:
Bethlenszentmiklós, 1893 jan. 25. Atyja: M.
Lajos unit. lelkész, nagyapja hasonló nevű
tanító- énekvezér. Anyja: Rédiger Julianna.
Anyai nagyapja dicsőszentmártoni unit. lelkész-esperes volt. Érettségi után teológus lett,
két évfolyamot a kolozsvári Egy. nevelési és
bölcsészeti karán hallgatott. Lelkészi okl.-et
szerzett. 1918 okt. 6. Szentábrahámon lett lelkész. Román megszállás alatt a magyarsággal
jóban-rosszban osztozott. Szószéki beszédeiért
üldözték, rövid időre a románok lecsukták.
1922 óta az unit. egyház Főtanácsának tagja,
a helybeli Hangya Fogy. Szöv. ü. v. ig.-ja, egyházi egyes. elnöke. Az Unitárius Egyház c.
egyházkritikai lapnak két évig főszerkesztője
volt. L.: Szentábrahám.
Máthé László dr., ügyvéd, ügyészségi megbízott. Szül.: 1910 nov. 21., r. k. Atyja: M.
László, anyja: Dajbukát Katalin. Középisk.nak elvégzése után a bukaresti jogi líceumba
iratkozott be, majd Kolozsvárott szerzett államtud. doktorátust. Csíkszeredán volt ügyvédjelölt
és 1937-ben ott önálló ügyvédi irodát nyitott.
A fiatal ügyvéd a román megszállás alatt
fáradhatatlanul dolgozott a Magy. Pártban,
később a csíkvm.-I tanács tagjává választották.
Beszél románul. L.: Csíkszereda, Apaffi-u. 58.
Tel.: 33.
Máthé Sándor, kolozsi ref. lelkész, a kolozsvári ref. egyházm. esperese. Szül.: Magyarhermány, 1884 jún. 1. Atyja: M. János, anyja: Baló
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Anna. Középisk. elvégzése után lelkészi okl.-et
szerzett. A román megszálláskor Ördögkeresztúron volt körlelkész. 1921-ben a kolozsvári ref.
egyházközség lelkésze volt, 1926-ban pedig a
kolozsvári ref. egyházmegye esperese. Tagja az
erdélyi ref. egyházkerület ig. tanácsának és
bíróságának, a Lelkészi Nyugdíjintézet végrehajtó biz.-ának, a kolozsvári ref. teológiai
fakultás lelkész képesítő biz.-ának, a kolozsvári
Hitelszövetkezet és Gazdakör vezetője. L.:
Kolozs.
Medgyessy Béla dr., Kolozs vm. aljegyzője,
Szül.:Körösbánya, 1912 dec. 21., r. k. Atyja:
M. Árpád, anyja: néh. Láng Etelka, ősrégi
erdélyi családból származik, amely a nemességet
még a Báthoryak alatt szerezte meg. Középisk.
a gyulafehérvári r. k. Majláth főgimn.-ban
végezte, majd a kolozsvári Egy.-nek lett hallgatója. 1936-ban jogtudományi doktorátust szerzett. Tanulmányai elvégzése után Arad vm.-ben
volt ügyvédjelölt, majd 1939-ben az ügyvédi
okl. megszerzése után ügyvédi irodát nyitott.
A romániai Magy. Népközösség lupényi tagozatának ügyésze és jogügyi tanácsadója. Németül
és románul is beszél. L.: Kolozsvár, Trefort-u. 19.
Medve András dr., megb. kórház-ig. és
városi orvos. Szül.: Szászrégen, 1905 jún 17.,
r. k. Atyja: M. Sándor, anyja: Czintár Rozália.
Marosvásárhelyen a r. k. gimn.-ban érettségizett, az egy.-et Kolozsváron végezte el. 1930ban szerzett orvosi okl.-et, azóta Szászrégenben
gyakorlóorvos. A Magy. Párt jegyzője és az
ifjúsági szakosztály elnöke. Résztvett a magyar
kisebbségi élet minden megmozdulásában. Iparos Olvasókör, a Magy. Dalárda tagja, kath.
egyháztanácsos, a Kath. Népszó v. tagja.
A Magy. Népegészségügyi Szemlében és a
Keleti Ujságban cikkei jelentek meg. A román
hadseregben mint tart. orvosfőhadnagy teljesített szolgálatot. Németül és románul is beszél.
L.: Szászrégen, Felsőerdősor-u. 15.
Medvigy Ferenc dr., dávidházi, gyógyszertártulajdonos. Szül.: Beregszász, 1884 jan. 20.,
g. k. Atyja: M. Mihály nagyváradi tanácselnök, anyja: Herzitz Etelka. Nagyváradon a
premontrei gimn.-ban érettségizett, a bp.-i
Egy-.en gyógyszerészi okl.-et és kémiai doktorátust szerzett. 1906—09-ig mint alkalmazott,
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1909—10-ig mint bérlő működött. 1910 óta a
nagyváradi Madonna gyógyszertár tulajdonosa.
Magy. Párt tagja, résztvett minden magyar
megmozdulásban. A biharvm.-i Múzeum Egylet,
a Szigligeti Társ., a Tüdővész elleni Egyes. és
az NSE tagja. Cikkei és szakcikkei gyógyszerészeti szak- és napilapokban jelentek meg.
Beutazta Európa nagy részét. Németül is beszél. L.: Nagyvárad, Sztaroveszky-u. 20. Tel.:
17—60.
Melzer Albert, gyógyszertártulajdonos. Szül.
Nagydemeter, 1899 dec. 27., ev. Atyja: néh.
M. Frigyes, ev. lelkész, anyja: Preisz Erzsébet.
A gimn.-ot Besztercén, az egy.-et Kolozsváron
végezte, gyógyszerészi okl.-et szerzett. 1917-től
1919-ig kat. szolgálatot teljesített az olasz és
francia fronton. Megsebesült. 1919-ben behívták
a román hadseregbe. Tanulmányait 1924-ben
végezte el és tanársegéd lett a kolozsvári
Tud. Egy.-en. 1926 óta Besztercén működik,
előbb gondnoka volt az 1516-ban alapított
Városi Gyógyszertárnak, amelyet 1933-ban megvásárolt. Gyógyszertára 1700-ig Beszterce város
tulajdona volt. A Magyarországi Gyógyszerész
Testület tagja, a Deutscher Apotheker Verband
elnöke, a kolozsvári Autó Club tagja. 1923—24-ig
a Pharfarmacourir szerkesztője volt. Gyógyszerészeti késrdésekről több cikket írt. A Luvosgyógyföld magyarországi képviselője. A bronz
vit. ér. és a Károly cs. ker. tulajdonosa. Járt
Németországban, Ausztriában és Olaszországban. Németül és románul is beszél. L.: Beszterce,
Horthy Miklós-tér 39.
Merza Gyula, lovag, író, ny. múzeum ig.
Szül.: Kolozsvár, 1861 febr. 25. r. k. Atyja:
néhai M. Joachim, földbirtokos, anyja: néh.
Simay Jozefa. Középisk. Kolozsváron végezte a r. k. főgimn.-ban. Érettségi után Kolozsváron és Bécsben orvosi tanulmányokat folytatott, a bécsi Egy.-en orvosi abszolutóriumot szerzett. Egészségi okokból később a gazdasági pályára lépett. Szenvedélyes turista lett, 1894-ben
megválasztották az Erdély Kárpát Egyes. főpénztárosának, majd a múzeum ig.-jának.
Ebben a minőségben a román impérium alatt
tíz éven át szívós kitartással küzdött a romanizálás ellen, amennyiben az alapszabályokat csak
1930-ban hagyták jóvá. Kolozsvár törv. hat.
képviselő testületének 21 évig volt tagja.
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A háború előtt a függetlenségi párt helybeli
alelnöki tisztjét viselte. Az Erdélyi Múzeum
Egylet, az EMKE, a Magyar Kaszinó tagja volt,
a Kárpát Múzeum és Örmény Múzeum alapításában mint kezdeményező vett részt. Nyugalombavonulásakor az EKE tb. elnökének választotta meg, a Magyar Kaszinó pedig tiszteleti
tagjának. Ötven éves kulturális munkássága
elismeréséül 1939-ben a pápai Szent Szilveszterrend lovagkeresztjével tüntették ki. 1905-ben
jelent meg az „Ötven év a toll szolgálatában” c.
bibliográfiája. Legnagyobb sikert értek el „Az
EKE története”, az „Örmény Kereszt”, a
„Kolozsvári Nemzeti Kaszinó 100 éves története” c. munkái. Útirajzokon, egyházi és várostörténeti tanulmányokon kívül többek közt megírta „Az Erdélyi Magyar-örmény betelepülés
270 éves kor- és néprajzát”. Mint múzeum ig.
a kolozsvári Mátyásházi Múzeumban számos
uralkodó-családbeli és előkelő külföldi vendéget
kalauzolt, akik közül többel is érintkezést tartott fenn. Társadalmi működése során a Kossuthkultuszt is gyakorolta mint a Kossuth asztaltársaság alelnöke és mint a Kossuth szoborbiz.
pénztárosa. Közbecsülésben részesülő szereplését alapítványokkal, könyvadományokkal és
kegyeletes templomi üvegfestményekkel örökítette meg. XII. Pius pápát trónralépésekorlatin ódával üdvözölte, ezért apostoli áldásban,
részesült. Külföldi utazásai alatt tanulmányozta
a turista-, néprajzi és idegenforgalmi intézményeket és turista szakíró lett. Több Petőfikölteményt lefordított latinra. Németül és franciául is beszél. Több külföldi folyóirat munkatársa. L.: Kolozsvár, Unió-u. 23.
Messik Lajos dr., kir. ítélőtáblai bíró. Szül.:
Bp., 1889., r. k. Érettségit és jogot Bp.-en végzett, jogi doktorátust és egys. bírói és ügyvédi
okl.-et szerzett. Önkéntesi évének leszolgálása
után ügyvédjelölt volt, majd 1914-ben bírósági
szolgálatba lépett mint jogggyakornok a bp.-i
törvszéken. A világháborúban katona volt, a
fronton kétszer sebesült meg és főhadnagyi rangban szerelt le. Tulajdonosa a Signum Laudisnak
a kard. és a seb. ér.-nek. A háború után szerezte
meg bírói okl.-ét és fokozatos előléptetés után
1936-ban kir. ítélőtáblai bíróvá nevezték ki a
bp.-i táblára. A joggyakornokok és jegyzők
továbbképző tanfolyamán többször tartott előadást, A zuglói r. k. egyházközség és Credo
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egyes. alelnöke. Németül is beszél. L.: Bp.,
XIV., Telepes-u. 8.
Mester Gábor dr., kórházi ig. főorvos. Szül.:
Parajd, 1894 jan 15., ref. Atyja: M. Lőrinc
földbirtokos, anyja: Biró Ilona. A székelyudvarhelyi gimn.-ban érettségizett, az egy.-et Kolozsvárott, Bp.-en és Szegeden végezte, és orvosi
okl.-et szerzett. Két évig a szegedi Kórbonctani
Intézet gyakornoka volt. 1923—28-ig Kolozsvárott működött mint a Vöröskereszt Szanatórium
főorvosa. 1928—33-ig a marosvásárhelyi Magy.
Egyházak Szanatóriumának a röntgenfőorvosa
volt. 1933 tói a kolozsvári Ref. Diakonissza-Kórház főorvosa, 1937 óta ig.-ja. A Magy. Párt, az
Erdélyi Múzeum Egyes. tagja. Résztvett a
világháborúban, 1914—18-ig, 32 hónapot frontszolgálatban töltött. Tart. hadnagy, a bronz vit.
ér. és a Károly cs. ker. tulajdonosa. Röntgenszakorvos, több orvosi dolgozatot írt. Németországban tett utazásokat. Németül és románul
is beszél. L.: Kolozsvár, Kálvin-u. 3. Tel.:
36—72.
Meszlényi Lambert, fürdőkormányzó. Szül.:
Tosnyárasd, 1874 jan. 17., r. k. 1900-ban szerezte meg tanári okl.-ét. Tanári pályafutását
Esztergomban kezdte, majd Sopronban és Győrben folytatta. A győri bencés gim. ig.-vá nevezték
ki. Később Zalaapátiban jószágkormányzó lett,
utána plébános Csácsbozsokon, majd Pannonhalmán főpénztárosi minőségben működött.
1940 aug. óta balatonfüredi fürdőkormányzó.
Említésre méltók emlékbeszédei és egyházi
beszédei. Kitűnő gazdasági szakismeretekkel
rendelkezik. Németül is beszél. L.: Balatonfüred. Tel.: 7.
Mezey Andor dr., zágoni (székelynemes) ny.
állományú II. o. főtörzsorvos. Szül.: Torda,
1872 dec. 2., ref. Atyja: néh. M. András,
anyja: néh. Molnár Eszter. Középisk. elvégzése után a kolozsvári Tud. Egy.-en orvostudori
okl.-et egy évvel később pedig középisk. orvosi
és egészségtanári képesítést szerzett. 1894-től
97-ig díjtalan, illetve díjazott gyakornok volt
a kolozsvári Tud. Egy. ideg- és elmegyógyászati
osztályán. 1897-től 1914-ig községi orvos volt
Bánffyhunyadon. A világháborúban mint népfelkelő orvos teljesített szolgálatot, harminchat
hónapot töltött a fronton. 1919—20-ig a
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Városmajor szanatórium főorvosa volt. 1921-ben
tényleges honvédorvos lett, 1923-ban ment
nyugdíjba. Kitüntetései: a Ferenc József-rend
lovagkeresztje a vit. ér. szalagján a kard., a
koronás kat. érd. ker. a vit. ér. szalagján, a
Károly cs. ker. és a háborús eml. ér. Németül,
franciául, olaszul és románul is beszél. L.: Bp.,
Dalmady Győző-u. 9. Tel.: 189—573.
Mezey Mária, színművésznő. Szül.: Kecskeméten. Szegeden gimn. érettségit tett, majd
tanárnak készült. Pompás színészi képességei a
színi pályára vonzották, ahol rövidesen feltűnt
tehetségével és rövid ideig tartó kiképzés
után a pécsi színházhoz szerződött. Több bp.-i
magánszínháznál működött, mindenütt egyformán nagy sikerrel. Jeles ábrázoló képessége,
színművésznői skálájának szélessége, amellyel
kitűnően alakít drámai és humoros szerepeket is, a fővárosi színészvilág kimagasló tagjai
sorába emelte. 1936-ban megnyerte a főváros
Rákosi Jenő színészi díját és ugyanebben az
évben nagy feltűnést keltett a szegedi ünnepi
játékokon való művészi szereplésével. A színpadon kívül filmekben is szép sikert aratott.
L.: Bp., V., Nádor-u. 2.
Mészáros Béla dr., bp.-i kir. ítélőtáblai bíró,
tart. hadnagy, Károly cs. ker. tulajdonosa.
Szül.: Karcag, 1886. Karcagon és Nagyenyeden
végezte a középisk.-át, Egerben és Bp.-en folytatta jogi tanulmányait. A bírói okl. megszerzése után hadbavonult és csak 1921-ben sikerült
hazajutnia a hadifogságból. A szolnoki járásbíróságnál mint joggyakornok, majd jegyző kezdte
meg pályafutását. 1928-ban törvszéki bíróvá
nevezték ki, 1937 óta pedig a bp.-i kir. Itélőtábla
bírája, az I. bünt. tanácsban. Németül is beszél.
L.: Bp., II., Budafoki-út 41a.
Mészáros János dr., r. k. lelkész, püspöki
titkár. Szül.: Erdőd (Szatmár vm.), 1906 jún.
26., r. k. Középisk. Szatmáron végezte s a bp.-i
Theológiát hallgatta, majd ugyanitt szentelték
pappá. Két évig káplánkodott, 1934-ben theológiai doktorátust szerzett s 1927-ben szentszéki
jegyző és püspöki titkár lett. 1939 okt.-ben
a kolozsvári román haditörvényszék elé állították és kéthavi vizsgálati fogság után a Vatikán
és a magyar kormány közbenjárására áttették
a határon. A román megszállás alatt izzó magyar-
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ságával lelkesítette a sanyargatott magyarokat,
irodalmi téren is működött. Ismert verskötete:
A láp madara. Az Erdélyben megjelent magyar
hírlapoknak állandó munkatársa volt és cikkei
mindenkor figyelmet érdemeltek. Karitatív
téren is jelentős eredményeket ért el. A szatmári
kath. élet egyik prominens irányítója. Beszél
franciául, németül és románul. L.: Szatmár,
Püspöki palota.
Mészáros László, m. kir. mérnök, a hosszúhetényi áll. kőbánya és kőzúzótelep vezetője.
Szül.: Szatmárnémeti, 1898 ápr. 25. Atyja:
dr. M. Ferenc ny. főgimn. tanár, anyja: Zankó
Ervina. A szatmárnémeti ref. főgimn.-ban érettségizett, majd bevonult katonának, résztvett a
világháborúban. Leszerelése után beiratkozott a
bp.-i Műegy.-re, ahol ált. mérnöki okl.-et
szerzett. Előbb Gáll Imre ny. kir. főmérnök
földmérő irodájában dolgozott, 1933-ban pedig
a m. kir. Államépítészeti Hivatalnál Baán és
Zalaegerszegen működött. 1936 óta az Államépítészeti Hivatal alkalmazásában a hosszúhetényi m. kir. áll. kőbánya és kőzúzótelep vezetője.
A Károly cs. ker. tulajdonosa. L.: Hird, áll.
kőbánya. Tel.: 3.
Mészner Tivadar dr., kúriai bíró. Szül.: Bp.,
1880, r.k. A piarista gimn.-ban Bp.-en tett érettségit és jogi tanulmányait is Bp.-en végezte.
Három és fél évig ügyvédjelölt volt, azután
lépett bírósági szolgálatba, 1906-ban mint joggyakornok, 1909-ben jegyző, 1912-ben alügyész,
1913-ban kir. ügyész, beosztva Bp.-en a statáriális ügyekhez, 1925-ben táblabíró és 1937-ben
kúriai bíró lett. A világháborúban főhadnagyi
rangban vett részt és közel hat évig volt orosz
hadifogságban. Tulajdonosa a Károly cs. ker.nek. Tagja az Orsz. Bírói és Ügyészi Egyes.-nek,
a Jogászegyletnek, a Piarista Diákszövetségnek
és a VIII. ker. r. k. egyházközség képviselőtestületének. Németül is beszél. L.: Bp., VIII.,
Thék Endre-u. 46. Tel.: 134—905.
Miklós Balázs, ny. bankig., földbirtokos,
a kézdivásárhelyi járás vitézi hadnagya. Szül.:
Kézdiszentlélek, 1883, r. k. Középisk. Kézdivásárhelyen végezte, Aradon felsőkeresk. isk.-i
érettségit tett. Előbb az Andrényi Károly és Fia
cég aradi és nagyváradi vaskeresk. üzletében
volt irodai tisztviselő, majd 1906-tól a Kézdi-
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vásárhelyi Kisegítő Tkp.-nál. 1909-től a Marosvásárhelyi Agrár Tkp. kézdivásárhelyi fiókjának pénztárosa, h. fiókfőnöke,főnöke és fiókig.-ja. Önkéntesi évének leszolgálása után
tart. hadnagy lett a nagyszebeni 2. sz. közös,
majd a 24. honv. gy. e.-nél. 1914 aug.-ban
bevonult és 1918 szept.-ig az első vonalban teljesített szolgálatot. A hadiékítményes III. o.
Vaskoronarend a kardokkal, a hadiékítményes
III. o. kat. érd.-ker. a kardokkal, a bronz és
ezüst Signum Laudis a kardokkal, a Károly
cs.-ker., a II. o. német Vaskereszt tulajdonosa.
Ezenkívül háromszor dicséretet kapott a 11.
hadsereg és dicsérő okiratot a 38. honv. hado.
parságától. Tart. főhadnagyként szerelt le.
1919 márc. 22-én a katonai ügyészséghez volt
beosztva, itt fogták el és hurcolták el a vörösök. Amikor 1919 okt.-ben hazatért Kézdivásárhelyre, a románok fogták el és mint kémet vallatták. A román megszállás egész ideje alatt
üldözték, házkutatásokat tartottak nála, de
hajthatatlan magyarságát nem tudták megtörni. Résztvett minden magyar mozgalomban
és közérdekű munkában. A kézdivásárhelyi r.
k. egyházközségi tanács tagja, a Kat. Otthon
alapító tagja és alelnöke, a Kézdivásárhelyi
Kaszinó vál., a Stefánia Menház ig. tagja,
az Erzsébet Leánynevelő Intézet pénztárosa,
az Erdélyi Párt itteni tagozatának pénztárosa,
a Magy. Tűzharcos Szöv. kézdivásárhelyi főcsoportjának, a volt 24-es honvédek bajtársi
szöv.-nek alelnöke, a háromszék vm.-i Gazdakör vál. tagja, a járási szolgabírói hivatal közellátási előadója stb. L.: Kézdivásárhely,
Fő-tér 40.
Mikó Imre dr., bölöni, kolozsvári kir. Törv.szék elnöke. Szül.: Magyarfenes, 1879 aug. 14.,
unit. Atyja: b. M. Imre táblabíró, anyja:
Biederman Berta. Kolozsváron az unit. gimn.ban érettségizett, a kolozsvári Egy.-en jogi
doktorátust szerzett, majd bírói vizsgát tett.
Másfél évig ügyvédjelölt volt, 1904-ben a bírói
pályára lépett. Szolgálatát 1919-ben Kolozsváron kezdte meg. A román megszálláskor nem
tett esküt, ezért elmozdították állásából. 1919től 1930-ig a kolozsvári Dermata Bőrgyárban
működött, kezdetben mint kertészeti napszámos, majd mint tisztviselő, később pedig mint
a jogügyi osztály vezetője. 1930-ban a kolozsvári
Kereskedők és Iparosok Hitelszöv.-ének tiszt-
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viselője, majd ü. v. ig.-ja lett. A magyar csapatok bevonulása után a kat. parancsnok a főügyészség és az ítélőtábla vezetésével bízta meg.
1940 nov. 26-án törvszéki. elnökké nevezték ki.
A Magy. Párt, a Magy. Kaszinó tagja, az unit.
egyház jogügyi biz.-nak és a képv. főtanácsnak
tagja. A román megszállás alatt egyideig a
Renner Bőrgyár kertészetét vezette, a gyár
Németországba küldte tanulmányútra. Ezt megelőzőleg, még tanulmányai befejezése előtt, félévet a berlini, félévet pedig a göttingeni egy.-en
hallgatott. Kertészeti szakismeretekkel is rendelkezik, Kolozsvárott harmincöt holdon konyha
és virágkertészetet vezetett, amely a bőrgyár
háromezer emberének szükségleteit látta el.
A Szövetkezeti Értesítőben több cikke jelent
meg. Németül és románul is beszél. L.: Kolozsvár, Kir. Törvényszék. Tel.: 28—55.
Mikó Imre dr., bölni, orsz. gyül. képv., ügyvéd. Szül.:Bánffyhunyad, 1911, unit. Atyja: M.
Lőrinc dr., v. törvényszéki bíró, az unit. egyház
titkára volt, anyja: Zsakó Aranka, az erdélyi
magy. nőmozgalomban visz vezető szerepet.
Tanulmányait Kolozsváron végezte, ahol az
1927—28-as évben mint a főgimn. önképzőkörének elnöke a nyomtatásban megjelent
Almanach-ban a mellett tört pálcát, hogy a
magyar ifjúságnak Erdélyben kell maradnia.
Az egy.-i évek alatt élénk részt vett a diákközéletben. Megindítója volt az unit. ifjúsági
konferenciáknak és elnöke az unit. Főiskolások
Körének. 1932-ben mint szigorló jogász Bukarestbe költözött, ahol a magyar parlamenti csoport titkára volt. 1934-ben Bp.-en, majd pedig
külföldön folytatott közjogi és politikai tanulmányokat. Járt Bécsben, Prágában, Drezdában, Hamburgban és Kölnben, végül Párizsban
állapodott meg, ahol beiratkozott az egy. jogi
karára. Ottani tanulmányainak befejeztével
hazajövet Genfben is hosszabb időt töltött.
Tanulmányairól nagyhatású előadásokban számolt be az erdélyi közönségnek. Kolozsvárott
ügyvédi okl.-et szerzett és Bethlen György gr.
elnök meghívására az Orsz. Magy. Párt központi titkári tisztét töltötte be. A kolozsvári
román tüzérezredben szolgáltaié önkéntesi évét
de rang nélkül szerelt le, mivel a románok a
magyar önkénteseknek semmiféle rangot nem
adtak. Számos feltűnést keltő cikke jelent meg
az összes erdélyi és több bp.-i folyóiratban.
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Közírói tevékenysége mellett tíz önálló tanulmányt is írt a közjog és a politika köréből.
Ezek közül az ismertebbek: „Az erdélyi falu
és a nemzetiségi kérdés”, „A székely közületi
kulturális önkormányzat”, „A romániai magyar kisebbség panaszai a Nemzetek Szövetsége
előtt”. „A romániai magyarság jogi helyzete.”
Ez utóbbi a kolozsvári Egy. jogi karán az
1940—41. tanévben folyó előadások vezérfonala
volt. Az unit. egyházi életben is tevékeny részt
vett. 1939-ben és 1940-ben Bukarestben a
Magy. Népközösség irodavezető főtitkára volt.
A behívások folytán három hónapot kat.-i
szolgálatban töltött, majd visszatért Bukarestbe és itt értesült Erdély északi részének
visszacsatolásáról. Néhány hét mulva meghívták a magy. képviselőház tagjául. Jelentős szerepet visz Kolozsvárra, közéletében.
Beszél románul, németül, franciául és kevéssé angolul is. L.: Kolozsvár, Petőfi-u. 25.
Mikó István dr., csíkzsögödi, ügyvéd. Szül.:
Marosvásárhely, 1914 nov. 9., ref. Atyja: M.
Károly dr., táblabíró, anyja: magyarpéterlaki
Kőrössy Erzsébet. Marosvásárhelyen a Ref.
Koll.-ban érettségizett, az egy.-et Kolozsvárt végezte el, jogi doktorátust szerzett. 1938 óta
Marosvásárhelyen ügyvédi gyakorlatot folytat.
A Transsylvania Vajgyár jogtanácsosa. A román
megszálás alatt a Magy. Párt bizalmi embere
volt, a Magy. Népközösség-nek pedig főtizedese. A Magy. Kaszinó, a marosvásárhelyi Park
Egylet titkára, az EKE marosszéki osztályának
jegyzője, az MSE tagja. Románul is beszél.
L.: Marosvásárhely, Honvéd-u. 30. Tel.: 148.
Mikó Károly dr., táblabíró. Szül.: Szászrégen, 1886 márc. 6., ref. Atyja: néh. M. Károly
kir. járásbíró, anyja: Kováts Gizella. A marosvásárhelyi Ref. Kollégium elvégzése után a<
kolozsvári Egyetemre iratkozott be s itt jogi
doktorátust s ügyvédi okl.-et szerzett. Ügyvédi
gyakorlatát Marosvásárhelyen kezdte meg 1913ban. 1915-ben albíró, majd járásbíró lett Kőhalmon és 1922-ben a marosvásárhelyi törvényszékhez bírónak nevezték ki. 1926-ban tanácselnök, majd 1930-ban a marosvásárhelyi ítélőtábla bírája. Az erdélyi bevonuláskor a magyar
rendfenntartó biz. megbízta az összes marosvásárhelyi igazságügyi-hatóságok és intézmények
átvételével és az ítélőtábla ideiglenes vezetésé-
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vel. A m. kir. igazságügymin. tanácsvezetési
joggal ruházta fel. Beszél románul és németül is.
L.: Marosvásárhely, Iskola-u. 16.
Mikó László, oroszfáji, Udvarhely vm. főispánja. Szül.: Jedd, 1897 jún. 22., r. k. Atyja:
M. Árpád, Udvarhely vm. és Marostorda vm.
v. főispánja, anyja: Thurnsteini Turman Anna.
Marosvásárhelyt a r. k. gimn.-ban érettségizett,
az egy.-et Kolozsváron végezte, ahol jogtud.
abszolutóriumot szerzett. 1915-ben bevonult a
9. honv. huszárezr.-hez és 1918-ig kat. szolgálatot teljesített az orosz fronton mint t. hadnagy. 1918 óta nyárádszentlászlói birtokán
gazdálkodott. Az Erdélyi Magy. Gazdasági
Egylet munkájában tevékenyen résztvett, tagja
volt az elnöki tanácsnak, 1936 óta kerületi felügyelője. A Magy. Párt marostorda vm.-i
elnöki tanácsának tagja. 1930 óta elnöke
Marostorda vm. Földmíves Szöv.-ének. A Hitelszöv.-ek nyárádszeredai elnöke. Kitüntetései:
a II. o. ezüst. vit. ér., a bronz vit. ér. és a Károly
cs. ker. Az Erdélyi Gazda és az Ellenzék c.
lapokban gazdasági vonatkozású cikkei jelentek
meg. Birtokán magtermeléssel, nemesített vetőmagok utántermelésével foglalkozik, több kiállításon díjat nyert. Megfordult Ausztriában és
Németországban. Németül, franciául és románul
is beszél. L.: Székelyudvarhely, Vármegyeháza.
Tel.: 1.
Mikó Lőrinc dr., bölöni, a kolozsvári kir.
ítélőtábla megb. tanács-elnöke. Szül.: Kolozsvár, 1881 febr. 16., unit. Atyja: b. M.
Imre
táblabíró,
anyja:
Biederma
Berta.
A kolozsvári Unit. Koll.-ban érettségizett, az
egy.-et Kolozsváron végezte. Jogi doktorátust
és ügyvédi okl.-et szerzett. 1909-ig volt ügyvédjelölt, majd ügyvéd. Ekkor a bírói pályára
lépett és előbb Bánffyhunyadon, majd a kolozsvár, a Táblán volt tanács jegyző. Később Besztercére a járásbírósághoz, majd a törvényszékhez került bírónak. 1914-ben bevonult katonának, 1915-ben sebesülten orosz hadifogságba jutott, ahonnan 1922-ben tért vissza. 1922—40-ig
az unit. egyház előadója volt. A Magy. Párt
tagja, mint ilyen egyházi és iskolai ügyekben
fejtett ki tevékenységet. A Lapkiadó R.-T. ig.
tagja. Tart. főhadnagy, a bronz Signum Laudis
tulajdonosa. Az iskolai és egyházi ügyek kiváló
szakértője, több ilyen vonatkozású cikke jelent
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meg. Berlinben félévet töltött az egy.-en tanulmányúton. Németül és románul is beszél. L.:
Kolozsvár, Petőfi-u. 25.
Millea Szilviusz, szállodaigazgató. Szül.:
Paplaka (Szeben vm.), 1896 ápr. 11., g. k.
Atyja: néh. M. Aurél, anyja: Horsia Lucretia.
Nagyszebenben tett érettségit, ugyanott theológiát hallgatott, papi és tanári okl.-et szerzett.
1917-ben a bp.-i Dunapalota szálloda szolgálatába lépett. 1918—21-ig Nagyszebenben a kormányfőtanács tagja volt. 1921 óta a kolozsvári
Astoria szálló és a Minerva Bizt. Intézet ig.-ja.
Úgy a szállodai, mint a biztosítási szakmában
kiváló szakértelemmel rendelkezik. Németül
és románul is beszél. L.: Kolozsvár, Erzsébetet 1. Tel.: 35—52 és 35—53.
Millim Ferenc, az Erdélyi Bank’pénztárosa.
Szül.: Beszterce, 1896 márc. 28., ev. Atyja:
M. Ferenc, kereskedő, anyja: alsóbajomi Hoch
Hermina. A besztercei gimn.-ban érettségizett,
Kolozsváron elvégezte a Keresk. Akadémiát.
1915—18-ig kat. szolgálatot teljesített, 1920tól 1922-ig az Első Magyar Ált. Biztosító
tisztviselője volt, 1922 óta az Erdély
Bank szolgálatában áll mint pénztáros. Bécsben
is járt. Németül, románul is beszél. L.: Kolozsvár, Munkácsy-u. 12.
Mischinger Viktor dr., gyógyszerész. Szül.:
Kolozsvár, 1906 szept. 26. r. k. Atyja: néh.
M. Viktor ny. ezredes, anyja: néh. Medgyessy
Anna. Középisk. Kolozsvárott végezte a
piaristáknál, gyógyszerészmesteri okl.-et a
kolozsvári
Egy.-en nyerte
el
1930-ban,
doktori okl.-et Bukarestben szerezte meg,
1934-ben. Egy évvel később gyógyszertár
nyitására engedélyt kapott és 1937-ben Désen
megnyitotta patikáját Diana néven. A dési
r. k. egyház tanácsosa, a dési Magy. Kaszinó
tagja, tart. főhadnagy volt a román hadseregben.
Németül és románul beszél. L.: Dés, Bánffy-u.13.
Mocsáry Sándor dr., bocsári, földbirtokos,
Máltai lovag, cs. és kir. kamarás. Szül.:
Bocsár-Lapujtő, 1869 ápr. 28., r. k. Nógrád
vm. legrégibb nemesi családjából származik,
atyja: néh. b. M. Ödön cs. és kir. kamarás,
anyja: Tengeliczi Gindly Gizella. Ősei voltak:
b. Mocsáry Antal az első magyar monográfia
irója, b. M. Dániel, cs. és kir. kamarás, a
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bécsi udvarnál szerepet vivő gárdista, és b. M.
Balázs, Fülek várának hősies védelmezője. Gimn.
érettségit tett, államtud. okl.-et szerzett, majd
tart. tiszti vizsgát tett, Drezdában pedig Keresk,
Akadémiát végzett. Pályáját mint vm. tb.
főszolgabíró kezdte, később tb. főjegyző lett.
Bocsárlapujtői birtokán gazdálkodott. 1910—
18-ig orsz. gyűl. képv. volt, Nógrád vm. közigazgatási bizottságának 1908 óta állandóan
tagja. 1911-ben cs. és kir. kamarás lett, 1938ban pedig a szuverén Máltai lovagrend tb. és
fogadalmi lovagja. A 90-es években a Buda.
pesti Hírlapban közgazdasági cikkeket írt. Németül, franciául, angolul is beszél. L.: Bocsárlapujtő és Bpest, V., Bálvány u. 24.
Moldvay László, keresk. és ipark. titkár.
Szül.: Nagyvárad, 1881 márc. 26., ref. Középisk. a nagyváradi premontrei gimn.-ban,
jogot a nagyváradi Jogakadémián végzett.
Pályáját Bihar vm.-nél kezdte, mint irodatiszt
és egyben főispáni titkári teendőket látott el.
A világháború kitörésekor bevonult a 19. tüzérezredhez, elvégezte a tisztiiskolát, zászlóssá
nevezték ki és 40 havi frontszolgálatot teljesített. Leszerelése után a nagyváradi Kereskedelmi és Iparkamara által felállított szatmárnémeti kirendeltség vezetésével bízták meg.
A román impérium alatt, amikor a kirendeltség
önálló kamarává lett, elbocsátották állásából és
15 éven keresztül a legkeservesebb életet élte,
amíg a visszacsatolás után visszanyerte állását.
Sok hírlapi cikke jelent meg, napilapokban és
gazdasági szaklapokban. Tulajdonosa a bronz
és kisezüst vit. ér.-nek, a Károly cs.-ker.-nek.
Németül és románul is beszél. L.: Szatmárnémeti, Erkel Ferenc-u. 21.
Molitoris Károly dr., ág. ev. hitv. vezérfőesperes. Szül.: Muzsna, 1887 nov. 14., ev.
Atyja: M. János, anyja: Albrecht Anna.
Medgyesen tett gimn.-i érettségit, az egy.-et
Margburgban, Berlinben és Kolozsváron végezte. Ugyanott szerzett filozófiai doktorátust
és 1911—12-ig Godesberg a/Rh.-ben tanára volt
az evangélikus pedagógiumnak. 1913-tól 1925-ig
Medgyesen volt főgimn. tanár, 1925—40-ig
pedig városi lelkész. 1930-ban lett kerületi
esperes, 1940 szept. 1 óta pedig vezérfőesperes.
Az ev. konzisztórium és a theológiai vizsgáló
biz. v. tagja. 1940-ben a magyar felsőház örö-
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kös tagjává nevezték ki. A medgyesi Német Párt elnöke, az orsz. német Nemzeti
Tanács tagja, a nagyszebeni Ált. Bank végrehajtóbiz. tagja. Történelemmel foglalkozik,
megírta a 955-ben lefolyt lechmezei csata
és az 1525-ben történt ausztriai polgárháború történetét. Ezenkívül számos cikke
jelent meg. Járt Német- és Olaszországban.
Németül és románul is beszél. L.: Beszterce,
Horthy Miklós-té r 14. Tel.: 6.
Moll Elemér, Kolozsvár város főmérnöke.
Szül.: Ság, 1886 febr. 24., ev. Atyja: M.
Vilmos, a Hohenlohe-Waldenburg hercegi ura.
dalom jószágigazgatója, anyja: Novák Gizella
Középisk. elvégzése után a bp.-i Műegy.-en
építészi okl.-et szerzett. 1908—09-ig műegytanársegéd volt a középítési tanszéken Petz Samu
tanár mellett. 1909—19-ig Kolozsvárott működött mint városi mérnök. A román megszálláskor az esküt megtagadta, ezért állását el
kellett hagynia. Építészi magánirodát nyitott, tervezéssel és vállalkozással foglalkozott.
1940-ben a magyar kat. parancsnokság behívta régi állásába és 1940 nov.-ben főmérnökké
nevezték ki. Az erdélyi ref. egyházkerület és a
kolozsvári ev. egyházközség tb. műszaki tanácsosa, a Magy. Párt tagja, az Építőszindikátus
elnöke, a Leszámítoló Bank felügyelőbiz. tagja.
Jelenleg a kolozsvári Gazd. Akadémia meghívott előadó-tanára. Több pályázat díjnyertese, számos magán- és középület tervezője
és kivitelezője. A román impérium alatt több
szakelőadást tartott. A pallérképző tanfolyamokon előadó volt. Kolozsvári napilapokban
művészi- és szakcikkei jelentek meg. Legutóbb
a kolozsvári Sport Park épületeit tervezte, ezért
a román kitüntetésben részesült. Különösen
közvágóhidak tervezése terén tűnik ki szaktudásával. Tanulmányútja során beutazta egész
Európát. Résztvett a világháborúban, a bronz
vit. érem és a Károly cs.-ker. tulajdonosa.
Németül, franciául és románul is beszél. L.:
Kolozsvár, Tamás András-u. 2|e. Tel.: 24—21.
Molnár Andor dr., alsócsernátoni, ügyvéd.
Szül.: Marosvásárhely, 1889 jún. 30., ref.
Atyja: dr. M. Gábor, ny. főszolgabíró. Anyja:
Csiszér Irma Piroska. A marosvásárhelyi ref.
főgimn.-ban érettségizett az egy.-et Kolozsváron végezte el. Jogi doktorátust és egye-
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sített bírói és ügyvédi okl.-et szerzett 1910ben a berlini Egy.-nek egy évig hallgatója
volt. 1915-ben bevonult katonának a 9. h.
huszárezredhez. A háborúban sérülés folytán
további frontszolgálatra alkalmatlan lett és
a kolozsvári honvédügyészséghez helyezték át,
ahol a háború végéig mint főhadnagy-hadbíró
teljesített szolgálatot. A Magy. Párt, a Magy.
Kaszinó tagja, a Ref. Egyház presbitere. Különösen magánjogi ügyekkel foglalkozott. Németül, románul és franciául is beszél. L.: Marosvásárhely, Hunyadi János-u. 53.
Molnár Dezső, visnyói és füzesabonyi, ü. v.
ig., ny. tanácsos. Szül.: Szeged, 1872. 1900-ban
a m. kir. Dohányjövedék szolgálatába lépett és
különböző dohánygyárak számvevőségénél dolgozott, majd berendelték a Pénzügymin. dohány o.-ba, ahonnan számtanácsosi ranggal
vonult nyugalomba. A háború alatt három éven
át harctéri szolgálatot teljesített és mint népf.
főhadnagy szerelt le. Kitűnő szolgálatai elismeréséül megkapta a bronz és az ezüst Signum
Laudist, a háborús eml. ér.-et és tulajdonosa a
két jubileumi emlékéremnek. A kommün alatt
megtagadta a szolgálatot és ezért bujdosnia
kellett, annak bukása után pedig megszervezte
a bp.-i VIII. kerületi tisztiszázadot, Görgey
Viktor Győző ezredes vezetése alatt. Tevékenyen résztvett a Józsefváros politikai mozgalmaiban és sok éven át elnöke volt az Egységespárti szervezetnek. Nyugalomba vonulása után
megalakította a családi Securitas Kft.-ot,
amelynek ü. v. ig.-ja, felesége, rábai Tóth Irén
pedig üzletvezetője lett. L.: Bp., VIII.,
Baross-u. 86. Tel.: 337—516.
Molnár Imre dr., Zeneművészeti Főisk.
tanára, énekes és író. Szül.: Péterléve, 1888.
Középisk. és tanítóképző intézeti tanári okl,nek megszerzése után előbb gyakorló-tanár,
majd szfővárosi könyvtári tisztviselő. 1913—
1922-ig tanítóképző intézeti tanár volt, utána
hat éven át a Nemzeti Zenedében tanított.
1928-ban nevezték ki a Zeneművészeti Főisk.
tanárává. A fiatal magyar énekes- és énekesnői
gárda tanítása és kiképzése jórészt aző érdemes
munkássága. Pedagógiai tevékenysége mellett
széleskörű írói és kutató munkát is végzett.
Különös előszeretettel szentelte munkáját a
régi magyar dal és népdal kultuszának, ame-
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lyet tudományos és ismeretterjesztő dolgozatokkal és előadóművészeti tevékenységgel is
szolgált. Évizedek óta elismerten jeles zenekritikus. Önálló művei között szerepel: „A
cenzúra története 1600-ig”, ,,Daloskert” (Kern
Auréllal együtt), ,,A hangképzésről”, „A
gyöngykaláris”dalszcenáriuma,
„Játékország”
(Lajtha Lászlóval együtt). L.: Bp., XI.,
Csetneki-u. 15. Tel.: 269—031.
Molnár János, bányamérnök. Szül.: Hódmezővásárhely, 1890 márc. 15., ref. Atyja:
M. János gazdálkodó, anyja: Jakó Zsófia.
Hódmezővásárhelyen tett gimn. érettségit,
majd Selmecbányán elvégezte a bányászati
főisk.-t. 1914—17-ig katonai szolgálatot teljesített, a szerb és olasz fronton szolgált, mint
hadnagy. 1916-ban megsebesült, 1917 óta a
borsabányai Pirit-bányában, majd Óradnán,
Kapnikbányán, Balázsbányán, 1929 óta pedig
Nagybányán működött mint bányamérnök. Legutóbb a nagybányai Phönix Kénsavgyár bányáinak volt központi titkára. Az Orsz. Magy. Bányászati és Kohászati Egyes. tagja, a nagybányai
Magy. Párt tagja. A II. o. ezüst vit. ér. és a
bronz vit. ér. tulajdonosa. Különleges szakismeretekkel rendelkezik az ércbányászat terén.
Járt Szerbiában, Bulgáriában és Szlovákiában.
L.: Nagybánya, Kossuth Lajos-u. 70. Tel.:
173.
Molnár Kálmán, pápai prelátus, c. apát,
kanonok. Szül.: Verespatak, 1868 febr. 16.
Atyja: néh. M. Ferenc, anyja: néh. Szuba
Anna. A gimn. Gyulafehérváron végezte el,
a theológiát Nagyváradon, 1891-ben szentelték
pappá. Debrecenben mint káplán a Therézianum internátus igazgatója lett, majd Váradszőlősre került plébánosnak. 1924-ben kanonok,
c. apát, 1925-ben pedig pápai prelátus lett.
Egyházmegyei főtanfelügyelő. 1927-ben Udvarhely vm. szenátorrá választotta. Utazásokat
tett Ausztriában és Olaszországban. Németül
és románul is beszél. L.: Nagyvárad, Pázmány Péter-u. 21.
Molnár Lajos, főjegyző. Szül.: Kúnszentmárton, 1898 febr. 14. Atyja: néh. M. Ignác,
anyja: Apatoczky Erzsébet Középisk. elvégzése után Egerben jegyzői közigazgatási
tanfolyamot hallgatott. 1917—18-ig kat. szol-

Molnár László

gálatot teljesített, az olasz fronton, megsebesült. Tart. zászlós, a II. o. ezüst vit.
ér., a bronz vit. ér., a Károly cs.-ker. és a
háb. eml. ér. tulajdonosa. 1922 óta Kúnszentmártonban jegyző, 1924 óta vezető főjegyző.
A kúnszentmártoni Torna Egylet, a Dalárda
díszelnöke, a HONSZ helyi csoportjának fővédnöke, a Polg. Isk. Egyes., az Önkéntes Tűzoltó Testület elnöke, a Stefánia Szöv. és a Gyermekvédő Liga alelnöke. Németországban,
Ausztriában és Olaszországban tett utazásokat.
Közigazgatási tárgyú cikkei helyi lapokban
jelentek meg. L.: Kúnszentmárton.
Molnár László, budai esperes, felső vizivárosi
plébános, pápai kamarás. Szül.: Nagyszombat,
1879 máj. 12., r. k. Középisk. tanulmányait
Nagyszombatban és Esztergomban végezte,
majd az esztergomi Papneveldében folytatta
tanulmányait, hittudományi okl.-et szerzett.
Tanulmányai befejezése után áldozópappá szentelték. 1904-ig fővárosi hitoktató, majd fővárosi
káplán volt. 1918—21-ig mint h. plébános, 1921
óta pedig mint felsővizivárosi plébános működik
1930 óta budai esperes. 1914-ben megalapította
a Budai Szt. László Gyermekotthont, kisdedotthonnal, ovódával, napközi-otthonnal, gyermekfoglalkoztató műhelyekkel, majd 1928-ban
árvaházat létesített 90 bennlakó számára.
A napközi-otthonban reggeltől estig 100 szegény
gyermek kap gondozást és élelmezést. Balatonmária-fürdőn 160 férőhellyel gyermeknyaralót
alapított, így nyaranta kb. 800 gyermek létesül
a nyár áldásaiban. Pápai kamarás, a szent
keresztről nevezett Telki c. apát. Tulajdonosa
a Vörösker. h. ékítm. éremnek a kard. Egyházi
lapokban és egyháztudosító lapokban cikkeket
írt. L.: Bp., II., Batthyányi-tér 7. Tel.: 351-780.
Molnár László, gyárigazgató. Szül.: Szatmár, 1908 márc. 7., g. kat. Szatmáron felsőkeresk. érettségit tett. Működése során a Casa
Nostra Bank nagybányai fiókjának vezetője,
az Unió Waggongyár bukaresti irodájának vezetője és titkára volt. 1935 óta a Dac Vas- és Faipari R.-T. igazgatója, és az Ing. Pap Ágoston
és Társa cég tulajdonosa. Munkabírósági ülnök.
A bankszakmában, vasiparban, faiparban kiv áló
szakismeretekkel rendelkezik. Németül, románul
és franciául is beszél. L.: Szatmárnémeti, Hunyadi-u. 20. Tel.: 192.
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Molnár Miklós dr., körorvos, OTI kerületi
orvos, OTBA körzeti és ellenőrző orvos, ORBACSERBA orvosa. Szül.: Nyárádszentanna,
1905 aug. 10., ref. ősi székely családból származik. Atyja: néh. M. Miklós, anyja: Demeter
Zsuzsanna. 1923-ban tanítói okl.-et szerzett,
egy évig Petrozsényben volt tanító, majd leérettségizett, később pedig orvosi diplomát szerzett a kolozsvári Egy.-en. Bp.-en és Svájcban
folytatta tanulmányait. A román megszállás
alatt mint m. orvos működött Nyárádszeredán. Mint kisebbséghez tartozó, annak ellenére,
hogy egy.-i tanulmányai során áll. ösztöndíjas
volt, nem kapott állami vagy egyéb állást. Nyárád szereda vidékén megszervezte a székelyháziorvosi intézményt. Mintegy 350 családnak volt
háziorvosa. Ezzel az elgondolásával akkoriban
sokat foglalkozott az erdélyi kisebbségi sajtó.
1939-ben a nyárádmagyarósi véres választás
alkalmával, ahol a román jegyzők és csendőrök
tizenöt székelyt lőttek le, azért, mert segítségükre
sietett, puskatussal agyba-főbe verték. Geges
község ref. egyházának világi képviselője, a
nyárádszeredai Kaszinó vál. tagja. Németül,
románul és franciául is beszél. L.: Nyárádszereda. Tel.: 7.
Molnár Sikó Béla, az Orsz. Magy. Párt titkára. Szül.: Gógánváralja, 1902 dec. 4., ref.
Atyja: néh. M. S. Géza, anyja: néh. Békési
Lujza. Érettségit tett, majd egy.-i tanulmányokat folytatott, amelyeket azonban nem fejezett be. Pályáját a román megszállás alatt
mint magántisztviselő kezdte, később áll. szolgálatba lépett, ahonnan azonban a románok azzal
az indokolással, hogy a román nyelvet nembírja,
elbocsátották. Az Orsz. Magy. Párt kolozsvári
tagozatában szervező munkát vállalt, később a
párt elnökségéhez került, mint az elnöki iroda vezetője. 1938-ban, amikor a román hatóságok
a Magy. Párt további működését betiltották,
a Magy. Népközösség kolozsvári szervezete választotta meg ü .-v. titkárává. Ebben a minőségében újjászervezte a kolozsvári magyarságot,
a látszólag csak társadalmi, közművelődési és
gazdasági működés leple alatt készült fel Kolozsvár magyarsága a felszabadulásra. A bécsi döntés
utáni válságos időkben fokozott erővel küzdött
a rend fenntartása érdekében. Az egyre gyakrabban megismétlődő román tüntetések miatt
többször forgott komoly veszedelemben. Ismét

Monoki István

az Orsz. Magy. Párt szolgálatába állott, a visszacsatolás után pedig a magyar hatóságokkal való
közreműködésében fejtett ki értékes szolgálatot.
A romániai Orsz. Magy. Dalosszöv. titkára volt.
Románul is beszél. L.: Kolozsvár, Timár-u. 5.
Tel.: 34—60.
Molter Károly, kollégiumi tanár. Szül.: Óverbász, 1890 dec. 2., ref. Atyja: M. Péter, anyja:
Weiss Erzsébet. A kecskeméti ref. főgimn.-ban
érettségizett, a bp.-i Egy.-en középisk. tanári
olkl.-et szerzett. Huszonhét éve tanára a marosvásárhelyi Ref. Koll.-nak. A Magy. Párt marosvásárhelyi
kultúrszakosztályának
elnökségén
működött. Az Erdélyi Helikon tagja. Több
regénye és novellája jelent meg, két színdarabot,
sokszáz tanulmányt, bírálatot, tárcát, humoreszket írt. Erdélyi és bp.-i folyóiratoknak is dolgozik. Németül és franciául is beszél. L.: Marosvásárhely, Köteles Sándor-u. 6.
Monduk Béla, ügyvéd. Szül.: Gyulafehérvár, 1908 júl. 28., r. k. Atyja: M. Béla, anyja:
Németh Ágnes. Gyulafehérváron a r. k. gimn.ban érettségizett, az egy.-et Kolozsváron végezte.
Jogi doktorátust szerzett. 1936 óta Kolozsváron
ügyvéd, az Iris kerámiai gyár jogtanácsosa.
A Nemzeti Kaszinó vál. tagja, az Erdélyi Múzeum Egylet, az EMKE, a Konzervatórium
és az Iparosegylet tagja. Jogi munkái, dolgozatai jelentek meg különböző lapokban. Románul is beszél. L.: Kolozsvár, Szentegyház-u.
22. Tel.: 28—53.
Monoki István, a kolozsvári Egyet. Könyvtárának
főkönyvtárnoka.
Szül.:
Deresztye
(Brassó vm.), 1887 dec. 11., ref. Nagyatyja
M. Mihály Gábor Áron tűzmestere volt az 1848—
49-iki szabadságharcban. Atyja: M. József,
MÁV főtávirász, anyja: Litzkai Fekete Ilona.
A brassói főreálisk.-ban tett érettségi után a
kolozsvári Egy.-en középisk. tanári okl.-et nyert
a matematikai és fizikai szakból. Gyakornoka
volt az Egyet. Könyvtárnak, majd a világháború
kitörésekor bevonult katonának, hadifogságba
esett és öt és félévet töltött Szibériában. Hazatérése után ismét az Egyet. Könyvtár alkalmazásába került, mint I. o. könyvtárnok. Tagja az
Erdélyi Múzeum Egyes.-nek. Különösen a
román-magyar szótárkészítés terén fejtett ki irodalmi működést, munkatársa a dr. Cherestesiu
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Viktor-féle román-magy. és magy.-román szótárnak. Elkészítette az 1935-ben megjelent román
magyar és magyar-román időszaki sajtótermékek címjegyzékét, majd a romániai magyar
időszaki sajtó (1919—1940) bibliográfiáját.
Beszél románul és németül is. L.: Kolozsvár,
Rákóczi-út 22.
Móricz Sándor dr., kir. törvszéki bíró. Szül.:
Bp., 1886., r. k. Középisk. a kolozsvári piaristáknál járta, jogi tanulmányokat a kolozsvári
Egy.-en folytatott, 1908-ban tette le a jogi doktorátust és 1912-ben szerzett Bp.-en bírói
okl.-et. A besztercei törvszékhez joggyakornoknak 1909-ben nevezték ki, ugyanott 1911-ben
lett jegyző, 1914-ben Bp.-re helyezték, 1916-ban
a bp.-i közp. járásbíróságon albíró, 1917-ben
járásbíró és 1926-ban II. fizetési csoport jellegével felruházott kir. törvszéki bíró Bp.-en. A
Jogállam, Polgári Jog, Magy. Törvénykezés c.
jogi lapokban gyakran ír cikkeket. Az Árpádházi Szt. Erzsébet egyházközség képviselőtestületének alelnöke. Németül, franciául és
románul is beszél. L.: Bp., VI., Király-u. 103.
Tel.: 142—853.
Móritz Dénes dr., vadászülési, egyet. nyilv.
rk. tanár. Szül.: Külsővat, 1903 jún. 16. Atyja:
dr. M. Dénes, ügyvéd, anyja: Raffel Gizella.
Felsőlövői gimn.-ban érettségizett, a bp.-i Tud.
Egy.-en szerzett orvosi diplomát. 1928—30-ig
a szegedi gyermekklinika gyakornoka volt,
1930-ban bp.-i gyermekklinika tanársegéde lett.
1940 óta a kolozsvári Egyet. gyermekklinikájának igazgatója és a gyermekgyógyászat tanára.
A MONE, az Orvos Egyes. és a Magy. Gyermekorvos Társ. tagja. 1928-ban egy évet töltött
Párizsban a gyermekklinikán. Ötvenöt közleménye jelent meg eddig gyermekgyógyászati
kérdésekről. Az Extrapulmonasis Tuberkulosis
c. gyűjtőmunkájában a csecsemőkori tuberkulózis fejezeteit írta meg. Járt Olasz-, Németországban és a Balkánon. Németül, franciául is
beszél. L.: Kolozsvár, Kölcsey-u. 12. Tel.:
12—81.
Mosonyi Jenő, ügyvéd. Szül.: Dés, 1913
máj. 7. Középisk. elvégzése után jogot hallgatott, 1936-ban nyerte el a jogi képesítő okl.-et,
1939-ben pedig ügyvédi okl.-et szerzett. Tevékenységet fejtett ki a magyar r. kath. egyházi

Muraközy Sándor dr.

egyes.-ekben és a romániai Magy. Pártban,
ahol 1936 óta mint választmányi tag, 1939 óta
pedig mint a párt Szolnok-Doboka vm.-i tagozatának titkára működött. 1939-ben Szabó
István jelenlegi törvszéki elnökkel közösen
ügyvédi irodát nyitott. A dési Sportegyes.
jegyzője, az Erdélyi Párt vál., Dés város képviselőtestületének tagja, a Dési Közgazdasági
Bank R.-T. felügyelője. Németül, románul,
franciául is beszél. L. Dés,: Ilosvay Jenőu. 10.
Muntyán Gyula, vállalkozó. Szül.: Kolozsvár, 1893 máj. 18., r. k. Atyja: néh. M. Péter,
anyja: néh. Majláth Lujza. Kolozsváron felsőkeresk. isk. végzett, majd kitanulta az orvosi
műszerész szakmát. 1911-ben mint orvosi műszerész kezdte pályáját. 1913—14-ig kórházi
tisztviselő volt, 1914-ben a Magy. Áll. Gépgyárban ellenőrré lett és a mátyásföldi repülőgépgyárban dolgozott. 1919-ben átvette atyja vállalatát
és azt a mai napig is vezeti. A román megszállás
alatt lecsukták és súlyos adókkal sújtották.
A Magy. Kaszinó, a Baross Szöv., az EMKE,
továbbá számos sportegylet tagja. Fa- és fémipari szakismeretekkel rendelkezik, jártas az
elektrotechnikában.
Mint
ortopéd-műszerész
arany és ezüst kitüntetésben részesült. L.:
Kolozsvár, Mussolini-u. 87. Tel.: 15—75.
Muntyán István, vállalkozó. Szül.: Kolozsvár, 1895 márc. 23., r. k. Atyja: néh. M. Péter,
anyja: néh. Majláth Lujza. Kolozsváron végezte a középisk. majd a fűszer- és csemegeszakmát tanulta ki. Többévi gyakorlat után
1917-ben megnyitotta fűszer- és csemegeüzletét.
1922-ben atyja vállalatába lépett be és azt jelenleg is együtt vezeti bátyjával. A román megszállás alatt törhetetlen magyarsága miatt családjával együtt állandóan üldözték, súlyos adókkal sújtották. Tagja a Magy. Kaszinónak, díszelnöke az Önsegélyző Egyletnek stb. Európai
országokkal üzleti összeköttetést tart fenn. L.:
Kolozsvár, Mussolini-u. 87. Tel.: 15—75.
Muraközy Sándor dr., kir. ítélőtáblai bíró.
Szül.: Kecskemét, 1899., ref. Középisk. a
kecskeméti ref. főgimn.-ban, a jogot a kecskeméti
Jogakadémián, a kolozsvári és bp.-i egy.-eken
végezte. Jogtudori és egys. bírói és ügyvédi
okl.-e van. Bírósági szolgálatba 1913-ban lépett
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és 1922-ig fokozatos előléptetés után jegyző,
titkár, majd bíró lett előbb Szolnokon, majd
Kecskeméten, míg 1935 óta kir. ítélőtáblai bíró
a bp.-i táblán. L.: Bp., Itélőtábla.
Murányi Sándor dr., törvszéki jegyző.
Szül.: Girált (Sáros vm.), 1903 febr. 9., r. k.
Gimn. érettségije, jogtudori, továbbá egys.
bírói és ügyvédi okl.-e van. 1935-ben nevezték
ki bírósági fogalmazóvá a debreceni járásbírósághoz, onnan a bp.-i járásbírósághoz, majd a
bp.-i büntetőtörvszékhez került, mint jegyző.
Jelenleg az Orsz. Árellenőrzés Kormánybiztosságánál teljesít szolgálatot. Tart. hadnagy.
Németül és tótul is beszél. L.: Bp., IX.,
Ráday-u. 34.
Murgács Kálmán, okl. községi jegyző, zeneszerző. Szül.: Sepsiszentgyörgy, 1893. Gimn.
érettségit és jegyzői okl.-et szerzett. Már fiatai
korában nótákat, műdalokat, majd indulókat,
táncdarabokat, ifjúsági és hazafias melodrámákat, valamint színdarabokat szerzett, nagy
zenekarra írt magyar ábrándnak, zongoranégykezeseknek és egyéb darabok szerzője is.
Zeneműveivel országos hírnevet és népszerűséget szerzett. Sok mesét és Ujságcikket írt. Hazafias dalai a kötelező elemi és középisk. énekkönyvekben is szerepelnek. A „Jegyzőárvaházi
Közlöny” szerkesztője. Számos dallamos nótáját szerte az országban éneklik és játsszák a

Muth Mihály

zenekarok. Igen sok jótékonycélú nótahangversenyt rendezett különböző városokban és
nagyobb községekben is. Népdallá vált közismert nótái között van az „Édesanyám ablakára ráborult a bánat”, „Csíkországi fenyvesekben elhervadtak mind a gyöngyvirágok”,
„Szőke Tisza haragjában megáradt”, „Fehér
galamb száll a falu felett”, „Jegenyefák nem
nőnek az égig”, „Mindig mondtam, veszedelmes a lány”, „Tükrös piros szív” stb. L.:
Bp., IX., Üllői-út 31. Tel.: 134—752.
Muth Mihály, városi tanácsnok. Szül.: Hídvég, 1885 okt. 28., r. k. Atyja: néh. M. Mihály,
birtokos, anyja: Papp Ilka. Középisk. tanulmányait és az egy.-et Kolozsváron végezte.
A piaristák gimn.-ban érettségizett, tanulmányai befejezése után államtud. államvizsgát
lett. 1905-ben lépett Kolozsvár város szolgálatába. 1909-ben I. o. fogalmazó, később aljegyző
lett, 1919-ben pedig I. o. aljegyző. Három évig a
kolozsvári Ujság c. lapnál dolgozott, ismét
három évig pedig az Ellenzék c. lapnál. 1922—
40-ig a Kereskedő Társ. titkára volt Kolozsváron.
A visszacsatolás után városi tanácsnokká nevezték ki. A Magy. Párt, a Magy Kaszinó, a KAC
tagja, a III. o. polg. hadi érd. ker. tulajdonosa.
Több közgazdasági vonatkozású tudósítást írt.
Járt Romániában, Törökországban és KisÁzsiában. Németül, románul is beszél. L.:
Kolozsvár, Városháza.
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Nagy András

N
Nadányi János dr., vitéz, kőrösnadányi,
Bihar megye alispánja. Szül.: Feketegyőrös
(Bihar vm.), 1891, márc 20., ref. Atyja: N.
Károly, anyja: Szepessy Jolán. Érettségit a
nagyváradi premontrei főgimn.-ban tett, jogi
tanulmányait a nagyváradi Jogakadémián, a
bp.-i Egy.-en, továbbá Berlinben, Heidelbergben és Kolozsvárott végezte, ahol államtud.
okl.-et szerzett. A világháborút a cs. és kir. 7.
huszárezred kötelékében küzdötte végig és századosi rangban szerelt le. Közigazgatási szolgálatát Bihar vm.-nél kezdte, a román impérium alatt nyugdíjba küldték. Csonka-Biharmegye szolgálatába lépett, ahol főszolgabíró,
később a vm. alispánja lett. Erdély visszacsatolása óta a egész Bihar vm. alispánja. A teljes egészében visszaállított vm. közönségének
óriási lelkesedése mellett foglalta el munkahelyét a régi patinás vm.-házán, Nagyváradon. Vezető szerepet játszik a vm. társadalmi
és egyházi életében is, melyre elsősorban
egyéni varázsa és nagy tudása predesztinálták.
Elnöke a TESz bihari tagozatának, gondnoka
a csonka bihar-érmelléki ref. egyháznak, tagja
a Johannita-rendnek. Tulajdonosa a Magy.
Érdemrend középker.-jének, a TESz-díszjelvénynek, továbbá a Signum Laudisnak a
kardokkal, az I. o. vit. éremnek, a Károly
cs.-ker.-nek. Beutazta Németországot, Hollan-

