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Fábián Aladár, kir. járásbírósági elnök, 

szül. Tiszaeszlár, 1871 aug. 14. Középiskoláit 
Rozsnyón, egyet, tanulmányait Bpesten vé
gezte. 1894. mint joggyakornok a bpesti ker. 
járásbíróság szolgálatába lépett, majd a váci 
járásbírósághoz került. 1897. Nagytapol-
csányban, 1898. Szabadkán aljegyző lett. 
1900. bírói vizsgát tett, mely után járásbírói 
jegyzőnek nevezték ki. 1901. albíró, 1908. 
járásbíró, 1915. a VII. fizetési osztályban a 
szabadkai járásbíróság vezetője lett. 1919. a 
hűségeskü letételének megtagadása miatt a 
szerbek kiutasították és mint törvszéki bí
rót a bpesti büntetőtörvényszékhez osztot
ták be. 1921. az újpesti járásbíróság elnökévé 
nevezték ki, 1928. pedig megkapta a III. fize
tési osztállyal járó címet és jelleget. 

Fábián Béla, ügyvéd, orszgyűl. képviselő, 
szül. Tállya (Zemplén m.), 1889 aug. 13. Kö
zépiskolai és egyetemi t anu lmánya inak be
fejezése u tán jogtudorrá avat ták, majd 
ügyvédi vizsgát tett. A háború alatt harc
iéri szolgálatot teljesített és sebesülten 
orosz hadifogságba esett. 1918. fogságából 
megszökött és a bolsevista eszmék ellen 
erős sajtópropagandát indított . Rövidesen 
a bpesti büntelőtörvényszék bírájává nevez
ték ki. A prole tárd ik ta túra idején hosszú 
ideig volt letartóztatásban. 1920. a főváros 
VI. ker. tvhat. bizottsági taggá választotta. 
1922. a pestkörnyéki kerület demokra ta
párti listáján nemzetgyűlési képviselő lett. 
1926. régi kerülete küldte a Házba, ahol 
korjegyzői tisztet töltölt be. Értékes mun
kásságot fejtett ki a fogságban sínylődő ma
gyar katonák hazahozata lának érdekében. 

Fábián Gáspár, műépítész, oki. építész
mérnök, szül. Székesfehérvár, 1885 jan. 2. 
Oklevelét a budapesti Műegyetemen nyerte, 
majd állami ösztöndíjjal olaszországi tanul
mányútra ment. Már előzőleg részt vett a bu
dapesti Erzsébet örökimádás- templom épít
kezésében, majd a Jézus Szent Szíve-temp
lom nagy oltárán dolgozott. Két évig Nagy 
Virgil segédje és irodavezetője volt. Igen sok 
tervpályázaton vett részt és több díjban és 
kitüntetésben részesült, számos templom és 
középület kivételezését végezte el. A háború 
alatt harctéri szolgálatot teljesített. Tisza Ist
ván megbízásából elkészítette a Kárpátokban 
elesett hősök temetőinek terveit és többek 

közöttt megnyerte a pécsi Pius Internátus ha
talmas templomának pályázatát . A főváros
ban és a nagyobb vidéki városokban számos 
klinika, középiskola, templom, kórház és más 
középület dicséri nagy koncepcióját és épí
tészi szaktudását. Munkatársa volt a Termé
szet és az Építő Ipar, Építő Művészet c. szak
lapoknak, önál ló munká i : A budapesti Dana-
partokról és Az új városháza elhelyezéséről. 
Kitüntetései, a hadiékítményes Signum Lau-
dis és a Károly-csapatkereszt. A pápai Nagy 
Szent Gergely-rend lovagja. 

Fábián István, földbirtokos, szül. Cegléd, 
1882. Középiskolai t anu lmánya inak befeje
zése u tán szülei b i r tokán kezdett gazdál
kodni, majd másfél évtized múlva nagybir
tokot vásárolt magának. A háború alatt a 
hadiözvegyeknek és r o k k a n t a k n a k többszáz 
hold földet osztott ki . Az első nemzetgyű
lésen az abonyi kerületet képviselte a kis
gazda-párt p rogrammjával . 

Fábián Sándor, ügyvéd, szül. Tál lyán, 
1894. A budapesti egyetemen szerezte jog-
ludori képesítését. Résztvett a háborúban. 
1920. tett ügyv. vizsgát. Fivére F . Béla (1. o.) 
országgyűlési képv.-nek, akivel társas iro
dája van. A hírhedt csongrádi bombamerény
let bűnügyében fivérével együtt szerepelt a 
sértettek képviseletében. Számos nagyjelentő
ségű bünper védelme fűződik nevéhez. 

Fab iny i Henrik, r.-t. igazg., szül. Med-
gyes 1871. Középiskoláit szülővárosában, mű-
egyet. tanulmányait Drezdában végezte. Mér
nöki oklevelének megszerzése után Jüesicabá-
nyán működöt t és 1900. mint műhelyfőnök 
Zólyomba került. 1916. az alsószalánki érc
elkülönítő műhely főnöke volt és nádasdi 
működése u tán 1929. a salgótarjáni acélgyár 
igazgatója lett. A város társadalmi életének 
tevékeny alakja. A vmegyei törv.-hat. biz. és 
a városi képv.-test. tagja. A salgótarjáni ev. 
egyházkerület tb. felügyelője. 

Fabó Zoltán, kir . főügyészhelyettes, szül. 
Jászkísér, 1871 szept. 14. Jogi tanulmányai
nak befejezése u tán 1895. szolnoki kir. tvszk 
jegyzője lett. 1899. a korponai kir. járásbíró
ság albírája, 1900. pedig a szegedi kir. tvszk 
alügyésze lett. 1907. már a szatmári kir . 
ügyészség vezetője, 1919-ben pedig a meg
szálló románok a hűségesü letételének meg
tagadása miatt állásából elmozdították. 1921 
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óta a bpesti kir. főügyészségen mint főügyész
helyettes működik. Kiváló jogászi képessé
gei és judiciuma a nevét általánosan ismertté 
tették. Pályája elejétől kezdve kizárólag bűn
ügyekkel foglalkozik és igen sok 'érdekes 
bűnperben volt a vád képviselője. A deflációs 
idők egyik legnagyobb bűnügyében, egy 200 
rendbeli bűncselekménnyel vádolt bankár 
elleni perben a Tábla a F. hatalmas vád
beszéde alapján emelte fel a vádlott bünte- | 
tését. 