diát, Belgiumot, Észak-Franciaországot és
Svájcot, ahol mindenütt közigazgatási és társadalomtud. tanulmányokat folytatott. Németül, franciául és angolul is beszél. L.:
Nagyvárad, Nagy Sándor-u. 12. Tel.: 26—98.
Nadányi Zoltán, író, Bihar vm. főlevéltárnoka. Szül.: Feketegyőrös, ref. Atyja: N. Károly, orsz. gyűl. képv., földbirtokos, anyja:
Szepessy Jolán. Nagyváradpn a premontreiek
gimn.-ban érettségizett. Majd elvégezte a jogakadémiát Nagyváradon, államtud. államvizsgát tett Szegeden. Ujságíró volt a Nagyvárad c.
lapnál és a Pesti Naplónál. 1926 óta Bihar vm.
főlevéltárosa Berettyóújfaluban, 1940 óta Nagyváradon. A Kisfaludy Társ., a Petőfi Társ.
rendes tagja, az Orsz. Magy. Sajtókamara tagja.
Levéltárosi oklevele van. Három verseskötete
jelent meg: Furcsa vendég, Ezüst kert és Nem
szeretsz címen. Ausztriában és Olaszországban
járt tanulmányúton. Németül is beszél. L.:
Nagyvárad, Horthy Miklós-u. 14.
Nagy András, a theológiai fakultás nyilv. r.
tanára. Szül.: Magyarózd, 1899 jan 24., ref.
Atyja: néh. N. István, anyja: Magyari Kata.
Nagyenyeden érettségizett 1917-ben, majd egy
évig kat. szolgálatot teljesített. 1919-től 1920-ig
mint segédlelkész exmisszióban volt Lupényban
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és Borbátvizen. 1922-ben megszerezte a lelkészt
okl.-et. Két évig külföldi tanulmányúton volt
Svájcban és Németországban. 1923—24-ig mint
lelkész működött Szentgericén, 1925—36-ig
pedig Szentbenedeken. Közben 1933-ban, a kolozsvári Ref. Theológián magántanári képesítést
szerzett. 1936 óta Kolozsváron theológiai tanár.
A Főiskolás IKE felügyelője, egyház tanácsbíró, ref. kollégiumi elöljárósági tag, az Ifjú
Erdély főszerkesztője az EKE vál. tagja stb.
Számos theológiai tanulmánya jelent meg. Az
ótestamentumi bibliai theológia és a keleti népek
történetének kiváló ismerője. Németül és románul is beszél. L.: Kolozsvár, Farkas-u. 29.
Tel.: 19—97.
Nagy András György dr., csíkmindszenti és
bethlenfalvi, orvos. Szül.: Csíkszereda, 1905
szept. 19., r. k. Atyja: néh. dr. N. Béni ügyvéd,
anyja: Nagy Julianna. Csíkszeredán tett gimn.-i
érettségit, az egy.-et Bukarestben végezte és
ott orvosi okl.-et szerzett. Orvosi gyakorlatát
1936-ban kezdte meg Csíkszeredán. 1935—38-ig
Gyulafehérváron a r. k. Hittudományi Főiskolán
a medicina pastoralis r. tanára és püspöki orvos
volt. 1938 óta Csíkszeredán folytat orvosi gyakorlatot, a r. k. Majláth főgimn. egészségtan
tanára. A csíksomlyói Salvator Egészségház ig.
főorvosa. Megb. városi orvos, OTBA ellenőrző
orvos, a Magy. Párt int. biz. tagja, a r. k. státusgyűlés tagja, a Pázmány Társ. levelező tagja.
A román hadseregben mint orvosfőhadnagy teljesített szolgálatot. 1930-ban Párizsban a
Gosset-klinikán asszisztens volt. 160 munkája,
közte négy könyv jelent meg. Hatvan nyilvános előadást tartott. Németül, franciául és románul is beszél. L.: Csíkszereda, Mikó-u. 9.
Tel.: 149.
Nagy Antal, kir. ítélőtáblai tanácselnök.
Szül.: Hajdúnánás, 1876, ref. ősi ref. családból
származik, szülei kisbirtokosok voltak, apai
ágon székely, anyai ágon hajdú leszármazott.
Gimn. érettségi után jogot hallgatott a debreceni
jogakadémián, ott államvizsgát tett és Bp.-en
kitüntetéses bírói okl.-et szerzett. Pályáját mint
Joggyakornok kezdte Debrecenben, majd fokozatos előléptetés útján a szegedi táblához bírónak nevezték ki, ahol jelenleg tanácselnök.
A békés-bánáti ref.egyházmegye és a Tiszántúli ref. egyházkerület tanácsbírája. Ref. egy-
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házjogi és magánjogi cikkei a Jogtudományi
Közlönyben és egyéb jogi lapokban jelentek
meg. Németül beszél. L.: Szeged, Madách-u. 19.
Tel.: 12—84.
Nagy Benő dr., törvényszéki bitó. Szül.:
Ujpest, 1897., r. k. Érettségi letétele után jogot
végzett a bp.-i Egy.-en, jogtudorrá avatták és
megszerezte a bírói és ügyvédi okl.-et. Önkéntesi évének leszolgálása után bírósági szolgálatba lépett és fokozatos előléptetés útján
jelenleg a bp.-i büntetőtörvényszéken bíró.
Németül és franciául beszél. L.: Bp., V.,
Hollán-u. 33.
Nagy Béla, sepsiszentgyörgyi, gyógyszertártulajdonos. Szül.: Sepsiszentgyörgy, 1897 dec.
20., ref. Atyja: dr. N. Sándor, vm.-i tiszti
főorvos, anyja: magyarpéterlaki Körössy Gizella. Ősszékely nemesi család sarja, dédatyját
a szabadságharc után halálra ítélték Háromszék vm. védelmében tartott beszédeiért, az
ítéletet kegyelem folytán életfogytiglani várfogságra változtatták át. Nagyatyja 1848—49-i
honv. tüzérfőhadnagy, Gábor Áron hadsegéde
volt. Gimn.-ot a Székely Mikó ref. koll.-ban
végezte Sepsiszentgyörgyben, majd a bp.-i
Tud. Egy.-en, Kolozsváron és Bukarestben folytatta tanulmányait és gyógyszerészi okl.-et szerzett. 1927 óta önálló gyógyszerész, a máramarosszigeti
Salvator
gyógyszertár
tulajdonosa.
Résztvett a világháborúban. 1915-ben vonult
be és az orosz fronton teljesített szolgálatot.
1916-ban orosz fogságba került, ahonnan 1921ben szabadult. Mint zászlós szerelt le, az I. o.
ezüst vit. ér. tulajdonosa. Beutazta Szibériát,
Indo-Kínát és Ázsiát. Németül, románul és
oroszul is beszél. L.: Máramarossziget, Horthy
Miklós-tér 7.
Nagy Endre, ref. kollégiumi igazgató. Szül.:
Marosvásárhely, 1879 máj. 10., ref. Atyja: N.
Lajos polg. isk. igazgató, anyja: Madaras
Mária. Családja a nyárádmenti Bede községből
származott át Szövésdre. Anyai ágon ősei a
XVII. századig visszamenőleg ref. papok voltak. A marosvásárhelyi Ref. Kollégiumban érettségizett, az egy.-et Kolozsváron végezte. 1903ban tanári okl.-et szerzett. 1901-ben h., 1904ben r. tanár lett a marosvásárhelyi Ref. Kollégiumban. 1911 óta a kollégium gazdasági fel-
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ügyelője. 1920-ban igazgatója lett. 1924-ben
kénytelen volt letenni a román nyelvvizsgát. 1939-ig volt igazgató, amikor is a
román kormány kényszernyugdíjba küldötte.
Egyházi hatósága az igazgatói jelleg megtartásával ismét szolgálattételre rendelte. Az erdélyi
ref. egyházkerület ig. tanácsának tagja, a bekecsalji ref. egyházmegye főgondnoka, a marosi
ref. egyházmegye gondnoka, a marosvásárhelyi
ref. egyházközség főgondnoka, a Stefánia Kisdedóvoda elnöke, a Kemény Zsigmond Irodalmi
Társ., a Marosvásárhelyi Szanatórium alelnöke,
a székelyföldi Klotild Árvaház pénztárosa.
Mentorich Ferenc élete és művei és A Marosvásárhelyi Ref. Kollégium az 1848—49. évj
szabadságharc alatt c. nagyobb munkákat írt.
Kisebb irodalmi, egyházi és társadalmi cikkei
folyóiratokban és napilapokban jelentek meg.
Németül, románul is beszél. L.: Marosvásárhely, Kazinczy-u. 7.
Nagy Ferenc Endre, kézdivásárhelyi és
kökösi, földbirtokos, szeszgyáros és fürdőtulajdonos. Szül.: Kézdivásárhely, 1909 szept.
2., ref. Atyja: néh. N. István, szeszgyáros,
fia id. N. Ferenc szeszgyárosnak, aki a székely
őserő és tehetség egyik megtestesülése volt.
Kitűnő üzletember, jó hazafi, a közért mindig
szívesen áldozó és dolgozó ember. Anyja:
Csiszár Mária, Csiszár Dénesnek, Csiszárfürdő
alapítójának egyetlen leánya. A kézdivásárhelyi főgimn.-ban és a bp.-i Szt István reál.gimn.-ban végezte középisk.-it, utána hallgatója volt a József Nádor Műegy.-nek, atyja
halála miatt tanulmányait megszakította és
átvette a birtok és gyár vezetését. A román
megszállás első éveiben — 11 éves korában —
áldozata volt a román csendőrök és rendőrök
erőszakoskodásainak. Az Erdélyi Párt kézdivásárhelyi csoportjának vál. tagja, alelnöke a
Kézdivásárhelyi Gazdakörnek, ig. tagja a
Báró Szentkereszthy Stefánia Agg-menháznak,
tisztje az önkéntes tűzoltóegyes.-nek. Hosszabb
tanulmányi úton járt Franciaországban, Németországban és Olaszországban. Városi és egyéb
közérdekű kérdésekről gyakran írt cikket a
kézdivásárhelyi „Székely Ujság”-ban és a volt
„Székely Hirlap”-ban. A szénsavas fürdők feltárása, a szeszgyártás, az üvegtermelés, erdősítés és néprajz, valamint a faj biológia terén
különleges szakismereteket szerzett. Állandó és
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szívós munkát végzett a Csiszárfürdő ismertetésében. Élénk tevékenységet fejtett ki a székely
nép gazdasági megerősödését célzó mozgalmakban és támogatta a szociális és nemzeti célokat
szolgáló akciókat. Tevékenységet fejt ki az
erdélyi fürdőélet emelése terén is, mint Csiszárfürdő és Fortyogófürdő társtulajdonosa. L.:
Kézdivásárhely, Apafi-u. 13—15. Tel.: 8.
Nagy Géza dr., Kolozsvár város árvaszékének elnöke. Szül.: Kolozsvár, 1892 nov. 12.,
r. k. Atyja: N. Dezső, az erdélyi r. k. státus
jószágigazgatója, anyja: Berényi Berta. Kolozsvárt a r. k. főgimn.-ban érettségizett, a
kolozsvári Egy.-en jogi doktorátust szerzett,
a magyaróvári Gazdasági Akadémián tanulmányokat folytatott. 1914—18-ig katonai szolgálatot teljesített a galiciai, orosz és olasz
fronton. 1918—20-ig Kolozsvárt tartózkodott.
1920-ban a nemzeti hadseregben szolgált,
1921—23-ig a nyugatmagyarországi felkelésben
vett részt. 1923-ban pénzügyi fogalmazó lett,
1924-ben pedig árvaszéki ülnök Jász-NagykunSzolnok vm.-ben. 1940 óta Kolozsvárott árvaszéki elnök. 1940-ig igazgatója volt a szolnoki
Vármegyei Kaszinónak, tb. tagja volt a Tisza
Evezős Egyletnek és az Erdélyi Férfiak Szolnokmegyei Egyes.-nek. Tart. főhadnagy. A II. o.
ezüst vit. érem és a Károly cs.-ker. tulajdonosa. Okl. gazdász. Járt Német-, Olasz-,
Lengyel- és Oroszországban. Németül és románul is beszél. L.: Kolozsvár, Döbrentei-u. 4.
Tel.: 30—43.
Nagy Gyula, tanfelügyelőségre berendelt
áll. ig.-tanító. Szül.: Marosvásárhely, 1905
jún. 29. A nagyenyedi Ref. Tanítóképző Intézeben tanítói, kántori és karnagyi okl.-et szrezett. 1923-tól 1928-ig a kolozsmegyei bogártelki ref. elemi isk. tanítója volt, 1928-tól
1933-ig a marostordamegyeijeddiref. elemi isk.
ig.-tanítója és kántora, 1933-tól 1940 aug.-ig
Szászvároson, mint a ref. egyház első kántora
és a Kuún-Kollégium tanítója működött. 1940
okt. 15-től a marosvásárhelyi I. áll. isk.-nál,
1940 dec. 7-től az ottani m.kir. tanfelügyelőségen teljesít szolgálatot. Szászvároson a
Magy. Népközösség főtitkára, a Kaszinó főkönyvtárosa és vál. tagja, Bogártelkén a
Hangya Szöv. ü.-v. ig.-ja. Szászvároson és
Jedden a ref. férfi vegyeskar karnagya volt.
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Ebben a minőségében számos műkedvelői előadást vezényelt, rendezett, de mint főszereplő
is résztvett számos darab előadásában, így az
„Iglói diákok”-ban, „Árvácská”-ban, „Cseregyerekek”-ben stb. Felolvasásokkal, szavalatokkal és zeneszámokkal is állandóan szerepelt Szászvároson. Élénk szerepet játszott az
erdélyi magyarság szövetkezeti, zenei és sport
életében. Mint a jeddi Gazdakör ifjúsági
vezetőjét aranyéremmel tüntették ki. Kitűnő
eredményeket ért el az atlétikában, főképpen
a diszkoszvetés terén, úgyhogy romániai viszonylatban az ország legjobb eredményeit
érte el. L.: Marosvásárhely, Tisza Kálmánu. 52.
Nagy István, a kolozsvári Magy. Színház
tagja. Szül.: Maroslekence, 1909 jan. 22., ref.
Atyja: N. Gábor, anyja: Nagy Julianna.
A nagyenyedi Bethlen Kollégiumban tett gimn.
érettségit, a kolozsvári Tud. Egy. bölcsészeti
karán abszolvált. 1921-től 1923-ig a nagyenyedi
Bethlen Kollégium Tanítóképző Intézetben volt
tanár. 1934-ben színi pályára lépett, a kolozsvári Magy. Színház tagja lett. A bp.-i Nemzeti
Színház vendégszereplésre hívta meg és nagy
sikerrel játszotta el Rákosi Viktor „Elnémult
harangok” c. darabjának főszerepét. Utóbb a
Nemzeti Színház tagjai közé szerződtette. Románul is beszél. L.: Kolozsvár, Magy. Színház.
Tel.: 20—02.
Nagy István, textilüzem-tulajdonos. Szül.:
Nagyszalonta, 1899 máj. 9., ref. Atyja: néh.
N. Mihály törpebirtokos, anyja: Sziky Julianna.
Iskoláit Nagyszalontán végezte, majd kitanulta
a fűszerkereskedői szakmát és évekig működött
ezen a pályán. Később társas viszonyban textilszövő üzemet alapított, de 1903-ban megvált
társától és azóta kesztyű gyártással foglalkozik. A világháborúban egy évig katonai szolgálatot teljesített. A nagyszalontai Kereskedő
Kör pénztárosa. Román impérium alatt magyar
munkások foglalkoztatásáért sok kellemetlenségben volt része. Németül, horvátul, románul
és olaszul beszél. L.: Nagyszalonta.
Nagy István dr., ifj., ügyvéd. Szül.: Lőcse,
1889., r. k. Érettségit a lőcsei kir. kat. főgimn.ban tett, jogot a bp.-i Egy.-en végzett, ügyvédi
okl.-et 1913-ban szerzett. Lőcsén, Ólublón és
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Bp.-en folytatott joggyakorlatot, a világháborúban katona volt és mint gyalogos tiszt 17 hónapig arcvonalszolgálatot teljesített. Tulajdonosa a bronz kat. érd. éremnek, az arany érd.
ker.-nek a vit. érem szalagján és a Károly
cs.-ker.-nek. Főhadnagyi rangban szerelt le.
Jelenleg gyakorló ügyvéd és Hódmezővásárhely város tb. tiszti főügyésze. Németül beszél.
L.: Bp., V., Szt. István-körút. 22. Tel.: 122—
299.
Nagy Jenő, gyógyszertártulajdonos. Szül.:
Nagyszeben, 1891, ref. Középisk. érettségi
után gyógyszerészi okl.-et szerzett. A világháborút végigküzdötte, a Signum Laudis a kardokkal, a Károly cs.-ker., a seb. ér., a magy.,
osztrák és bolgár háborús eml. ér.-ek tulajdonosa. Mint a 82. cs. és kir. gy. e. tart. hadnagya szerelt le. 1921-ben Marosvásárhelyen
megnyitotta saját gyógyszertárát, amelyet a
mai napig is vezet. A román megszállás alatt
tagja volt a Magy. Párt intéző biz.-ának és
különösen sokat foglalkozott a magyar kisebbségi sporttal. Húsz éve vezető tagja a Marosvásárhelyi Sport Egyletnek, amelynek előbb
főtitkára, majd ü.-v. alelnöke lett. Mint különböző szakoszt. elnöke nagy odaadással nevelte
városának ifjúságát a sportszeretetre és művelésére. Sikerült is országosan elismert eredményeket elérni és egyesületét minden nehézség
és román mesterkedés ellenére megmenteni.
Elnöke volt — kisebb megszakításokkal —
a marostordai Gyógyszerész Kollégiumnak, ami
megfelel a gyógyszerészi kamarának, jelenleg
elnöke a négy székely vm. úgynevezett Székelyföldi Gyógyszerészkerületének. A szakirodalommal is foglalkozott, több cikke jelent meg a
gyógyszerészeti lapokban a szakma különböző
kérdéseiről. Beszél németül és románul is. L.:
Marosvásárhely, Szent György-tér 2. Tel.: 217.
Nagy Lajos dr., nagybaczoni, ügyvéd, Kolozsvár város tiszti ügyésze. Szül.: Böshaza
(Szilágy vm.), 1907 máj. 2., ref. Atyja: sepsinagybaczoni N. Lajos, anyja: koronkai Kiss
Berta. A család székely nemesi származású. A kolozsvári Ref. Kollégiumban érettségizett, majd
Kolozsvárott szerzett jogi doktorátust. Katonaéveinek leszolgálása után ügyvédjelölt volt,
majd ügyvédi irodát nyitott. Mint ügyvéd jogi
irodalmi tevékenységet folytatott, különösen
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a helyi lapokban méltatta kisebbségi szempontból a megjelent törvényeket. 1940 nov. 20-ától
Kolozsvár thj. sz. kir. város tiszti ügyésze.
Tevékeny részt vett 22 éven keresztül az erdélyi
sportéletben, különösen az utóbbi években.
Vál. tagja a kolozsvári Magy. Nemzeti Kaszinónak, r. tagja az Erdélyi Múzeum Egyes.-nek,
titkára a KAG-nak, főtitkára a kolozsvári Korcsolya Egyletnek. Sportversenyeken több érmet
nyert. Beszél románul is. L.: Kolozsvár, Mussolini-út 56.
Nagy Lajos, ref. lelkész-esperes. Szül.:
Kányád (Udvarhely vm.), 1884 nov. 21., ref.
Egyszerű székely családból származik, középisk. és theológiai tanulmányait Kolozsváron
végezte, lelkészi okl.-et is ott szerzett 1908-ban.
Előbb Székelykeresztúron volt s. lelkész, majd
1911-ben r. lelkésszé választották és azóta
állandóan ott szolgál. A román impérium előtt
tagja volt a községi képviselőtestületnek, elnöke
az Iskolaszéknek és a Polg. Leányisk. gondnokságának, vál. tagja a Kaszinónak, elnöke a
Hangya Szöv.-nek. Volt egyházmegyei tanácsos,
egyházkerületi képviselő, egyházmegyei belmissziói előadó, egyházm.-i Lelkész Egyes,
elnöke, az Orsz. Lelkész Egyes. ü. v. titkára,
kerületi belmissziói biz. tagja, egyházmegyei
főjegyző. 1929-től az udvarhelyi egyházmegye
esperese, tagja a kerületi bíróság időszaki tanácsának, ig. tanácsos, zsinati r. képviselő s a
székelyudvarhelyi Ref. Kollégium elöljáróságának tagja, alapította és éveken át szerkesztette
a „Harangozó” c. vallásos néplapot, cikkei és
prédikációi jelentek meg a Református Szemlében, az Egyházi Figyelőben, Lelkipásztorban és
az Ut-ban. 1909—10-ben tanulmányúton volt
Németországban. A jénai és göttingeni egy.-eken
theológiai előadásokat hallgatott. Beszél magyarul és németül is. L.: Székelykeresztúr.
Nagy Lajos, főgimn. tanár, tb. főgimn.
igazgató. Szül.: Bethlen, 1881 ápr. 22., unit.
A család a Káli Nagy családból származik, az
előnevet nem használja. Atyja: N. Vencel,
anyja: Máthé Karolina. A Máthé család Káposztásszentmiklósi Hadnagy Máthé családból
ered. Középisk. Székelykeresztúron és Kolozsvárott az unit. főgimn.-ban végezte, főisk.
tanulmányait az Orsz. Rajztanárképzőben és
Tornatanárképzőben Bp.-en. Okl. rajz- és torna-
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tanár. 1903-ban lett tanár Székelykeresztúron,
azóta egyfolytában ott működik. A világháború
idején idegbaja miatt felmentették katonai szolgálata alól. 1939-ben kényszernyugdíjba küldötték, egyháza most ismét ténylegesítette.
1936—39-ig főgimn.-i igazgató tanácsos volt,
1939-ben tb. igazgató lett. 1912-ben résztvett
a székelykeresztúri Filharmóniai Társ. megalapításában, amelynek 1914-ben titkára, 1926ban elnöke volt. Az unit. Dávid Ferenc Egyes.
szkeresztúri elnöke. 1927 óta a székelykeresztúri
Hangya Szöv. igazgatója. 1903—14-ig kisebb
cikkeket írt a Székelykeresztúr c. lapban, tanügyi dolgozatai az Unitárius Egyház c. lapban
jelennek meg. Irásszakértői vizsgálatokat végzett a székelykeresztúri járásbíróság, az udvarhelyi törvényszék és a marosvásárhelyi kir.
tábla részére. Mint grafikus és akvarellista
kiállítást rendezett 1938-ban Székelykeresztúron.
1903-ban olaszországi tanulmányúton volt.
Németül és románul is beszél. L.: Székelykeresztúr, Kis-u.
Nagy Lajos dr., ügyvéd. Szül. Abony, 1907.
ref. Reálgimn.-i érettségi után beiratkozott a
debreceni Gazdasági Akadémiára és elvégezte
a hároméves tanfolyamot, azután jogász lett
a debreceni Egy.-en, ott jogtudorrá avatták és
Budapesten megszerezte az ügyvédi okl.-et.
Már harmadéves jogász korában ügyvédi irodában tevékenykedett. Irodája leginkább magánjogi ügyekkel foglalkozik. L.: Bp., V., Markó-u.
7. Tel.: 310—823.
Nagy László dr., ügyvéd, Kolozsvár város
tiszti főügyésze, az Erdélyi r. k. Egyházmegyei Tanács jogtanácsosa. Szül.: Kolozsvár, 1889 febr. 5., r. k. Atyja: N. János,
anyja: Szabó Róza. A kolozsvári piarista főgimn.-ban érettségizett, a Ferencz József Tud.
Egy.-en jogi doktorátust szerzett, Marosvásárhelyen tett egységes bírói és ügyvédi vizsgát.
1918 óta ügyvéd, 1920 óta az Egyházmegyei
Tanács jogtanácsosa, továbbá jogtanácsosa a
Minerva Nyomda R.-T.-nak. 1915—18-ig résztvett a világháborúban, az olasz és orosz fronton
teljesített szolgálatot, egyízben megsebesült.
Tart. főhadnagy. Kitüntetései: Signum Laudis,
az I. o. ezüst vit. érem kétszer és a Károly
cs.-ker. 1940. nov. 21-óta városi tiszti főügyész. A Magy. Nemzeti Kaszinó, a KAG
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tb. elnöke, az EME és az EMKE vál. tagja,
a Társadalom, az Iparosegylet tagja. Kiváló
egyházjogász. Németországban és Olaszországban tett utazásokat. Németül és románul is
beszél. L.: Kolozsvár, Szentegyház-u. 55.
Tel.: 11—37.
Nagy László dr., temesvári, ügyvéd. Szül.:
Debrecen, 1905, ref. Középisk. a temesvári
piaristáknál és a bp.-i Ferenc József Intézetben végezte, azután a párizsi Sorbonne hallgatója lett, majd a szegedi Egy.-en letette szigorlatait és jogtudorrá avatták. Ügyvédjelölti
gyakorlatát az O. H. E.-nél folytatta, majd
megnyitván irodáját, nagyobb külföldi cégek
képviseletét vállalta. Később Bp.-en ingatlannal összefüggő gyakorlatot folytatott. A Magy.
Mezőgazdasági Kiviteli Intézet R.-T. jogtanácsosa. Tagja a Hágai Nemzetközi Biz. Tud.
Egyes.-ének. Németül, franciául és angolul is
beszél. L.: Bp., V., Géza-u. 4. Tel.: 123—318.
Nagy Miklós dr., primor, szotyori, a marosvásárhelyi kir. törvényszék elnöke. Szül.: Sepsibesenyő (Háromszék vm.), 1881 nov. 20., ref.
Atyja: néh. sz. N. Áron földbirtokos, anyja:
Márkusfalvi Forró Berta. Gimn. tanulmányait
a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó-kollégiumban, az egy.-et Bp.-en és Kolozsváron végezte,
jogi doktorátust és ügyvédi okl.-et szerzett.
Három és félévig ügyvédjelölt volt, 1907-ben
a marosvásárhelyi kir. bíróság szolgálatába
lépett. 1914—18-ig katonai szolgálatot teljesített a 46-os közös gy. e. kötelékében, az olasz
harctéren. Tart. hadnagy, a II. o. ezüst vit.
érem és a Signum Laudis tulajdonosa. 1918—
1921-ig Besenyőn működött, de a románok
elmozdították állásából. 1921—23-ig Újpesten,
1923—27-ig a pestvidéki törvényszéken volt
bíró, 1927—36-ig az ócsai járásbíróság elnöke
volt. majd 1936-ban a pestvidéki törvényszék
tanácselnökévé nevezték ki. 1940 óta a marosvásárhelyi törvényszék elnöke. A bp.-i Orsz.
Kaszinó tagja. Járt Olaszországban és Ausztriában. Németül is beszél. L.: Marosvásárhely,
Törvényszék.
Nagy Miklós, kibédi, az Erdélyi Magy.
Gazdasági Egyes. központi titkára, az „Erdélyi
Gazda” szerkesztője. Szül.: Torda, 1913 máj.
3., ref. Atyja: k. N. Miklós ny. tb. főszolga-
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bíró, anyja: géresi Balogh Etelka. A család
tősgyökeres erdélyi származású. A kolozsvári
Felsőbb Mezőgazdasági Tudományok Akadémiáján szerzett gazdasági mérnöki okl.-et,
állattenyésztési szakvizsgát tett és okl.-et szerzett, minisztériumi versenyvizsgát nyert. Hoszszabb tanulmányúton járt Dániában és Németországban, majd a székelykeresztúri Gazdasági
Iskolánál, azután pedig a nagyenyedi Tanítóképzőben volt szaktanár. Tagja volt mindig az
erdélyi magyar érdekképviseleti alakulatoknak.
Főleg mezőgazdasági és közgazdasági téren
fejtett ki irodalmi tevékenységet, leginkább az
általános mezőgazdasági és birtokpolitikai,
szakoktatási kérdésekkel foglalkozik. Beszél
németül, románul, franciául és dánul is. L.:
Kolozsvár, Görögtemplom-u. 1. Tel.: 21—58.
Nagy Tibor dr., ügyvéd, megb. kir. közjegyző. Szül.: Kézdivásárhely, 1909 ápr. 10.,
r. k. Atyja: N. Dénes tanár, anyja: Kiss Rozália. A maros vásárhelyi r. k. gimn.-ban érettségizett, az egy.-et Kolozsvárt végezte és jogi
doktorátust szerzett. 1936 óta folytat ügyvédi
gyakorlatot, de egyben közjegyző h. is volt.
Erdély visszacsatolása után a magyar katonai
hatóságoktól megbízást kapott önálló közjegyzői iroda vezetésére. A Magy. Párt, a Kaszinó tagja, a Csíkszeredai Testnevelő Egyes.
ü. v. alelnöke. Románul és franciául is beszél.
L.: Csíkszereda, Mikó-u. 9.
Nanovfszky Károly dr., orvos. Szül.: 1910
okt. 6., unit. Atyja: N. György, anyja: Dombrády Ilona. Középisk. a kolozsvári Unit. Koll.ban végezte, orvosdoktori okl.-et a bp.-i Tud.
Egy.-en szerzett. Egy.-i hallgató korában a
Székely Egyet. és Főisk. Hallgatók Egyes.-nek
Kolozsvár nemzetségében három évig nemzetségfő és a Brassai Sámuel unit. ifj. egyes,
alelnöke volt. Románul is beszél. L.: Bp.,
IX., Üllői-út 101. Tel.: 139—669.
Nappendruck Kálmán dr., OTBA orvos,
Torda-Aranyos vm. v. tb. tiszti főorvosa, Torda
város v. főorvosa. Szül.: Kolozsvár, 1889
márc. 1., r. k. Atyja: dr. N. Kálmán városi
tisztiorvos, anyja: Medgyasszai Gyula Irma.
A kolozsvári piarista gimn.-ban érettségizett,
a Ferencz József Tud. Egy.-en szerzett orvosi
okl.-et 1914-ben. Később tisztiorvosi, törvény-
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széki orvosi és egészségtantanári képesítést
nyert. Egyet. gyakornok volt, majd menhelyi
másodorvos, később pedig Tordán tiszti főorvos. A román impérium alatt mint városi
orvos működött. Az Erdélyi Múzeum Egylet,
az EME tagja, atordai Népkonyha biz. elnöke.
Fél évet töltött a berlini szülészeti klinikán.
Magyar lapokban cikkei jelentek meg. A II. o.
Vöröskereszt tulajdonosa. Németül, románul és
franciául is beszél. L.: Kolozsvár, Petőfi-u. 30.
Tel.: 32—16.
Nádas Béla dr., ny. törvényszéki bíró, ügyvéd. Szül.: Kaba (Hajdú vm.), 1882., ref. A szolnoki áll. főgimn.-ban tett érettségit és a bp.-i
Egy.-en elvégezte a jogot, doktorrá avatták,
majd megszerezte az ügyvédi okl.-et. Igazságügyi szolgálatba lépett és fokozatos előléptetés
után törvényszéki bíró lett. Amikor nyugdíjba
vonult, ügyvédi irodát nyitott és jelenleg gyakorló ügyvéd. A Rózsadombi Egyes. ügyészfőtitkára és számos társadalmi egyes. vál.
tagja és ügyésze. Németül beszél. L.: Bp., III.,
Szemlőhegy-u. 25. Tel.: 152—997.
Nádudvary György dr., városi tiszti orvos,
MÁV pályaorvos, OTI és OTBA ellenőrző orvos.
Szül.: Szilágysomlyó, 1903 ápr. 24., ref. Atyja:
N. Jenő ügyvéd, anyja: Berei Bartha Vilma.
A kolozsvári ref. gimn.-ban érettségizett, az
egy.-et Bp.-en végezte, ahol orvosi diplomát
szerzett. 1926—37-ig Bp.-en a Herzog-klinikán,
Szombathelyen a bábaképzőben, Pécsett és
Sopron vm. kapuvári közkórházában működött.
Szászföldön körorvos volt, 1940 óta Szilágysomlyón városi tiszti orvos. A SZEFHE, a
Magy. Rheuma Orvos Egyes. és a Természettudományi Egylet tagja. Tart. segédorvos.
Belgyógyász, sebész, szülész-nőgyógyász szakorvos. Járt Németországban, Csehországban,
Ausztriában és Jugoszláviában. Németül, románul is beszél. L.: Szilágysomlyó, Vármegyeház-u. 15.
Nánay László dr., vm.-i aljegyző. Szül.: Bátaszék, 1912 febr. 3., r. k. Atyja: néh. Mayer János, anyja: Hohmann Mária. A bonyhádi gimn.ban érettségizett, a pécsi Egy.-en államtud.
doktorátust szerzett. 1932 óta Baranya vm.-nél
teljesít szolgálatot, a visszacsatolás óta pedig
Kolozs vm. törvényhatóságánál. A DFHE

Nemeskéri-Kiss Sándor

tagja. Olaszországban, Francia-, Németországban tett utazásokat. Németül és angolul is beszél. L.: Kolozsvár, Gr. Kúun-u. 4.
Nánási János dr., nánási, ügyvéd. Szül.:
Oláhújfalu, 1896 jan. 12., ref. Atyja: néh. N.
József, anyja: Botos Klára. A nagyenyedi
Bethlen-Koll.-ban érettségizett, az egy.-et Kolozsváron végezte, jogi doktorátust és ügyvédi
okl.-et szerzett. 1915—16-ig katonai szolgálatot
teljesített az orosz fronton. 1916-ban orosz fogságba esett, ahonnan 1919-ben tért vissza.
1932-ben Marosvásárhelyen ügyvédi irodát nyitott, azóta ügyvédi gyakorlatot folytat. A Magy.
Párt központi intézőbiz.-nak tagja, a helyi
tagozat elnöki tanácsának tagja és jogtanácsosa. A MSE vál. tagja és kétízben főtitkára
volt. Az EKE v. jogtanácsosa, a ref. egyház
jogtanácsosa, a Magy. Kaszinónak nyolc év óta
főtitkára. Tart. zászlós, az I. o. ezüst vit. érem
tulajdonosa. Románul is beszél. L.: Marosvásárhely, Sándor-u. 36. Tel.: 615.
Nemeskéri-Kiss Sándor, nemeskéri, ny.
r. k. követ és meghatalm. miniszter, cs. és kir.
kamarás, földbirtokos. Szül.: Göd, 1884 máj.
14., r. k. Atyja: néh. N. K. Pál cs. és kir.
kamarás, anyja: Szapáry Vera grófnő, csillagkeresztes hölgy. Családja a magyar történelem
egyik sokat szereplő és kimagasló családja.
Középisk. elvégzése után a bp.-i Tud. Egy.
jogi karán folytatta tanulmányait, majd a
magyaróvári Gazdasági Akadémián szerzett
okl.-et. Pályája kezdetén Londonban, Rómában, Berlinben, Szófiában volt földmívelésügyi
szaktudósító, majd hosszabb ideig működött
Rómában, mint a Nemzetközi Mezőgazdasági
Intézet titkára. Utána diplomáciai szolgálatba
lépett, titkára volt a békekonferenciának,
15 éven át különböző m. kir. követségek élén
állott, így vezette a szófiai, stockholmi, helsinkii
követségeket, akreditálva Dániába, Norvégiába
és a Balti államokba. Közben a leszerelési
konferencia magyar biz.-nak főtitkára volt
Genfben, többször Magyarország delegátusa
a Népszövetség ülésein. Résztvett a világháborúban mint huszárkapitány, megsebesült. Számos
katonai és polgári kitüntetés, így a sebesülési
érem, a Nagy Signum Laudis, a bolgár hadiékítm. kat. érd. ker., számos nagykereszt és
külföld magas polgári kitüntetés tulajdonosa.
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Jelentős szerepet visz a magyar lósport és
lótenyésztés életében, orsz. elnöke a Magy.
Gazdák Lovas Egyes.-nek, az Urlovasok Szöv.
igazgatója és versenyintézője, a Magy. Lovaregylet vál. tagja, a Nemzeti Vadászati Védegyl., a Pestmegyei Gazd. Egyes. ig. vál. tagja,
több nagyobb testület alelnöke és ig. tagja.
Széleskörű irodalmi működést is kifejtett,
több önálló munkája jelent meg: Egyszer volt,
Röptében, Pipaszó, Amit az ember el nem
felejt, címmel. Bolgár nyelven is megjelent
egy munkája a versenylovak idomításáról.
Számos tanulmányt, cikket írt, részben álnév
alatt mezőgazdasági, lótenyésztési és közgazdasági szaklapokba. Beszél és ír franciául,
angolul, oroszul, olaszul, svédül, németül,
bulgárul, beszél törökül és tótul. L.: Göd
(Pest vm.).
Neogrády László, nógrádi, festőművész.
Szül.: Bp., 1896 ápr. 2. Atyja: N. Antal,
anyja: Telepy Margit. Középisk. tanulmányai
elvégzése után beiratkozott az Orsz. Magy.
Képzőművészeti Főisk.-ra, stúdiumait azonban a háború miatt meg kellett szakítania.
Két évig szolgált az 1. honv. huszárezrednél.
A háború után Párizsban folytatta tanulmányait. Amikor Párizsból hazajött, már külföldön ismert, beérkezett művész volt. A Képzőművészeti Egyes. tagjai sorába választotta.
Portré- és tájképeivel a magyar festőművészet
élvonalában áll. 1921-ben megfestette a Kormányzó úr arcképét. Nagy szerepet tölt be a
„Fészek” művészek klubjánál, amelynek ig.-vál.
tagja és háznagya. Munkássága során számos
díjat és kitüntetést kapott, a Műcsarnok 1922.
évi tárlatán elnyerte a Horváth Károly-díjat, az
1927-es tavaszi tárlaton kitüntető elismerést
kapott. Beszél németül is. L.: Bp., V., Pannoni-u. 36. V. 2.
Németh Antal dr., a Nemzeti Színház igazgatója, egyet.-i m.-tanár. Szül.: Bp., 1903. A bp.-i
és a berlini egy.-en végezte tanulmányait és már
doktori értekezését is a színművészet köréből
írta „A színjátszás esztétikájának vázlata”
címen. A disszertáció megjelent a „Budapesti
Szemlé”-ben is. A Kultuszmin. ösztöndíjával
Berlinben tanulmányozta a korszerű rendezést,
az 1929—31. évben a szegedi Városi Színház
drámai rendezője volt. Innen áll. ösztöndíjjal
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másodszor is külföldre ment és Münchenben a
bajor áll. Operaházban operarendezői tanulmányokat folytatott. Ugyanakkor a müncheni
Egyet. Színháztud. Intézetében dolgozott és
ott két előadást is tartott. A Goethe-jubileum
alkalmából nyolc Goethe-darab rendezői elképzelését tervezte „Ein ungarischer GoetheCyklus” címmel és ezt a rendezői elképzelését
mutatta be a müncheni Theatermuseumban, a
berlini áll. színházak múzeumában és a Színháztud. Intézet kölni kiállításán is. Hosszabb
ideig tartózkodott Kölnben, majd Párizsban,
ahol ugyancsak a színművészeti kultúrát tanulmányozta. Hazatérése után szerkesztője lett a
„Napkelet” c. folyóiratnak. „Az ember tragédiája a színpadon” és „Bánk bán száz éve a
színpadon” c. könyveiben a két klasszikus
magyar dráma színpadtörténetét dolgozta fel
részletesen. Az olasz kir. Tud. Akadémia meghívására résztvett a római színházi világkongresszuson és két előadást tartott az Akadémián. 1935 tavaszán a magyar Rádió meghívta dramaturg főrendezőjének, ugyanakkor a
debreceni Egy. a színháztud. m.-tanárává
avatta. 1935 jún. 1. óta ig.-ja a Nemzeti Színháznak, amelynek hagyományosan magas színvonalát annyira emelte, hogy ma a hasonló
kultúrintézmények közül is kimagaslik és
európaszerte legkitűnőbb hírnévnek örvend.
Ig.-i működéséhez fűződik a keresztény nemzeti iránynak az egész vonalon való érvényesülése, a színház műsorának leggondosabb megválogatása és felfrissítése, uj magyar tehetségek
műveinek színrehozatala és jeles fiatal színésznemzedék gyakorlati nevelése, és egészen
eredeti, igen hatásos rendezések. Bécsben,
Berlinben és Frankfurtban a színház együttesével a külföldi kritika osztatlan elismerésével találkozó vendégjátékokat rendezett, amelyeknek során előadták „Az ember tragédiájá”-t, „Faust”-ot és „Csongor és Tündé”-t.
Esztétikai és színművészeti problémákról számos cikket írt napilapokba és folyóiratokba és
mint magyar a színművészeti viszonyok egyik
legkitűnőbb ismerőjének fontos szerep jutott a
Színművészeti Kamara létesítését megelőző
tanácskozásokon. Felső hatóságának elismerése,
a Nemzeti Színház állandóan telt házai a legbeszédesebb igazolása színig.-i működésének,
amelynek elején sok nehézséget küzdött le,
amíg művészi elgondolásait a nemzeti szín-
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játszás tökéletesedése érdekében érvényre tudta
juttatni. L.: Bp., Nemzeti Színház.
Németh Béla dr., fogorvos, OTI orvos.
Szül.: Nagyszeben, 1905 ápr. 27., r. k. Atyja:
N. József, anyja: Bartha Erzsébet. A debreceni
r. k. gimn.-ban érettségizett, a bp.-i Tud. Egy.-en
1933-ben orvosi okl.-et szerzett. A bp.-i a Horthy
Miklós közkórház belgyógyászatán dolgozott
1933-ig, 1936-ig szaktanulmányokat folytatott
a bp.-i Honv. és Közrendészeti Kórházban.
1933—40-ig Moson-Magyaróváron volt fogorvos, 1940 óta Nagyváradon OTI fogszakorvos.
Egy. tanulmányai alatt hat évig tagja volt
Bp.-en az Egyet.-i Századnak. A MONE, a Fogorvosok Orsz. Egyes.-nek tagja. Tart. segédorvos. Németül, románul is beszél. L.: Nagyvárad, Hitler Adolf-u. 11.
Németh Béla dr., ügyvéd, m. kir. kormányfőtanácsos, v. szfőv. törv. hat. biz. tag, a
Konzervgyárosok Orsz. Szöv. elnöke. Szül.:
Nagyszentmiklós, 1872. Jogtud. tanulmányainak elvégzése után ügyvédi okl.-et szerzett.
Tizennégy éven át dolgozott mint ügyvéd
Eötvös Károly mellett és maga is több nagy
bűnperben keltett figyelmet védői munkájával. Leginkább polgári ügyekkel foglalkozott.
Tagja volt a szfőv. törv. hat. biz.-ának és élénk
szerepet vitt az Egységes Községi Polgári Pártban. Még 1907-ben megalapította az „Oceán”
konzervgyárat, 1917-ben pedig a Magy. Konzervgyárosok Orsz. Szöv.-ét, amely elnökévé is
választotta. Ugyancsak elnöke volt 14 éven át
a Háztulajdonosok Orsz. Szöv.-nek és tb. tagja
a Párizsban székelő Háztulajdonosok Nemzetközi Uniója végrehajtó biz.-ának. Tagja volt
az Idegenforgalmi Tanácsnak, presbitere a
Kálvin-téri ref. egyháznak. Gazdasági kérdésekről több értékes cikke jelent meg a
fővárosi napilapokban. L.: Bp., II., Naphegy-u. 21.
Németh József dr., a kápolnokmonostori
járás főszolgabírája és vit. hadnagya. Szül.:
Szatmár, 1904 márc. 31., r. k. Atyja: N. József,
anyja: Hetei Nagy Róza. A szatmári kir. kat.
főgimn.-ban érettségizett, később jogtudori és
közigazgatási okl.-et szerzett. 1923-ban a szatmári vasútállomás szolgálatába lépett, majd a
román nyelv elsajátítása végett Nagyszebenben
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vasúti tanfolyamot végzett és ott 1924-ben a
vasút szolgálatába állott. 1924—39-ig mint
kerületi elöljáró, majd mint ügyész Szatmár
városnál volt alkalmazva. 1939—40-ig mint
Szatmár vm. közigazgatási osztályvezetője működött, 1940-ben közigazgatási előadói, majd
főszolgabírói kinevezést kapott. Szatmári r.
k. egyházi tanácsos, az Erdélyi Önvédelmi
Szervezet tagja. 1919-ben, 16 éves korában a
székely hadseregben szolgált, a románok ellen
harcolt. 1919-ben elfogták, fogságba vetették.
Románul is beszél. L.: Kápolnokmonostor 121.
Tel.: 1.
Németh Mária, operaénekesnő, a m. kir.
Operaház tb. tagja. Szül.: Körmend, 1899.
Tanítónői pályára készült, de gyönyörű, széles
skálájú szoprán hangja és rendkívüli énektehetsége annyira feltűnt, hogy hozzáértők
rábeszélésére énekesnőnek képeztette magát.
Bp.-en László Géza tanárnál folytatta énektanulmányait, amelyeket azután külföldön még
tökéletesített. Első fellépése Bp.-en a Városi
Színházban volt, ahol az „Álarcos bál” Amália
szerepében lépett fel és bemutatkozása a művészi
szenzáció erejével hatott. A közönség melegen
ünnepelte, a sajtó hasábos kritikákban számolt be a rendkívüli tehetségű énekesnő felbukkanásáról. Ifj. Wlassics Gyula br., az áll.
színházak akkori főig.-ja, a m. kir. Operaházhoz szerződtette. Ennek kötelékében azonban
csak rövid ideig működött, mert Schalk Ferenc,
a bécsi áll. Opera ig.-ja egyik bp.-i vezénylése alkalmával annyira kimagasló képességűnek és a legnagyobbfokú igényeket is kielégítő,
kiforrott művésznőnek találta, hogy nyomban
szerződtette a bécsi Operához. Ennek szoprán
énekesnői között akkoriban olyan világmárkát
jelentő tagok is voltak mint Jeritza Mária,
Lehmann Lőtte stb. Azóta is a bécsi Operaház
tagja, de kivételes művészetét az egész világon
ismerik, mert jóformán minden külföldi zenei
kultúrközpontban is vendégszerepeit, mindenütt magával ragadva közönséget és legszigorúbb bírálókat egyaránt. Lírai melegséggel, drámai erővel és kitűnő színjátszó képességgel alakítja szerepeit, amelyekben tökéletesen szólaltatja meg a zeneszerző és szövegíró
elgondolásait. Rendkívül széles művészi skálája mellett bizonyít, hogy Bellinitől kezdve,
Verdin és Leoncavallón át Strauss Richárdig,
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csaknem minden szerzőnek műveit tökéletesen
interpretálja. Világviszonylatban is az énekes
művészet egyik legmegbecsültebb értéke. Mint
a bp.-i Operaház tb. tagja, évente a fővárosban is vendégszerepeit, de gyakran föilépett
hangversenyen és az Állatkertben rendezett
szabadtéri operaelőadásokon. A magyar föld
iránti rajongó szeretetből Somogy megyében
birtokot vásárolt, amelyen tökéletes mintagazdaságot rendezett be, úgyhogy tenyészállatait és terményeit a bp.-i Mezőgazdasági
Kiállításon több ízben kitüntették.
Németh Péter dr., kúriai bíró. Szül.: Bp.,
1883., r. k. Atyja: néh. Németh Péter kúriai
bíró és jogtudományi író. Középisk. a kalocsai
jezsuita és a váci piarista gimn.-ban, egy. tanulmányait Berlinben, Bécsben és Bp.-en végezte.
Jogi és államtud. doktorátusa van és bírói okl.-et
szerzett. Igazságügyi szolgálatát mint joggyakornok kezdte 1906-ban, 1910-ben jegyző,
1914-ben albíró Pestszenterzsébeten, 1915-ben
törvényszéki bíró, 1917-ben fiumei kir. ügyész
és az összeomlás után ismét Bp.-en büntető
törvényszéki bíró, 1926-ban tanácselnök. Amikor 1920-ban a fiatalkorúak bíróságát felállították, annak volt a vezetője és 1939-ben kúriai
bíróvá nevezték ki. Rengeteg cikket és tanulmányt írt főleg a fiatalkorúak büntető jogára
vonatkozólag magyar, német, francia, angol és
görög nyelven bel- és külföldi szaklapokba.
A Magy. Jogászegylet büntetőjogi osztályának
alelnöke, a Magy. Psychológiai Társ. kriminalpsychológiai szakosztályának elnöke, valamint
1935 óta elnöke a Fiatalkorúak Bírái Nemzetközi Egyes.-nek. Tulajdonosa a belga Lipótrend középkeresztjének és a görög Phenix-rend
tiszti nagykeresztjének a csillaggal. Németül,
franciául, olaszul és angolul beszél. L.: Bp., II.,
Garas-u. 24. Tel.: 150—616.
Némethy Károly dr., újfalusi, szfőv. tanácsnok. Szül.: Bp., 1890. 1911-ben lépett a főváros szolgálatába és rövid elöljárósági működés
után az akkori szociálpolitikai és kulturális
ügyosztályba került. A világháborúban megkapta a nagy ezüst vit. érmet, az ezüst és bronz
Signum Laudist, a kat. érd. ker.-et a kard. és
a Károly cs.-ker.-et. IV. Károly király aranysarkantyús vitézzé ütötte. Mint tart. huszárszázados, a magyar-osztrák és bolgár háborús
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eml. érem tulajdonosa. M. kir. kormányfőtan.
Polg. kitüntetései: a Magyar Érdemrend középkeresztje, a magyar Vöröskereszt érdemkeresztje, a Corona d’Italia, a belga II. Lipót,
a dán Daneborg, a finn fehér rózsarend, valamint a spanyol és bolgár polg. érdemrend parancsnoki keresztjei. A háború befejeztével
polgármesteri titkárrá választották, majd öt
éven keresztül a főpolgármesteri hivatal vezetője volt. A közművelődési ügyosztály felállítása óta annak vezető tanácsnoka. Munkásságának idejére esik az új Fővárosi Könyvtár
megnyitása, a Fővárosi Képtár megalapítása,
az iskolánkívüli népművelés új alapokra fektetése, a szabadegy. megnyitása, Bp. légoltalmának megszervezése és a külföldi kulturális kapcsolatok kiépítése. Tanulmányutakat tett majdnem egész Európában és az Amerikai Egyesült
Államokban.
Nits János, gyógyszerész. Szül.: Kraszna,
1870 szept., r. k. Atyja: N. Dániel földbirtokos,
anyja: Betegh Julianna. Középisk. elvégzése
után Kolozsvárott szerzett gyógyszerészi okl.-et.
Hosszú ideig a híres Széki-féle gyógyszertár
gondnoka volt. Később Szamosújváron lett
gyógyszertárgondnok, bérlő és végül 1910 óta
tulajdonos. A r. k. státus tagja, a Gyógyszerész
Testületnek v. elnöke. Az utolsó magyar választáson mint elnök működött. Két évig szerkesztette a Szamosúj vári Közlönyt. Több
cikket írt gyógyszerészeti szaklapokba. Németül, románul is beszél. L.: Szamosújvár
Piac-tér.
Nyáguly Antal dr., ügyvéd. Szül.: Szentkatolna, 1904 jún. 13., r. k. Atyja: Ny. János,
anyja: Imecs Mária. A kézdivásárhelyi rk.
minorita gimn.-ban érettségizett, majd a kolozsvári Egy. jogi fakultásán folytatta tanulmányait,
jogi doktorátust és ügyvédi okl.-et szerzett.
1930—31-ig Nagyszalontán volt ügyvédjelölt.
1931 óta Kolozsváron ügyvéd. A kolozsvári
Székely Társ. főtitkára és vál. tagja, a Magy.
Kaszinó tagja, a kolozsvári r. k. egyházközség
vál. tagja, az EMKE, a Magy. Társadalom
tagja, a KKSE ügyésze, a Hargita önsegélyző
Takarék és Hitelszöv. egyik alapító tagja, felügyelőbiz. elnöke, jelenleg ig. tagja. Jogi szakcikkeket írt. Románul is beszél. L.: Kolozsvár,
Budai-u. 7.
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Nyáry Miklós dr., ügyvéd, szfőv. törv.
hat. biz. tag. Szül.: Bp., 1896 nov. 30., ref.
Atyja: néh. Ny. Sámuel, anyja: néh. Weber
Lujza. Ősrégi váci ref. gazdálkodó család sarja.
Gimn. érettségi után 28 hónapon át a harctéren arcvonalbeli szolgálatot teljesített és
vitézségéért az ezüst vit. ér.-mel, a Signum
Laudis-szal és Károly cs.-ker.-tel tüntették ki.
A háború után jogi tanulmányokat folytatott
és a doktorátus, valamint az ügyvédi okl. megszerzése után 1925-ben ügyvédi irodát nyitott.
Gömbös Gyula miniszterelnöksége idején bekapcsolódott a főváros politikai életébe és
vezető szerepet vitt a Nemzeti Egység Pártja
V. kerületi szervezetében. 1938 óta Bp. szfőv.
törv. hat. biz.-ának tagja, 1940 óta pedig a
bp.-i Orvosi Kamara ügyésze. Vál. tagja a
bp.-i Ügyvédi Kamarának, ü.-v. elnöke a Népegészségügyi és Munkásvédelmi Szöv.-nek és
helyet foglal számos más egyesület vezetőségében is. A várospolitikai lapokba számos cikket írt, amelyekben főképpen szociális, munkásvédelmi és lakásépítési kérdésekkel foglalkozott. Több tanulmányutat tett Németországban és Olaszországban, mindkét országban
ápolta a kapcsolatokat a magyar és külföldi
ügyvédi, valamint frontharcos körökkel. Beszél
német, olasz, angol és francia nyelven is. L.:
Bp., V., Szt István-körűt 17. Tel.: 112—211.
Nyékhegyi István dr., nyékhegyi, ny.
szfővárosi fogalmazó. Szül.: Eperjes, 1895.
Az államtud. doktorátus megszerzése után a
szfőváros szolgálatába lépett. Az 1918/19-i
ifjúsági ellenforradalmi mozgalmakban vezető
szerepet vitt, majd élénk tevékenységet fejtett
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ki Bp.-en és külföldön a Nemzetközi Sajtóakadémia felállítása érdekében. Sokat tárgyalt
erről német és svájci érdekeltségekkel és a tárgyalások eredményes befejezése után Zürichben
fel is állították a Nemzetközi Sajtóegyetemet.
Az intézmény szervező biz.-ának titkárává
nevezték ki, a Népszöv. bekapcsolódása után
Európa és Amerika számos tudósával és politikusával tárgyalt előadások megtartása végett.
A világháborút mint tart. zászlós küzdötte
végig és súlyos gránátsebesülés közben megrokkant. A keresztény nemzeti irányzatot számos Ujságcikkben és politikai tevékenységével is
szolgálta. Több szépirodalmi munkája és tanulmánya is megjelent, főképpen a sajtó köréből
merített kérdésekről. Szépirodalmi munkái:
„Egy pesti jogász naplójegyzeteiből”, „A lányok” stb. L.: Bp., IX., Ipar-u. 9. Tel.:
135—716.
Nyisztor Miklós dr., nőgyógyász alorvos.
Szül.: Felsőbánya, 1908 dec. 19., g. kat.
Atyja: Ny. Zakariás földbirtokos, anyja:
Máriás Julianna. Gimn. tanulmányait Nagybányán végezte, egye. éveit Kolozsvárott töltötte, orvosi okl.-ét 1934-ben szerezte meg.
Egy évig a szatmári kórház gyakornoka volt,
majd a székelyudvarhelyi közkórház alorvosának nevezték ki. 1939-ben a Bábaképző Intézet
igazgató-főorvosául hívták meg és 1940-ben az
áll. közkórházak szolgálatába állott. Hadnagyorvos. Szaklapokban több nagy érdeklődést kiváltó dolgozata jelent meg a nőgyógyászati
kérdésekről. A szatmári Orvosi Kamara tagja.
Beszél románul, franciául, németül. L.: Szatmár,
Közkórház.
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O
Oberding Antal dr., vállalati igazgató.
Szül.: Budafok, 1900 júl. 5., r. k. Atyja:
O. Antal, anyja: szilvásújfalui Loksay Jolán.
A kolozsvári piaristák főgimn.-ban érettségizett,
a bp.-i Műegy.-en két félévet hallgatott. Később
Szegeden államtud. doktorátust szerzett. 1918ban katonai szolgálatot teljesített a 21. honv.
gy. e. kötelékében. Egyet. tanulmányainak elvégzése után atyja műsz. váll.-hoz lépett be, jelenleg
is ott tevékenykedik. A román megszállás
alatt a Szamos-tartományi Vas- és Fémipari
Munkaadók
Céhének
közp.
vezértitkára
volt. Képviselőtestületi tagja a Kolozsvárbelvárosi r. k. egyházközségnek, tagja a kolozsvári „Társadalom” Kaszinónak, a EKE-nek és
a KAC-nak. Központi fűtés és vízellátási
berendezések tervezése terén különleges szakismeretekkel rendelkezik. Ausztriában és Csehszlovákiában tett utazásokat. Németül és
románul is beszél. L.: Kolozsvár, Mátyás
király-tér 21. Tel.: 16—25.
Oberding József György dr., egyetemi int.
tanár. Szül.: Bp., 1902 nov. 9. Atyja: O.
Antal, anyja: Loksay Jolán. Francia származású családból származik, ősei 200 évvel ezelőtt
jöttek Lotharingiából Magyarországra. Az eredeti családi név Aubertin volt, amely a családnak a Bánságban való letelepülése után az

ottani német környezetben elnémetesedett.
Középisk. elvégzése után a bp.-i Közgazdaságtud. Egy.-en folytatott tanulmányokat, közgazdasági okl.-et és közgazdaságtud. doktorátust
szerzett. Egyet. tanulmányainak befejezése után
Kolozsvárra ment, ott résztvett a kisebbségi
agrártársadalmi mozgalmakban. Előbb az EGE
falusi gazdakör szervező akciójában, később
az Erdélyi Magy. Földhitelintézet alapításában tevékenykedett, majd a szövetkezeti
mozgalomban működött mint a Gazdasági
Hitelszöv.
Szöv.-nek
titkára.
Gyakorlati
munkássága mellett széleskörű irodalmi tevékenységet fejtett ki a kisebbségi gazdaság és
nemzetpolitika terén. A Darányi Ignác Agrártud. Társ. tagja, az Erdélyi Múzeum Egylet
jogi és társadalomtud. szakosztályának titkára, a
pécsi egy.-i Kisebbségi Intézet tagja, az Erdélyi
Kárpát Egylet főellenőre, a v. Magy. Párt
kolozsvári tagozatának intéző biz. tagja, a
kolozsvári r. k. egyházközség képviselő testületének tagja stb. Főbb munkái: Az erdélyi
agrárreform, A kolozsvári Gondoskodó Társaság,
A bánsági magyarság, A bukovinai magyarság,
Az óromániai magyarság, A modern szövetkezeti
mozgalom, A szövetkezeti mozgalom eszméi,
Az erdélyi magyarság szövetkezeti mozgalma
stb. Különböző folyóiratok munkatársa. Akard
és sisaknélküli háb. emlékérem, a bolgár háb.
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eml. érem stb. tulajdonosa. Járt Ausztriában,
Csehországban, Német-, Olasz- és Törökországban. Németül és románul is beszél. L.: Kolozsvár, Egyetem-u. 3.
Ocskay Rezső dr., ügyvéd. Szül.: Bp.,
1872., r. k. Gimn. érettségit a bp.-i piaristáknál
tett, jogot a bp.-i Egy.-en végzett, ott avatták
jogi doktorrá és ugyancsak Bp.-en szerzett
ügyvédi okl.-et. Önkéntesi évének leszolgálása
után hadbírói vizsgát tett. Százados hadbíró.
Bp.-en folytat ügyvédi gyakorlatot. A Bp.
szfőv. VIII/A ker. adófelszólamlási biz. tagja
és a VIII. ker. r. kath. egyházközség ügyésze.
Németül is beszél. L.: Bp., VIII., Üllői-út
52/b. Tel.: 133—602.
Ohnweiler Henrik,tisztviselő. Szül.: Szászrégen, 1898 okt. 13., ev. Atyja: O. Henrik,
anyja: Régius Zelma. Brassóban kereskedelmi
érettségit tett, 1916-ig atyja bőrgyárában dolgozott. 1916—18-ig kat. szolgálatot teljesített.
A világháború után banktisztviselő lett, majd a
Phönix kénsavgyár alkalmazásában állott. Később mint gyümölcsexportőr működött 1940-ig.
1940 óta a Transsylvania Malomnál tisztviselő.
Több magyar és szász egyes. tagja. Tart.
főhadnagy, a bronz vit. érem és a Károly cs.-ker.
tulajdonosa.
Beutazta
Európát.
Németül,
románul és franciául is beszél. L.: Szászrégen.
Tel.: 20.
Olajos Domokos, a Magyar Ujság felelős
szerkesztője. Szül.: Korond, 1885 ápr. 10., r. k.
Atyja: O. Domokos, anyja: Domokos Mária.
A székelyudvarhelyi főgimn.-ban érettségizett,
1914 óta hivatásos Ujságíró, az Ujság, a Kolozsvári Hírlap, az Ellenzék, Keleti Ujság szerkesztőségében dolgozott és nyolc év óta felelős szerkesztő. A románok 25 ízben ítélték el, kétszer
börtönben ült. A kolozsvári Magy. Párt tagozatának alelnöke volt. L.: Kolozsvár, Magyar
Ujság szerkesztősége.
Olasz Lajos dr., ügyvéd. Szül.: Ágya,
1891 aug. 23., ref. Családja a XVII. században
még olasz volt. Egyik őse. Olasz Antal de Raguza
1617-ben Bethlen Gábortól kapta a nemességet
és a család címerét. A család eleinte Háromszékben élt. Középisk. Nagykőrösön és Szegeden végezte, az egy.-et Kolozsvárott. Sub
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auspiciis regis avatták jogtudorrá 1917-ben.
Eredetileg elméleti pályára készült, jogbölcselettel foglalkozott, a román megszállás után
azonban ügyvédi pályára lépett. Résztvett a
kisebbségi élet politikai és egyházi szervezkedéseiben. 1937 óta a nagyszalontai ref. egyházmegye főgondnoka. A Magy. Irók Orsz. Egyes,
a Helikon, a Kemény Zsigmond Társ., a Kölcsey
Egylet, a Gyöngyösi István Társ. tagja, az
Aradmegyei Magy. Pátt v. alelnöke. Verseskötetei: Gladiátor arc, Égő csólnakon és
Barlanghomály. Németül, románul is beszél.
L.: Kisjenő.
Oláh Sándor, ref. lelkész. Szül.: Hajdúböszörmény, 1882 febr. 10., ref. A kisújszállási
ref. főgimn.-ban érettségizett, a Theológiai
Akadémiát Debrecenben végezte el, 1905-ben
lelkészi okl.-et nyert. Józseffalván, majd Szamoskrassón lett lelkész. Szövetkezet alakításával,
vezetésével, birtokparcellázással is foglalkozott,
a község gazdasági, kulturális és szociális
érdekeinek fejlesztéséért munkálkodott. A románok többször letartóztatták. 1939-ben a
katonai hatóságok az erdélyi magyar önvédelmi
szervezetben való részvétele miatt elfogták,
majd miután tíz hétig volt börtönben, áttették
a határon. Tevékenyen részt vett a megyei
Magy. Párt életében, többször volt képviselőjelölt. 1932 óta Nagybányán lelkész. A Magy.
Párt vm.-i tagozatának intéző biz. tagja, az
egyházmegye főjegyzője, h. esperes, a Kaszinó,
a Polg. Kör vál. tagja, városi és vm.-i tanácsos
stb. Két évig a Nagybánya és Vidéke c.
lap felelős szerkesztője volt, 1930-ig pedig
a Ref. Lelkészek Lapját szerkesztette és
majd annak kiadója volt. L.: Nagybánya,
Híd-u. 19.
Orbay Dénes dr., szfőv. főjegyző. Szül.: Bp.,
1900. Érettségi után, 1918-ban lépett a szfőv.
szolgálatába és a közjogi ügyosztályban teljesített szolgálatot, azután a vízvezetéki és világítási ügyosztályba került, ahol néh. Borvendég
Ferenc akkori tanácsnoknak, az üzemek fejlesztése terén végzett nagy munkájában, közvetlen munkatárs lett és később alpolgármesteri,
majd főpolgármesteri működése alatt személyi
titkár volt. Borvendég Ferenc főpolgármester
elhúnyta után Szendy Károly polgármester
mellett a polgármesteri hivatalban teljesített
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szolgálatot. 1934-ben tanácsjegyző lett, az
elnöki ügyosztályba került, ahol éveken át
fontos ügykört látott el. 1939-ben a polgármester az ügyosztály vezetőjének állandó
helyettesítésével bízta meg, 1940-ben pedig
főjegyző lett. Keledy Tibor tanácsnoknak, az
ügyosztály vezetőjének Kolozsvár polgármesterévé történt kinevezésekor az elnöki ügyosztály
ideiglenes vezetésével bízták meg.
Orbán Mihály, pénzügyi titkár. Szül.:
Tenke, Bihar vm., 1889 aug. 4. Középisk.
elvégzése után a nagyváradi Jogakadémián
államtud. államvizsgát tett. Pályáját 1912-ben
a buziásfürdői adóhivatalnál kezdte, 1913-ban
Abrudbányára került adótisztnek, 1918-ban
Nagyenyeden volt p. ü. fogalmazó, 1919-ben
nevezték ki segédtitkárrá. A román uralom alatt
Székelyudvarhelyen, Nagyváradon, Brailában,
Cakulban (Beszarábia), Galacon és CsetoleaAlbán (Beszarábia) teljesített szolgálatot. Itt
találta 1940 jún. 28.-án az orosz megszállás és
negyvenhét napig orosz internálásban volt
héttagú családjával együtt. 1940 aug.-ban
került az aradi pénzügyigazgatósághoz, ahonnan
a bécsi döntés után Kolozsvárra helyezték és
jelenleg is ott teljesít szolgálatot. A világháborúban mint népf. önkéntes vett részt. Oroszul
és románul is beszél. L.: Kolozsvár, Mikó-u.
50/a.
Orbók Attila dr., kökösi, író, az „Esti
Ujság” belső munkatársa. Szül.: Pozsony,
1888 szept. 17. Atyja: k. O. Mór, a kolozsvári áll. Tanítóképző Intézet ig.-ja, kiváló
matematikus és fizikus, számos tudományos
mű és tankönyv írója volt. A kökösi Orbókok
székely nemesek, ők alapították Kökös községet. Anyja: hevesi Berecz Ilona. Középisk.
elvégzése után jogi doktorátust szerzett. Eredetileg diplomáciai pályára készült, a világháború
utolsó évében sajtóattasé volt a berlini cs. és
kir. követségen. 1920-ban nemzetgyűlési képviselővé választották a székelyhíd-nagylétai
kerületben pártonkívüli programmal. Később
teljesen az írói és Ujságírói munkásságnak szentelte idejét. Számtalan regénye, cikke, tanulmánya és műfordítása jelent meg. Híresebb
regényei: „A színésznő”, „Hotel központi
fűtés nélkül”, „A meztelen asszony” stb.
A „Tünemény” c. színdarabját 22 helyen ját-

Osváth Ferenc dr.

szották világszerte. Tizenhat magyar film szerzője. Még egy.-i tanulmányai során egy évet
Münchenben, egy évet Párizsban töltött, később
évekig élt Párizsban, Svájcban, Németországban, ahol széleskörű sajtó- és irodalmi összeköttetéseket szerzett. Németül, franciául, angolul és olaszul is beszél.
Orendi Hermán, műszaki kereskedő, cégjegyző. Szül.: Segesvár, 1900 aug. 31., ev.
Atyja: O. János, anyja: Gross Regina. Segesváron végezte középisk., majd kitanulta a
vasszakmát. 1924-ben a műszaki kereskedelemben helyezkedett el. 1929-ben Kolozsvárra
került és azóta ott működik. Egyházi képviselő.
Műszaki szakismeretekkel rendelkezik. Németországi cégekkel üzleti összeköttetésben áll.
Németül, románul is beszél. L.: Kolozsvár,
Tóthfalussy Kiss Miklós-u. 5/a. Tel.: 34—06.
Osvald János dr., Bihar vm. főjegyzője.
Szül.: Rozsnyó, 1901 dec. 27., r. k. Atyja: néh.
O. Frigyes, anyja: néh. Záborszky Ilona.
Középisk. elvégzése után jogtud. tudori okl.-et
szerzett. Közigazgatási pályáját 1926-ban Bihar
vm. szolgálatában kezdte meg. Szolgabíró,
majd vm.-i aljegyző volt. 1938-ban a cseh
megszállás alól felszabadult Ung. vm. vármegyei főjegyzője lett. Résztvett a felszabadult
Ung vm. megszervezésében. A visszacsatolás
után a Belügyminiszter a megnagyobbodott
Bihar vm. főjegyzőjévé nevezte ki. L.: Nagyvárad, Szaniszló-u. 24.
Osvárth Ferenc dr., m. kir. kormány főtanácsos, ügyvéd, földbirtokos. Szül. Hajdunádudvar, 1878 ápr. 17., ref. Tanulmányai befejezte
után ügyvédi gyakorlatot kezdett és úgy tudása,
mint nagy társadalmi összeköttetései révén
jelentős szerepet játszott a jogásztársadalomban. Tíz évig ügyészi megbízott volt a bp.-i
büntető járásbíróságon. Évtizedekig tagja volt
Hajdú vm. törv. hat. bizottságának, ügyésze
a Középiskolai Tanáregyesületnek, a Debreceni
Kollégiumi Diákszöv.-nek. A háború kitörésekor a harctérre ment, avaljevói csatában megsebesült. Tulajdonosa a III. o. kat. érdemker.nek a vitézségi érem szalagján a kardokkal, háb.
emlékéremnek, Károly cs.-ker.-nek, seb. éremnek. A Kúria ügyvédi tanácsának tagja, a
budai Szilágyi Dezső-téri ref. egyházközség
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gondnoka, e. e. hadbírószázados. A bp.-i Ügyvédi Kamara vál.-nak 16 évig v. tagja, a
fegyelmi ügyek előadója és a vádtanács elnökhelyettese, képviselte a Kamarát mint póttag
Bp. szfőv. törvényhat. bizottságában is.
Szakirodalmi cikkei a Jogtud. Közlönyben és
más jogi szaklapokban jelentek meg. Önálló
munkája: A katonai büntetőtörvénykönyv.
Megjelent ezenkívül több zeneszerzeménye
is. Több nyelven beszél. L.: Bp., I., Gellérthegyi-u. 25. Tel.: 150—967.
Osváth Árpád, ügyvéd. Szül.: Kobátfalva,
1886, jan. 12., unit. Családja, a kobátfalvi
Osváth székely nemesi család közismert székelyföldön, férfitagjai általában gazdálkodással
foglalkoztak. Leánysarjai közül az egyik a
székely dalgyüjtőnek és költőnek, Gálffy Sándornak volt a felesége. Gimn. érettségit tett,
majd a kolozsvári Egy. jogtud. karát végezte
el. 1910-ben ügyvédjelöltnek jegyezték be. A
világháború alatt kat. szolgálatot teljesített
a 82. székely gy. e. kötelékében és mint
fi’ontharcos végigküzdötte a háborút. A háború
után — tekintettel arra, hogy nem tudott
románul — nem folytathatta tanulmányait.
Ügyvédjelöltködése közben résztvett egy tkp.
alapításában, egy ideig ott vállalt vezetőállást. 1928-tól, mióta a romániai ügyvédtörvényt Erdélyre is kiterjesztették, ügyvédi
gyakorlatot folytat. A romániai Magy. Pártnak állandóan működő tagja volt, úgyszintén
vál. tagja v. a megyei tagozatnak, a járási
választm.-nak. A községi szervezetnek titkára
ill. ü. v. alelnöke volt A román megszállás
első éveiben a székelykereszturi intellektuelekbőb
kereskedőkből és iparosokból műkedvelő társ.-ot
szervezett, dalkört alapított és e társulat útján
színielőadásokkal, dalosversenyekkel és más
műsoros előadásokkal igyekezett a csüggedőkbe
bátorítást önteni. Életrekeltette a székelykereszturi Unit. Egyházmegyében a Dávid
Ferenc vallásalapító nevét viselő egyháztársadalmi egyletet. Munkássága elismerésekép az
egyházmegye főgondnokává választották. 1919ben résztvett a székely felkelés szervezésé,
ben, a székelykereszturi körzetben a felkelésnek vezetője volt. Tart. főhadnagy. Jogi és
kereskedelmi könyvelési szakismeretekkel rendelkezik. Németül és románul is beszél. L.:
Székelykeresztur.

Óvári Elemér dr.

Ottrubay Dezső dr., vitéz, ítélőtáblai tanácselnök. Szül.: Boksánbánya, 1881. Régi bírói
család sarja. Atyja: néh. O. József, kir. ítélőtáblai bírói címmel felruházott vezető járásbíró
volt Fehértemplomban, nagybátyja pedig az
aradi törvényszék elnöke. A gimn.-ot Fehértemplomon, a jogot Bp.-en végezte és Kolozsvárott avatták doktorrá. Bírói pályafutását
mint joggyakornok Aradon kezdte 1906-ban.
Itt lépett elő aljegyzővé, majd albíróvá. A világháborút mint tart. tüzértiszt küzdötte végig az
orosz és olasz harctereken. Vitéz magatartásáért számos kitüntetést kapott, igy az ezüst és
bronz Signum Laudist, a III. o. kat. érd.ker.-et, valamennyit a kardokkal; mint tart.
százados szerelt le. A Kormányzó úr vitézzé
avatta és 1935-ben átlagon felüli háborús teljesítményei elismeréseképpen az őrnagyi rendfokozat címével tüntette ki. A románoknak
Aradra történt bevonulása után Bp.-re repatriált. Előbb törvényszéki bíróvá, majd
ügyésszé nevezték ki a pestvidéki kir. ügyészséghez. Később a bp.-i kir. törvényszék bírája,
majd 1924-ben a büntető törvényszék vádtanácsának elnöke lett. Sok nagyjelentőségű politikai természetű, sajtó- és más bűnügyben,
köztük a frank-perben, Vay Kázmér volt min.
tanácsos és Nagy István volt törvényszéki bíró
ügyében az elnöklete alatt működő vádtanács
hozott vád alá helyezési és fogvatartási határozatokat. Tíz éven át volt elnöke a vádtanácsnak, majd mint rendes bűnügyekben eljáró
főtárgyalási tanácselnöke működött. 1939-ben
a Kormányzó úr a bp.-i ítélőtábla tanácselnökévé nevezte ki és azóta az egyik táblai büntetőtanács elnöke. Felesége Schmidt Rózsa, bajor
nemesi család leszármazottja, fia József, leánya
Melinda, a m. kir. Operaház kitűnő m. táncosnője. L.: Bp., VI., Dalszínház-u. 2.
Óvári Elemér dr., Kolozsvár szab. kir. város
tiszti főügyésze, egyházközségi főgondnok. Szül.:
Kolozsvár, 1876 febr. 13., r. k. Atyja: dr. Ó.
Kelemen egyetemi tanár, a Corpus Juris és
Werbőczi hármaskönyvének egyik fordítója
és magyarázója. A kolozsvári piarista gimn.-ban
érettségizett, a kolozsvári Tud. Egy.-en folytatta tanulmányait. Jogi és államtud. doktorátust szerzett, ügyvédi vizsgát tett. 1906 óta
Kolozsvár város tiszti főügyésze. 1915-ben
önként jelentkezett katonának. Az olasz fron.
tón harcolt, 1916-ban azonban betegsége miatt
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a hadiszolgálat alól felmentették. A román
megszállás alatt minden igyekezetével azon volt,
hogy összetartsa a magyarságot. Hadbírósági
eljárás is indult ellene, de felmentették. Csaknem valamennyi kolozsvári egyes. tagja. A
kolozsvári Nemzeti Kaszinó alelnöke, a legtöbb
egyletben ig. vagy vál. tag. Egyike a legnépszerűbb, legmegbecsültebb és legkiválóbb egyéniségnek, akinek Bp.-en is, a legmagasabb körökben sok tisztelője és barátja van. L.: Kolozsvár, Mussolini-út 15. Tel': 25—32.
Óváry Zoltán dr., orvos. Szül.: Kolozsvár,
1907 ápr. 13., r. k. Atyja: dr. Ó. Elemér,
anyja: belsőecseri Purjesz Olga. A kolozsvári ref. kollégium elvégzése után a párisi
Sorbonne-on nyert orvosi diplomát s a párisi
Pasteur-intézetben bakteriológiai oklevelet kapott. A Sorbonne általános élettani, kémiai és
biokémiai diplomáját is megszerezte. A párisi
Société de Chemie biologique rendes tagja.
A kiváló, nagyműveltségű fiatal orvos 14 évig
praktizált Párisban, ebből két évet töltött a
Pasteur-intézetben. Visszatértekor Kolozsvárott
telepedett le, az Erdélyi Múzeumegylet orvosi
szakosztálya s a kolozsvári r. k. egyházközség
vál. tagja lett. Jelenleg a kolozsvári 1. sz. Belgyógyászati Klinika orvosa. A Magy. Pártban
tevékeny részt vállalt s a magy. népközösség szegénysorsú tagjainak díjmentesen állott mindenkor rendelkezésére. Szakcikkei erdélyi és külföldi orvosi lapokban jelentek meg. Németül,
olaszul, franciául, angolul és románul is beszél.
L.: Kolozsvár, Mussolini-út 15. Tel.: 25—32.

Ö
Örömy Gyula, építész, ny. városi építőmester.
Szül.: Bp., 1873 nov. 23., r. k. Atyja: néh.
Ö. József, anyja: Major Berta. Középisk.
elvégzése után a bp.-i Műegy. hallgatója lett,
építőmesteri vizsgát tett. Mint építész 1908-ban

Ötvös Lajos dr.

Nagyvárad szolgálatába lépett. A román megszállás alatt is megmaradt állásában, 1931-ben
ment nyugdíjba. Állásától azonban csak 1938ban vált meg, mert a románok nem tudták nélkülözni. 1940-ben visszahelyezték állásába.
A vasbeton és magasépítés terén kiváló szakismeretekkel rendelkezik. Tart. hadnagy, a
Kat. Kör. tagja. Németországban járt tanulmányúton. Németül és románul is beszél.
L.: Nagyvárad.
Östör József dr., m. kir. kormányfőtanácsos,
v. orsz. gyűl. képv., ügyvéd, a soproni Ügyvédi
Kamara elnöke. Szül.: Gyülevéz (Sopron
megye), 1875. Jogi tanulmányait Bp.-en és
Berlinben folytatta, 1900-ban ügyvédi okl.-et
szerzett. Ügyvédi gyakorlata mellett élénk részt
vett Sopron város politikai közéletében, 1920
óta négy cikluson át orsz. gyűl. képviselője volt
a sopronkörnyéki ker.-nek. Ügyvéd kollégáinak
bizalma a soproni Ügyvédi Kamara elnöki székébe emelte, ebben a minőségében sokat harcolt a magyar ügyvédség szociális helyzetének
javulásáért. A képviselőházban különösen közjogi, igazságügyi és kultúrpolitikai kérdésekkel foglalkozott, előadója volt több fontos
törvényjavaslatnak és különböző min.-i tárcák
költségvetésének. Szerkesztője volt a „Soproni
Napló”-nak, de gyakran írt cikket a fővárosi
napilapokba is. 1939-ben visszavonult az aktív
politikai élettől, azóta csak Sopron városának törv. hat. életében, valamint ügyvédi
közéletben
játszik
vezető
szerepet.
L.:
Sopron.
Ötvös Lajos dr., ügyvéd. Szül.: Tiszabogdán, 1872 febr. 22., ref. Középisk. tanulmányainak elvégzése után jogtudományi doktorátust szerzett, majd ügyvédi okl.-et. A világháború előtt a kolozsvári Ügyvédi Kamarának
másodelnöke volt, a világháború végén pedig
a Kamara elnökévé választották. A román
megszállás éveiben a Kamara prodékáni tisztjét
töltötte be. Beszél németül és románul is.
L.: Kolozsvár, Erzsébet-út 8.
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Pap Ferenc

P
Pacsi Jenő dr., kir. bír. jegyző. Szül.:
Balatonszepezd, 1911 nov. 16., r. k. Érettségit
a szegedi áll. reálgimn.-ban tett, jogi tanulmányait a szegedi Egy.-en végezte, ahol sub auspiciis gubernatoris avatták államtudorrá és summa
cum laude jogtudorrá. A polgári perjogból belföldi és külföldi tud. kutató tanulmányi ösztöndíjat nyert. Tanulmányait ösztöndíjakkal a
saját erejéből végezte, majd igazságügyi szolgálatba lépett és fokozatos előléptetés után
jelenleg tanácsjegyző a bp.-i kir. ítélőtáblán,
ahol az elnök személyi titkára. Németországban
töltött tanulmányútja alkalmával résztvett a
német birodalmi igazságügyi előkészítő szolgálatban, a potsdami járásbíróságon, ügyészségen
és a berlini Kammergerichten. Több közleménye
jelent meg a ,,Jog” c. szakfolyóiratban. Németül,
franciául és angolul is beszél. L.: Bp., II.,
Kacsa-u. 10.
Pakocs Károly, szatmári kanonok, orsz. gyűl.
képv. Szül.: Nagykároly, 1892 nov. 17., r. k.
Atyja: néh. P. Lajos timár, anyja: Fekete
Julianna. Családja Székelyföldről származott
Szatmár vm.-be. A főgimn.-ot Szatmáron és
Nagykárolyban végezte, a bp.-i Egy.-en lett
theológiai hallgató. Papnövendék korában a
magy. egyházirodalmi isk. elnöke volt. 1914-ben
káplán volt Máramarosszigeten, 1915-től püspöki

szertartó Szatmáron, 1921-től püspöki titkár,
1926-tól pedig püspöki irodaigazg. Szatmáron.
1929-ben megalapította az erdélyi Kath. Akadémiát Gyárfás Elemér szenátorral és Karácsonyi
János nagyváradi c. püspökkel. 1938-ban elnöke
lett az Akadémiának. A románok bebörtönözték, ahonnan 1939-ben sikerült elmenekülnie.
A bp.-i Szt. István Akadémia tagja. Költő,
regény- és drámaíró. Az irodalmi Corvin-koszorúval tüntették ki. Pápai kamarás. Németül
románul, franciául is beszél. L.: Bp., XI.,
Ulászló-u. 15. Tel.: 457—225.
Pallay M. Béla dr., kir. közjegyző. Szül.:
Debrecen, 1867 febr. 4., ref. Atyja: dr. P.
Miklós orvos, anyja: németújfalui Simonffy
Sarolta. Középisk. elvégzése után jogtudori és
ügyvédi okl.-et szerzett. Zilahon lett kir. közjegyző, majd pedig Szatmárnémetiben. A románok 1923-ban megfosztották állásától. A visszacsatolás után állásába visszahelyezték. Németü
is beszél. L.: Szatmárnémeti, Vajai-u. 12.
Pap Ferenc, Bp. szfőv. Vízmüvei vezérig.
Szül.: 1877. Mérnöki okl.-ét a bp.-i József Nádor
Műegy.-en szerezte, majd további műszaki
tanulmányokat végzett a bécsi és berlini műegy.-en. 1901-ben lépett a volt cs. és kir. hadi
tengerészet kötelékébe Pólában, ahol mint tény-
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leges állomású tengerészeti kikötőépítő mérnök szolgált 1918-ig. Ottani működéséhez fűződik számos vízi és szárazföldi építmény létesítésén kívül a pólai h. tengerészeti intézményeknek, a Karszt nehéz viszonyai mellett, ivóvízzel
való ellátásának megvalósítása. Az összeomlás
után résztvett a hadihajózás megszervezésében,
valamint a haditengerészet magy. vonatkozású
műszaki kérdéseinek lebonyolításában. 1919ben a hadvezetőség kivezényelte a csepeli áll.
kikötő építésére, valamint a soroksári Dunaág
szabályozásának nagyszabású munkálataihoz.
E kettős munkakörben mint tényleges ezredesmérnök, másrészt mint a kikötő kormánybiztdsság központi építésvezetője, majd mint kormánybiztos h. működött. 1934-ben a főváros vezetősége meghívta szakértőnek a Vízművek számára
épülő két dunai alagút munkálataihoz, 1935ben lett a Vízművek vezérigazgatója.
Pap Jánossy Béla dr., gyergyószentmiklósi,
az erdélyi Róm. Kat. Státus (Egyházmegyei
Tanács) titkára. Szül.: Erdőszentgyörgy, 1883,
r. k. Atyja: gy. P. Jánossy Sándor, anyja:
telekdi Kádár Klára. Székelyudvarhelyen végezte a gimn.-ot és érettségi után államtud.
oklevelet szerzett a kolozsvári Egy.-en. Négy
évig volt újságíró, egy évig városi tb. fogalmazó,
1910-től az Rk. Státus titkára, 1920-tól pedig
a ,,Hírnök” c. folyóirat szerkesztője. Mint író
és szerkesztő 1926-ban román h. bírósági vizsgálaton esett át, mint a Státus titkára 1930—
1932. években polgári vád alatt állott és a
románok 1940-ben a háború esetén internálandók listájára vették fel. A kolozsmonostori r. k.
egyházközség főgondnoka, a kolozsvári r. k. egyháztanács vál. tagja, a Petőfi Társ., az Erdélyi
Kath. Akadémia, az Erdélyi Irodalmi Társ., a
temesvári Arany János Társ. r. tagja. Rendkívül
megbecsült és jelentős irodalmi munkássága
során 30 kötet könyvet írt, regényeket, novellákat, verseket és színdarabokat, továbbá színházi kritikákat, amelyek mindig érdeklődést
keltettek. Külön tanulmánya jelent meg a
stílusról és több előadást és felolvasást is tartott. Irói álneve: Censor, Sirius stb. Birtokosa
a Nagy Szt. Gergely-Rend lovagkeresztjének.
L.: Kolozsvár, Szt. Egyház-u. 5. Tel.: 30—05.
Papp Béla dr., a Mátyás Király Diákház
gondnoka. Szül.: Vajdakamarás, 1887 júl. 16.,

Papp Károly dr.

r. k. Atyja: néh. P. Kelemen, anyja: néhai
Lászlófi Róza. A piaristák gimn.-ban érettségizett, a kolozsvári Egy.-en jogi doktorátust
szerzett. 1915—18-ig kat. szolgálatot teljesített,
Galíciában és Olaszországban szolgált. A harctérről betegen jött haza. Ügyvédjelölt, majd közjegyzőjelölt volt Kolozsváron. 1925—35-ig a
Fonciéra Agricola Bizt. Int.-nél működött mint
tisztviselő, 1939—40-ig pedig a r. k. Népszövetség tisztviselője volt. 1940-ben az egyet. diákjóléti
intézmények
szervező
munkálataiba
kapcsolódott be. A Magy. Párt aktív szervező
tagja. A Kath. Népszövetség, a Kath. Kör.
tagja. Tart. zászlós, a kat. szolg érd. ker.
a vit. ér. szalagján tulajdonosa. Biztosításügyekben jártas. Románul is beszél. L.: Kolozsvár, Donáth-u. 18. Tel.: 15—43.
Papp Bogdán dr., ügyvéd, megb. járásbír.
elnök, újságíró. Szül.: Szamosújvár, 1879 dec.
20., örm. szert. r. k. Atyja: néh. P. Tódor,
anyja Kerekes Emilia. Középisk. Szamosújvárott végezte, jogtudori okl.-ét Kolozsvárott
szerezte és Marosvásárhelyen nyert ügyvédi
okl.-et. Pályáját Szamosújvárott kezdte 1907ben, ügyvédi irodát nyitott és azt a mai napig
is vezeti. Mint kiváló jogász, behatóan foglalkozott a hitelezési törvényekkel és a földbirtokreformmal. A román megszállás alatt több igazságtalanság érte. Rendíthetetlen magyarsággal
küzdött érdekeinkért. Az Orsz. Magy. Párt
szamosújvári tagozatának alelnökévé és társelnökévé választották, a r. k. egyház és a szt.ferencrendi zárda főszindikusa. Az erdélyrészi
kat. egyház jogtanácsos ügyésze, megyebiz. és
községi képviselőtestületi tag. Nagy kiterjedésű
ügyvédi ténykedése mellett mint újságíró is
harcolt a magyar ügyért. Szerkesztette a Szamosújvár és Vidéke c. társ. hetilapot, a Számosvölgye politikai hetilapot és a Szamosújvári
Hírlap c. hetilapot. Főmunkatársa volt a Heti
Híreknek, a Szamos Tükré-nek, feltűnést keltő
írásai jelentek meg a Brassói Lapok-ban, az
Ellenzékben, a Keleti Ujság-ban, az Esti Lapban és a Jóestét-ben. Beszél románul is. L.:
Szamosújvár, Horthy Miklós-tér 9.
Papp Károly dr., városi tanácsos. Szül.:
Kolozsvár, 1886 okt. 29., ref. Atyja: P. Károly.
A kolozsvári Ref. Kollégiumban érettségizett, a
kolozsvári Egy.-en jogi és államtud. doktorátust
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szerzett. Ügyvédi irodában dolgozott, majd
Kolozsvár városához került. Később a pénzügyig., majd a MÁV. szolgálatába lépett. 1914-ben
Marosvásárhely város közig. gyakornoka lett,
1917-ben tb. főjegyzővé, a román impérium
alatt városi főpénztárossá, 1940 novemberében
pedig városi tanácsnokká nevezték ki. A Magy.
Párt tagja, aref. egyház presbitere, az EKE
alelnöke, az MSE, az Iparos Egylet stb. tagja.
Ausztriában, Romániában és Olaszországban is
járt. Románul is beszél. L.: Marosvásárhely,
Városháza.
Papp Viktor, ny. min. tanácsos, zeneíró
és kritikus. Szül.: Bp., 1881. Középiskolai
és jogi tanulmányainak elvégzése közben zenei
tanulmányokat is folytatott és kitűnő hegedűssé képezte ki magát. A Földmívelésügyi Min.
szolgálatába lépett, ahol fokozatosan a min.
tanácsosi rangig emelkedett. Már fiatalon zenebírálatokat, később pedig zenei tanulmányokat
és a magyar zeneművészetet tárgyaló nagyobb
terjedelmű műveket írt, amelyek mindenkor
eseményei voltak a meglehetősen elmaradt
magyar zeneművészeti irodalomnak. A külföldi és magyar zenei nagyságok egyik legkitűnőbb ismerője, aki több monográfiával is
gazdagította zenei irodalmunkat. Évtizedeken
át a legtekintétyesebb napilapok zenekritikusa
és egyidőben a „Muzsika” c. zenei folyóirat
felelős szerkesztője is volt. A Magyar Rádiónak
állandó zenei tanácsadója. L.: Bp., Trombitás-út Tel.: 154—674.
Parádi Ferenc dr., ifj., ügyvéd, a kolozsvári
Minerva irodalmi és nyomdai műintézet r.-t.
könyvterjesztő oszt. szervezője, az Erdély c.
folyóirat felelős szerkesztője. Szül.: Dés, 1906
dec. 25., ref. Atyja: dr. P. Ferenc, dési kórházig., a Ref. Férfiszöv. elnöke, apai nagyatyja P.
Kálmán, a kolozsvári Ref Kollégium tudós természettan tanára. Anyai nagyapja dr. Fabinyi
Rudolf, a kolozsvári Egy. vegytan tanára. Felmenő ősei nagyrészt ref. papok és tanárok.
A gimn.-ot Désen és a sepsiszentgyörgyi székely
Mikó-Kollégiumban végezte. Egy. tanulmányai
befejezése után gyógyszerészi diplomát, jogi
doktorátust és ügyvédi oklevelet szerzett.
Egy. hallgató korában bejárta Erdélyt és hegyeit, később néprajzi kiállításokat rendezett.
Résztvett a népművészetet és hagyományokat

Parádi Kálmán dr.

ápoló ifjúsági megmozdulásokban. 1933 bán
nagy sikerrel szervezte meg Désen az első megyei néprajzi kiállítást, amellyel bebizonyította,
hogy Szolnok-Doboka magyarsága még ma is
gazdag hagyományokat őriz és azokat állandóan
tovább fejleszti. Napilapokban és folyóiratokban
cikkezett a népművészet és az erdélyi művészettörténet kallódó kincseiről. Gazdag fényképgyűjteményében a románok által elpusztított
magy. épületek utolsó felvételeit őrzi. Résztvett
az erdélyi magy. népkönyvtárak szervezésében
is. Az Erdélyi Kárpátegyes. néprajzi múzeumi
őre, vál. tagja, az „Erdély” c. hivatalos közlöny felelős szerkesztője. Az Erdélyi Múzeum
Egyes. jogi és társadalmi tudom, szakoszt.nak vál. tagja. Számos cikke és tanulmánya
jelent meg saját rajzaival, térképeivel és fényképfelvételeivel az erdélyi gazdaságpolitikáról,
mezőgazdaságról, műemlékekről, madárvédelemről, gyógynövények termesztéséről. Az erdélyi magy. népkönyvtárak helyzetéről nagyobb
tanulmányt írt. Előadásokat tartott és írt a
székely falusi munkakeresők anyagi, társadalmi
és egészségügyi helyzetéről és védelméről.
Ügyvédi gyakorlata mellett a könyvkiadás és
a könyvkereskedelem összes kérdéseivel évek
óta gyakorlatilag is foglalkozik. Bp.-en hat hónapig tanulmányozta a könyvkiadói és könyvkereskedelmi jogot és gyakorlatot. A török KisÁzsiában fél évet töltött, utazásokat tett
Ausztriában, Svájcban, Német- és Franciaországban. Tart. főhadnagy. Németül, franciául,
románul, olaszul, angolul és törökül is beszél.
L.: Kolozsvár, Brassai ut 5. Tel.: 18—87.
Parádi Kálmán dr., OTI belgyógyász
főorvos, tüdőszakorvos. Szül.: Dés, 1905, ref.
Atyja: dr. P. Ferenc, a dési kórház ig.-főorvosa,
1. nagyatyja P. Kálmán, a kolozsvári Ref. Kollégium tanára volt, természettudós, az Erdélyi
Ref. Egyházkerület előadója, 2. nagyatyja
Fabinyi Rudolf, egyetemi tanár Kolozsvárt.
Az egyet. ösztöndíj sikeres versenyvizsgájának
letétele után klinikai gyakornok volt négy évig,
majd németországi tanulmányútra ment. Két
éven át öt különböző nagyobb német tüdőkórházban, közöttük Berlin-Sommerfelden prof.
Ulrici mellett és St. Blasienben prof. Bachmeister mellett működött. 1932-től a dési állami
kórház, majd 1933-tól a kolozsvári ref.
kórház tüdőszakorvosa, ill főorvosa. A haza-
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térés óta a Tüdőgondozó Intézet főorvosa. Vál.
tagja az EME orvostud. szakoszt.-nak, az EKE
egyik szakoszt.-nak elnöke stb. Mintegy 75 különböző tud. és népszerűsítő orvosi értekezést,
tanulmányt és cikket írt folyóiratokba. Tart.
orvosfőhadnagy. Beszél németül, franciául és
románul is. L.: Kolozsvár, Mátyás király-tér 20.
Tel.: 30—23.
Pasteiner Iván dr., az Egyetemi Könyvtár
főig.-ja. Szül.: Bp.-en. A bp.-i Egy. filozófiai
fakultásának elvégzése után bölcsészdoktorátust
szerzett, majd hosszabb külföldi tanulmányúton volt, amelynek során főképpen a nyugati
kultúrközpontok könyvtárait látogatta. Számos tanulmányt írt a könyvtártan köréből
hazai és külföldi folyóiratokban. 1920-ban
megszervezte az Orsz. Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központot, amelynek igazgatója volt.
1926-ban az Egy.-i Könyvtár ig.-ja, majd
íőig.-jává és a közgyűjtemények orsz. főfelügyelőjévé nevezték ki. A magyar és külföldi
bibliográfia egyik legkiválóbb tudósa, akinek
szaktanácsát ismételten igénybe vette a kormányzat a közkönyvtárakkal kapcsolatos minden kérdés szabályozásánál. L.: Bp., IV.,
Ferenciek-tere 3. Tel.: 183—505.
Pataky Kálmán, operaénekes, a m. kir. Operaház tb. tagja. A legkitűnőbb magyar tenorénekes, akiben a hanganyag nemessége és terjedelme az énekművészet és a színjátszás tökéletességével párosul. Aktív huszártiszt korában fedezték fel benne a rendkívüli énekestehetséget, mire énektanulmányokat folytatott,
amelyeknek befejeztével már vezető szerepeket kapott a bp.-i Operaházban. 1925-ig működött ott, majd a bécsi Operaházhoz szerződött,
amelynek azóta is tagja. Kivételes képességei
révén a világ legelsőrangú tenorénekesei közé
emelkedett. Európa és Dél-Amerika számos
nagy városában való vendégszereplésével nemcsak magának, hanem nemzetének is hírt és
dicsőséget szerzett. Évente többször fellép a
bp.-i Operaházban is, amelynek tb. tagja. Különösen az olasz és a Mozart-operák tenorszerepeiben nyujt ragyogó alakításokat, amelyek
felejthetetlen élménnyé avatják hallgatóinak
fellépéseit.
Pataky Tibor, államtitkár. Szül.: Alsóverecke, 1889. Jogi tanulmányait Kassán,

Patzkó Elemér dr.

Kolozsvárott és Bécsben végezte, ahol egy évig
a Konzuli Akadémia hallgatója is volt. A jogi
doktorátus megszerzése után pályáját az Orsz.
Statisztikai Hivatalban kezdte fogalmazói rangban, Vargha Gyula, a későbbi pénzügyi áll.titkár és számszéki elnök mellett, onnan került
át 1916-ban a Min.-elnökségre. Itt fokozatosan
előlépett min. oszt.-főnökké, 1940-ben pedig
államtitkárrá annak a rendkívül értékes munkásságnak elismeréséül, amelyet mint a Min.elnökség politikai és nemzetiségi oszt. vezetője, az elszakított országrészek visszaszerzése
érdekében pihenést nem ismerő odaadással és
fáradozással kifejtett, vitéz Imrédy Béla, gr. Teleki Pál és Bárdossy László miniszterelnökök,
Csáky István gr. külügymin. itthon és
külföldön, így Komáromban, Bécsben és
Krajovában folytatott tárgyalásokon, messzemenően igénybevették kivételes szaktudását
nemzetiségi és etnográfiai kérdésekben. Kiváló
közszolgálatának elismeréséül több kitüntetést kapott, köztük a Magy. Érd.-ker. II.
oszt.-t a csillaggal. L.: Bp., I., Dísz-tér
15. sz.
Patzkó Elemér dr., ügyvéd, orsz. gyűl. képv.
Szül.: Nagyvárad, 1902 jún. 28., r. k. Atyja:
néh. P. Aladár vm.-i tisztviselő, anyja: néh.
Gossler Mária. Középisk. Nagyváradon végezte, az egy.-et Kolozsvárott. Irodáját Nagyváradon nyitotta meg 1925-ben és azóta ott
folytat ügyvédi gyakorlatot. A román impérium
alatt izzó magyarsága miatt sok szenvedés jutott osztályrészéül. Amikor a premontrei gimn.ot a románok bezárták és a rend vagyonát
elkobozták, erősen kiállott a premontrei atyák
mellett és tiltakozott az erőszak ellen. E miatt
kétízben letartóztatták. Nagyvárad társadalmi
életében jelenleg is jelentős szerepet játszik és
nagy népszerűségnek örvend. A megszállás alatt
minden magyar ügynek az élére állott. A nagyváradi sajtónak ismert munkása. Politikai
cikkei, útleírásai, humoros karcolatai kedvenc
olvasmánya az előfizetőknek. Majdnem minden
társadalmi és sportegyes.-nek tagja, vezető
titkára a kath. nőegyletnek. Erdély visszacsatolása után a megszállás alatt tanusított magatartása és értékes munkássága elismerésééül meghívást kapott az orsz. gyűl.-be, melynek egyik
értékes tagja. L.: Nagyvárad, Hitler Adolf-u.
23/a. Tel.: 22—80.
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Pál Gábor dr., bethlenfalvi, ügyvéd, orsz.
gyűl. képv. Szül.: Csíksomlyó, 1883 febr. 7., r. k.
Atyja: néh. P. Gábor ny. gimn. ig., anyja:
csikcsekefalvi Fodor Ludovika. Kolozsváron a
r. k. főgimn.-ban érettségizett, az Egy.-en jogi
doktorátust tett és ügyvédi okl.-et szerzett.
1908—14-ig ügyvédi gyakorlatot folytatott és
szerkesztette a Csíki Hírlap c. hetilapot. 1914ben önként jelentkezett katonának, az orosz és
román fronton harcolt a 9. honv. huszárezred
kötelékében. Súlyosan megsebesült, 1918-ban
mint rokkantat elbocsátották a kat. szolgálatból. Tart. huszárfőhadnagy, kitüntetései: a
III. o. kat. érd. ker. a kard., a Signum Laudis a
kard. kétszer, és a Károly cs. ker. A Magy. Párt
csíkmegyei elnöke, az Orsz. Párt Központi
Intézőbizottságának
megalakulásától
fogva
tagja, úgyszintén a Magy. Párt központi elnöki
tanácsának is tagja. 1928—31-ig szenátor volt,
1931—38-ig pedig képviselő a román parlamentben. A magyar csapatok bevonulásakor az állami
javak átvételénél működött közre. A Csíkszeredái Dalárda elnöke, számos helyi egyes,
tagja. Egy évig tanulmányúton volt Németországban és Svájcban. Politikai és gazdasági
cikkei napilapokban és folyóiratokban jelentek
meg. Németül és románul is beszél. L.: Csíkszereda, Apaffy-u. 22.
Pálffy Ákos, tarcsafalvi, állami isk. ig.tanító. Szül.: Tarcsafalva, 1883 júl 22., unit.
Atyja: P. Péter, anyja: martonosi Nagy
Judith. A székelykeresztúri unit. gimn. négy
oszt.-nak elvégzése után az ottani áll. Tanítóképzőt látogatta és tanítói és kántori okl.-et
szerzett. Előbb h. tanító, majd 1904-től 1912-ig
tanító volt a nagyküküllőmegyei Datkon,
1911-től 1936-ig a homorodszentpáli állami
isk. ig.-tanítója volt és unit. énekvezér. 1927-től
1934-ig a Tanító Egyleti Kör elnöke, 1914-től
1920-ig a homorodi járási faisk. felügyelője.
Hosszú, rendkívül érdemes tanítói pályáján a
kitüntetések és jutalmak egész sorát kapta,
így 1918-ban 300 koronás, majd 200 koronás
jutalomdíjat a magyar oktatás terén szerzett
kiváló érdemei elismeréséül. Már 1920-ban az
udvarhelyi unit. egyházkör főtanácsi képviselőnek, az Unit. Irodalmi Társ. vál. tagjának
választotta. Zeneműveivel és több elbeszélésével pályadíjakat nyert, értekezései, karcolatai,
valamint közgazdasági természetű cikkei pedig

Pálffy László

nemcsak vidéki, hanem fővárosi lapokban, naptárakban és folyóiratokban jelentek meg.
önfeláldozó, példás pedagógiai munkásságát
felettesei és hálás tanítványai mindenkor méltányolták.
Udvarhely
vm.
visszacsatolása
után a m. kir. Kultuszkormány ismét visszahelyezte a tényleges szolgálatba. L.: Homorodszentpál (Udvarhely megye).
Pálffy Kálmán, tarcsafalvi, főkönyvelő.
Szül.: Tarcsafalva, 1895 szept. 29., unit. Atyja:
t. P. Lajos, anyja: Fekete Poly. Keresk. akadémiai érettségit tett, majd jogi tanulmányokat
folytatott, három alapvizsgát tett, abszolvált
1915—18-ig kat. szolgálatot teljesített, az
orosz és olasz fronton harcolt. Tart. hadnagy.
1922-ben a kolozsvári Hitelbank szolgálatába
állott. 1926-tól ü. v. ig volt a Szilágyvm.-i
Keresk. és Hitelbanknál. 1933-ban a Szövetség
marosvásárhelyi vaj gyárában helyezkedett el
mint főkönyvelő. A Magy. Párt, a Magy. Kaszinó,
a Concordia Hitelszöv., az MSE, a Stefánia
Gyermekóvó tagja. L.: Marosvásárhely, Apaffy
Mihály-u. 14. Tel.: 275.
Pálffy László, tarcsafalvi, primo, rt. vezérig. Szül.: Székelyudvarhely, 1891 aug. 22.,
unit. Atyja: dr. P. Ferenc, anyja: ábrámfalvi
Ugron Borbála. A P. család kimagasló tagja
P. János, 48-as képviselőházi alelnök, emlékraj zíró. Főgimn. érettségije után felsőkereskedelmi akadémiát végzett. Már egy.-i hallgató
korában élénk részt vett az ifjúsági életben és a
kolozsvári Egyetemi Kör elnökévé választották.
A világháborúban résztvett, mint főhadnagy
szerelt le, azután a bankpályára lépett s
rohamosan haladt előre. Osztályfőnök, majd
igazgató, később részvénytársasági igazgató,
majd vezető igazgató lett. A kolozsvári
Ker. és Iparkamara alelnöke volt egy cikluson át. Hivatali életén kívül az egyházi
és társadalmi körökkel is állandó összeköttetésben állt. Az unit. főtanács tagja, a
pénzügyi és főtanácsi bizottság elnöke,
a kolozsvári unit. egyházközség főgondnoka,
az Erdélyi Múzeumegyes. választott tagja,
a kolozsvári Magy. Párt intézőbizottsági tagja,
a Magy. Népközösség alelnöke, a KKSE sportegylet társelnöke, KKSE, az EMKE vál.
tagja, az Erdélyi Gazdasági Egyes. ig. vál.-nak
és felügyelőbiz.-nak tagja, szakoszt. alelnöke.
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Főmunkatársa vált a Közgazdaság című szaklapnak. Egyházi beszédei folyóiratokban jelentek
meg, alkalmi cikkeit pedig napilapok közölték.
Tulajdonosa az arany érdemkeresztnek, a
koronás érd. ker.-nek a vit. ér. szalagján és
a Marianerkreuznak. A kolozsvári magy. egy.
hallgatók székely társaságának megalapítója.
Díjmentes szemináriumot tartott keresk. akadémiai hallgatók számára. Szakképzettsége
sokoldalú, könyvelő-szakértő, az adó és és illetékügyekben
elismert
tekintély.
Beutazta
Ausztriát, Német- és Csehországot, Svájcot,
Olaszországot és Franciaországot. L.: Kolozsvár, Horthy M.-u. 33—35. Tel.: 20—72.
S. Pálinkás Gyula, ny. m. kir. kísérletügyi
főadjunktus, a „Borászati Lapok” főszerkesztője. Szül.: Cegléd, 1883., r. k. Isk.-it a bp.-i
és kecskeméti kegyesrendi gimn.-ban, vegyészeti tanulmányait a Technológia vegyészeti
oszt.-án végezte. Egy évig majolikagyárban,
három évig tanningyárban, félévig festékgyárban volt üzemvezető vegyész. 1908 dec.
1-én áll. szolgálatba lépett, a m. kir. Ampelológiai Intézet mikológiai-bakterológiai oszt.-ra
nyert beosztást, később a borkémiai, majd a
szőlő- és borgazdasági technológiai oszt. vezetője
lett. 1939 dec. 1-én ment nyugdíjba. A felsőbb
szőlő- és borgazdasági tanfolyamon a szőlészet
és borászat technológiai előadója. Közben négy
éven át a Földmívelésügyi Min. érdekkörébe
tartozó borkősavgyár műszaki vezetője volt.
Istvánffy Gyula ig.-val karöltve, társszerzőként az 1911—13. években a peronoszpóra
széleskörű
tanulmányozásával
foglalkozott.
Munkájuk megjelent francia nyelven is és
elnyerte a francia Akadémia Dezmasieres-féle
díját. 1910 óta belső munkatársa a „Borászati
Lapok”-nak, 1941 okt. óta annak főszerkesztője. Ezenkívül számtalan szakcikke jelent és
jelenik meg más lapokban is. A Magy. Szőlősgazdák és Hegyközségek Orsz. Egyes.-ének
vál. tagja. L.: Bp., II., Krisztina-körút 30.
Tel. 155—879.
Pávai Kováts Árpád, váll. ig. Szül.: Torda,
1897 febr. 17., ref. Atyja: P. K. Péter, anyja:
Mérai Szabó Lujza. Nagyváradon hadapród iskolát végzett. 1914-ben mint tényleges tiszt
került a frontra. 1915-ben orosz fogságba került.
1921-ben szabadult. Constanzában megalapí-

Pechány Aladár dr.

totta az első automobil vállalatot. Később
kereskedelmi és bányászati ügyletekkel foglalkozott, majd Közép-Európa egyetlen higanybányájának tulajdonosa lett. A román megszállás alatt a magyarság élén erős tevékenységet
fejtett ki. A Tűzharcos Szövetség kolozsvári
főcsoportjának megalapítója volt. Az átmeneti
idő alatt mint Kolozsvár városparancsnoka
működött. A tűzharcosok kolozsvári csoportjának vezető tisztje. Kitüntetései: a német
vaskereszt, a hadi emlékérem és a Károly cs.-ker.
Utazásokat tett Oroszországban, Mandzsúriában, Japánban, a Holland gyarmatokon, Ceylonban, Egyiptomban, Indokínában, Olaszországban, Ausztriában, Németországban, Bulgáriában és Romániában. Németül, oroszul és
románul is beszél. L.: Kolozsvár, Vörösmarty
u. 5. Tel.: 22—27.
Pávai-Vajna András Ferenc, a kolozsvári
Tud. Egy. questora. Szül.: Gyergyószentmiklós, 1891 júl. 8., r. k. Atyja: néh. P. V.
Lajos bírósági tisztviselő, anyja: kökösi Jakóts
Gizella. A székelyudvarhelyi gimn.-ban érettségizett, az egy.-et Kolozsváron végezte, államtudományi doktorátust szerzett, államszámviteli vizsgát tett, a bölcsészkaron abszolvált.
1912 óta a kolozsvári Tud. Egy. tisztviselője.
1917—18-ban katonai szolgálatot teljesített,
majd visszatért az Egy.-hez. 1919—21-ig a
Tisza-Szamosközi Ármentesítő Társ. főszámvevője volt. A román megszállás alatt résztvett
a magyarság sorsában. A visszacsatolás óta a
kolozsvári Egy. meghívott questora. A Magy.
Párt, a Kath. Kör. tagja, a Kolpinglegényegylet
tagja. Németül, románul is beszél. L.: Kolozsvár, Kemény János-u. 13. Tel: 11—44.
Pechány Aladár dr., kir. ítélőtáblai bíró.
Szül.: Pozsony, 1894., r. k. Érettségi vizsgát
a bp.-i áll. főgimn.-ban tett, jogi tanulmányait
a bp.-i Egy.-en végezte, ott avatták doktorrá
és megszerezte az egys. bírói és ügyvédi okl.-et.
Közszolgálatát 1918-ban kezdte, mint trencséni,
majd bp-esti joggyakornok. A proletárdiktatúra
után a bp.-i kir. ügyészséghez osztották be, ahol
később elnöki titkár lett. 1926-ban törvényszéki
bíró, 1936-ban táblabíróvá nevezték ki. Résztvett a világháborúban, orosz hadifogságban
volt. Tulajdonosa a Signum Laudisnak a kardokkal, a Magy. Érdemérem tiszti keresztjének, a
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háborús eml. ér.-nek a kardokkal. 1922 óta a
Kormányzó úr ő főméltósága kabinetirodájában
teljesít szolgálatot, ahol a kegyelmi ügyek
előadója. Németül, franciául, angolul, oroszul
és szlovákul is beszél. L.: Bp., XI., Lágymányosiút 15. Tel.: 160—008.
Pelényi János dr., ny. rk. követ és meghatalmazott min. Szül.: Bp., 1885. A középisk.
után a bécsi Konzuli Akadémia hallgatója
volt, majd a cs. és kir. Külügymin. szolgálatába
lépett. 1908-ban konzuli attasévá, 1916-ban
konzullá nevezték ki. 1919 okt.-ben a magyar
Külügymin.-ba nyert beosztást mint I. o. konzul,
három év mulva a washingtoni magyar követséghez került I. o. követségi tanácsosi ranggal.
1930 aug.-ban a genfi magy. külügyi képviselet
vezetőjévé, három évvel később pedig rk.
követté és meghatalmazott min.-ré nevezték ki
és egyidejűleg megbízták a washingtoni magy.
követség vezetésével. Nyolc éven át állott e
követség élén, amíg 1941 elején nyugdíjaztatását kérte. Hosszas, kiválóan eredményes külügyi szolgálata során több hazai és külföldi
kitüntetést kapott.
Penkert Sándor, gyógyszerész. Szül.: Székelyhíd, 1903 márc. 15., ref. Atyja: néh. P.
Mihály gyógyszerész, anyja: szádvári Lükő
Mária. Egyet. tanulmányait 1925-ben végezte
Bp.-en. A román uralom alatt fontos munkát
fejtett ki, a Magy. Párt várm.-i tagozatának jegyzője volt és számos magyar egyesületnek vezetőségi tagja. A románok tízszer tartottak a lakásán házkutatást, magyar érzelmei
miatt le is tartóztatták. Beszél németül is.
L.: Székelyhíd.
Pentelényi László dr., törvényszéki bíró.
Szül.: Sopron, 1905., r. k. Atyja: P. János
ny. törvényszéki elnök. Asoproni bencés főgimn.ban tett érettségi vizsgát, jogi doktorátust a
bp.-i Egy.-en és bírói és ügyvédi okl.-et ugyancsak Bp.-en szerzett. Igazságügyi szolgálatát
a kispesti járásbíróságnál kezdte, mint joggyakornok, onnan a pestvidéki törvényszékhez
került, majd titkár volt a bp.-i ítélőtáblán és
onnan bírói rangban berendelték az Igazságügyminisztériumba, a börtönügyi és fiatalkorúak
ügyosztályába. Németül és angolul is beszél.
L.: Bp., II., Olasz fasor 17/21. Tel.: 157—779.

Pethe Lajos

Perczel György dr., bonyhádi, a Bp.-i Szfőv.
Közlekedési R.-T. vezérigazgatója. Szül.: 1878.,
r. k. Középisk. Bp.-en végezte, majd a
Tud. Egy.-en kitüntetéssel megszerezte az
államtud. és jogtud. okl.-et. 1904-ben ügyvédi
diplomát szerzett és 1923-ban nevezték ki a
BESZKÁRT igazgatójává, 1935-ben pedig vezérigazgatójává. A világháborúban mint dandárparancsőrtiszt négy éven át teljesített
frontszolgálatot, tart. százados lett és vitéz
magatartásáért a III. oszt. h. ékítm.-es kat.
érd. ker.-tel a kard. két ízben és a kard.
ékesített ezüst és bronz kat. éremmel
tüntették ki. M. kir. kormányfőtanácsos.
Elnöke a Magy. Evezős Szöv.-nek, a svábhegyi
Szent László egyházközségnek, igazgatója a
Hunnia Csónakázó Egyes.-nek, vál. tagja az
Orsz. Kaszinónak és intéző biz. tagja a Kir.
Magy. Természettud. Társ. csillagászati szakosztályának. 1933-ban magyarra fordította
a Sir James Jeans-nek a világegyetemről szóló
csillagászati művét. A sportélet terén kifejtett
érdemeiért az OTT a testnevelési aranyéremmel, a nemzetközi Evezősszövetség nagy aranyérmével, a német állam vezetője pedig az I. o.
olimpiai díszjelvénnyel tüntette ki.
Petke Lajos, okl. bányamérnök, ny. min.
tanácsos, tart. tüzérszázados. Szül.: Jabloncán,
1879-ben. A premontreiek rozsnyói gimn.-nak
elvégzése után a selmeci főiskolán bányamérnöki okl.-et szerzett, de elvégezte a vaskohómérnöki szakot is. Egy éven át az ifjúságikor
elnöke volt. 1903-ban lépett állami szolgálatba. A fém- és sóbányászat különböző üzemeinél (Selmecbányán, Marosújvárott, Parajdon, Felsőbányán stb.) változatos beosztásokban teljesített szolgálatot Nagybányán új
feltárásokkal a bánya ércvagyonát megtöbbszörözte. Résztvett a világháborúban, tulajdonosa a kor. arany érd. ker.-nek a vit. ér. szalagján, a Signum Laudisnak a kardokkal és a Károly
cs.-ker.-nek, Frontszolgálatot teljesített az olasz
harctéren, majd a pénzügymin. előterjesztésére
az ország háborús fémtermelésének irányítója
lett, mint a ,,Cs. és kir. Hadügymin. bányafelügyelősége magyarországi csoportja” vezetője. Ezt a nagyfontosságú és kiterjedt ügykört — 87 bánya- és kohóüzem felügyelete,
nyolc új bányaüzem létesítése és vezetése —
három éven át, a világháború végéig látta el.
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A katonai bányafelügyelőség nemcsak a hadi
fémellátást biztosította, hanem, a szakirodalom
megállapítása szerint, számottevően hozzájárult
pangó ércbányászatunk megalapozásához is.
1916-ban a nagybányavidéki bányászat újjászervezésére kiküldött szűkkörű biz. egyik
magyar szakértője. 1918-tól a Pénzügymin. előadója, majd 1921—22-ben a bányászati oszt. vezetője. Ebben a munkakörében a Selmecbányáról
Sopronba menekült Bánya- és Erdőmérnöki
Főisk. működésének lehetővé tétele és fejlesztése volt egyik fontos feladata. 1921 óta a
bánya- és kohómérnöki áll.-vizsgák min. biztosa, illetőleg műegy.-i szigorlati kültag. Pénzügymin. szolgálata során fokozatosan előlépett,
1924-ben min. tanácsos lett. A rákövetkező évben
a minisztertanács megbízásából mint bányászati szakértő résztvett a párizsi jóvátételi tárgyalásokon. Az Iparügyi Min. felállítása után
az ásványolaj- és földgázkutatások, továbbá
az áll. érc- és szénbányászat ügyeit intéző
osztály vezetője lett. Működésének főbb
eredményei: a szakosztály munkatervének
elkészítése, az állami földgáz- és olaj fúrásoknak
a Mátra északi részébe, Párád környékére való
áthelyezése és javaslat azoknak kiterjesztésére
Bükkszék és Pétervására környékéig, a kutatásoknál az eljárás korszerűsítése a reflexiós
szeizmikus műszer bevezetésével. Működéséhez
fűződik a recski ércbányaüzem gazdaságossá
tétele az ércelőkészítőmű modernizálási terveinek megállapításával, a komlói szénbánya
jövőjének biztosítását szolgáló munkálatok és
nagyobbszabású kulturális és szociális intézmény létesítése, illetőleg tervezése. Szolgálataiért a Kormányzó úr legfelsőbb elismerésében részesítette. A szaklapokban számos cikke
jelent meg, könyvalakban pedig „Fémbányászatunk technikai fejlődése” c. műve, melyet a
szakbírálat forrásmunkának minősített, Több
tanulmányutat tett a régi Monarchia és a
Németbirodalom bányavidékein. Élénk szerepet visz a magyar műszaki testületekben.
Igy több cikluson át alelnöke, illetőleg ü.-v.
elnöke volt az Orsz. Magy. Bányászati és Kohászati Egyes.-nek, melynek jelenleg tiszteleti és
vál. tagja. A Magy. Mérnökök és Építészek
Nemzeti Szöv.-ben az ü.-v. alelnöki tisztséget
viselte, tagja az elnöki biz.-nak, több ízbeni
tagja a Mérnöki Tanácsnak, vál. tagja a
Magy. Mérnök és Építész Egyletnek. A „Hun-

Pethő Attila

gária” Magy. Technikusok Egyes.-nek dominusa, a Rozsnyói Öregdiákok Szöv.-ének ü.-v.
elnöke és több más társadalmi egyesület vál.,
illetve vezetőségi tagja.
Petheő Kornél, kir. törvényszéki tanácselnök. Szül.: Bp., 1879., r. k. Középisk.
Bp.-en, jogi tanulmányait a pozsonyi Jogakadémián és a bp.-i Egy.-en végezte. Bírói okl.-nek
megszerzése után közjegyző jelölt volt, majd a
bírósághoz került joggyakornoknak és 1911-ben
jegyző lett. A világháború kitörésekor kat.
szolgálatra vonult be és leszerelése után 1915-ben
albíróvá, 1917-ben járásbíróvá nevezték ki a
bp.-i központi járásbírósághoz, 1928 óta a bp.-i
törvényszék bírája, jelenleg a fellebbviteli bíróság tanácselnöke. Több tanulmánya jelent meg
jogi szaklapokban a dologi jog tárgyköréből.
Németül beszél. L.: Csillaghegy, Tisztviselőtelep, Ürömi-u. 5. Tel.: 163—424.
Pethő Attila, gyöngyösi, színművész, a
Nemzeti Színház örökös tagja. Szül.: Bp.,
1891. A középisk. és Rákosi Szidi színiiskolájának elvégzése után 1910-ben a Magyar Színházhoz szerződött. Rövid szegedi működés
után ismét visszatért Bp.-re, ahol újból a
Magyar Színház tagja lett. Végigküzdötte a
háborút és amikor 1918 őszén ismét megjelent
a színpadon, egymásután aratott jelentős sikereket, úgyhogy 1921 őszén a Nemzeti Színház
szerződtette tagjává. A színháznak egyik legtöbbet foglalkoztatott, a közönség legszélesebb rétegeiben rendkívül nagy rokonszenvnek
és elismerésnek örvendő tagja, akinek erőteljes,
férfias egyénisége rányomja bélyegét minden
előadásra, amelyben szerephez jut. Sokoldalú
tehetsége révén egyformán kitűnő alakításokat
nyújt drámai és vígjátéki vezető szerepekben,
sőt sikerrel lépett fel régebben operettekben is.
A klasszikus és a modern színdarabok hosszú
sorában vezető szerepeket játszik közönség és
kritika egyhangú elismerése mellett. A magyar
színművészet, valamint a Nemzeti Színház szolgálata terén szerzett kiváló érdemei méltánylásául a Nemzeti Színház örökös tagjai sorába
iktatta. Fiatal korában a BEAC egyik legjobb
100 m-es futója volt, kitűnő vívó, úrlovas és
úrvezető. A világháborúban az ellenség előtt
tanusított vitéz magatartásáért több kitüntetést kapott. L.: Bp., VII., Akácfa-u. 7.
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Pethő Zoltán dr., vitéz, ügyvéd. Szül.:
Gálszécs, 1897., r. k. Atyja: P. János, kir.
tanfelügyelő. Érettségit a zombori főgimn.-ban
tett, jogi tanulmányait a bp.-iEgy.-en végezte
és megszerezte az ügyvédi okl.-et. Végigverekedte a világháborút, majd az egyet.-i zlj.ban teljesített szolgálatot. Háborús érdemeiért
1924-ben vitézzé avatták. Tulajdonosa a
Signum Laudisnak a kard., nagy ezüst és
bronz vit. ér.-nek, Károly cs.-ker.-nek stb.
Nagy szerepet játszik az ügyvédi közéletben,
a Magy. Ügyvédek Nemzeti Egyes.-nek vál.
tagja, a bp.-i Ügyvédi Kamara fegyelmi bírája.
Jogi cikkei nagyon figyelemreméltóak, a Magy.
Jogi Szemle és a Munkaügyi Szemle c. szaklapokban jelentek meg. Németül és franciául
is beszél. L.: Bp., IV., Királyi Pál-u. 7. Tel.
185—798.
Petneházy Antal, vitéz, ny. iparügyi áll.titkár, v. hadmérnökkari alezredes. Szül.:
Debrecen, 1895. Középiskoláinak Bp.-en és a
soproni Katonai Főreáliskolán való elvégzése
után a Ludovika Akadémia növendéke, később
pedig tanára volt. A Műegy.-en gépészmérnöki
okl.-et
szerzett,
utána
a
hadmérnökkari
testületbe került. A Haditechnikai Intézetben
teljesített szolgálat után a világháborúban 40
hónapon át volt kint a különböző frontokon.
Kiválóan bátor magatartásáért a III. o. kat.
érd. ker.-tel, a Signum Laudisszal, a Károly
cs.-ker.-tel, a háb. eml. ér.-mel és a német vaskereszttel tüntették ki. Háromszor is megsebesült. A nemzeti hadsereg fölállítása után
különböző szolgálati beosztásokban működött,
majd 1933-ban a Honv. Min.-ba vezényelték,
ahol egy ideig vitéz jákfai Gömbös Gyula
honv. min. titkára volt. Az Iparügyi Min.
fölállítása után a Kormányzó úr mint kitűnően képzett gépészmérnököt, államtitkárrá
nevezte ki. Négy évi államtitkársága alatt
tevékeny részt vett több fontos törvényjavaslat és rendelet kidolgozásában gyakran
helyettesítette Bornemisza Géza minisztert
úgy bel-, mint külföldön is. Közszolgálatai
elismeréséül több hazai és külföldi kitüntetést kapott. Nyugalomba vonulása után
közgazdasági téren mint az egyik fontos nagyipari vállalat elnöke fejt ki értékes munkásságot. L.: Bp., II., Margit-rakpart 17. Tel.:
160—458.

Péter Lajos

Petris Károly, könyvkereskedő. Szül.:
Marosvásárhely, 1898 jún. 14., ref. Atyja:
P. Mihály, anyja: Posoni Julianna. Marosvásárhelyen keresk. isk.-t végzett. 1918-ig
pénzügyi tisztviselő, majd tíz évig a Hangya
tisztviselője volt. 1929 óta a marosvásárhelyi
Helikon könyvkereskedés tulajdonosa. A Magy.
Párt vál. tagja, a Magy. Népközösség tagja,
ref. egyház presbitere, a marosvásárhelyi
Kaszinó és a marosvásárhelyi Park Club tagja.
Bécsben járt. Románul is beszél. L.: Marosvásárhely, Petőfi-tér 4. Tel.: 103.
Petry Gyula dr., nagyváradi kir. közjegyző.
Szül.: Arad, 1895 márc. 25., ág. ev. Atyja:
néh. P. Gyula, főreálisk. tanár. Főreálisk.
érettségi után kiegészítő gimn. érettségit tett,
a bp.-i Egy.-en jogtudorrá avatták és egys.
bírói és ügyvédi okl.-et szerzett. Jogi tanulmányai közben vonult hadba 1915-ben a 3. tiroli
vadászokhoz. Az olasz fronton küzdött a
világháborúban, olasz hadifogságba került és
1920-ban került vissza Nagyváradra, ahol előbb
mint ügyvéd, később pedig mint közjegyzőhelyettes működött. A román megszállás alatt
a Magy. Párt nagyváradi tagozatának titkára
volt. Nagy társadalmi életet él, tagja a Szigligeti
Társ.-nak, a Magy. Vöröskereszt Egyl.-nek, a
v. romániai zsinatpresbiteri evang. egyházkerület világi jegyzője és törvényszékének bírája
volt. Nagyváradi kir. közjegyzővé 1941 márc.
29-én nevezte ki az igazságügyminiszter. Németül, románul és olaszul is beszél. L.: Nagyvárad,
Rimanóczy-u. 3.
Péter Lajos, unit. főgimn. tanár. Szül.:
Homoródalmás, 1881 márc. 10., unit. Atyja:
P. János, áll. tanító, anyja: László Anna, áll.
tanítónő. Gimn. tanulmányait a székelykereszturi és a kolozsvári unit. gimn.-okban végezte,
tanári okl.-et a kolozsvári Egy.-en szerzett.
Pályáját 1903-ban kezdte meg Kolozsváron,
innen 1904-ben a székelykereszturi főgimn.-hoz
nevezték ki, ahol ma is tanít. A világháborúban,
mint a 82. gy.-e. tart. hadnagya vett részt a
galíciai és orosz-sziléziai harctereken, ahol 1914ben orosz hadifogságba esett. Innen 1920 nyarán
érkezett haza a román megszállás alá került
Székelykeresztúrra. A „Keresztény Magvető”
unit. folyóirat munkatársa, az Unit Irod. Társ.
vál. tagja, az Unit. Egyházi Főtanács tagja
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Orosz hadifogságáról több igen érdekes cikke
jelent meg, értekezést írt a székelyekről, emlékbeszédeket mondott Petőfi, Jókai és Kisfaludy
Károly centenáriumain. Jelentős irodalmi tevékenységét ma is folytatja. Unit. egyházi tanácsos, a volt cs. és kir. 82. gy.-e. tart. főhadnagya.
Éveken át díjnoka volt a kolozsvári Egy.
Könyvtárnak, ahol könyvtárrendezési ismereteket szerzett. Beszél németül kissé angolul
és románul is. A román megszállás idején
fontos és nehéz szerepe volt a magy. nyelv- és
irodalom tanításában, majd 1930-ától a leépítésre ítélt székely főgimn. megtartásában, a gimn. konviktusának vezetésében és
kiépítésében. L.: Székelykeresztur, Unit. Főgimn.
Péter László, számvevőségi főtanácsos,
Kolozs vm. számvevőségi főnöke. Szül.: Homoródalmás, 1886 márc. 30. Atyja: P. János
anyja: László Anna. A székelyudvarhelyi áll
főreálisk.-ban érettségizett. Udvarhelyen a
pénzügyigazgatóságnál
lett
számgyakornok.
Résztvett a világháborúban 1914—20-ig kat.
szolgálatot teljesített. Két évig volt az orosz
fronton, majd orosz fogságba esett. 1926-ban
járási számvevő lett Fejér vm.-ben. 1931-ig
Székesfehérváron a vm.-nél beosztott tisztviselő
volt, majd számvevőségi főnök Fejér vm-nél
1940 óta Kolozsváron teljesít szolgálatot.
A kolozsvári Nemzeti Kasszinó tagja. Tart.
százados, a Signum Laudis a kard tulajdonosa Németül is beszél. L.: Kolozsvár,
Vörösmarty-u. 3/a. Tel.: 14—80.
Péteri Ferenc dr., ügyvéd, m. kir. kormányfőtanácsos. Szül.: Bp., 1875 dec. 14., r. k.
Érettségi vizsgát a bp.-i II. ker. kath. főgimn.ban tett, jogot a bp.-i Egy.-en végzett, ahol
jogtudorrá avatták. Ügyvédi okl.-ét a bp.-i
ügyvédvizsgáló biz.-tól nyerte. 1902 óta ügyvédi gyakorlatot folytat Bp.-en és leginkább
külföldi ügyfeleket képvisel. A Kúria ügyvédi
tanácsának tagja, a Magy. Ügyvédek Nemzeti
Egyes.-nek elnöke, a Hungária-nagyszálló R.-T.
ügyv. alelnöke. A világháborúban mint
tart. hadnagy vett részt és három évig teljesített kat. szolgálatot. A görög Phönix-rend
lovagja. Németül, franciául és angolul is
beszél. L.: Bp., IV., Régiposta -u. 12. Tel.:
188—541.

Péterffy Jenő dr.

Péteri Ferenc dr., ifj., ügyvéd. Szül.:
Bp., 1903., r. k. Középisk. a bp.-i piarista
gimn.-ban végezte, jogot a bp.-i Egy.-en és
íogtudori okl.-ét kitüntetéssel szerezte meg.
Mielőtt az ügyvédi vizsgát letette, éveket töltött
külföldön: két évig Hamburgban, félévet
Párizsban bank- és iparvállalatoknál praktizált
Négy évig ügyvédjelölt volt és 1930-ban megnyitotta irodáját. A jogi életben jelentős szerepet játszik, 1938 óta a bp.-i Ügyvédi Kamara
vál. tagja. Németül, angolul és franciául is
beszél. L.: Bp., IV. Régiposta-u. 12. 188—541.
Pétery Lajos, ügyvéd. Szül.: Tenke, 1911
jun. 4., ref. Atyja: néh. P. Béla, állampénztári főtanácsos, anyja: Ormay Etus. 1931-ben
elvégezte a nagyváradi Jogakadémiát. Nagy.
szalontán folytat ügyvédi gyakorlatot. A ref.
egyház és az egyházmegye tanácsosa és presbitere, a nagyváradi Agrár Tkp. nagyszalontai
fiókjának ügyésze, az Aranyemlék Egyes. vál.
tagja, az Iparosotthon, az Önsegélyző Egyes.
és a Magy. Párt ügyésze. Románul és franciául
is beszél. L.: Nagyszalonta. Tel.: 4.
Péterfy István dr., kibédi, OTI főorvos.
Szül.: Marosvécs, 1870 aug. 20., ref. Ősei
között református papok és magasrangú katonák szerepelnek. Középisk. elvégzése után
orvosi diplomát szerzett. Radnóton lett tiszti
orvos, 1911-ben pedig Marosvásárhelyen lett
OTI főorvos. 1933-ban megfosztották állásától
magyarsága miatt. A visszacsatolás után ismét
megkapta az OTI főorvosi állását. Társadalmi,
ref. kollégiumi és egyházi tisztségeket töltött be.
Orvoskamarai elnök. Németül, románul is
beszél. L.: Marosvásárhely, Széchenyi-tér 32Tel.: 414.
Péterffy Jenő r., ügyvéd, a Transsylvania
Bank R.-T. jogtanácsosa. Szül.: Nyikómalomfalva (Udvarhely vm.), 1905 nov. 12., r. k.
Érettségi után az Erdélyi Bankszindikátus
titkára volt, később a kolozsvári Egy.-en
jogi, majd ügyvédi diplomát nyert. Résztvevője volt a megszállás éveiben minden magyar
mozgalomnak és a hatóságok előtt többször
védte a különféle okokból odakerült magyar
testvéreket. A népkisebbségi újságíró szervezet
v. főügyésze, több kulturális társadalmi egyes,
ügyésze is. Ügyvédi gyakorlatot folytat. Beszél
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románul is. L.: Kolozsvár, Deák Ferenc-u. 36.
Tel.: 28—34.
Péterhidy Jenő dr., szolgabíró. Szül.: Eperjes, 1912 dec. 29., r. k. Atyja: P. József, int.
igazgató, anyja: Csizmadia Ilona Mária. A
gimn.-ot és az egy.-et Bp.-en végezte, jogi
doktorátust szerzett. 1936-ban a Földmívelésügyi Min. szolgálatába lépett, 1940-ben Szatmárnémeti járás szolgabírájává nevezték ki.
Tart. hadapródőrmester. L.: Szatmár, Attila-u.
23.
Philippovich Károly, freydenbergi, m. kir.
kormányfőtanácsos, bankig. Szül.: Pancsova,
1892. Középiskoláit a pancsovai áll. főgimn.ban, felsőbb tanulmányait a Keleti Keresk.
Akadémián, a jogot a Pázmány Péter Tud.
Egy.-en végezte. 1912-ben a Pesti Magy.
Keresk. Bank szolgálatába lépett és rendkívül
eredményes munkásságának elismeréséül már
igen fiatalon cégvezetővé nevezték ki. Éveken
át a bank devízaosztályának igazgatója volt.
Jelentős tevékenységet fejtett ki a sport
terén is, a MAC nyolcasának tagja, majd
evezős o.-ának művezetője volt. A MAC sporttelepének megteremtésében nagy része volt
és helyet foglalt a klub elnökségének tagjai
között. Ü.-v. alelnöke volt a Magy. Birkózók
Szöv.-nek is. A sport terén szerzett kiváló
érdemei elismeréséül a Kormányzó úr 1936-ban
a kormányfőtanácsosi címmel tüntette ki. L.:
Bp., I., Naphegy-u. 19. Tel.: 153—930.
Pikó János László, városi főmérnök. Szül.:
Nagyvárad, 1884 nov. 8., ref. Atyja: P. János,
anyja: Frank M. Teréz. Nagyváradon reálisk.
érettségit tett, a bp.-i Műegy.-en mérnöki okl.
szerzett. A marosszéli vasutak építésénél
kapott először mérnöki állást. 1910-ben Nagyvárad város szolgálatába lépett. 1919-ben,
amikor megtagadta a román hűségeskü letételét,
fizetési illetményét ravasz módon beszüntették,
emiatt
hivatalától
távol
tartotta
magát.
1940-ben, a visszacsatolás után, ismét a város
szolgálatába állott. Résztvett a világháborúban,
tart. tüzérfőhadnagy. Kitüntetései: a Signum
Laudis, a bronz vit. ér. és a Károly cs. ker.
A mélyépítés és a hídépítés terén kiváló szakértő. Németül és románul is beszél. L.: Nagyvárad, Capsa-u. 3.

Pongrátz Ernő dr.

Polcz Rezső dr., ügyvéd. Szül.: Kolozsvár,
1877 nov. 6., unit. Atyja: néh. P. Rezső, kir.
tanácsos, Kolozsvár város tiszti főügyésze,
anyja: néh. Hazai Irén. A kolozsvári kath. főgimn.-ban érettségizett, az egy.-et Bécsben és
Kolozsváron végezte. Jogi és bölcsészettudori,
valamint ügyvédi okl.-et szerzett. 1899-ben a
besztercei és kolozsvári törvvéuyszéken bírósági
aljegyző volt, majd 1909-ig Besztercén ügyvédi
gyakorlatot folytatott. 1909 óta Kolozsváron
ügyvéd. 1899-ben rövid ideig tb. főügyésze volt
Beszterce-Naszód vm.-nek. Az EMKE alapító
tagja, a Magy. Párt kolozsvári tagozata jogi
ügyosztályának titkára. Hét évig szerkesztője
volt a Beszterce, c. politikai hetilapnak, 1918ban pedig az Ellenzék c. kolozsvári napilapot
szerkesztette. Társszerzővel írt Uj Törvény c.
drámáját 1916-ban előadták a kolozsvári
Nemzeti Színházban. Az Erdélyi írod. Társ.-ban
többízben tartott előadásokat. 30 éves publicisztikai működésre tekinthet vissza, írásai
különböző napi és hetilapokban jelentek meg.
Irói álneve: Battlay Radó. Több utazást tett
Európában. Németül és románul is beszél.
L.: Kolozsvár, Mikó-u. 20.
Polónyi István, az Egeresi Villamosművek
aligazgatója. Szül. Torda, 1896 dec. 17., rk. Atyja:
P. Sándor, anyja: Bóári Szentpétery Anna.
A tordai gimn.-ban érettségizett, a bp.-i Műegy.-en gépészmérnöki okl.-et szerzett. 1922-től
1924-ig az aranypolyánai Hengermalom ig.-ja
volt, 1924—26-ig pedig a Tordai Cementgyár
gépészmérnöke. 1926—40-ig m. mérnöki gyakorlatot folytatott. Mint ilyen, műszaki tanácsadója volt az Aranyosgyéresi Agyagiparnak, a
Tordai Porcellángyárnak és az Erdélyi Solvay
Műveknek. 1940 óta az Egresi Villamosművek aligazgatója. Résztvett a világháborúban, 14 hónapot töltött az orosz és olasz fronton. Tart. zászlós, a II. o. ezüst vit. ér., a bronz vit. ér. kétszer s
a Károly cs. ker. tulajdonosa. Mérnöki különleges szakismeretei a földgázra, vízre és villanyra
terjednek ki. Ausztriában és Németországban
tett utazásokat. Németül és románul is beszél. L.:
Kolozsvár, Hegedüs Sándor-u. 1. Tel.: 27—62.
Pongrátz Ernő dr., megb. kir. közjegyző.
Szül.: Fogaras, 1885 márc. 1., r. k. Atyja:
P. Simon, anyja: Zakariás Róza. Székelyudvarhelyen a Ref. Koll.-ban érettségizett, Kolozs-
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váron és Bp.-en volt jogász. Jogi doktorátust
szerzett, majd Marosvásárhelyen ügyvédi vizsgát tett. 1912—18-ig ügyvédi gyakorlatot folytatott Balázsfalván. 1918-ban körjegyző lett
Székásveresegyházán. A román megszálláskor
Szamosújvárra költözött, de nem tett hűségesküt,
1920-ig
nem akarta
magát
az
Ügyvédi Kamarába felvétetni. 1920-tól 1923-ig
közjegyző volt, 1923-ban a románok kitették állásából. Ekkor ismét ügyvédi gyakorlatot kezdett. A Magy. Párt ü.-v. alelnöke,
majd jogtanácsosa lett. Az örmény kath. egyházközség ügyésze, a Szamosújvári Tkp. ig. tagja,
a Spárta Sportegyes. elnöke. Egyideig maga
gazdálkodott birtokán, sertéstenyésztéssel foglalkozott. Gazdasági szakismeretekkel is renddelkezik. Németül és románul is beszél. L.:
Szamosújvár, Kiss Ernő-u. 5.
Pongrátz Simon dr., polgármester. Szül.:
Balázsfalva, 1892 dec. 24., örm. r. k. Atyja:
P. Simon, tkp.-i főkönyvelő, anyja: Zakariás
Róza. Nagyenyeden és Tordán végezte a gimn.-ot
s a kolozsvári Egy.-en államtud. és jogtud. dr.-i
okl.-et szerzett. Az isk. padjaiból vonult be
1914-ben s a tiszti isk. elvégzése után kétízben
került sz orosz frontra. Háborús érdemeiért a
h. ékítm. III. o. kat. érd. ker.-t s a Károly cs.
ker.-t kapta. Az összeomláskor a románok bevonulásáig a kolozsvári tiszti zászlóaljnál teljesített szolgálatot. Diplomái ellenére sem kereste a r-ománok alatt az elhelyezkedési lehetőséget, cukrász-sütődét nyitott Kolozsváron, de
a románok elvették iparengedélyét. Ezután
két évig foglalkozás nélkül tengődött. 1924-ben
Szamosúj váron rőfösüzletet, majd pékséget
nyitott. 1934-ben mint városi pénztárnok helyezkedett el. A magyar kisebbség belső életében a fontos rúgó szerepét játszotta s ezért a
románok a városi hivatalban sem tűrték meg,
kétszer tették ki állásából, sőt bűnvádi feljelentést is tettek ellene, de a vádtanács elégtételt
szolgáltatott neki. Az elnyomás alatti nehéz
anyagi sorban is nagy családot nevelt fel,
hét fiút és egy leányt. Különleges szakismereteket szerzett a motorkezelés terén, erősáramú
motor és dinamókezelésre jogosító okl.-et
szerzett. L.: Szamosújvár, Horthy Miklós-tér 8.
Poór Lilly, színművésznő. Szül.: Bp., 1890
ápr. 16. Atyja: P. József, anyja: Kammer-

Pop István

mayer Laura. Gimn.-t és Színművészeti Akadémiát végzett Bp.-en. 1911-ben a kolozsvári
Nemzeti Színházhoz szerződött és 1933-ig annak
volt szerződött tagja. Erdély minden városában
és nagyobb községében vendégszerepeit s izzó
magyarságát a színpadról is hirdette. Az oláhok
kultúrpropagandája miatt kétszer is letartóztatták. A Kemény Zsigmond Erdélyi Irodalmi
Társ. tagja. Kitűnő alakítója a drámai szerepeknek, több filmben is szerepelt. Angliát és
a nyugati kontinenst is beutazta. Beszél németül, franciául és angolul is. L.: Kolozsvár,
Petőfi-utca 14. Tel.: 20—35.
Pop István dr., orvos. Szül.: Ákos, 1886
júl. 17., g. kat. Atyja: P. Gergely, lelkész,
anyja: néh. Ossián Emilia. Szamosúj váron
tett érettségit, majd a bp.-i Tud. Egy. orvosi
karán folytatott tanulmányokat. 1909-ben szerzett diplomát. Orvosi működését Szamosújváron
kezdte meg. 1912 óta mint városi orvos működik.
Résztvett a világháborúban 1916—18-ig, az
orosz, román és olasz frontokon teljesített szolgálatot. L.: Szamosújvár, Víg-u. 37.
Pop István, vállalkozó. Szül.: Bánffyhunyad, 1887 jan. 6., g. kat. Atyja: P. János,
anyja: Brindás Anna. Iskoláit Bánffyhunyadon
végezte, majd Bp.-re került, ahol kitanulta az
asztalos-szakmát. 1907—10-ig a 37. gy. e.-nél
szolgált. Leszerelése után Bp.-en a Waggon
Lits-nél lett asztalos. 1914-ben bevonult ezredéhez és 1918-ban szerelt le. A háború után
ismét a Waggon Lits-nél dolgozott. 1919-ben
hazament Bánffyhunyadra, ahol folytatta az
asztalosmesterséget. 1921-ben Kolozsváron átvette a Gebauer-féle temetkezési vállalatot,
amelyet jelenleg is vezet. Elnöke volt a Vadásztárs.-nak és a labdarúgó csapatnak. A kolozsvári
műkedvelők díszelnöke, pártoló tagja az Árvaleánynevelő Intézetnek. Több autóversenyen
vett részt, számos díjat nyert. Fia, P. István,
romániai autóbajnok, Jenő nevű fia pedig síbajnok. A II. o. ezüst. vit. ér., a Károly cs.
ker., a jub. ér. tulajdonosa. A motorsport fejlesztéséért a polg. hatóságtól díszokl.-ben részesült. Párizsból is vannak sportkitüntetései.
Utazásokat tett Ausztriába, Németországba,
Olaszországba, Romániába és Jugoszláviába.
Németül és románul is beszél. L.: Kolozsvár,
Unió-u. 12. Tel.: 15—14.
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Pop János, bankig. Szül.: Sztana, 1887 jan.
18., g. kat. Középisk. és felsőkeresk. isk.-t Nagyváradon végezte és 1904 óta a bankszakmában
működik. A nagyváradi gazdasági életnek egyik
jelentős faktora és hivatali működésén felül társadalmilag is szerepet játszik. Németül, románul
és angolul is beszél. L: Nagyvárad, Babes-u. 4.
Pop Liviusz dr., belgyógyász, tüdőszakorvos.
Szül.: Kolozsvár, 1892 szept. 6., g. k. Atyja:
P. Simon, javítóint. ig., anyja: Manu Ottilia.
Középisk. a kolozsvári Unit. Kollégiumban és
a szamosújvári áll főgimn.-ban végezte, az egy.et Kolozsváron és Bp.-en. 1915-ben szerzett orvosi okl.-et 1916—18-ig az Erzsébet királyné
szanatórium alorvosa volt. 1919—28-ig a kolozsvári belgyógyászati klinikán működött mint
tanársegéd, később mint adjunktus. 1931—
40-ig a Cosmutza-szanatórium főorvosa volt.
A tuberkulózisról négy dolgozatot írt, román
és francia nyelven. Bécsben járt tanulmányúton L.: Kolozsvár, Rózsa-u. 2. Tel.: 26—66.
Poszler József, kereskedő. Szül.: Kolozsvár,
1897 aug. 6., r. k. Atyja: P. József, anyja:
Demky Róza. Székesfehérvárott keresk. érettségit tett. 1915—18-ig kat. szolgálatot teljesített a 62. gy. e. kötelékében. Mint tart. zászlós
az orosz és román fronton volt. 1918-tól textil
és szövőfonó kereskedő, 1937 óta pedig sportáruháza van Kolozsváron. A Magy. Párt és a
KAC tagja. A Károly cs. ker. tulajdonosa.
Ausztriában is járt. Németül és románul is
beszél. L.: Kolozsvár, Mátyás király-tér 4.
Potoczky Károly dr., Máramarossziget város
polgármestere. Szül.: Bp., 1898 okt. 7., r. k.
Atyja: P. Jenő, anyja: Suk Júlia. Középisk. elvégzése után a bp.-i Egy.-en államtud. doktorátust szerzett. Bp. szfőv.-nál helyezkedett el. 1923tól 1940-ig Kispest városánál teljesített szolgálatot, tíz évig városi tanácsnok volt.A kispesti
Kath. Kör elnöke, a Kispesti Football Club
társelnöke. Az OTT ezüst érmével tüntették ki.
Utazásokat tett Német-, Francia-, Olasz-, és
Lengyelországban, Svájcban, Jugoszláviában és
Spanyolországban. Németül és franciául is
beszél. L.: Máramarossziget, Városháza.
Prámer Márta dr., fül- orr-, és gégeszakorvos.
Szül.: Kassa, 1903 jún. 6., r. k. Atyja: P. Ele-

Pribék László dr.

mér, anyja: Koch Karolina. Családja porosz,
lovagi származású, később a XVI. században
magyar nemességet nyertek Felső-Magyarországon. A kolozsvári Marianum-ban érettségizett,
majd a kolozsvári Egy.-en orvosi tanulmányokat folytatott. 1932-ben szerzett orvosi okl.-et.
A diploma megszerzése után két és félévet töltött a gégeklinikán, de a románok magyar volta
miatt állásából kitették. 1934 óta fül-, orr- és
gégeszakorvos és rendelőorvos. Bécsben Neumann prof. klinikáján folytatott tanulmányokat négyízben. Járt még Ausztriában, Svájcban
és Olaszországban. Több folyóirat közölte cikkeit. Németül, angolul, franciául és románul is
beszél. L.: Kolozsvár, Jókai-u. 10. Tel.: 33—90.
Prezensky Béla, pékmester. Szül.: Kolozsvár, 1904 okt. 22., r. k. Atyja: P. Károly,
anyja: Albert Zsuzsánna. 1929 óta önálló pékmester, saját üzletét vezeti. A magyar kisebbségi
és az egyházi életben tevékeny szerepet játszott, a kolozsvári Iparosegylet, a Kath. Kör,
a Kolozsvári Atlétikai Club tagja. Beszél
románul is. L.: Kolozsvár, Jókai-u. 9. Tel.:
36—61.
Prezenszky Pál, pékmester. Szül.: 1902 júl.
1., r. k. Atyja: néh. P. Károly, anyja: néh.
Albert Zsuzsánna. A román uralom alatt résztvett minden magyar megmozdulásban és minden akkor működő magyar egyes.-nek aktív
tagja volt. Erdélyben közismert a neve, a
román kat. hatóságok huszonötször állították
hadbíróság elé. Beszél románul is. L.: Kolozsvár, Horthy Miklós-út 99.
Pribék László dr., villei, OTI belgyógyász
szakorvos. Szül.: Fiume, 1909 aug. 20., r. k.
Atyja: P. Imre, ny. m. kir. postatanácsos,
anyja: Jettmár Romana. A nagyváradi gimn.ban érettségizett, a szegedi Egy.-en orvosi okl.-et
szerzett. 1933—40-ig a szegedi Egy. szövettani
intézetében, illetve diagnosztikai klinikáján
volt gyakornok és később tanársegéd. 1940 óta
Nagyváradon OTI szakorvos. 1939-ben olasz
ösztöndíjjal Rómába ment, ott a Forlanini Intézetben dolgozott. A szegedi Orvosegyes.-ben öt
tudom, előadást tartott és a belgyógyászati
tárgykörből három közleménye jelent meg.
Németül, olaszul és románul is beszél. L.:
Nagyvárad, Nyomda-u. 2.
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Próbárd Ferenc dr., polgármesterh. főjegyző. Szül.: Bp., 1906 júl. 12., r. k. Atyja:
P. Károly, ny. tábornok, anyja: nemeskéri
Kiss Ilona. Középisk. elvégzése után községi
jegyzői okl.-et és államtud. doktorátust szerzett.
1933—35-ig Somogy vm.-nél volt közig, gyakornok, 1935—40-ig pedig Balatonzamárdi község
főjegyzője. 1940-ben a visszacsatolás után
Beszterce szab. kir. város polgármesterh. főjegyzője lett. A TESZ kerületi főtitkára, a TESZ
jub. érd. ker. tulajdonosa. Németül, franciául is
beszél. L.: Beszterce, Városháza. Tel.: 24.
Proszvimmer Ferenc Béla dr., ügyvéd, vállalati jogtanácsos. Szül.: Sopron, 1880 febr. 8.,
ág. ev. A soproni ev. líceumban tett érettségi
vizsgát, majd jogot hallgatott a bp.-i, a berlini
Friedrich Wilhelm és a párizsi Faculté de Droit
egy.-eken. Jogi doktorátusát és ügyvédi okl.-ét
Bp.-en szerezte meg, ezenkívül hites könyvvizsgálói okl.-lel is bír Ügyvédi gyakorlatot
1907 óta folytat, de 1907 óta a Hagy. Leszámítoló és Pénzváltó Bank jogi oszt.-án, jelenleg
mint annak vezetője, működik. Számos vállalat
ig. tagja, az Egys. Bírói és Ügyvédvizsgáló Biz.
tagja, három éven át tagja volt a bp.-i Ügyvédi
Kamara fegyelmi bíróságának, a Magy. Jogászegylet pénztárosa, a TÉBE h. jogtanácsosa.
Számos cikke jelent meg különböző jogi szaklapokban. Németül, franciául és angolul is
beszél. L.: Bp.,V., Dorottya-u. 6. Tel.: 183—880.
Putnik Bálint, színig. Szül.: Nagyvárad,
1901 febr. 3., r. k. Atyja: P. Béla ny. ezredes
anyja: Vári Szabó Margit. A keresk. isk. elvégzése után 1916—18-ig a soproni kat. főreálisk.-ba
járt, majd bevonult a nemzeti hadseregbe a
nyíregyházi 4. huszár e.-hez. Kat. szolgálata
után belépett a Magy. Leszámítoló és Pénzváltó Bankba, ahol 1926-ig tisztviselő volt.
A Rákosi Szidi-féle színészisk. elvégzése után
énekes bonviván lett és Kolozsváron, Nagyváradon, Pozsonyban, Kassán és Debrecenben
működött nagy sikerrel. A színigazgatás mesterségét. vitéz Tolnay Andor mellett sajátította

Pünkösti Andor

el, kinek titkára volt és 1940 szept. óta a nagyváradi Szigligeti Színház ig.-ja. Igazgatása alatt
rendkívül nívós előadásokat produkált és a közönségmegállapítása szerint sikerült szülővárosa
színikultúráját a régi szintre felemelni. L.:
Nagyvárad, Szilágyi Dezső-u. 9. Tel.: 25—30.
Pünkösti Andor, uzoni, író és hírlapíró,
a Madách Színház igazgatója. Szül.: Kassa,
1892. Egy.-i tanulmányait Bp.-en és Münchenben végezte. A háborút mint huszárfőhadnagy harcolta végig, két ízben megsebesült, a hadi ékítm. III. o. kat. érd. ker. a
kardokkal, az ezüst és bronz Signum Laudis a
kardokkal, a nagy ezüst vit. ér., Károly cs.ker., seb. ér., hadi érem tulajdonosa. Átlagon
felül teljesített háborús szolgálataiért a Kormányzó úr c. századossá nevezte ki. A háború
befejezése után az „Ujság” szerkesztőségének
kötelékébe lépett. Rengeteg cikket és tárcát írt,
majd hosszú időn át a lap színházi és kritikai
rovatát vezette. Irodalmi téren is széleskörű
munkásságot fejtett ki és több önálló műve
jelent meg, köztük: „Bús Péter csodálatos
kardja”, „Bárczay Bella a szeretőm”, „Minden szoba foglalt” és „Isten elzüllött gyermeke” c. verskötete. Több színdarabot fordított, egy nagy tanulmányban megírta a színibírálat történetét. A Színészegyes. színészisk.jában a színpadi gyakorlat tanára volt. Rövid
ideig ig.-ja volt a Magyar Színháznak és mint
vendégrendező a Nemzeti Színháznál is működött. A Vajda János-Társ. elnökségének tagja,
az Uj Thália-Társ. ü.-v. elnöke. Az ujságírótársadalom közéletében tevékeny résztvesz, a
Magy. Ujságírók Egyes.-nek főtitkára volt,
majd elnöki tanácsának tagja. Színi bírálataival, társadalmi és szociális kérdésekkel foglalkozó cikkeivel és a színészet körébe vágó jeles
tanulmányaival elismert nevet vívott ki magának a magyar írói társadalomban. Goldini
„Hazug” c. vígjátékának Nemzeti Színházi
rendezésével olyan sikert aratott, hogy a bécsi
Burgtheater a darabot rendezésében mutatta
be. L.: Bp., IV., Eötvös-u. 29.
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Radványi József dr.

R

Rada Tibor dr., ügyvéd. Szül.: Torbágy,
1908, ref. Középisk. Gödöllőn, Aszódon és Bp.en végezte, 1926-ban érettségit tett. Jogtudorrá a bp.-i Egy.-en avatták és ügyvédi okl.-ét
1937-ben szerezte meg, azóta Bp.-en bejegyzett
ügyvéd. A Kálvin János Társ. és a Soli Deo
Glória Diákszöv. ügyésze. A magyar közigazgatás szervezete címen önálló munkája jelent meg
1934-ben. Németül és eszperantóul is beszél.
L.: Bp., IV. Veres Pálné-u. 9. Tel.: 387—014.

Taussig Paula. A bp.-i VII. áll. főgimn.-ban
érettségizett, a bp.-i Műegy. építészmérnöki
okl.-et szerzett. Mint városi mérnök, Marosvásárhely szolgálatába lépett, később főmérnök
lett. 1918 óta műszaki tanácsnok és mint ilyen
a víz-, villanymű és gázművek vezetője. A románoknak nem tett esküt, ezért állásából 1923ban elbocsátották. 1930—33-ig a Magy. Párt
választása folytán alpolgármester volt, a visszacsatolás során visszahelyezték állásába. A Magy.
Párt elnöki tanácsának tagja, a Magy. Kaszinó
vál. tagja, az Erdélyi Magy. Gazdasági Egyes,
műszaki előadója, a ref. egyháznak harminc év
óta presbitere, az Erdélyi Ref. Egyházker. ig.
tanácsának műszaki előadója. Résztvett a
világháborúban, 1914—18-ig kat. szolgálatot teljesített, az orosz fronton harcolt, népf.
hadnagy, Signum Laudis a kard. és a Károly cs.
ker. tulajdonosa. A kisebbségi közélet aktív
harcosa volt és a román közigazgastás ellen számos cikke jelent meg. A marosvásárhelyi középületek tervezője és építője. Áll. ösztöndíjjal több
hónapig Németországban járt tanulmányúton.
Németül, franciául, angolul és románul is beszél.
L.: Marosvásárhely, Széchenyi-tér 76.

Radó Sándor, okl. építészmérnök, városi
műszaki tanácsos. Szül.: Mohács, 1880 ápr. 2.,
ref. Atyja: R. Simon földbirtokos, anyja:

Radványi József dr., (magyarosítva 1910ben ,,Reichel”-ből), ügyvéd. Szül.: Szászrégen,
1890 jan. 11., r. k. Atyja: R. József, szudéta-

Rab Gusztáv, író és hírlapíró. Szül.: Sárospatak, 1901. Középisk.-it szülővárosában és
Miskolcon végezte, a Pázmány Péter Tud.
Egy.-en jogot hallgatott. Több napilap munkatársa volt, majd párizsi és olaszországi tartózkodása után 1927-ben az „Est”-lapokhoz került
és 1936-tól kezdve „Az Est” politikai rovatvezetője volt. Az első magyar ujságíró volt, aki
Hitler Adolf vezér és kancellártól interjút
kapott. 1936-ban a spanyolországi ellenforradalomról és testvérharcról helyszíni tudósításokban számolt be. Hírlapírói munkássága mellett több szépirodalmi művet is írt, amelyek
nagy sikert arattak. L.: Bp., VIII., Kender-u. 5.
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német, őskeresztény r. k., anyja: Lácsuk Mária
g. kath. őskeresztény, lengyel. Theológiai doktori
okl.-ét a bécsi Egy.-en szerezte, elvégezte a
római Institutum Pontificum Biblicum-ot, majd
jogot végzett és ügyvédi diplomát is szerzett.
Papi pályára lépett 1912-ben. A román megszállás alatt mint verestoronyi-talmácsi plébános, magyar elemi isk.-t alapított, e miatt elüldözték és internálták. Az újonnan alapított
Petrilla-deákbányai plébániához került és megszervezte. 1924-ben kilépett és ekkor kezdte
meg jogi pályáját. Petrozsényban újságíró volt,
újra internálták. 1932-ben Kolozsváron ügyvédi irodát nyitott. A bp.-i Aquinói Szt. Tamás
Irodalmi Társ. tagja és vál. tagja, a kolozsvári
Thália Műkedvelő díszelnöke, az Orfeusz Műkedvelő ügyésze. Állandó munkatársa a gyulafehérvári Közművelődés-nek, több egyházi
lapnak és szerkesztője volt a Nagyszebeni
Tudósító-nak. Különösen a szentírás tudományokkal és keleti nyelvekkel foglalkozott, több
igen értékes cikke jelent meg ezen témakörökből. Háborús társadalmi tevékenységéért legmagasabb elismerésben részesült. Külföldi tanulmányúton járt Rómában. Beszél a magyaron
kívül németül, latinul, franciául, olaszul és
románul és ismeri az óhéber, asszír és szumír
nyelveket. L.: Kolozsvár, Kossuth Lajos-u.
35. Tel.: 20—66.
Rajner Zoltán, a Mauthner Ödön R.-T.
igazgatója. Szül.: 1908 júl. 21., ev. Középisk.
érettségi után négy szemesztert végzett a Közgazdasági Egy.-en. 1929-ben lépett be a Weisz
Manfréd Acél- és Fémművei R.-T.-hez, 1933—
35-ig ugyanezen cég bukaresti leányvállalatánál működött mint igazgató, 1936-ban ismét
Bp.-en működött a Weisz Manfréd gyárban,
1937 óta a Mauthner Ödön R.-T. igazgatója.
A Magy. Vetőmagkiviteli R.-T. és a Szójababfeldolgozó R.-T. ig tagja, az utóbbinak ügyv.
ig.-ja, az Anyaggazdálkodás Olaj- és Zsiradékipari biz. kinevezett tagja. Magyarország és Románia közötti gazdasági kapcsolatok, valamint
a magyar-finn és általában az északi államok
közötti kapcsolatok alapos ismerője és szakértője.
Ezen országokkal állandó összeköttetést tart
fenn. L.: Bp., I., Lisznyai-u 24. Tel.: 150—957.
Raksányi Árpád dr., raksai, m. kir. tiszti
főorvos. Szül.: Mernye, 1892 dec. 30., ref.

Ráduly István dr.