Fabry Ágoston, orvos, szül. Bpest, 1864. 
Középiskoláit és egyetemi tanulmányai t Bu
dapesten végezte, majd a Rókus-kórházban 
működött, később a Budapesti Gyermek
menhely alorvosa lett. 17 évig orvosa volt a 
Munkásbiztosítónak, majd a szfőv. tüdőgon
dozójához került, ahol jelenleg mint jár- i 
ványorvos működik. i 

Fackh Leon, ny. huszárezredes, szül. 
Bpest, 1876 márc. 14. Középiskolai tanulmá
nyainak befejezése után a bécsújhelyi katonai 
akadémia növendéke volt. A 6. Würt temberg-
huszároknál kezdte meg katonai pályafutását, 
majd a 7. Vilmos huszárezrednél emelkedett 
törzstiszti rangra. A háború kitörésétől az 
utolsó napig harctéri szolgálatot teljesített. 
1920. ezredesi rangban nyugdíjazták és 
azóta, mint a legitimista mozgalom egyik 
népszerű harcosa, jelentős politikai tevékeny
séget fejt ki. Birodalmi lovag. Számos kitün
tetéssel jutalmazták katonai szolgálatait. Több 
előkelő tásadalmi egyesület tagja. 

Fadgyas Gyula, tiszti főorvos, szül. Ara-
nyosmaróton, 1872 márc. 3. Orvosi okleve
lének megszerzése után 1896. a katonai hely
őrségi kórházban kezdte meg gyakorlatát . 
1897. került Üjpestre, Még az évben tiszti
orvosi vizsgát tett. 1908. egészségtanári ok
levelet szerzett 1908. Űjpest tisztiorvosává, 
1918. pedig tisztifőorvosává választották. 
1902 óta az újpesti járásbíróság fogházának 
orvosa. Ez idő alatt a városi közéletben is 
tevékeny szerepet vitt. Az újpesti főgimná
zium és leánygimnázium megalapításában 
is részt vett. Azoknak fennállásuk óta 
iskolaorvosa és egészségtan tanára. A háború 
kitörésekor bevonult és 4 esztendőt töltött 
a fronton. Hősies magatartásáért megkapta 
a Signum Laudist, a Károly-csapatkeresztet 
és a II. o. vöröskeresztet. A kommün alatt 
ellenforradalmi tevékenységet fejtett ki. Ne
véhez fűződik az újpesti szülőotthon létesí
tése. Megalapította a „Vándorkosár" intéz
ményét mely gyermekkelengyével látja el a 
szegénysorsú szülőnőket. Az újpesti Stefánia 
anya- és csecsemővédő-egyesület is neki kö
szönheti létrejöttét. F. a tuberkulózis elleni 
küzdelem egyik előharcosa. 1912. a kolera
járvány letörésében kifejtett jeles munkás
ságának elismeréséül a király a koronás arany 
érdemkereszttel tüntette ki. 

Fajth Gáspár, tvszéki tanácselnök, szül. 
Szilberek, 1874 aug. 6. Középiskolai tanul

mányainak elvégzése u tán Pécsett joghallgató 
volt, ahol 1899. jogtud. oklevelet nyert. Igaz
ságügyi működését mint joggyakornok Szek
szárdon kezdte meg. 1899. aljegyzővé nevez
ték ki, 1902. bírói vizsgát tett. 1906. a kis
kunhalasi járásbíróságon működöt t . 1915. a 
Köztisztviselők Egyesületének elnöke volt. 
1924. Kaposvárra helyezték tanácselnöki 
rangban. 1927. a pestvidéki törvényszékhez 
osztották be tanácselnöki minőségben. 

Fá ik Zsigmond (lovag), r.-t. vezérigazg., 
szül. Bpest, 1870 márc . 30. Középiskoláit és 
az egyetemet a fővárosban végezte, ahol 
á l lamtudományi oklevelet nyert . I rodalmi 
munkásságával má r 12 éves korában feltűnt. 
Munkatársa volt a Magyar Ifjúság c. heti
lapnak. Később a Budapesti Naplóban, a Ma
gyar Géniuszban, az Életben, a Vasárnapi Új
ságban és még számos folyóiratban jelentek 
meg szépirodalmi írásai. 20 éves ko rában mint 
zongoraművész és mint zeneszerző is feltűnt. 
Keringők keringője c. zeneműve a Pesti Hír
lapban jelent meg. Később mint zenekrit ikus 
a Fővárosi Lapoknál működöt t , majd az 
Egyetértésnek lett tárcaírója. 1893 óta az 
Ország-Világ szerkesztője. Megalapította a 
Magyar Dal c. zenei szaklapot, amelynek 10 
éven át szerkesztője volt. A Magyar Szalon 
szerkesztésében is részt vett. Eddig húsz kö
tet könyve, egy francia, kettő német nyelven 
is megjelent. Könyvei közül Söntéstől a ri-
valdáig c. regénye és há rom útleírás kötete 
sokezer példányban forog közkézen. 17 éves 
korában a Pesti könyvnyomda r.-t. szolgála
tába lépett, ahol fokról-fokra haladt előre. 
Közben Amerikában és Európa legtöbb álla
mában tanulmányuta t tett. Visszatérve, F . 
hozta Magyarországba az első szedőgépet és 
meghonosította a hangjegymetszést és a zene
művek nyomtatását . Ma már, mint vállalatá
nak elnök-vezérigazgatója fejt ki értékes tevé
kenységet. A Pen Klub pénztárosa, a Meteoro
lógiai Társaság ig.-tanácsának tagja, az Orsz. 
Magyar Dalszövetség igazgatója és még szá
mos társadalmi és kulturális egyesület veze
tőségének tagja. 