Sepsiszentgyörgyön s egész Erdélyben ismertté
tette nevét tudom., társadalmi és hazafias
szereplésével. Számos kitüntetés tulajdonosa,
kormányzói elismerésben is részesült, a Signum
Laudist kétízben megkapta. Az erdélyi falvak
egészségügyi színvonalának emeléséért küzdött,
ilyen irányú szakkönyve is megjelent: „A falu
közegészségügyi színvonalának emelése és helyszíni vizsgálata” címmel. Ált. orvosi szakismeretein kívül képzett röntgenológus. L.:
Sepsiszentgyörgy, Vármegyeháza. Tel.: 18.
Rácz Lajos, könyvkereskedő. Szül.: Szatmárnémeti. 1892 jún. 9., ref. Atyja: néh.
R. Károly, anyja: Száldobágyi Julianna. Szatmáron keresk. érettségit tett. Mint hivatalnok
kezdte pályafutását. Résztvett a világháborúban a székely hadosztály kötelékében. Tart.
hadnagy, a II. o. vit. ér., a Károly cs.-ker.,
a háb. eml. ér., az osztrák és bolgár háb. eml. ér.
tulajdonosa. 1920-ban könyv- és papírkereskedő
lett. A háború alatt fegyverszakértő és kiképző
tiszt volt, e miatt a románok elítélték ötévi
kényszermunkára. Tizenegy hónap alatt tíz
börtön lakója volt. Vallatása során állandóan
magyarul beszélt, ezért súlyosan bántalmazták.
Egyik vezetője volt az erdélyi önvédelmi Szervezetnek, amelynek célja Erdélynek erőszakkal
való visszacsatolása volt. A fegyveres alakulat
mintegy 150 tagját elfogták a románok és bebörtönözték. Csak a visszacsatolás után szabadultak ki az elítéltek. 22 év óta vadászmestere
a szatmári Vadász Társ.-nak, a Neptun Halásztárs.-nak alapítója és titkára. A Keresk. Társ.nak, a Kölcsey Körnek és a társadalmi egyes.nek vezetőségi tagj a. Németül és románul is
beszél. L.: Szatmár, Horthy Miklós-u. 13.
Tel.: 118.
Ráduly István dr., vm.-i tiszti főügyész,
ügyvéd. Szül.: Bárót, 1889 márc. 9., r. k.
Atyja: R. Antal, gazdálkodó, anyja: Gere
Rozália. A székelyudvarhelyi gimn.-ban érettségizett, az egy.-et Kolozsváron végezte el. Jogi
doktorátust szerzett, bírói és ügyvédi vizsgát
tett. 1912—22-ig ügyvédjelölt volt, közben
1915—19-ig kat. szolgálatot teljesített a cs. és
kir. 2. gy.-e. kötelékében. Az orosz és olasz
fronton harcolt, 1916-ban fogságba került. Tart.
zászlós. 1922 óta ügyvéd, a Magy. Párt és a
Magy. Népközösség intézőbiz. tagja. A Hargita
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Sportegylet elnöke. Járt Olasz- és Németországban. Románul is beszél. L.: Székelyudvarhely, Horthy Miklós-u. 15.
Rákóczy Sándor dr., rákóczfalvi, földbirtokos, ügyvéd. Szül.: Dés, 1886 okt. 28., g. kath.
Atyja: néh. R. Sándor, anyja: Filep Mária.
Ügyvédi okl.-ét a bp.-i Egy.-en szerezte meg.
Tanulmányai végezte után Szatmáron ügyvédkedett 1912-ig, majd visszavonult birtokára
gazdálkodni. 1920-ban képviselő, majd vm. biz.-i
elnök lett, tagja a Nemzeti Tanácsnak, másfél
éven át Nagybányán polgármester. Sokoldalúan
szakképzett, különleges szakismereteket szerzett
a nemzetgazdaság és ipar terén. Bejárta Európa
minden államát, németül, franciául és románul
is beszél. Hírlapi tevékenysége említésreméltó,
napilapokban és a helyi sajtóban figyelmet keltenek cikkei. L.: Nagybánya, Gellért-u. 9.
Tel.: 37.
Rákossy István dr., alsódobolyi, ügyvéd.
Szül.: Csíkszentmárton, 1910 márc. 23., ref.
Atyja: R. István, anyja: Kiss Anna. A brassói
gimn. elvégzése után a kolozsvári Egy.-en
államtud. doktor lett, majd Bukarestben a
jogi líceumba iratkozott be. 1937 óta ügyvédi
irodája van Brassóban, melyet a bécsi döntés
után Csíkszeredára helyezett át. Egyet.-i évei
alatt a bukaresti magyar diákság életében vezető szerepet játszott, az ottani magyar diákegylet és a magyar diákotthonnak két éven át
elnöke volt. Tagja a csíkszeredai Kaszinónak.
Görög-és Törökországban járt. Beszél németül
és románul is. L.: Csíkszereda, Apaffy-u. 48.
Tel.: 33.
Rátai György dr., kir. járásbíró. Szül.: Bp.,
1890., r. k. Érettségi vizsgát a bp.-i piarista
gimn.-ban tett, jogi tanulmányait a bécsi és a
bp.-i egy.-eken végezte. Jogi doktorátus után
az egyes. bírói és ügyvédi okl.-et Bp.-en szerezte
meg. 1913-ban kat. szolgálatra vonult be,
közben kitört a világháború, 49 havi frontszolgálat után leszerelt és elfoglalta bírósági jegyzői
állását a bp.-i kir. törvényszéknél. A harctéren tanusított hősies magatartásáért elnyerte
a III. o. kat. érd. ker.-et a kard., a Signum Laudist a kard., az ezüst vit. érmet, a Károly cs.ker.-et és a háb. eml. érmet. A bp.-i közp. járásbírósághoz bírónak 1928-ban nevezték ki és itt

Rátz Endre dr.

teljesít jelenleg is szolgálatot. A Légoltalmi
Liga alkörzetvezetője és oktatója. Németül is
beszél. L.: Bp., V., Légrády Károly-u. 11.
Tel.: 490—070.
Ráthonyi Lajos, áll. isk. ig., körzeti isk.felügyelő. Szül.: Debrecen, 1890 máj. 21., ref.
Atyja: néh. R. Tamás, anyja: néh. nemes
Varga Erzsébet. A család a Kraszna, (mai
Szilágy megye) Rátony községéből a XVIII.
században került Szabolcs megyébe. A nemességszerző ős Rátonyi István 1380-ban kapta meg
a nemességet. A debreceni Ref. Kollégium
gimn.-ának és tanítóképzőjének elvégzése után
1910-ben tanítói okl.-et szerzett. Tizenhat éven
át a debrecen—bánki tanyai isk.-ban tanított,
majd a keleti részek tanyai áll. iskoláinak ig.-ja
volt. 1926 óta a debrecen—köntöskáti áll. isk.
ig.-ja, 1935 óta a püspökladányi I. sz. isk.körzet isk.-felügyelője. Debrecen orsz. gyűl. pótképv.-je, 1934 óta választott törv. hat. biz.
tag. A Hajdu Megyei Tanítók Ált. Gönczy
Egyes.-nek alelnöke, a Hajdumegyei Áll.
Tanítók Köre elnöke, a téglavetői Ref. Olvasókör elnöke, az Eötvös-alap, „Kalász” Könyvkiadó Vállalat vál. tagja, az Egészségvédelmi
Szöv. debreceni fiókjának vál. tagja, a debreceni Magy. Jövő Szöv. ig.-i tagja, az Egy.-es
Tanítószöv. v. titkára. A VIII. egyetemes tanítógyűlés pedagógiai szakoszt. előadója volt.
Pályadíjnyertes munkája: ,,A hajduság kultúrája”. Szakdolgozatait a „Tanítók Lapja”,
az „Alföldi Népművelés”, a „Tanítók Szövetsége” c. lapok, egyéb cikkeit pedig a „Debrecen” c. lap közölte. A Gárdonyi Géza Irodalmi Társ. kültagja. Mint szavaló-előadó
nagyobb előadókörutat tett tanítói jóléti célok
javára. Az ifjúság nevelése terén szerzett érdemei
elismeréséül az Ifjúsági Vöröskereszt Egyes,
ezüstérmét kapta. Felesége L. Erzsébet, és gyermekei is pedagógiai pályán működnek. A tanyai
népoktatás és népnevelés terén úttörő munkát
végzett Debrecenben. L.: Debrecen, Köntösgáti áll. iskola.
Rátz Endre dr., kir. járásbíró. Szül.: Bp.,
ág. ev. Érettségit a bp.-i ág. ev. főgimn.ban tett, utána tisztviselője volt az AngolMagyar Banknak, ahol majdnem öt évig működött. Onnan a Pénzintézeti Központhoz került,
ahol három évig volt. Közben elvégezte jogi
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tanulmányait a bp.-i Egy.-en, jogtudorrá avatták és megszerezte a bírói és ügyvédi okl.-et.
Azután lépett bírósági szolgálatba 1929-ben mint
joggyakornok és fokozatos előléptetés útján
1940-ben kir. Járásbíróvá nevezték ki. a bp.-i
központi járásbírósághoz. Németül is beszél.
L.: Bp., III., Árpád fejedelem-útja 27. Tel.:
157—740.
Rednik Tamás dr., gyulafalvi, fül-, orr- és
gégeszakorvos. Szül.: Pálosremete, 1911 márc.
22., r. k. Atyja: gy. R. Sándor, főszolgabíró,
földbirtokos, anyja: cselei és nagybesenyői
Ferentzy Elza. Családja mongol-tatár eredetű,
igazolt nemességük 1317-ből származik. Középisk. Máramarosszigeten és Szatmáron végezte,
az egy.-et Kolozsváron. 1935-ben summa cura
laude avatták orvosdoktorrá. Ezt megelőzőleg,
1931—36-ig, dr. Gyergyai prof. gyógyint-ben működött, utóbb mint tanársegéd. 1936-ban a ref.
kórház fül-, orr- és gégészeti osztályának vezetője lett. 1936 végén Petrozsényben a munkásbiztosító fül-,orr- és gégészeti osztályát vezette.
Magánszanatóriuma volt, amelyet a bécsi döntés
után megszüntetett. Kolozsvárra ment, ahol az
Egyet. fül-, orr- és gégeklinikáján tanársegéd
lett. Az Erdélyi Múzeum Egyes., a Német Orr,Fül- Gégészorvosok Egyes.-nek, a lyoni Societas
latina o. r. 1. tagja. Orr,- fül- és gége-szakorvos,
versenyvizsga alapján kórházi orvosi képesítést
nyert. Berlinben és Münchenben egyet.-i továbbképző tanulmányokat folytatott. Több nemzetközi kongresszuson vett részt, előadásokat
is tartott. Számos közleménye jelent meg magyar, német, román és francia nyelven. Petrozsényben a Magy. Népközösség részére előadást tartott, szegény betegeknek ingyen rendelt. Felesége dr. kissolymosi Gyergyai Judit,
orvosnő. Németül, franciául és románul is
beszél. L.: Kolozsvár, Hegedűs Sándor-u. 21.
Tel.: 27—69.
Rehák Rudolf dr., fogorvos. Szül.: Bp.,
1899. Egy.-i tanulmányait a bp.-i és bécsi egy.
orvosi fakultásán folytatta és Bp.-en szerezte
meg orvosdoktori okl.-ét. Ugyanitt a Stomatológiai Klinikán megszerezte a szakorvosi képesítést. Négy évig működött itt és fogszabályozásra specializálta magát Salamon tanár mellett. Hosszabb tanulmányúton volt Ausztriában, Németországban, Angliában és Francia-

Remethey Fülepp Dezső

országban s Berlinben nagybátyja, Paul W.
Simon tanár mellett az egy.-i fogászati intézet
orthodontiai osztályán működött, öt éven át
szakorvosa volt az OTI-nak, majd éveken át
az Apponyi Poliklinika fogászati rendelőjének
asszisztense és vezetője volt. Külföldi kultúrcentrumokban előadásokat tartott és számos
cikket írt a szaklapokba. Önálló könyve jelent
meg a fogszabályozás alapvonalairól. A Magy.
Fogorvosok Orsz. Egyes.-nek vál. tagja, a
MONE és több külföldi tudom. társ. tagja. L.:
Bp., VIII., Múzeum-krt 31. Tel.: 189—611.
Relch Lóránd, MÁV felügyelő. Szül.: Kolozsvár, 1891 jan. 2., r. k. Atyja: néh. R. Albert, állategészségügyi felügyelő, a kolozsvári
vágóhíd igazgatója, a Ferenc József rend lovagja.
Anyja: Schmer Anna. A nagyenyedi Bethlen
Koll.-ban érettségizett, a kolozsvári Egy.-en
jogi tanulmányokat folytatott. 1913-ban a MÁV
szolgálatába lépett, 1919-ben a Kolozsvár melletti
Apahida rendező p. u. főnöke volt. A románok
alatt a CFR szolgálatában 22 évet töltött, 1940
óta újra a MÁV kolozsvári üzletvezetősége szolgálatában áll. Számos társaskirándulást szervezett és vezetett Nyugat-Európa összes városaiban. Németül, románul és szerbül is beszél.
L.: Kolozsvár, Brétfü Koós-villa.
Relter Rezső, kir. járásbírósági elnök. Szül.:
Lovrin, 1876., r. k. Érettségit a szegedi piarista
gimn.-ban tett, a jogi egy.-et Bp.-en végezte el
és megszerezte a bírói okl.-et. Pályáját 1900-ban
Újvidéken kezdte mint joggyakornok, azután
fokozatosan aljegyző, jegyző, albíró és járásbíró
lett és 1931 óta a bp.-i I.—III. ker. járásbíróság
elnöke. Tulajdonosa a Ferenc József rend lovagker.-jének. Németül is beszél. L.: Bp., XII.,
Virányos-út 16. Tel.: 164—072.
Remethey Fülepp Dezső, ü.-v. elnök, főszerkesztő.
Szül.:
Kúnszentmárton,
1891.
Középisk. tanulmányai után a bp.-i Tud. Egy.
hallgatója és az 1912—13. évben az Egyetemi
Kör irodalmi szakoszt.-nak elnöke volt. A
háborúban frontszolgálatot teljesített, bátorságáért az I. o. ezüst vit. éremmel és több más
hadikitüntetéssel tüntették ki. Mint nyugállományú honv. tüzérfőhadnagy, hadirokkant szerelt le. Már a háború előtt jelentek meg költeményei szépirodalmi és napilapokban. Nagy
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sikert aratott 1917-ben „Doberdói dáridókon”
c. alatt József főherceg előszavával megjelent
könyve, amely több kiadást ért, továbbá 1922ben megjelent „Szerelem és emlék” c. műve.
Társszerkesztője volt a „Szemle” c. erdélyi
folyóiratnak és éveken át felelős szerkesztője a
„Dohányárusok Közlönye” c. szaklapnak. Különösen élénk munkásságot fejtett ki a dohányárusok országos megszervezése és panaszaik
orvoslása terén. Ebbéli érdemei elismeréséül a
Dohányárusok Orsz. Szöv. ü.-v. elnökévé választotta. Szaklapján kívül más Ujságokba is
írt nagy figyelmet keltő cikkeket a dohányárusok
jogos érdekeinek előmozdítására. L.: Bp.,
VIII., Kálvária-tér 14. Tel.: 135—953.
Reményik Sándor, költő. Szül.: Kolozsvár, 1890. Ugyanott végezte középisk.-it és a
jogot. Első írásai vidéki lapokban jelentek meg.
Munkatársa volt az erdélyi „Szemlé”-nek.
1921-ben megindította a „Pásztortűz” c. szépirodalmi folyóiratot, melyet két évig szerkesztett. A magyar nemzeti irodalom egyik legnagyobb értéke. Kimagasló költői tehetségét
nagydíjának odaítélésével a Petőfi Társ. már
1926-ban jutalmazta, Észak-Erdély visszacsatolása után pedig a Kormányzó úr a legmagasabb irodalmi kitüntetéssel, a Corvin-lánccal
tüntette ki. A gondolatok mélysége, nemessége, a nyelv szépsége és gazdagsága, remek verselési technika és formai tökéletesség jellemzik
költői műveit, amelyek egész sor verskötetben
jelentek meg, valamennyi Kolozsvárott, kivéve
az „Atlantik harangoz” c. verseskötete, amely
Bp.-en jelent meg. Művei többek között:
„Fagyöngyök”, „Csak így”, „Vadvizek zúgása”, „A műhelyből”, „Egy eszme indul”,
„Szemben az örök méccsel”. 1941 tavaszán a
Kisfaludy Társ. tagjai közé választotta. L.:
Kolozsvárott.
Renner Frigyes, a Dermata Művek műszaki
igazgatója. Szül.: Szászrégen, 1883 szept. 7.,
ev. Atyja: R. János, anyja: Alzner Karolina.
A szászrégeni gimn.-ban érettségizett, német- és
franciaországi és svájci tanulmányutak után
1911-ben megalapította a Renner Testvérek és
Társa Bőrgyár R.-T.-t, amely 1930-ban a Dermata Művekké alakult át. Ennek igazgatója és
ig. tagja, a Magy. Párt és a német Népközösség, továbbá a Magy. Kaszinónak tagja,

Réthely Ödön

1914-ben mint póttartalékos bevonult katonának, megsebesült, majd felgyógyulása után
a front mögött teljesített szolgálatot. Később, mivel gyára hadiüzem volt, felmentést
kapott. A bőrgyártás terén kiváló szakismeretekkel rendelkezik. Németül és románul is beszél.
L.: Kolozsvár, Majális-u. 25. Tel.: 19—91.
Renner Gusztáv, gyárigazgató. Szül.: Szászrégen, 1896 jan. 31., ág. ev. Atyja: id. R. János,
anyja: Alzner Karolina. Családja Württembergből származik. Középisk. végeztével a bőrgyártást sajátította el szakszerűen bel- és külföldön. Pályáját atyja által 1910-ben alapított
Renner Testvérek és Társai Bőrgyár R.-T.-nél
kezdte, majd onnan kilépett és Renner Gusztáv
Bőrgyár néven önállósította magát. 1933-ban
gyárát R.-T.-gá alakította át és jelenleg
a gyár technikai igazgatója. A világháborút
mint tüzérségi megfigyelő, tűzmesteri rangban
küzdötte végig, bátor magatartásáért az
I. o. és II. o. kétszer, bronz vit. ér.-mel és a
Károly cs.-ker.-tel tüntették ki. Németül is
beszél. L.: Kolozsvár, Pasteur-u. 10/b. Tel.:
33-43.
Renner János, gyárigazgató. Szül.: Szászrégen, 1893 dec. 4., ev. Atyja: id. R. János,
anyja: Alzner Karolina. Családja Württembergből származik. Középisk. tanulmányai elvégzése
után a bőrgyártást sajátította el szakszerűen,
édesatyja által alapított bőrgyárban és tudását
és szakismereteit külföldön gyarapította. Visszatérése után belépett az atyja által alapított
Renner Testvérek és Társai Bőrgyár R.-T.-hez,
majd 1930-ban Renner János Bőrgyár néven
Marosvásárhelyen önállósította magát. 1933ban visszatért Kolozsvárra, ahol j elenleg a Renner
Bőrgyár R.-T. adminisztratív és technikai irányítását végzi. Résztvett a világháborúban,
ahol súlyosan megsebesült és mint hadirokkantat
bocsátották el a hadseregből. Tulajdonosa a
II. o. ezüst vit. ér.-nek. Tagja majdnem valamennyi kolozsvári társadalmi egyes.-nek. Németül és románul is beszél. L.: Kolozsvár,
Eperjes-u. 20. Tel.: 36-93.
Réthely Ödön, a kolozsvári Magy. Színház
tagja. Szül.: Pápa, 1886 okt. 24., r. k. Atyja:
R. József, m. kir. honv. főhadbiztos, anyja:
Eitler Mária, híres templomi énekesnő volt.
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Bp.-en keresk. érettségit tett, majd elvégezte
a Színiakadémiát. Mint színész Kassára, majd
Pécsre, onnan Pozsonyba, 1915-ben pedig
Kolozsvárra került, azóta is ott működik.
Néhány éven keresztül magán színésziskolát
tartott fenn, jelenleg is vannak tanítványai.
Németországban tanulmányúton járt Reinhardtnál. Kolozsvár egyik kedvenc színésze,
több egyes. választotta dísztagjává. Mint
gúnyversíró is szép sikereket ért el. Németül
és franciául is beszél. L.: Kolozsvár, Magy.
Színház.
Révay György, trebosztói, ny. főszolgabíró.
Szül.: Illyefalva, 1878 ápr. 28., ref. Atyja:
R. Lajos, Sepsiszentgyörgyön volt ref. lelkész
és a székely Mikó Koll. gondnoka, akit hívei
aranyszájú papnak neveztek el. Nagyatyja
Császár Bálint Sepsiszentgyörgy város polgármestere és orsz. gyűl. kép.-je volt, Jókai, Mikszáth, Beksics és Tisza Kálmán jóbarátja. A székely Mikó Koll.-nak főgimn.-má való fejlesztése
nevéhez fűződik. Az Erdélybe származott
nemesi Révay ág utolsó sarja. A sepsiszentgyörgyi Mikó Koll.-ban érettségizett, jogot
Kolozsváron végzett, ott tette le az államtud.
államvizsgát. Bírósági és közigazgatási gyakornoki éveit Sepsiszentgyörgyön és Segesváron
töltötte, Segesváron lett szolgabíró, majd tb. főszolgabíró. 1920-ban a román uralom alatt áthelyezték Székelyudvarhelyre, az udvarhelyi
járásban mint szolgabíró, később pedig az alsójárásban mint főszolgabíró teljesített szolgálatot.
1930-ban kényszerítő körülmények hatása alatt
nyugdíjaztatását kérte. A székelyudvarhelyi
Vadász Társ. vál. tagja. Hosszabb ideig volt
a székelyudvarhelyi Dalegylet és a ref. Dalkör,
karnagya. A Királykisasszony c. operettjét
Erdély legtöbb városában sikerrel adták elő,
dalait sokhelyütt éneklik. Székelyudvarhely
minden kulturális magyar megmozdulásában
tevékenyen résztvett. Betanításában és rendezésében számos színdarabot adtak elő, legutóbb
Nyirő József: Júlia szépleány c. színművét, a
Jézusfaragó ember c. darabját is az ő rendezésében mutatták be. A ref. és kath. templomokban és a ref. tanító- és tanítónőképzőben
rendezett koncertjei és estélyei mindig szép
anyagi és erkölcsi sikerrel végződtek. Tart.
főhadnagy. Németül is beszél. L.: Székelyudvarhely.

Ridély Ervin dr.

Révy Ferenc, a győri megyéspüspökség
uradalmainak számvevője. Szül.: Gyöngyösszőllős, 1902 szept. 18., r. k. A szombathelyi
premontrei főgimn.-ban színjeles érettségit tett,
majd kitüntetéses okl.-et szerzett a magyaróvári Gazdasági Akadémián. A diploma megszerzése után 1923-tól 1927-ig a Pannonhalmi
Szt Benedek-rend uradalmának s.-tisztje, majd
h. intézője volt. 1928-ban a győri püspökség
uradalmának intézője lett a szanyi, majd a
vaszari gazdaságban. 1931 óta az uradalom
központi számvevője Győrött. A járási mezőgazdasági biz., a községi testnevelési és népművelési biz. tagja. A Győrvidéki Földmívelők Egyes.-ének ig.-vál., a Felsődunántúli
Körzeti Mezőgazdasági Hitelszöv. ig. tagja.
Győr város mezőgazdasági biz.-nak jegyzője,
a Kisalföldi Mezőgazdasági Kamara választott
tagja. Gazdasági szakközleményei jelentek meg
a növénytermelés, állattenyésztés, üzemtan és
számvitel köréből számos mezőgazdasági folyóiratban. L.: Győr, Káptalandomb 10. Tel.:
279.
Ricsóy-Uhlarik Béla dr., vitéz, min. oszt.
főnök. Szül.: Bp., 1895., r. k. A debreceni
Tisza István Tud. Egy.-en szerzett jogi doktorátus után 1914. év végén önként jelentkezett
a harctérre. Résztvett a kárpáti, galiciai,
volhiniai és a tiroli harcokban, amelyekben
több kitüntetést kapott. A Signum Laudis, a
nagy ezüst, kis ezüst, bronz vit. ér., a Károly
cs.-ker, a magy. és az osztrák kat. emlékérem
tulajdonosa. A háború után a Földmívelésügyi
Min. szolgálatába lépett. Előbb a termelési és
az elnöki osztályon dolgozott, majd személyi
titkára volt Ivády Béla, Purgly Emil, Kállay
Miklós és Darányi Kálmán minisztereknek.
1935 szept.-ben, kinevezték Békés vm. főispánjává. Itt hosszú éveken át rendkívül eredményes munkásságot fejtett ki a vm. gazdaközönsége érdekében. Több helyen díszpolgárrá
választották. Ettől az állásától 1940-ben fölmentették és ekkor visszakerült a Földmívelésügyi Min.-ba, min. o.-főnöki ranggal. Beszél
németül is. L.: Bp., Tel. Földmívelésügyi
Min. 125—290.
Ridély Ervin űr., orvos, fogorvos. Szül.:
Szászváros, 1891 aug. 22., r. k. Atyja: R. Róbert, Szászváros rendőrkapitánya, anyja: Dimit-
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rovits Vilma. A szászvárosi ref. gr. Kuún Koll.ban érettségizett, az egy.-et Kolozsváron és
Bp.-en végezte, orvosi okl.-et szerzett. Mozgósításkor mint tart. zászlós vonult be. Csapattiszt
lett, 1916-ban pedig főhadnagy. Három évet
töltött az orosz és olasz fronton. Tart. főhadnagy
kitüntetései: a III. o. kat. érd. ker. a hadiékítm.
és a kard., az ezüst és bronz Signum Laudis
a kard., az I. o. ezüst vit. ér., a Károly cs.-ker.,
a német Vasker. II. o. A román hadseregben
orvostisztté minősítették át, előbb százados,
majd tart. orvos-őrnagy lett, mint ilyen hadosztály egészségügyi főnök volt. 1920 óta fogorvosi rendelője van Kolozsváron. A Magy Párt
aktív tagja, számos felolvasást és szakelőadást
tartott. 1940 okt. óta az OTI fogász-szakorvosa
és az áll. járóbetegrendelő (Poliklinika)főorvosa.
Az EMKE, az EME, az EKE, a KAC, a KKÁSE,
a Szépműves Céh, a Társadalom, a Kath. Kültagja, vál. tagja, illetve alelnöke. A fogászati
tárgykörből tudományos közleményei jelentek
meg orvosi szaklapokban. Járt Ausztriában és
Németországban. Németül és románul is beszél.
L.: Kolozsvár, Bástya-u. 11. Tel.: 36-11.
Ries István dr., ügyvéd. Szül.: Küngös,
1885., r. k. Érettségi vizsgát 1903-ban tett,
jogtudorrá 1908-ban avatták, 1912-ben szerezte
meg az ügyvédi okl.-et. A világháborúban harctéri szolgálatot teljesített, hadifogságba került,
ahonnan megszökött és visszament a frontra.
Tulajdonosa a hadiékítm. III. o. kat. érd. ker.nek. Leszerelés után folytatta ügyvédi gyakorlatát. Tíz éven át orsz. elnöke volt a Magy.
Futballbírák Testületének. A Jogtudományi
Közlöny és a Szocializmus c. lapok állandóan
közölték cikkeit. Franciául és németül is beszél.
L.: Bp., VIII., Népszínház-u. 17.
Riesz Albert dr., ügyvéd. Szül.: Zajugróc,
1890 jan. 12., ev. Atyja: R. Károly, ev. főesperes, anyja: Benda Irén. A pozsonyi ev.
líceumban végezte a középisk., főisk.-i tanulmányokat Kassán, Berlinben, majd Bp.-en
folytatott, jogi doktorátust szerzett, ügyvédi
vizsgát tett. Résztvett a világháborúban, 1914—
18-ig teljesített kat. szolgálatot. Az orosz
fronton harcolt és mint főhadnagy szerelt le.
A Károly cs.-ker. tulajdonosa. Törvényszéki
jegyző volt Marosvásárhelyen, a román fennhatóság alatt nem tett esküt, ezért 1920-

Rosnyay György dr.

ban kitették állásából. 1926-ban lett ügyvéd.
Jelenleg felszámolója az Agrár Tkp. R.-T.-nak.
A Magy. Pártnak alapításától fogva int. biz.
tagja, a Magy. Kaszinó volt főtitkára, jelenleg
vál. tagja, a Tornakert. vál. tagja, az MSE úszószakosztályának vezetőségi tagja. Jogi ügyeken
kívül bankügyekkel foglalkozik. Utazásokat
tett Németországban, Franciaországban, Olaszországban, Ausztriában. Németül, románul és
szlovákul is beszél. L.: Marosvásárhely, Köteles Sándor-u. 7. Tel.: 147.
Rimanóczy Kálmán, rimanóczi az Erdélyi’
Magy. Olasz Ásványipar R.-T. kolozsvári vezérigazgatója. Szül.: Nagyvárad, 1895 szept. 3.,
r. k. Atyja: néh. R. Kálmán, nagyváradi műépítész, anyja: néh. Janky Ágosta. Atyja és
nagyatyja nevéhez fűződik Nagyvárad számos
középületének felépítése és a városrendezés több
megoldása. A nagyváradi premontrei főgimn.ban érettségizett, a debreceni és keszthelyi Gazd.
Akadémián folytatta tanulmányait. 1915-ben
bevonult katonának, 1918-ig résztvett a világháborúban mint tart. tüzérhadnagy. 1918—
1930-ig a nagyváradi Faáru- és Vagongyár R.-T.
vezérigazgatója volt. 1930—35-ig a kolozsvári
Reitter Faárugyár ü.-v. igazgatója. 1935—41-ig
pedig a kolozsvári „Sun” Faárugyár R.-T. ü.-v.
igazgatója. 1941-ben az Erdélyi Magy.-Olasz
Ásványipar R.-T. kolozsvári vezérigazgatója
lett. Az Erdélyi Gyáriparosok Szöv.-nek elnöke,
az Erdélyrészi Gazdasági Tanács tagja, a Magy.
Közgazdasági Társ. alapítótagja, a m. kir. Kúria
kartellbíróságának tagja, az Anyaggazdálkodás
Ásványolajipari Biz. tagja, a Nemzeti Bank
kolozsvári váltóbírálója. Az arany érd. ker. a
kard., a bronz vit. ér. és a Károly cs.-ker.
tulajdonosa. Németül, franciául és románul is
beszél. L.: Kolozsvár, Fürdő-u. 21. Tel.: 12-38.
Rosnyai György dr., marosjárai, főszolgabíró. Szül.: Udvarfalván, 1894 aug. 14., ref.
Atyja:
m.
R.
István,
anyja:
gattajai
Gorove Anna. Középisk.- a marosvásárhelyi
Ref. Kollégiumban, egy.-i tanulmányait a
kolozsvári, pozsonyi és szegedi egy.-eken végezte. 1914 szept.-ben bevonult és 32 hónapon
át frontszolgálatot teljesített. A II. o. ezüst
vit. ér., a bronz vit. ér., Károly cs.-ker, a háborús
eml. ér. tulajdonosa. Mint tart. honv. tüzérfőhadnagy szerelt le 1918-ban. Ugyanakkor
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közigazgatási gyakornoki minőségben MarosTorda vm. szolgálatába lépett. A román megszállás alatt, a hűségeskü megtagadása miatt,
1919 febr.-ban a többi magyar tisztviselővel
együtt állásából elmozdították. Ezután udvarfalvi birtokán gazdálkodott. A Magy. Párt
elnöki tanácsának az egész megszállás alatt
tagja volt, helyet foglalt a párt vármegyei
vezetőségében és résztvett a magyarság érdekeiért küzdő minden mozgalomban. 1936 óta
ref. egyházkerületi képviselő. 1940 szept.-ében
előadónak osztották be a vm.-i kat. közigazgatási parancsnoksághoz, ugyanez év nov. óta
pedig a marosvásárhelyi járás főszolgabírája.
Vármegyéje társadalmi és gazdasági életében is
nagy szerepet vitt, alelnöke a Maros-Torda vm.-i
Földmíves Szöv.-nek, ig. tagja a marosvásárhelyi Leszámítoló Banknak és felügyelőbiz.
tagja az ottani Tkp.-nak, vál. tagja több
mezőgazdasági és társadalmi egyes.-nek. L.:
Udvarfalva, u. p. Marosvásárhely.
Roth Hermann Walter dr., sebészfőorvos,
kórházigazgató. Szül.: Medgyes, 1888 dec. 26.,
ev. Atyja: R. H. Walter, anyja: Heinrich Ida.
A gimn.-ot Medgyesen végezte, az egy.-et Kolozsváron és Bécsben. 1912-ben orvosi okl.-et szerzett, résztvett 1914—18-ig a világháborúban.
Mint orvos, az orosz, olasz frontokon teljesített
szolgálatot. Később a segesvári kórház sebészalorvosa lett. 1922 óta a zilahi közkórház
sebészfőorvosa és igazgatója. Kitüntetései:
a Ferenc József rend lovagker.-je a kard., két
Signum Laudis a kard. és a Károly cs.-ker.
Sebész és nőgyógyász szakorvos. Az Orvosi
Újságban érdekes cikkei jelentek meg a gastroduodenalis fekély kezeléséről. Több sebészeti
vonatkozású előadást is tartott. Bécsben és
Berlinben is járt. Németül és románul is beszél.
L.: Zilah, Közkórház.
Rozsnyay Lajos, műszerész-cég tulajdonosa.
Szül.: Szatmár, 1909 jún. 23., ref. Atyja:
R. Lajos, anyja: Borsy Terézia. Középisk.
elvégzése után belépett atyja üzletébe, ahol elsajátította a szakmát. 1935-ben önállósította
magát, és azóta saját műszerészcége van. A román megszállás alatt nagyon sokat szenvedett.
Tagja v. az ú. n. magy. Önvédelmi Szervezetnek, amely sejtrendszer alapján állott.
E miatt a románok letartóztatták és hosszabb

Rupprecht Olivér dr.

ideig fogságban tartották. A szatmári Ker.
Ifjúság egyik vezéralakja. A Bethlen Gábor
cserkészcsapat parancsnoka, a szatmári Sport
Egyes. vívó- és tornaszakosztályának elnöke
titkára volt sokáig a ref. ifjúsági egyes.-nek. Az
újonnan alakult magy. munkaszöv., melynek
célja, hogy mindenki a maga helyére kerüljön,
irányítója és egyik vezetője. Románul is beszél.
L.: Szatmárnémeti, Rákóczi-ú. 19. Tel.: 60.
Rozsy Béla dr., ügyvéd, v. tiszti ügyész.
Szül.: Csap, 1885 szept. 20., ref. Atyja: R. Gábor, anyja: Kostsisák Regina. Gimn. érettségit Zilahon tett, az egy.-et Kolozsváron végezte el, jogi doktorátust szerzett. 1913-ban
ügyvédi irodát nyitott Kolozsvárott. A következő évben bevonult katonának, 1918-ig teljesített kat. szolgálatot az orosz és román fronton. Hadnagyi rangban szerelt le. Kitüntetései:
az I. és II. o. ezüst vit. ér., a bronz vit. ér. és
a Károly cs.-ker. 1922 óta Máramarosszigeten
folytat ügyvédi gyakorlatot, A Polgári Kör,
az Iparosotthon, a Hitelszöv., a Polgári Dalkör
és az Ipartestület ügyésze. 1920—23-ig a Máramaros c. hetilap felelős szerkesztője v. 1940.
szept. óta ismét az. Németül és románul is beszél.
L.: Máramarossziget, Rákóczi-u. 8.
Rupprecht Olivér dr., ifj., virtsologi, a
„Magyarság” Lapkiadó R.-T. elnök-vezérig.-ja.
Szül.: 1898, Sajtoskálón, abban a kastélyban,
amelyben 1921 őszén IV. Károly király Zita
királynéval együtt — Svájcból Magyarországra
jövet — az első éjszakát töltötte. R. Olivér,
nagybirtokos és felsőházi tagnak és Beaulieu de
Marconnay Márta bárónőnek a fia. Anyai
ágon rokonságban áll a francia arisztokráciával
és több európai uralkodóházzal. A Beaulieu de
Marconnay-család már a XIV. században vérségi rokonságban állt az akkori Anjou francia
uralkodóházzal. Az államtud. doktorátus megszerzése után elvégezte a keszthelyi Gazdasági
Akadémiát. A világháborúban a 9. Nádasdyhuszárezredben szolgált, a kommunizmus után
pedig a dunántúli 3. sz. huszárezredben. 1926ban a „Magyarság” c. napilap vezérig.-i székébe került, amelyet azóta is betölt, de egyúttal a „Magyarság” Lapkiadó R.-T. ig.elnöke is. A lap gazdasági irányítása mellett
gyakran vezető cikkeket is írt különböző időszerű politikai és közgazdasági kérdésekről.
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Külföldi tanulmányútjai során beutazta egész
Nyugat-Európát és ezeken kitűnő összeköttetéseket szerzett, amelyeket Magyarország érdekében hasznosított. L.: Bp., XI., Gellérttér 1.
Ruttkay Béla, felsőruttkai, MÁV főmérnök,
fűtőház-mérnök. Szül.: Debrecen, 1902jan.25.,
ref. Gimn. érettségit tett, majd gépészmérnöki
okl.-et szerzett. A MÁV Összetartás Dal- és
Zeneegylet társelnöke, ref. presbiter. Németül
is beszél. L.: Érsekújvár, Széchenyi-u. 84.
Tel.: MÁV fűtőház, 95.
Ruttkay György dr., felsőruttkai, Kassa
város tanácsnoka. Szül.: Vágsellye, 1898 dec.
5., ág. ev. Atyja: R. János, v. ítélőtáblai
tanácselnök, anyja: Hendl Gizella. A kassai
premontrei gimn.-ban tett érettségit, Kassán
jogi tanulmányokat, a bp.-i Képzőművészeti
Akadémián, Berlinben a Reimann művészisk.
festészeti szakán művészeti tanulmányokat folytatott. bp.-i Tud.-Egy.-en szerzett jogi és államtud. doktorátust. Résztvett a világháborúban,
az olasz és francia fronton harcolt. A szegedi
nemzeti hadseregnek megalakulásától a bp.-i

Ruttkay György dr.

bevonulásig tagja volt, mint az Ostenburg-különítmény tisztje teljesített szolgálatot. A bronz
vit. ér., a Károly cs.-ker. és a háborús eml. ér.
tulajdonosa. 1924-től 1940-ig Abaúj-Torna vm.
szolgálatában állott mint szolgabíró és aljegyző.
1940 nov.-ben Kassa város tanácsnoka lett.
1939-ben résztvett a Pécsett tartott szociálpolitikai értekezleten. Előadója a kassai Községi Közigazgatási tanfolyamon a magy. közigazgatási jognak és a szociális közigazgatásnak.
A kassai Kazinczy Társ. alelnöke és képzőművészeti szakosztályának alelnöke. Az SZMKE
vál. tagja, a kassai ev. egyház tanácsosa. Tehetséges festő, festményeiből önálló
és csoportkiállításokat rendezett többször az
ország nagyobb városaiban. A Szépművészeti
Múzeum, a Fővárosi Képtár és a debreceni
Déry-múzeum több alkotását megvásárolta.
Művészettörténelmi tanulmányokat írt szak- és
napilapokba, rádióban is tartott felolvasást.
Abaúj-Tona szociográfiájában a képzőművészetről cikke jelent meg.Festészeten kívül szobrászattal és grafikával is foglalkozik. Német-,
Olasz- és Franciaországban többször tett tanulmányutakat. Németül, szlovákul is beszél
L.: Kassa, Imaház-u. 6.
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S
Sadler János, Kolozsvár sz. kir. város főpénztárosa. Szül.: Homoród, 1884 ápr. 9., ev.
A medgyesi Gazdasági Tanintézet elvégzése
után br. Szentkereszty György földbirtokának
intézője lett 1901-ben, majd Nagyszebenben
egy tagosítási vállalatnál volt technikai
tisztviselő. A háború első évében bevonult és
súlyos fej sebesülése miatt hamarosan gazdászati
tisztnek minősítették át. 1919 jan. 15 óta Kolozsvár
város
főpénztárosa.
Németországban,
Angliában, Amerikában járt, németül, románul
és angolul is beszél. L.: Kolozsvár, Garibaldi-u. 3.
Saly Dezső, az „Uj Nemzedék” főszerkesztője. Szül.: Eperjes, 1892. Tanulmányait az
eperjesi Jogakadémián végezte, ahol államtud.
államvizsgát tett. Hirlapírói pályáját 1911-ben
az
„Alkotmányinál
kezdte.
1917—18-ban
főispáni titkár volt Szmrecsányi György pozsonyi főispán mellett, a forradalom után a
Belügymin.-ban, majd a Propagandaügyi Min.ban teljesített szolgálatot. Ezután a „Nemzeti
Ujság”-hoz került, amelynek politikai rovatvezetője, utóbb szerkesztője lett, 1932 óta az
„Uj Nemzedék” főszerkesztője. Az Ujságírói
közéletben értékes munkásságot fejtett ki, az
Orsz. Magy. Sajtókamara ujságírói főosztálya
ig. vál. tagja, a Kath. Hirlapírók Pázmány

Péter Egyes.-nek elnökségi tagja. A kath. társadalmi, kulturális és szociális mozgalmakban
mindenkor megbecsült, élénk szerepet vitt.
L.: Bp., II., Pálffy-tér 1. Tel.: 156—846.
Sasu Aurél, bankigazgató. Szül.: Bikáczfalva, 1890 aug. 6., g. kath. Atyja: S. László,
anyja: Pap Eugénia. Előbb tanítói okl.-et
szerzett, majd keresk. isk. érettségit tett. Pályáját 1912—13-ban mint elemi isk.-i tanító kezdte.
Résztvett a világháborúban, 1914—16-ig az
orosz, 1917—18-ig pedig az olasz fronton küzdött. Kitüntetései: az I. és II. o. ezüst vit. ér.,
a bronz vit. ér., a Károly cs.-ker., valamint
a Ferdinánd I. o. ker. a kardokkal. 1919—21-ig a
román hadseregben szolgált mint főhadnagy.
1922-ben banktisztviselői pályára lépett, 1931-ig
a Tanítók Bankjánál állt alkalmazásban. 1932ben a Tanítók Bankja igazgatójává nevezték ki.
Szilágy vm.-ben Bikáczfalván lévő birtokán
gazdálkodik. I. o. keresk. és ipari kitüntetésben is részesült. Járt Cseh-Szlovákiában is.
Németül és románul is beszél. L.: Kolozsvár,
Attila-u. 34.
Ságh Károly dr., ügyvéd. Szül.: Fogaras,
1908 márc. 8., r. k. Atyja: néh. S. Károly,
kolozsvári telekkönyvi igazgató, anyja: néh.
Kökössy Mária. Középisk. a gyulafehérvári
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r. k. Majláth gimn.-ban végezte, az egy.-et
Kolozsváro tt. Jogi doktorátust és ügyvédi okl.-et
szerzett. 1937 óta gyakorló ügyvéd. A Magy.
Nemzeti Kaszinó vál. tagja. Románul is
beszél. L.: Kolozsvár, Szentegyház-u. 41. Tel.:
13-59.
Sáhy László dr., borbélyegerszegi és sáhai,
ügyvéd. Szül.: Székelyhíd, 1909 nov. 22., ref.
Atyja: S. József, városi tisztviselő, anyja: Nagy
Erzsébet. Középisk. a premontrei gimn.-ban
és az áll. reálgimn.-ban végezte, a jogakadémiát
Nagyváradon. A szegedi Egy.-en szerzett doktorátust. 1933 óta ügyvéd Nagyváradon, és 1926
óta újságírói tevékenységet fejt ki Nagyváradon.
Az Esti Lap és a Magyar Szó munkatársa, továbbá a Magyarság felelős szerkesztője volt.
1937-ben a Kisebbségi Jogélet c. lapot szerkesztette. A Magy. Párt ifjúsági tagozatának vezető
tagja, a sajtószakosztály főtitkára és a kisebbségi orsz. szakosztály tagja volt. A ref. egyház
presbitere, a ref. Férfiszöv. és Énekkar elnöke,
a Kolting Sport Egyes. elnöke, a NAC főügyésze,
a NSE-ig. tagja és vigalmi biz.-ának elnöke,
vállalati kormányfelügyelője a Bihari Banknak,
a Központi Banknak, az Unirea Banknak, az
Industria Banknak, a Kishitel Banknak és a
Szalárdvidéki Tkp.-nak. Jogi, hírlapírói és pénzügyi szakismeretekkel rendelkezik. Jogi tanulmányokat, novellákat és elbeszéléseket írt. Járt
Lengyelországban, Bulgáriában, Szerbiában. Németül, románul és franciául is beszél. L.: Nagyvárad, Rákóczi-út 12. Tel.: 24-80.
Sámi Béla dr., Szilágyvm. főjegyzője. Szül.:
Szilágybagos 1887 febr. 14., ref. Atyja: S. Mihály,
anyja: Gál Emília. Zilahon a ref. főgimn.-ban
érettségizett, az egy.-et Kolozsváron végezte el,
államtud. doktorátust szerzett. A közigazgatási
pályára lépett és Szilágybagoson volt jegyzőgyakornok. 1911-ben vm.-i közigazgatási gyakornok, 1914-ben pedig vm.-i aljegyző lett.
A román impérium alatt 1923-ban nevezték ki
vm.-i főjegyzőnek. 1939-ben Zilah vm. alpolgármesterévé választották, majd városi közigazgatási előadó lett. 1940 óta ismét vm.-i főjegyző. A Magy. Párt tagja, a zilahi Kaszinó
háznagya, a Szilágyvm-i Gazdasági Egyes. titkára, egyházmegyei képviselő és a zilahi egyház presbitere. Románul is beszél. L.: Zilah,
Vármegyeház.

Sándor Imre

Sándor Béla, járásbírósági alelnök. Szül.:
Devecser, 1882., r. k. Érettségit szülővárosában
a piarista gimn.-ban tett, jogi tanulmányokat
a máramarosszigeti és pécsi Jogakadémián és a
bp.-i Tud.-Egy.-en folytatott, míg államvizsgát
a kolozsvári Egy.-en tett. A gyakori, bírói okl.-ét
Bp.-en szerezte meg. Igazságügyi szolgálatba
1905-ben lépett mint joggyakornok és fokozatos
előléptetés után 1939-ben a bp.-i közp. járásbírósághoz alelnökivé nevezték ki, ahol jelenleg a
vegyes percsoport főnöke. Résztvesz a hitéletben és elnöke a Szent Imre-városi Kath. Körnek,
tagja a Szent Imre-városi r. k. egyházközség
képviselőtestületének. Németül is beszél. L.:
Bp., XI., Lenke-tér 4. Tel.: 268-201.
Sándor Ferenc, a kolozsvári Ref. Koll. tanára. Szül.: Papolc, 1888 máj. 6., ref. Családja
a farcádi Sándor-családból származik, 1598-ban
kaptak nemesi okl.-et. Atyja: S- Áron áll.
igazgató-tanító, anyja: László Vilma. Székelyudvarhelyen érettségizett, Kolozsváron ref. lelkészi okl.-et. Szegeden és Kolozsváron tanári
okl.-et szerzett. A theológia elvégzése után
a Bethel bei Bielefeld (Németország) miszsziós intézetében dolgozott 9 hónapig, majd
a jénai és a bázeli egy.-en folytatta tanulmányait. 1913-ban Szilágysomlyóu, majd Kolozsvárott lett segédlelkész, 1918 óta történet
lem-, földrajz-, vallástanár a kolozsvári Ref.
Koll.-ban, 1922 óta a Koll. gazdasági felügyelő
tanára. Ref. egyházmegyei és egyházközségi
képv. testületi tag, egyházkerületi számvizsgáló
biz. tag, az EKE r. tagja, Ref. Szeretetházi elöljárósági tag. A világháború alatt mint a szilágysomlyói Vöröskereszt Egylet fiókjának jegyzője,
hadiékítm. ezüst díszérmet kapott. Németül,
románul is beszél. L.: Kolozsvár, Farkas-u. 19
Tel.: 30-86.
Sándor Imre, püspöki helytartó. Szül.:
Csíkverebes, 1893 aug. 23., r. k. Atyja: néh.
S. Sándor, anyja: Molnár Róza. A csíkszeredai
r. k. gimn.-ban érettségizett, a theológiát Gyulafehérváron és Bp.-en végezte. 1916-ban szentelték pappa Gyulafehérváron, ott volt segédlelkész 1919-ig, majd egy évig Brassóban hitoktató. 1920—30-ig a csíkszeredai gimn.-ban
mint vallástanár működött. 1930—34-ig az
Erdélyi Népszöv. igazgatója v. Kolozsvárott.
1934—39-ig Székelyudvarhelyen főesperes-plé-
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bános. 1939 óta püspöki helytartó. Katkolikus
közéleti kérdésekről számos cikke jelent meg az
Erdélyi Tudósító c. kath. folyóiratban. A kath.
ifjúság számára imakönyvet írt. Járt Spanyol-,
Francia- és Olaszországban. L.: Kolozsvár,
Majális-u. 7. Tel.: 37-06.
Sándor László dr., farcádi, ny. főkapitány,
ügyvéd. Szül.: Csíkszentimre, 1871. Régi
nemesi székely család sarja. Jogi tanulmányait
a kolozsvári Egy.-en végezte. Kolozsvár város
szolgálatában állott és előbb aljegyző, majd
rendőrkapitámy lett. 1896 májusában mint s.fogalmazó a bp.-i áll.-rendőrség kötelékébe
lépett. Hosszú ideig a bűnügyi o.-on teljesített
szolgálatot. Számos nagy bűnügy sikeres nyomozása fűződik nevéhez. Rendőrkapitány, majd
rendőrtanácsos lett, évekig a Főkapitányság
intellektuális bűnügyekben eljáró oszt.-nak vezetője volt. Boda Dezső főkapitány lemondása
után, 1917-ben IV. Károly király minden rangsor mellőzésével főkapitánnyá nevezte ki.
A háború vége felé, válságos időkben, a legnagyobb eréllyel igyekezett a szfőváros közbiztonsági viszonyait veszélyeztető elemeket
megfékezni és minden rendbontásnak elejét
venni. Az októberi forradalom későbbi vezetői
nem is nézték jó szemmel tevékenységét és első
intézkedésük volt, hogy felmentették állásától.
A kommün bukása után nyugalomba vonult és
ügyvédi irodát nyitott Bp.-en. Azóta mint
bűnügyi védő igen előkelő helyet vívott ki
magának a fővárosi ügyvédi karban. Kitűnő
közszolgálata elismeréséül megkapta a Ferenc
József- és a Lipót-rend lovagker.-jét, a német
Vaskeresztet, a Vöröskereszt díszjelvényét és
több külföldi rendjelet. L.: Bp., V., Alkotmánya. 15. Tel.: 122—181.
Sándor Zoltán, farcádi, gyógyszerész, gyógyszertártulajdonos. Szül.: Székelyudvarhely, 1887
jún. 15. Ősrégi székely nemesi családból származik, a család nemesi levele 1595-ből való.
Középisk. elvégzése után gyógyszerészokl.-et
szerzett. 1912 óta az erdőszentgyörgyi Angyalhoz címzett gyógyszertár tulajdonosa. Tíz éve
az udvarhelymegyei Gyógyszerész Kamara
többször megválasztott elnöke. Hosszú időn
át az erdőszentgyörgyi Úri Kasszinó elnöke
volt. Románul is beszél. L.: Erdőszentgyörgy.

Sebesi Béla

Sándorfy Kamill dr., kir. kúriai bíró. Szül.:
Veszprém, 1880., r.k. Középisk. majd jogi tanulmányai befejeztével bírósági szolgálatba lépett
és fokozatos előléptetés folytán jelenleg kúriai
bírói rangban az Igazságügyminisztériumban
teljesít szolgálatot. Hivatása mellett széleskörű
szakirodalmi működést fejtett ki, amelyet tudományos körökben is elismertek. A bp.-i Tud.
Egy.-en fuvarozási és szállítmányozási tárgykörből egyet. m.-tanárrá képesítették. Tudományos és közéleti teljesítményei elismeréséül
a Magy. Érdem. ker. középkeresztjével tüntették
ki. L.: Bp., XI., Karolina-út 8. Tel.: 259-563.
Sárközy Endre, óraadó tanár, ref. theológiai
senior. Szül.: Zsibó, 1910 nov. 12., ref. Középisk. a gyulai Ref. Koll.-ban végezte. 1938—
39-es években Bázelben volt tanulmányúton.
1939-ben lelkészi okl.-et szerzett. 1940 jan. óta
az Ifjú Erdély c. lap felelős szerkesztője. Németül és románul is beszél. L.: Kolozsvár,
Hitler-tér 13.
Sebesi Ákos dr., bolgárfalvi és dersi, Udvarhely vm. alispánja. Szül.: Székelyudvarhely,
1889 dec. 1., ref. Atyja: néh. S. Ákos, kir. közjegyző, anyja: Ugron Júlia. A székelyudvarhelyi gimn.-ban érettségizett, az egy.-et Kolozsváron végezte, jogtud. doktorátust szerzett.
1915—18-ig törvényszéki jegyző, majd egy évig
szolgabíró és vármegyei aljegyző volt Székelyudvarhelyen. 1920—40-ig ügyvédi gyakorlatot
folytatott. 1930—31-ben a Magy. Párt megyei
elnöke volt. 1940-ben nevezték ki alispánná.
A Magy. Párt int. biz. tagja, a Magy. Népközösség városi tagozatának elnöke. A ref. egyházmegye főjegyzője és tanácsosa, a ref. egyházkerület képviselője. A Polgári Önképző Kör,
a Székely Dalegylet alapító tagja. Egy évig
Berlinben jogi tanulmányokat folytatott. Levéltárnoki vizsgával rendelkezik. Németül, románul is beszél. L.: Székelyudvarhely, Vármegyeháza. Tel.: 2.
Sebesi Béla, gyógyszerész. Szül.: Sztána,
1887 okt. 7., ág. ev. Atyja: néh. S. János,
MÁV felügyelő, anyja: Fuhrmann Anna.
Kolozsvárott az Unit. Koll.-ban érettségizett,
a kolozsvári Egy.-en gyógyszerészi okl.-et szerzett. 1914-ben bevonult katonának és mint
gyógyszerészhadnagy Szerbiába, Dalmáciába,
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majd Albániába került. 1918-ban szerelt le,
mint főhadnagy. Azóta mint bérlő és gondnok
több vidéki gyógyszertárat vezetett. A visszacsatolás után a kolozsvári kat. parancsnokság
által kirendelt gondnoka lett a Popa gyógyszertárnak. A Baross Szöv., az Okl. Gyógyszerészek
Orsz. Egyes. tagja. Az aranyérd. ker. és a
koronás arany érd. ker. tulajdonosa. Németül
és románul is beszél. L.: Kolozsvár, Barcsay-u. 14.
Sebesi János dr., bolgárfalvi és derzsi, ny.
alispán,
ügyvéd.
Szül.:
Székelyudvarhely,
1876 júl. 8., ref. Atyja: S. Ákos, anyja: Ugron
Júlia. Régi nemesi családból származik, székely
primor. Egy. hallgató korában megszerezte a
mérnöki oklevelet, majd mint mérnök a jogi
doktorátust is, enciklopédikus vizsgát tett a
magyaróvári Gazdasági Akadémián. Pályája során volt kultúrmérnök, vármegyei aljegyző és így választották meg alispánná, mely
tisztségét 1908—1919-ig viselte, a legteljesebb
megelégedésre és a vármegye minden lakójának
megbecsülését érdemelte ki. 1922-től 1940-ig
igazgatója volt a Transsylvania R.-T.-nak, 1931től ügyvéd. 1926—27-ben orsz. gyűl. képv.,
1928—31-ig szenátor, majd 1937-ben ismét
szenátor volt. Az udvarhelyi ref. egyházmegyében 1905-től kezdve visel tisztségeket, 1917 óta
főgondnok. Ü.-v. alelnöke volt a vm.-i Gazdasági Egyes.-nek, 1910-től az udvarhelymegyei
Tkp. elnöke stb. Siklód, Homorodszentmárton
és Székelykeresztúr községek díszpolgára, a
Hargita Sportegylet díszelnöke stb. Mint a romániai Magy. Párt intézőbiz.-nak tagja, résztvett
az úgynevezett csúcsai paktumot megelőző
tanácskozásokban és 1926-ban a Néppárttal
a választási kartell megkötés ügyében folyó
tárgyalásokon. A Magy. Párt minden választáson jelölte képviselőnek vagy szenátornak.
Beszél németül ésrománul is. L.: Székelyudvarhely, Kossuth-utca 38.
Sebestyén László dr., a Magyar Szó felelős
szerkesztője. Szül.: Nagyvárad, 1902 aug. 29.,
ref. Atyja: S. Bertalan, anyja: Weiss Johanna.
Felsőkeresk. isk. érettségit tett, majd Bp.-en
a Közgazd. Egyet. hallgatója lett, közgazdasági doktorátust szerzett. 1920 óta Ujságíró. A kolozsvári „Ellenzék”-nek, a Brassói Lapoknak, több éven át a kolozsvári Keleti Ujságnak volt cikkírója. Munkatársa volt a Budapesti

Serényi Károly dr.

Hírlapnak is. 1927-ben megalapította a Maros
c. napilapot, amely később rendeletre Magyar
Szó címet kapott. A Magy. Távirati Iroda marosvásárhelyi tudósítója. 1931—35-ig a Magy. Párt
elnöki tanácsának tagja volt, később pedig
int. biz. tagja. A román megszállás alatt
1934—40-ig a Budapesti Tudósító székelyalföldi
tudósítója volt, főleg kisebbségi kérdésekben.
Többszáz publicisztikai cikket írt, különösen
kisebbségi kérdésekkel foglalkozott. Számos
önálló előadást tartott a sajtóról több vidéki
kultúregyesületben. Magyarérzésű politikai magatartása miatt a marosvásárhelyi román bíróság
kétszer is elítélte hat-hat hónapi fogságra, többször pénzbüntetéssel sújtották. Legutóbb 1939ben a kolozsvári román hadbíróság nemzetgyalázás miatt pénzbüntetésre ítélte. A Népkisebbségi Ujságírók Egyes. vezetőségének titkára, az
Erdélyi Múzeum Egyes., a marosvásárhelyi
Sport Egyes. és a Kaszinó tagja. Német-, Franciaországban, Ausztriában és Romániában járt.
Németül, románul és franciául is beszél. L.:
Marosvásárhely, Szt. György-u. 14. Tel.: 173.
Serényi Károly dr., tb. főszolgabíró, főispáni titkár. Szül.: Kőszeg, 1897 febr. 1., r. k.
Atyja: S. Mihály, anyja: Koller Teréz.
Gimn.-i érettségit tett a kőszegi Szt Benedekrendi főgimn.-ban, hajóskapitányi okl.-et szerzett a Keresk. és Közlekedésügyi Min.-ban,
majdabp.-i Tud. Egy.-en jogtudom, tanulmányokat folytatott és államtud. doktorátust
tett. A szombathelyi községi közigazgatási tanfolyam elvégzése után jegyzői okl.-et kapott.
A világháborúban három éven át frontszolgálatot teljesített, a volt cs. és kir. 19. gy. e.-nél,
mint zászlós szerelt le. A Károly cs.-ker. és
háborús eml. ér. tulajdonosa. 1919—1934-ig
az Első Dunagőzhajózási Társ.-nál mint hajóskapitány teljesített szolgálatot. Ebben az időben 15 vetítettképes előadást tartott irredenta
célzattal dunai utazásairól, különös tekintettel
a megszállt dunai részekre, így a Kazán-szorosról és Vaskapuról. Betegsége miatt abba kellett
hagynia hajóskapitányi foglalkozását és meglett korban új pályát választott. A szükséges
tanulmányok elvégzése és a doktorátus megszerzése után előbb községi tisztviselő volt
Jánosházán, majd szolgabíró Galántán 1940
óta főispáni titkár Érsekújváron, tb. főszolgabírói címmel. L.: Érsekújvár, Kórház-u. 10.
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Sényi László, nagyunyomi, cs. és kir. kamarás, a Kemény Zsigmond Társ. főtitkára.
Szül.: Brassó, 1874 febr. 12., r. k. Atyja:
S. Sándor cs. és kir. ezredes, anyja: SzentIványi Gizella. A kolozsvári r. k. főgimn.-ban
érettségizett, az egy.-et Kolozsváron végezte,
államtud. államvizsgát tett. 1897-től 1919-ig
Marostorda vm. szolgálatában állott, utoljára
mint főszolgabíró. A románok állásából nyugdíj nélkül kitették. Huszonegy évig mint színházi rendező és újságíró működött Marosvásárhelyen. Az Ellenzék c. kolozsvári napilapot
tudósította és a Székely Naplót szerkesztette.
A Magy. Párt tagja, a Kemény Zsigmond Irodalmi Társ. főtitkára. 1928 óta A Kemény
Zsigmond Jubileumi évkönyvet szerkesztette,
úgyszintén a Székelyföld és az Erdélyi Társ.
c. lapokat. Ausztriában is járt. Németül, franciául is beszél. L.: Marosvásárhely, Bólyai-ház.
Séra Kálmán, áll. tanítóképző intézeti
igazgató. Szül.: Torda, 1876 febr. 16., ref.
Atyja: néh. S. Mihály, anyja : néh. osdolai
Bögözi Anna. Székelyudvarhelyen áll. főreálsk.-át végzett, a kolozsvári Egy.-en középisk.
tanári okl.-et szerzett. 1900/1901-ben a magy.
áll. ösztöndíjával a párizsi Sorbonne-Egy.-en
folytatott tanulmányokat. Hazatérve 1904-ig
Egerben volt tanár, 1904—14-ig pedig Székelyudvarhelyen az áll. főreálisk.-ban tanított.
1914—18-ig kat. szolgálatot teljesített a harctéren. A világháború után Székelyudvarhelyen
a polg. fiú- és leányisk. igazgatója volt két évig,
majd húsz évig tanára volt a székelykeresztúri
áll. Tanítóképzőnek. A felekezeti iskolákban
francia nyelvet tanított. Kétszer volt Neuchatelben. Román- és francia-nyelvszakos tanár.
Több cikke jelent meg szépirodalmi lapokban.
Németül, románul és franciául is beszél. L.:
Székelykeresztúr.
Siegmund Miksa, bankfiók-főnök. Szül.:
Székelyudvarhely, 1902 jún. 12., ev. Atyja:
S. József, anyja: Nerlinger Vilma. Amint
Brassóban a gimn.-i érettségit megszerezte,
szakismeretek elsajátítására Frankfurtban a
Keresk. Akadémiára iratkozott be. 1925 óta működik a bankszakmában, mint fiatal tisztviselő
a segesvári Iparbank R.-T. szolgálatába állott,
1926 óta pedig a székelyudvarhelyi fióknál működött. A megszállás alatt a Német Népközös-

Simkó György dr.

ség tagja volt, az EKE, a Hargitta Egye s. és a
Kereskedők Társ.-nak tagja. Európa legtöbb
országát beutazta. Németül, románul is beszél.
L.: Székelyudvarhely, Iparbank R.-T. Tel.:
44.
Simén Dániel, unit. teológiai tanár. Szül.:
Korond, 1903 febr. 7., unit. Atyja: S. András,
anyja: László Ráchel. A székelykeresztúri
Unit. Koll.-ból a kolozsvári Theológia elvégzése
után ösztöndíjjal Amerikába utazott, hol a
Pacific Unitarian School fór the Berkeley és a
csikágói theológiai isk. és egyet. hallgatója lett.
1934-ben Fogarasban és Lupényban lelkészkedett. 1939:ben teológiai tanárnak nevezték
ki. Tagja az unit. egyházi főtanácsnak és a
Dávid Ferenc Egyletnek. Egyházi könyvei,
amelyek az unitáriusok körében közkézen forognak: A lélek megszólal, A lélek problémája. Angolból fordította: Egy modern istenhit c. könyvet. Angolul, románul beszél.
L.: Kolozsvár, Brassai-u. 2.
Simén Domokos, homoródszentmártoni,
unit. lelkész. Szül.: Homoródszentmárton, 1902
aug. 6., unit. Atyja: h. S. Ferenc, anyja: homoródszentpáli Dimén Zsuzsanna. Érettségi
után a Theologiai Akadémián lelkészképesítő
okl.-et szerzett. Lelkészi pályáját Homoródalmáson kezdte. A román megszállás idején ez
egyike volt azoknak a falvaknak, amelyek leginkább ki voltak téve a románok zaklatásának.
Ezért lelkészi munkájának javarésze a magyarság védelmét szolgálta, amiért is állandó támadások középpontjában állott. Háromszor állott
ügyészségi vizsgálat alatt, egyszer letartóztatták, egyízben pedig hadbíróság elé állították és
ügyeiben számtalan bírósági tárgyalás volt.
Egyidőre államsegélyét is felfüggesztették. Tagja
az unit. egyház főtanácsának, az Egyházkor
közügyigazgatója, a helyi magy. egyesületek
vezetője és irányítója. Kisebb történeti tárgyú
elbeszéléseket írt a magyar öntudat ébrentartására az Unitárius Közlönyben. Tanulmányokat
folytat a község monográfiájának összeállításához. L.:Homoródalmás.
Simkó György dr., a nagyváradi Irgalmaskórház sebész-főorvosa. Szül.: Bonchida, 1912
jan. 31., r. k. Atyja: S. György ny. vasúti főfelügyelő, anyja: Lutovszky Ludmilla. Besz-
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tercén az ev. gimn.-ban érettségizett, orvosi
tanulmányokat a kolozsvári Egy.-en folytatott
és 1934-ben szerzett diplomát. 1935—38-ig
Bp.-en Illyés prof. klinikáján, Pécsett a sebészeti klinikán és a bp.-i Horthy Miklós közkórházban dolgozott majd a csíkszeredai Szt.
Vince-kórház igazgató-főorvosa lett. 1940 jul.ban a nagyváradi Irgalmas-rend kórházának
sebész-főorvosává nevezték ki. A Magy. Népközösség csíkszeredai tagozatának tagja. A Vasárnap c. aradi hetilap és a nagyváradi Magyar
Lapok munkatársa, vezércikkírója. Sebészurulogus szakorvos. Mintegy húsz dolgozata
jelent meg különböző szaklapokban és az urulógia tárgyköréből népszerű cikkeket írt a marosvásárhelyi Erdélyi Népegészségügyi Szemlében. Bécsben járt tanulmányúton. Németül,
angolul, románul, franciául és oroszul is
beszél. L.: Nagyvárad, Irgalmas-kórház. Tel.:
14—84.
Simon István, műszaki tisztviselő. Szül.:
Szatmárnémeti, 1910 szept. 9. Atyja: S. István,
anyja: Iloncai Jozefa. Négy középisk.-t és
három iparisk.-t végzett. Az ipari pályára
lépett. Résztvett minden magyar megmozdulásban, amely a román megszállás éveiben
Szatmáron megindult. Tagja volt kezdettől
fogva a helybeli KSE-nek, a Magy. Ifjúságnak,
a Kölcsey Körnek. Csapatparancsnoka volt a
Bethlen Gábor cserkészcsapatnak. 1930-ban
tizedmagával ker. magy. napilapot indított.
Mint vezető résztvett az 1939-ben létesített
Erdélyi Magy. Önvédelmi Szervezetben, amely
Erdély visszacsatolását tűzte ki célul, de a románoknak beárulták, elfogták és ötévi kényszermunkára ítélték. A kolozsvári, nagyváradi börtönben és még 12 román börtönben ült. A honvédség kolozsvári bevonulása alkalmával szabadult ki. Vezetőségi tagja az IKE-nek, vál.
tagja a Magy. Ifjúságnak, titkára a Nemzeti
Munkaközpont helyi szervezetének. Éveken át
kiadóhivatali igazgatója és szerkesztője volt az
Ifjúság c. heti vallásos néplapnak, szerkesztette
a Cserkészélet c. cserkészújságot, szervezője
volt a Reggeli Lapok c. ker. napilapnak. I. és
VII. díjat nyert az Ifjú Erdély 1924. évi szellemi
olimpiászon. Állandó tagja volt a szatmári
egyesületek műkedvelő gárdájának. Képzett
műszerész. Románul is beszél. L.: Szatmárnémeti, Gyár-u. 34.

Sipeki Balás Károly dr.

Simon Károly, kollégiumi tanár. Szül.: Marosvásárhely, 1913 jan. 3., ref. ősi marosvm.-i
székely családból származik. 1848-ig a családi
név Simó volt, ekkor a család egyik része Simon
nevet vett fel. Középisk. tanulmányait Marosvásárhelyen a Ref. Koll.-ban végezte, az egy.-et
Kolozsvárott. A bölcsészeti fakultáson olcl.-et
szerzett. 1937 óta a Ref. Koll.-ban filozófiát,
román nyelvet és jogot tanít. 1938—40-ig az
Unit. Kall. óraadó tanáraként működött. Kísérleti lélektannal is foglalkozik. Több tanulmánya
és cikke jelent meg. Az EME és az ORTE tagja.
Románul is beszél. L.: Kolozsvár, Ref. koll.
Simonffy Aladár, marosvásárhelyi, szerkesztő. Szül.: Arad, 1897. Gimn.-i érettségi
után bevonult és a harctéren vit. érmet kapott.
1917 jún. 1-én orosz fogságba esett. Mint a
vladivosztoki magy. vöröskereszt-misszió tagja,
tevékeny részt vett a szibériai magyar hadifoglyok hazaszállításában és csak 1921 májusában tért haza. Mint tüzérzászlós szerelt le,
utána elvégezte a bp.-i Keresk. Akadémiát,
a közgazdasági pályára lépett, amelyet rövidesen felcserélt az Ujságírással. Előbb több
fővárosi napilapnak dolgozott, majd külföldi
ujságokat tudósított. Néhány éven át a „Budapesti Tudósító” szerkesztője, a „Függetlenség”
c. lap berlini tudósítója volt, 1939 óta pedig a
„Pester Lloyd” munkatársa és politikai rovatának vezetője. Hosszabb tanulmányutakon
volt Európa számos országában és Ázsiában is.
A hirlapírás mellett széleskörű irodalmi és
műfordítói tevékenységet is kifejtett. Elbeszélő
művei német nyelven is megjelentek, magyar
írók műveit németre fordította, figyelmet
keltettek a német lapokban megjelent magyarországi cikksorozatai. Történelmi kérdésekkel is
foglalkozott, megírta a „Hadifogoly magyarok”
c. könyvében az orosz forradalom történetét,
továbbá Atatürk Kemál életrajzát és inás történelmi tanulmányokat.
Sipeki Balás Károly dr., orsz. gyűl. képv.,
egyet. nyilv. r. tanár. Szül.: Balassagyarmat,
1877. Jogi tanulmányainak befejezése után
előbb a bíróságnál, majd a vm.-nél teljesített
szolgálatot. A kassai Jogakadémián 1906-ban
a nemzetgazdaságtan, pénzügytan és pénzügyi jog tanára lett. A nemzetgazdaságtanból
1908-ban m.-tanári képesítést szerzett a bp.-
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Tud. Egy.-en, 1914-ben pedig ugyanezen tanszék nyilv. r. tanárává nevezték ki a pozsonyi
Erzsébet Tud.Egy.-re. 1918-ban a bp.-i Tud. Egy.
tanára lett. A Magy. Tud. Akadémia levelező
tagja és számos más tudományos és közgazdasági
egyes. vezető tagja. 1939-ben orsz. gyűl. képv.-vé
választották. Főbb tudományos munkái: „A
népesedés”, „A nemzetközi fizetési mérleg
problémájához”, A napi- és a szaksajtóban is
számos cikke jelent meg jogi, nemzetgazdasági
és egyéb kérdésekről és értékes közírói tevékenységét újabban főként a „Pester Lloyd”ban fejti ki, amelynek vezetőtanácsában is
helyet foglal. L.: Bp., IV., Kecskeméti-u. 9.
Tel.: 184—460.
Sípos Dezső, lécfalvi, főszolgabíró. Szül.:
Lécfalva, 1882 szept. 27., ref. Atyja: S. Sámuel
ny. árvaházi igazgató, anyja: Bodó Róza.
A gimn.-ot Sepsiszentgyörgyön, az egy.-et Kolozsváron végezte, államtud. államvizsgát tett.
Közigazgatási pályára lépett, működését 1905ben Sepsiszentgyörgyön kezdte meg. 1914—16-ig
katonai szolgálatot teljesített a szerb és olasz
fronton; megsebesült. A vm. mint tart. főhadnagyot felmentette a további szolgálat alól.
1916—19-ig ismét a vármegyén dolgozott.
A román megszállás alatt 21 évig vegyeskereskedése volt dr. Barabás Andor alispánnal együtt.
A Magy. Párt tagja, a sepsiszentgyörgyi Kaszinó
tagja, a Kereskedői Kör elnöke. Kitüntetései:
a Signum Laudis a kard. kétszer, a III. o. polg.
hadi érd. ker. és a Károly cs.-ker. Németül is
beszél. L.: Sepsiszentgyörgy, Horthy Miklós-u.
54. Tel.: 45.
Sípos Géza, márkosfalvi, ref. lelkész. Szül.:
Rimaszombat, 1905 nov. 8., ref. Atyja: S. Béla
főmérnök, műszaki tanácsos, anyja: Fodor
Malvin. A székelyudvarhélyi Ref. Koll.-ban
érettségizett, Kolozsváron elvégezte a Ref. Theologiát. 1932—37-ig s. lelkész volt, 1937 óta
főisk.-i lelkész és az Ifjú Erdély c. folyóirat és
iratterjesztő kiadóhivatali vezetője. A Magy.
Népközösség tagja. Az Ifjúsági Ker. Egyes,
pénztárosa és titkára, a Főiskolás Ker. Egyes,
elnöke. A spiritizmusról könyve jelent meg.
Tűz és só címen prédikációit gyűjtötte össze,
bibliamellékletet és számos cikket írt. Románul
is beszél. L.: Kolozsvár, Farkas-u. 6. Tel.:
19—97.

Soltész Kálmán

Socol Aurél dr., ügyvéd, újságíró. Szül.:
Kolozsvár, 1914 nov. 10., g. kat. Atyja: néh.
dr. S. Aurél ügyvéd, anyja: Jenöffy Margit.
Középisk. és az egy.-et Kolozsváron végezte,
jogi doktorátust szerzett. 1940 óta ügyvédi
gyakorlatot folytat Kolozsváron. Szerkesztője
az erdélyi románság szócsövének, a Tribuna
Ardealului c. napilapnak. Bel- és külpolitikai
vonatkozású cikkeket ír. Utazásokat tett
Ausztriában és Olaszországban. Németül, angolul, franciául és románul is beszél. L.: Kolozsvár, Erzsébet-u. 37.
Sófalvy Ida dr., etédi, orvos. Szül.: Magyar décs, 1897 febr. 8., ref. Atyja: S. Károly ref.
esperes, anyja: Petneházy Judit. A számosújvári gimn.-ban érettségizett, az egy.-et Szegeden végezte, orvosi diplomát szerzett. Egy.
tanulmányai befejezése után a szegedi Tud.
Egy.-en Issekutz prof. mellett volt tanársegéd,
majd férjhezment dr. Lénárd Bálint orvoshoz.
Szamosújváron folytat orvosi praxist. Az Erdélyi Párt tagja. Néprajzi gyűjtéssel foglalkozik,
összegyűjtötte a népi babonákat, szokásokat,
viseletét, kézimunkát stb. Néprajzi múzeumoknak is dolgozik, Paulini Béla lapjában, a Hagyomány Szava-ban néprajzi vonatkozású cikkeket
írt. A mikrogazometriáról értekezése jelent meg.
Járt Lengyelországban, Észt-, Lett- és Finnországban. L.: Szamosújvár, Fő-tér 10.
Sohár Béla dr., kir. járásbíró. Szül.: Dés,
1899., r. k. Szülővárosában végezte a középisk., a kolozsvári és bp.-i egy.-eken jogi tanulmányait, jogtudorrá Bp.-en avatták. Megszerezte a Keleti Keresk. Akadémia végbizonyítványát és a bírói és ügyvédi okl.-et. Járásbíróvá
1934-ben nevezték ki, a bp.-i cégbíróságon működik. Az Erdélyi Férfiak Egyes. vál. tagja.
Románul is beszél. L.: Pesthidegkút, Harasztutca 3.
Soltész Kálmán, gálszécsi és nádudvari,
vm.-i árvaszéki ülnök. Szül.: Lippa, 1897 dec.
30., r. k. Atyja: néh. S. Géza m. kir. pénzügyőri felügyelő, anyja: lőcsei nemes Letső Ilona.
Családja 1637-ben III. Ferdinandtól kapta
nemességét. Dédatyja S. György 1848-as alezredes, mint az aradi vár foglya halt meg
1850-ben. Az aradi kir. főgimn.-ban érettségizett, elvégezte a nagyváradi Jogakadémiát,
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1921-ben államvizsgát tett. Mint joghallgató a
Nagyvárad c. napilap munkatársa, 1918ban jogászelnök volt. 1921—26-ig, Bihar vm.
árvaszékének
megszüntetéséig
közigazgatási
gyakornok, majd árvaszéki ülnök volt, ezután
a román igazságügyi kormányzat a nagyváradi
törvényszékhez osztotta be. 1939-ben egy erdélyi magyar szervezkedés leleplezése után a
román kat. hatóságok elfogták és a kolozsvári
kat. börtönbe vetették, ahol hét hónapot töltött. 1940 máj.-ban áttették a trianoni magy.
hátá én. A visszacsatolás után a belügyminiszter
a felszabadult Nagyszalonta város kat. parancsnoka mellé közigazgatási előadóul rendelte ki.
A kat. közigazgatás megszűnése után az újra
felállított Bihar vm.-i árvaszékhez nyert kinevezést Nagyváradra. Numizmatikus és filatelista, a bp.-i Numizmatikai Társ. és a nagyváradi Régészeti Egyes. tagja. Németül, olaszul
és románul is beszél. L.: Nagyvárad, Kálváriám. 24. Tel.: 18—68.
Solymos Károly, Zilah város polgármestere.
Szül.: Zilah, 1883 jan. 29., ref. Atyja: néh.
S. Károly, anyja: néh. Szabó Klára. A zilahi
ref. főgimn.-ban érettségizett, az egy.-et Kolozsváron végezte. Pályáját Zilahon kezdte a Kerületi Munkásbiztosítási Pénztárnál, ahol fokozatos előléptetés után annak igazgatója lett.
Onnan Kolozsvárra került a munkáspénztárhoz
h. vezérigazgatónak. A szilágymegyei Magy.
Párt titkára, jelenleg főpénztárosa. Egyházi
képviselő. 1915—18-ig a Független Ujság felelős
szerkesztője volt. Jogi, közigazgatási és hírlapírói szakismeretekkel rendelkezik. Németül és
románul is beszél. L.: Zilah.
Solyom Miklós dr., ügyvéd, földbirtokos.
Szül.: Felsőtorja (Háromszék vm.), 1890 szept.
15. Középisk. tanulmányait a szászvárosi
Ref. Kuun Kollégiumban végezte, a kolozsvári
Tud. Egyet.-en jogtudori, Marosvásárhelyen
ügyvédi okl.-et szerzett. Résztvett a világháborúban, mint a 24. honv. gy. e. t. hadnagya.
Az I. o. ezüst, a bronz vit. ér., a Károly cs.-ker.
tulajdonosa. A háború befejezése után, 1919
febr.-ban megnyitotta ügyvédi irodáját, de
még ugyanazon év nov.-ben kénytelen volt
ügyvédi működését abbahagyni, mert a románoknak a hűségeskű megtételét megtagadta.
Torján gazdálkodott 1925-ig. Ó-Romániában

Sombori-Biró József dr.

megtanult románul és Kézdivásárhelyen 1925
aug.-ban ismét megkezdte ügyvédi gyakorlatát, amelyet azóta megszakítás nélkül folytat. Az Orsz. Magy. Párt kézdivásárhelyi
tagozatának főtitkára volt, 1941-ig alelnöke,
az Erdélyi Párt megalakulásakor a párt és
a vármegyei tagozat alelnökévé választották. Elnöke a kézdivásárhelyi Gazdakörnek,
alapítója és elnöke a Kézdi Gazdasági Szöv.nek. E gazdasági alakulatokkal nagyban elősegítette a román megszállás alatt a székelység
gazdasági megerősödését. 1940 aug.-ban önvédelmi alakulatokba szervezte meg a világháborúban résztvett magyarokat és a felszabadulás alkalmával ezekkel akadályozták meg,
hogy a várost és környékét a románok ne tudják teljesen kifosztani. Személyes fellépésével
akadályozta meg, hogy a románok a gazdák
lovait elhajtsák, a telekkönyveket elvigyék
és más fontos iratokat elszállítsanak. Parancsnoka volt a kézdi járás nemzetőrségének és
e minőségében biztosította a rend fenntartását
a magyar csapatok bevonulásáig. Az Ügyvédi
Kamara háromszéki helyi biz.-nak tagja.
Az I. o. ezüst vit. ér., bronz vit. ér., Károly
cs.-ker. tulajdonosa. Külön tanulmányokat
folytatott a szövetkezeti mozgalom és szervezkedés terén. Beszél románul. L.: Kézdivásárhely, Fő-tér 34. Tel.: 3.
Sombori-Biró József dr., a marosvásárhelyi
Keresk és Iparkamara főtitkára. Szül.: 1887
szept. 29., ref. Atyja: néh. S. B. József, anyja:
Kovrig Mária. Középisk. elvégzése után jogtud. doktorátust és ügyvédi okl.-et szerzett.
A román megszállás után mint maros vásárhelyi
törvényszéki, illetve táblai tanácsjegyző az
államhűségesküt megtagadta, ezért állásából
kitették. A marosvásárhelyi Keresk. és Iparkamara meghívására a kamara főtitkára lett.
1935-ig viselte ezt a tisztséget, akkor a titkári
hivatal vezetését román kézbe kellett átadnia
és nyugdíjba kényszerítették. A visszacsatoláskor a magyar keresk. és közlekedésügyi miniszter
megbízta négy székely vm. Iparkamarájának
vezetésével. Rövid közgazdasági tanulmányokat írt, közgazdasági vonatkozású cikkei jelen- .
tek meg a kisebbségi sorban élő magyar kereskedők és iparosok tájékoztatására és sorsuk
feljavítása érdekében. L.: Marosvásárhely,
Iparkamarai épület.
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Sombori László, magyar-nagy-zsombori, m.
kir. rendőrtanácsos. Szül.: Hídalmás, 1890
márc. 13., ref. Atyja: néh. m.-n.-zs. S. András,
főszolgabíró Hídalmáson, anyja: néh. Tauffer
Katalin. A kolozsvári Ref. Koll.-ban érettségizett, a kolozsvári Egy.-en államtud. államvizsgát
tett. 1908—14-ig Kolozs vm. szolgálatában
állott, mint központi közgyám. 1914-ben bevonult katonának, 26 hónapot töltött az orosz
és olasz fronton. 1918-ban szerelt le. Vm.-i aljegyző lett Kolozs vm.-ben, majd 1919-ben,
miután a románok kiutasították, a Belügymin.ban nyert beosztást. 1922-ben rendőrfogalmazó,
1924-ben rendőrkapitány lett, 1938 óta rendőrtanácsos. Az EMAOSZ tagja. Tart. tüzérhadnagy, az I. o. ezüst vit. érem, a bronz vit. érem,
a Károly cs.-ker., a háb. eml. ér., a bolgár
háb. eml. ér., a Marianer-Kreuz és az ötvenéves
jub. eml. ér. tulajdonosa. Amatőrfényképész.
Németországban és Svájcban tett utazásokat.
Németül, románul is beszél. L.: Nagyvárad,
Rendőrség és Bp., Keleti Károly-u. 5/b.
Somodi István dr., Kolozs vm. tiszti főügyésze. Szül.: 1885 aug. 22., ref. Atyja: S.
István, anyja: Várady Anna. Érettségit a
kolozsvári Ref. Koll.-ban tett, egy.-i tanulmányait Kolozsváron végezte. Jogi és államtudori,
valamint ügyvédi vizsgát tett és 1912-ben lett
gyakorlóügyvéd. A világháborúban mint tüzérhadnagy vonult be, később főhadnaggyá lépett
elő. 1917-ben főispáni titkár lett Kolozsváron,
majd vm.-i ügyész. A román megszálláskor nem
tett hűségesküt, ezért meg kellett válni állásától. A román megszállás alatt egyébként az
erdélyi sport egyik vezére volt, a Kolozsvári
Athletikai Club elnöke és a kolozsvári Korcsolyázó Egylet sportbizottságának elnöke. Még
egy.-i évei alatt atletizált, többízben nyerte
meg Magyarország magas- és távolugró bajnokságát és többízben javította meg e sportágak magyar és német rekordjait. Az 1908. évi
londoni olimpiászon a magasugrás II. helyezettje volt. Kitüntetései: a Signum Laudis és
a román ,,Meritul Cultural pt. és Sport”.
Németül is beszél. L.: Kolozsvár, Bólyai-u. 3.
Somogyi Kálmán dr., somlyai, Szilágy vm.
árvaszéki elnöke. Szül.: Szilágysomlyó, 1878
aug. 26., ref. Atyja: néh. s. S. Kálmán ügyvéd,
anyja: P. Szathmáry Jolán. Zilahon tett

Soó Rezső dr.

gimn. érettségit, az egy.-et Kolozsváron végezte, jogi doktorátust szerzett. 1900-ban közigazgatási gyakornok lett Zilahon, majd vm.-i
aljegyző Szilágycsehen, elsőosztályú szolgabíró
Szilágysomlyón. 1918-ban mint főszolgabíró
nem tett hűségesküt, ezért kitették állásából.
Megalakulása óta elnöke volt a szilágysomlyói
Magy. Pártnak. Ref. presbiter, a Kaszinó vál.
tagja és örökös dísztagja, a ref. egyházmegye
tanácsosa. A Vöröskereszt II. o. érd. ker. a
háb. eml. ér. és a Ferenc József jub. eml. ér.
tulajdonosa. Zenével is foglalkozik, hegedűi,
Balázs Árpáddal többször quartettezett mint
primhegedűs. Járt Olaszországban. Németül,
románul is beszél. L.: Zilah, Vm.-i Árvaszék.
Somogyi Nusi, hollósi, színművésznő. Szül.:
Budapesten, ősrégi nemes családból, amely
Mátyás király korában kapta nemeslevelét.
Középisk.-it Bp.-en végezte, azután a Vígszínház színiiskolájának növendéke lett. Két
éven át nagy sikerrel szerepelt a kecskeméti
színtársulatnál, azután Beöthy László a Király
Színházhoz szerződtette. Azóta a főváros különböző színházaiban értékes művészetével, kitűnő
ábrázoló képességével, humorával és sokoldalúságával a sikerek egész sorát aratta, főleg operettekben, de diámai szerepekben is.
Soó Rezső dr., berei, a kolozsvári Tud. Egy.
rendszeres növénytan nyilv. rk. tanára, a Rendszeres Növénytani és Növényföldrajzi Intézet,
továbbá a Botanikus Kert és Múzeum igazgatója. Szül.: Székelyudvarhely, 1903 aug. 1.,
r. k. Úgy atyai, mint anyai ágon régi erdélyi
nemes család sarja. Atyja: S. Rezső ügyvéd.
Felesége: Gálié Ilus, néh. Gallé Jenő táblai
tanácselnök leánya. Kolozsvárott a kath. gimn.ban érettségizett, a bp.-i Tud. Egy. bölcsészeti
karán a Kormányzó gyűrűjével avatták doktorrá. Két évig Berlinben folytatta tanulmányait és kutatásait a botanikai intézetben, majd
a tihanyi Biológiai Intézet adjunktusa lett. 27
éves korában a debreceni Egy. botanikai kertjének igazgatójává és nyilv. rk. egyet. tanárrá
nevezték ki. 1935 óta egyet. nyilv. r. tanár.
1936-ban a bölcsészeti kar dékánja volt. 1939ben mint vendégtanár meghívták a königsbergi
Egy.-re. Mint botanikus főleg növényrendszertannal, ökológiával és növényföldrajzzal, valamint grafikával foglalkozik. Összesen 125 mun-
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kája jelent meg magyar, német, francia, olasz,
angol és svájci folyóiratokban. Szerkeszti a
Tisza és az Acta Geobotanica Hungarica c.
folyóiratokat. Külföldi tudományos társaságokkal összeköttetést tart fenn, a Nemzetközi
Botanikai Kongresszus több osztályának vál.
tagja. Ismert mű gyűlt?, harmincötezer drb-ból
álló kisgrafikai gyűjteménye a legnagyobb
Magyarországon, könyvtára és bélyeggyüjteménye is jelentős. A visszacsatolás után a kolozsvári Egy.-re nevezték ki r. tanárnak. A Szt.
István Akadémia r. tagja, az Orsz. Természettud. és Természetvédelmi Tanács tagja, a Tisza
István Társ. tagja és a III. o. titkára, a Természettud. Társ. vál. tagja, az Ajtósi Dürer Céh
elnöke, az Ady Társ. alelnöke, stb. 1940-ben
a német Császári Természettud. Akadémia r.
tagjává választotta. L.: Kolozsvár, Botanikus
Kert.
Soós István dr., ügyvéd, orsz. gyűl. képv.
Szül.: Marosludas, 1895 máj. 7., ref. Atyja:
néh. S. László isk. igazgató, anyja: Veress
Mária. Középisk. és az egy.-et Kolozsvárott
végezte és 1924-ben ügyvédi vizsgát tett a
kolozsvári
Tábla
ügyvédvizsg.
bizottsága
előtt. Kétévi joggyakorlat után 1926-ban megnyitotta ügyvédi irodáját és azt ma is önállóan
vezeti. 22 éves korában, 1917-ben, városi tb.
aljegyző volt Nagyváradon, mint ilyen a polgármester titkára. Kiváló szolgálatai elismeréséül
IV. Károly magyar király a polg. hadi érd. ker.
III. o.-val tüntette ki. A román impérium alatt
hosszú ideig elnöke volt a Magyar Pártnak és
izzó magyarságáért nagyon sok tortúrának volt
kitéve. Házkutatások, bírósági eljárások egymást érték ellene, hadbírósági eljárás alá is
került egy politikai beszédéért, melyet képviselőjelölt korában mondott el Nagyváradon.
A román impérium alatt rengeteg szolgálatot
tett az elnyomott magyarságnak, kiváló
szónoki képességével, önzetlen és hazafias
magatartásával nagy népszerűséget szerzett
magának a magyar kisebbségi társadalomban.
A nagyváradi ref. egyházkerület főjegyzője és
tanácsbírája, a Gyermekbarát Egyes. alelnöke,
a Ker. Magy. Sportegylet társelnöke, a nagyváradi Ügyvédi Kamara vál. tagja, a Szigligeti
Társ., a Tüdőbeteg Szanatórium Egylet ig.
tagja, a nagyváradi ref. leánygimn. ig. alelnöke stb. Politikai és szakcikkei állandóan jelen-

Sós Géza dr.

nek meg a helyi lapokban, ő fordította magyarra a román közigazgatási törvényt és a
vasárnapi munkaszünetről szóló törvényt. A
magyar kormány érdemei elismeréséül behívta
a magyar orsz. gyűl.-be. Németül, franciául és
románul
beszél.
L.:
Nagyvárad,
Sztaro
veczky-u. 17/a. Tel.: 25—00.
Soos Károly Albert, gyógyszertártulajdonos. Szül.: Medgyes, 1890 ápr. 8., ev. Atyja:
S. Károly, anyja: Mautsch Johanna. Medgyesen érettségizett, az egy.-et Bécsben végezte el,
ahol gyógyszerészi okl.-et szerzett. 1912—22-ig
katonai szolgálatot teljesített, résztvett a világháborúban az orosz fronton. A román hadseregben századosi rangban szolgált. Az arany érd.
ker. a koronával és a Vöröskereszt II. o.-nak tulajdonosa. Ausztriában, Németországban, Törökországban, Romániában és Oroszországban járt.
Németül, románul is beszél. L.: Szászrégen
Horthy Miklós-tér 43.
Soós Zoltán, m. kir. postamérnök. Szül.:
Nagyvárad, 1908 jún. 7., ref. Atyja: S. Zoltán
ny. postafőig., anyja: Matolcsy Irén. Atyai
nagybátyja Soós Jenő 1919-ig, a román megszállásig a nagyváradi 1. sz. postahivatal főnöke
volt. Anyai ősei ref. papok és jegyzők voltak
Bihar megyében. A bp.-i II. ker. kir. egy. kath.
reálgimn.-ban jelesen tett érettségi után gépészmérnöki okl.-et szerzett a József Nádor Műegy.-en, majd a vasútépítő ezredben leszolgálta
egyéves önkéntesi évét. Tart. hadnagy. Két
évig a ,,Diál” Telefonkeresk. R.-T. mérnöke
volt, 1934-ben a m. kir. Posta szolgálatába
lépett. Előbb Bp.-en a távirdán, távbeszélő
vonalfelügyeleten és kábelszerelési csoportban
dolgozott, majd a pécsi postáig. I. építési o.-nak
lett vezetője. 1940-től ugyanez a szolgálati
beosztása Nagyváradon postamérnöki rangban.
Pécsett és 1941 óta Nagyváradon a postakiadói tanfolyamon a távíró és távbeszélő gépés kapcsolástan előadója. A nagyváradi posta
megszervezésénél tevékenyen részt vett. Mint
postaüzemi mérnök különleges szakismereteket
szerzett a kábelek és távkábelek építése, szerelése és kiegyenlítése terén. L.: Nagyvárad,
Szaniszló-u. 44. Tel.: 10—00 és 23—23 (lakás).