Fallenbüchl Ferenc, isk.-igazg., áldozó
pap, szül. Bpesten, 1873. Középiskoláinak el
végzése u tán a bpesti tud. egyet, theológiai 
és bölcsészeti fakultásán doktor i és közép
iskolai tanár i oklevelet szerzett. 1900. a nagy
szombati érseki főgimnázium tanára és a kir. 
konviktus tanulmányi főfelügyelője. 1918 óta 
pedig a bpesti Sophianum kat . leánygimná
zium igazgatója. Gazdag irodalmi működést 
fejtett ki pedagógiai, főleg az internátusi ne
velés kérdéseinek tárgyalásával. A hazai és 
külföldi folyóiratoknak ál landó cikkírója. 
Nevezeteseb szakmunkái : A konviktus szel
leme, A kat. internátust nevelés elmélete és 
gyakorlata, Német gyakorlókönyv középisko
lák számára. Évtizedes nagyértékű pedagó
giai munkásságáért a pápai titkos kamarás 
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és az esztergomi főszentszéki tanácsos címet 
nyerte. 

Fallenbüchl Tivadar, polg. isk. igazg., 
szül. Bpest. 1877 szept. 24. Középiskoláit és 
egyet, tanulmányait Bpesten végezte. 1899. 
mint h. tanár a székesfővárosban működött . 
A háború alatt harctéri szolgálatot teljesített. 
1921. a Práter-utcai polg. fiúiskola helyettes 
igazgatója lett, 1923 óta a Prohászka Otto
kár-utcai leánypolgári iskolában mint igaz
gató működik. 1926. megszervezte a Háztar
tási Továbbképző Tanfolyamot. 

Fala Tamás, költő, író, szül. 1881. Ta
nulmányainak befejezése után újságírói pá
lyára lépett. Versei a tiszta hangulatok fog
lalata. Novellái és regényei is lírikus hangon 
szólnak, önálló művei: A lélek mindenütt ki
hajt, Csipke, Évek illata, Óperencia, Padok 
zenéje, Kicsinyesek, Küszöb, Majális. Apróbb 
írásai különböző napilapok és folyóiratok 
hasábjain jelennek meg. 

Faluhelyi Ferenc, egyet. ny. r. t anár , 
szül. Nagyvárad, 1886 okt. 29. Középiskoláit 
és a jogliceumot Pécsett végezte, majd a 
bpesti egyetemen elnyerte a jog- és állam
tudományi doktori fokozatot; 1916. Buda
pesten bírói és ügyvédi oklevelet nyert. 1913. 
mint jegyző a győri kir. tvszéken működött ; 
1914. a pécsi püspöki jogliceumon a magyar 
közjog, politika, nemzetközi jog és jogbölcselet 
ny. rk., majd 1921. ny. r. tanára lett. 1921. 
a nemzetközi jog egyetemi magántanára a 
budapesti tud. egyetemen. 1922 óta a pécsi 
Erzsébet Tud. Egyetem nemzetközi jogi tan
székének ny. r. tanára. A Magyar Külügyi 
Társaságnak rendes, a Magyar Miczkievicz 
Társaságnak választmányi és a Magyar Jo
gászegylet gazdaságjogi intézetének meghívott 
tagja. Az Erzsébet Egyet. Tud. Szövetség 
jogi és társadalomtudományi szakosztályá
nak titkára. Főbb irodalmi munkái : Az örök 
semlegesség és a világháború, Magyarország 
közjoga, Locarno és a német-orosz semleges
ségi szerződés, Páneurópa, A honosság pro
blémái a Nemzetek Szövetségének jogkodifi-
káló programmjában. A Kellog-Egyezmény 
nemzetközi jogi jelentősége, Az Annual Digest 
of Public International Law Cases ma
gyarországi munkatársa. A Pester Lloyd, 
budapesti Hírlap és a Pesti Napló hasábjain 
nemzetközi jogi és politikai cikkei jelennek 
meg. Megindította és szerkeszti a pécsi tud. 
«gyetem Nemzetközi Jogi Intézetének ki
adványait. A Magyar Egyetemi Kisebbségi 
Intézet kezdeményezője. 

Fangler Béla, volt nemzgyül. képv., szül. 
Zalaegerszeg, 1877. Egyetemi tanulmányai 
alak befejezése után Zala vármegye szolgá
latába lépett, ahol 1907. árvaszéki ü lnökké 
választották. A kommün alat t ellenforra
dalmi tevékenységéért ha lá l ra ítélték, majd 
a halálos ítéletet életfogytiglani fegyház
büntetésre változtatták át. Az első nemzet
gyűlésbe a zalabaksai kerület küldöt te be 
íereszténypárti programmal. 

Fa ragó Árpád, szobrászművész, szül. Bo
roszló, 1880 márc. 9. Középiskolai tanulmá
nyainak befejezése u tán a kőipari szakisko
lát Székelyudvarhelyen végezte, majd a Minta
rajziskola növendéke lett. A háború alatt 
harctéri szolgálatot teljesített és orosz fog
ságba került. Afganisztánba szökött, ahol 
Amannullah emir udvari szobrásza volt. Ka
bul tereire számos szobrot készített. Afga
nisztánban kitört forradalom hazakényszerí-
tette. Számos szobrászpályázaton szép sikerei 
voltak. Főbb szobrai: az Afgán krónikás, az 
Afgán szobrász (Afganisztán részére készült) ' 
Harckészség, Eskü és a Fehér hegy. Művé
szetét a monumental i tás , nagy lendület és 
klaszikus haladó irány jellemzi. 

Fa ragó János , tanker , főigazgató, szül. 
Mályi, 1865, júl. 6. Középiskoláit Miskolcon, 
egyet, tanulmányai t Bpesten végezte, ahol ta
nár i oklevelet szerzett. 1890—1895 a karcagi 
g imnázium igazgatója volt. 1901 óta a pápai 
ref. főgimnázium igazgatója. C. tankerületi 
főigazgatóvá nevezték ki és felügyelője lett 
a dunántúl i ref. egyházmeg3re középiskolái
nak. Városi képv. test. tag. Az ipariskolai 
bizottság elnöke. Zsinati képviselő, a ref. 
egyetemes tanügyi bizottság jegyzője, a ref. 
konventi tankönyv bíráló-bizottság tagja. A 
helybeli lapok munkatársa . Tudományos ér
tekezései jelentek meg, amelyek közül neve
zetesebbek: Spinoza élete és etikája, A görög 
és keresztyén dráma, Objektivitás Homérosz-
és Vergiliusznál, stb. Az Orsz. Közoktatási 
Tanács rendes tagja. 

Faragó J á n o s József, ügyvéd, szül. Tenke , 
1885 nov. 15. Középiskoláit és egyet, tanul
mányait Bpesten végezte. 1914. jogtudományi 
doktorátust , 1916. pedig ügyvédi oklevelet 
szerzett. Ügyvédjelölt korában mint az Ügy
védjelöltek Orsz. Egyesületének főtitkára, ve
zetője volt az ügyvédhelyettesi intézmény 
eltörlésére irányuló mozgalomnak. Leginkább 
büntető- és kereskedelmi ügyekkel foglal
kozik. 

Faragó Ödön, színigazgató, szül. Duna-
adony, 1876 júl. hó 21. 1894. Horváth Zoltán 
színésziskolájának elvégzése u tán pályáját 
Nyíregyházán kezdte meg. Különböző vidéki 
és fővárosi társulatoknál működöt t . 1913. 
megválasztották kassai színigazgatónak. Mint 
a Kassa—pozsonyi kerület színigazgatója ér
tékes és maradandó hazafias munkásságot 
fejtett ki. Jelenleg az Andrássy-úti Színház 
főrendezője. Impresszióim, A vidéki színészet 
újjáépítése c. tanulmányai könyvalakban je
lentek meg. 

Faragó Sándor, író, szül. Bpest, 1899 m á j . 
16 Iskolai tanulmányainak befejezése u tán 
a Színházi Világ hetilap szerkesztőségében 
kezdte meg pályafutását, majd 1920. I m r e 
Sándor és Dániel Béla társaságában meg
alapította az Űj Színházat. 1921. hosszabb 
külföldi utat tett. 1926. jött vissza Bpestre 
és azóta főként színdarabírással foglalkozik. 
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Színdarabjaiban élő, hús-vér alakokat szere
peltet, akiknek történetét realisztikusan és 
mesterkéletlen egyszerűséggel építi fel és 
gondosan kerülve a sablonos színpadi fogá
sokat, inkább a szüzsé újszerűségére és ere
deti feltálalására alapozza a hatást. A fővá
rosi kabarék 25 egyfelvonásosát muta t ták 
be. Nagy sikert aratott a Bérkaszárnya c , 
valamint Piroska és a farkasok c. darabjai
val. Számos regénye jelent meg. A külön
böző napilapokban és folyóiratokban nagy 
számban látnak napvilágot novellái és versei. 

Farkas Béla (alsótakáchi), főispán, szül. 
Székesfehérvár, 1885. Középiskolai tanulmá
nyainak befejezése u tán német, majd olasz, 
később a bpesti tud. egvetem jogi ka rának 
hallgatója volt, ahol jogi doktor rá avat
ták, majd ügyvédi vizsgát tett. A világ
háború alatt harctéri szolgálatot telje
sített. Később a földmívelésügyi miniszté
r iumba került , ahonnan nagyobb tanul
mányút ra küldték. Miniszt. osztálytanácsosi 
rangban vált meg hivatalától . 1926. Csongrád 
vra. főispánja lett. A gazdatársadalom ér
dekében jelentős tevékenységet fejtett ki. 

Fa rkas Béla (pankotai) , szobrászmű
vész, szül. Pécel, 1885 márc. 25. Művészeti 
tanulmányait az Iparművészeti iskolán, Ber
linben és Kölnben végezte. A Műcsarnokban 
kiállított Bánat c. alkotása a gróf Andrássy 
Dénes-díjat, Birkózók c. művével a O. T. T. 
díját nyerte el, Bánat c. szobra a Szépművé
szeti Múzeum tulajdonában van. A kecske
méti Katona József síremlékpályázaton a II. 
díjat nyerte és tervét a kecskeméti Városi 
Múzeum vásárolta meg. A mezőcsáti hadiem
lékpályázaton az I. díjat és a simontornyai 
hadiemlékpályázaton az I. díjat és a kivite
lezést kapta meg. Az ország különböző ré
szeiben 34 hadiemléket alkotott. Nagy len
dület, kemény és erős plasztika jellemzik mű
vészetét. 

Farkas Elek, földbirtokos, felsőházi tag, 
szül. Kiskunhalas, 1871. Tanu lmánya i t a 
magyaróvári gazd. akadémián végezte, azóta 
bir tokán gazdálkodik. Je lentékeny gazdasági 
tényező. Élénk részt vett a megyei élet
ben, 1908. virilis jogon Pest vármegye törv.-
hat. bizottságának tagja lett. Pest megye tör
vényhatósága küldte a felsőházba. 

Farkas Elemér, ev. lelkész és esperes, 
szül. Lajoskomárom, 1863 ápr. 28. Középis
koláit Sopronban, a teológiát ugyanot t és 
Halleben végezte. 1887. Bükön vezetőlel
késszé választot ták. Egyházkerületének tár
sadalmi érdekű ügyeiben is tevékeny részt 
vesz. Ifjúsági egyesületek létesítése, vala
mint az új iskola, templom és lelkészlak 
építése körül eredményes működést fej
tett ki. 

Fa rkas Elemér (alsótakáchi) , ny. min. 
tan., országgyül. képviselő, szül. Hercegfalva, 
1886 okt. 12. Tanulmányai t a pécsi jogaka
démián és a kolozsvári egyetemen végezte, 

ahol á l lamtudorrá avatták. A keresk. iskolát 
is abszolválta, majd a Hazai Bank lisztviselői 
karába lépett. Két év u tán a honv. miniszté
r iumba került és min. tanácsosságig vitte fel. 
A háborút , mint dragonyos kapi tány szol
gálta végig és a Signum Laudist kapta meg. 
Ipari és művészeti t anulmányokkal foglalko
zik. 1926. egységespárti p rogrammal válasz
totta szülővárosa képviselővé. Publicisztikai 
cikkei a Budapesti Hírlapban jelennek meg. 