Bp.,

Sós Géza dr., gyalakúti, ügyvéd. Szül.:
1912. Középisk. a bp.-i Szt. László
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gimn.-ban végezte, jogi képzettségét a bp.-i
Egy.-en nyerte és sub auspiciis gubernatoris
avatták doktorrá. Az egyesített bírói és ügyvédi vizsgáját is kitüntetéssel tette le. Atyja:
néh. S. Zoltán kir. kúriai bíró. Pályáját 1935ben a bp.-i kir. törvényszéken kezdte, utána
8 hónapig az Iparügyi Min. elnöki, majd törvényelőkészítő osztályán működött, ismét visszakerült a bírósághoz, honnan előbb az Igazságügyminisztériumba, később a Miniszterelnökségre rendelték be, ahol a IV. ügyosztályban
titkári rangban a külföldi tájékoztatással foglalkozott. Jelenleg ügyvédi gyakorlatot folytat
és ismert szerzői- és rádiójogász. Az Orsz. Magy.
Protestáns Diákszöv. és a Soli Deo Glória
diákszöv. elnöke, a magyarországi oekumenikus
ifjúsági biz. vezetője, az oekumenikus világuralom délkeleteurópai intézőbiz. tagja, a Magy.
Nemzeti Diákszöv. fődelegátusa. Nyári szabadságát arra használja fel minden esztendőben,
hogy bebarangolja Európa különböző országait.
Mintegy húsz nemzetközi konferencián képviselte Magyarországot, többek között az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában is
megfordult, mint az ifjúsági munka képviselője. Az Orsz. Bírói és Ügyészi Egylet tagja.
Németül, franciául, angolul és olaszul beszél.
L.: Bp., X., Állomás-u. 5. Tel.: 348—775.
Sövényházy Ferenc dr., egyet. nyilv. r.
tanár. Szül.: Ipolyság, 1899 okt. 5., ev. Középisk. tanulmányai elvégzése után a bp.-i Tud.
Egy.-en folytatta jogi és államtud. tanulmányait. Alapvizsgáit és szigorlatait kitüntetéssel tette
le, jogi és államtud. doktorátust szerzett. Tanulmányokat folytatott még a bp.-i Egy. közgazdaságtudományi karán, majd Párisban a Faculté
de Droit-on és Angliában a London School of
Economics-on is. Az egységes és bírói vizsgát
is kitüntetéssel tette le. 1923-ban bírósági szolgálatba lépett, majd az Igazságügymin.-ba osztották be, ahol a magánjogi osztályon és több
mint 10 évig a törvényelőkészítő osztályon
működött. 1925—26-ban az igazságügymin.
megbízásából Franciaországban, Svájcban, Németországban, Belgiumban és Ausztriában tanulmányozta a keresk. társaságokra vonatkozó
jogfejlődést. 1932-ben törvényszéki bíróvá nevezték ki. 1933—34-ben Angliában végzett
részvényjogi tanulmányokat. 1937 óta mint
min. osztálytanácsos vett részt különösen a

Spániel Zoltán dr.

hiteljogi előkészítésben. A bp.-i Tud. Egy. 1938.
bán egyet. m. tanárrá képesítette. A visszacsatolás után a kolozsvári Ferencz József Tud.
Egy. közgazdaságtudományi karán a keresk. és
váltójogi tanszékre egyet. nyilv. r. tanárrá
nevezték ki. Tagja a Hites Könyvvizsgálókat
Képesítő Biz.-nak és a Biztosítási Szaktanácsnak. A Magy. Jogászegylet titkára, a Magy.
Jogmívesek Társ. első elnöke volt. Számos jogi
munkája jelent meg, főleg a hiteljog köréből.
Tanulmányokat írt német és francia nyelven.
Főbb munkái: A részvénytársaságok honossága, A francia részvényjogi reform iránya,
A svájci részvényjogi reform, Az angol részvényjog jellegzetességei és tanulságai, Az új bankjogok irányelvei, Jogfejlesztés Angliában, A részvénytársaság felügyelőbizottsága és a hites
könyvvizsgálat, Az alaptőke leszállítás, A svájci
és német részvényjog tanulságai, A részvények
vagyonjoga és még két, francia nyelven megjelent szakmunkája. Németül, franciául és
angolul is beszél. L.: Kolozsvár, Mussolini-u. 64.
Sövényházy-Neuhold Ferenc dr., kúriai
bíró. Szül.: Bp., 1873., r. k. Gimn. érettségit tett, jogtudori és ügyvédi okl.-et
szerzett. Bírósági szolgálatát 1896-ban kezdte
mint joggyakornok a bp.-i törvényszéknél,
1903-ban aljárásbíró. 1909-ben törvényszéki
bíró, 1927-ben táblabíró és 1928-ban kúriai
bíróvá nevezték ki. Bírói szolgálatát mindvégig Bp.-en teljesítette. A bp.-i Keresk. és
Iparkamara mellett működő választott bíróság
elnöke. Széleskörű irodalmi működést fejtett ki
jogi szaklapokban és társszerzőként kétkötetes
könyve is megjelent a magánalkalmazottak
jogviszonyáról. Németül és franciául is beszél.
L.: Bp., XI., Horthy Miklós-út 15/b. Tel.:
256—250.
Spániel Zoltán dr., nemes, OTI és OTBA
orvos. Szül.: Hajdúnánás, 1903 márc. 18., ref.
Atyja: S. Vince, anyja: ilenczfalvi Kakassy
Gizella. A marosvásárhelyi ref. főgimn.-ban
érettségizett, a bp.-i Tud. Egy.-en orvosi diplomát szerzett. 1928—31-ig a marosvásárhelyi
szanatórium belosztályán működött, 1931—
34-ig Nyárádszeredán volt OTI orvos, 1934—
37-ig pedig a marosvásárhelyi szanatóriumban
dolgozott és m.-orvosi gyakorlatot folytatott.
Jelenleg OTI és OTBA körzeti szakorvos.

[Erdélyi Magyar Adatbank]

Sréter János dr.

276

A Magy. Párt, a Magy. Kaszinó, a Park Egylet,
a Magy. Iparosegylet tagja, a MSE vál. tagja,
az úszószakosztály elnöki tanácsának tagja.
A román hadseregben mint tart. czredorvos
szolgált. Belgyógyász-szakorvos. Németül és
románul is beszél. L.: Marosvásárhely, Bolyai
Farkas-u. 11. Tel.: 171.
Sréter János dr., szandai, Szilágy vm. II.
főjegyzője. Szül.: Szandaváralja, 1911 máj. 10.,
ev. Régi nemesi családból származik, amelynek
tagjai közül többen alispánok és többen vm.-i
tisztviselők voltak. Egyik őse S. János, Rákóczi
fejedelem tüzérgenerálisa, S. Lajos pedig 48-as
honv. ezredes volt, akit a szabadságharc után
halálra ítéltek, S. János Apaffy fejedelem bizalmasa volt, őt küldte Erdély követeként a lengyel királyhoz. Középisk. elvégzése után
államtud. doktorátust szerzett és közigazgatási
szakvizsgát tett. 1934-ben Nógrád vm. szolgálatába lépett, 1940 nov.-ig mint szolgabíró
és tb. főszolgabíró működött. 1938-ban a Felvidék felszabadulásakor résztvett e területek
közigazgatási beszervezésében, mint az I. hadtestparancsnokság közigazgatási előadója, majd
pedig mint Losoncra kiküldött szolgabíró.
Felvidéki közigazgatási munkásságáért a honvédelmi min. okirati elismerését fejezte ki.
Erdély visszacsatolásakor a belügymin. Szilágy
vm. II. főjegyzőjévé nevezte ki. Intenzíven
foglalkozik iparos- és munkáskérdésekkel, a
gyáripar és a kézműiparosság érdekében eredményes munkásságot fejtett ki, különösen Losoncon. Tűzrendészeti felügyelő. Ipari szakkérdésekben több előadást és beszédet tartott. Szilágy
vm. hivatalos lapjának szerkesztője. Az ev.
egyházi élet aktív szereplője, a terényi és cserhátsurányi ág. ev. egyházak egyházfelügyelője
és az egyházi törvényszék jegyzője. Az Orsz.
Magy. Vendégforgalmi Szöv. osztályigazgatója.
1938-ban beutazta Szlovákiát. L.: Zilah,
Megyeháza.
Stettner Tamás (nemes Stettner Zádor
Tamás), író, újságíró. Szül.: Bp., 1882 okt. 10.,
ref. Családjának kimagasló tagjai: Zádor
S. György szeptemvir, Kazinczy barátja (híres
levelezése), a Kisfaludi Társ. alapító tagja,
Z. S. Lajos ügyvéd, a szabadságharc vértanuja,
az első magyar haditudósító Kossuth „Hírlap”jában, id. S. Tamás, a szabadságharc honvéd-

Stubenberg József dr.

tisztje. 1903-tól mint Ujságíró működik, a
„Magyarország”, „Kolozsvári Hírlap”, majd
a „8 Órai Ujság” belső munkatársa. Első novellája 1907 okt. 17-én a „Pesti Hirlap”-ban, első
regénye Kolozsvárott 1909-ben jelent meg,
ugyancsak Kolozsvárott volt az első színpadi
premierje 1914 okt. 14-én. Nyolc évi erdélyi
működés után 1916-ban tér vissza Bp.-re.
1926-ban a Petőfi Társ. tagjává választották.
Megjelent regényei: „Modern Bizánc”, „Szent
milliárdos”, „Távol az istenektől”, „Zuhanó
idők”. Novellás kötete: „Át a fekete vizeken”.
Színdarabok: „Néró”, „Romanovok alkonya”.
Továbbá: „Kék Könyv a Tisza-gyilkosságról”,
„14 év Kún Béla életéből”. Novellái a „Kolozsvári Hírlap”, „Nemzeti Ujság”, „Budapesti
Hírlap” és a „Koszorú”-ban jelentek meg.
1912-ben főszerkesztője volt a „Haladás” c.
szépirodalmi lapnak. Jelenleg élete nagy munkáján (12 kötet) dolgozik, melyhez 16 olasz
történelmi tanulmányutat tett. Foglalkozott
egyiptológiával is. Jártas a német és a latin
nyelvben is. L.: Bp., IX., Kinizsi-u. 10. Tel.:
183—222.
Steiner Jenő, cipőgyári ig. Szül.: Halastó
(Vas vm.), 1873 ápr. 5., ref. Iskolái elvégzése
után a cipészipart tanulta meg és 11 éves kora
óta a szakmában dolgozik. Előbb Bp.-en több
műhelyben dolgozott, majd nyolc éven át külföldön tökéletesítette ipari tudását és több
ismert nagy cipőgyárnak volt a vezetője.
W. H. Pollak gráci és F. L. Popper chrudini
gyárakból Zlinbe került Bata Tamáshoz, akinek
éveken át műszaki tanácsadója volt. A háború
után alapította Nagyváradon a Carmen cipőgyárat, melynek jelenleg is ig.-ja. Nevét az
egész cipőszakmában előnyösen ismerik és szakcikkei gyakran jelennek meg a fővárosi szaklapokban. Számos kisebb gazdasági és ipari
értekezése és tanulmánya jelent meg. A román
impérium alatt sok kellemetlensége volt a
hatóságokkal, mert leginkább magyar munkásokat alkalmazott gyárában és e miatt súlyos
pénzbüntetéseket róttak ki rá. Németül és
csehül is beszél. L.: Nagyvárad, Hitler Adolf-u.
7. Tel.: 17—48.
Stubenberg József gr., földbirtokos. Szül.:
Székelyhíd, 1906 máj. 9., r. k. Atyja: néh gr.
S. József, anyja: br. Gudenus Paula. Középisk.
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elvégzése után Bécsben a Gazd. Főisk.-án folytatott tanulmányokat 1925—28-ig. 6000 holdas
birtokán gazdálkodott. Aromán impérium alatt
három hónapig börtönben ült a román hadsereg
megsértése miatt. A székelyhídi r. kath. egyházközség kegyura. Németül és románul is beszél.
L.: Székelyhíd. Tel.: 3.
Suba Károly dr., ügyvéd. Szül.: Bodola,
1902 márc. 4., ref. Ősrégi székely családból
származik. Atyja: néh. S. Károly gazdatiszt,
anyja: Erszényes Lujza. Középisk. a kolozsvári Ref. Kollégiumban végezte, jogi doktorátusát a szegedi Egy.-en szerezte. Ü. v. elnöke
volt Szegeden a Székely Egyet. és Főisk. Hallgatók Körének és elnöke a Bethlen Gábor
Körnek. A román megszállás alatt Kolozsváron
élt és a román hadseregben katonai szolgálatot
teljesített, azonban törhetetlen magyarsága
miatt lefokozták. Később a románok hazaárulás miatt 20 évi kényszermunkára ítélték,
ebből egy évet kitöltött és a bécsi döntés révén
került szabadlábra. A kolozsvári Székely Társ.
főtitkára. Sajtó alatt van rendkívül érdekes
munkája, amely börtönélményeit tárgyalja.
L.: Kolozsvár, Mussolini-u. 75.
Sulyok István, ref. püspök, felsőházi tag.
Szül.: Komádi, 1859 dec. 15., ref. Atyja: néh.
S. Nándor, anyja: néh. Faragó Julianna.
A debreceni Ref. Koll.-ban érettségizett, majd
elvégezte a theológiát, Edinburgban is folytatott theológiai tanulmányokat. 1883—85-ig a
debreceni ref. főgimn. s. tanára és s. lelkésze
volt, majd külföldi tanulmányúton volt Angliában és Németországban. 1886—89-ig Szegeden
volt lelkész, 1889-től pedig egészen mostanáig
Nagyváradon. 1903—25-ig a bihari egyházmegye esperese volt, 1921 óta pedig a kerület
püspöke. Tör. hat. biz. tag, a Magy. Párt intézőbiz. tagja, az Erdélyi Múzeum Egylet és a
Bihari Múzeum Egylet tagja. Számos egyházi
beszéde, cikke, valamint fordítása jelent
meg. Járt Németországban, Angliában és Hollandiában. Angolul, németül is beszél. L.:
Nagyvárad, Gr. Teleki Pál-u. 31.
Sükösd Endre dr., márkodi és májai, orvos.
Szül.: Marosjára, 1901 márc. 20., ref. Atyja:
S. Mihály ref. lelkész, anyja: néh. sárosberkészi
Nagy Róza. A gimn.-ot Kolozsvárt, az egy.-et

Schäffer László

Bécsben végezte. Orvosi diplomát, a bécsi
Poliklinikán pedig szakorvosi képesítést szerzett.
További tanulmányokat folytatott Bukarestben, Kemptenben
(Bajorország), valamint
Kolozsvárott. Orvosi működését Marosvásárhelyen kezdte 1932-ben mint fül-orr-gége szakorvos. A marosvásárhelyi szanatórium r. szakorvosa, magángyakorlatot is folytat. A Magy.
Párt intézőbiz. tagja. Minden magyar megmozdulásban résztvett a román megszállás alatt.
A Magy. Kaszinó, az EKE és az MSE tagja.
Németül, románul is beszél. L.: Marosvásárhely, Szt. György-u. 44. Tel.: 315.

Sch
Schara Béla, ny. szfővárosi tanácsnokelöljáró. Szül.: Pestszentlőrinc, 1879. Középisk.-it Bp.-en végezte és itt tett államvizsgát is.
1900-ban a szfőváros szolgálatába lépett, a
pénzügyi, közoktatásügyi, útépítési, vízvezetéki
és világítási ügyosztályokban dolgozott. Fokozatosan előlépett főjegyzővé, majd tanácsnokká
és ebben a rangban előbb a vízvezetéki és világítási ügyosztály vezetője, majd nyolc éven át
a VI. kerület elöljárója volt. Ebből az állásából
vonult — szolgálati idejének leteltével — nyugalomba. Minden szolgálati beosztásában feletteseinek és a közönségnek osztatlan szeretetét,
rokonszenvét és megbecsülését vívta ki. Elöljárói tisztében különösen sokat tett a Terézváros
szegényügyeinek megoldása, a rászorulók megsegítése érdekében. A kerületbeli Vöröskereszt,
a HONSz vál.-nak és a Nemzeti Torna Club
díszelnöke. L.: Bp.: II., Margit-krt 64. Tel.:
154—354.
Schäffer László, kereskedő. Szül.: Kolozsvár, 1893 ápr. 22., ref. Atyja: Sch. András,
anyja: Kerekes Teréz. A kolozsvári ref. gimn.ban tett érettségit, majd a kolozsvári Tud.
Egy.-en hat félévig orvosi tanulmányokat folytatott, amit a háború miatt kénytelen volt megszakítani. 1914—18-ig résztvett a világháborúban és a 29-es közös gy. e. kötelékében az orosz,
majd az olasz fronton teljesített szolgálatot.
1919-ben a Kovács D. és Fia cég alkalmazásában állott, 1920 óta a cég tulajdonosa. Tart.
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hadnagy, a II. o. ezüst, a bronz vit. érem és
a Károly cs.-ker. tulajdonosa. A fotoszakmában
különleges szakismeretekkel rendelkezik. Németországban, Franciaországban és Olaszországban tett utazásokat. Németül és románul
is beszél. L.: Kolozsvár, Erzsébet-út 14. Tel.:
27—60.
Scheffler Ferenc dr., szentszéki tanácsos,
a Magyar Lapok és az Erdélyi Képeslap igazgatója. Szül.: Kálmánd, 1894 okt. 3., r. k.
Atyja: Sch. Mihály gazdálkodó, anyja: néh.
Baumgartner Ilona. A szatmári kir. kath. főgimn.-ban érettségizett, az egy.-et Bp.-en végezte. A hittudományi karon theológiai doktorátust szerzett 1920-ban. Szatmáron lett theológiai tanár. 1925 óta a Katholikus Élet és más
magyar politikai hetilapok felelős szerkesztője
volt. 1932-ben megszervezte az Erdélyi Lapokat,
amely később Magyar Lapok c. alatt jelent meg.
Ezt a lapot a román megszállás alatt hatszor
tiltották be: először 1934-ben Sárközi Gerő
parasztköltő Erdélyi Ének c. verse miatt.
Később véglegesen betiltották, de a magyar
parlamenti csoport és a nuncius közbenjárására ismét engedélyezték megjelenését,
1935-ig, amikor ismét betiltották. 1934 okt.ben Erdélyi Néplap címen újabb lapot alapított
a keresztény magyar kisemberek számára. Ezt
a lapot is háromízben tiltották be. A románok
pénzbüntetésre, 1938-ban pedig kétévi börtönbüntetésre ítélték, ebből hat hetet kitöltött,
majd az időközben hozott különleges amnesztia
folytán kiszabadult. Az erdélyi Magyar Rkath.
Népszöv. intézőbiz. tagja, az erdélyi Kath.
Akadémia r. tagja, az Orsz. Magy. Sajtókamara
tanácsának erdélyi tagja. Több középisk. hittankönyvet fordított németből, Mussolini életrajzát franciából fordította le és ezért Mussolinitól elismerő levelet kapott. Számos cikke jelent
meg napilapokban és hetilapokban. Az újságszervezés terén kiváló szakember. Beutazta
egész Európát. Németül, franciául, angolul és
románul is beszél. L.: Nagyvárad, Püspöki
palota. Tel.: 12—27.
Scheffler János dr., egyet. nyilv. r. tanár,
áldozópap. Szül.: Kálmánd, 1887 okt. 29., r. k.
Atyja: Sch. Mihály, anyja: néh. Baumgartner
Ilona. A szatmárnémeti r. k. gimn.-ban érettségizett, majd a bp.-i Tud. Egy. hittud. karán

Schiling Árpád dr.

és a római Gregoriana Egy. egyházjogi karán
folytatott tanulmányokat. Hittudományi doktorátust Bp.-en, egyházjogi doktorátust Rómában szerzett. 1910-ben szentelték pappá. Pályafutása során Ungváron káplán volt, majd püspöki iktató, theológiai tanár Szatmáron és
Nagyváradon. Közben a szatmári r. k. gimn.nak 1921—23-ig h. igazgatója volt, 1923—25-ig
Nagymajtényban mint plébános működött.
A Magy. Párt és a bp.-i Szt. István Akadémia
tagja. Az egyházjog kiváló tudósa, számos
egyházjogi dolgozata jelent meg. Beutazta
Európa legtöbb országát, hosszabb időt töltött
Rómában, az Egyesült Államokban három
hónapig volt tanulmányúton. Németül, olaszul,
franciául, románul is beszél. L.: Kolozsvár,
Ferencz József Tud. Egy.
Schillert Béla dr., c. apát-kanonok. Szül.:
Orosháza, 1889 szept. 6., r. k. Atyja: néh. Sch.
Márton, anyja: Eisele Erzsébet. A premontreiek gimn.-ában érettségizett, a bp.-i Tud.
Egy. hittudományi karának hallgatója lett.
Theológiai doktorátust szerzett. 1911-ben pappá
szentelték. Káplán, püspöki szertartó, püspöki
titkár, egyházmegyei irodaigazgató és oldalkanonok volt. 1940-ben püspöki helynök lett.
Járt Németországban, Franciaországban és
Svájcban. Németül is beszél. L.: Nagyvárad,
Püspöki palota. Tel.: 25—90.
Schilling Árpád dr., orvos. Szül.: Noszoly,
1880 nov. 18., ref. Atyja: Sch. Ottó közjegyző,
anyja: Árkossy Fanny. A gimn.-ot Kolozsváron és Szamosújváron, az egy.-et Kolozsváron végezte, orvosi okl.-et szerzett. 1907-ben
Bp.-en kapta meg műtőorvosi okl.-ét. 1907—
1912-ig Bp.-en az Irgalmasok Kórházában volt
sebészalorvos. 1912—14-ig a dicsőszentmártoni
vm.-i közkórházban mint sebészfőorvos működött. 1914—18-ig orvoskatonai szolgálatot teljesített, különböző kórházak sebészeti osztályait
vezette, és mint ezredorvos szerelt le. 1918 óta
Nagyváradon folytat magángyakorlatot. Több
orvosi cikke jelent meg különböző belföldi és
külföldi orvosi szaklapokban. Az I. o. arany
érd. ker. tulajdonosa. Tagja az ENIE-nek, az
EME-nek, a Magy. Pártnak, a Régészeti Egyletnek és a Szigligeti Egyletnek. Németországban járt tanulmányúton. Németül és románul
is beszél. L.: Nagyvárad, Szaniszló-u. 1.
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Schlagetter Nándor dr., sebészfőorvos, közkórházi igazgató. Szül.: Bács-Kula, 1892 febr.
2., r. k. Atyja: Sch. Bálint földbirtokos,
anyja: Kirst Flóra. Középiskoláit Szatmárnémetiben, az egy.-et Bp.-en végezte, orvosi
okl.-et szerzett 1918-ban. Közben 1914-ben
bevonult kat. szolgálatra, résztvett a világháborúban, az orosz fronton orvosként szolgált.
Bp.-en a II. sz. sebészeti klinikán nyert szakorvosi képesítést, majd tanársegéd lett. 1922
óta Szatmáron, az Irgalmas Kórház sebészfőorvosa és igazgatója. A felszabadulás óta
pedig az Állami Kórház igazgatója és sebészfőorvosa. A Magy. Pártnak és az Orvos Szöv.nek megalakulása óta alelnöke, az Orvos Kamara
vál. tagja, a r. k. egyházközség elnöke és örökös
díszelnöke. Tart. hadnagy-orvos. Kitüntetései:
az arany érd. ker. a kard., a Vöröskereszt, a
Károly cs.-ker. és a háb. eml. ér. Hosszú évek
óta szerkesztője az Egyházközségi Értesítőnek,
cikkeiben a Magy. Párttal kapcsolatos politikai
és vallási kérdésekkel foglalkozott. Bécsben az
ortopád klinikán folytatott tanulmányokat.
Németül is beszél. L.: Szatmár, Szt. István-tér
2. Tel.: 163.
Schlett Géza, gyógyszerész. Szül.: Verespatak, 1892 ápr. 18., r. k. Atyja: Sch. Lipót,
anyja: Kovacsics Matild. 1914—18-ig résztvett a világháborúban, a fronton teljesített
szolgálatot. Háború után Bp.-en gyógyszerészi
okl.-et szerzett, majd mint gondnok működött
Halmiban. 1923-ban Magyarpécskán önállósította magát, 1935 óta Szatmárnémetiben gyógyszertártulajdonos. Társelnöke volt a magyarpécskai Magy. Pártnak. A Hangya felügyelőbiz.-nak és a Magy. Athletikai Clubnak elnöke,
a Vadásztársaság pénztárnoka. 1935 óta Szatmárnémetiben a Magy. Nemzeti Bank bírálóbiz. tagja, a Baross Szöv. alelnöke. Az arany
érd. ker. a vit. érem szalagján és a karddal,
sisakkal díszített háb. eml. ér. tulajdonosa.
Németül, románul is beszél. L.: Szatmárnémeti, Horthy Miklós-tér 13.
Schmidt Imre dr., Szászrégen polgármestere.
Szül.: Szászrégen, 1885 júl. 17., r. k. Atyja:
Sch. Ferenc, anyja: Moizer Zsófia. A marosvásárhelyi, kolozsvári gim.-okban végezte középisk.-it, majd államtudori okl.-et szerzett. 1911ben Szászrégenbe nevezték ki tb.szolga bírónak,

Schneider Sándor dr.

majd 1917-ben Maroshévízen lett szolgabíró.
1919-ben Nyírbogdányba került, később Veszprém vm. alispáni hivatalába osztották be szolgálattételre. 1920—22-ig Veszprémben városi
tanácsnok volt, 1928-ban Szászrégenbe került
mint városi tisztviselő és 1940-ben, a visszacsatolás után a város polgármestere lett. A
Magy. Kaszinó, a Turul Sportegylet, a Magy.
Polg. Dalkör és a r. k. egyháztanács tagja.
Különleges szakismeretekre tett szert közigazgatási szaktudása mellett a mezőgazdaságban.
Tulajdonosa a Vöröskereszt ezüstérmének. Németországban, Romániában és Luxemburgban
járt. Beszél németül és románul is. L.: Szászrégen, Városháza. Tel.: 1.
Schneider Sándor dr., sóvári, ny. keresk. múzeumi ig. Szül.: Trencsén, 1882 máj. 7.,r. k.
Atyja: s. Sch. Szilárd, anyja: tövisi Rátz Alexandra. Középisk. tanulmányait a bp.-i I. ker.
áll. főginm.-ban folytatta, utána a bécsújhelyi
Kat. Akadémiát végezte el és 1903-ban hadnaggyá avatták. Közben a bp.-i Tud. Egy.-en
államtud. doktorátust szerzett. A 14. közös
huszárezredben szolgált 1908-ig, amikor szkv.
viszonyba helyezték. Résztvett a világháborúban, 20 hónapig frontszolgálatot teljesített,
majd a lengyel és szerb főkormányzóságon a
keresk. ügyek vezetője volt. A háború végefelé
a Hadügymin. keleti osztályát képviselte Szófiában, beosztásában a Monarchia és Németország
részére végezte a nyersanyagbeszerzést. 1908ban a Keresk. Múzeum szolgálatába lépett mint
levelező, a háború befejezése után ig. lett és
1922-ben vonult nyugalomba. Ezután a Vasútforgalmi R.-T. konszern belgrádi vál.-nak
ig.-ja volt. Majd ugyanezen konszern megbízásából Berlinbe került, ahol különösen a
német-szerb reparációs szállítások lebonyolításában vett részt. A II. balkán-háború után
beutazta Macedóniát, Thráciát és útjáról több
tanulmánya jelent meg. Úgy szerbiai, mint
berlini tartózkodása alatt hazai közgazdasági
és ipari szaklapokban számos cikke jelent
meg. Tagja az Orsz. Magy. Sajtókamarának, az
»Aprójószág« társszerkesztője. Angora tenyésztési kérdésekről több önálló munkája jelent
meg. Társelnöke az Angora-szöv.-nek, ü.-v.
alelnöke az Északpestvm.-i Gyümölcstermelők Egyes.-ének, elnöke a Budakalászi Hegyközségnek. L.: Budakalász. Tel.: 162—036.
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Szabó Géza

Schneller Károly dr., egyet. nyilv. r. tanár.
Szül.: Pozsony, 1893 júl. 12., ev. Atyja:
Sch. István dr. egyet. tanár, anyja: Boós
Melanie. Középisk.-it a kolozsvári ref. főgimn.ban végezte, majd egy.-i tanulmányait Kolozsvárott és Bécsben mint ösztöndíjas folytatta.
Pályafutását a Fővárosi Statisztikai Hivatalban kezdte meg, ahol fogalmazó volt. 1920-ban
a miskolci Jogakadémia tanára lett. 1939-ben
a szegedi Egy.-en a statisztika és közgazdaságtan. nyilv. rk. tanára, 1940-től nyilv. r. tanár a
kolozsvári Egy.-en. Élénk közéleti tevékenységet
fejt ki mint a Magy. Statisztikai Társ. vál.
tagja, a Közgazdasági Társ. ig.-vál. tagja, a
Társadalomtud. Társ. vál. tagja, a Protestáns Irodalmi Társ. vál. tagja, az Orsz. Magy.
Statisztikai Tanács tagja, az Orsz. Magy.
Statisztikai Vizsgabiz. kinevezett tagja stb.
Tudományos működésének eredményei: „Magyarország városi és vidéki népessége” (akadémiai díjnyertes munka, az 1925. évben),
„Népesedéspolitika és többtermelés”, „Demológiai tanulmányok”, „Halandóságunk nemzetközi viszonylatban”, „Mezőgazdasági termelésünk átalakítása”, „Magyarok és románok erőviszonyai Erdélyben” és még mintegy harminc
kisebb-nagyobb terjedelmű figyelemreméltó dolgozat. Külföldi tanulmányúton járt Bécsben,
Berlinben és Párizsban. Anyanyelvén kívül
németül és franciául is beszél. L.: Kolozsvár,
Petőfi-u. 14. Tel.: 34—07.

színházakban. Beszél németül, románul, franciául is. L.: Kolozsvár, Magyar Színház.

Sz

Szabó Géza, m. kir. főállatorvos. Szül.:
Sopron, 1883 jún. 8., ref. Atyja: néh. Sz. Antal,
anyja:
néh.
Kossányi
Berta.
Középisk.
a pozsonyi ev. Líceumban végezte, majd a bp.-i,
Állatorvosi Főisk. hallgatója lett, állatorvosi
okl.-et szerzett és tiszti állatorvosi vizsgát tett.
1909 óta állami saolgálatban áll, 1919-ben a
románok átvették. Résztvett a világháborúban,
1915—18-ig mint kat. állatorvos szolgált Szerbiában, Albániában és Montenegróban. 1918-ban
Görögországban francia fogságba esett. 1940
óta Csík vm. szolgálatában áll. A Magy. Orsz.
Állatorvos Egyes. tagja. Tart. kat. állatorvos.
Az arany érd. ker. a vit. érem szalagján tulajdonosa. Állatorvosi szakkérdésekről kisebb dolgozatokat írt. Németül, románul is beszél.
L.: Csíkszereda, Vármegyeháza.

Szabados Árpád, a kolozsvári Magyar
Színház h. igazgatója és főrendezője. Szül.:
Szatmár, 1896 szept. 13., ev. ref. Atyja: Sz.
Ede, anyja: Haller Mária. A szatmári ref.
gimn.-ban érettségizett. Erdélyben 1921-től
mint színész és rendező működik, 1937 óta a
kolozsvári Magy. Színház tagja. Résztvett a világháborúban, tart. hadapródjelölt. 1917—21-ig
orosz fogságban volt, a Károly cs.-ker. tulajdonosa. Mint színdarabíró is ismert nevet szerzett,
Az asszony és a bolondok című darabját a bp.-i
Nemzeti Színház és a rádió is előadta. Több
darabja állandóan műsoron van az erdélyi

Szabados Sándor, bank-fiókfőnök. Szül.:
Patakfalva, 1895 márc. 25., ref. Atyja: Sz.
József gazdálkodó, anyja: Simó Ágnes. A
székelyudvarhelyi Ref. Koll.-ban érettségizett,
Kolozsváron elvégezte a keresk. akadémiát.
Húszéves korában bevonult kat. szolgálatra
a 24. gy. e.-hez Brassóba, résztvett a világháborúban és a forradalomig teljesített szolgálatot.
Huszonkét hónapot töltött az orosz, román és
olasz fronton. Az orosz fronton súlyosan megsebesült. Tart. hadnagy, a Signum Laudis,
a II. o. ezüst vit. ér. és a Károly cs.-ker. tulajdonosa. 1921-ben az Udvarhelymegyei Tkp.
szolgálatába lépett Oklándon mint könyvelő.
19 évi szolgálat után, 1940-ben a székelykeresztúri fiók igazgatójává nevezték ki. A
Magy. Párt, a Kaszinó, a Vadásztárs. tagja, az
oklándi Vadásztárs. pénztárnoka, erdővidéki
ref. egyházmegyei tanácsos. Mezőgazdasági
és állattenyésztési szakismeretekkel is rendelkezik. Románul is beszél. L.: Székelykeresztur.
Szabó Albert dr., gazd. akadémiai tanár.
Szül.: Cegléd, 1910 jan. 17., ref. Középisk.
elvégzése után gazdasági akadémiai, állatorvosi
és állatorvosdoktori okl.-et szerzett. Állatorvosi járványtannal és bakterológiával, az
állatgyógyászatban használatos vakcinák és
szérumok termelésével foglalkozik. Németül is
beszél. L.: Kolozsvár, Gazd. Akadémia.
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Szabó Gyula Jenő dr., tvszéki bíró. Szül.:
Bp., 1894., r. k. Érettségit a piaristák bp.-i
gimn.-ban tett, jogi tanulmányokat a bp.-i
Tud. Kgy.-en folytatott. Tanulmányait a világháború alatt négy évre megszakította. Három évig orosz hadifogságban volt, majd
amikor onnan hazakerült, befejezte tanulmányait és az Állami Gyermekmenhelyen
lett tisztviselő. Onnan az OTI-hoz került
fogalmazónak és 1923-ban bírósági szolgálatba
lépett mint tvszéki jegyző. A bp.-i közp. jbírósághoz 1931-ben nevezték ki bíróvá. 1939
óta a bp.-i kir. törvényszék fellebbviteli
osztályán működik. A Magy. Jogi Szemle több
cikkét közölte. A Károly cs.-ker. tulajdonosa. Németül, franciául és oroszul is beszél.
L.: Bp., XII., Márvány-u. 50.
Szabó Imre, m. kir. kormányfőtanácsos,
ref. esperes. Szül.: Somorja, 1891 ápr. 10.
Atyja: Sz. Imre ref. lelkész, anyja: Yégh
Ilona. A középisk. elvégzése után a pápai Teológiai Akadémián és a baseli Egy.-en fejezte be
tanulmányait, 1916-ban jeles eredménnyel tett
lelkészi vizsgát. Már előbb s.-lelkész volt Pápán
és h. lelkész Bodajkon. 1918-ban a bp.-i Lorántffy Zsuzsanna Egyes. r. lelkésze, miután
előbb s.-lelkésze volt a Kálvin-téri templomnak. 1921 jan.-ban a bp.-i egyház presbitériuma a tisztviselőtelepi ref. missziói egyház
szervezésével bízta meg, a rákövetkező év
végén a fasori egyházrész választotta meg egyhangúlag lelkipásztorává. 1932-ben ugyancsak
egyhangúan választották meg a bp.-i egyházközségek az egyházmegye esperesévé. Hosszabb
tanulmányutat tett Hollandiában, Hamburgban, Berlinben, Svájcban és Franciaországban.
Különösen a nagyvárosi egyházi szociális mozgalmakat és karitatív tevékenységet tanulmányozta. 1930 óta a szfőv. törv. hat. biz.-ának r.,
majd utóbb örökös tagja. Már pápai papnövendék korában írta az 1791—1888. reformországgyűlések vallásügyi tárgyalásairól szóló
munkáját, azóta több műve jelent meg, köztük
„Egy meditációs könyv a Miatyánkról”, „Ime
a magvető” c. alatt összegyűjtött tanulmányok,
„Ismerd meg magad”, „Nyitott ajtó” címen
400 oldalra terjedő előadások és tanulmányok,
„Magyar sorskérdések” stb. A „Magyar Presbiter” c. lap szerkesztője és munkatársa a
„Református Élet”-nek. Mint kitűnő szónokot

Zs. Szabó János

és egyházközsége igazi atyját osztatlan szeretet és nagyrabecsülés övezi. L.: Bp., VII.,
Vilma királyné-út 7.
Szabó István, apostoli kormányzó, püspöki
helynök, nagyprépost, kanonok, felsőházi tag.
Szül.: Szatmár, 1867 dec. 23., r. k. Középisk.
Szatmáron, a theológíát a bp.-i Központi Szemináriumban végezte, 1891-ben szentelték pappá.
Hitoktató lett, majd 1892-től püspöki széktartó, szentszéki jegyző, püspöki titkár, 1900-tól
iroda-igazgató és titkos pápai kamarás volt.
1901-ben lett c. aquinói apát. 1905-ben pedig X.
Pius pápa házi prelátussá nevezte ki, 1911-ben
szatmári kanonok lett. Az alapítványi pénztár
gondnoka, egyházi tanácsos, könyvtári igazató.
1927-ben a szentszéki bíróság elnöke lett, majd
nagyprépost. 1928-ban a szatmári káptalan
helynökévé nevezték ki, 1930-ban pedig a szatmári és nagyváradi egyesített egyházmegyék
apostoli kormányzója lett. A román megszállás
alatt izzó magyarsága miatt zaklatásoknak
volt kitéve.
Szabó János, kőmíves, a nagyváradi Nemzeti Munkaközpont elnöke, felsőházi tag. Szül.:
Nagyvárad, 1904 ápr. 20., r. k. Atyja: Sz.
Mátyás kőmívesmester, anyja: Sándor Julianna.
Négy polgári isk.-t és három tanonciskolát
végzett. 11 évig romániában dolgozott az új
tengeri fürdőkben. 1935-ben Nagyváradon az
építőmunkások egyik vezetője lett. 1938 óta
az Építőmunkások Egyes.-nek elnöke és kolozsvári ig. tagja. A bécsi döntés után hatodmagával a munkásotthont őrizte. A román impérium
alatt azok között volt, akik biztatták állandóan
a magy. munkásokat a kitartásra és ápolták
bennük a magy. érzést. A nagyváradi bevonuláskor fogadta és üdvözölte a Kormányzó
Urat. A nagyváradi Magy. Lapokban 1940-ben
magy. társadalmi szoc. politikai cikke jelent
meg, amely annakidején nagy visszhangra
talált. Románul is beszél. L.: Nagyvárad,
Rákóczi-út 26.
Zs. Szabó János, alpolgármester. Szül.:
Békés, 1882 dec. 14., ref. Atyja: néh. Zs. Sz.
János törpegazda, anyja: néh. Nagy Sára.
Középisk. elvégzése után államtud. államvizsgát
tett. 1902-ben közpályára lépett. A békési
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kir. adóhivatalban, a salgótarjáni, majd a
nagyszalontai adóhivatalban, később pedig a
nagyváradi pénzügyig.-nál és Nagyszalonta
város közig.-nál működött. Résztvett a világháborúban, az olasz fronton teljesített szolgálatot. Tart. főhadnagy. Kitüntetései: a Signum
Laudis háromszor és a Károly cs.-ker. Németül,
románul is beszél. L.: Nagyszalonta.
Szabó József dr., Udvarhely vm. árvaszékének elnöke. Szül.: Székelyudvarhely, 1885
jan. 9. A jogtud. doktorátus megszerzése után
ügyvédi vizsgát tett. A világháborút a fronton
küzdötte végig és az ellenség előtt tanusított
vitéz magatartásáért a Signum Laudisszal,
a III. o. kat. érd. ker.-tel, a Károly cs. ker.-tel, a
hadiemlék éremmel tüntették ki. A román megszállás idején Székelyudvarhely városának főjegyzője volt. Mivel a román főhatalom alatt
megtagadta a szolgálattételt, állásából eltávolították. Három hónapig fogságban tartották, majd hadbíróság elé állították, amely
azonban 25 volt magyar tisztviselőtársával
együtt felmentette a román állam elleni lázítás
vádja alól. Két évig rezisztált, elekor azonban
felsőbb utasításra ottmaradt tisztviselőtársaival együtt szolgálattételre jelentkezett és a
románok 1920 végén árvaszéki ülnökké nevezték ki. 1929 ápr. 1-én kényszernyugdíjba került.
Utána, az erdélyi részek visszacsatolásáig,
önálló ügyvédi irodája volt Székelyudvarhelyen.
A román megszállás alatt r. tagja volt a Magy.
Pártnak, majd a Magy. Népközösség udvarhelymegyei tagozatának megválasztott főtitkára.
A város rk. egyháztanácsának tagja. A visszacsatolás után Udvarhely vm. árvaszékének
elnökévé nevezték ki. Beszél németül és románul is. L.: Székelyudvarhely, Kossuth Lajosutca 32.
Szabó József, ref. koll. igazgató. Szül.:
Érszakácsi, 1881 ápr. 1., ref. Atyja: Sz.
József, anyja: Kincses Zsófia. Zilahon a ref.
főginm-ban érettségizett, egy.-i tanulmányait
Kolozsváron végezte, középisk. tanári okl.-et
szerzett. 1904-ben a marosvásárhelyi Ref.
Koll. tanára lett, 1939 óta a Koll. igazgatója.
Magyar-latinszakos tanár, a Magy. Párt
tagja. 1914—15-ig kat. szolgáatot teljesített. Románul is beszél.: L.: Marosvásárhely,
Ref. Főgimn.

Szabó Lőrinc

Szabó Kálmán, kereskedő. Szül.: Hódmezővásárhely, 1891 jan. 12., ref. Atyja: néh.
Sz. Kálmán kereskedő, anyja: néh. Szilágyi
Ilona. Zilahon a Ref. Koll.-ban érettségizett.
Tanulmányai befejezése után belépett atyja
zilahi üveg-, porcellán- és díszmű kereskedésébe. 1917-ben bevonult katonának és a 23.
honv. gy. e. kötelékében teljesített szolgálatot.
1919-ben román fogságba esett. A Magy.
Párt és a Magy. Kaszinó tagja, a ref. egyházkerület képv. tagja. Hadapródőrmester. Németországban tett utazásokat. Románul is beszél.
L.: Zilah.
Szabó Lajos dr., vérvölgyi és nagyváradi,
bank-vezérigazgató. Szül.: Bodonkút, 1878
márc. 15., ref. Középisk. elvégzése után a
kolozsvári Egy.-en államtud. és jogtud. doktorátust
Marosvásárhelyen
pedig
ügyvédi
vizsgát tett. A magyaróvári Gazd. Akadémián
okl.-et szerzett. Közgazdasági pályára készült,
Széchenyi Lajos földbirtokossal megalapította
a Szilágysági Gazdák Bankját. A kommunizmus
megelőzésére Erdélyben, Szilágyban megszervezték a Kisgazda és Földmíves Pártot. A bankélet letörése után a megszűnt Erdélyi Gazda
helyébe erdély 126 járásába beszervezték 46
mérnökkel az összes magy. társadalmi rétegek
lapját Erdélyi Közgazdaság címmel. 25 évi
vezérigazgatói tevékenység után visszavonult
érszőlősi 600 holdas birtokára és ott gazdálkodott. Két évfolyamon át központi főszerkesztője és igazgatója volt az Erdélyi Közgazdaság c. lapnak, amelyet a románok üldözése
miatt be kellett szüntetni. Agrárpolitikai,
gazdasági, elméleti és gyakorlati kérdésekkel
foglalkozik. Gazdasági kiállításokon két arany,
egy ezüst, két bronz érmet és öt okl.-et nyert.
Németországi tanulmányok alapján jött rá
a magy. kisebbségi életnek Erdélyben közgazdasági alapon való megszervezésére. A
Magy. Párt biharmegyei listáján orsz. gyűl.
képv.-nek is megválasztották, 1929—31-ig a
Magy. Párt biharmegyei és nagyváradi tagozatának elnöke volt. Németül és románul is
beszél. L.: Szilágysomlyó. Tel.: 60.
Szabó Lőrinc, gáborjáni, író, költő és műfordító. Szül.: Miskolc, 1900. Már diákkorában
kitűnt költői tehetségével, amelynek révén
fiatalon a jelenkori magyar irodalom legismer-
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tebb és legolvasottabb kiválóságai közé emelkedett. Egymásután jelentek meg verskötetei
és műfordításai, köztük Baudelaire-nek, Babits
Mihállyal és Tóth Árpáddal együtt, lefordított
„Romlás virágai” c. könyve. Napilapokba is ír
színes híreket és tárcákat, több színdarabot
fordított a Nemzeti Színház és más színházak
részére. Költői munkássága elismeréséül megkapta a Baumgarten-alapítvány jutalomdíját.
Szabó Márton, az Erdélyi Bank aligazgatója.
Szül.: Székelybere, 1893 jún. 18., ref. Atyja:
néh. Sz. Márton, anyja: Muzsnáky Eszter.
Kolozsváron az unit. gimn.-ban érettségizett,
keresk. érettségit is tett, az egyetemen két
évig jogi tanulmányokat folytatott. 1915—18-ig
résztvett a világháborúban, az orosz, olasz és
francia harctéren teljesített szolgálatot. 1918ban 40 havi frontszolgálat után francia hadifogságba esett, 1919 végén tért haza. Tart.
főhadnagy, a Signum Laudis, a III. o. kat.
érd. ker., a Károly cs.-ker., a háborús eml. ér.,
a német, osztrák és bolgár háborús eml. ér.
tulajdonosa. 1910 óta áll az Erdélyi Bank
szolgálatában, 1925 óta aligazgató. A Magy.
Párt v. tagja kezdettől fogva. Tagja a Magy.
Kaszinónak, pénztárnoka az Erdélyi Múzeum
Egyletnek, alapító tagja az Erdélyi Kárpát
Egyletnek. Járt Németországban és Olaszországban. Németül, románul és franciául is
beszél. L.: Kolozsvár, Erdélyi Bank.
Szabó József dr., Udvarhely vm. árvaszéki
elnöke. Szül.: Székelyudvarhely, 1885 jan. 9.,
r. k. Atyja: néh. Sz. József, anyja: Simó Ilona.
A székelyudvarhelyi gimn.-ban érettségizett, az
egy.-et Kolozsvárott végezte, jogi doktorátust
és ügyvédi okl.-et szerzett. 1906—11-ig ügyvéd-,
és közjegyzőjelölt, 1911—20-ig városi főjegyző
volt Székelyudvarhelyen. 1920—29-ig a vármegyénél mint árvaszéki ülnök és a törvényszéknél, mit végrehajtói főnök működött.
1929—40-ig ügyvédi gyakorlatot folytatott.
A Magy, Párt tagja, a Magy. Népközösség
vm.-i főtitkára, a Kath. Egyháztanács tagja.
Résztvett a világháborúban, 1914—18-ig kat.
szolgálatot teljesített a 82. gy. e. kötelékében.
Az orosz fronton harcolt, 1915-ben fogságba esett.
A Signum Laudis a III. o. kat. érd. ker. és a
Károly cs.-ker. tulajdonosa. Németül és románul
is beszél. L.: Székelyudvarhely, Kossuth-u. 36.

Szacsvay Ferenc dr.

Szabó Sándor dr., ügyvéd, vm.-i tiszti
főügyész. Szül.: Zilah, 1881 febr. 2., ref. Atyja:
néh. Sz. Sándor, anyja: néh. Déli Klára. A ref.
Wesselényi főgimn.-ban érettségizett, egyet.
tanulmányait Bp.-en végezte, jogi doktorátust
és ügyvédi vizsgát tett. 1912 óta Zilahon folytat
ügyvédi gyakorlatot. 1914—18-ig mint hadbíró
kat. szolgálatot teljesített, majd a háború
után ismét ügyvédi tevékenységet fejtett ki.
A Magy. Párt zilahi elnöke, az Ügyvédi Kamara
vál. tagja, a ref. Wesselényi Koll., a Mezőgazdasági Bank zilahi fiókjának, a SzilágySzolnoki Ref. Egyházmegyének ügyésze, a Kaszinó vál. tagja. Tart. főhadnagy-hadbíró, akoronás ar. érd. ker. a hadi érem szalagján
tulajdonosa. Cikkei a helyi lapokban jelentek
meg. Németül, románul, angolul és franciául
is beszél. L.: Zilah, Király -u. 6. Tel.: 18.
Szabó Sándor, középlaki, bőrvegyész. Szül.:
Középlak, 1910 ápr. 30., ref. Atyja: Sz. Sándor földbirtokos, anyja: Jakab Sára. Kolozsváron a ref. főgimn.-ban érettségizett, majd
elvégezte Freybergben a bőrszakiskolát. 1927—
32-ig a kolozsvári Dermata Bőrgyár szolgálatában állott, 1932—34-ig pedig Jugoszláviában
volt bőrgyárvezető. 1934—36-ig a bécsi Schwechater Leder Fabrik üzemvezetőjeként működött. 1936-tól a bécsi döntésig a Szentágotai
Andrée Ehrman Bőrgyár üzemvezetője volt.
1940 óta nagyváradi Sigma Bőrgyár bérlője.
A bőr és bőrfestékgyártás kiváló szakértője,
számos eljárása és géptalálmánya van, amelyek
a bőriparban jelenleg széles körben használatosak. A Magy. Párt nagyküküllő megyei
körzetvezetője s mint ilyen, hazafias munkát
végzett. Az EKE tagja. Két évig Németországban járt tanulmányúton. Németül is beszél.
L.: Kolozsvár, Rákóczi-út 28. Tel.: 38—12.
Szacsvay Ferenc dr., lécfalvi és szacsvai,
Kolozsvár város I. o. fogalmazója. Szül.:
Kolozsvár, 1916., ref. Atyja: 1. és sz. Sz.
Zsigmond, anyja: budai Schiessel Janka.
A gimn. elvégzése és jogtud. doktorátus megszerzése után eleget tett kat. szolgálatának,
tart. zászlós. A Trianon által elszakított országrészek visszaszerzése idején behívták és mindvégig fegyveres szolgálatot teljesített. ÉszakErdély visszacsatolása után a magyar közigazgatás bevezetésekor az elsők között volt, akit
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Kolozsvár városához kineveztek I. o. fogalmazói ranggal. L.: Kolozsvár, Magyar-u. 26.
Tel.: 10—56.
Szakasits Árpád, a Szociáldemokrata Párt
főtitkára, a „Népszava” főszerkesztője. Szül.:
1888 dec. 6., r. k. Atyja: Sz. Ferenc, anyja:
Goreg Mária. Iparisk. végzett, fiatalabb éveiben szobrász és kőfaragó, később a munkásbiztosító pénztárnál fogalmazó, majd Ujságíró
volt, 1939 óta a „Népszava” főszerkesztője.
Élénk tevékenységet fejtett ki mint az Építőmunkások Szöv.-nek elnöke, ahol több évtizedig működött. A Szociáldemokrata Párt vezetőségének tagja és főtitkára, több szaklapnak
szerkesztője. Az Iparügyi Min. munkabérmegállapító biz.-nak tagja. Értékes művei: „Tőke
és munka”, „Családi tűzhely”, „Szociáldemokraták a parlamentben”, „Harcos énekek”,
,,Uj harc a választójogért”, „Horogkereszt”,
Kereszténység,
Szocializmus”.
Feltűnést
keltő tanulmányai jelentek meg különböző
folyóiratokban. Irt verseket és novellákat. Irói
álneve: Szakár. A szociológián és a munkáskérdésen kívül különös előszeretettel foglalkozott a lélektannal. Németül is beszél. L.: Bp.,
VII., Aréna út 68. II. 3. Tel.: 422—800.
Szakáts Károly dr., postaigazgató. Szül.:
Székelyudvarhely, 1885 febr. 19., ref. Atyja:
néh. Sz. Imre, anyja: néh. Asztalos Anna.
A székelyudvarhelyi áll. főreálisk.-ban érettségizett, jogot a kolozsvári Egy.-en végzett,
államtud. doktorátust szerzett. 1903 óta áll
a m. kir. posta szolgálatában, 1939 júl. óta
igazgató. 1940 dec. óta a kolozsvári Postaigazgatóság vezetőjének állandó helyettese.
1914—18-ig résztvett a világháborúban, az orosz
és olasz fronton harcolt kétszer sebesült meg,
tart. százados. Kitüntetései: a Signum Laudis
kétszer, Károly cs.-ker., a Lajos bajor király
jub. ér. A Posta, Jogász, Mérnökegylet és a
Bethlen Gábor Szöv. tagja. A Magy. Posta jubileumi számában 1931-ben a távbeszélőről cikkei
jelentek meg. Németül is beszél. L.: Kolozsvár, Hunyadi-tér 3. Tel.: 30—30.
Szakáts Lajos dr., berecki, nagykereskedő.
Szül.: Kolozsvár, 1904 jún. 16. Atyja: Sz.
Kálmán, anyja: Székely Sarolta. Középisk.
Kolozsváron a ref. főgimn.-ban és Bp.-en a

Szalamin Zoltán

Vas-utcai keresk. iskolában végezte, majd
a bp.-i Egy. jogi karának hallgatója lett és jogtudori okl.-et szerzett. Tanulmányai befejezése
után belépett atyja fűszeráru és gyarmatáru
kereskedésébe, annak halála után átvette a
nagykereskedés vezetését. Az Orsz. Erdélyi
Gazd. Tanács tagja, a kereskedelem képviselője,
tagja továbbá a kolozsvári Nemzeti Kaszinónak,
a KAC-nak, az Erdélyi Kárpát Egyes.-nek.
Zenével és festészettel is foglalkozik, a zenekonzervatóriumot Kolozsváron végezte el, Párisban az Académie de Music-on folytatta
zongoratanulmányait.
Festményeit
1920-ban
Kolozsváron állították ki. Beutazta egész
Európát. Németül, románul, franciául is beszél.
L.: Kolozsvár, Szentegyház-u. 37. Tel.: 13—22.
Szalay Imre, nemes, hírlapíró. Szül.: Székesfehérvár, 1900 máj. 20., r. k. Pécsett és
Pozsonyban végezte középisk. tanulmányait,
1918-ban bevonult katonának és mint hadapródjelölt-őrmester szerelt le. A Műegy.-en a
vegyészeti kar hallgatója volt, résztvett az
egy.-i ifjúság ellenforradalmi mozgalmaiban.
1923-ban lépett az Ujságírói pályára. Előbb a
„Ma este” c. színházi és irodalmi hetilapnál,
azután a „Sporthírlap”-nál dolgozott, tizenegy
évig a „Budapesti Hirlap”-nak volt munkatársa. Jelenleg a „8 Órai Ujság” sportrovatának vezetője. Éveken át szerkesztette a „Sportalmanach”-ot. Lapja megbízásából európai
repülő-körutazáson vett részt és rendkívül színes, kitűnően megírt cikkekben számolt be az
európai fővárosok politikai és társadalmi életéről. L.: Bp., V., Pozsonyi-út 8.
Szalay Miklós, a Mezőgazdasági Bank és
Tkp. R.-T. kolozsvári igazgatója. Szül.: Bp.,
1901 okt. 25. Kolozsváron felsőkeresk. isk.
érettségit tett. 1918—19-ig a Kolozsvári Tkp.
és a Hitelbank R.-T. 1919—21-ig a Magy. Ált.
Tkp. R.-T. szolgálatában állott Bp.-en. 1921
óta a Mezőgazdasági Bank és Tkp. R.-T. kötelékében működik. Az Erdélyi Párt gazd.
biz.-nak elnöke. Németül és románul is beszél.
L.: Kolozsvár, Bethlen-u. 16. Tel.: 11—63.
Szalamin Zoltán, kir. törvényszéki bíró.
Szül.: Zólyom, 1904., r. k. Középisk. Miskolcon és Kassán végezte, majd elvégezte a
bp.-i Keresk. Akadémia kétéves tanfolyamát,
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a prágai Károly Egy.-en jogi képesítést szerzett.
Pályáját a cseh impérium alatt a pozsonyi
bíróságnál kezdte mint joggyakornok és ott
lett jegyző, majd bíró. A bécsi döntés után a
kassai kir. ítélőtáblához került titkári rangban
és 1939 nov.-ben nevezték ki törvényszéki
bírónak Ungvárra, ahol jelenleg is működik.
Szlovákul, csehül és ruszinul is beszél. L.:
Ungvár, Kossuth-tér 2.
Szalóki Navratil Ákos dr., egy. nyilv. r. tanár.
Szül.: Bp., 1875. Egy.-i tanulmányainak Bp.-n
és Berlinben való elvégzése után a Keresk.
Min. szolgálatába lépett. 1902-ben a bp.-i
Tud.-Egyet.-en magántanári képesítést szerzett
a közgazdaságtanból. Röviden a kassai Jogakadémián a közgazdaságtan, pénzügytan és
magy. pénzügyi jog tanára, 1905-ben a kolozsvári Egy.-en a nemzetgazdaságtan és pénzügytan nyilv. r. tanára lett. 1918-ban ugyanezt a
tanszéket kapja a bp.-i Tud. Egyetemen, amely
több ízben a jogi kar dékánjává, az 1930—41.
tanévben pedig rektorává választja. Igazgatója a Közgazdasági Szemináriumnak, tagja a
Magy. Tudományos Akadémiának, a Magy.
Közgazdasági Társ. igazgató-választmányának
és a Magy. Társadalompolitikai Társ. elnöki
tanácsának. A tudományos művek és kézikönyvek egész sorát írta, főbb művei „Smith
Ádám rendszere és ennek bölcseleti alapja”,
„Az értékről”, „A gazdasági élet elemi jelenségei”, „A gazdasági élet és a jogi rend”,
„A járadék fogalma”, „Gazdasági és technika”,
„Közgazdaságtan”, „A föld jövedelmezősége,
„Tanulmányok a balesetbiztosítás köréből”.
L.: Bp., IV. Apponyi-tér 1.
Szathmáry Endre, színigazgató. Szül.:
Bp., 1893 nov. 18., r. k. Atyja: Sz. Endre
altábornagy-orvos, anyja: Hrehorovszky Terézia. Középisk. a bp.-i piaristáknál végzett,
a bp.-i Egy.-en államvizsgát tett, majd a Liszt
Ferenc zeneművészeti főiskolán zeneszerzést
tanult és művészi diplomát szerzett. Pályáját
a M. kir. Operaházban kezdte, mint ösztöndíjas,
utána a Király Színház karmestere volt 1914-ig.
Akkor bevonult katonának és 1916. év végéig
a harctéren teljesített szolgálatot. Leszerelése
után a nagyváradi színháznál helyezkedett el,
mint operakarmester, ahol 1922-ig működött.
Onnan Debrecenbe került a színházhoz, itt

Szathmáry Ferenc dr.

ugyancsak operákat vezényelt 1928-ig. Ezután
külföldre került, karmestere volt a brünni
Operának, a frankfurtinak, továbbá Achenben, Königsbergben és Stettinben működött.
Visszatérése után ismét a Király Színháznál
vállalt állást, majd a Városi Színházban működött, míg 1940-ben visszatért Nagyváradra,
ahol a bécsi döntés után átvette a színház
vezetését. E szolgálata közben fel akarták
gyújtani a színházat, melyet sikerült megakadályoznia saját élete veszélyeztetésével. 1940
szept.-ben átvette a nagyváradi Szigligeti
Színház igazgatását. Rendkívüli zenei és
irodalmi kultúrája meglátszik a vezetése alatt
álló színházon, amely a közönség nagymérvű támogatását élvezi. Számos zenei cikket és tanulmányt írt és kompozíciói komoly zenei tudásról
tesznek
tanubizonyságot.
Tart.
főhadnagy
tulajdonosa a nagy ezüst vit. éremnek, a Károly
cs.-ker.-nek és a sebes, éremnek. Tagja a Fészek
klubnak, a Magyar Természettudományi Társaságnak, a debreceni és nagyváradi Filharmonikus zenekarok karmestere. Németül és olaszul is. beszél L.: Nagyvárad, Szent János-u.
38. sz. Tel: 25—30.
Szatmáry Ferenc dr., ügyvéd. Szül.: Kőröstárkány, 1911 júl. 22., ref. Szülőfalujában Belényes vidékének egyetlen színtiszta magyar községében járt az elemi isk.-ba, majd a belényesi
román gimn.-ban tett érettségit, a jogot a nagyváradi Jogakadémián végezte és ott kapott
román ügyvédi okl.-et, úgynevezett „licentát”.
Azután a kolozsvári Egy.-en jogtudori okl.-et
szerzett, 1937 óta ügyvédi gyakorlatot folytat
Nagyváradon. A román megszállás alatt nagy
szolgálatokat tett a jogkereső közönségnek
azzal, hogy tanulmánysorozatokat írt román
nyelven a magyar örökösödési és az özvegyi
jogról. Aktív részt vett a nagyváradi ref. egyház
életében, előadásokat tartott és falukutató munkákat végzett különösen a Fekete-Körösvölgyi,
belényeskörnyéki magyar községekben. A nagyváradi ref. egyházközség, a Baross Szöv., az
„Interoim” R.-T. és a Magy. Turista Egyes,
nagyváradi tagozatának ügyésze. Franciául és
románul is beszél. L.: Nagyvárad, Ritoók
Zsigmond-u. 1. Tel.: 12—33.
Szathmáry Ferenc dr., köröstárkányi, ügyvéd. Szül.: Köröstárkány, 1911 júl. 22. Atyja:
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Sz. János, anyja: Illés Julianna. Belényesen
tett gim.-érettségit, az egy.-et Kolozsváron és
a nagyváradi Jogakadémián végezte. 1935-ben
szerzett jogi doktorátust, 1936 óta Nagyváradon ügyvédi gyakorlatot folytat. A Magy. Ált.
Hitelbank és a Banca Romanesca jogtanácsosa.
A Magy. Párt aktív tagja. Szabad napjait arra
használta fel, hogy Nagyvárad és Belényesvidékén magyar propagandát fejtett ki szociális
irányú előadásokkal. A nagyváradi ref. egyházközség presbitériumának főjegyzője, a Gyermekbarát Egyes. főjegyzője, a „Sasok” turista
Egyes. társelnöke. Jogi dolgozatai helyi szaklapokban jelentek meg. Különösen magánjoggal
és örökösödési joggal foglalkozik. Románul,
franciául is beszél. L.: Nagyvárad, Ritook
Zsigmond-u. 1. Tel.: 12—33.
Szántó Lajos, Kolozsvár város mérnöke.
Szül.: Sepsiköröspatak, 1899 febr. 4. A polyánai
Szántó-családból származik. Középisk.-it a székelyudvarhelyi reálisk.-ban és a szegedi főreálisk.-ban végezte és a bp.-i Műegy.-en szerzett
diplomát. 1918-ban bevonult és az olasz frontra
ment, ahol 1919 tavaszán fogságba került, de
mint súlyos beteget hazaküldték. 1919—21-ig
Sepsiköröspatakon tartózkodott, naponta, majd
hetenként kellett jelentkeznie a román parancsnokságon. 1921-ben Bp.-re ment és a fővárosban
tartózkodott hét évig. 1928—39-ig volt építész,
földmérő, napszámos, napidíjas, vállalkozó stb.
Dolgozott egész Nagy-Romániában. 1939—40-ig
román katonai szolgálatot teljesített. 1939-ben
a románok vádiratot adtak ki ellene nemzetgyalázás és kémkedés miatt. A bronz vit. ér.
és a Károly cs. ker. tulajdonosa. Németül,
románul is beszél. L.: Kolozsvár, Farkas-u. 4.
Tel.: 32—02.
Szász Árpád, a zilahi Ref. Wesselényi Koll.
igazgatója. Szül.: Bonchida, 1903 okt. 16., ref.
Atyja: Sz. János, anyja: Papp Berta. A nagyenyedi Bethlen Kollégiumban érettségizett, az
egy.-et Kolozsváron végezte, középisk. tanári
okl.-et szerzett. Egy évig Nagyenyeden volt
tanár, 1922 óta pedig Zilahon működik mint
a román nyelv és irodalom tanára. 1938 óta ig.
A zilahi Magy. Párt intéző biz. tagja, a szilágyvm.-i Népközösség alelnöke. A Magy. Kaszinó
tagja. A román hadseregben mint tart. hadnagy
teljesített szolgálatot. A Szilágyság, az Ellenzék

Szász Géza Gerő dr.

és a Keleti Ujság c. lapokban több cikket írt.
Románul és franciául is beszél. L.: Zilah, Ref.
Kollégium.
Szász Ferenc dr., szövérdi, Kolozs vm.
főjegyzője, a „Magyar Nép” c. néplap felelős
szerkesztője és ig.-ja. Szül.: Kissármás, 1893.,
ref. Atyja: sz. Sz. István, áll. jószágig., a
m. kir. Telepítési Felügyelőség főnöke, anyja:
Balassa Anna. A középisk. elvégzése után a
kolozsvári Gazdasági Akadémián okl.-et szerzett,
a szegedi Tud. Egy.-en pedig államtud. doktorátust tett. Amikor a románok kisajátították
birtokát, a „Magyar Nép” szerkesztője lett.
Az Orsz. Magy. Párt kolozsmegyei tagozatának
ü.-v. alelnöke volt, a Transsylvaniái Bank ig.
tagja, az Erdélyi Múzeum Egyes., az Erdélyi
Magy. Gazdasági Egyes., a Nemzeti Kaszinó
tagja, a ref. egyházmegye gondnoka. 1914—
18-ig kat. szolgálatot teljesített az orosz és
román fronton. Tart. tüzérhadnagy, a Károly
cs.-ker. tulajdonosa. Okl. tűzoltótiszt. A napilapokban és folyóiratokban számos népszerű
cikke jelent meg a természettudományok és
különösen a csillagászat köréből. Több gazdasági munkát is írt, köztük a „Mindennapi
kenyerünk”, „Tanácsadó a gimnáziumi természettudomány számára”, „Gazdatudomány”
címen. „Őserők” címen regénye is jelent meg,
amellyel nagy tetszést aratott. Tanulmányúton
járt Bulgáriában, Olaszországban és Lengyelországban. Németül és románul is beszél. L.:
Kolozsvár, Brassai-u. 51. Tel.: 18—87.
Szász Géza Gerő dr., szemerjai. Csíkszereda
megyei város polgármestere. Szül.: Csíkszentimre, 1904 okt. 4., r. k. Atyja: Sz. Gergely,
gazdálkodó, anyja: Máthé Krisztina. A Csíkszeredái gimn.-ban érettségizett, az egy.-et
Kolozsváron végezte, jogi és államtud. doktorátust szerzett. Nagyváradon, majd Csíkszeredán
volt ügyvédjelölt, ahol 1938-ban ügyvédi irodát
nyitott. Ekkor a kisebbségi törvény értelmében kinevezték Csíkszereda polgármesterének, a
visszacsatolás után állásában megerősítették.
A Magy. Párt tagja, az ifjúsági mozgalmak és
választások során tevékeny munkásságot fejtett
ki. 1926—27-ben Kisselyken jegyző volt. A
Kath. Népszöv., az Egyet. Hallgatók Szöv.
elnöke, a Magy. Egyet. Hallgatók kolozsvári
Szöv. vezetőbiz. tagja, a Kaszinó tagja, a Tiszt-
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viselők Segélyegyletének elnöke, az EKE, az
EME és az EMGE tagja. Jegyzői okl.-e van.
Szociológiai kérdésekkel foglalkozott behatóan.
Olaszországban és Ausztriában járt tanulmányúton. Németül, románul is beszél. L.: Csíkszereda, Mikó-u. 22. Tel.: 104.
Szász István, szövérdi, okl. mezőgazda,
mérnök, az EMGE mezőg. kamarai szakoszt.
vezetője. Szül.: Segesvár, 1899 jún. 24., ref.
Atyja: néh. sz. Sz. István, min. tanácsos, m.
kir. jószágig., anyja: n. nemes Balassa Emma.
Felesége: Hort Ida. Elemi és középisk. tanulmányait Kolozsváron végezte, mint hadapródjelölt került ki 1918 tavaszán az olasz frontra,
a Piavehez, résztvett a piavei offenzívákban.
A II. o. ezüst vit. ér. a bronz vit. ér. valamint a Károly cs. ker. tulajdonosa. Később
részt vett a Vittorio—Vaneto csatában (1918.
X. 27—X. 31.) és parancs ellenére visszamaradva
pótolta a visszavonult tüzérség tüzét. Három
fegyvertényéért kétszeresen terjesztették fel az
arany vit. ér.-re. Leszerelése után a kolozsvári
Gazd. Akadémiának volt hallgatója, majd a román megszállás után Debrecenben szerzett kitűnő
képesítéssel okl.-et, amelyet a temesvári műEgy.-en egyenjogúsítottak. A körülményekkel
számolva, 1923-ban a „The Central Agency Ltd”
kolozsvári fiókjánál helyezkedett el. Hét év
mulva kerületi képviselővé lépett elő, majd négy
évvel ezelőtt a Magyarországtól Romániához
csatolt területek (Erdély, Bánát stb.) felügyelőjévé nevezték ki, bár időközben a vállalatot
„Romanofir S. A. R.” néven romanizálták.
Magyar volta miatt ennél a román vállalatnál,
— már beosztásánál fogva is, sokszor igen
nehéz helyzetbe került. Nagy elfoglaltsága
miatt közéleti állásokat a román impérium
alatt nem vállalt, csupán az EMGE-ben
szerepelt mint ig. tag. Beszél németül és
románul is. L.: Kolozsvár, Cserei- utca 11.
Szászy István dr., szászi, egy. nyilv. r.
tanár. Szül.: Bp., 1899 dec. 1., r. k. Középisk.
végeztével jogi tanulmányokat folytatott a bp.-i,
berlini és párizsi egy.-ek jogi karán. Jogtudorrá
Bp.-en avatták, majd elvégezte a Keleti Keresk.
Akadémiát, megszerezte a párizsi École des
Sciences Politique diplomáciai oszt.-nak okl.-ét,
valamint az ügyvédi okl.-et. A kolozsvári Egy.
magánjog tárgykörből m.-tanárrá habilitálta.

Szebeny József dr.

1924—26. években a m. kir. Külügymin. nemzetközi közjogi oszt.-án, majd 1937-ig az Igazságügymin. nemzetközi oszt.-án teljesített szolgálatot törvényszéki bírói, majd min. o.-tanácsosi
rangban. Faruk, Egyiptom királya, 1937-ben
kinevezte az egyiptomi vegyes bíróság bírájává.
1940-ben a bp.-i Egy.-re nyilv. rk. tanárának
nevezték ki, két hónappal később a kolozsvári
Egy. nyilv r. tanárává. A hágai Nemzetközi
Jogi Akadémia tanára. Egyet. hallgató korában
elnyerte a párizsi francia, a holland kormány
ösztöndíját, tóvábbá az Alexander v. Humboldt
Stiftungot. Szakirodalmi munkássága közismert,
önálló munkái közül megemlítjük: Az államok
közötti utódlás elmélete, A szerződő felek jogszabályalkotó joga a nemzetközi jogban,
A kiadatási jog, Nemzetközi magánjog, Droit
international privé comparé c. könyveit. Számos bel- és külföldi kitüntetések birtokosa,
valamint tulajdonosa a Magy. érd. rend lovagker.-nek, a Signum Laudisnak, a Károly cs.
ker.-nek stb. Franciául, németül, angolul,
olaszul és arabul is beszél. L.: Bp., IV., Ferenc
József-rakpart 6—8. Tel.: 187—484.
Száva Ferenc, nemes, okl. gyógyszerész.
Szül.: Marosludas, 1901 dec. 28., r. k. Atyja:
Sz. Mihály, felvinci főszolgabíró, anyja: Száva
Ilona. Kolozsváron a ref főgimn.-ban érettségizett, egy. tanulmányait a bp.-i Egy.-en végezte.
1920 óta gyógyszerész, Felvincen, Kolozsváron,
Máramarosszigeten és Felsővisón működött.
A románok mint magyar kémet tartották nyilván és hadbíróság elé is állították. A kolozsvári
Társadalom és az Uri Kaszinó tagja, az Orsz.
Magy. Párt aktív tagja. Járt Törökországban és
Ausztriában. Németül, románul és kisoroszul is
beszél. L.: Kolozsvár, Honvéd-u. 71.
Szebeny József dr., szfőv. tanácsnok.
Szül.: Bp., 1897., r. k. Középisk. tanulmányait
a bp.-i Baross-u.-i főgimn.-ban végezte. Jogtudományi doktorátust a Pázmány Péter Tud.
Egy.-en szerzett. 1915-ben lépett a szfőv. szolgálatába, majd rövidesen kat. szolgálatra vonult
be és a világháború befejezése után mint tart.
hadnagy szerelt le. Hamarosan a közjótékonysági és szociálpolitikai ügyoszt.-ba került, majd a
főpolgármesteri hivatalban, az elnöki ügyoszt.ban, a közélelmezési ügyoszt.-ban, a szociálpolitikai ügyoszt.-ban teljesített szolgálatot. A
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törv. hat. biz. 1939-ben tanácsnokká választotta.
Egyideig a városgazdasági ügyoszt.-t vezette,
jelenleg pedig a közjótékonysági és szociálpolitikai ügyoszt. vezetője. Számos társadalmi
és sportegyes. tagja.
Szedlák Ödön dr., közkórházi főorvos. Szül.:
Lőcse, 1882 okt. 6., r. k. Atyja: néh. Sz. László,
anyja: néh. Vizy Erzsébet. Kassán a premontrei
gimn.-ban érettségizett, az egy.-et Bp.-en végezte, 1913-ban avatták orvosdoktorrá. 1914ben bevonult és 1918-ig teljesített szolgálatot mint kórházparancsnok; tart. főorvos.
1916-ban Lugoson közkórházi főorvos lett az
ideg- és elmeosztályon, állásától a románok
izzó magyarsága miatt 1922-ben elmozdították,
azután Aradon magánpraxist folytatott. 1940
óta a nagyváradi közkórház idegoszt.-nak főorvosa. Ideg- és elmeszakorvos. Aradon a Kölcsey Egyes., a Magy. Párt, az EMKE és
az Aradi Csónak Egylet tagja. A Vörösker. kitüntetés tülajdonosa. Számos munkája
jelent meg a neurológia tárgyköréből a hazai
és külföldi lapokban. Egy évet Bécsben, félévet
pedig Berlinben töltött tanulmányúton. Németül, románul is beszél. L.: Nagyvárad, Áll. Elmeés idegkórház.
Szeghalmy Sándor dr., gyak. ügyvéd. Szül.:
Nagyvárad, 1883 máj. 8., ref. Atyja: néh. Sz.
Bálint, építőmester, anyja: néh. Kovács Julianna. Középisk. elvégzése után a kolozsvári
Egy.-en jogi doktorátust és a marosvásárhelyi
ügyvédvizsgáló biz. előtt ügyvédi diplomát szerzett 1912-ben. Azóta gyakorló ügyvéd Nagyváradon. Kitűnő jogász és irodája egyike a legforgalmasabbaknak. Társadalmi téren is jelentős szerepet visz és különösen a román impérium alatt
mindenütt a legelső sorban volt, ahol magyar
ügyről volt szó. Gondnoka és presbitere a ref.
egyháznak, ügyésze a Lorántffy Zsuzsanna Egyletnek, elnöke a Nagyváradi Sportegyes.-nek és
elnöke volt a Magy. Párt nagyváradi tagozata
III. kerületének. Értékes cikkei jelentek meg
a helyi lapokban és a ref. egyházi sajtóban.
Németül is beszél. L.: Nagyvárad, Szt. Jánosu. 82. Tel.: 12—95.
Szeghő Dénes, az EMGE állattenyésztési
felügyelője, ny. állategészségügyi felügyelő.
Szül.: Szeged, 1881 jan. 9., ref. Középisk. érett-

Személyi Kálmán dr.

ségi után Bp.-en elvégezte a m. kir. Állatorvosi
Főisk.-át. Majd tíz évig Dettán mint járási
állatorvos, 1928—36-ig pedig Gyulafehérváron
mint törv. hat. állatorvos működött. 1936-ban
az EMGE állattenyésztési felügyelője lett.
Az 1936—38-as tanévekben a csombordi téli
gazdasági isk. tanára volt. Az Orsz. Magy. Állatorvos Egyes., a Természettudományi Társ.
stb., a Magy. Pártnak megalakulása óta tagja.
1939-ben „Okszerű takarmányozás” c. gazdasági munkát írt. Az Erdélyi Gazda állandó
belső munkatársa. Svájcban és Olaszországban
járt tanulmányúton. Németül, románul, franciául is beszél. L.: Kolozsvár, Szász Domokosutca 18.
Szeibel István, szentszéki tanácsos, r. k.
püspöki irodáig. Szül.: Gilvács, 1896 aug. 4.,
r. k. Atyja: Sz. János, anyja: Reszler Róza.
A gimn.-ot Szatmáron végezte, a bp.-i egy.-en
theológiai tanulmányokat folytatott. 1922-ben
szentelték pappá, három évig káplán volt
Szinérváralján és Szatmáron, azóta udvari pap,
szentszéki jegyző. Később titkár, majd püspöki
irodáig, lett. A Magy. Párt tagja. Járt Rómában
háromízben, Svájcban, Németországban és az
1937-es párizsi világkiállításon. Németül is
beszél. L.: Szatmár, Püspöki palota. Tel.: 226.
Személyi Kálmán dr., egyet. nyilv. r. tanár.
Szül.: Nagyvárad, 1884 jan. 19. r. k. Atyja:
dr. Sz. Kálmán, jogakadémiai tanár, anyja:
Krizsanowszky Ilona. Nagyváradon a premontrei gimn.-ban érettségizett, egy. tanulmányait
Bp.-en folytatta. Jogi doktorátust szerzett és
ügyvédi vizsgát tett. Pozsonyban és Bp.-en
képesítették m.-tanárrá. 1909—15-ig Bp.-en
ügyvédi gyakorlatot folytatott, 1915—19-ig a
nagyváradi Jogakadémia tanára volt, majd
ismét ügyvédi praxist folytatott Bp.-en. 1938ban a szegedi Tud. Egy. nyilv. r. tanárává nevezték ki. 1940 óta Kolozsváron egyt. nyil. r. tanár.
Szegeden a Turul Szöv. Verbőczy B. E. magisztere volt. Egy évet Berlinben töltött tanulmányúton. Interpellációs kutatással foglalkozik.
Több önálló munkája jelent meg. Főbb munkái:
Keresztény eszmék hatása a római kötelmi
jogra, Ügyvédi problémák az ókorban, a Névjog,
Elidegenítés és rendelkezés, Interpellációs kutatómódszer és a Római jog, amely két kötetben jelent meg. Németül, franciául, angolul,
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olaszul és latinul is beszél. L.: Kolozsvár,
Mussolini-u. 58. Tel.: 21—91.
Szemlér Ferenc, író és ügyvéd. Szül.: Székelyudvarhely, 1906 ápr. 3., r. k. Atyja: Sz.
Ferenc, dunántúli kisiparos, anyja: alsólendvai
Lendvay Mária, ősi erdélyi nemesi család sarja.
Atyja a századeleji kath. megújulási mozgalmakban mint szónok és hírlapíró tevékenyen
résztvett. Középisk. elvégzése után a jogi
pályára lépett. Bukaresti egyet. tanulmányai
közben kezdte hírlapírói tevékenységét a
Brassói Lapok szerkesztőségében. A bukaresti
Magy. Diákszervezet egyik megalapítója. A
fiatal magyarok 1939-es „Vásárhelyi találkozó”jának egyik szónoka. 1932 óta az Erdélyi Helikon
Szabad Munkaközösségének tagja. Több verseskötete jelent meg, így az Éjszakai kiáltás,
Ember és táj, Búvópatak, — Más csillagon, —
címen pedig regénye. Fordításai a Mai román
költők címen kerültek a nyilvánosság elé. A
Nyugat, Kelet Népe, Erdélyi Helikon, Pásztortűz, Kalangya, Láthatár stb. munkatársa.
Németül, angolul, franciául és románul is beszél. L.: Brassó., Str. Castelului 134/b. Tel.:
36—98.
Szendrey Gábor dr., közkórházi főorvos.
Szül.: Nyárádmagyarós, 1900 nov. 19., ref.
Atyja: néh. Sz. Gábor, ügyvéd, anyja: néh.
Elekes Kornélia. A marosvásárhelyi ref. gimn.ban érettségizett, orvosi tanulmányait a bp.-i
Tud. Egy.-en folytatta, orvosi okl.-et szerzett.
1930—38-ig a bp.-i áll. kórházban és a MÁV
kórházban működött. 1935—38-ig OTI szemszakorvos volt. 1938—40-ig a gyöngyösi Közkórház szemész-főorvosa volt, 1940 óta a nagyváradi kórház megbízott szemészfőorvosa. 1918ban a 62. gy. e. kötelékében elvégezte a tiszti
isk.-át, 1940-ben pedig átképezték a légvédelmi
tüzérséghez. Az Erdélyi Férfiak Egyes.-nek, a
Magy. Szemorvos Társ.-nak tagja, a gyöngyösi
Úri Kaszinó Egylet vál. tagja. Tart. segédorvos.
A lueszes szaruhártyagyulladásokról felolvasásokat tartott a Szemorvosok Társ.-ban. L.:
Nagyvárad, Közkórház.
Szentimrei Jenő, író és újságíró. Szül.: Nagyenyed, 1891 dec. 14., ref. Atyja: Sz. Ferenc,
anyja: Medgyes Erzsébet. Elvégezte a Ludovika Akadémiát, 1918-ig tényleges kat. szolgá-

Szent Iványi Gábor dr.

latot teljesített, résztvett a világháborúban, a
galíciai fronton megsebesült. A háború után
Ujságíró lett a Keleti Ujság-nál, a Szatmári
Hírlap-nál, a Vasárnapi Ujság-nál dolgozott,
az Ellenzék felelős szerkesztője volt. 1937 óta
a Brassói Lapok publicistája. Az Erdélyi Helikon, az Erdélyi Magy. Irodalmi Társ., a Báró
Kemény Zsigmond Társ., a Kisebbségi Ujságírók Egyes. tagja. Tart. százados, kitüntetései:
a kat. érd. ker. a kard., a kat. Signum Laudis
és a Károly cs. ker. Ausztriában, Romániában
tett utazásokat. Németül, franciául és románul
is beszél. L.: Sztána.
Szentirmay László dr., szfőv. statisztikai s.fogalmazó, az Árellenőrzés Orsz. Kormánybiztosának titkára. Szül.: 1912 aug. 14., r. k.
Nagybátyjának,
Hadfy
Hermán
m.
kir.
őrnagynak „Délvidéki induló”-jára vonultak
be a magyar csapatok Bácskába. 1940 ápr. 15-től
1941 jan. 10-ig Bp. Szfőv. Élelmiszeriegyközpontjához titkári és felvilágosító szolgálatra
volt kirendelve. Azóta Illyefalvy Lajos dr., az
árellenőrzés orsz. kormánybiztosának titkára.
Résztvett az erdélyi bevonuláson. Szerkesztője
a „Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Árszabályozási Közleményei”-nek, a „Statisztikai Értesítődben cikkei jelennek meg. Az
Orsz. Magy. Sajtókamara ujságírói főoszt.
II. szakosztályának tagja. L.: Bp., XII.,
Krisztina-körút 8—10. Tel.: 153—653.
Szent Iványi Gábor dr., sepsiszentiványi,
földbirtokos, a Háromszéki Tkp. R.-T. elnöke,
a háromszéki unit. egyház felügyelőgondnoka.
Szül.: Sepsiszentgyörgy, 1888 szept. 24. Atyja:
néh. s. Sz. I. Miklós, Háromszék vm. ny. alispánja, orsz. gyűl. képv., anyja: hatolykai Potsa
Gizella. Ügyvédi okl.-ét valamint azt megelőzően
jogtud. okl.-ét is a bp.-i Egy.-en szerezte. A világháború első napjától kat. szolgálatot teljesített a 9. honv. huszárezrednél, 1918-ban az ősi
birtokra tért vissza és mezőgazdasági tevékenységével jelentős érdemeket szerzett a gazdatársadalom élharcosainak táborában. Több mint
tíz évig volt a váraljai Gazdasági Egyes. elnöke,
húsz év óta világi elnöke az Unit. Egyháznak,
a Háromszéki Tkp. R.-T. elnöke, a EGE ig.
vál.-nak tagja. Háborús kitüntetései: II. o.
vit. ér., Signum Laudis, Károly cs. ker., seb. ér.
és a háborús emlék ér. Különösen a jogi és ált.
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közgazdasági szakismeretek terén van otthon.
Családja több mint négyszázötven évre visszamenő írásokkal és tárgyi bizonyítékokkal bebizonyíthatóan Szentivány községben élt mint
primor nemes familia. L.: Szentivány, u. p.
Uzon (Háromszék vm.)

gyel Rudolffal együtt: „Amiről két ezredév
beszél” címen. Német- és Franciaországban,
Belgiumban és Jugoszláviában és Törökországban keresk. és közgazdasági tanulmányokat
folytatott. Németül, románul és franciául is
beszél. L.: Kolozsvár, Mester-u. 4.

Szent-katolnai Elekes Béla dr., ügyvéd.
Szül.: Szilágysomlyó, 1887 jún. 4. Atyja:
sz. E. Béla, Háromszék vm. főispánja volt,
anyja: Zakariás Róza. Középisk. elvégzése
után a bp.-i Tud. Egy.-en jogtud. okl.-et
szerzett, a marosvásárhelyi kir. ítélőtáblán
pedig ügyvédi diplomát. A román megszálláskor az esküt megtagadta, később mint a
Magy. Párt tagja a székelység érdekeiért dolgozott. A „Brassói Lapok” bukaresti számában a konverzióval kapcsolatban írt ötleteit
még a román törvényhozás is elfogadta. A
román megszállás előtt versei és szépirodalmi
munkái a „Pesti Hirlap”-ban és a „Budapesti
Hirlap”-ban jelentek meg. Családja magyarországi tagjainak székely primori rangját a
belügymin. elismerte. Németül és románul is
beszél. L.: Kézdivásárhely. Tel.: 73.

Szent-Léleky Sándor dr., törvényszéki tanácselnök. Szül.: Kassa, 1888, r. k. A kassai
premontrei gimn.-ban tett érettségi vizsgát, jogi
tanulmányait előbb a kassai Jogakadémián,
később a kolozsvári Egy.-en folytatta és ott
avatták jogtudorrá. Megszerezte ezenkívül az
egys. bírói és ügyvédi, úgyszintén a hadbírói
okl.-et. A kassai törvényszéknél kezdte pályáját
mint joggyakornok 1912-ben, azután Aranyosmaróton lett jegyző. Pályáját három évre megszakította a világháború, amikor kat. szolgálatot teljesített. Leszerelése után a bp.-i keresk.
és váltótörvényszéken titkár, majd bíró lett, 1936
óta tárgyalásvezető. 1939—40. években újra
kat. szolgálatot teljesített a honv. törvényszéken, mint vizsgálóbíró és tárgyalásvezető.
Jelenleg a bp.-i törvényszék cégtanácsának,
valamint a polg. fellebbezési tanács vezetője.
L.: Bp., VIII. Thék Endre-u. 43/A.

Szentkirályi Sámuel dr., egyet. nyilv. r. tanár.
Szül.: Torda, 1885 aug. 15., ev. Őskeresztény
családfáját a középkorig vezeti vissza. Az érettségit Kolozsváron kitüntetéssel tette le, az egy.-et
Bp.-en végezte. 1908-ban dicsérettel tette le
a tanári vizsgát, majd bölcs, doktori okl.-et szerzett. 1909 óta tanár a kolozsvári Keresk. Akadémián. 1922-ben ig. lett. A román megszállás
alatt, 1921-ben kinevezték a román Keresk.
Akadémiára egyet. tanári jelleggel tanárnak.
1926-ban megmentette a kolozsvári Felsőkeresk.
Isk.-át a végleges bezárástól. 1940 elején az
internálás elől Bp.-re menekült. A románok
irredentizmussal vádolták és üldözték. Résztvett a világháborúban, 44 hónapot töltött
harctéri szolgálatban az olasz és orosz fronton.
Ahadiékítm. Signum Laudis és a hadiékítm. koronás arany érd. ker. tulajdonosa. Tart. főhadnagy.
Elnöke, illetve alelnöke majdnem minden kolozsvári tudom., társadalmi és sportegyes.-nek,
valamint hitelintézetnek. Hites könyvszakértő.
„Magyar kereskedelmi levelezés és ismeretek” c.
háromkötetes munkája jelent meg. Megírta a
kolozsvári Keresk. Akadémia történetét 1918-tól
1926-ig. Háromfelvonásos színdarabot írt Len-

Szentmártoni Kálmán, pozsonyi, gimn. tanár, tb. ig. Szül.: Nyárádszentmárton, 1879
febr. 8., unit. Atyja: Sz. Kálmán lelkész, anyja:
marosjárai Rosnyay Vilma, a Rosnyay Dávid
török tolmács és író családjából. Fiatal egyet.
hallgató korában a kolozsvári Egyetemi Könyvtárnál volt alkalmazva, 1905-ben helyettes
tanárnak hívták meg a kolozsvári unit. főgimn.ba. 1907-ben r. tanárrá nevezték ki a székelykeresztúri unit. gimn.-ba, ahol 1933-ban ig. lett.
A rendíthetetlen magyar érzésű gimn. ig. a
románok üldözése következtében állását otthagyta s a kolozsvári Unit. Kollégium kötelékében működött tovább. Közéleti pályáján megbecsülést és érdemeket szerzett, 23 éven át volt
a székelykeresztházi Jótékony Nőegyes. titkára,
a Vöröskereszt Egylet székelykeresztúri tagozatának elnöke s az ottani Úri Kaszinónak alelnöke.
Az Unit. Irodalmi Társ.-nak főtitkára 1936 óta.
Nagyrészt az ő társadalmi munkásságának tulajdonítható, hogy Székelykeresztúron emléktáblával jelölték meg azt a házat, ahol Petőfi
Sándor utolsó estéjét töltötte. Kiváló történész,
megjelent önálló munkái közül nevezetesebbek:
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János Zsigmondi erdélyi fejedelem élet- és jellemrajza, II. Rákóczi Ferenc politikájának vezéreszméi, Erdély politikai helyzete Dávid Ferenc
korában, br. Orbán Balázs, Heraklides Basilikes
moldovai fejedelem és a magyarok, János
Zsigmond, az unitárius fejedelem stb. Szakdolgozatai közül említésre méltók: Pásztortűz,
Magyar kisebbség, A Székelyföld és székely
nagyjaink stb. Számos cikket írt az Erdélyben
megjelenő magyar lapokba, nagyrészt történelmi, pedagógiai és társadalmi tárgykörből.
Munkatársa a „Nemes Székely Nemzet” c.
könyvnek, a bp.-i rádióban érdekes előadást tartott János Zsigmond erdélyi fejedelem címmel.
L.: Kolozsvár, Unit. Kollégium.
Szent-Pály Gyula dr., homoródszentpáli,
kórházi alorvos. Szül.: Tenke, 1909 szept. 20., ref.
Atyja: Sz. P. Gyula, ny. vármegyei főszámvevő,
anyja: csekei Takács Irén. Nagyváradon tett
gimn. érettségit, az egy.-et Kolozsváron végezte
el. 1935-ben szerzett orvosi diplomát. Azóta a
nagyváradi közkórház belosztályán működik
mint segédorvos. 1938-ban nevezték ki alorvossá.
Több belgyógyászati vonatkozású cikke jelent
meg. Németül, románul és franciául is beszél.
L.: Nagyvárad, Gerliczy-u. 3. Tel.:
Szepesváry Pál dr., szfőv. tanácsnok. Szül.:
Bp., 1890 jan. 24., ev. Középisk. tanulmányait
a bp.-i ref. főgimn.-ban végezte, államtud. doktorátust a Pázmány Péter Tud. Egy.-en szerzett.
A háború kitörése után 1915-ben lépett a szfőv.
szolgálatába, ahol működését a VI. ker. elöljáróságon mint gyermekvédelmi referens kezdte
meg. 1920-ban Sipőcz Jenő akkori kormánybiztos mellé került a kormánybiztosi hivatalban,
később, a polgármesterválasztás után, Sipőcz
Jenő polgármesteri titkára lett és tizenegy évig
vezette a polgármesteri hivatalt. 1921-ben
tanácsjegyző, 1929-ben főjegyző, 1931-ben pedig
tanácsnok lett. A közjogi kat. és illetőségi ügyoszt. élére került, amikor pedig azt kettéválasztották, a polgármester az országmozgósítási ügyoszt. vezetésével bízta meg. 1936ban a Kormányzó kormányfőtanácsosi címmel
tüntette ki. Tulajdonosa a TESZ jubileumi
eml. ker.-nek. A TESZ és Református Diákszöv. társelnöke, vál. tagja a Bethlen Gábor
Szöv.-nek, a bp.-i deáktéri ev. egyházközség
presbitere.

Székely József dr.

Székely Gyula, nemes, kir. ügyészségi alelnök. Szül.: Gyüre (Szabolcs vm.), 1878, r. k.
Gimn.-ot és a jogot Sárospatakon végezte, ott
tett áll. vizsgát és Bp.-en szerezte meg a bírói
okl.-ét. Pályáját a szilágysomlyói járásbíróságnál kezdte mint joggyakornok, onnan a debreceni törvényszékhez került jegyzőnek, majd
Nyíregyházára kir. ügyésszé nevezték ki. Onnan helyezték át a bp.-i kir. ügyészséghez, ahol
hosszabb ideje működik és jelenleg ügyészségi
alelnök. L.: Bp. ,VIII., József-krt 21. Tel.:
137—202.
Székely János dr., somosdi, ügyvéd, jogtanácsos. Szül.: Székelycsóka, 1896 júl. 25., ref.
Atyja: néh. s. Sz. Ferenc, anyja: néh. Székely
Eszter. Marosvásárhelyen a Ref. Kollégiumban
érettségizett, az egy.-et Kolozsváron végezte,
jogi doktorátust szerzett, ügyvédi vizsgát tett.
1915-ben bevonult a cs. és kir. közös gy. e.-hez,
15 hónapot töltött az olasz harctéren. 1918-ban
mint tart. hadnagy szerelt le. 1919-ben a Pénzügyig. tisztviselője lett, utóbb mint pénzügyi
ellenőr működött. 1930 óta ügyvédi gyakorlatot folytat. Jogtanácsosa a Szöv.-nek, a Gazd.
és Hitelszöv. Központja kötelékébe tartozó
marostordai tej- és hitelszöv.-nek. A Magy. Párt
az MSE, a Park Egylet és az Uri Kaszinó tagja.
A Károly cs. ker. tulajdonosa. Németül és románul is beszél. L.: Marosvásárhely, Gecse
Dániel-u. 1.
Székely János, ref. leánygimn. vallástanár,
h. ig. Szül.: Nagyenyed, 1884 szept. 18., ref.
Atyja: Sz. Ferenc, anyja: Szinyi Berta. Nagyenyeden tett gimn. érettségit, a kolozsvári és a
debreceni Theológián végezte főisk. tanulmányait, lelkészi és vallástanári okl.-et szerzett.
1910-től 1915-ig Mikófalván volt ref. lelkész,
1915—25-ig a szászvárosi Kern Koll.-ban volt
vallástanár. 1925—27-ig Kolozsváron működött
mint hitoktató, 1927 óta a kolozsvári ref. leánygimn.-ban vallástanár. Több. ref. egyházi tisztséget visel. Az Erdélyi Múzeum Egyes. tagja.
A III. és V. gimn. számára vallási tankönyvet
írt. Németül, románul is beszél. L.: Kolozsvár,
Király-u. 43.
Székely József dr., Bánffyhunyad polgármestere. Szül.: Görgényszentimre, 1890 aug. 6.,
ref. Atyja: néh. Sz. Ferenc, ref. lelkész, anyja:
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néh. Günther Vilma. A marosvásárhelyi ref.
főgimn.-ban érettségizett, egyet. tanulmányait
a kolozsvári Tud. Egy.-en végezte. Jogi és államtud. doktorátust, valamint ügyvédi okl.-et
szerzett. 1918-ban Fogaras vm. I. o. közigazgatási gyakornoka lett. Román hűségesküt nem
tett, ezért állásából elmozdították, gr. Teleki
Artúrnál helyezkedett el, volt m. hivatalnok is,
de 1924 óta ügyvéd, 1940-ben Erdély visszacsatolása után polgármester lett. A Magy. Párt
tagja és képviselője volt. 1916—18-ig kat. szolgálatot teljesített. Jogi és közgazdasági szakismeretekkel rendelkezik. Németül és románul is
beszél. L.: Bánffyhunyad. Tel.: 8.
Széki Miklós dr., Kolozs vm. szolgabírája.
Szül.: Kolozsvár, 1913 máj. 31., r. k. Atyja:
dr. Sz. Tibor, a bp.-i Tud. Egy. ny. r. tanára,
anyja: Kenessey Margit. A kolozsvári Egy.-nek
Szegedre való menekülése alkalmával került el
Kolozsvárról, ahol atyja egyet. tanár volt. Középisk. és egy. tanulmányait Szegeden végezte.
Államtud. és jogtud. okl.-et szerzett. Közigazgatási pályafutását mint közig, gyakornok, Vas
vm.-ben kezdte meg 1937-ben. 1940-ben szolgabíróvá választották, 1940 nov 26-án pedig
Kolozsvárra került. Németül, franciául is beszél. L.: Kolozsvár, Fürdő-u. 6.
Szél Jenő dr., a Bpesti Kisipari Hitelintézet
vezérigazgatója. Szül.: Resicabánya, 1881.,
r. k. A Tud.Egy.-en felsőkereskedelmi isk. tanári
okl.-et szerzett. Közgazdasági doktor. 1914-től
a háború kitöréséig szfőv. keresk. isk. tanár
volt. Mint tart. főhadnagy, résztvett a világháborúban és több háborús kitüntetést szerzett.
1918-ban megszervezte a Bpesti Kisipari Hitelintézetet, amelynek ma is vezérigazgatója.
Közben előadója volt a Felsőkeresk. Isk.
Tanárképző Intézetnek, a Keleti Keresk.
Akadémiának és a Világkeresk. Főiskolának.
Egyik megalapítója a Magy. Könyvviteli
Folyóiratnak és alapító tagja a „System”
berlini organizációs folyóiratnak. Közgazdasági, számviteli és racionalizálási cikkei állandóan megjelennek napilapokban és szaklapokban. Számos könyve jelent meg, így a Könyvviteltan, a Praktikus számviteli berendezések,
Felértékelés, a Kapitalizmus munkanélküliség
nélkül, Leipzigben a Tausch Organisation zur
Lösung des Arbeitslosproblem és a Számviteli

Széll Gyula dr.

organizációs és racionalizálási problémák. A
hites könyvvizsgálókat képesítő bizottság tagja,
a Magyar Racionalizálási Bizottság alapító
tanácstagja, a Magyar Hites Könyvvizsgálók
Egyes.-nek alelnöke, a Bp.-i Keresk. és Ipark.
levelező tagja és hites könyvvizsgáló.
Széll Ferenc, dukai és szentgyörgyvölgyi,
iparművészeti lakberendezési vállalkozó, iparisk. szakrajz-tanár. Szül.: Nagyszalonta, 1894
febr. 22., ref. Atyja: Sz. Imre, anyja: szalontai Balogh Júlia. A történelmi Széll nemzetség vasmegyei főágának szalontai vonalából
származik. Már az Árpádok alatt szerepel Bihar
megyében az ősi honfoglaló Kalotha nemzetségből eredő Széll (Zyl) család, melynek egyes
tagjai még a XV. században is birtokosok
Gyarak, Less, Pankota helységekben, valamint
Belényes vidékén. Innét származott Széli István
zarándi főispán. A család tagjai közül Várad
1660. évi török ostrománál Széll Tamás fiai,
János és Pál, hősi halált haltak. A család szalontai vonalát Széli István alapította, aki a
vasmegyei Söpte helységből költözött vissza
Bihar megyébe. A vasmegyei Söpte és Bőd
helységekben még ma is birtokos a család.
Ugyancsak a szalontai ágból származott Széli
Kálmán volt szalontai református esperes, híres
hitszónok, Arany János veje. Középisk. tanulmányait Nagyváradon végezte. A világháborút,
mint önkéntes harcolta végig, járt az orosz és
olasz harctereken is. Az összeomlás után előbb
Franciaországban szerzett négy éven át fa- és
bútoripari szakismereteket, majd Bukarestben
faipari és lakberendezési vállalatot létesített.
Itt csakhamar a királyi család és a legelőkelőbb körök szállítója lett. A bukaresti keleti
ref. egyházmegye gondnoka és a bukaresti
Magy. Népközösség egyik főszervezője volt.
A Károly cs.-ker., a magyar és bolgár háb.
eml. ér. tulajdonosa. Franciául és románul
is beszél. L.: Nagyvárad, Holdvilág-u. 4.
Széll Gyula dr., dukai és szentgyörgyvölgyi,
ügyvédi kamarai elnök, ref. egyházmegyei
főgondnok, felsőházi tag. Szül.: Szentes, 1871
dec. 25., ref. Atyja: Sz. Sándor, anyja: Keresztes Nagy Judit. A történelmi Széll-nemzetség
családi szöv.-nek jubiláns közgyűlése 1939-ben a
nemzetségfő állandó helyettesévé választotta.
Családja eredetét a honfoglaló erdélyi Kalotha-
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Zyl nemzetségből veszi, amely Kolozs vm.-ből
származott el Doboka, Bihar, Zaránd, Ugocsa
és más dunántúli megyékbe. Jelenleg 108 élő
tagja van a családnak, amelynek élén héttagú
tanács áll. A tanács tagja közé tartozik Széll
József titkos tanácsos, ny. belügyminiszter.
Erdély volt főkormánybiztosa, és Sz. Kálmán
dr. kolozsvári egyet. tanár. A középisk. tanulmányait Szentesen és Késmárkon végezte,
jogi tanulmányait a kolozsvári és bp.-i egy.-eken.
Szegeden ügyvédi gyakorlatot folytat. Élénk
részt vesz a város és az egyház életének irányításában, a törv. hat. biz.-nak harminc óta év
tagja. A békés temesi egyházmegyének és a
szegedi ref. egyháznak világi főgondnoka.
Tagja az egyetemes ref. zsinatnak, az Orsz.
Ügyvédi Gyám- és Nyugdíjintézet igazgatóságának és közgyűlésének. Ügyésze a szegedi
Tud. Egy.-nek. Számos kari és társadalmi
egyes. vezetőségi tagja. L.: Szeged, Kossuth
Lajos sugárút 25.
Szélyes Lajos dr., egyet. m. tanár, a Philaxia Szérumtermelő R.-T. igazgatója. Szül.:
Felsőboldogfalva (Udvarhely vm.), 1885 dec. 8.,
r. k. Atyja: Sz. Lajos földműves, anyja: Pál
Elvira. Ugy apai, mint anyai ágon ősrégi
földműves családból származik. Gimn. tanulmányait Székelyudvarhelyen végezte, ahol jeles
eredménnyel érettségizett. 1905-ben iratkozott
be az Állatorvosi Főisk.-ra, 1909-ben okl.-et
szerzett. 1909—1912-ig az Állatorvosi Főisk.
járványtani laboratóriumában dolgozott, 1912
óta a Philaxia Szérumtermelő R.-T.-nél működik mint kirendelt m. kir. állatorvos. Később
ig. h. lett, jelenleg az R.-T. igazgatója. 1935
okt.-ben a m. kir. József Nádor Műszaki és
Gazdaságtud. Egy.-en magántanárrá habilitálták. Közel 40 dolgozatot írt, főleg a tetanus
és lépfene tárgyköréből, amelyek nagyobbrészt az Állatorvosi Lapokban jelentek meg.
Különleges szakismeretekkel rendelkezik a bakteriológiában. Beszél németül is. L.: Bp., VII.
Bethlen Gábor-u. 29. Tel.: 424—014.
Szibenliszt Henrik dr., kir. ítélőtáblai bíró.
Szül.: Linz, 1891. r. k. Középisk. a székesfehérvári cisztercita és a bp.-i piarista gimn.-okban
végezte, jogi tanulmányokat a bp.-i Tud. Egy.en folytatott. Ott avatták jogtudorrá, bírói
okl.-ét is Bp.-en szerezte meg. Pályáját 1915-

Szilasi Tódor

ben kezdte, mint joggyakornok és fokozatos
előléptetés folytán jelenleg a bp.-i kir. ítélőtábla
bírája, a m. kir. Külügyminisztérium beosztásban. 1923-tól 1937-ig Párisban és Hágában
élt, ahol az ott működő Vegyes Döntőbíróságok
melletti
kormánymegbízottak
hivatalánál
teljesített
szolgálatot.
Tulajdonosa
a Magy. Érdemrend lovagkeresztjének. Németül,
franciául, angolul és olaszul is beszél. L.:
Bp., XII., Fery Oszkár-u. 80/A. Tel.: 352—551.
Sziklay János dr., író. Szül.: Veszprém,
1857. Felső tanulmányait Pozsonyban és Bp.-en
végezte és itt szerezte meg a bölcsészettud.
doktorátust. Tanárnak készült, de tehetsége és
hajlama a hirlapíráshoz vonzotta. Lapszerkesztő
volt Pozsonyban és Bp.-en, az első kath. irányú
napilapnak, a „Magyar Állam”-nak szerkesztője. később politikai ujságoknak volt belső
munkatársa és cikkírója. A Balaton megkedveltetését, a balatoni kultusz szolgálatát évtizedek óta élete egyik főfeladatának tekintette,
titkára és egyéb vezető tisztség viselője volt a
különböző balatoni egyes.-nek, utóbb a Balatoni Szöv.-nek, amelynek céljait szóval, tollal
igen eredményesen mozdította elő. Egymásutánjelentek meg könyvei a „magyar tengerröl”
„Balatonvidéki Kalauz”, „A Balaton vidéke”,
„A Balaton bibliográfiája” címen. E mellett
sok történelmi, néprajzi, művelődéstörténeti
tanulmányt és cikket, továbbá szépirodalmi
munkát, elbeszélést, verset és „Szent László
király” címen époszt is írt. Ötvenéves írói
jubileumát megünnepelték a főváros írói és
hírlapírói körei, valamint szülővárosa, Veszprém, amely díszpolgárrá választotta és utcát
nevezett el róla. A Szt István Társ. tagja, az
„Otthon” Irók és Hirlapírók Köre és a PázmányEgyes. alelnöke. L.: Bp., I., Logody-u. 52.
Szilasi Tódor okl. építészmérnök. Szül.:
Szamosújvár, 1883 aug. 12., gk. Atyja: Sz.
Sándor nagyvállalkozó, anyja: Mezey Katalin
Középisk. elvégzése után Münchenben szerzett
mérnöki okl.-et 1909-ben. 1910-ben Szamosújvárott telepedett le mint mérnökvállalkozó.
1912 óta városi mérnök. Tervei szerint épült
a modern gk. templom Kolozsváron, Szamosújvárott a szalámi-, bőr-, tej- és jéggyárakat
építette, Szolnok-Doboka vm.-ben 48 iskolát és
36 templomot tervezet és épített fel. Utazáso-
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kát tett Németországban. Németül és románul
is beszél. L.: Szamosújvár.
Szilágyi Dezső dr., érendrédi, kir. törvényszéki bíró. Szül.: Zsibó, 1897 máj. 29. Atyja:
néh. é. Sz. Ferenc, Zsibó község főjegyzője
volt, anyja: néh. tordai Vasady-Kovács Erzsébet. Mindketten régi nemes család leszármazottjai. Középisk. tanulmányait a zilahi ref.
Wesselényi Kollégiumban végezte, ahol 1915ben színjeles eredménnyel tette le az érettségi
vizsgálatot. Egy.-i tanulmányait a kolozsvári
Egy.-en kezdte és a bp.-i Tud. Egy.-en fejezte
be. Szigorlatait kitüntetéssel tette le, 1920-ban
avatták jogi doktorrá. Erdélyből elmenekült
és öt évig ügyvédjelölt volt különböző alföldi
városokban, majd 1926-ban Kisújszálláson nyitott ügyvédi irodát. Háromévi ügyvédi gyakorlat után bírósági szolgálatba lépett, több
éven át mint bírósági jegyző működött Debrecenben és Hajduböszörményben. 1936-ban Kisvárdára járásbíróvá, 1939-ben Nyíregyházára
törvényszéki bíróvá nevezték ki. 1940 őszén
a zsibói királyi bírósághoz rendelte ki a Min.
szervezési munkálatokra. Hathónapi működés
után ismét elfoglalta törvényszéki bírói állását
Nyíregyházán. Régebben szépirodalommal foglalkozott, több novellája és tanulmánya jelent
meg az erdélyi ujságokban. Jelenleg jogi tanulmányokat ír, különösen a magánjog köréből.
L.: Nyíregyháza.
Szilágyi János dr., ny. főorvos. Szül.:
Csombor, 1866 okt. 1., ref. Atyja: Sz. József,
anyja: Nagy Ágnes. Középisk. elvégzése után
a kolozsvári Tud. Egy. orvoskarának hallgatója lett, 1890-ben orvosi diplomát szerzett.
A kolozsvári Sebészeti Klinikán két évig
működött, Vajdahunyadon városi orvos volt,
majd Aranyosgyéresen kör- és vasúti orvos,
1906 óta Marosvásárhelyt volt a tbc. rendelőfőorvosa. Az Úri Kaszinóban a Magy., Pártban
és az Orvos Egyletben fejtett ki tevékenységet.
Tart. főorvos. Tbc. specialista. Járt Németországban, Ausztriában, Olaszországban, ahol
tanulmányokat folytatott. Románul és németül is beszél. L.: Marosvásárhely, Bolyai-u. 3.
Szilágyi Olivér dr., orsz. gyűl. képv., ügyvéd.
Szül.: Marosvásárhely, 1908 jan. 6., ref.
Atyja: dr. Sz. János orvos, anyja: Ferency
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Gizella. Marosvásárhelyen a Ref. Koll.-ban
érettségizett, az egy.-et Kolozsváron végezte,
jogi doktorátust, majd ügyvédi okl.-et szerzett.
1931-ben ügyvédi irodát nyitott Marosvásárhelyen. A marosvásárhelyi Magy. Párt
kultúrszakoszt. és int. bizottságának tagja.
1937-ben a naggyűlés a központi int. biz. tagjává választotta. A Magy. Kaszinónak egy
évig titkára volt. Az EKE, az MSE, a Torna
Kert és az IKE tagja. A Magyar Kisebbség
című politikai folyóirat, az Erdélyi Fiatalok
főmunkatársa. A magy. ügyvédek védelmében
írt munkájáért a román kamara fegyelmi
eljárást indított ellene. Angol nyelven nagyobb
értekezést írt. Rómában is járt. Németül,
románul, franciául és angolul is beszél. L. Marosvásárhely, Bolyai-u. 3.
Szirmay Kálmán dr., m. kir. tisztiorvos.
Szül.: Érsemjén, 1881 szept. 12., róm. kat.
Atyja dr. Sz. Vilmos körorvos, anyja: Fráter
Ida. A budapesti Tud. Egy.-en szerzett orvosi
okl.-et később tisztiorvosi és törvényszéki orvosi
képesítést nyert. 1904-ben gyakornok volt a
Stefánia gyermekkórházban, 1905-ben segédorvos a Biharmegyei Közkórházban, 1906-ban
másodorvos a Schwartzer Szanatóriumban,
1907-ben Élesden járási orvoshelyettes, 1908-ban
pedig körorvos lett. 1914—18-ig harctéri szolgálatot teljesített. 1919-től Élesden működött,
mint körorvos. 1940-ben m. kir. tisztiorvossá
nevezték ki Nagyváradra. Belgyógyász szakorvos. Kitüntetései a Signum Laudis, a koronás ar. érd. ker. és háborús eml.-ér. Németül,
franciául, románul is beszél. L.: Nagyvárad,
Gr. Teleki Pál.-u. 42. Tel.: 15—95.
Szirmai Lajos dr., r.-t. vezérigazgató. Szül.:
Nagyvárad, 1899 szept. 26. Középisk. Nagyváradon végezte és államtud. doktorátust a
bp.-i Egy.-en szerzett. Pályáját a Pesti Magy.
Keresk. Banknál 1916-ban kezdte és már egészen fiatal tisztviselő korában kitűnt rendkívüli
keresk. érzékével és átlagon felüli tudásával.
Tíz évvel később átvette Nagyváradon a Vegyi
és Élelmiszeripari R.-T. vezetését, melynek ma
vezérig.-ja. A város gazdasági életében nagy
szerepet játszik, nagy tudásával, tapasztalataival szolgálatokat tett és tesz a köznek. A
nagyváradi Keresk. és Iparkamara elnöke,
úgyszintén elnöke a GyOSz nagyváradi tago-
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zatának. Németül, franciául és románul is beszél. L.: Nagyvárad, Szaniszló-u. 17. Tel.:
13—74.
Szlezák Lajos dr., kir. törvényszéki bíró.
Szül.: Ujvidék, 1898., r. k. Érettségit az
újvidéki kir. kath. főgimn.-ban tett, utána
három évig növendéke volt a bécsi Therezianum
katonai akadémiának, majd jogi tanulmányokat folytatott a bécsi és a bp.-i egy.-eken.
Jogtudorrá Bp.-en avatták, úgyszintén az ügyvédi okl.-ét is Bp.-en szerezte meg. Egy évig
ügyvédi gyakorlatot folytatott, majd bírósági
szolgálatba lépett mint jegyző a pestvidéki
törvényszéknél. Két évvel később járásbíró
lett Kecskeméten, 1932-ben áthelyezték a
bp.-i központi járásbírósághoz és 1938-ban
törvényszéki bíró lett a bp.-i törvényszéken.
Számos cikke és tanulmánya jelent meg jogi
szaklapokban a kereskedelmi jog tárgyköréből.
Németül és franciául is beszél. L.: Bp., IV.,
Deák Ferenc-u. 15. Tel.: 386—646.
Szobonya Béla dr., buzafalvi, m. kir. kúriai
bíró, a marosvásárhelyi kir. ítélőtábla megb.
vezetője. Szül.: Szobránc, 1880 ápr. 5., ref.
Atyja: néh. b. Sz. Gyula telekkönyvvezető,
anyja: BudaházyJolán. Ungváron tett gimn.
érettségit, az egy.-et Bp.-en végezte el. Kolozsvárott jogi doktorátust szerzett, bírói vizsgát
tett. 1904-ben a maros vásár helyi kir. törvényszéknél lett joggyakornok, 1906-ban pedig
Kolozsváron albíró, majd királyi törvényszéki
bíró. 1917-től mint ítélőtáblai elnöki titkár
működött 1919-ig. 1923 óta a bp.-i kir. ítélőtábla bírája, 1921-től kir. kúriai bíró. 1940
nov.-ben a marosvásárhelyi kir. ítélőtábla vezetésével bízták meg. Bitói működésének főtárgya
főképpen a váltó, kereskedelmi és hiteljogi,
valamint a tisztességtelen verseny felett való
ítélkezés. A Magy. Jogászegylet tagja. 1916ban az árdrágítóvisszaélésekről szóló törvény
magyarázatát adta ki. Az alaki anyagi és
magánjogi hitel jogra vonatkozó dolgozatait
több jogi szaklap is közölte. Beutazta NyugatEurópát, Angliát és Olaszországot. Németül
is beszél. L.: Marosvásárhely, kir. ítélőtábla.
Tel.: 724.
Szolga Ferenc dr., vargyasi, unit. főgimn.
tanár, tb. igazgató. Szül.: Vargyas (Udvarhely
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vm.), 1874 márc. 29., unit. A Szolga-család kétízben kapott nemesi okl.-et vargyasi előnévvel,
Rákóczi György erdélyi fejedelem és Lipót
császár ajándékozták azokat a család hősi vitézségéért és közszolgálati érdemeiért. A kapott
két címer is hasonló egymáshoz. Érettségi bizonyítványának megszerzése után a kolozsvári
Egy.-en szerzett tanári okl.-et és ásvány-földtani
doktorátust háromévi asszisztensi működés
alatt. Megszállás alatt román nyelvvizsgát tett,
három évig a rendes igazgató halála után az
igazgatótanács elnöke volt. A székelykeresztúri
Kaszinó alelnöke. Társadalmi összejöveteleken
számos beszédet és felolvasást tartott, az
erdélyi hírlapokban több cikke jelent meg.
Értékes irodalmi tevékenységet fejtett ki.
Főbb munkái: „Adatok a Persányi-hegység
geológiai és etnográfiai ismeretéhez”, „A természetrajz pedagógiai jelentősége”, „A hit- és
természettudományok”. L.: Székelykeresztúr,
Unit. Főgimn.
Szolnoky Gyula, a Kolozsvári Vasöntőde és
Gépgyár R.-T. h. igazgatója, az Erdélyi Gyáriparosok Szöv. vas- és gépipari szakosztályának
vezető-elnöke, a Kolozsvár városi vízművek
igazgatóságának szakértő tagja. Szül.: Debrecen, 1892., ref. Atyja: Sz. Gyula, anyja: Heressey Julianna. Keresk. érettségi után egészen
alulról kezdte pályáját a vas- és gépipari szakmában, amelyben felküzdötte magát vezető
pozíciókba. Egyidejűleg teljes odaadással harcolt a romániai magyarságért a KKASE sportegyesületben. A Bethlen Dalkör elnökségét és
vezetését is vállalta. Alelnöke az Erdélyi Kárpát
Egyes.-nek és a propaganda-szakosztály elnöke.
Ebben a minőségében országszerte megszervezte
az egyesületet. Az elnyomatás ideje alatt egyedül szervezte be a romániai Magy. Népközösséget
„tizes” ősi szervezési alapon Kolozsvárott,
majd országosan felépítette a szervezetet a legnagyobb önzetlenséggel és kitartással. Tagja az
Erdélyi Múzeum Egyes.-nek és számos más
társadalmi és kulturális alakulatnak, amelyekben élénk tevékenységet fejt ki. Kitűnően forgatja a tollat is, cikkei főképpen gyakorlats
témákkal foglalkoznak a közgazdaság több
ágazatának köréből. A világháborúban mint
tart. hadnagy vett részt, a Károly cs.-ker. tulajdonosa. Beszél németül és románul is. L.: Kolozsvár, Erzsébet-u. 44. Tel.: 30—02.
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Szopos Sándor, festőművész, tanár. Szül.:
Csíkszereda, 1881 szept. 8., r. k. Atyja: Sz.
István, anyja: Incze Anna. A csíksomlyói r. k.
főgimn.-ban érettségizett, majd Bp.-en elvégezte a Képzőművészeti Főisk.-át. Középisk.
rajztanári okl.-et szerzett. Ditrón a polg. fiúisk.-ban, Gyergyószentmiklóson és Désen az áll.
főgimn.-ban, a kolozsvári ref. leánygimn.-ban
és a kolozsvári Marianum polg. isk. tanárképző
isk.-ban volt rajztanár. 1934-ig Désen magánfestőiskolája volt. 1934 óta Kolozsváron a r. k.
gimn.-ban tanít. Az Erdélyi Múzeum Egylet
vál. tagja és az Erdélyi Pázmány Péter Irodalmi
Társ. v. tagja. Figurális festészettel foglalkozik.
Nevezetesebb munkái: Cigányasszonyok vasárnap délután, Pihenő akt, A bukaresti r. k. érsek
arcképe és a Mádéfalvi veszedelem c. képei.
Bécsben, Münchenben és Olaszországban járt
tanulmányúton.
L.:
Kolozsvár,
Farkas-u.
7 sz.
Szotyori-Nagy Dezső dr., nagyváradi m. kir.
pénzügyigazgató. Szül.: Kilyén, 1889 szept.
1., ref. Atyja: Sz. N. Károly földbirtokos,
anyja: nagyajtai Kovács Emma. A gimn.-ot
Sepsiszentgyörgyön végezte, az egy.-et Kolozsvárt és Bp.-en. Jogi és államtud. okl.-et és államtud. doktorátust szerzett. 1912-ben áll. szolgálatba lépett, a fő vámigazgatóságnál helyezkedett
el, majd az aradi pénzügyigazgatósághoz került.
1919-ben elmenekült Aradról. Bp.-en a Pénzügymin.-ba osztották be, 1922-ben saját kérésére mint pénzügyi titkár Gyulára helyezték.
1939-ig ott teljesített szolgálatot, 1932-től mint
pénzügyigazgató-h. 1939-ben a szekszárdi pénzügyigazgatóság vezetője lett. 1940 óta Nagyváradon pénzügyigazgató. A szekszárdi Kaszinó,
a gyulai Bethlen Gábor Szöv., a szegedi Kiss
István Társ., a Pénzügyi Fogalmazók Orsz.
Egyes., a Budagyöngye Sport Club tagja.
Közgazdasági, adó- és pénzügyekben szakértő,
pénzügyi kérdésekről több szakcikke jelent meg
napilapokban. Járt Németországban, Ausztriában, beutazta a Balkánt. Németül is beszél.
L.:
Nagyvárad,
Pénzügyi
Palota.
Tel.:
11—26.
Szőke Ferenc dr., gyermekkórházi ig.főorvos. Szül.: Okány, 1886 júl. 11., ref. Atyja:
néh. Sz. János, ig. tanító, anyja: néh. lecsmési Hajdu Róza. Iglón tette gimn. érett-

Szőke Gyula dr.

ségit, az egy. et Bp. en végezte el, 1914 ben
avatták orvossá. Résztvett a világháborúban,
1914—18 ig kat. szolgálatot teljesített a szerb
és orosz fronton. Tart. főorvos, a koronás arany
érd. ker., a vit. ér. szalagján, a II. o. Vöröskereszt érd. ér., a Károly cs.-ker és a háborús
eml. ér. tulajdonosa. 1918 óta Nagyváradon
folytat orvosi gyakorlatot. 1919-ig közkórházi
tb. főorvos volt, 1920—24-ig a gyermekkórházban működött. A Magy. Párt aktív tagja, az
egészségügyi alosztály elnöke. A tüdővész ellen
védekező egyes. főorvos-titkára, az NSE alelnöke és vál. tagja. 1932 óta az Irgalmas-rend
kórházának ig.-főorvosa. Gyermek- és belgyógyász. Egészségügyi vonatkozású előadásokat és felolvasásokat is tartott. Németül és
románul is beszél. L.: Nagyvárad, Szaniszló u.
45. Tel.: 15—27.
Szőke Gyula dr., ügyvéd, földbirtokos,
felsőházi tag. Szül.: Makó, 1881 szept 25.,
r. k. Atyja: néh. Sz. István, anyja: néh.
Budai Rozália. A makói m. kir. áll. főgimn.
elvégzése után a bp.-i Tud. Egy.-en jogi doktorátust, majd ügyvédi okl.-et szerzett. Bp.-en
ügyvédi irodát nyitott és több előkelő család,
valamint a csanádi püspökség és a Szt Imre
Főisk. Internátus Egyes. jogtanácsosa lett.
A főváros keresztény közéletében 1920 óta
kimagasló szerepet visz, egymásután választották meg Bp. törv. hat. biz. tagjává, majd
a Keresztény Községi Párt programmjával
orsz. gyűl. képv.-nek, utóbb pedig a szfőváros
képviseletében az országgyűlés felsőházának
tagjává. A Kath. Népszövetség és az Actio
Catholica kormányzótanácsának tagja, a bp.,
belvárosi r. k. egyházközség és a polgárdi-i r. k. egyházközség elnöke, a Credo
Egyes. központi tanácsának elnöke stb.
Tagja Fejér vm. törv. hat. bizottságának,
a körös—tisza—marosi Ármentesítő és Belvízszabályozó Társ. ig.-vál.-ának. A közélet terén
szerzett kiváló érdemei elismeréséül a Kormányzó úr a kormányfőtanácsosi címmel tüntette ki. A főváros közgyűlésén főképpen kulturális, jogi és szociális kérdésekről mondott
felszólalásai mindenkor nagy figyelmet keltettek és a különböző biz.-ban kifejtett munkássága révén is a szfőváros törv. hat. biz.-nak
vezető személyiségei közé emelkedett. L.: Bp.,
IV., Veress Pálné-u. 28. Tel.: 384—509.
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Szőkefalvi Nagy Sándor, vállalati igazgató.
Szül.: Erzsébetváros, 1884 nov. 29., r. k. Atyja:
Sz. N. Sándor, anyja: Bürkösi Szilágyi Erzsébet.
Keresk. isk. elvégzése után magán tisztviselő
lett. 1914-ben bevonult az 5. bonv. tüzérekhez, résztvett a világháborúban, az orosz
és olasz fronton szolgált. 1918-ban szerelt le.
Tart. hadnagy, kitüntetései: a koronás ezüst
érd. ker., a koronás vas érd. ker., az I. és II. o.
ezüst vit. érem, a bronz vit. érem és a Károly
cs.-ker. A román impérium alatt a tordai és
medgyesi üveggyárak cégjegyzője és központi
kartelliroda igazgatója volt. Elnöke, majd díszelnöke lett a Magy. Párt Medgyes városi tagozatának. Medgyes kisebbségi magyar alpolgármestere is volt, úgyszintén az erdélyi r. k. státus
választott képviselője. Többízben volt magyarpárti képviselőjelölt is. Tagja volt a Magy.
Kaszinó választmányának, a Polg. Kör választmányának, elnöke és díszelnöke a Polg. Kör
dalárdájának, alelnöke a kisküküllőmenti kerületi dalosszövetségnek. A Medgyesi Lapok c.
hetilap főszerkesztője és kiadótulajdonosa. A
kereskedelem és az organizáció terén szakember. Németországban, Török- és Görögországban, Bulgáriában, Romániában és Ausztriában
tett utazásokat. Németül, románul is beszél.
L.: Kolozsvár, Kossuth L.-u. 27. Tel.: 22—27.
Szőllősy Lajos dr., dévai, egészségügyi
főtanácsos. Szül.: Déva, 1881. Orvostudori
okl.-ének megszerzése után, a háború alatt, a
fronton teljesített orvosi szolgálatot. Több
kitüntetés között tulajdonosa a Ferenc Józsefrend lovagker.-jének. A szfőváros közkórházainak belgyógyász-főorvosa. A magyar orvosi
kar egyik kitűnősége, aki szakirodalmi munkásságával az ország határain túl terjedő hírnevet
szerzett magának. Vitéz nagybányai Horthy
Miklós kormányzó úr háziorvosa, több előkelő
gyógyintézet tanácsadó orvosa. L.: Bp., VI.,
Gr. Zichy Jenő-u. 3.
Szőts Béla Géza, villamos-üzemvezető. Szül.:
Kolozsvár, 1888 máj. 25., r. k. Atyja: Sz.
János, anyja: Karda Júlia. Középisk. Kolozsvárt végezte, a Technológiát pedig Bp.-en.
A Ganz és Társa Villamossági Gépgyárban helyezkedett el, amelynek villamososztályán működött, majd a kolozsvári villamosművekhez
került, ahol négy évig állott alkalmazásban.

Szunyogh Rudolf

1909 óta a Szentbenedelc Elektromosművek
R.-T. szamosújvári kirendeltségének vezetője.
A Magy. Párt és a Nemzeti Tanács ü. v. elnöke,
a r. k. egyház gondnoka, a Kath. Népszöv. szamosújvári tagozatának elnöke. Önkéntes volt
a 2. vártüzérezrednél, a háború alatt azonban
felmentették. Az elektrotechnika minden ágában jártas. Románul is beszél. L.: Szamosújvár, Piac-tér 22.
Szövérdffy György dr., szövérdi, OTI rendelő főorvos. Szül.: Mezőcsán (Torda-Aranyos
vm.), 1891 okt. 16., ref. Atyja: sz. Sz. Árpád
földbirtokos, anyja: Jakab Róza. Középisk.
a kolozsvári ref. főgimn.-ban, az egy.-et ugyancsak Kolozsvárott végezte és 1915-ben orvos
okl.-et szerzett. 1914 júl. 28-án kezdte meg
katonai szolgálatát és végigjárta a szerb, román
és olasz frontokat, 1918 nov. 1-én kétszeri
sebesülés után mint 80%-os hadirokkant szerelt
le. Azután a kolozsvári Egy. bőrgyógyászati
klinikáján működött, majd mint bőrgyógyászszakorvos önálló rendelőt nyitott. Jelenleg az
OTI rendelő főorvosa. Tulajdonosa a Signum
Laudisnak a kard., a koronás arany érd. ker.nek, a Károly cs.-ker.-nek és seb. ér.-nek. Tart.
főorvos. Tagja az Erdélyi Múzeum Egylet orvosi
szakosztályának és majdnem minden erdélyi
társadalmi egyesületnek. L.: Kolozsvár, Víz-u.
1. sz.
Szunyogh Barnabás, szunyogi, ny. főbíró,
közigazgatási katonai előadó. Szül.: Debrecen,
1884 júl. 31., ref. Atyja: néh. Sz. István városi
számvevő, anyja: bernátfalvi Bernáth Etelka.
Államtud. államvizsgát tett Debrecenben. 1910ben Berettyóújfalun mint közigazgatási gyakornok működött, később Székelyhídon szolgabíró volt a román megszállásig. Másfél év után a
románok áthelyezték, majd nyugdíjazták. Később ugyan visszavették áll ami szolgálatba, két
év után azonban elmozdították állásából.
A ref. egyház presbitere. A Magyarországban,
Uj Időkben, Ország-Világban versei jelentek
meg. Egyik versével a Szigligeti-pályázaton az
I. díjat, egy másik versével pedig a Keleti Ujság
versenypályázatán 550 vers közül nyerte el a
BLK díját. L.: Székelyhíd.
Szunyogh Rudolf, vitéz, szunyoghi, földbirtokos, ny. huszárkapitány. Szül.: Debrecen,
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1889 márc. 13., ref. Atyja: néh. Sz. Sándor
pénzügyigazgató, anyja: Béressy Ilona. 1907ben a debreceni Ref. Koll.-ban érettségizett,
majd egy évig jogász volt, utána pedig önkéntes.
Tényleges katonai szolgálatot teljesített 1919-ig,
akkor nyugalomba vonult és azóta 225 kat.
holdas birtokán gazdálkodik. A cs. és kir. 17.
Vilmos huszárezred kapitányaként résztvett
a világháborúban, kitüntetései: a III. o. kat.
érd. ker., a Signum Laudis kétszer, a bronz
Signum Laudis, a Károly cs.-ker., a német
Vaskereszt II. o. és a háb. eml. érem. L.:
Érsemlyén.
Szücs Elemér, a kolozsvári Schul-féle kendőgyár igazgatója. Szül.: 1903 szept. 22., ref.
Atyja: id. Sz. Elemér ny. erdőtanácsos, anyja:
Gaál Irén. Anagyenyedi ref. Bethlen-Koll.-ban
érettségizett, majd a kolozsvári Egy. jogi karán
folytatta tanulmányait. 1923—26-ig banktisztviselő volt Kolozsvárt, 1927—32-ig pedig
joggyakornok. 1932-ben keresk. irodát nyitott,
ahol 1930-ig működött, amikor is belépett a
kolozsvári Schul kendőgyárba ü. v. igazgatói
minőségben. Az EMKE, az EME tagja, a Magy.
Párt kolozsvári tagozata intézőbiz. tagja, a
Magy. Népközösségnél testnevelési előadó, a
KAC főtitkára, az EKE, a kolozsvári Nemzeti
Kaszinó, a Hargita Szöv., az Alfa Szöv., a Hitel
Baráti Kör tagja, az MLSz erdélyrészi kirendeltségének elnöke. Jártas a textilszakmában

Szücs Kálmán

rendelkezik az ált. keresk. és pénzügyi ismeretekkel, valamint sportszakismeretekkel. Nemzetnevelési, sport és politikai kérdésekről napilapokban és folyóiratokban több cikket írt.
Az EME jog- és társadalomtud. szakosztályában és vándorgyűléseken előadásokat tartott.
A román hadseregben tart. tüzérhadnagyi
rangban szolgált. Németül, románul is beszél.
L.: Kolozsvár, Mátyás király-tér 11. Tel.:
20—56.
Szücs Kálmán, ifj., asztalosmester. Szül.:
Szatmárnémeti, 1906 márc. 17., ref. Atyja: id.
Sz. Kálmán, anyja: Gyügyey Sára. Középisk.
Szatmáron végezte. Nagyváradon érettségizett.
Érettségi után asztalosinas, majd segéd lett.
Később Palermóba és Rómába ment az egy.-re,
ahol egy évig tartózkodott. Hazatérve a
bp.-i Műegy.-en három évig folytatott tanulmányokat. Ezután atyja műhelyében és
a színháznál működött mint díszlettervező.
Két évig vezette az Astra-mozit, később önállósította magát, jelenleg egyik vezetője a
Hungária-mozinak. A Kölcsey Körnek művészeti előadója volt, jelenleg titkára. A műbútortervezés terén elsőrangú szakértő. Helyi és
kolozsvári lapokban versei jelentek meg. A
Kölcsey Körben, az Iparos Otthonban gyakran
tart felolvasásokat. Románul és olaszul is
beszél. L.: Szatmár, Wesselényi-u. 30. Tel.:
108 és 208.
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Tarkányi György

T
Tabajdy György, gyógyszertártulajdonos.
Szül.: Beregköszörmény, 1875 jún. 3., ref.
Atyja: T. Lajos, szatmári ref. lelkész, anyja:
Takács Zsuzsanna. A gimn.-ot Szatmáron végezte, a bp.-i Tud. Egy.-en szerzett gyógyszerészi okl.-et. 1912-ben gyógyszertári jogosítványt nyert Szatmáron, amelyet „Sas”
név alatt nyitott meg. A Magy. Párt r.
tagja, v. alelnöke, a ref. egyház főgondnoka,
a Kölcsey Kör tagja, a Gyógyszerészegyes. v.
elnöke, a Polg. Társaskör tagja, a szatmári strand alapító tagja. Ausztriában és Olaszországban tett utazásokat. Németül is beszél.
Fia T. György gyógyszerész, aki patikájában
működik. L.: Szatmár, Kossuth Lajos-u. 13.
Tel.: 449.
Tagányi Artúr, gyógyszertártulajdonos.
Szül.: Békéscsaba, 1877 febr. 4. Atyja: T.
Miksa, anyja: Weisz Júlia. A békéscsabai és
temesvári gimn.-ban végezte a középisk. s a
bp.-i Egy.-en 1899-ben nyert oklevelet. 1906 óta
a hódmezővásárhelyi őrangyal gyógyszertár
tulajdonosa. A városi életben tevékeny részt
vesz mint városi biz. tag. A világháborúban
tart. főhadnagyi rangban szolgált s az aradi
katona-gyógyszertárnak volt a vezetője. Beszél
németül. L.: Hódmezővásárhely, Ferencz József-sugárút 50. Tel.: 486.

Tamás Gusztáv, állomásfőnök-helyettes.
Szül.: Kővárhosszúfalva, 1899 júl. 9., g. kath.
Atyja: T. László, anyja: Márk Anna Mária.
Tanítói okl.-et szerzett, majd tisztképző tanfolyamot hallgatott és vasúti szakvizsgákat
tett. 1917—1919-ig katonai szolgálatot teljesített, majdnem egy évig volt az olasz fronton,
azután a székely hadosztályban szolgált és 1919
jún.-ban román hadifogságba esett. 1921-ben
a Szamosvölgyi Vasút, két évvel később pedig
a román államvasutak szolgálatában állott. A
visszacsatolás után a MÁV alkalmazta mint h.
állomásfőnököt. Tart. zászlós, a román hadseregben tart. főhadnagyi rangja volt. Románul is beszél. L.: Dés, Erzsébet-út 17.
Tarkányi György, ny. ref. főgimn. tanár,
a kolozsvári ref. egyházközség főgondnoka.
Szül.: Kolozsvár, 1866 dec. 13.,ref. A kolozsvári ref. gimn.-ban érettségizett, majd a nagyenyedi Theológián folytatott tanulmányokat,
utána külföldi tanulmányúton járt egy-egy évig
Berlinben és Utrechtben. 1894 óta a kolozsvári
ref. főgimn. vallástanára volt 1934-ig, attól
kezdve egyházkerületi főgondnok. Tagja a Kolozsvári Nemzeti Kaszinónak, az Erdélyi Múzeum Egyletnek és EMKE-nek. Különösen a
ref. vallástan és prédikációs munkálatok körében fejtett ki irodalmi tevékenységet, egyike
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a legkitűnőbb egyháztani tudoroknak. Beszél
németül is. L.: Kolozsvár, Görögtemplom-u. 8.
Tarnai József, MÁV főtiszt, állomásfőnök
Szül.: Csabrendek, 1909 okt. 27. Atyja: Tubl
József, anyja: Hauch Anna. Reálisk. érettségit tett, vasúti tisztképző tanfolyamot végzett. Tanulmányai befejezése után egy évig
Sopronban katonai szolgálatot teljesített. 1931ben lépett a MÁV szolgálatába. L.: Herceghalom.
Tassy-Betz László dr., az Adriai Biztosító
ügyv. igazgatója és magyarországi képviselője.
Szül.: 1884 ápr. 14., r. k. Atyja: T.- B. László
1848-as honvédőrnagy, Pest vm. főszámvevője,
anyja: Gödé Erzsébet. Középisk. elvégzése
után jogi tanulmányokat folytatott, jogi és
államtud. doktorátust szerzett, majd ügyvédi
vizsgát tett. Később az ügyvédi pályáról
átlépett a közigazgatáshoz, 1907-ben Déva
város h. polgármestere volt. 1911-ben belépett
a Generáli magyarországi igazgatóságához.
1919-ben Erdélybe helyezték át mint igazgatót.
1927-ben került az Adria Biztosítóhoz, ahol
a romániai igazgatóság ügyv. ig.-jává nevezték
ki. 1940-ben ugyanezen minőségben Bp.-re
helyezték át. Tevékeny részt vett a megszállás
alatt a romániai biztosítási viszonyok konszolidálásában. Beszél németül, franciául, románul. L.: Bp., II., Júlia-u. 1. Tel.: 150—834
Tatay Zoltán dr., kölesei, Debrecen sz. kir.
város árvaszéki elnöke. Szül.: Debrecen, 1887,
ref. Atyja: néh. T. Ferenc, anyja: néh. Zagyvái Janka. Isk. tanulmányait Debrecenben és
Kolozsvárott végezte, ahol jogi és államtud.doktorátust szerzett. 1909-ben Debrecen város
szolgálatába lépett. Aljegyző, tb. tanácsnok,
főispáni titkár, polgármesteri titkár, majd árvaszéki ülnök és végül az árvaszék elnöke lett.
A háború idején teljesített kiváló szolgálatai
elismeréséül a polgári hadi érd. ker.-tel és a
Vörösker. eml.-ér.-mel tüntették ki. Évtizedek
óta élénk részt vesz Debrecen emberbaráti és
közjótékonysági életében, előkelő szerepet
visz a népegészségügy előmozdítását célzó egye sületekben. Elnöke a Vöröskereszt-vál.-nak, az
Egészségvédelmi Fiókszöv.-nek, a Családvédelmi Fiókszöv.-nek, a Közjótékonysági Egyes.nek stb. Közigazgatási, gyámügyi és szociál-

Tárcza Bertalan

politikai tanulmányai és cikkei szaklapokban
jelentek meg. A zeneirodalom terén is értékes
munkásságot fejtett ki és számos dalnak, zongoradarabnak a szerzője. Színre került „Tűzimádó” c. operája és „Fekete pillangó” c.
operettje. Ismételten beutazta Nyugat-Európát,
ahol főképpen szociológiai és egészségvédelmi
intézményeket tanulmányozott. Beszél németül
és franciául is. L.: Debrecen, Csapó-u. 32.
Tel.: 28—54.
Tavaszy Sándor dr., magyarbölkényi, ref.
püspökh., theológiai tanár. Atyja: m. T. Károly, anyja: székelyvásárhelyi Egyed Berta.
Tanulmányait a marosvásárhelyi Kollégiumban kezdte, majd Kolozsvárt folytatta, itt szerzett lelkészi, doktori és theológiai m. tanári
okl.-et is. A megszállás ideje alatt jelentős szerepet játszott minden missziói és kulturális
munkában. Igy erősítette az ottrekedt magyarságot. Alelnöke az Erdélyi Múzeum Egyes.-nek,
a Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi szakosztály elnöke, az Erdélyi Irodalmi Társ. alelnöke, az Erdélyi Kárpát Egyes. tb. elnöke és
az Erdélyi Helikon tagja. Irodalmi téren az
ismeretelmélet és a megismerés pszichológiájával, világnézeti, valamint filozófiai kérdésekkel
foglalkozik. Felelős szerkesztője a Református
Szemlének, valamint a Kiáltó Szónak, főmunkatársa a Pásztortűznek és az Erdélyi Helikonnak,
valamint az Erdélynek. A Corvin-koszorú tulajdonosa. Még egyet. hallgató korában két évet
töltött a jénai és berlini egy.-eken. Németül is
beszél. L.: Kolozsvár, Farkas-u. 29.
Tárcza Bertalan, szakállasfalvi, ref. koll.
tanár. Szül.: Alsóapsa, 1882 júl. 3., ref. Középisk. tanulmányai után a Zeneakadémia hallgatója lett, egy évet végzett az Egy.-en a pedagógiai szakon, majd zenetanári okl.-et nyert.
Jelentős szerepet tölt be a kolozsvári ref. egyházi életben, presbiter és az egyházmegye világi
főjegyzője. A zeneszerzés terén értékes férfi-,
vegyes- és nőikari szerzeményeivel tűnt ki.
Több magyar nótát, műdalt szerzett. Ismertek
zenekari művei, kamarazenéi és kántátéi is.
A dalárdák részére több művet átírt énekkarokra. 1940 szept. 15-én, a Kormányzó Ur bevonulása alkalmával vezényelte a 400 tagú
közös kart, amelyet a 16 kolozsvári dalárdából
alakított. A próbákat a legnagyobb titokban
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a Ref. Kollégium zárt helyiségében tartotta.
A megszállás alatt állandóan szervezte az erdélyi magyar dalosszövetséget és jelentős közreműködésének tulajdonítható, hogy a dalárdák
száma 350-re emelkedett. A visszatérés után az
erdélyi dalosszövetség beolvadt az Orsz. Dalosszövetségbe, azonban mint „Erdélyi kerület”
továbbműködik vezetése alatt. Beszél németül,
románul és olaszul is. L.: Kolozsvár, Farkas-u.
19. Tel: Ref. Koll. 30—86.
Telegdy László, mezőtelegdi és pusztaújlaki,
az Erdélyi Magy. Gazdasági Egylet ü. v. alelnöke. Szül.: Mezőtelegd, 1886 jún. 15., ev.
Atyja: T. József, anyja: alföldi Flatt Malvin.
Nagyváradon a premontrei főgimn.-ban érettségizett, majd a magyaróvári Gazdasági Akadémiát végezte el. 1936-ig mezőtelegdi saját és
rokonai szigetfalusi birtokán gazdálkodott. 1936
óta az Erdélyi Magy. Gazdasági Egylet szolgálatában áll. Az Erdélyrészi Gazdasági Tanács
tagja, a Magy. Nemzeti Kaszinó tagja, v. igazgatója. 1921-ben a királyhágómelléki egyházkerület tanácsbírája, a szigetfalusi ref. egyházközség és a bánáti ref. egyházmegye főgondnoka
volt. Résztvett a világháborúban, tart. huszárkapitány. Kitüntetései: a Signum Laudis a
kard. háromszor, a Károly cs.-ker. és a II: o.
német Vaskereszt. Az Erdélyi Gazda főmunkatársa. Kiváló mezőgazdasági szakismeretekkel
rendelkezik, tanulmányúton járt az Egyesült
Államokban és Kanadában. Németül, angolul
és románul is beszél. L.: Kolozsvár, Majális-u.
16. Tel.: 33—73.
Telegdy Márton dr., ügyvéd, v. I. o. rendőrkapitány. Szül.: Szilágysomlyó, 1891 okt. 21.,
ref. Atyja: T. Márton kereskedő, anyja:
Bogdánffy Anna. A gimn.-ot Marosvásárhelyen
végezte, az egy.-et Kolozsváron, ahol jogi doktorátust szerzett. 1914—17-ig közigazgatási gyakornok volt, 1917-ben harmadaljegyző, majd
I. o. rendőrkapitány lett. 1919-ben a románok
állásából elmozdították, mert megtagadta a
román hűségeskü letételét. A városi tanács
közigazgatási előadóként alkalmazta, 1923-ban
azonban a románok elcsapták. 1923 óta folytat
ügyvédi gyakorlatot, 1940-ben a visszacsatolás
után berendelték a városhoz. A Magy. Párt,
a Magy. Kaszinó és a Torna Kert stb. tagja.
Közigazgatási szakismeretekkel rendelkezik. Né-

Teleki Andor gr.

metországban járt tanulmányúton, a lipcsei
Handelshochschulen másfél semestert hallgatott. Románul is beszél. L.: Marosvásárhely,
Gecse Dániel-u. 10. Tel.: 199.
Telia Liviusz dr., belgyógyász-szakorvos,
DOBI főorvos. Szül.: Marosveresmart, 1899
júl. 25., g. kat. Atyja: T. János honv. alezredes, anyja: Jacobescu Olivia. Kolozsváron a
r. k. főgimn.-ban érettségizett, az egy.-et
Bp.-en és Kolozsváron végezte. 1922-ben szerzett orvosi okl.-et. 1922—40-ig gyakornok,
majd tanársegéd volt a kolozsvári belgyógyászati klinikán. A Dohányjövedéki Biztosító
Intézet rendelő-főorvosa, 1930—40-ig a Gazdasági Akadémia orvosa volt. A kolozsvári
Orvosi Kamara és a kolozsvári Orvostudom.
Társ. v. tagja. Tart. főorvos, az egészségügyi
érd. ker. I. o.-nak tulajdonosa. Münchenben
és Berlinben volt tanulmányúton. Eddig húsz
tudom, munkája jelent meg a vérkeringés pathologiájáról. Németül, románul és franciául is
beszél. L.: Kolozsvár, Petőfi-u. 34. Tel.:
18—49.
Teleki Andor gr., széki a m. kir. Keresk.
Hivatal elnöke. Szül.: Kolozsvár, 1902 szept.
1940 r. k. Atyja: gr. T. Ferenc, anyja: br.
Bánffy Anna. A kolozsvári r. k. főgimn.-ban
érettségizett, a bp.-i Keresk. Akadémián diplomát szerzett, a Közgazdaságtud.-i Egy.-en
tanulmányokat folytatott. 1924—26-ig a bankszakmában működött Erdélyben. 1927-ben egy
kisázsiai ipari vállalat alapításában vett részt
Törökországban, 1929—30-ban pedig Athénben
a bp.-i Külkereskedelmi Intézet R.-T. megbízottja volt. Ezután nyolc évig Párisban élt.
Közben a megalakult Külkeresk. Hivatal párisi,
hágai és brüsszeli kirendeltségének vezetője
lett. 1937-ben a párisi Nemzetközi Kiállítás
h. kormánybiztosa volt. 1939—40-ig Bp.-en
a Weisz Manfréd művek ig.-ként működött,
1940-ben a Keresk. Hivatal szolgálatába lépett.
1940 márc-tól alelnöke volt, aug.-tól pedig az
árellenőrzés orsz. kormánybiztosának helyettese.
1941-ben a hivatal elnöke lett. A francia magy.
Keresk. Kamara alelnöke, a görög Földrajzi
Társ. tagja, a párisi Nemzetközi Borhivatal
magy. kormánymegbízottja, a párisi Kölcsönös Segélyző Magy. Egyes. alelnöke, a
Magy. Gazdasági Club igazgatója. Beutazta
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Ternajgó József dr.

Európát, Kis-Ázsiát, Észak-Afrikát, járt az
Egyesült Államokban. A szaksajtóban értékes
külkereskedelmi vonatkozású cikkei jelentek
meg, főleg az árpolitikáról. Kitüntetései: a
Magy. Érdemrend tisztikeresztje, a becsületrend
tisztikeresztje, a polg. háborús emlékérem, a
Combodge-i parancsnoki ker. és a belga
koronarend lovagker.-je. Németül, franciául és
románul is beszél. L.: Bp., Keresk. Hivatal,
Széchenyi-rakpart 6. Tel.: 120—780.

az Orsz. Magy. Iparosegyes.-et, annak egyik
elnöke volt. Ref. egyházkerületi képviselő.
A kolozsvári Kaszinó vál. tagja, az Erdélyi
Múzeum Egyes., az Erdélyi Gazdasági Egyes.
ig. vál. tagja, az EMKE tagja. Főszerkesztője
az Erdélyi Gazda c. havi folyóiratnak, amely ma
húszezer példányban jelenik meg. Az Ellenzék
c. napilap vezércikkírója. Beutazta egész
Európát. Németül, románul, franciául is beszél.
L.: Kolozsvár, Hegedüs Sándor-u. 12.

Teleki Ádám, széki, gróf, zeneszerző, földbirtokos. Szül.: Kolozsvár, 1894 okt. 4., ref.
Atyja: gr. T. László Gyula, anyja: br. Wesselényi Helén. Kolozsvárott, a ref. főgimn.-ban
érettségizett. Már fiatal korában tehetséges
muzsikusnak bizonyult s a gimn. elvégzése
után Bécsben és Párisban zenei tanulmányokat
folytatott. A világháború első évében bevonult
s egy év után szervi szívbaja miatt felmentették.
Triesztben gazdasági felügyelő volt egy évig,
majd Bécsben a Hadügymin. zeneosztályán
dolgozott, ahol a katonadalokat gyűjtötte
össze. 1918-ban kadétőrmesterként szerelt le.
Első dalestjét 1925-ben Bécsben rendezte, koncertezett Madridban, Kolozsváron és Marosvásárhelyen. Családi birtoka Szatmár megyében van, ahol 500 holdon belterjes mintagazdaságot vezet, svájci tehenészete és yorkshirei
tenyészete bizonyítják kiváló gazdasági érzékét. Irodalmi és zenei téren, mint a Kemény
Zsigmond Társ. és a kolozsvári Filharmóniai
Társ. tagja, fejt ki működést. Zenei művei:
önálló Kompozíciók, Kamarazene-dalok. Megzenésítette Petőfi Sándor Nemzeti dalát. Párisban, Wienben, Madridban, Olaszország több
városában és Salzburgban járt, németül, franciául, angolul beszél. L.: Kolozsvár, Görögtemplom-u. 1. Tel.: 17—86.