F a r k a s Géza, egyet. ny. r. íanár , szül. 
Bpest, 1872 jún. 9. Középiskoláit és az egye
temet a fővárosban végezte, ahol orvoslud. ok
levelet nyert, majd Berlinben és Par isban 
folytatott tanulmányokat . Hazatérése u tán a 
budapesti egyetemen Klug tanár mellett, majd 
az állatorvosi főiskolán Tangl tanár mellett 
működöt t , mint tanársegéd. 1903—1921. az 
állatorvosi főiskola, 1921-től a Pázmány Péter 
Tudományegyetemen az élettan nyilvános r. 
tanára. Az Élettani Intézet igazgatója, az Or
vostudományi Kar volt jegyzője és 1929—30. 
tanévben a kar dékánja volt. öná l ló művein 
kívül cikkei bel- és külföldi szakfolyóiratok
ban jelentek meg. 

F a r k a s Gyula (dörgicsei és kapornaki ) , 
ügyv., országgyűl. képviselő, szül. Perkupa , 
1877. Középiskoláinak elvégzése u tán a bu
dapesti egyetemen jogi doktorá tus t szerzett, 
majd letette az ügyvédi vizsgát. 1907. Ede
lényben ügyvédi i rodát nyi tot t . Résztvett a 
hábo rúban és több ízben tünte t ték ki . Ro
mán hadifogságban is volt. Jelentős szerepe 
van Borsod, Gömör és Kishont vármegyék 
közéletében, mint a megye tb. főügyészének. 
A par lamentben Edelényt képviseli egysé
gespárti p rogrammal . 

F a r k a s Ignác, főorvos, szül. Edelény 
(Borsod m.), 1875 ápr. 29. Középiskoláinak 
elvégzése u tán a bpesti, majd a bécsi tud. 
egyetem hallgatója lett. 1899. Bpesten orvos
tud, oklevelet nyert . Tanulmányainak befe
jezése után, mint asszisztens, Mihalkovics, 
Lenhossék, Dollinger és Illyés tanárok mel
lett működöt t . 1910. a budapesti királyi tör
vényszék sebészeti orvosszakértője lett. A 
háború alatt mint ezredorvos harctér i szol
gálatot teljesített. A koronás a rany érdem
kereszttel és a magyar-német vöröskereszt
tel tüntették ki. A leszerelés u tán kato
nai kórházak urológiai osztályának veze
tője volt, majd 1922. a Szeretetkórház 
urológiai sebészeti osztályának főorvosává 
nevezték ki. A Magyar Urológiai Társa
ságnak főtitkára. Tanulmányai főképen az 
urológia-sebészetre, a vesetuberkulózisra és a 
prostata-tultengés gyógykezelésére vonatkoz
nak, amelyek a bel- és külföldi orvosi szak
lapokban jelentek meg. 

F a r k a s István, orszgyűl. képviselő, szül. 
Tihany, 1869. Cipészsegéd k o r á b a n az or
szág különböző városa iban dolgozott és a 
kifejlődő munkásmozga lomban tevékenyen 

részt vett. Egyideig a cipészek szaklapját 
szerkesztette. Később a cipésziparosok és 
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segédek betegsegélyző-pénztárának tisztvise
lője lett. 1911. a Magyarországi Szociálde
mokrata Párt keretében vállalt szerepet, 
mint a párt főtitkára. A szociáldemokrata 
szaklapoknak állandó munktársa volt. 1922. 
Bpest III. kerülete nemzetgyűlési képvise
lővé választotta. A szociáldemokraták emlé
kezetes bécsi döntőbírósága előtt a magyar
országi szakszervezeteket képviselte. Az or
szággyűlésbe a bpesti III. lajstromos kerü
let választotta képviselőjévé a szociáldemo
krata párt programmjávai. 

Farkas Kálmán (farkasfalvi), nyűg. h. 
államtitkár, szül. Lovasberény, 1859 nov. 17. 
Középiskolai tanulmányainak befejezése 
után a bpesti műegyetemen gépészmérnöki 
oklevelet szerzett, majd 1884. a földműve
lésügyi minisztérium szolgálatába lépett. 
1911. a belügyminisztériumba osztották be, 
ahol 1918-ig működött, majd a népjóléti 
minisztériumba helyezték át. 1921. h. ál lam
titkári rangban nyugalomba vonult. Élénk 
szakirodalmi működést fejtett ki, a város
csatornázásról megjelent művét a Magy. 
Mérnök Egylet nagy aranyérmével tüntet ték 
ki. Több magas kitüntetés tulajdonosa. 

Farkass Miklós, a Magyar Földhitel inté
zet ny. igazgatóhelyettese, kir . tanácsos, 
szül. Budapest, 1857 máj . 19. Középiskolai 
tanulmányait befejezve, 1876. a Magyar 
Földhitelintézet szolgálatába lépett. Ezzel 
egyidejűleg műegyetemi tanu lmányai t meg
szakítva kereskedelmi iskolai kiegészítő 
szakvizsgát tett. A Földhitel intézetnek pénz
ügyi osztályában működött és az intézet fel
virágoztatása körül nagy érdemeket szer
zett. 1917. mint cégvezető-osztályfőnököt, a 40 
évet meghaladó szolgálata alat t a közgazda
ság terén szerzett rendkívüli érdemei elis
meréséül a kir. tanácsosi címmel tüntet ték 
ki. A háborús esztendők szolgálati nehézsé
gei ellenére működését tovább folytatta. Ez-
időtájt nevezték ki igazgatóhelyettessé, 
amely pozíciójából 1919. vonult nyuga
lomba. Az intézet igazgatósága közgyűlési 
jelentésében sajnálattal tett említést végle
ges nyugalombavonulásáról, kiemelte és 
méltatta a 40 évet meghaladó idő alat t az 
intézet érdekében kifejtett rendkívüli tevé
kenységét. 

Farkas Tibor (boldogfai), ügyvéd, szül. 
Felsöbagod, 1883. A bécsi Theréziánumban 
végezte középiskolai tanulmányai t , majd a 
bécsi és bpesti egyetemeken folytatott jogi ta
nulmányainak befajezése után ügyvédi okle
velet szerzett. Cambridgeben is folytatott ta
nulmányokat. Később a London School of 
Economies and Politics-en a közgazdaságból 
és a közjogból előadásokat tartott. 1913. al-
bíróvá nevezték ki, de nemsokára a kormány 
a sztrájk- és munkáskérdések tanulmányozása 
céljából Angliába küldte. A háborúban, mint 
huszárkapitány vett részt. A szakirodalom 
tevékeny munkása. Az amethallikus pénzfot-
inák c. könyve angol nyelven jelent meg. Az 

igazságügyminisztérium több esetben bevonta 
különféle törvényjavaslatok kodifikálási 
munkála ta iba . Egyidőben tagja volt a nemzet
gyűlésnek. 