Teleki Béla gróf, széki, földbirtokos, orsz.
gyűl. képviselő, az Erdélyi Párt elnöke, az Erdélyi Magy. Gazdasági Egylet alelnöke. Szül. r
Kolozsvár, 1899 máj. 16., ref. Atyja: gr. sz. T.
Artúr, anyja: br. Wesselényi Ilona. A kolozsvári Ref. Kollégiumban érettségizett, majd a
kolozsvári Egy.-en folytatott jogi tanulmányokat. Érettségi után 1917-ben bevonult a 7.
közös huszárokhoz és 1918-ig teljesített kat.
szolgálatot, a román és olasz fronton harcolt.
Tart. zászlós, a II. o. ezüst vit. éremmel kétszer
és a Károly cs.-ker.tel tüntették ki. 1921-ben
átvette a zsibói gazdaságot és azt most is vezeti.
Az 1300 hold terjedelmű birtokán és 1000
holdas erdőbirtokán állattenyésztéssel és vetőmagtermeléssel foglalkozik. Utazásokat tett
Ausztriában, Németországban és Romániában.
Németül, románul és franciául is beszél. L.:
Zsibó, Szilágy vm.

Teleki Ádám, gr., széki, földbirtokos, szerkesztő. Szül.: Kolozsvár, 1900 nov. 23., ref.
Atyja: gr. Teleki Ádám, anyja: br. Zeyk
Ágnes. Gimn. érettségit tett, elvégezte Kolozsvárott a Ref. Theológiát és a Gazdasági Akadémiát, ref. lelkészi és gazdasági okl.-et szerzett. A
Magy. Párt és a Magy. Népközösség szolgálatában működött, két évig a marosi tartomány
képviselője volt a bukaresti képviselőházban.
A Népközösség orsz. elnöki tanácsának tagja.
Megszervezte Erdély, Bánát és a Körös területén

Teleki Ernő, gr., széki, földbirtokos, orsz.
gyűl. képviselő, a r. k. státus tagja, az Erdélyrészi Gazd. Tanács ügyv. alelnöke. Szül.:
Kolozsvár, 1902 szept. 11. Atyja: T. Ferenc
gr., anyja: Bánffy Anna bárónő. Középisk.
elvégzése után a bp.-i Közgazdasági Egy.
hallgatója lett. A közgazdasági tanulmányok
befejezése után paszmosi birtokán gazdálkodott.
1933—36-ig a m. kir. Külkeresk. Hivatal
bukaresti megbízottja volt. A magyar-román
gazdasági kapcsolatok terén tevékenykedett.
Az Erdélyi Múzeum Egylet, az EMGE és az
EMKE vál. tagja. Járt Franciaországban,
Olaszországban és Egyiptomban. Kiváló közgazdasági szakismeretekkel rendelkezik. Franciául, németül és románul is beszél. L.: Kolozsvár, Egyetem-u. 8. Tel.: 24—37.
Ternajgó József dr., v. egyet. tanársegéd,
gyógyszertártulajdonos. Előkelő spanyol csa-
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Thuróczy Károly

ládból származik, amelynek figyelemreméltó
szerepe volt a szabadságharcban és később is
a nemzeti törekvésekért folyt küzdelmekben.
Dédatyja, T. Ferenc, a napóleoni háborúk idején mint cs. és kir. lovaskapitány került az
országba, nagyatyja, T. József, Kossuth Lajos
gyermekkori barátja volt. Édesatyja, T. Cézár,
az aradi Kossuth-párt elnöke és az aradi
Ereklye-Múzeum egyik alapítója. Szül.: Ujarad, 1883. Egy.-i tanulmányai alatt Bp.-en
az egy.-i ifjúság egyik vezére és a Gyógyszerészhallgatók Segélyegyletének elnöke volt. Gyógyszerészi és orvosi okl.-nek kitüntetéssel való
megszerzése után tanársegéd volt Lengyel Béla
vegyészprof. mellett, majd atyja új aradi patikájában, dolgozott. Ekkor választották meg
Temes vm. törv. hat. biz.-ának tagjává. 1917ben Bp.-en gyógyszertári jogosítványt kapott.
Valamennyi gyógyszerésztestületben, továbbá a
Ferencrendi országúti egyházközségben, a Délvidéki Otthonban és más társadalmi közületben vezető szerepet visz. Tevékeny része volt a
Pálos-rend visszatelepítésében, élénk munkásságot fejt ki a magyar céllövősport fejlesztése és
megkedveltetése érdekében. L.: Bp., II.,
Bimbó-u. 81.

Elek, honv. százados, anyja: barlai Szilágyi
Irma. Bp.-en reálgimn. érettségit tett és közszolgálati pályáját Bp.-en a Központi Statisztikai Hivatalnál kezdte meg. 1932-ben a Magy.
Nemzeti Bank szolgálatába állott ellenőri minőségben, majd Cegléden, Pécsett, Székesfehérváron és Győrben teljesített szolgálatot. Felettesei bizalmából 1940 szept.-ben Marosvásárhelyre, majd 1941-ben Sepsiszentgyörgyre került főnökh.-nek. Mint tart. hadapródőrmester, résztvett a felvidéki bevonuláson. Beutazta
Ausztriát és Olaszországot. Beszél németül is.
L.: Sepsiszentgyörgy, Magy. Nemzeti Bank.

Teveli József dr., ügyvéd. Szül.: Szombathely, 1905 okt. 17., r. k. Atyja: id. T. József,
anyja: Némethy Ilona. A kolozsvári Egy. jogi
fakultásán tett jogtud. doktorátust, ügyvédi
okl.-ét a bukaresti Ügyvéd Szöv. adta ki. A
román megszállás utolsó 15 évében több társadalmi egyesületnek volt főügyésze, majd az
Orsz. Magy. Párt központi intézbiz. tagja
és helyi ügyésze, több ipari alakulat vezetője.
Társadalmi és politikai helyzeténél fogva résztvett a kisebbségi élet küzdelmeiben, a román
hatóságok előtti harcaiban, amiért is több
büntető eljárás indult ellene a polgári és katonai hatóságok részéről. A Róm. Katii. Egyház,
a Kath. Caritás Egyes., a Polg. Társaskör,
az Iparos Otthon főügyésze, az Iparos Olvasó
Kör, az Aggmenház, a Timár Társulat, az Asztalos Temetkezési Egyes. ügyésze stb. Németül,
románul is beszél. L.: Szatmárnémeti, Mussolinim. 25. Tel.: 431.

Thordai Lajos, marosvásárhelyi, ny. szfőv.
tanácsnok, ker. elöljáró. Szül.: Nagybánya,
1881 jún. 6., ref. Atyja: néh. T. Imre, anyja:
néh. Vass Róza. Középisk. tanulmányainak
elvégzése után jogtudori okl. szerzett. 1905-ben
lépett a szfőv. szolgálatába és a legkülönbözőbb
beosztásokban, mint tanácsnok, majd ker.
elöljáró 1938 júl. 1-ig teljesített szolgálatot.
Élénk közgazdasági tevékenységet fejt ki,
15 vállalat ig. és felügy. biz. tagja. L.: Bp.,
Szirtes-u. 5/a. Tel.: 268—675.

Thausz Guido, a Magy. Nemzeti Bank
sepsiszentgyörgyi kirendeltségének h. főnöke.
Szül.: Kassa, 1902 szept. 5., r. k. Atyja: T.

Thébusz Aladár dr., m. kir. kúriai tanácselnök. Szül.: Zólyom, 1872, ág. ev. Késmárkon és
Selmecbányán végezte az ev. líceumot, majd jogi
tanulmányait a bp.-i és a hallei Egy.-eken folytatta. Pályáját mint jogggyakornok a balassagyarmati törvényszéknél kezdte, később Nagyszombaton, majd Pozsonyban volt járásbíró.
Törvényszéki bíróvá 1913-ban nevezték ki Bp.re, 1917-ben ítélőtáblai bíró és 1923-ban kúriai
bíró lett. A III. polg. tanács elnöke és 1937
óta a kir. Kúria másodelnöke. Németül is
beszél. L.: Bp., II., Küküllői-u. 9.

Thuróczy Károly, turócszentmihályi és alsóköröskényi, főispán. Szül.: Nyitra, 1879 febr. 7.
Atyja: néh. Th. Vilmos, v. b. t. t., cs. és kir.
kamarás, főispán Nyitrán, majd a m. kir.
Legfőbb Áll. Számvevőszék elnöke, anyja:
néh. Z. Tóth Zsuzsanna, csillagkeresztes hölgy.
Jogi tanulmányai befejeztével államtud. államvizsgát tett. Közpályáját 1901-ben mint szolgabíró kezdte meg Nyitrán, majd főszolgabíró
volt Tornóczon és Nyitrán. A vm. törv. hat.nak bizalmából ezután alispánná választották
meg és ezt az állást megtartotta a cseh meg-
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szállásig, amikor tisztségétől megfosztották.
A megszállás évei alatt törhetetlenül küzdött a
magyarság érdekeiért. A Felvidék visszacsatolása után előbb főszolgabíró volt a barsmegyei
Verebélyen, majd 1940 júl. 8-án a Kormányzó
úr Nyitra-Pozsony vm. főispánjává nevezte ki.
A háború alatt tanusított kitűnő szolgálatai
elismeréséül a polgári hadi érd. ker.-tel tüntették ki. A cseh megszállásig elnöke volt a
Felvidéki Magy. Közművelődési Egyes.-nek és
tekintélyes szerepet vitt a felsőmagyarországi
közéletben. Beszél német, francia és tót nyelven is. L.: Érsekújvár.
Thury Kálmán dr., ügyvéd. Szül.: Nagyvárad, 1871 júl. 1. Középisk. Nagyváradon
végezte, az Egy.-et Bp.-en, ahol doktorátust és
ügyvédi okl.-et szerzett. Szülővárosában nyitott ügyvédi irodát és 1931-ig folytatott ügyvédi gyakorlatot. Majdnem kizárólag közéleti
ügyekkel foglalkozott. A román impérium alatt
derekasan kivette részét a kisebbségi sorsból. Az
Orsz. Magy. Párt elnöki tanácsának volt tagja és
több ref. jótékony egyesület elnöke. A nagyváradi
lapokban gyakran jelentek meg vezércikkei, ezenfelül jogi szaklapokba írt nagy tudásról és széles
látókörről tanuskodó cikkeket és tanulmányokat.
Sokat utazott külföldön, megjárta Ausztriát,
Német- és Franciaországot, ahol mindenütt a
jogéletet tanulmányozta. Németül, franciául,
olaszul és románul is beszél. L.: Nagyvárad,
Sál Ferenc-u. 6. Tel.: 14—86.
Tobler János, v. orsz. gyül. képv. Szül.:
Sopron, 1889. A kelmefestő ipart tanulta ki és
már fiatalon élénk szerepet vitt a keresztényszocialista mozgalmakban. Különösen a munkásságnak keresztény szellemben való szervezkedésén dolgozott lelkesen és a soproni keresztényszocialista szervezetnél a titkári állást töltötte be. Pozsonyban érte az összeomlás. Itt a
csehszlovák elszakított területen újjászervezte a
keresztényszocialista pártot. 1918-tól 1921-ig a
,,Pressburger Tagblatt” felelős szerkesztője
volt. A csehek hazaárulással és kémkedéssel
vádolták, majd elítélték és éppen fogságát töltötte ki, amikor Érsekújváron, a prágai parlamentbe képviselővé választották. A cseh törvényhozásban is erélyesen védte a magyar
kisebbség érdekeit, de ezt csak három éven át
tehette, mert a csehek megfosztották mandátu-
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mától és kiutasították. 1923 óta vezetőszerepet
játszik a keresztényszocialista mozgalmakban. A
bp.-környéki választókerület 1935-ben képviselővé is választotta. A magyar kormány
kijelölése alapján éveken át tagja volt a magyar
küldöttségnek, a genfi munkaügyi értekezleteknek. L.: Bp., VII., Nürnberg-u. 30. Tel.:
197—568.
Tokody Károly, villanyvilágítási vállalkozó,
háztulajdonos és földbirtokos. Szül.: Baja,
1893 jan. 27., r. k. Atyja: T. József, anyja:
Solty Julianna. Tanulmányait Baján, Ujpesten
és Bp.-en végezte, ipari szakmáját pedig Szatmáron tanulta ki, majd a posta és távirda építési
oszt.-nál teljesített szolgálatot és 1918-ban önállósította magát. A világháborúban résztvett, a
távirászokhoz kapott beosztást. A megszállás
alatt agilis tagja volt a Magy. Pártnak, továbbá
a Szatmári Kat. Legényegyletnek s többi
magyar társadalmi egyes.-nek. A románok
súlyos adóemeléssel igyekeztek üzletét tönkretenni, mire lemondott iparengedélyéről és földbirtokot vásárolt. A visszacsatolás után ismét
megnyitotta üzletét, amely Szatmáron sokáig
az egyetlen hasonló keresztény üzlet volt.
L.: Szatmár, Arany János-u. 21.
Toldalagi Mihály gr., dr., nagyercsi és gelencei, Marostorda vm. és Marosvásárhely főispánja. Szül.: Erzsébetváros, 1889 febr. 18., ref.
Atyja: T. Tibor, földbirtokos, huszárőrnagy,
anyja: br. Bornemissza Mária. A marosvásárhelyi Ref. Kollégium elvégzése után jogi tanulmányokat folytatott Genfben, Berlinben, Párizsban, majd végül Bp.-en és a jog és államtud.
doktorátust Kolozsváron szerezte meg. Diplomáciai vizsgára készült, de közben 1914-ben
bevonult és 1918-ig az orosz fronton harcolt.
Később orosz fogságba került, de onnan megszökött. A román megszállás alatt különféle
magyar társadalmi, gazdasági és politikai mozgalmakban vett részt és azokban vezető szerepet játszott. A Magyar Népközösségnek megalakulása óta elnöke, a marosi egyházmegye főgondnoka és a ref. egyházkerület ig.-ának tagja.
Tulajdonosa az I. és a II. o. vit. ér.-nek és a
Károly cs. ker.-nek. Tart. főhadnagy. Egész
Európát beutazta. Ázsiában is járt, széleskörű mezőgazdasági és jogi szaktudásán kívül
publicisztikai munkássága ismert. Németül,
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franciául és angolul is beszél. L.: Marosvásárhely, Vármegyeháza.
Tomcsányi Kálmán, belügymin. államtitkár.
Szül.: Ivánkafalu 1881. Középisk. és jogi
tanulmányait Bp.-en végezte. 1910-ben ügyvédi vizsgát tett. A Magy. Földhitelintézet
szolgálatába lépett majd ügyvédi gyakorlatot folytatott 1920-ig, amikor min. tanácsossá
nevezték ki a Belügymin.-ba, amelynek közbiztonsági
osztályát
vezette
és
jelentős
kodifikációs munkát is végzett. Vezetője volt
az igazgatási rendészeti osztálynak is, majd
Kozma Miklós akkori belügymin. a Min. adminisztratív államtitkári teendők ellátásával bízta
meg. Ebben a pozíciójában igen nagy és felelősségteljes munkakört lát el. Kiváló tevékenységet
fejtett ki a jogszabályalkotások terén és számos törvényjavaslat kidolgozása fűződik nevéhez, így a tűzoltás orsz. megszervezéséről szóló
törvény. Jelentős munkát végzett a tűzoltószervezetek orsz. kiépítése terén is. Kitűnő
szakértője a filmszakmának, amelynek Belügymin.-i vonatkozású kérdéseit is ő szabályozta a min. megbízásából. L.: Bp. X.
Rezső-tér 13. Tel.: 131—402.
V. Tomori Viola dr., vm.-i szociális előadó.
Szül.: Kolozsvár, 1911 jún. 17. Atyja: T. Mihály, anyja: illyefalvi Séra Zsuzsanna. A román
megszállás alatt atyját ötévi börtönbüntetésre
ítélték, ebből 13 hónapot ki is töltött. A csonka
országba menekültek, ahol folytatta tanulmányait. Amerikai, berlini és lipcsei egy.-eken
tanult, utazásokat tett Olaszországban, Ausztriában és Svájcban. A falu szociális problémái
és a néplélektan képezték tanulmányai tárgyát.
Az egy.-en, majd a Szociálpolitikai Intézetben
asszisztens volt. A felszabadulás után a Felvidéken, majd Erdélyben lett szociális előadó.
A Magyar a Magyarért mozgalom munkatársa
volt. A Belügymin. szociális szervezetének,
később az erdélyi szociális szervezetnek, végül
pedig az Orsz. Nép- és Családvédelmi Alap előadója lett. Szociálpolitikával és szociálpszichológiával foglalkozik. „A parasztság szemléletének alakulása” címen önálló munkája jelent
meg. A Magyar Szemle, a Psychológiai Szemle
és a Társadalomtudomány munkatársa. A Magyar Psychológiai Társ., a Társadalomtudományi
Társ. és a német psychológiai és népközösségi
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társ.-ok tagja. Szociális munkája során pedig
119 szociális munkaközösséget szervezett be.
Németül, angolul is beszél. L.: Székelyudvarhely, Vármegyeháza. Tel.: 16.
Tompa Miklós dr., kisborosjenői, m. kir.
tisztiorvos. Szül.: Kőhalom, 1892 nov. 4., ref.
Atyja: T. István, főszolgabíró, anyja: Gödry
Anna. A gimn.-ot Erzsébetvárosban, az egy.-et
Kolozsváron végezte, orvosi okl.-et szerzett.
1914—18-ig kat. szolgálatot teljesített, az olasz
és orosz fronton szolgált, megsebesült. 1921-től
1923-ig magánorv. gyakorlatot folytatott. 1923tól 1940-ig körorvos volt Erdélyben. 1940 szept.ben járási közegészségügyi előadóvá nevezték ki,
1941-ben pedig Sepsiszentgyörgyön m. kir. tisztiorvossá. A Magy. Párt, a sepsiszentgyörgyi
Magyar Kaszinó tagja. Tart. egészségügyi hadnagy, a bronz vit. ér. és a Károly cs. ker. tulajdonosa. Tisztiorvosi vizsgát tett. Németországban és Olaszországban is járt. Németül és románul is beszél. L.: Sepsiszentgyörgy, Rákóczi
György-u. 1. Tel.: 18.
Toóth Sándor, nemes. Nagyvárad város főmérnöke, ügyoszt. vez. h. Szül.: Mezőtelegd,
1893 jan. 10., ref. Atyja: néh. T. Kálmán,
gyógyszerész, anyja: Millye Etelka. A fehértemplomi gimn.-ban érettségizett, tanulmányait a
bp.-i Műegy.-en folytatta, mérnöki okl.-et szerzett. 1914—18-ig kat. szolgálatot teljesített a
101-es gy. e. kötelékében, a szerb, orosz és olasz
fronton harcolt. 1916—18-ig a VII. hadseregfőpar.-ság menetalakulatánál szolgált. Tart. főhadnagy, a koronás arany érd. ker. a vit. ér. szalagján túlajdonosa. 1918-ban lépett Nagyvárad
város szolgálatába, 1940 óta városi főmérnök.
Nagyvárad műszaki légvédelmi előadója. Városi
közig., városrendészeti, rendezési és légoltalmi
szakismeretekkel rendelkezik. Németül, románul is beszél. L.: Nagyvárad, Lukács Györgyutca 52.
Tóth Antal dr., tisztiorvos. Szül.: Máramarossziget, 1905 júl. 7., r. le. Atyja: T. János,
anyja: Csiszár Mária. A máramarosssigeti gimn.ban tett érettségit, a kolozsvári Egy.-en szerzett
orvosi diplomát. 1929—30-ig a kolozsvári tüdőszanatóriumban, 1930—36-ig pedig a máramarosszigeti közkórházban működött. 1936—39-ig
körorvos volt Barcánfalván. A bevonulásig
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Nagybocskón működött mint körorvos. A visszacsatolás óta Máramarosszigeten megbízott tisztiorvos. Tart. főorvos. Egészségügyi kérdésekről,
csecsemő- és gyermekvédelemről több előadást tartott. Németül, románul és franciául is
beszél. L.: Máramarossziget, Szt. István-út 10.
Tel.: 19.
Tóth Ernő dr., m. kir. tiszti főorvos. Szül.:
Palágykomorócz (Ung vm.), 1894., ref. Középisk. Beregszászban, az egy.-et Bp.-en végezte.
Orvosi diplomát szerzett. 1926-ban csonka
Abauj-Torna vm. tiszti főorvosa lett. 1938-ban
a csonka Bihar vm.-be helyezték át, ahol mint
tiszti főorvos 1941 jan. 1-ig működött. 1940
szept.-től 1941 jan. 1-ig Nagyvárad városának
is tiszti főorvosa volt. 1941-ben Kecskemétre
nevezték ki tiszti főorvosnak. Tiszti orvosi képesítésén kívül a bőr- és nemibetegségek szakorvosa. 1921-ben a Prónay-féle alakulatnak
orvosfőnöke volt és ebben a minőségében
összeköttetésben állott a nyugatmagyarországi
felkeléssel. Erdély felszabadulása után a kat.
közigazgatás alatt végzett szervező munkásságáért a kolozsvári hadseregparancsnokságtól
dicsérő elismerésben részesült. Az Orsz. Rákóczi
Szöv. ig. tanácsosa, a Kecskeméti Egészségvédelem fiókszövetség társelnöke, a MONE
tagja. Németül is beszél. L.: Kecskemét,
Arany János-u. 4. Tel.: 545.
Tóth Lajos, az Első Magy. Ált. Biztosító
Társ. főnöke. Szül.: Békéscsaba, 1900 máj. 30.,
ref. Elvégezte a kolozsvári Felső-Keresk.
Iskolát és érettségit tett. Utána bevonult
katonának és a 101-es közös gy. e.-ben Neuhausban teljesített szolgálatot. A románok bevonulása után a békéscsabai tartalékos tisztekkel
együtt 1919 máj.-ban Brassóba, majd Craiovába
és Vulparestibe internálták. Választott tagja
Békéscsaba képv. test.-nek, a Békéscsabai
Fürdő R.-T. ig.-ja, a Békéscsabai Uszó Egyes.
társelnöke. L.: Békéscsaba, Ferenc József-tér
Tel.: 262.
Tóth László dr., kir. törvényszéki bíró.
Károly cs. ker. stb. tulajdonosa. Szül.: Sátoraljaújhely, 1895. Sátoraljaújhelyen végezte a
középisk. és Bp.-en folytatta jogi tanulmányait.
A világháborúban orosz fogságba került. 1921ben mint joggyakornok kezdte meg pályafutá-

Tőkés József

sát, 1926-ban nevezték ki bíróvá a bp.-i I—III.
ker. Járásbírósághoz, 1930 óta a bp.-i kir.
Törvényszék bírája. A Magy. Tennisszöv. ü. v.
alelnöke és kapitánya, önálló munkái: Budapest lakbérleti szabályrendeletei, A német
birodalom jellegzetes jogszabályai, A zsidók
egyenjogosítására és külön jogrend alá helyezésére vonatkozó jogszabályok. Az orvosi jogszabályok gyűjteménye, stb. Ezenkívül igen sok
cikke és tanulmánya jelenik meg szaklapokban. Németül és olaszul is beszél. L.: Bp.,
XII., Mártonhegyi-út 36. Tel.: 357—339.
Tőkés Anna, színművésznő. Szül.: Marosvásárhelyen. Szülővárosában, Temesvárott és
Aradon szerepelt. 1924-ben a „Csodaszarvas”
c. darab Stella szerepében mutatkozott be a
fővárosi közönségnek. Igen nagy sikert aratott
és e fellépése után a Nemzeti Színház azonnal
tagjai sorába szerződtette. Ibsen „Solness
építőmester” c. drámájának “Wangel Hilda
szerepét alakította nemzetiszínházi első fellépésekor, majd több más drámai szerepben
hódította meg a főváros közönségét. Féléves
amerikai turné után 1929-ben visszatért a Nemzeti Színházhoz, amelynek rövid megszakítással
azóta is állandó vezető tagja. Kitűnő jellemábrázoló képessége, széles színjátszó skálája,
gyönyörű orgánuma és pompás megjelenése a
legjobb magyar tragikai színművésznők rangjára emelték, aki egyaránt kiválót nyujt a
klasszikus és a modern női főszerepekben. 1931ben feleségül ment Temesváry Ernő dr. főorvoshoz. L.: Bp., X., Család-u. 21.
Tőkés József, ref. esperes. Szül.: Nagysajó,
1884 dec. 16., ref. Atyja: T. József, lelkész,
anyja: Tóth Irma. Középisk. Marosvásárhelyen és Nagyenyeden végezte el, majd Kolozsváron theológiát hallgatott és az egy.-en tanári
abszolutóriumot szerzett, utána a berlini Egyetem filozófiai fakultását végezte el. Málnás község ref. gyülekezete 1909 máj.-ban választotta
meg r. lelkészévé és azóta ott teljesíti hivatását. 1938-ban lett esperes, közben azonban két
évig az egyházkerületnél mint alszámvevő működött. A román megszállás alatt 1932—1936-ig
a Magy. Párt választása útján Háromszék vm.
közigazgatási tanácsának tagja lett. Számos
vallási és kulturális intézmény alapítása fűződik nevéhez, valamint a falu fejlesztése terén
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szerzett hervadhatatlan érdemeket szövetkezetek vezetésével és fejlesztésével. Napilapokban
és egyházi folyóiratokban jelentek meg isk. és
kulturális tárgykörből rendkívül érdekes és
értékes cikkei, de gyakran foglalkozott írásaiban
politikával is. Egyházkerületi tanácsbíró és az
időszaki bíróság tagja, a nyugdíj int. végrehajtó
biz.-nak tagja. Háromszék vm.-i Magy. Párt
elnöki tanácsának, úgyszintén az Erdélyi
Hangya Szöv. ig.-nak és végrehajtó biz.-nak
is tagja. Németül és románul is beszél. L.:
Málnás, Háromszék vm.
Tölg Gyula dr., vitéz, törvényszéki titkár.
Szül. Lelesz (Zemplén vm.), 1891, r. k. Érettségit a pozsonyi kath. főgimn.-ban tett, jogi
tanulmányait a pozsonyi Jogakadémián és a bp.-i
Tud. Egy.-en folytatta, ahol jogtudorrá avatták. Utána Bp.-en megszerezte a bírói okl.-et.
A világháborút végigharcolta és a harctéren
tanusított kiváló magatartásáért az I. o. ezüst
vit., a bronz vit., ezüst kat. érd. éremmel, a
Károly cs. ker-tel tüntették ki és vitézzé avatták. Bírósági szolgálatba 1926-ban lépett a bp.-i
Itélőtábla területén, jelenleg a bp.-i büntetőtörvényszéken titkár. Több büntetőjogi tanulmánya jelent meg jogi lapokban. Németül is
beszél. L.: Bp.: XIV., Edison-u. 12. Tel.:
297—865.
Törő István dr., vitéz, m. kir. tisztiorvos.
Szül.: Debrecen, 1899 nov. 13., ref. A debreceni ref. főgimn.-ban érettségizett, az egy.-et
Bp.-en végezte. 1924-ben orvosi okl.-et szerzett, 1934-ben elvégezte a tisztiorvosi tanfolyamot. 1926-ig a bp.-i Szt István-kórházban volt
s.-orvos és Debrecenben OTI laboratóriumi
orvos. 1926—36-ig Szerepen mint községi orvos
működött, 1936 ótaN Nagyiétán, Berettyóújfalun és Nagyváradon volt tisztiorvos. Nagyváradon járási vitézi hadnagy. 1917—18-ig
kat. szolgálatot teljesített az olasz fronton,
1918-ban olasz fogságba került. 1919-ben a
Nemzeti Hadsereg tagja volt, 1920-ban pedig
az Egy.-i Zászlóaljban szolgált. Tart. főorvos,
az I. és II. o. ezüst vit. ér., a bronz vit. ér., a
Károly cs.-ker. és a háborús eml. ér. tulajdonosa.
A „Népegészségügy” c. lapban több dolgozata
jelent meg szociális problémákról. Németül is
beszél. L.: Nagyvárad, Pázmány Péter-u. 1.
Tel.: 18—92.

Török Kálmán

Török Andor dr., kadicsfalvi, OTI ellenőrzőorvos. Szül.: Gyulafehérvár, 1902 dec. 14., ref.
Atyja: T. Bálint, szövőgyártulajdonos, anyja:
Szopora Ida. A szászvárosi ref. Kun-Kollégiumban végezte középisk., a kolozsvári Egy.-en
szerzett orvosi diplomát 1929-ben. 1932-ben
egészségügyi diplomát és egészségtantanári
okl.-et nyert. 1930-ban Aradon volt közkórházi
főorvos, 1936-ban Petricsben működött mint körorvos. 1936—40-ig Ó-Béba (Temes vm.) OTI körzeti orvosa és körorvosa volt. 1940 óta Nagyváradon OTI ellenőrzőorvos. Németül és románul is beszél. L.: Nagyvárad, Szt. János-u. 13.
Tel.: 13—49.
Török Bálint, az EMGE ig.-ja. Szül.: Kolozsvár, 1887 dec 31., ref. Atyja: dr. T. István,
kolozsvári Ref. Kollégiumi ig. Középisk. a kolozsvári Ref. Kollégiumban végezte, diplomát
a kolozsvári Gazdasági Akadémián nyert, úgyszintén okl.-et szerzett Bp.-en a felsőbb
szőlészeti és borászati tanfolyamon. Pályáját a
Metternich Sándor-féle biatorbágyi uradalomban kezdte és ott szerzett gyakorlati ismereteket. 1910 óta, ötévi megszakítással, az EMGE
kötelékében működött. Közben 1914—20-ig Tordán, Tordaaranyos vm. gazdasági titkára volt.
Jelenleg az EMGE ig.-ja és felelős szerkesztője
az „Erdélyi Gazda” és „Méhészeti Közlöny” c.
szaklapoknak. Az Orsz. Magy. Párt kolozsvári
tagozatának 15 éven át alelnöke volt, az Erdélyi
Méhészegyes tb. alelnök-főtitkára, a kolozsvári
Gazdasági Egyes. titkára, továbbá tagja az
Erdélyi Múzeum Egyletnek, az EMGE-nek és
számos más társadalmi közületnek. Tagja az
Orsz. Sajtókamarának, közgazdasági sajtótudósító és szerzője „A gyümölcsfák kártevői” c.
munkának. L.: Kolozsvár, Majabi-u. 16. Tel.:
36—86.
Török Gyula dr., járási m. kir. állatorvos.
Szül.: Szombathely, 1909. A bp.-i Állatorvosi
Főisk.-án végzett tanulmányok után állatorvosi
okl.-et, állatorvosi tisztivizsgai okl.-et és állatorvosi doktorátust szerzett. Több éven át m.állatorvos volt Diósgyőrben, 1938-ban állatorvos-gyakornok Szikszón és Barcson, 1938
szept. 10-től járási m. kir. állatorvos a pestmegyei Abonyban. L.: Abony, Petőfi-u. 4.
Török Kálmán, MÁV üzletigazg., a kolozs-r
vári üzletv. vezetője. Szül.: Kolozsvár, 1879
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okt. 13., ev. Atyja: dr. T. István, ref. kollégiumi
tanár, anyja: Beddi Anna. A kolozsvári Ref.
Kollégiumban érettségizett, a bp.-i Műegy.-en
mérnöki okl.-et szerzett. 1903-ban lépett a
MÁV szolgálatába. A bp.-i Igazg. D. I. oszt.
vezetője volt. 1940 szept. óta a kolozsvári
üzletvezetőség vezetője. A Mérnök és Építész
Egylet, az Orsz. Magy. Sajtókamara tagja.
Kiváló vasúti, műszaki szakismeretekkel rendelkezik. A „Pályafenntartás” c. lapot szerkesztette. Német- és Franciaországban járt
tanulmányúton. Beszél németül is. L.: MÁV
ig.-ság, Bp.
Traeger Ernő dr., min. oszt.-főnök. Szül.:
Pinkafő, 1887. Jogot hallgatott a bp.-i és a
kolozsvári Egy.-en és jogi doktori diplomát
szerzett. Már gimnazista korában kitűnt gyorsírói tudásával, szerkesztette a „Soproni Gyorsíró” c. szaklapot és rendkívül buzgó munkát
fejtett ki a gyorsírás elméleti egyszerűsítése és
gyakorlati kifejlesztése céljából. Nagy tudományos felkészültséggel vett részt Fabro Henrik dr., az orsz. gyűl. gyorsíróiroda néhai kitűnő
főnökének oldalán a gyorsíró-egyes.-ek irányításában. Egészen fiatalon megválasztották a
Gyorsírástudom. Társ. titkárává és főszerkesztője volt a magyar „Gyorsírási Ujság”nak. Elnöke volt a Bp.-i Egy.-i Gyorsíró Egyes.nek és az Orsz. Diák Gyorsíró Szöv.-nek. 1912ben Bécsbe került a közös Pénzügymin.-ba,
ahol Thallóczy Lajos o.-főnök mellett titkárként
működött és a magyar sajtóügyeket intézte.
A későbbi évek folyamán személyi titkára volt
Bilinski, Koerber, Hohenlohe herceg, Burián gr.,
Spitzmüller br., Kuh-Chrobak br. közös pénzügymin.-eknek. Egy ideig az elnöki o. vezette,
majd főnöke volt a közjogi, statisztikai és fordítói o.-oknak. A világháború folyamán ismételten járt bizalmas kiküldetésben az osztrákmagyar és német főhadiszálláson és ő írta azoknak a tanácskozásoknak a jegyzőkönyvét is,
amelyeket Vilmos császár és IV. Károly király
jelenlétében tartottak. Ismételten kapott megbízást igen fontos ügyeknek a magyar kormánnyal való letárgyalására. Kiváló érdemei
elismeréséül számos kitüntetésben részesült többek között megkapta a Ferenc József-rend lovagker.-jét, a polgári hadi ker. II. o.-át stb. Az
összeomlás után kivált az állami szolgálatból,
amelybe Teleki Pál gr. első min.-elnöksége ide-

Trombitás József dr.

jén lépett vissza. Rendkívül fontos megbízatása volt a soproni népszavazás idején, amikor
mint a magyar kormány kiküldöttje működött
a szavazást végrehajtó közös biz.-ban, majd
a magyar-osztrák határmegállapító biz.-ban.
1926-ban a gyorsírási ügyek kormánybiztosává nevezték ki. Ebben a munkakörben rendkívül nagy érdemeket szerzett és
új
korszakát
nyitotta
meg
a
magyar
gyorsírásnak, különösen annak a középisk.ban kötelező tantárgyként való bevezetésével. Pályája során fokozatosan előlépett
min. oszt.-főnökké és ebben a rangban vezetője a Min.-elnökség úgynevezett összekötő
osztályának. L.: Bp., XI., Bercsényi-u. 9.
Tel.: 258—039.
Treer Mór Ferenc, műegyetemi m.-tanár,
tanársegéd. Szül.: Pétervárad, 1896 márc. 1.,
r. k. Atyja: dr. T. József, orvos, anyja: Wosinszki Katalin. Nagybátyja Wosinszki Mór
tolnamegyei régész és apát. Szekszárdon érettségizett, Bp.-en gépészmérnöki okl.-et, műszaki
doktorátust szerzett. A „Folyadékáramlások”
c. tárgykörből m.-tanárrá képesítették. Még az
okl. megszerzése előtt 1915—18-ig kat. volt.
1922-ben Bánki prof. tanársegéde lett. Csaknem
minden nyáron tanulmányúton volt NyugatEurópában. 1930-ban a svéd kormány ösztöndíjával Stockholmban folytatott tanulmányokat. 1932 óta Schimanek prof. gép-laboratóriumában működik. Főleg gyakorlati célú tudom,
kutatásokat folytat, különösen motortechnikával foglalkozik. A Collegium Hungaricum vál.
tagja, a Kelenföldi Gazdasági és Kulturális
Egylet titkára, a bp.-i Mérnöki Kamara és a
Magy. Mérnök- és Építészegylet, valamint a bp.-i
Urak Kongregációja tagja. Göttingenben, Münchenben, Berlinben és Stockholmban volt tanulmányúton. A mintegy harminc tudom, értekezésének nagy része külföldön jelent me g
L.: Bp., Bornemisza-u. 12.
Trombitás József dr., orvos. Szül.: Marosugra, 1907 febr. 4., ref. Atyja: T. János, anyja:
gyulasi Páll Katalin. A marosvásárhelyi Ref.
Koll.-ban végezte középisk., az egy.-et Kolozsváron, ahol orvosi okl.-et szerzett. 1932-ben a
kolozsvári nőgyógj ászati klinika tanársegédje.
1932—33-ban a bp.-i II. sz. női klinika gyakornoka volt, majd a marosvásárhelyi áll. kórház
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női osztályán működött 1935-ig, utána a marosvásárhelyi szanatórium női oszt. főorvosa lett.
Nőgyógyász, szülész-szakorvos. A Magy. Párt
intéző biz. tagja és kultúrszakoszt. előadója.
A MSE, az EKE és a ref. Ifjúsági Egyes., valamint a Magy. Kaszinó tagja. 1935-ben Bécsben
folytatott orvosi tanulmányokat. A Magy. Népegészségügyi Szemlében több tudományos cikke
jelent meg. Németül, románul, franciául is
beszél. L.: Marosvásárhely, Vilmos császár-út
17. Tel.: 162.
Trupp Károly, szövetkezeti ig. Szül.: Bp.,
1901 szept. 26., r. k. Atyja: id. T. Károly, anyja:
néh. Svarba Irén. Bp.-en keresk. érettségit tett,
1920—25-ig a Magy. Ált. Hitelbank szolgálatában állott, 1925—40-ig pedig a Hangya Központ gyümölcsoszt. vezetője volt. 1940 júl.
óta a Gyümölcstermelők Orsz. Beszerző és
Értékesítő Szöv. ü. v. igazgatója. Járt Németországban, Olaszországban és Svájcban. Németül is beszél. L.: Bp., II., Nagyajtai-u.
l/b. Tel.: 189—490.
Tulogdy János dr., a kolozsvári Bef. Kollégium r. tanára. Szül.: Torda, 1891 okt. 12., ref.
Atyja: néh. T. Sámuel, anyja: néh. Kónya
Ilona. A kolozsvári Ref. Kollégiumban érettségizett, a kolozsvári Egy.-en középisk. tanári
okl.-et a bp.-i Egy.-en pedig bölcsész-doktori
okl.-et szerzett. A mozgósításkor bevonult a
kolozsvári 21. honvédekhez, résztvett a világháborúban, az orosz fronton harcolt, egyszer
megsebesült. 1918-ban szerelt le. Tart. főhadnagy, a Károly cs. ker. tulajdonosa. 1918 óta
a kolozsvári Ref. Kollégium tanára. Természettudományokkal foglalkozik. Az Erdélyi Múzeum Egyes. és az Erdélyi Kárpát Egyes.
vál. tagja. Állattani tankönyvet írt, Erdély
geológiájáról könyve jelent meg. Turisták és
cserkészek számára kézikönyvet adott ki. A természettud. köréből számos értekezést és dolgozatot írt. Járt Svájcban, Olasz- és Franciaországban. Németül, románul is beszél. L.:
Kolozsvár, Farkas-u. 13.
Tunyoghy Emil, okl. gazdász, földbirtokos,
vm.-i törv. hat. biz. tagja. Szül.: Székelyhíd,
1884 jún. 10., ref. Atyja: T. Lajos, földbirtokos, anyja: Schwarczer Mária. A gimn.-ot
és a gazdasági akadémiát Debrecenben végezte,

Turi Elemér

majd leszolgálta önkéntes évét a debreceni
39. gy. e.-ben. A háború kitörésekor mint tart.
hadnagy a galíciai harctérre ment, még abban
az évben megsebesült és 1915 máj.-ban rokkantként elbocsátották. Mint erős nemzeti
érzésű, a román megszállás alatt gyermekeit
Debrecenben iskoláztatta és fiai Debrecenben
szerezték meg a gazdász-, illetőleg gyógyszerészi okl.-et. L.: Poklostelek.
Turáni Endre (Czimtolinetz), előadóművész.
Szül.: Nyíregyháza, 1908 ápr. 8. Atyja: néh.
Cz. János tanító, anyja: Molnár Erzsébet,
egyik nagybátyját, Cz. Mihály ruszin gazdát,
Teleki Pál gr. min.-elnök a felvidéki harcokban tanusított hősiességéért 1938-ban aranyplakettel tüntette ki. Felsőkeresk. isk.-ban érettségizett, sok nélkülözés után jutott be a Rákosiféle színiiskolába, majd onnan kikerülve a honvédségnél kezdte meg művészi pályáját, ahol
most is hazafias és buzdító előadásokat tart.
Szép sikere volt a Városi Színházban bemutatott
„Frontharcosok” c. színműben. L.: Bp., VII.,
Dob-u. 87. I. 21.
Turi Elemér (családi neve: Túri Turgonyi
Elemér). Színművész, rádióíró, ny. színig., hadirokkant, e. e. százados. Szül.: Mezőtúr, 1874
ápr. 3. Atyja: néh. T. T. Lajos ref. lelkész, v.
orsz. gyűl. képv., anyja: néh. komonkai Korponay Aranka, Korponay János 48-as honv. ezredes
leánya, a lőcsei fehérasszony utolsó egyenes
leszármazottja. Érettségizett, majd színitanodai
diplomát szerzett. 1893 óta a Budai Színkörben,
Kolozsvárott, Pozsonyban, Temesvárott, a
Király Színházban és a Magyar Színházban szerepelt. A némafilm idejében mint filmszínész
nyolc főszerepet játszott. A világháborúban
kétszer sebesült. A Signum Laudis a kardokkal,
seb. ér. a kétsávos szalagon és a Károly cs.-ker.
tulajdonosa. A háború után a „Katonaszínészek” elnöke. A Keresztény Zene- és Színművészek Nemzeti Szöv.-ének ig.-ja, az Orsz. Színészegyes.-nek húsz éven át volt ig. tanácsosa.
Jelenleg a Magy. Nyugdíjas Színészek Egyes.
alelnöke, a „Turul” Szépmíves Egyes. patrónusa, a HONSz X. ker. tb. elnöke és a „Hungária” Közművelődési Egyes. vál. tagja. Két
színdarabját „Asszonyok” és „vitéz Kurucz
Miklós” címűeket előadták vidéken. Németül is
beszél. L.: Bp., X., Stróbl Alajos-u. 7.
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Tury Sánder Kornél dr., egyet. nyilv. r. tanár.
Szül.: Bp., 1892 máj. 7. Atyja: dr. T. Sándor,
a m. kir. kúria ny. tanácselnöke, a Magy. Érd.
rend középker.-jének a csillaggal tulajdonosa.
Egyet. tanulmányainak befejeztével egységes
ügyvédi és bírói okl.-et szerzett, majd egyet.
m.-tanár lett a Pázmány Péter Tud. Egy.-en.
Az Igazságügymin.-ban is teljesített szolgálatot
mint min. titkár, majd mint min. o.-tanácsos.
1926-ban nevezték ki egyet. tanárrá. A Magy.
Tud. Akadémia tagja, a Magy. Jogász Egylet
hiteljogi szakoszt. alelnöke. Jelentős szakirodalmi tevékenységet fejtett ki, több nagy,
szakkörökben rendkívüli elismeréssel fogadott
műve jelent meg. A polg. érd. ér. tiszti ker.jének tulajdonosa, a berlini német Bizt.
Egyes. vál. tagja. Több külföldi tanulmányutat végzett és mindenkor a magyar jogtud.
szolgálatába állította szerzett tapasztalatait.

Tuzson Pál dr.

Beszél németül és angolul is. L.: Szeged,
Vörösmarty-u. 7.
Tuzson Pál dr., egyet. m.-tanár, vegyészmérnök. Szül.: Zernest (Fogaras vm.), 1907 márc.
18. Középisk. végezte után a bp.-i Műegy.-en
vegyészmérnöki, műszaki doktori képesítést
szerzett. Pályáját 1926-ban a zernesti papírgyárnál kezdte mint mérnök, onnan 1928-ban
a pécsi Erzsébet Tud. Egy. orvosi karának
Kémiai Intézetéhez került tanársegédnek, ahol
később egyet. m.-tanárrá habilitálták. Jelenleg a
Chinoin gyógyszervegyészeti gyár kutató oszt.-án
működik. Különös szakismerettel bír a szerves
kémia és orvosi kémia tárgykörben. Több mint
negyven tudom, értekezése és tanulmánya jelent
meg magyar, német, angol és francia szakfolyóiratokban. Németül, románul és angolul is beszél. L.: Bp., II., Erőd-u. 6.
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Udvary József dr.

U
Udvary András dr., nádudvari, a Del-Ka
cipőkeresk. R.-T. nagyváradi fiókjának vezetője.
Szül.: Kolozsvár, 1903 máj. 3., ref. Atyja:
néh. n. U. András, anyja: Sükösd Osztián
Róza. A kolozsvári Ref. Kollégiumban érettségizett, egy.-i tanulmányait Kolozsváron, Strassburgban, Párisban és Szegeden folytatta,
Kolozsváron és Párisban ref. lelkészi okl.-et
Szegeden pedig államtud. és közgazdasági
okl.-et szerzett. Úgy szegedi tanulmányait,
mint a párisi Theológiát kitüntetéssel végezte.
1928—1939-ig ref. lelkész volt Pitesti regati
városban. Csaknem akkora területen, mint
fél Erdély, megszervezte a ref. magyarságot,
Pitestiben magyar olvasóotthont és nagy
könyvtárakat rendezett be a környék magyarsága részére. A románok gyakran meghurcolták,
többször volt letartóztatásban, de mindig sikerült tisztáznia magát. Végre 1939-ben a zaklatások miatt nyugdíjba ment. A visszacsatolás
után a Del-Ka igazgatója lett. A Caloin Société
de France levelező tagja, a nagyváradi Keresk.
Csarnok elnöki tanácsának tagja. Egyházmegyei
tanácsos, belmissziói előadó, 1930—39-ig a ref.
egyházmegye aljegyzője volt. A Bukarestben
megjelenő ref. Egyházi Ujságban számos cikke
jelent meg a regáti magyarságról. Filozófiával,
szociálpolitikával és közgazdasággal foglalkozik.
Külföldön három hónapig mint munkás tanul-

mányozta a szociálpolitikat. Tart. katonalelkész. Németül, románul és franciául is beszél.
L.: Nagyvárad, Szent Anna-u. 36. Tel.: 10-76.
Udvary József dr., Szilágysomlyó polgármestere. Szül.: Szilágyszentkirály, 1884 jan.
17., ref. Atyja: néh. U. József, anyja: néh.
Székely Józsa. Zilahon a ref. Wesselényi
Kollégiumban érettségizett, egy.-i tanulmányokat Bp.-en, Debrecenben és Kolozsvárott
folytatott és Kolozsvárott államtud. doktorátust szerzett. Ügyvédi gyakorlatot folytatott, majd Szilágysomlyó helyettes polgármestere
volt 1910—23-ig. Ezután ismét ügyvédi gyakorlatot kezdett. 1914—18-ig kat. szolgálatot
teljesített, résztvett a világháborúban, az orosz
és olasz frontokon küzdött és mint főhadnagy
szerelt le. 1940-ig volt ügyvéd, majd a visszacsatolás után Szilágysomlyó polgármestere lett.
A Magy. Párt szilágysomlyói ügyv. alelnöke,
a vm.-i tagozat szervezési és propaganda oszt.
elnöke, az országos központi intéző biz. tagja.
A Magy. Kaszinó vál. tagja. A Magy. Pártnak
állandó képviselőjelöltje volt. A szilágysomlyói
Daloskor alapítója és elnöke, a Műkedvelő
Társ. igazgatója, az Iparoskor alapítója és
első elnöke, a szilágysomlyói ref. egyházközség
főgondnoka, a szilágyszolnoki egyházmegye
tanácsosa, a Gloria Magy. Hitel-szöv. alapítója
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és ügyv. elnöke. Szerkesztője a Szilágysomlyó
c. politikai hetilapnak, számos napilap munkatársa. Harmincöt éve újságíró. A II. o. ezüst
vit. érem és a Károly cs.-ker. tulajdonosa.
Hadosztálydícséretben részesült. Szőlő- és gyümölcsgazdasággal is foglalkozik. Leánya Udvary Gyöngyvér, a Magy. Nemzet c. lap
belső munkatársa. Románul is beszél. L.:
Szilágysomlyó. Tel.: 2.
Ugron István, ábránfalvi, Primor, v. b. t. t.
cs. és kir. kamarás, ny. r. k. követ és megh.
miniszter. Szül.: Mező-Zák, 1862 sze pt. 24., ref.
Ősi székely család tagja, amely Ábránfalvát jure
primae occupationis (ősi honfoglalás jogán)
bírja. A család primori rangját elismerték.
Atyja: néh. á. U. Sándor, anyja: néh. malomvizi Kendeffy Róza. Kitűnő eredménnyel
érettségizett Segesváron, majd 1886-ban elvégezte a bécsi Keleti Akadémiát, ahol diplomát
is szerzett. Diplomáciai pályájának állomásai:
Smyrna, Velence, New York, Alexandria, Varsó,
Bukarest, Belgrád, Bécs és ismét Varsó. Az
összeomlás után visszatért Erdélybe, ahol
mindig a magyarság jogaiért küzdött. Báró
Jósika Sámuellel megalapította az Erdélyi Orsz.
Magy. Pártot s Jósika halálakor annak elnöke
lett, de politikai okokból 1926-ban lemondott
és helyét átadta gróf Bethlen Györgynek. A
párt munkásságában ezután is élénk részt
vett. Gróf Esterházy Kálmán elnök halála
után sokat fáradozott az Erdélyi Magy. Egylet
jogaiért s 1923-ban az egylet elnökévé választották, azonban a román kormány kívánságára,
mint exponált politikai vezér, ezen állásáról is
lemondott, úgyszintén a Hangya Szöv. Központ
elnökségéről is. 1921-ben a kolozsvári Ref.
Theológia főgondnokául választotta, 1923 óta a
Kolozsvári Takarékpénztár és Hitelbank elnöke.
Ugyanebben az évben választották meg az Erdélyi Ref. Egyházkerület orsz. fő gondnokává, később pedig vezető főgondnokává. A Romániai
Magy. Népliga 1930-ban díszelnökévé választotta. 1925-ben mint az Erdélyi Ref. Egyház kiküldöttje résztvett a stockholmi világkonferencián, úgyszintén később a prágai és a berni konferenciákon. 1925-ben Genfben a Népszöv.-nél
benyújtotta az erdélyi egyházak panaszát a
magánoktatási korlátozások miatt. Előrehaladott kora miatt 1934-ben az összes vezetőállásokról és tisztségekről lemondott. Tulajdo-

Ujváry Árpád

nosa a következő kitüntetéseknek: Ferenc
József rend nagykeresztje, a háborús érdemrend
I. o., a vaskorona rend lovagja, a Johannita
rend jogi lovagja, a román korona és a szerb
Szava rend nagykeresztese, az orosz Szent Anna
és Vladimir rend, a török Oszmania és Medjidi parancsnoka, a porosz Korona rend lovagja stb. A diplomáciában eltöltött hosszú
és rendkívül eredményes évei során bejárta
csaknem az egész világot, tanulmányúton
járt 1897—99-ben a Kaukázusban, KözépÁzsiában és Egyiptomban is a Níluson. Tökéletesen beszéli a német, francia, angol és
olasz nyelveket, beszél ezenkívül törökül,
oroszul, új-görögül, szerbül és románul is.
L.: Kolozsvár, Mussolini-út 115.
Uhlyarik Ferenc dr., Bihar vm. árvaszéki
elnöke. Szül.: Sopron, 1893 júl. 21., r. k.
Középisk. elvégzése után Bp.-en jogtud. doktorátust szerzett. 1914—1923-ig katonai szolgálatot teljesített, előbb, mint tart. majd, pedig
mint tényleges tiszt. A világháborúban az
olasz és orosz fronton volt, ahol megsebesült.
1923-ban Bihar vm. szolgálatába lépett mint
árvaszéki ülnök, 1930 óta árvaszéki elnök.
A bihari Tenisz és Vívó Club alelnöke. Tart.
százados, kitüntetései: a Signum Laudis
kétszer, a II. o. ezüst és bronz vit. érem, a
Károly cs.-ker. Németül is beszél. L.: Nagyvárad, Vármegyeháza.
Ujváry Árpád, érsekújvári, keresk. Szül.:
Magyarsárd, 1900 szept. 29., r. k. Atyja: U.
Árpád, anyja: Püspöky Gizella. Az Ujvárycsalád egyik őse Mária Teréziának udvarában
viselt tisztséget. Iskoláit Kolozsvárott járta
s ugyanitt tanulta ki a fűszer- és csemegeszakmát. Gőzgépek és robbanómotorok kezelésére
jogosító okl.-et szerzett. 1917-ben szabadult
fel s a következő évben az olasz frontra került.
Leszerelése után mint mechanikus dolgozott.
1924-ben vette nőül Borbély Katalint, ugyanebben az évben nyitotta meg Gyalun üzletét,
amely a község egyik első kereskedése. A román
megszállás alatt minden magyar megmozdulásnak lelkes támogatója volt, anyagilag és
erkölcsileg is. A r. k. egyháztanácsnak, a
kolozsvári Gazdasági Egyletnek tagja, a gyalui Gazdakör pénztárosa. A románok súlyos
adókkal terhelték, hogy a kisebbség ügyeinek
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pártfogásától elrettentsék. Beszél románul is.
L.: Gyalu.
Uray Tivadar, színművész, a Nemzeti Színház örökös tagja. Szül.: Munkács, 1895. Középisk. Aradon végezte. Előbb a bp.-i Tud. Egy.
orvosi fakultását látogatta, de a színészethez
érzett vonzódásból beiratkozott a Színészegyes,
iskolájába, hogy színészi pályára lépjen. Alighogy 1915-ben elvégezte az iskolát, a Belvárosi
Színház szerződtette. Már első fellépésével nagy
sikert aratott, úgyhogy 1917-ben a Nemzeti
Színház szerződtette tagjául. Itt az „Árva
László király”-ban lépett fel először, igen nagy
sikerrel. Néhány éven át a Magyar és a Király
Színháznak volt tagja, az utóbbiban lépett fel
Lehár ,,A sárga kabát”-jában, de már 1923-ban
visszaszerződtette a Nemzeti Színház, amelynek most egyik legkiválóbb, igen sokat foglalkoztatott tagja. A színművészet és a Nemzeti
Színház szolgálatában szerzett kimagasló érdemei elismeréséül a kultuszkormány az ország
első színházának örökös tagjává nevezte ki,
1941-ben pedig megkapta a színészek legjelesebbjei számára létesített aranyérmet. Évek óta
több film főszerepében is rendkívül nagy sikert
aratott. A Nemzeti Színházban és Kamara Színházban
egyformán
tökéletes
alakításokat
mutatott be klasszikus és modern darabokban,
köztük a „Bánk bán”-ban, az „Egy magyar
nábob”-ban, az „Aranyember”-ben, az “Ágis
tragédiájá”-ban, „A hazug”-ban, „Az új földesúr”-ban, „A kaland”-ban stb. Nagyvonalú
drámai lendülete, emberábrázoló ereje, finom,
néh. Náday Béláéra emlékeztető előadásmódja
és taglejtése, nemkevésbbé aranyos humora a

Ürmösi József

magyar színészi gárda legprominensebb tagjai
sorába emelték. Felesége Ághy Erzsi, a Nemzeti Színház kitűnő művésznője. L.: Bp., V.,
Pannónia-u. 22. Tel.: 129—944.
Ürmösi József, unit. püspöki titkár, teológiai m. tanár. Szül.: Siménfalva, 1879 dec. 28.,
unit. Atyja: Ü. Kálmán, unit. esperes-lelkész.
A kolozsvári unit. főgimn.-ban érettségizett,
ugyancsak Kolozsváron szerzett papi és teológiai tanári okl.-et. A lelkészi okl. megszerzése
után 1904-ben Homoródszentpál községe hívta
meg lelkésznek, ahol az akkor nagy méreteket
öltött Amerikába való kivándorlási láznak igyekezett gátat vetni. Első volt, aki a nép gazdasági oktatásával, szervezésével, gazdakör, fogyasztási és tej szövetkezetek alapításával megértette a néppel, hogy itthon a helye. Ezekre
a szempontokra felhívta a vezető körök figyelmét is. Lelkészi feladatát szociális feladatokkal
kapcsolta össze. A Hangya Szöv. és tejszöv.-ek
fenntartása érdekében nagy agitációt fejtett
ki. A román megszállás alatt tagja volt az
erdélyi Hangya Szöv. igazgatóságának. Több
egyházi egyes. vál. tagja. Teljes áttekintő és
alapos ismereteket szerzett szociális-szövetkezeti téren. Ezekről tanfolyamokon szakelőadásokat tartott. Önálló művei: Nyári vasárnapi tanítások, Lelkészi helyzetünk és a nép.
Népnevelés és a falu szervezése, Lelkipásztori
gondozás és a gazdasági szociális kérdés, Igehirdetésünk kívánalmai, A gyakorlati teológia
fő irányelvei. Szerkesztette az Unitárius Szószék és az Unitárius Közlöny c. lapokat. Németül, románul is beszél. L.: Kolozsvár,
Kossuth Lajos-u. 12. Tel.: 33—04.

[Erdélyi Magyar Adatbank]

Vadady F. Károly

314

Vajna Mihály dr.

V
Vadady F. Károly, Marosvásárhely város
főjegyzője. Szül.: Marosvásárhely, 1893 okt.
16., ref. Atyja: V. Sándor kereskedő, anyja:
Valay Berta. Marosvásárhelyen a ref. főgimn.ban érettségizett, a kolozsvári Egy.-en jogot
végzett. 1915—17-ig a 23. vadászoknál kat.
szolgálatot teljesített. 1918 óta a város szolgálatában áll, 1940 nov.-ben nevezték ki főjegyzővé. A Ref. Dalárda alelnöke, ref. egyháztanácsos és iskolaszéki tag, a Magy. Kaszinó főtitkára. A városi adminisztráció-szakértője. Több
törvényt fordított románról magyarra. Járt
Ausztriában, Olaszországban és Jugoszláviában.
Németül, románul is beszél. L.: Marosvásárhely, Városháza. Tel.: 693.
Vadon Géza dr., szfővárosi főjegyző-előljáró. Szül.: Nyüved (Bihar vm.), 1884. Atyja:
V. Miklós, ref. lelkész, anyja: Csánky Ilona.
Középisk. Debrecenben és Kisújszálláson, jogtud. tanulmányait Debrecenben és Bp.-en
végezte és Kolozsvárott szerzett államtud.
doktorátust. Diákkorában egyik legkitűnőbb
magasugrója volt az országnak, 1909-ben és
1911-ben elnyerte Magyarország magasugróbajnokságát, de külföldön is előnyösen képviselte a magyar színeket. 1910 febr.-ban ideiglenes hivatalnoki minőségben lépett a szfőváros
szolgálatába. Előbb a VII. kerületi elöljáróság-

nál, majd a különböző — jelenleg polgármesteri — ügyosztályokban dolgozott, hoszszabb időn át a kat.-i és illetőségi, a magasépítési, a közművelődési stb. ügyosztályokban.
Azután az V. kerületi előljárósághoz került,
ahol több éven át teljesített szolgálatot. Néhány
hónapi h. előljárói működés után a polgármester 1940 jan.-ban az V. kerületi elöljáróság
vezetésével bízta meg és azóta áll a kerület közigazgatásának élén. A Szt István-város közönsége a legnagyobb szeretettel és megbecsüléssel
veszi körül, mert nemcsak a szfőváros egyik
legképzettebb főtisztviselője, hanem a támogatásra szorulók pártfogója és minden érdemes szociális, valamint emberbaráti ügy előmozdítója.
Vajna Mihály dr. kovásznai, orvos, fogorvos. Szül.: Sepsiszentgyörgy, 1898 júl. 17.,
ref. Atyja: k. V. Tamás, anyja: szörcsei
Donáth Ágnes, közismert székely nemesi család
sarjai. A sepsiszentgyörgyi Ref. Székely Mikó
Kollégiumban érettségizett, majd 17 éves korban katona lett. A világháború végéig szolgált,
mint tart. hadnagy szerelt le, az I. és II. o.
ezüst vit. érem tulajdonosa. Az egy.-et Bp.-en
végezte, majd hazament Erdélybe, ahol a románok nem nosztrifikálták diplomáját. Igy
kénytelen volt román egy.-re beiratkozni, a

[Erdélyi Magyar Adatbank]

Valentiny Antal

315

Varga Lajos dr.

román orvosi okl.-et 1930-ban Jassyban szerezte meg. Fogász-szakorvos. A Magy. Párt
helyi tagozatának vál. tagja, a Corvin Sportegylet alelnöke. Németül és románul is beszél.
L.: Sepsiszentgyörgy, Mikes Kelemen-u. 1.

Keresk. és Földmívelésügyi Min. belgrádi megbízottjának leányát. A román megszállás
alatt többször állt rendőrségi vizsgálat alatt,
ház-kutatást is tartottak nála. L.: Nagyszalonta.

Valentiny Antal, a kolozsvári Ferenc József
Tud. Egy. könyvtárának igazgatója. Szül.:
Samac (Szerém vm.), 1883 ápr. 1., r. k. Atyja:
néh., V. Ágoston, anyja: néh. Cizel Matild.
Középisk. és az egy.-et Kolozsváron végezte,
görög- és latinszakból középisk. tanári okl.-et
szerzett. Már 1901-ben a kolozsvári Tud. Egy.
könyvtárának szolgálatába lépett. 1920—40-ig
főkönyvtáros volt, 1940 óta könyvtári igazgató.
Az Erdélyi Múzeum Egylet és a Nemzeti
Kaszinó tagja. Résztvett a világháborúban,
1914-ben bevonult a 82. gy. e.-hez, mint tart.
hadnagy. Még abban az évben orosz fogságba
esett, Szibériába került, ahonnan 1917-ben
betegsége miatt Dániába internálták. Mint
hadirokkantat kicserélték, így jutott haza.
1912-ben a németországi és svájci könyvtárak
katalógusait tanulmányozta, 1914-ben jelen
volt a lipcsei könyvkiállításon. Bibliographiával
és diplomatikával foglalkozik. Az 1927—38-ig
magyar történeti bibliographiát írt. Főbb
munkái: Tüzetes román alaktan. Román—
magyar és magyar—román szótár, Románia
magyar irodalmának bibliographiája 1933—38ig. Németül, románul és törökül is beszél.
L.: Kolozsvár, Linceg-u. 8. Tel.: 18—01.

Varga Lajos dr., vitéz. kibédi és makfalvi,
egyet. nyilv. r. tanár, a Belgyógyászati Diagnosztikai Klinika ig.-ja. Szül.: Szentgerice,
1898 jan. 16., ref. Családja Lófő-székely nemesi
nemességét 1607-re vezeti vissza. Atyja: V.
Sándor, ig.-tanító volt, öccse, V. Sándor, 26
éves korában Kormányzó-gyűrűs egy.-i m.tanár, jelenleg rk. tanár, a. Magy. Tud. Akadémia
titkára, a Magy.-Német Társ. főtitkára, az I. o.
német Sasrend érd.-ker. tulajdonosa. Alighogy
letette az érettségi vizsgát, 1916 máj.-ától 1918
okt.-ig harctéri szolgálatot teljesített. Az ellenség előtt tanusított vitéz magatartásáért az
arany és a bronz vit. ér.-mel, a Károly cs.-ker.tel, a magyar, német, osztrák és bolgár háborús
eml. ér.-mel tüntették ki. A forradalom kitörése
után Vén Zoltán híres különítményében szolgált, majd önálló rendfenntartó és portyázó
különítmény-parancsnok volt. 1919 nov. 1-éig
mint napszámos favágással, erdőirtással és aratómunkával kereste meg a kenyerét. Ekkor lépett
be a bp.-i Műegy.-i csendőrzászlóaljba. Orvosi
tanulmányokat folytatott Kolozsvárott, Bp.-en,
Szegeden és Párizsban, 1923—24-ig a francia
állam ösztöndíjával egy évig Párizsban dolgozott. Orvosdoktorrá való felavatása után főképpen a belgyógyászat különböző kérdéseivel foglalkozott, tud.-os búvárkodás terén olyan kiváló
sikereket ért el, hogy rövidesen egyet. m.tanárrá habilitálták, majd a rk. tanár címet
kapta és a kolozsvári Ferenc József Tud. Egy.
nyilv. r. tanárává, az ottani Belgyógyászati
Diagnosztikai Klinika ig.-jává nevezték ki.
Mintegy 50 tudományos cikke jelent meg a
magy. folyóiratokon kívül külföldi — német,
angol, francia és olasz — szaklapokban. 1939bcn megjelent „Häematológiai diagnosztika” c.
tankönyve. A belgyógyászat mellett mint
röntgenológus is kiváló hírnevet szerzett magának. A „Zeitschrift für Altersforschung” magyarországi tudósítója, a német Häematológiai
Társ. tagja, a ,,Csaba” Bajtársi Egyes. örökös
tb. vezére, a MONE vál. tagja stb. Beszél
németül, franciául és angolul is. L.: Kolozsvár, Mikó-u. 46. Tel.: 37—40.

Varga György, bankcégvezető. Szül.: Nagyszalonta, 1907 nov. 5. Atyja: V. Zoltán
a Nagyszalontai Tkp. vezérigazgatója. Anyja:
Hadházy Irén. Apai ágon törzsökös nagyszalonta ref. földbirtokos családból, anyai
ágon hajduhadházi, ugyancsak törzsökös ref.
családból származik. Középisk. Nagyszalontán és Bp.-en végezte. Pénzintézeti működését
1925-ben a Nagyszalontai Tkp.-nál, Bihar vm.
egyik legrégibb és legjobbhírnevű pénzintézeténél mint gyakornok kezdte meg. 1938-ig működött ott, amikoris az intézetnek a Nagyváradi
Agrár Tkp.-ral való fúziója bekövetkezett.
Legutóbb cégvezetői rangban az intézetet
vezette. 1938 óta a Nagyváradi Agrár Tkpt.
nagyszalontai fiókintézetének vezetője. 1936ban feleségül vette Szilágyi Liviát, dr. Sz.
Géza m. kir. kormányfőtanácsos, a m. kir.
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Vargha Imre dr., m. kir. belső titkos tanácsos, a Legfelsőbb Állami Számvevőszék elnöke.
Szül.: Szolnok, 1876. A középisk. után a Pázmány Péter Tud. Egy.-en jogtud. doktorátust
szerzett. Tizenkét éven át a pénzügyi igazgatásnál szolgált és ugyancsak tizenkét éven át
a m. kir. Közigazgatási Bíróság elnöki titkára
volt. Ezután közigazgatási bíróvá, majd 1921ben Pénzügymin. államtitkárává nevezték ki.
1931 ben félévig min. hatáskörrel is meg volt
bízva. 1928 óta a Közgazdasági Egy.-en, majd
a József Nádor Műszaki és Közgazdasági Egy.-en
a pénzügyi jog előadója volt, 1932 óta pedig
ennek az Egy.-nek tb. nyilv. r. tanára. 1931-től
1935-ig Pécs város orsz. gyűl. képv.-je volt.
Az államtitkári állástól 1935-ben történt felmentése után a Legfelsőbb Állami Számvevőszék
elnökévé nevezte ki a Kormányzó úr és azóta
mint a Felsőház tagja fejt ki törvényhozói
működést. Pénzügyi szolgálata alatt 1917-től
kezdve a Pénzügymin.-ban az adóügyek törvényalkotási munkálatait vezette és számos
törvény, indokolásával és végrehajtási utasításával együtt, kizárólagos munkája volt. Háborúban és békében a közszolgálat, az áll. pénzügyek és a kormányzat terén szerzett kimagasló
érdemei elismeréséül a kitüntetések egész sorát
kapta. Tulajdonosa a II. o. polgári hadi érd.ker.-nek, a Magy. Érd.-ker. I. és II. o.-ának a
csillaggal, a „Teljes elismerés” aranyérmének
és m. kir. titkos tanácsosi méltóságnak. N. Szabóky Alajos államtitkárral együtt, majd ennek
halála után, egyedüli állandó helyettese volt a
mindenkori pénzügymin.-nek és kiváló tudással, szónoki készséggel a gyakorlati élet legalaposabb ismeretével képviselte a kormányzat
pénzügyi javaslatait a törvényhozásban. L.:
Bp., II., Fő-u. 81. Tel.: 166—151.
Vargha Lajos dr., nyujtódi, ügyvéd. Szül.:
Kézdivásárhely, 1907 máj. 21., r. k. Atyja:
V. Béla dr. ügyvéd, magyarpárti elnök, anyja:
von Wellenreiter Vilma. A kolozsvári Egy.-en
jogtud. doktorátust, majd ügyvédi oklevelet
szerzett és elvégezte a párisi nemzetközi jogakadémiát. 1936 márc. óta folytat ügyvédi
gyakorlatot, a kolozsvári Magyar Párt ügyésze
volt. Vál. tagja az EMKÉ-nek, a r. k. egyházközségnek, tagja az EME és a KAC-nak,
titkára volt a kolozsvári Nemzeti Kaszinónak
stb. Jogi vonatkozású szakcikkein kívül fontos

Vargha László

magyar problémákról írt nagy érdeklődést
keltő cikkeket az erdélyi lapokban. Járt
Párisban, Grenoble-ban. Beszél németül, franciául, románul is. L.: Kolozsvár, Szentegyházutca 5. Tel.: 11—37.
Vargha László dr., görzsönyi egyet. nyilv.
rk. tanár. Szül: Berhida (Veszprém vm.)
1903 jan. 25. Atyja: g. V. Kálmán ref. esperes, anyja: Oswald Vilma. Pápán a ref. gimn.ban érettségizett, a bp.-i Egy.-en vegyészdoktori
okl.-et szerzett. 1927—31-ig a berlini Collegium
Hungaricum ösztöndíjas tagja volt. 1931—32-ig
Szegeden, Szentgyörgyi Albert professzor asszisztenseként működött, 1932—33-ig pedig a tihanyi
Biológiai Intézetben dolgozott. A szegedi Szerves
Kémiai Intézetben ösztöndíjas önálló kutató
volt. 1935-ben a matematikai és természettud. karon magántanárrá képesítették. A bp.-i
Tud. Egy. Élettani Intézetében, mint tanársegéd a kémiai osztály vezetője volt. 1936—40-ig
a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár R.-T.
kutató laboratóriumát vezette. 1940 óta a
kolozsvári Tud. Egy.-en a szerves kémiai tanszék tanára. A Kis-Akdémia és a Deutsche
Chemische Gesellschaft tagja. Csaknem huszonöt
önálló tudományos dolgozata jelent meg.
Németországban járt tanulmányúton. Németül
és angolul is beszél. L.: Kolozsvár, Mikó-u. 42.
Vargha László egyházker. gazd. tanácsos.
Szül.: Nagyvárad, 1891 aug. 6., ref. Atyja: néh.
V. László kereskedő, anyja: néh. Mihályi
Teréz. Középisk. és a felsőkeresk. isk. Nagyváradon végezte és több félévet hallgatott a
bp.-i Kközgazdasági Egy.-en. Pályáját, mint
pénzintézeti tisztviselő kezdte és 1917 óta a
ref. egyházkerület főszámvevője. Hivatali elfoglaltsága mellett nagy társadalmi tevékenységet
fejt ki. Tagja volt alapításától kezdve a Magy.
Pártnak, tagja a Szigligeti Társ.-nak, a Gyermekbarát, a Régészeti Egyes.-nek, a Lórántffy
Zsuzsanna Egyes.-nek, a Ref. Körnek, a nagyváradi Sport Egyletnek, a Sasok Turista Egyes.nek és elnöke volt a Magy. Párt nagyváradi
tagozata gazdasági biz.-nak. Helyi lapokban
és egyházi folyóiratokban jelennek meg a cikkei
és tanulmányai. Az Orsz. Magy. Párt nagygyűlésén megtartott szakelőadása nyomtatásban is
megjelent „Gazdasági sérelmeink és kívánságaink” címen. Több ízben járt külföldön
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tanulmányúton és nagy szakértelemmel bír
gazdasági, pénzintézeti és kisebbségi politikai
kérdésekben. Németül és románul beszél.
L.: Nagyvárad, Őr-u. 1.
Vass Emil, Kolozsvár város vízműveinek
ig.-ja. Szül.: Arad, 1878 jan. 29., r. k. Atyja:
V. Mátyás, szállodatulajdonos, anyja: Sánta
Ida. Reáliskolai érettségi után Bp.-i Műegy.-en
gépészmérnöki okl.-et szerzett. Kolozsvárott
állami fa- és fémipariskolai tanár volt, majd
1908—13-ig Kolozsvár város mérnöki hivatalánál teljesített szolgálatot. Résztvett a világháborúban 1914—18-ig, rövid ideig volt az
orosz fronton. 1918-ban a vízművek ig.-helyettese lett, 1919-ben nem tett hűségesküt a
románoknak, ezért állásából elbocsátották.
1940-ben a visszacsatolás után visszakapta
régi állását. A Magy. Párt és a Magy. Népközösség tagja. Tart. százados, a Signum Laudis
tulajdonosa. Az elektro- és hydroművek szakértője. A román impérium alatt tíz magyarnyelvű tanfolyamot tartott, dinamógőz- és
robbanógépekről. Tárcák és cikkek keretében
sürgette az Erdélyi Képzőművészeti Társ. megalapítását. Novellákat is írt. Járt Francia-,
Német-, Olasz- és Oroszországban, valamint
Albániában. Németül is beszél. L.: Kolozsvár,
Mikó-u. 20. Tel.: 13—32.
Vaszary Gábor, író és festőművész. Szül.:
Bp., 1897. A középisk. elvégzése után beiratkozott a Képzőművészeti Főisk.-ra, ahol nagybátyjának, Vaszary János jeles festőművésznek
tanítványa lett. Korán kezdte az illusztrálást és
egy mesekönyvé\el e,gész fiatalon pálya díjat
nyert. Már 1921-ben díjjal tüntette ki a SzinyeiTárs. A szfőv.-i nagy napilapok számos karikatúráját közölték. 1924-ben Párizsba utazott
tanulmányútra és nyolc évet töltött a francia
fővárosban. Ez idő alatt mintegy ötven párizsi
ujságba és folyóiratba rajzolt karikatúrákat,
amelyek a közönség élénk tetszésével találkoztak. Munkatársa volt vezető francia sajtóorgánumoknak, így a „Le petit Parisien”-nek,
a „L’Oeuvre”-nek, a „Matin”-nak és a „Paris
Soir”-nak, valamint a tekintélyes színházi lapnak, a „Candide”-nak, a „Gringoire” c. hetilapnak és a „Ric-Rac” élclapnak. Ugyanakkor
rajzokat készített olasz, angol, amerikai, svéd,
német, spanyol, dán és holland lapoknak is.

Vákár Tibor

Az Iparművészeti Múzeum mesekönyvkiállításán díjat nyert és általános elismerés fogadta
a Nemzeti Szalon egyik kiállításán bemutatott
mese-illusztrációit. Párizsból rendkívül klaszszikus, a francia életet visszatükröző tudósításokat írt a fővárosi lapokba, majd megírta „Mon
Pti” c. regényét, amely nevét nemcsak itthon,
hanem a külföldön is ismertté tette. Ebből a
regényéből színdarabot is írt, majd a film számára is feldolgozta. A regény idegen nyelvű
fordításainak szintén nagy sikere volt. Hazatérése után egymásután jelentek meg pompás
vígjátékai és általános figyelmet keltő színdarabjai, amelyekkel a magyar színműirodalom
legjelesebb és legmarkánsabb képviselői közé
emelkedett. Évek óta „házi szerkesztője” Bp.
előkelő magánszínházainak, amelyek évenként
egy-egy, sorozatos előadásokat megérő darabját
mutatják be. L.: Bp., II., Koronaőr-u. 6.
Vattay Gyula, MÁV főintéző, állomásfőnök. Szül.: Magyarpécska, 1885. Gimn.
érettségi után elvégezte a vasúti tisztképző
tanfolyamot. A világháborúban Aradon, Máriaradnán és Szászsebesen teljesített vasúti szolgálatot. A románok Erdélyből kiutasították.
Azóta a Bácskában áll a MÁV szolgálatában.
Különböző beosztások után Bácsbokod—Bácsborsód állomás főnökévé nevezték ki és jelenleg is MÁV főintézői rangban ezen az állomáson
végzi a főnöki teendőket. L.: Bácsbokod,
Állomás.
Vákár Tibor, okl. építészmérnök. Marosvásárhely mérnöke. Szül.: Gyergyószentmiklós,
1908 máj. 14., örményszertartású r. k. Atyja:
dr. Vákár P. Arthur, Erdélynek volt miniszteri
biztosa, m. kir. kormányfőtanácsos, közíró, az
ameiikai magy. ujságok tudósítója. Második
gimnazista volt Gyergyószentmiklóson, amikor
a románok betörtek Erdélybe. Atyját kétízben meghurcolták, másodszor az akasztófa
elől menekült Bp.-re. Csíkszeredán, majd Marosvásárhelyen járta középiskoláit, végül azonban
családját a románok kiutasították Erdély bői.
Középiskoláinak elvégzése után a bp.-i Műegyetemre iratkozott be, megszerezte a diplomát,
majd a Képzőművészeti Főiskolára került.
Mint tüzér szolgálta le önkéntesi évét, letette a
tiszti vizsgát. A diplomás ifjúságot fenyegető
állásnélküliség elől a Szfőv. Pénzügyig. malom-
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osztályán helyezkedett el, később a szfőv.
magasépítési ügyosztályán teljesített szolgálatot, Erdély visszacsatolásakor, onnan nevezte
ki a belügyminiszter Marosvásárhelyre városi
mérnökké. Festészettel, grafikával és plakáttervezéssel is foglalkozik, tanulmányokat folytatott Szőnyi István festőiskolájában. A Műcsarnokban építési grafikai munkái voltak
kiállítva, plakát-pályázaton első díjat nyert.
Olaszországban és Romániában rövidebb ideig
tartózkodott, építészi tanulmányokat folytatott. Két évig a Németbirodalomban volt tanulmányúton, ahol tervezői tevékenységet fejtett
ki. Müncheni tartózkodása során középületek,
gyárak, lakóházak tervezésében működött közre.
Több műszaki szakmában .működő céggel tart
fenn összeköttetést. Csaknem 10 alkalommal
vett részt építési tervpályázatokon. Az OTI
Horthy Miklós kertes családi háztelep tervpályázatán díjat nyert, 20 házat tervei alapján építettek fel. A Külkeresk. Hivatal részére
állandó jellegű pavillon tervpályázatát nyerte
meg. Elsősorban mint városrendező rendelkezik
kiváló szakértelemmel. Székely népi építészet és
iparművészet anyagának gyűjtője és feldolgozója. Berlgiumban is járt. Németül, franciául
és románul is beszél. L.: Marosvárárhely, Városháza. T.: 719.
Vámszer Géza, rk. főgimn. tanár. Szül.:
Nagyszeben, 1896 aug. 13., r. k. Atyja: néh.
V. József a nagyszebeni m. kir. áll. polg. leányisk.-nak 35 éven át volt rajztanára, a nagyszebeni magy. társadalmi életben fontos szerepet játszott. Nagyszebenben tett gimn.
érettségit, majd elvégezte Bp.-en a képzőművészeti főiskolát. Középisk. rajztanári okl.-et
szerzett, ezt megelőzőleg 1916-ban bevonult
katonának, a 21. honv. gy. e. kötelékében
teljesített frontszolgálatot, az orosz és olasz
harctereken. A forradalom kitörésekor szerelt le. A forradalomutáni években tevékeny
részt vett az akkori diákmozgalmakban. 1922ben visszatért Erdélybe, önként vállalva a kisebbségi sorsot. Nagyszebenben, Székelyudvahelyen és 1829 óta Csíkszeredán tevékenykedett, résztvett minden magy. megmozdulásban.
1931-ben Csíkszeredán Turista Egyletet alapított, amelynek jelenleg is elnöke. Az egyes. keretén belül a legkülönbözőbb magy. társadalmi és művelődési munkákat végezte, a tursita

Várhelyi Ödön dr.