Fa rkasház i Miklós, festőművész, grafikus, 
szül. Bpest, 1895 j a n u á r 22. Tanu lmánya i t 
Budapesten és Münchenben végezte. Ne
mes Marcell ismerte fel képességét. A 
hábo rúban harc tér i szolgálatot teljesített. 
Hazatérése után a Nemzeti Szalonban rende
zett kollektív kiállításán jelentékeny sikert 
aratott . Több országban szerepelt és kiállí
tásainak művészi anyaga a külföldi sajtó 
elismerését vívta ki. Számos grafikai mun
kája és karca van a Szépművészeti Múzeum 
bi r tokában. Modern művész, aki plasztiku
san, tömören jellemez, megérzéseit színekkel 
fejezi ki pasztelljeiben. 

Fauser Imre , az Orsz. Társ . Bizt. Int . 
aligazgatója, szül. Bpest, 1889. Középiskolai 
és egyetemi tanulmányai t Budapesten végezte, 
ahol jogtudori oklevelet nyert. 1911. a pénz
ügyigazgatóság szolgálatába lépett, ahol 1913. 
p.-ü. fogalmazónak, 1918. segédti tkárnak, 
majd 1924. p.-ü. tanácsosnak nevezték ki. A 
háborúban résztvett. Két évig orosz fogság
ban volt. A Károly-csapatkereszttel tüntették 
ki. Érdemes közszolgálatainak elismeréséül 
1929 óta az Orsz. Társ. Bizt. Int. aligazgatója. 

Fáy Aladár, festőművész, szül. Budapest , 
1898 ápr. 11. Középiskoláit és a Képzőművé
szeti Akadémiát Bpesten végezte. Tanulmá
nyainak elvégzése után az Orsz, Széchenyi-
Szövetség alelnökévé választották. 1921. Svájc
ban hosszabb tanulmányúton volt. Hazatérve, 
a kecskeméti művésztelep tagjainak sorába 
lépett. 1923. az Iparrajziskola ra jz tanára lett. 
Neves állatfestő és illusztrátor. 

F á y Aladár (faji), nyűg. á l lamti tkár , szül. 
Mohóra (Nógrád m.), 1864 márc . 1. Közép
iskoláinak elvégzése u tán Bécsben egyetemi 
t anu lmányoka t folytatott és 1889. orvostu
dományi oklevelet szerzett. Eleinte kórházi 
szolgálatot teljesített, majd 1892. a h-adjten-
gerészethez lépett be, ahol 1895-ig, mint 
fregattorvos működöt t . 1896. a belügymi
nisztér iumba osztották be, ahol 1909-től 
kezdve, mint közegészségügyi főfelügyelő 
a tuberkulózis elleni küzdelmet i rányí to t ta . 
1917. min. tanácsosi r angban orsz. tuberku
lózis elleni felügyelő lett. 1918. a népjóléti 
és közegészségügyi minisz tér iumba helyez
ték át. A pro le tá rd ik ta túra ki törése u tán vi
dékre menekül t és résztvett az ellenforra
dalmi mozgalmak i rányí tásában . 1919. a 
népjóléti minisz tér ium á l lamt i tkárává ne
vezték ki. 1925. nyugalomba vonult és az
óta, mint a tuberkulózis elleni országos bi
zottság kormánybiz tosa fejt ki értékes köz
egészségügyi tevékenységet. 

Fáy Dezső (faji), festőművész, szül. Bpest, 
1888 nov. 13. Középiskoláit és az iparművé
szeti főiskolát Bpesten végezte, majd a mün
cheni Hollósi-iskola és a párisi Julien-iskola 
növendéke lett. Tanulmányainak befejezése 
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után Veronában rendezett be műtermet. Ké
pein az Olaszországban töltött esztendők 
klasszikus hatása bontakozik ki. Magyar
országon több ízben, 1908, 1923 és 1926. az 
Ernst Múzeumban sikeres kollektív kiállítást 
rendezett és megnyerte a Szinnyei Társaság 
díját. Számos külföldi kiállításon vett részt 
és képei mindig a sajtó osztatlan elismerésé
vel találkoztak. Mint grafikus is előkelő he
lyet biztosított magának. Képei múzeumok 
és neves műgyűjtők bir tokában vannak. A 
Deutscher Buchkünstler Verein tagja, a Ma
gyar Könyv- és Reklámművészek Egyesületé
nek alelnöke. Művészetével Elek Artúr: Fáy 
Dezső című munkájában foglalkozik (1926). 

Fáy Gyula (faji), nyűg. h . á l lamti tkár , 
szül. Budapest, 1866. Középiskoláit és jogi 
tanulmányait Bpesten végezte. 1887. lépett 
Pest vármegye szolgálatába, mint közigazga
tási gyakornok. Nemsokára vármegyei al
jegyzővé választották. 1895. mint fogalmazó 
a íoldmívelésügyi minisztérium szolgálatába 
lépett. Mint a munkásosztály helyettes veze
tője, több cseléd- és munkáskérdéssel foglal
kozó törvény kodifikálásában vett részt. 1901. 
az Orsz. Gazd. Munkáspénztár megszervezé
sével bízták meg s annak ügyvezető igazga
tója lett. 1914. min. tanácsos, 1919. pedig h. 
államtitkár lett. 1926. nyugdíjba vonult. Az 
első és második nemzetgyűlésen képviselője 
voíí a feledi kerületnek s mint ilyen, előbb 
a kisgazda- és földmívespártnak, majd az 
egységespártnak alelnöke s a nemzetgyűlés 
mentelmi bizottságának elnöke. Mint a ma
gyar munkásbiztosítási kérdések egyik alapos 
szakértőjét, 1928. az Orsz. Társ. Bizt. Intézet 
alelnökévé nevezték ki. Cs. és kir. kamarás . 

Fáy István (faji), orsz.-gyűl. képv., szül. 
Zádorháza, 1887. A bpesti egyetemen 1905. 
jogtudorrá avat ták. 1910. Gömör vármegye 
szolgálatába lépett. 1917. másodfőjegyző 
lett. A háborúban 42 hónapot töltött a 
fronton. Több ki tüntetésben részesült. 1919. 
belépett a Nemzeti Hadseregbe. 1920. Gö
mör és Kishont megye aliepánhelyettese 
lett. A feledi kerület küldte a par lamentbe . 

Fazakas Sándor, egyet, m.-tanár, szül. 
Gidófalva (Háromszék m.), 1892 jún. 25. Kö
zépiskoláit Sepsiszentgyörgyön, az egyetemet 
Kolozsvárott végezte, ahol orvostudori ok
levelet nyert. A háború alatt harctéri szolgá
latot teljesíteü. Leszerelése után Kolozsvárott 
mint orvosgyakornok Imre József tanár kli
nikáján működöt t . 1921. Bpesten Hoór tanár 
klinikáján dolgozott, majd a Szt. Rókus-
kórház szemészeti osztályán Liebermann ta
nár alorvosa lett. Később a debreceni szemé
szeti klinikára került, ahol Blaskovics tanár
nak II. tanársegéde, később Kreiker tanár I. 
tanársegéde és adjunktusa lett. 1928. a sze
mészeti diagnosztika c. tárgykörből magán
tanárrá képesítették. Bécsben, Münchenben, 
Freiburgban, Heidelbergben, Berlinben és 
Prágában hosszabb tanulmányúton volt. Tu

dományos munkái a bel- és külföldi orvosi 
szaklapokban jelentek meg. ! 

Fazekas Imre, író és h í r lapíró , szül. Bu
dapest, 1890. Középiskolaiés egyetemi tanul
mányai t Budapesten végezte, majd az Orsz. 
Munkásbetegsegélyző és Balesetbiztosító Pénz
tár kötelékébe lépett. 1920. megvált hivata
lától és azóta kizárólag az i rodalomnak él. 
Ezídőszerint Az Es f l apok belső munka tá r sa 
és színházi kri t ikákat , valamint színes tárcá
kat ír. Számos egyfelvonásosát muta t ták be. 
Egész estét betöltő darabjai : Sylvió kapitány, 
Altona és a Trojka, amelyeket külföldi szín
padok is nagy sikerrel adtak elő. 1927—28. 
a Paramount-fi lmgyár megbízásából Holly
woodban tar tózkodott és több film szcenáriu-
mát írta meg. 

Fazekas József, r.-t. igazg., szül. Déva-
ványa, 1880 ápr. 19. Középiskoláinak végez
tével a szegedi Kereskedelmi Akadémia hall
gatója lett. Mint tisztviselő kezdte meg mű
ködését és 1909. megalapította az Általános 
Gázizzőt, majd az Általános Gázizzófény és 
Villamossági R.-T.-t. 1913. megindítot ta a 
Víz és Világítás c. lapot, amelynek főszerkesz
tője lett. A háború alatt mint hadnagy tel
jesített harctéri szolgálatot és a koronás a rany 
érdemkereszttel tüntették ki. A Szakírók 
Orsz. Egyesületének tagja. A bel- és külföldi 
szaklapokban cikkei jelennek meg. 

Fehér Artúr, előadóművész, szül. Buda
pest, 1887 jan. 22. Középiskoláinak befeje
zése után az Orsz. Színészegylet iskolájának 
növendéke volt. Vidéki színészkedése u tán a 
bpesti Népoperához szerződtették. A színház 
bukása u tán öt éven át a Vígszínház tagja 
volt és jelenleg mint előadóművész a magyar 
irodalom és költészet népszerűsítése terén 

szerez érdemeket A magyar költészetnek lel
kes propagálója a megszállt területeken és 
külföldön is. A klasszikus szavalóiskola egyik 
legkiválóbb képviselője, aki művészi képes
ségeivel országos nevet szerzett magának. 

Fehé r Gyula, prelátus, c. prépost, eszter
gomi kanonok, t. udv. káplán, szül. Nagy-
abony, 1858 márc . 30. Tanulmányai t a bécsi 
egyetemen és a Szent Ágoston felsőbb papnö
veldében végezte. 1880. szentelték pappá. 1884. 
az esztergomi érseki líceum görög-latin t aná ra 
lett, 1885. Esztergom sz. k. város plébánosává 
választották, 1908. kanonokká nevezték ki. Esz
tergom—Komárom egyesült vármegyék th. 
bizottságának örökös tagja, városi képviselő, 
iskolaszéki elnök. A társulati kisdedóvó és az 
Esztergomvidéki Hitelbank elnöke, a Pr imási 
főszentszék ülnöke, honti főesperes, a Kö
zépiskolai Fiittantanári Képesítő Bizottság el
nöke, a Plébánost Vizsgálóbizottság tagja, az 
esztergomi főkáptalan jogügyi és gazdasági 
előadója. Kiváló működésének elismeréséül 
a Ferenc József-renddel és a II. oszt. magyar 
polg. érdemrenddel tüntették ki. 

Fehér Gyula, r.-t. vezérigazg., szül. Buda
pest, 1881 febr. 14. Középiskoláit és a keres
kedelmi akadémiát a fővárosban végezte. Ta-



Fehér 1 5 1 Fejér 

nulmányainak befejezése után az Angol-Ma
gyar Bank tisztviselője, 1911 óta pedig cég
vezetője, majd 1913-ban a Bélapátfalvái Ce
mentgyár cégvezetője lett. 1914. mint igazgató 
a Diana Ipari és Kereskedelmi r.-t. kötelé
kébe lépett. Bukarestben Diana Societate 
Anonyma Romana néven fióktelepet létesí-
tet, majd az ország szétdarabolása u tán Te-
mesvárott, Zágrábban, Pozsonyban létesített 
gyártótelepeket vállalata részére. A magyar 
gyárat pedig kibővítette egy illatszer- és pi
perecikk-, egy tápszer- és gyógyszerkülönle
gesség- és egy csokoládé- és cukorkaelőállí tó 
üzemmel. Értékes munkásságának eredménye
képen a r.-t. vezérigazgatójává és igaz
gatósági tagjává választotta meg. A Magyar 
Vegyészeti Gyárosok Országos Egyesülete 
illatszer- és kozmetikai szakosztályának el
nöke, a Budapesti Kereskedelmi és Iparka
mara Juryjének tagja, a Marvei Illatszergyár 
r.-í.-nak, a Papyrus cséve- és ipari segéd
anyaggyár r.-t.-nak igazgatósági tagja, a Ka
tona és Társa Bankház r.-t. felügyelőbizott
ságának tagja és még számos társadalmi 
egyesület vezető tagja. 