és idegenforgalmi munkát irányítja. A marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Irod. Társ. tagja,
az Erdélyi Múzeum Egylet r. tagja, a Pázmány
Péter Kath. Akadémia tagja, a sepsiszentgyörgyi
Székely Nemzeti Múzeum ig. vál. tagja, az
Orsz. Magy. Sajtókamara tagja, az Erdélyi Háziipari Központ vál. tagja. A csikdelnai Szt. Jónostemplom restaurálása érdekében mozgalmat
indított. A csíki Székely Múzeum egyik alapító
tagja, a múzeum anyagát javarésztő gyűjtötte
össze. Tanári fizetéséből aránytalanul sokat
áldozott a magy. kultúrcélokra. A székely
háziipar fejlesztése érdekében munkásságot
fejt ki. Városi tanácsos. Néprajzzal, egyházművészettel, idegenforgalmi kérdésekkel, háziiparral, és települési problémákkal is foglalkozik.
Törvényszéki írásszakértő. Megjelent könyvei:
Jel és modor, divat,— Csiki turistakalauz, Székely
táncok, Szakadát, — ezenkívül több tanulmánya
jelent meg az Erdélyi Múzeum Emlékkönyvében,
az Erdélyi Fiatalokban, a Debreceni Szemlében,
a Láthatárban, az Erdélyi Tudósítóban, az
Erdélyi Iskolában, a Keleti Ujságban, a Csíki
Néplapban és a Csiki Lapokban. A II. o. ezüst
vit. érem, a bronz vit. érem, a Károly cs.-ker.
és a Károly eml. ér. tulajdonosa. 1922-ben
hathetes svájci tanulmányúton volt. Németül
és románul is beszél. L.: Csikszereda, Rákócziút 113.
Várady Árpád, építész, építési anyagkereskedő. Szül.: Marosvásárhely, 1882 ápr. 28.,
ref. Atyja: V. Márton földbirtokos, anyja:
Vizi Zsuzsanna. Marosvásárhelyen polg. iskolát és ipariskolát, Bp.-en pedig felsőipariskolát
végzett, építőmesteri vizsgát tett. 1907 óta
önálló építési irodája van és azóta számos
köz- és egyéb épületet épített. A román
megszállás alatt résztvett minden magy. megmozdulásban. A Magy. Párt alelnöke, az MSE
alapító tagja, a Ref. Egyház presbitere, gazdasági és pénzügyi bizottságának tagja. A háború
utolsó évében bevonult a 22. gy. e.-hez, tiszti
iskolát végzett és mint mérnökhadnagy teljesített szolgálatot. Járt Ausztriában és Romániában. Németül és románul is beszél. L.:
Marosvásárhely, Lajos-király-u. 90. Tel.: 231.
Várhelyi Ödön dr., főszolgabíró. Szül.:
Kézdivásárhely, 1900. júl. 10-én., r. k.
Atyja: V. György, anyja: Fülöp Mária.
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Jogtud. okl.-ét a szegedi Egyet.-en szerezte,
ezt azonban a román megszállás alatt nem
ismerték el és így Csernovitzban az akkori
román egyetemen újból elvégezte az egyetemet
románul. Ügyvédi okl.-ét 1936-ban Bukarestben
nyerte. A román megszállás ideje alatt főtitkára volt a Magy. Párt kézdivásárhelyi tagozatának és alelnöke a párt kézdivásárhelyi járási
tagozatának. Az Orsz. Magy. Párt vezető tisztviselője volt, az összes helyi társadalmi egyes.ben tevékeny szerepet vállalt. 1931—1935-ig
az OMP megbízásóból Kézdivásárhelv város
alpolgármesteri székébe került, később, amikor a románok minden városban maguknak
vindikálták ezt a tisztséget, lemondott. Beszél
románul és németül is. L.: Kézdivásárhely,
Báthory-utca 38.
Vári Albert, unit. theológiai akad. tanár.
Szül.: Firtosmartonos (Udvarhely vm.), 1868.
Atyja: V. Mózes, anyja: Demeter Julianna.
Középiskoláit a székelykereszturi gimn.-ban
kezdte, a kolozsvári unit. főgimn.-ban végezte.
Érettségi vizsgát 1888-ban tett. Ezután lelkészi
okl-.et szerzett. Tanulmányainak befejeztével
lelkészi pályán működött, majd 1904—1933-ig
vallástanár volt a kolozsvári unit. főgimn.-ban.
1933-ban a kolozsvári unit. Teológiai Akadémia
rendes tanara lett, 1933—1937-ig. dékán is volt
Ü. v. alelnöke az Unit. Irodalmi Társ.-nak,
tagja az Erdélyi Múzeum Egylet központi
vál.-nak, valamint a bölcsészet-, nyelv- és
történettudom, szakosztályoknak. Több, igen
nagy olvasottságnak örvendő önálló egyházi
írásműve látott napvilágot, egyházi beszédei
is sajtó alá kerültek az „Unitárius Szószék”-ben,
amelynek éveken át szerkesztője volt. 1939 óta
„Keresztény Magvető” felelős szerkesztője.
L.: Kolozsvár, Unitárius Kollégium.
Vásárhelyi Béla dr., felső-torjai, ny. kúriai
tanácselnök. Szül.: Pancsova (Torontál vm.),
1878. Egy.-i tanulmányait Bp.-en végezte, a
bírói vizsgát is itt szerezte meg. Hallgatója
volt 1900-ban a párizsi Egy. jogi fakultásának is.
Működését a kolozsvári törvényszéken mint
joggyakornok kezdte, dési törvényszéki aljegyző,
jegyző lett, kinevezték járásbíróvá, majd
törvényszéki bíróvá. 1919-ben a románok
kolozsvári bírói állásából elmozdították és
kiutasították. A bp.-i büntetőtörvényszékre

Vásárhelyi János dr.

került, 1921-ben megkapta a táblabírói címet,
1922-ben külön tanácselnök lett, míg 1930ban tanácselnök. 1939-ben nyugdíjba vonult.
Beszél németül és franciául is. L.: Bp., XII.,
Fery Oszkár-u. 36. Tel.: 152—634.
Vásárhelyi János, ref. püspök. Szül.: Maroscsúcs, 1888 jún. 12., ref. Atyja: V. Lőrinc
ref. lelkész, anyja: Rákosi Anna. A marosvásárhelyi Ref. Kollégiumban érettségizett, a ref.
Theológiát Kolozsvárott végezte el, hallgatója
volt a jénai és baseli egy.-nek is. Besztercén
és Désen lelkész, Kolozsvárott lelkész-esperes,
majd püspökhelyettes volt. 1936 óta ref.
püspök. Volt elnöke a kolozsvári Magy. Pártnak,
a kisebbségi egyházak részéről jogszerinti
szenátor volt a román parlamentben. A Kemény
Zsigmond Irod. Társ. tagja, a Károlyi Gáspár
Prot. Irodalmi Társ. elnöke, az Erdélyi Múzeum
Egyes. vál. tagja, az EMKE, a Nemzeti Kaszinó
tagja. Kolozsvár volt magyarpárti képviselője a
román kamarában. Élénk irodalmi tevékenységet
fejt ki, harminckét könyve jelent meg, egyházi,
társadalmi és szociális problémákról. Főbb
munkái: A mi hitünk, Számadás; tanulmányok az egyházi és társadalmi élet köréből.
Vasárnapról-vasárnapra, Az élet útja, Református lelkipásztor kézikönyve, Református
keresztyén imádságos könyv stb. Szerkesztője
volt a Besztercén megjelenő Magyar Hírlapnak,
felelős szerkesztője az erdélyi ref. egyházkerület
hivatalos lapjának: a Református Szemlének,
felelős szerkesztője és kiadója a Reformátusok
Lapja c. gyülekezeti lapnak. Munkatársa
volt a Magyar Nép, a Pásztortűz, a Theológiai
Szemle és a Ref. Lelkipásztor c. lapoknak.
Állandóan cikkeket írt a két legnagyobb erdélyi
magyar lapban: az Ellenzékben és a Keleti
Ujságba. Németül, románul, angolul és franciául is beszél. L.: Kolozsvár, Király-u. 51.
Tel.: 23—78.
Vásárhelyi János dr., egyet. nyilv. rk. tanár,
a kolozsvári Ált. Kórtani és Bakterológiai Int.
ig.-ja. Szül.: 1901 aug. 27., ref. Atyja: néh.
V. László ref. pap, anyja: Sándor Katalin.
A gimn.-ot Nagyenyeden végezte, egy.-i
tanulmányait Bp.-en folytatta, ahol orvosi diplomát szerzett. Hódmezővásárhelyen négy
évig kórházi segédorvos, majd alorvos volt.
Később Szegedre került, ahol három évig tanár-
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segéd volt. Bp.-en az OKI-ban három évig
mint adjunktus működött. Közben a szegedi
egy.-en magántanárrá képesíttették. A Mikrobiológiai Társ. és az Élettani Társ. tagja. Két ízben
áll. ösztöndíjjal Berlinben és Frankfurtban
folytatott tanulmányokat, egy évig Amerikában, Angliában és Dániában járt tanulmányúton. A bakteriológia és a serológia terén kiváló
szakismeretekkel rendelkezik. Harmincöt önálló
tudományos cikk szerzője. Németül és angolul
is beszél. L.: Kolozsvár, Kert-u. 6. Tel.: 13—12.
Vásárhelyi Katalin dr., kézdivásárhelyi,
szfőv. tüdőgondozó intézeti orvos. Szül.: őraljaboldogfalva, 1896 ápr. 29., ref. Középisk. elvégzése után a bp.-i Tud. Egy.-en folytatta tanulmányait, orvosi okl.-et szerzett. Később belgyógyász és tüdőszakorvosi, valamint isk.-orvosi
képesítést nyert. A Magy. Orvosnők Orsz. Egyes,
külügyi alelnöke, a MONE Orvosnői Csoportjának és az Egy.-et Végzett Nők Egyes.-nek
vál. tagja. Magy. szociális munkával és női
szociálpolitikai kérdésekkel foglalkozik. Tüdőszakorvosi cikkei és referátumai orvosi lapokban
és közegészségi értesítőkben, valamint folyóiratokban jelentek meg. Olaszországban járt
tanulmányútra. Németül is beszél. L.: Bp., IX.,
Rádai-u. 32. Tel.: 387—149.
Veégh László dr., felső- és alsó-csernátoni
primor, az erdőszentgyörgyi járás főszolgabírája.
Szül.: Miskolc, 1910 máj. 6., r. k. ősrégi
székely primor családból származik, mely a
liáromszék vm.-i alsó- és felsőcsernátoni birtoka
után kapta előnevét. A miskolci ág. ev. Jogakadémia elvégzése után a pécsi Tud. Egy.-en
szerzett jogtudori okl.-et. Mint a miskolci Jogakadémia jogászelnöke élénk részt vett az orsz.
és helybeli ifjúsági mozgalmakban. Borsod vm.
szolgálatába lépett, ahol szolgabíró, tb. főszolgabíró, később pedig vit. Borbély Maczky Emil
főispán titkára lett. Az erdélyi bevonuláskor
az I. hadsereg közig, csoport polg. oszt. h.
vezetője volt. 1940 dec. óta az erdőszentgyörgyi
járás főszolgabírája. Hosszabb tanulmányutakat
tett Csehországban, Romániában, Jugoszláviában, Ausztriában, Olasz- és Lengyelországban,
nemzetközi közigazgatási és közgazdasági tanfolyamokon vett részt. Beutazta az egész Balkánt. Németül is beszél. L.: Erdőszentgyörgy
(Maros-Torda vm.).

Veress Ernő

Veres József dr., ügyvéd. Szül.: Szentháromság, 1885 jún. 1., r. k. Atyja: néh. V. Zsigmond,
anyja: néh. Csiki Karolina. A gimn.-ot Marosvásárhelyen végezte, az egy.-et Kolozsváron.
Jogi doktorátust szerzett és 1913-ban Marosvásárhelyen ügyvédi vizsgát tett, azóta ott
ügyvédi gyakorlatot folytat. 1915-ben bevonult
katonának, még abban az évben Galíciában hadifogságba esett. Öt évet töltött Tomszkban,
1920-ban tért haza. 1920 óta ismét ügyvédi
irodája van. A Magy. Párt és a Magy. Kaszinó
tagja. Tart. zászlós. Számos cikket írt a konverziós törvény alkalmazásával kapcsolatban az
adósságok rendezéséről. Járt Oroszországban és
Szibériában. Németül és románul is beszél. L.:
Marosvásárhely, Bolyai-u. 2.
Veress Andor ifj. dr., OTI körzeti orvos.
Zöld Keresztes rendelőorvos, a nagyváradi
Orvosi Kamara pénztárosa. Szül.: Szany,
1907 aug. 3., r. k. Atyja: id. dr. V. Andor,
anyja: Tichy Terézia. Középisk. elvégzése
után orvosi tanulmányokat folytatott, 1939-ben
a szegedi Tud. Egy.-en orvosi okl.-et szerzett.
Érettségi után bevonult és öt évig teljesített
szolgálatot. Ezen idő alatt végezte el zenetanulmányait a Zeneakadémia cselló-tanszakán. Orvosdoktorrá avatása után a szegedi
Bel-Diagnostikai Klinikán, majd Hódmezővásárhelyen, a kórház röntgen laboratóriumában mint alorvos működött. A felszabadulás
után a belügymin. OTI körzeti orvossá, Zöldkeresztes rendelőorvossá nevezte ki Nagyváradra. A Szegedi Filharmóniai Társ.-nak
8 évig zenekari tagja, a v. Szegedi Egyet.
Énekkar szervezője és karmestere volt. Felesége
Siba Klára okl. zöldkeresztes védőnő. L.: Nagy:
várad, Gyár-u. 62.
Veress Ernő, pápai kamarás, plébános.
Szül.: Kovászna, 1892 dec. 17., r. k. Atyja:
V. Menyhért, anyja: néh. Jakab Jozefa. Középisk. Székelykeresztúron, Csíksomlyón és Gyulafehérváron végezte, a teológiát Gyulafehérváron. 1915-ben szentelték pappá. Hitoktató és
káplán lett, majd Csíkszeredán és Brassóban
tanár, később plébános Kolozsmonostoron.
Kolozsváron középisk. hittanárrá nevezték ki
és 1937 óta plébános. Tevékenyen működött a
Magy. Pártban. Számos kath. társ. shitbuzgalmi
egyes. elnöke. A Kath. Akadémia szakoszt.
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titkára. 19 éven át kiadta és szerkesztette az
Erdélyi Tudósító-t, jelenleg az Erdélyi Iskola
szerkesztője és kiadója. Kath. vallástani tankönyve jelent meg, Erdélyi Imádságos Könyv-et
írt, Tíz év címen publicisztikai gyűjteményt
adott ki. Almanachot és naptárakat szerkesztett, kath. lapokban és folyóiratokban is dolgozott. Ausztriában, Németországban és Olaszországban is járt. L.: Kolozsvár, Mátyás királytér 14. Tel.: 34—20.

Vékás Lajos dr.

gyógyász és röntgen-szakorvos. Nyolc tudományos munkája jelent meg. Németül is beszél.
L.: Nagyvárad, Hitler Adolf-u. 46. Tel.: 14—84
és 26—12.

Vernes Gyula dr., ügyvéd, BeszterceNaszód vm. tiszti főügyésze. Szül.: Bárót, 1907
júl. 24., unit. Atyja: dr. V. István, kir. ügyészségi alelnök, anyja: Incze Anna. A kolozsvári
Unit. Kollégiumban érettségizett, egy. tanulmányait Bp.-en végezte. Jogi doktorátust és ügyvédi okl.-et szerzett. Nyíregyházán telepedett
le, ahol 1935-től ügyvédi gyakorlatot folytatott.
Szabolcs vm. tb. főügyésze. Az Ügyvédi Kamara másodügyésze. 1940 nov.-ben BeszterceNaszód vm. tb. főügyészévé nevezték ki. A
SzEFHE elnöke volt 1929—30-ig, a MEFHOSz
külügyi alelnöke, a nyíregyházi Baross Szöv.
megalapítója és ü. v. elnöke, a debreceni
Székely Társ. nyíregyházi csoportjának ügyésze.
Magán- és közigazgatási jogi szakismeretekkel
rendelkezik. Több cikket és tanulmányt írt
különböző lapokban. Beutazta Európát. Németül,
románul és franciául is beszél. L.: Beszterce
Vármegyeháza.

Vékás József dr., kisgalambfalvi, kórházi
ig.-főorvos. Szül.: Barátos (Háromszék vm.),
1882 aug. 27., ref. Atyja: néh. V. Lajos, anyja:
Gidófalvy Vilma. Középisk. Sepsiszentgyörgyön végezte, az orvosi egy. Kolozsvárott, ahol
orvosi okl.-et szerzett. Pályáját a kolozsvári
Purjesz belklinikán kezdte 1906-ban, ahol két
évig működött, majd 1908-ban városi főorvos
lett Désen, mely állását 1916-ig töltötte be,
amikor vm.-i tiszti főorvossá választották.
Közben résztvett a világháborúban és 1914 től
1917-ig frontszolgálatot teljesített. Vm.-i tiszti
főorvosi állását 1919-ig töltötte be és 1940-ig
m.-orvosi gyakorlatot folytatott. Erdély visszacsatolása óta a dési közkórház ig. teendőivel
bízatott meg. A megszállás ideje alatt népszerű
egészségügyi és ismeretterjesztő előadásokai
tartott a dési ref. egyház ,,Kötőke” c. összejövetelein. Tagja az Erdélyi Múzeum Egyletnek, a
dési ref. egyháztanácsnak és a dési Kaszinónak.
Tart. főorvos és tulajdonosa a koronás arany érd.
ker.-nek és a Vöröskereszt érd. ér.-nek. Résztvett a drezdai egészségügyi kiállításon, a londoni és párizsi orvos világkongresszusokon. Németül és románul is beszél. L.: Dés, Thökölyút 16.

Verzár István dr., szamosújvári kórházi ig.főorvos. Szül.: Kislekence, 1877 aug. 19., r. k.
Atyja: néh. V. Mihály földbirtokos, anyja:
Csiky Johanna. A brassói gimn.-ban érettségizett és a kolozsvári Egy.-en orvosi diplomát szerzett. A diploma megszerzése után félévet Berlinben töltött tanulmányúton. 1905-ben Nagyváradon a biharmegyei közkórház szolgálatába
állott, 1910—23-ig a Röntgen-laboratórium
vezetője volt. 1940 óta a biharmegyei közkórház megbízott ig.-főorvosa. A Magy. Párt r.
tagja, az NSE vál. tagja, a biharmegyei OrvosGyógyszerész és Természettud. Társ. alelnöke,
a Kath. Kör és a Biharmegyei Kaszinó tagja.
Résztvett a világháborúban az I. honv. gy. e.
kötelékében és 22 hónapot töltött az orosz és
román fronton. Tart. főorvos, az ezüst és bronz
Signum Laudis a kard., a Károly cs. ker. és a
II. o. Vöröskereszt tulajdonosa. Urológus, bőr-

Vékás Lajos dr., kir. ítélőtáblai elnök.
Szül.: Barátos, 1880 okt. 5., ref. Atyja: V.
János, ref lelkész, anyja: Gidófalvy Vilma.
A sepsiszentgyörgyi székely Mikó Kollégiumban
érettségizett, az egy.-et Kolozsváron végezte.
Jogi doktorátust szerzett, ügyvédi és bírói
vizsgát tett. 1902-ben a bírói pályára lépett.
Három évig a kolozsvári Táblán berendelt
tanácsjegyző volt, majd járásbíró, később a
kolozsvári törvényszéken lett bíró. A román
megszálláskor a hűségesküt megtagadta, ezért
állásából eltávolították. 1920-ban megalapította
a Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézetet,
amely a román megszállás alatt mint a magy.
nyelv és szellem bástyája szolgálta a magyarság
érdekeit. Ellátta az összes magyar iskolákat
tankönyvekkel, kiadásában jelent meg a 15—
20.000 példányszámú „Magyar Nép” c. néplap.
A Minerva R.-T.-nak ü. v. ig.-ja, 1933-tól
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1940-ig pedig vezérig.-ja volt. Tíz évig elnöke
volt a romániai Grafikai Munkaadók Szöv.-ének,
alelnöke a Minerva Bizt. R.-T.-nak, társelnöke
a Transsylvania Bank R.-T.-nak, elnöke a
Gondoskodó Társ.-nak, ig. tagja a kolozsvári
Villamosművek R.-T.-nak. A Magy. Párt közp.
int. biz.-nak tagja és a kolozsvári tagozat
elnöke, a ref. egyház ig. tanácsának tagja, a
Zsinat r. tagja, a Ref. Leánygimn. főgondnoka,
a Ref. Theológia előljárósági tagja. Résztvett a
világháborúban, 1914—18-ig teljesített szolgálatot az orosz fronton. Tart. százados, a bronz
és az ezüst Signum Laudis és a Károly cs. ker.,
valamint a bolgár háborús eml. ér. tulajdonosa.
Könyvkiadó, közgazdasági és pénzügyi szakismeretekkel is rendelkezik. Politikai és egyházpolitikai kérdésekről számos cikke jelent meg
a Keleti Ujság-ban, a Magyar Ujság-ban, a
Magyar Nép-ben, a Ref. Szemlében és a Pásztortűz-ben. Németországban járt tanulmányúton.
Németül és románul is beszél. L.: Kolozsvár,
Erzsébet-út 33. Tel.: 19—00.
Vékás Lajos, ifj., lovag, kisgalambfalvi,
a Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet R.-T.
cégjegyzője, a Mezőgazdasági Szemle felelős
szerkesztője. Szül.: Dés, 1909 aug. 6., ref. Atyja:
dr. V. Lajos, anyja: Gergelyffy Marianne.
Jogi doktorátust a kolozsvári ref. főgimn.
elvégzése után a debreceni Egy.-en szerzett s
1932-ben a Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet szolgálatába állt. Közben 1935—38-ig
a Keleti Ujság közgazdasági rovatát szerkesztette. Tagja az Erdélyi Múzeum Egyletnek, a
Nemzeti Kaszinónak. Figyelemreméltó közgazdasági cikkei s érdekes külföldi útitanulmányai
erdélyi vezető lapokban jelentek meg. Beutazta
Olasz-, Német-, Francia-, Svédországot, Romániát, Jugoszláviát és Bulgáriát. Beszél franciául
és románul is. L.: Kolozsvár, Brassai-u. 5.
Tel.: 28—24.
Vékey Károly dr., kir. ítélőtáblai bíró.
Szül.: Lugos, 1884, r. k. Szülővárosában, a
piarista gimn.-ban tett érettségi vizsgát és a
bp.-i Tud. Egy.-en végezte jogi tanulmányait,
ott avatták jogtudorrá. Bírói okl.-et szerzett.
Bírósági szolgálatba 1908-ban lépett mint joggyakornok és fokozatos előléptetés után 1930ban ítélőtáblai bíróvá nevezték ki. Jelenleg az
Orsz. Földbirtokrendező Bíróságnál előadó és

Vigyázó Géza dr.

elnöki tanácsosi működést fejt ki. Tagja az Orsz.
Kaszinónak, a Magy. Jogász Sport Egyletnek,
az Orsz. Nemzeti Clubnak és a Magy. Jogász
Egyletnek. Németül is beszél. L.: Bp. XI.,
Horthy Miklós-út 72. Tel.: 456—910.
Vései Ede dr., a szfőv. Gázművek vezérig.-ja. Szül.: Bp., 1885.1903-ban került a Szfőv.
szolgálatába. Tanulmányainak elvégzése után
jogi doktorátust szerzett. 1908-ban segédfogalmazó, 1910-ben fogalmazó lett. A világháborúban kat. szolgálatot teljesített. 1921-ben főjegyző, 1926-ban pedig a Gázművek ig.-ja lett.
Sokat tett a közegészségügy fejlesztése érdekében és számos ilyen vonatkozású fontos rendelkezés fűződik a nevéhez. Alapos tudású, széles
látókörű főtisztviselő, aki bőséges keresk. ismeretekkel, műszaki tudással, a közüzem vezetéséhez megkívánt előrelátással és körültekintéssel
rendelkezik. A Gázművek-et alaposságával és
hozzáértésével átsegítette a nehézségeken, olyannyira, hogy a Gázművek hatalmas fejlődésnek indult, telepeit ki kellett bővíteni, majd
modernizálni, mert Bp. lakossága egyre nagyobb
mértékben vette igénybe az üzem szolgáltatásait. 1935-ben vezérig. lett.
Vicsay Emil dr., szilágymonói, Dés város
tanácsnoka. Szül.: Szeged, 1895 márc. 21., r. k.
Tízéves koráig Kárpátalján nevelkedett, középisk. tanulmányait a nagykárolyi piarista gimn.ban végezte, a szegedi áll. gimn.-ban érettségizett. A szegedi Tud. Egy.-en jogtud. okl.-et
szerzett, majd ügyvédi és bírói képesítést nyert.
Közigazgatási belügyi szakvizsgát tett, elvégezte a közigazgatási továbbképző tanfolyamot,
1919—40-ig Szeged város szolgálatában állott,
legutóbb mint oszt. vez. tanácsnok. 1940 nov.ben Dés város tanácsnokává nevezték ki. L.:
Dés, Városháza.
Vigyázó Géza dr., szfőv. tanácsnok-elöljáró. Szül.: Bp., 1887. Középisk.-it a kegyesrendiek bp.-i főgimn.-ában végezte. A Pázmány
Péter Tud. Egy.-en 1910-ben az államtud.
doktorrá avatták, de már 1908-ban a szfőv.
szolgálatába lépett. Kezdetben az elöljáróságnál teljesített szolgálatot, 1910-ben a Központi
Városházára került a kat. illetőségi ügyoszt.-hoz,
ahonnan 1913-ban a városgazdasági ügyoszt.-ba
helyezték át. Itt dolgozott 1935-ig. Mint h.
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ügyoszt.-vezető főjegyző nagy szerepe volt a
Gellért-hullámfürdő és a Széchenyi-strandfürdő
megépítésénél. Itteni működéséhez fűződik a
Rácfürdő megszerzése és a Rudasfürdő átépítésének előkészítése, amint általában igen élénk
munkásságot fejtett ki a főváros fürdőpolitikájának kifejlesztésében. Később a X. ker.
elöljárósághoz került h. vezetői minőségben,
majd Bucsánszky tanácsnok-elöljáró ny.-ba
vonulása után a polgármester bízta meg a
X. ker. előljáróság vezetésével. Ebben az állásában is rendkívül értékes szolgálatot teljesít a
főváros közönségének és különösen a szegénygondozás és Kőbánya fejlesztése terén ért el
jelentős sikereket. A háborús közigazgatás
során kifejtett eredményes működésének elismeréséül IV. Károly király a III. o. polgári érd.ker.-tel tüntette ki. Városgazdasági és szociális
kérdésekről számos cikke jelent meg bel- és
külföldi lapokban is. L.: Bp., Városmajorutca 73. Tel.: 155—030.
Vilkovszky József dr., a Keresk. és Iparkamara
ü. v. titkára. Szül.: Kassa, 1896 febr. 6., r. k.
Atyja: V. József, anyja: Bajkor Terézia. Középisk. elvégzése után bölcsészeti és jogi tanulmányokat folytatott, majd 1918-ban a kassai
Keresk. és Iparkamara szolgálatába lépett,
amelynek jelenleg ü. v. titkára. Ettől az időtől
fogva a gazdasági élet, valamint az azt szabályozó joganyag legkülönbözőbb területein szerzett gyakorlati tapasztalatokat; az iparjog, a
tisztességtelen verseny, a védjegyjog és keresk.
politika kiváló szakértője. Társszerzője két, a
tisztességtelen versenyről szóló szakmunkának
valamint az illetékjog körébe vágó munkának. Különböző szakkérdésekről értékes cikkei
több bel- és külföldi szaklapban jelentek meg.
Tanulmányutakat tett Német-, Olasz-, Franciaés Lengyelországban, valamint Jugoszláviában.
Németül, csehül, szlovákul is beszél. L.: Kassa,
Szt. László-út 14.
Vinczi Károly dr., nemes, a kolozsvári Tud.
Egy. tanácsjegyzője és az államszámviteltan
meghívott előadója. Szül.: Haró, 1883 júl. 16.
Atyja: néh. V. László, birtokos, anyja: Mezei
Zsuzsanna. A nagyenyedi Bethlen Kollégiumban
érettségizett, majd a bp.-i Tud. Egy.-en folytatta tanulmányait. Filozófiai végbizonyítványt
államtud. okl.-et szerzett, a Pénzügymin.-ban ál-

Volczer Károly dr.

lamszámviteli államvizsgát tett. 1908-ban a Kultuszminisztérium számvevőségéhez került, tíz évvel később pedig a kolozsv ári Tud. Egy. fogalmazója lett, min.-i központi szolgálatra berendelve.
1920—37-ig a szegedi Ferenc József Tud. Egy.
jogi karán mint kari titkár, 1938-tól mint egy.-i
tanácsjegyző működött. Húsz év óta az áll.
számviteltan előadója, 1925 óta a román nyelv
lektora. Hét évig a Diákmenza pénztárosa volt.
A szegedi ref. presbitérium jegyzője, a KEAC
ifjúsági, majd egyes. elnöke. Beutazta Romániát. Románul és eszperantóul is beszél.
L.: Kolozsvár, Központi Egyetem. Tel.:
11—43.
Visky László, m. kir. áll. pénztári tanácsos.
Szül.: Érmihályfalva, 1899 nov. 12., ref. Atyja:
V. József, anyja: Vékony Róza. Nagykárolyban
végezte a gimn.-ot, a jogakadémiát Kecskeméten. 1917—18-ig kat. szolgálatot teljesített az
orosz fronton. 1919—21-ig a magy. nemzeti
hadsereg tagja volt. 1922-ben a m. kir. adóhivatalnál helyezkedett el. A Tűzharcos Szöv.
és a jászberényi Kaszinó Egyesület tagja. Az
adóügyek kiváló szakértője. Versei és cikkei a
Szatmár és Bereg c. lapokban jelentek meg. Tart.
hadnagy, a II. o. ezüst vit. ér., a Károly cs. ker.
és a háb. eml. ér. tulajdonosa. L.: Nagykároly,
m. kir. Adóhivatal. Tel.: 116.
Vitályos Géza dr., gidófalvi, sebész-szakorvos, főorvos. Szül.: Radnót, 1908 jan. 18.,
ref. Atyja: dr. V. Géza, ny. főszolgabíró, anyja:
Csathó Gizella. Érettségit a marosvásárhelyi
ref. főgimn.-ban tett, diplomáját a kolozsvári
Egy.-en szerezte meg. 1935-ben Bp.-en a szülészeti klinikán praktizált, majd a debreceni
sebészeti klinika hívta meg szakorvosnak.
1940-ben a csíkszeredai Szt. Vince Szanatórium
sebész-főorvosa lett és kinevezték az ottani áll.
közkórház főorvosának. A megszállás alatt töltött rövid idő alatt is bekapcsolódott a Magy.
Párt életébe; a marosvásárhelyi Kaszinó tagja.
Sebészetről írott szakcikkei orvosi körökben
ismertek. Németül és románul is beszél. L.:
Csíkszereda, Hegy-u. 2. Tel.: 155.
Volczer Károly dr., keresk. és iparkamarai
titkár. Szül.: Mármarosdombó, 1892. Atyja:
V. Károly, anyja: máriagyulafalvi Rednik
Mária. Középisk. Mármarosszigeten és Sel-
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mecbányán, egy.-i tanulmányait Kolozsvárott
végezte. Itt szerzett jogtud. doktorátust.
Néhány évi ügyvédjelölti joggyakorlat után
1920-ban a bp.-i Keresk. és Iparkamarához
került és fokozatosan titkárrá lépett elő. A
kamara keresk. osztályának élén áll és kiváló
szakvéleményeivel, előterjesztéseivel és emlékirataival, amelyek a magyar keresk. élet legkülönbözőbb területeit ölelik fel, a felsőbb
hatóságok és érdekeltségek kitüntető elismerését vívta ki magának. Különösen fontos munkakört töltött be a nagykereskedői kijelölések véleményezésénél. Több közgazdasági tudom. társ.
és társadalmi egyes. vezetőségében is helyet
foglal.
Votisky Ferenc dr., nemes, főispáni titkár.
Szül.: Bp., 1913 júl. 25., r. k. Atyja: néh. dr.
V. Antal, ny. Orsz. Földhitelintézeti ügyész,
a Baross Szöv. idegenforgalmi főcsoportjának
alelnöke és jogtanácsosa, anyja: nemes zokoli
Szokoly Ilona. Atyai nagyatyja: néh. V. Antal,
földbirtokos és üveggyáros volt, anyai nagyatyja pedig néh. nemes n. Sz. Tamás, Nagy-

Votisky Ferenc dr.

várad országoshírű orsz. gyül. képv.-je. Anyai
ágon egyébként ősrégi nagyváradi családból
származik, amelynek tagjai között kettő városbíró volt Nagyváradon. A Szokoly-család még
az árpádházi királyoktól kapta nemességét.
Egyik leghíresebb őse a családnak Sz. Péter,
a Mátyás korabeli horvát bán volt. Gyermekkorában Nagyváradra került, ahol rokonsága él.
A bp.-i II. ker. Mátyás király reálgimn.-ban
érettségizett, majd a bp.-i Egy. jogi és államtud.
karán folytatta tanulmányait.
Alapvizsgáit
kitüntetéssel tette le, 1931-ben avatták doktorrá.
Tanulmányai során külön foglalkozott közigazgatási joggal. Titkári beosztásban működött idegenforgalmi intézményeknél, munkatársa volt a Függetlenség c. napilapnak. Később
a m. kir. rendőrség szolgálatába állott, legutóbb
a bp.-i főkapitányságon teljesített szolgálatot
mint fogalmazó-gyakornok. A visszacsatolás
után a belügymin. Nagyváradra nevezte ki
főispáni titkárnak. Tart. tűzmester. Cikkeket,
tanulmányokat írt, írói tevékenységet is fejt
ki. Németül is beszél. L.: Nagyvárad, Ezredévi Emléktér 18. Tel.: 16—47.
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Walent Vilmos

W
Wad Gyula, sütőmester. Szül.: Mezőmócs,
1885 febr. 9., r. k. Atyja: W. János, vm.-i útbiztos, anyja: Dobowitz Lujza. Mócson járt
iskolába, majd három éven át az áll. gazdasági
isk. tanulója volt. A sütőipart Kolozsváron
sajátította el s 1902-ben szerzett mesteri okl.-et.
Eleinte Kolozsváron mint üzemvezető működött, 1912 óta pedig önállóan vezeti üzemét.
A világháborúban résztvett, a román és olasz
fronton harcolt, közben fogságba is került, de
megszökött. 1937 óta Gyaluban pékmester.
A Magy. Párt tagja, a sütőmesterek érdekképv.
elnöke és pénztárnoka volt. Elnöke a helyi
dalárdának s őrségparancsnok volt. Tulajdonosa
a II. o. ezüst vit. ér'-nek, a Károly cs. ker.-nek,
a szolg. vaskeresztnek és a mozg. ker.-nek. Beutazta Németországot, Olaszországot és Romániát. Németül és románul beszél. L.: Gyalu.
Wagner Oszkár dr., városi orvos. Szül.:
Marosvásárhely, 1889 okt. 13., ev. Atyja: W.
Adolf, anyja: Kosch Eleonóra. A marosvásárhelyi ref. gimn.-ban érettségizett, a bp.-i Tud.
Egy.-en orvosi okl.-et szerzett. 1914 óta Besztercén orvosi gyakorlatot folytat. A világháborúban mint orvos, 1914—18-ig teljesített szolgálatot, a montenegrói, szerb, albán, román és
olasz harctéren volt ezredorvos. 1918-ban a
románok besorozták, 13 hónapig teljesített

kat. orvosi szolgálatot Besztercén, Désen és
Szamosújváron. A besztercei Magy. Vadásztárs. alelnöke. Fogorvos-szakorvos. Számos
tanulmányutat tett Németországban, a berlini
és müncheni egy.-eken egy-egy évet hallgatott.
Kitüntetései: a hadiékítm. arany érd. ker. a
koronával, a vit. ér. szalagján, a Vöröskereszt
II. o. a vit. ér. szalagján, a Károly cs. ker. és
a háborús eml. ér. Németül és románul is beszél.
L.: Beszterce, Mussolini-u. 21. T. el.: 114.
Waitsuk Ferenc dr., orvos. Szül.: Békás,
1892 dec. 9., r. k. Atyja: W. József, anyja:
Török Mária. A székelyudvarhelyi gimn.-ban
érettségizett, a kolozsvári Egy.-en orvosi okl.-et
szerzett 1920-ban, azóta Csíkszeredán folytat
orvosi gyakorlatot. Röntgen-szakorvos. Résztvett a világháborúban 1914—18-ig, harminc
hónapot töltött az orosz fronton. Tart. e. ti.
hadnagy, a II. o. ezüst vit ér., a bronz vit ér.
és a Károly cs. ker. tulajdonosa. Németül is
beszél. L.: Csíkszereda, Mikó-u. 15. Tel.:
115.
Walent Vilmos, mészáros és hentesáru-feldolgozógyár és vendéglőipar tulajdonosa. Szül.:
Pozsonyszentgyörgy, 1881 máj. 15., ev. Atyja:
néh. W. Samu, szíjgyártó, anyja. Reingraber
Krisztina. 1897-ben Pozsonyban iparisk.-át
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végzett, majd a hentesiparban helyezkedett el,
később pedig a vendéglői iparba kapcsolódott
be. 1908-ban Nagybányán húsfeldolgozó üzemet létesített. 1921-ben Szatmárban telepedett
le. A Magy. Párt kerületi főnöke, az Iparosotthon vál. tagja, egyházi presbiter, a szakegyes,
elnöke. Résztvett a világháborúban a 13. honv.
gy. e. kötelékében. Kitüntetései: a II. o. ezüst
vit. ér. kétszer, a bronz vit. ér. négyszer és a
Károly cs. ker. A román megszállás alatt egyízben letartóztatták, két fia is román letartóztatásban volt Kolozsváron, magyar érzelmük
miatt ütötték-verték őket. Kiállításokon díszoklevéllel, arany, ezüst éremmel tüntették ki.
Járt Bécsben, Grácban, Münchenben. Németül
is beszél. L.: Szatmárnémeti, Hitler-u. 1.
Tel.: 355.
Walter Gyula, író és újságíró, az Ellenzék c.
napilap h. szerkesztője. Szül.: Kolozsvár, 1892
jan. 27., r. k. A kolozsvári Egy. bölcsészetkarán
szerzett magyar-latinszakos tanári okl.-et, majd
1918-ban újságíró lett. Résztvett a világháborúban mint tart. hadapródjelölt. Több erdélyi
lapot szerkesztett — „Pásztortűz”, „Erdélyi
Szemle” — dolgozott az Ellenzék-nél az Esti
Lap-nál és sok más újságnál is. 1922—35-ig
főtitkára volt az Erdélyi Magy. Ujságírók
Egyes.-nek. Az Erdélyi Irod. Társ. főtitkára,
az EMKE vál. tagja az Erdélyi Magy. Ujságíró
Egyes. ü. v. alelnöke, több országos társadalmi
és kulturális egyes. vezetőségi tagja. Egyike a
legkiválóbb erdélyi újságíróknak, önálló verseskötetei és elbeszéléseit egybefoglaló művei jelentek meg. Több kitűnő, sikerrel előadott színpadi mű szerzője. Beszél románul, németül és
franciául is. L.: Kolozsvár, Szentegyház-u. 28.
Warga András, diósadi, földbirtokos. Szül.:
1897 nov. 28., ref. Atyja: W. Dániel, nagybirtokos és gyáros, anyja: Höfler Mária. Családja a XVII. században kapott nemességet.
A főreálisk.-át Pécsett, a Keresk. Akadémiát
Kolozsvárott végezte, a bp.-i Tud. Egy. közgazdasági karán két félévig folytatott tanulmányokat. 1915—18-ig kat. szolgálatot teljesített, majd átvette a családi birtok kezelését.
Társtulajdonosa az Első Erdélyi Papírlemez
Gyárnak, az Erdélyi Magy. Gazdasági Egylet
alapító tagja, a növénytermelési szakosztály
alelnöke, a kolozsvári Kaszinó tagja. Tart. zász-

Wass Albert gr.

lós, a bronz vit. ér. és a Károly cs.-ker. tulajdonosa. Erdélyi lapokban gazdasági vonatkozású cikkei jelentek meg. Németországban járt
tanulmányúton. Németül, franciául és románul
is beszél. L.: Kolozsvár, Horthy Miklós-u. 29.
Tel.: 22—20.
Warga László, diósadi, földbirtokos, gyáros.
Szül.: Kolozsvár, 1899 aug. 7., ref. Atyja:
W. Dániel, anyja: Höfler Mária. Pécsett az
áll. főreálisk.-ban érettségizett, külföldön polytechnikumot végzett. Érettségi után 1917-ben
bevonult katonának, mint tart. zászlós a 37.
tábori tarackezreddel az olasz fronton harcolt.
1918-ban leszerelt, 1923-ban belépett atyja
papírlemezgyárába. Jelenleg is ott működik
mint igazgató. A kolozsvári Nemzeti Kaszinó,
a KAC tagja, a GYOSZ kolozsvári körzetének
vál. tagja, iparkamarai póttag. Tart. zászlós,
a bronz vit. ér. és a Károly cs.-ker. tulajdonosa.
Járt Németországban, Ausztriában, Olaszországban, Jugoszláviában és Romániában. Németül
és Románul is beszél. L.: Kolozsvár, Mikó-u.
26 sz.
Wass Albert gr., szentegyedi és czegei, író
és földbirtokos. Szül.: Válaszút, 1908 jan. 9.,
ref. Atyja: gr. W. Endre, anyja: br. Bánffy
Ilona. A család eredete 1142-ig vezethető vissza,
történetét megírva találjuk az „Erdélyi családok” és Szolnok-Doboka vm. monográfiájában,
Czege, Szentgotthárd, Szentegyed községeknél.
Erdély legrégibb családja, birtoka nyolcszázesztendős szállományi birtok. A román agrárreform birtokát teljesen tönkretette. Gimn.
tanulmányait a kolozsvári Ref. Koll.-ban
folytatta, majd a debreceni Gazd. Akadémián
okl.-et szerzett. Annak elvégzése után a megmaradt birtokán gazdálkodott. Tagja lett a
Kemény Zsigmond Irod. Társ.-nak, majd az
Erdélyi Helikonnak. Munkatársa a Helikonnak,
Pásztortűznek és több kisebbségi napilapnak.
Két verskötete után 1935-ben jelent meg első
regénye, a Farkasverem. 1940-ben megkapta
a Baumgarten-díjat. Ugyanakkor jelent meg
újabb regénye, a „Csaba”. Ugy a megszállás
alatt, mint azóta is egyik leglelkesebb és legtehetségesebb tagja és harcosa a tiszta erdélyi
irodalomnak. A megszállás alatt szilárdan
helytállt, írásban és szóban hirdette a magyarság jogait. Alelnöke az EMGE-nek, elnöke a
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kolozsvári Magy. Vadásztárs.-nak, gondnoka a
széki ref. egyházmegyének. Tagja az Orsz. Turul
Szöv. Festetich B. E.-nek, az Orsz. Turul Szöv.
debreceni kerületének 1931-ben sajtóalvezére
volt. Az 1931-i revíziós nagygyűlés egyik főrendezője. Első, aki sajtóalvezérsége alatt szót
emelt a Színházi Élet szépségkirálynő-választásai
ellen. L.: Vasasszentgotthárd, u. p. Czege
(Szolnok-Doboka vm.).
Wass-Tarjányi Ákos, földbirtokos. Szül.:
Bp., 1900., ref. Atyja: néh. T. Ákos, honv.húszárőrnagy, anyja: Wass Irma grófnő.
Egyik nagybátyja gr. W. Ármin, cs. és kir.
kamarás, főkonzul, másik nagybátyja néh. gr.
W. Olivér, cs. és kir. kamarás, m. kir. testőrszázados. Középiskoláit a bp.-i gyakorló főgimn.ban végezte el, utána önkéntesi évét a szombathelyi cs. és kir. 11. huszáre.-ben szolgálta le,
1918 őszén 45 napot töltött az olasz harctéren.
A bp.-i Műegy.-en folytatott tanulmányait a
kommunizmus kitörése után megszakította és
1919 óta cegei birtokán gazdálkodik. SzolnokDoboka vm. törv. hat. biz.-nak tagja, a cégéi
ref. egyház főgondnoka, az erdélyi ref. egyházkerület v. képv.-je. 1931-ben nagynénje, W.
Berta grófnő örökbefogadta. Ezzel teljesítette
a Wass grófi család e legtisztább ágának azt az
óhaját, hogy mivel ennek az ágnak nem volt
több élő férfitagja, az ősi nevet és ősi cégéi
birtokot reáruházza. Németül és románul is
beszél. L.: Cege (Szolnok-Doboka vm.).
Welther Károly dr., ügyvéd, vm.-i tiszti
főügyész. Szül.: Kolozsvár, 1905 jún. 2., ref.
Atyja: W. Károly, anyja: Schmich Éva. A dési
áll. és ref. főgimn.-ban érettségizett, az egy.-et
Kolozsváron végezte el, jogi doktorátust szerzett. 1930-ban ügyvédi irodát nyitott Désen.
Tagja volt az Erdély felszabadítására alakult
mozgalomnak, ü.-v. alelnöke és elnökhelyettese
a Magy. Párt dési és Szolnok-Doboka vm.-i
tagozatának, ü.-v. alelnöke volt a romániai
Magy. Népközösségnek. A dési Hitelbank, a
Mezőgazdasági Bank és Tkp. jogtanácsosa. A dési
Polgári Dalkör elnöke, a dési Magy. Kaszinó,
a dési Ref. Egyházmegye, az EKE helyi tagozatának jogtanácsosa, ref. presbiter, a dési Sport
Egylet alelnöke. Bank- és keresk. szakismeretekkel is rendelkezik. Németül és románul is beszél.
L.: Dés, Apaffy-u. 7. Tel.: 59.

Wilcsek Ferenc

Weimann Béla, kir. műszaki tanácsos, az
érsekújvári m. kir. kultúrmérnöki hivatal
főnöke. Szül.: Bp., 1898 ápr. 22., r. k. A Kir.
József Nádor Műegy.-en mérnöki okl.-et szerzett, majd szakvizsgát tett a magyaróvári
Gazdasági Akadémián. A világháború alatt a
fronton teljesített szolgálatot, a II. o. ezüst
vit. ér., a Károly cs.-ker., a kat. szolgálati
érd.-ér. tulajdonosa. 1918 okt.-től 1919 nov.-ig
olasz hadifogságban volt. Nyolc éven át
szolgált a nemzeti hadseregben, illetőleg a
m. kir. honvédségnél és közben befejezte
műegy.-i tanulmányait. 1927-től 1931-ig mérnöki szolgálatot teljesített a bajai m. kir.
folyammérnöki hivatalnál, majd nyolc évig a
pécsi kultúrmérnöki hivatalnál és 1939 óta az
érsekújvári m. kir. kultúrmérnöki hivatalnál,
amelynek hivatali főnöke. Különleges szakismereteket szerzett a folyószabályozás és vízépítés terén ezekről a kérdésekről több cikket is írt. Beszél németül és franciául is. L.:
Érsekújvár, Oláh Miklós-u. 2. Tel.: 131.
Weress Jenő, kászonfeltezi, polgármester,
közig, előadó. Szül.: Dés, 1886 aug. 31., r. k.
Atyja: néh. k. W. Dezső, anyja: borzsovai
Gönczy Katalin. Kolozsváron a r. k. gimn.-ban
érettségizett, az egy. jogi fakultásán államtud.
államvizsgát tett. 1908 óta Szolnok-Doboka vm.
szolgálatában áll, Désen tb. szolgabíró, 1913—
19-ig városi tanácsnok volt, 1919-ben pedig
polgármester lett. A román megszállás alatt
Kolozsváron ügyvédi irodában dolgozott. A viszszacsatolás után a Désre bevonuló magyar
csapatokat, mint a város volt magyar polgármestere fogadta. A kolozsvári Magy. Kaszinó és
a Vadász Egylet tagja. Járt Lengyelországban,
Észtországban, Norvégiában, Dániában, Németországban, Bulgáriában, Fiúméban, utazásokat
tett a Balkánon. Németül, románul is beszél.
L.: Dés, Kovács Samu-u. 1. Tel.: 2.
Wilcsek Ferenc m. kir. főmérnök, a marosvásárhelyi kir. Államépítészeti Hivatal vezetője.
Szül.: Azuga, 1899 febr. 23., r. k. Atyja: néh.
W. Ferenc, anyja: néh. Bálint Klára. Szepsiszentgyörgyön érettségizett, a Műegy.-et Bp.-en
végezte, ahol 1925-ben mérnöki okl.-et szerzett.
1917—19-ig kat. szolgálatot teljesített, egy évet
az orosz és olasz fronton töltött. Tart. zászlós,
a bronz vit. ér. és a Károly cs.-ker. tulajdonosa.
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A diploma megszerzése után 1925—28-ig a Balatoni körút kirendeltségénél volt építési vezető,
1928—36-ig pedig a hosszúhetényi áll. kőbánya
vezetője. 1936—39-ig a Keresk. Min. építési
osztályán működött, 1939—40-ig pedig a bp.-i
Államépítészeti Hivatal szakaszmérnöke volt.
1940-ben került Marosvásárhelyre. A Természettud. Társ. tagja. Szakismeretei főleg útépítésre és kőbányászatra terjednek ki. Németországban járt tanulmányúton. Németül és
románul is beszél. L.: Marosvásárhely, Államépítészeti Hivatal. Tel.: 38.
Winter Károly dr., m. kir. követ, a montreáli
m. kir. Főkonzulátus vezetője. Szül.: 1880
jún, 3. Középisk. elvégzése után jogi doktorátust szerzett, majd letette a bécsi Konzuli Aka-

Wórum Ferenc dr.

démia záróvizsgáját. A világháborúban a cs.
és kir. 5. huszárezredben szolgált mint százados.
A polg. had. érd. ker. II. o., aSignum Laudis
a kard. tulajdonosa. Kormányzói elismerésben részesült. Németül, franciául, angolul és
olaszul is beszél. L.: Montreal, 910. Castle
Building.
Wórum Ferene dr., községi orvos, Mezőkövesden. Szül.: Nagygyimót, 1906 febr. 28.,
r. k. Atyja: néh. W. János, anyja: Simkó
Mária. A pápai Szt. Benedek-rendi Szt. Mór
kath. főgimn.-ban érettségizett, a pécsi Egy.-en
orvosi diplomát, Bp.-en pedig tisztiorvosi szakképesítést szerzett. Öt évig Bakonyjákon m.
orvos, három évig Ostoroson körorvos volt.
Németül is beszél. L.: Mezőkövesd. Tel.: 54.

[Erdélyi Magyar Adatbank]

Zahoránszky Ervin dr.

329

Zakariás Manó dr.

Z
Zahoránszky Ervin dr., gyógyszerész és
orvos, gyógyszertár tulajdonos, kir. törvényszéki gyógyszerész. Szül.: Aknaszlatinán, 1891
máj. 3. Középisk. Bártfán, Nagybányán és
Bp.-en ; az egyetemet Bp.-en végezte. A világháborúban mindvégig a 39. honv. gy.-hadoszt.
kötözőhelyén teljesített harctéri szolgálatot.
Emléklapos gy. hadnagy, több harctéri kitüntetéssel. Bérlője, majd társtulajdonosa volt a
bp.-i ,,Madonna” gyógyszertárnak, azután tulajdonosa a bakátstéri „Galenus” drogériának.
Kiskúnmajsán pedig gyógyszertárbérlő volt.
1933-tól a m. kir. Orsz. Közegészségügyi
Intézetben működött 1940-ig. 1939-ben nyert
gyógyszertári jogosítványa alapján 1939 okt.
19-én nyitotta meg „Kárpátalja” c. gyógyszertárát VI. ker., Lehel-u. 4/c. sz. alatt.
Ugyanott nagyszabású laboratóriuma is van,
ahol gyógyszerkülönlegességei készülnek. Németül és tótul is beszél. Tel.: 292—950. L.:
XIV., Szlatina-u. 6. Tel.: 496—864.
Zakariás Jenő dr., ügyvéd. Szül.: Szépvíz,
1886 márc. 10., r. k. Atyja: néh. Z. Izsák,
anyja: Fejér Margit. Brassóban tett gimn.-i
érettségit, az egy.-et Kol zsváron végezte, jogi
doktorátust és ügyvédi okl.-et szerzett, 1911 óta
folytat ügyvédi gyakorlatot. 1914—18-ig kat.
volt, mint hadbíró főhadnagy Kolozsváron az

V. honv. kerületnél szolgált. 1919 óta ismét
ügyvédi
gyakorlatot
folytat
Csíkszeredán.
Három évig a Magy. Párt csíkszeredai tagozatának ü.-v. alelnöke volt, tíz év óta a Kaszinó
alelnöke. Olaszországba tett utazásokat. Németül és románul is beszél. L.: Csíkszereda,
Kossuth Lajos-u. 8.
Zakariás Manó dr., ügyvéd. Szül.: Csíkszépvíz, 1874 máj. 11., r. k. Atyja: Z. Izsák,
földbirtokos, anyja: Fejér Margit. Középisk.
a csíksomlyói r. k. gimn.-ban és a nagyszebeni
áll. főgimn.-ban végezte. Tanulmányait a kolozsvári Tud. Egy. jogi karán folytatta, ahol jogtud. doktorátust szerzett. Kolozsváron és
Brassóban volt ügyvédjelölt. 1914-ben mint a
24. honv. gy.-e. népf. hadnagya hadbavonult,
az orosz harctérre ment, ahol megsebesült.
Felgyógyulása után az erdélyi román fronton
szolgált, a világháború befejezéséig. Századosi
rangban szerelt le. A román megszállás idején
újból megnyitotta irodáját Csíkszeredán, de
ügyvédi gyakorlatot csak 1931-ig folytathatott,
amikor is a román nyelv nem tudása miatt
törölték az Ügyvédi Kamarából. Ettől fogva
visszavonultan élt mostanáig, amikoris ismét
folytatja ügyvédi gyakorlatát. A román megszállásig Csík vm. törv. hat. biz.-nak és
Csíkszereda város képv. test.-nek állandó
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tagja volt. A román megszállás után tagja lett a
Magy. Pártnak és csíkszeredai Kultúr Körnek.
Kitüntetései: a III. o. kat. érd. ker. a hadiékítm. és a Károly cs.-ker. Németül is beszél.
L.: Csíkszereda, Kossuth Lajos-u. 8.
Zambra Alajos dr., egyet. nyilv. r. tanár.
Szül. Fiume, 1886. Tanulmányait a bp.-i,
bolognai, bécsi és római egy.-eken végezte.
1920-ban nyilv. rk., 1925-ben pedig nyilv. r.
tanárrá nevezték ki a bp.-i Pázmány Péter
Tud. Egy. olasz nyelvi és irodalmi tanszékére.
Hervadhatatlan érdemei vannak a magyarolasz kulturális és baráti kapcsolatok kiépítésében. A Corvin Mátyás Egyes. főtitkára.
Magyar és olasz folyóiratokban számos tanulmánya jelent meg és sok műfordításnak a
szerzője is. Kiváló munkássága elismeréséül
többször részesült magyar és olasz kitüntetésben. L.: Bp., XI., Horthy Miklós út 49. Tel.:
269—236.
Zathureczky József, alsózaturcsai, földbirtokos, fa-, szén-, mész-nagykereskedő. Szül.:
Cécke (Bihar vm.), 1897 ápr. 11., ref. Gimn.-i
tanulmányait a bp.-i ref. főgimn.-ban végezte,
majd a keszthelyi Gazdasági Akadémián okl.-et
szerzett. A világháborúban első arcvonalbeli
szolgálatot teljesített és vitéz magatartásáért
megkapta a Signum Laudist a kardokkal, az
I. o. ezüst vit. érmet, a Károly cs.-ker.-et, a
magyar, a német és a bolgár háb. emlékérmeket.
Mint tart. tiszt elvégezte a hang- és síkmérő
tanfolyamot, valamint a repülő felderítőtanfolyamot. A román megszállás alatt nagy gyűlési képviselője volt a Magy. Pártnak és a szociális szakosztály ellenőre. Bihar vm. visszacsatolása után a magyarság érdekeiért vívott
küzdelmeinek elismeréséül és közéleti szereplésre való rátermettségénél fogva megyebiz. és
megyei kisgyűlési r. taggá nevezték ki. Vál.
tagja a nagyváradi Keresk. és Iparkamarának,
elnöke a nagyváradi Tűzharcos Főcsoport
fegyelmi biz.-nak. L.: Nagyvárad, Lukács
György-u. 45. Tel.: 19—47.
Zichy-Rubido Iván br., zagonjei, zichi és
zajhi, m. kir. titkos tanácsos, ny. rk. követ és
meghatalmazott min. Szül.: Grác, 1874. Középisk. tanulmányait a bécsi Theresianumban végezte és a bp.-i Egy.-en jogot hallgatott.

Ziegler Henrik

1899-ben diplomatavizsgát tett és a cs. és kir.
Külügymin. szolgálatába lépett. Mint attasé
működött Rómában, Bukarestben és Madridban, de pályafutása során szolgált Washingtonban, Pekingben, Kopenhágában, Stockholmban
és Szentpétervárott. A háború alatt katonai
szolgálatot teljesített és az ellenség előtt tanusított bátor magatartásáért több kitüntetést
kapott. 1920-ban átlépett a magy. Külügymin. szolgálatába, és rk. követté és meghat,
miniszterré nevezték ki. Ebben a minőségében a bukaresti, majd a londoni követséget
vezette. Londoni állomáshelyéről vonult ny.-ba.
Kiváló szolgálatai elismeréséül számos bel- és
külföldi kitüntetést kapott és a Kormányzó úr
többek között a titkos tanácsosi méltóság adományozásával tüntette ki.
Ziegler Emil dr., vásárhelyi, az Erdélyi
Helikon belső munkatársa. Szül.: Marosvásárhely, 1907 jún. 23., ev. Atyja: dr. Z. Károly,
anyja: Deák Margit. A család 200 év óta
Marosvásárhelyen él, katonacsalád, három felmenője altábornagy volt, kettő a Mária Teréziarend tulajdonosa. Jogi doktorátusát a kolozsvári Egy.-en szerezte, két évet töltött a bp.-i
és firenzei Képzőművészeti Akadémián. Mint
keresett portréfestő Kolozsvárott működött.
1936-ban lépett be a Szépmíves Céhhez és az
Erdélyi Helikon szerkesztőségébe. Kiváló sportférfiú, tíz évig volt Románia úszóbajnoka és
két évig Erdély középsúlyú boxbajnoka. Az
Erdélyi Helikon tagja, önálló művészeti tanulmányokat tartalmazó kötete jelent meg „Remete
művészek” címen. Állandóan közli cikkeit az
Erdélyi Helikon, Pásztortűz, Hitel, Láthatár
stb. szépirodalmi és más folyóirat. Mint festőművész két önálló tárlattal szerepelt, Bp.-en
társas kiállításon vett részt. A román „Meritul
culturel” (kultúrális érdemekért)-rend lovagi
rendjének III. és II. o.-nak tulajdonosa. Beszél
angolul, franciául, németül, románul és olaszul
is. L.: Kolozsvár, Mikó-u. 36.
Ziegler Henrik, gyógyszertártulajdonos.
Szül.: Holdvilág (Nagyküküllő vm.), 1901 dec.
31. ev. Atyja: Z. Henrik, anyja: Bogeschdorfer Erzsébet. Segesvárott tett gimn.-i érettségit, az egy.-et Innsbruckban végezte és gyógyszerészi okl.-et szerzett. Előbb mint gyógyszertári gondnok több romániai városban műkő-
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dött, majd 1931 óta tulajdonosa a székelyudvarhelyi gr. Mikó Imréhez címzett gyógyszertárnak. A Német Népközösség tagja, a székelyudvarhelyi Vadásztárs., a Hargita Sportegylet,
a Székely Dalárda, a Kereskedő Társ. tagja.
Járt Ausztriában és Németországban. Németül
és románul is beszél. L.: Székelyudvarhely,
Kossuth Lajos-u. 5. Tel.: 63.
Ziegler László dr., ügyvéd, a Magy. Párt
titkára. Szül.: Marosvásárhely, 1908 máj. 13.,
ev. Atyja: dr. Z. Károly, v. tiszti főorvos,
anyja: köpeczi Deák Margit. Marosvásárhelyen
a Ref. Koll.-ban érettségizett, majd a kolozsvári
Tud. Egy. hallgatója lett. 1936 óta a Magy. Párt
szolgálatában áll, annak titkára. 1938-ban
ügyvédi irodát nyitott Marosvásárhelyen. 1940
óta városi első aljegyző. Az MSE, az EKE és a
Marosvásárhelyi Kaszinó tagja, a Torna Kert
háznagya. Szépirodalmi tevékenységet is fejt ki,
novellái, tárcái a kolozsvári Ujságokban jelentek
meg. „János élni akar” c. színdarabját előadta
a marosvásárhelyi színtársulat is. Németül,
románul és franciául is beszél. L.: Marosvásárhely, Régi kórház-u. 13.
Zikéli Ernő, könyvkereskedő, nyomdatulajdonos, újságíró. Szül.: Beszterce, 1907
aug. 13., ev. Atyja: Z. Gusztáv, anyja:
Glockner Anna. Besztercén tett gimn. érettségit, az egy.-et Leipzigben és Berlinben végezte,
ahol filozófiát hallgatott. Ezenkívül ujságírással
és nemzetgazdasággal foglalkozott. 1933 óta a
Deutsche Zeitung kiadója és felelős szerkesztője.
Résztulajdonosa a Zigeli Gusztáv-nyomdának és
könyvkereskedésnek. Németországban három
évet töltött tanulmányúton, beutazta KözépEurópát. Politikai és gazdasági vonatkozású
cikkei a Deutsche Zeitungban jelennek meg.
Németül és románul is beszél. L.: Beszterce,
Horthy Miklós-tér 48.
Zikéli Gusztáv, újságkiadó és könyvkereskedő,
Szül.: Beszterce, 1876 júl. 25., ev. Atyja:
Z. Frigyes, anyja: Schneider Erzsébet. Besztercén tett gimn.-i érettségit, Berlinben szakiskolákat végzett. 1913 óta nyomdatulajdonos.
1913-ban könyvkereskedést nyitott és megalapította a Deutsche Zeitung c. németnyelvű heti
lapot. 1916 óta könyvkötészete, írógépraktára
és javítóműhelye is van. Kiadója a németnyelvű

Zilahi Sebess Jenő dr.

Bistrizer Kalender-nek. Az ev. egyház presbitere,
az Iparos Egylet vál. tagja, a Német Párt v. alelnöke. A könyvnyomtatás, kiadás és újságírás
terén szakember. Számos újságcikke jelent meg.
Járt Ausztriában és Németországban. Németül
és románul is beszél. L.: Beszterce. Tel.: 76.
Zilahy Lajos dr., literáti, író, a „Híd”
főszerkesztője. Szül.: Nagyszalonta, 1891. A
bp.-i Tud. Egy.-en jogi doktorátust szerzett és
a háború éveiben, kat. szolgálatáig, ujságíróskodott. Hosszabb külföldi tanulmányút után
visszatért Bp.-re, ahol több napilap vezércikkírója, majd 1934-ben a ,,Magyarország” c.
napilap felelős szerkesztője lett. E lapnak két
éven át volt szerkesztője. Ezután már csak
írói munkásságának élt, amellyel az ország
egyik legolvasottabb, közönség és kritika osztatlan elismerésével találkozó írója lett. Már
legelső színdarabjaival is, amelyeket az ország
első színpadán adtak elő, olyan átütő sikereket
aratott, hogy arra felfigyelt a külföld is és
egymásután fordították le külföldi nyelvekre
színpadi műveit és regényeit is. Az egyformán
kitűnő művek egész sorával előkelő helyet biztosított magának a magyar irodalmi életben,
többek között tagjává választotta a KisfaludyTárs., a Kormányzó úr pedig a Corvin-koszorú
adományozásával tüntette ki. Műveiből Magyarországon és Amerikában filmszcenáriumot is írt
és a színpadon nagyhatásúnak bizonyult darabjai
magukkal ragadták a mozgóképszínházak sok
milliónyi közönségét is. Főbb művei: „Két
fogoly”, „Süt a nap”, „A fehér szarvasbika”,
„Szibéria”, „Halálos tavasz”, „Hazajáró lélek”,
„A jégcsap”, „A tábornok” stb. 1940-ben megalapította a „Híd” c. irodalmi heti folyóiratot,
amelynek főszerkesztője. L.: Bp., II., Gül
Baba-u. 11.
Zilahi Sebess Jenő dr., ügyvéd, városi tiszti
főügyész. Szül.: Bethlen, 1873 febr. 4., ref.
Atyja: néh. Z. S. János, ügyvéd, v. járásbíró,
anyja:
nyárádgátfalvi
Siposs
Karolina.
A gimn.-ot Marosvásárhelyen végezte el, az
egy.-et Bp.-en. Jogi doktorátust és ügyvédi
okl.-et szerzett. 1901-ben Marosvásárhelyen kezdett ügyvédi gyakorlatot. 1914—18-ig kat.
szolgálatot teljesített, mint népf. százados szerelt le. Utána ismét ügyvédi gyakorlatot folytatott. 1909-től 1914-ig a Függetlenségi Párt
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elnöke volt, 1928 óta a Magy. Párt elnöke.
A román megszállás alatt minden idejét a magy.
ügynek szentelte. A Kaszinó vál. tagja, az Ügyvédi Kamara alelnöke, a Torna Kert vál. tagja
és az összes magy. egyesületek vezetőtagja.
Német-, Olasz- és Franciaországban tett utazásokat. Németül és románul is beszél. L.:
Marosvásárhely, Dr. Gecse Dániel-u. 28.
Zimay Ödön dr., a zilahi kir. tvszék elnöke.
Szül.: Jászberény, 1882júl. 10., g. kat. Atyja:
Z. Vazul, főgimn. tanár, anyja: Bittner Klementin. A gimn.-ot Jászberényben, az egy.-et
Kolozsváron végezte. Jogi doktorátust szerzett, bírói vizsgát tett. Jászberényben ügyvédjelölt, Gyöngyösön joggyakornok volt, Buksánbányán 1909-ben bírósági jegyző lett. Később
albíróvá nevezték ki, majd 1916-ban Karánsebesen törvényszéki bíró lett. 1918-ban Bozovicson
mint vezető járásbíró működött, 1920-ban törvényszéki bíró lett Veszprémben. 1923-ban járásbírósági elnökké lépett elő és Zircen teljesített szolgálatot. 1938-ban a veszprémi törvényszéken tanácselnök, 1941-ben a zilahi törvényszék elnöke lett. A veszprémi és a zirci Kaszinó tagja. Románul is beszél. A magánjog
kiváló szakértője. L.: Zilah. Tel.: 44.
Zolnai Béla dr., egyet. nyilv. r. tanár. Szül.:
Székesfehérvár, 1890 márc. 10. Atyja: dr. Z.
Gyula egyet. tanár, anyja: néh. Szladits Ilona.
1908-ban tett érettségit a kolozsvári piarista
gimn.-ban. Az egy.-et Bp.-en, Berlinben, Genfben, Münchenben és Párizsban végezte. 1923ban a bp.-i Tud.-Egy.-en m.-tanárrá képesítették. 1925-ben pedig nyilv. r. tanár lett Szegeden.
Az 1935/36-os évben a szegedi Egy. bölcsészeti
karának dékánja volt. 1940-ben a kolozsvári
Egy.-re nevezték ki egyet. tanárnak. A Magy.
Tud. Akadémia tagja, a szegedi Rotary Club
v. elnöke, a Széphalom szerkesztője. Megjelent
rodalomtörténeti munkái: Szigligeti szökött
katonája, Szóhangulat és kifejező hangváltozás,
a Magyar Biedermeyer. Előadásokat tartott a
párizsi, strassburgi, rennesi és toulousi egy.-eken.
A Légion d’honneur tulajdonosa. Németül és
franciául is beszél. L.: Kolozsvár, Kossuth-u. 8
Tel.: 32—31.
Zombory A. József vit., Kolozsvár tűzoltófőparancsnoka, erdélyi kerületi tűzrendészeti

Zsakó Zoltán

felügyelő. Szül.: Bp.,1882okt.24.,r.k. Atyja:
néh. Z. János, anyja: néh. Csorba Rozália. Sátoraljaújhelyen a piarista gimn.-ban érettségizett,
majd a sárospataki főisk.-án jogi tanulmányokat
folytatott, abszolvált. 1910—19-ig Sátoraljaújhelyen a ker. munkásbiztosító pénztárnál működött mint tisztviselő, majd a tűzoltósághoz
került, 1940-ig a város hivatásos tűzoltóparancsnoka és Zemplén vm. tűzrendészeti felügyelője
volt. 1940 óta Kolozsvárott tűzoltófőparancsnok
Résztvett a világháborúban, az orosz fronton
harmincnyolc hónapig teljesített szolgálatot.
Kitüntetései: a III. o. Vaskoronarend, a III. o.
kat. érd. ker., az ezüst és bronz Signum Laudis,
a Károly cs.-ker., a háb. eml. ér., a II. o. Vasker., az osztrák háb. eml. ér. A MÉP és az Orsz.
Tűzharcos Szöv. tagja. Okl. tűzoltótiszt. Járt
Olaszországban és Bulgáriában. L.: Kolozsvár,
Tűzoltólaktanya. Tel.: 33—71.
Zudor János, losádi, gyárigazgató. Szül.:
Kolozsvár, 1900 máj. 28., ref. Atyja: Z. Sándor,
anyja: Ungár Berta. A felsőker. isk. elvégzése
után 18 éves korában 1918-ban vonult be katonának, Gyulafehérváron tart. tiszti vizsgát tett
és onnan a francia harctérre vitték. Leszerelése
után két évig Bp.-en a Biharszilágyi Olajipar
R.-T. tisztviselője volt, majd kilenc évig a Renner Testvérek és Tsai Bőrgyár R.-T. főtisztviselője. 1929-ben Zudor János bőrgyár néven
önálló felsőbőr-üzemet létesített, amely 1933ban ,,Rendor” bőrgyár néven R.-T. lett és azóta
annak ü.-v. igazgatója. Németül és románul is
beszél. L.: Kolozsvár, Pasteur-u. 10/a. Tel.:
36—74.
Zsakó Zoltán, az Erdélyi Bank cégjegyzője.
Szül.: Gyulafehérvár, 1892 júl. 18., unit. Atyja:
Zs. István, táblabíró, anyja: Székely Teréz.
Kolozsvárott az unit. gimn.-ban érettségizett,
elvégezte a kolozsvári Keresk. Akadémiát, Debrecenben a Gazdasági Akadémián és Bp.-en a
Felsőbb Szőlő- és Borgazdasági Tanfolyamon
okl.-et szerzett. 1917—18-ig kat. szolgálatot teljesített. Az olasz fronton harcolt. Tart. főhadnagy, a Signum Laudis és a Károly cs.-ker.
tulajdonosa. A világháború után 1920-ig az
Első Erdélyi Vegyipar főkönyvelője volt, majd
1922-ig birtokán gazdálkodott. 1922 óta az
Erdélyi Bank főintézetének szolgálatában áll.
A Magy. Párt és az Erdélyi Múzeum Egyes.
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tagja, gazdasági, keresk. és bankszakismeretekkel rendelkezik. Németül és románul is beszél.
L.: Kolozsvár, Ady-u. 4.
Zselinszky József, polgármester h., főjegyző.
Szül.: Csap, 1883 ápr. 30. Kézdivásárhelyen
érettségizett, majd alapvizsgákat és államtud.
államvizsgát szerzett. Közéleti munkásságát
1912-ben mint közigazgatási gyakornok Háromszék vm.-ben kezdte. 1917-ben szolgabíró lett
a Kézdi járásban, Kézdivásárhely székhellyel,
1926-ban főszolgabíróvá nevezték ki, de négy
hónap mulva, a Goga-kormány alatt, a román
nyelv nemtudása és megbízhatatlanság címén
rendelkezési állományba került. Ugyanebben
az évben nevezték ki Székelyudvarhely város
anyakönyvvezetői hivatalának főnökévé, majd a
közigazgatási hivatal főnökévé. 1938 óta főjegyző. Háborús kitüntetései: kat. érd. ér.,
a Signum Laudis, Károly cs.-ker. a kard. Beszél
románul is. A megszállás alatt ötször tett nyelvvizsgát, jogorvoslattal élt a rendelkezési állományba való helyeztetése miatt és a legfelsőbb
közigazgatási bíróság végül is visszahelyezte
állásába. L.: Székelyudvarhely, Tibád Antalutca 4.
Zsemlye János, okl. gépészmérnök, a máramarosszigeti Városi Elektromos Művek igazgatója. Szül.: Bucs, 1895 jan. 30., ref. Atyja:
néh. Zs. Péter, ref. tanító, anyja: néh. Kiokos
Vilma. Pápán tett gimn. érettségit, majd a bp.-i
Műegy.-en gépészmérnöki okl.-et szerzett. 1915—
20-igkat. szolgálatot teljesített a szerb és montenegrói fronton, résztvett három isonzói csatában és a Monté San Gabrielen lévő harcokban.
1917-ben hadifogságba esett, honnan 1920-ban
jutott haza. 1925—31-ig a Ganz és Társa szolgálatában állott, 1932—34-ig önálló mérnöki
gyakorlatot folytatott. 1934—35-ben a Magy.
Vegypapírgyárnál, 1935—40-ig pedig Törökszentmiklóson a Lábassy-féle gépgyárnál dolgozott. 1940 óta a máramarosszigeti Villamosművek igazgatója. Tart. hadnagy, a bronz
vit. ér. tulajdonosa. Mérnöki működése motorokra, elektromosságra, megmunkálásra és kal-

Zsögön Géza dr.

kulációra terjedt ki. Németül is beszél. L.:
Máramarossziget, Kossuth Lajos-u. 5. Tel.: 5.
Zsombory László, ügyvéd. Szül.: Kisbács,
1909 júl. 15. r. k. Atyja: Zs. László, anyja:
Boga Erzsébet. Egyet. évei alatt a kath. főiskolások főtitkára, majd elnöke, a Bólyai Kör
vál. tagja és az Erdélyi Fiatalok munkatársa
volt. Kolozsváron a r. k. főgimn.-ban érettségizett, majd elvégezte a jogi egy.-et és ügyvédi okl.et szerzett. 1938 óta ügyvéd. A romániai Magy.
Népközösség kolozsvári tagozatának egyik ügyésze. 1937-ben a románok nemzetgyalázás miatt
elítélték. A visszacsatolás óta a Menekültügyi
Hivatal osztályvezetője, a száz diplomás fiatalemberből álló Méhkas Szöv. alapítója. Ü.-v.-je
a Magy. Politikai Foglyok Egyes.-nek. A Magy.
Nemzeti Kasszinó, Kath. Kör tagja, a r. k. Egyház képv. testületi tag, a Társadalom tagja. Egyház politikával is foglalkozik. Cikkei az Erdélyi
Fiatalok c. lapban és a Keleti Ujságban jelentek
meg. Járt Ausztriában és Olaszországban. Németül és románul is beszél. L.: Kolozsvár,
Szentegyház-u. 6. Tel.: 27—13, 19—10.
Zsögön Géza dr., osdolai, m. kir. rendőrtanácsos. Szül.: Osdola, 1885 nov. 11., r. k.
Atyja: néh. id. o. Zs. József, anyja: Zsögön
Rozália. Csíksomlyón a r. k. gimn.-ban érettségizett, egyet. tanulmányait Kolozsváron folytatta, 1910-ben államtud. doktorátust szerzett.
Még ebben az évben a kolozsvári rendőrség
szolgálatába lépett, ezt megelőzőleg négy évig
mint napidíjas Kolozsvár szabad kir. városnál
dolgozott. 1918-ban Kolozsvárról a románok
kiutasították. 1920—40-ig a pécsi m. kir.
rendőrkapitányságnál
teljesített
szolgálatot.
1940-ben a kolozsvári m. kir. rendőrkapitánysághoz vezényelték. A pécsi Keresztény Nemzeti Liga, a Baross Szöv., a Mecsek Egyes., a
pécsi Múzeum Egyes. stb. tagja. A polg. hadi
érd. ker. tulajdonosa. Bűnügyekben szakember.
A Magyar Rendőr c. szaklapban és több pécsi
lapban jelentek meg cikkei Osdolai név alatt.
Ausztriában tett utazást. L.: Kolozsvár,
Rendőrkapitányság.
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