Fehér Gyula, színművész, szül. Kecske
mét, 1879 márc. 11. Tanulmányainak befeje
zése után különböző vidéki városokban szí
nészkedett és 1914. a bpesti Nemzeti Színház 
tagja lett. A klasszikus színjátszás egyik ki
magasló alakja. Nevezetesebb szerepei: Petur 
(Bánk bán), Kent (Lear király), Mendoza 
(Tanner John házassága). Az Orsz. Színész
egyesület iskolájának tanára, az Orsz. Szí-
nészegyesület tanácsosa, a Kövesi Vár egyik 
alapítója. A Filmjátszás művészete címen két 
tankönyve jelent meg. 

Fehérpataky László, kir. főügyészhelyet
tes, szül. Tikospuszta, 1869 jűn. 22. Közép
iskoláit és jogi tanulmányai t Egerben vé
gezte, majd a zalaegerszegi kir. tvszék jegy
zője lett. 1893—1896. a győri táblán mint ta
nácsjegyző, majd Aranyosmaróton mint tör
vényszéki albíró működöt t . 1904. Szombat
helyre kir. alügyésszé, 1911. győri tvszéki 
bíróvá nevezték ki. 1913 óta kir. főügyész
helyettesi minőségben mint a szombathelyi 
kir. ügyészség vezetője fejti ki értékes szol
gálatait. A helybeli társadalmi élet tevékeny 
alakja. 

Fehérváry Dezső, kir . közjegyző, szül. 
Szerencs, 1879 máj . 22. Gimnáziumi tanulmá
nyait Baján végezte. 1907. Bpesten szerzett 
ügyvédi diplomát. A háborút mint vártüzér
főhadnagy küzdötte végig. Miután 6 évi orosz 
hadifogság után hazatért , 1927. Baján kir. 
közjegyzővé nevezték ki. A város politikai 
életének egyik legkimagaslóbb alakja, a há
ború előtt a függetlenségi pár t alelnöke volt, 
jelenleg az egységespárt helybeli elnöke. Tör
vényhal. biz. tag, számos egyesület vezetősé
gében foglal helyet. Hírlapírói múl t ra is te
kint vissza, társszerkesztője volt a Bajai Füg
getlen Újságnak. 

Fehérváry Kálmán, ügyvéd, szül. Iváncsa, 
(Fejér m.), 1889 júl. 14. Tanulmányait Buda
pesten végezte és 1917. ügyvédi vizsgát tett. 
Nevét különösen a k o m m ü n utáni bűn- és 
sajtóperekkel tette ismertté. Védő volt a fel
tűnést keltő Klébelsberg-féle sajtóperben, a 
jászkarajenői bombamerénylet ügyében és a 
Márffy-féle bűnperben. 

Fe iks Jenő, festőművész, szül. Kapos
vár, 1878 május 17. Középiskoláinak befeje
zésekor már a magyar élclapok rajzolómti-
vésze volt. Huszonegy éves korában a párisi 
Académie Julien növendéke lett, majd Hol-
lósy mesteriskolájában, Münchenben folytatta 
tanulmányai t . Münchenben 15 esztendőn át 
rendes rajzolója volt a Fliegende Blättemek 
és a Meggendorfer Blättemek. Mint festő Né
metországban az impresszionizmus egyik elő
harcosa volt. A berlini Szecesszió, a Deutscher 
Künstlerbund, a müncheni Liütpoldgruppe 
tagjává választotta. A háború alatt újra Bu
dapestre került és a Képzőművészeti Szabad
iskola igazgatója lett. Mint esztétikai író és 
rajzoló is ismert. Lovarda és Billiard c. művei 
a Szépművészeti Múzeum tu la jdonában van
nak. 

Feilitzsch Berthold (báró), főispán, szül. 
Törökkanizsa , 1867 júl . 15. A pozsonyi jog
akadémia elvégzése u tán lépett Toron tá l 
megye szolgálatába. 1895. főjegyzővé lépett 
elő. 1897. Szabolcs megye főispánja lett. 
1899. a felsőszabolcs-tiszai társulat kormány
biztosává nevezték ki. Ez időben alapí tot ta 
a nyíregyházai Bessenyei szépirodalmi és 
közművelődési egyesületet. 1906. a közigaz
gatási bíróság í télőbírája lett. 1912. a Szt. 
János- rend protes táns ága tagjai sorába ik
ta t ta . 1920. nyugalomba vonult. 1927. Bihar 
megye főispánjává nevezték ki. Cs. és ki r . 
kamarás . A Szt. János-rend commandá tora , 
számos magas ki tüntetés tulajdonosa. 

Fejér Elemér (szajoli), ny. h. á l lamti t 
kár , szül. Budapest , 1870 dec. 15. Középis
kolá inak elvégzése u tán egyetemi t anu lmá
nyoka t folytatott és dok to rá tus t szerzett . 
Tanu lmánya inak befejezése u t án 1891. a 
pénzügyminisz tér ium szolgálatába lépett, 
ahol fokozatos előléptetések u t án 1913. min. 
tanácsos, 1923. h. á l lamt i tkár lett. 1926. 
nyugalomba vonult . Hosszabb ideig kor
mánybiztosa volt a Magyar Földhi te l inté
zetnek. Minisztériumi működése alat t ered
ményes munkásságot fejtett k i a különböző 
földadó törvények előkészítésénél. Ér tékes 
működését több ízben magas ki tüntetések
kel ju ta lmaz ták . 

Fejér József, á l lamr . detektívfőfelügyelő, 
az autólopási csoport vezetője, szül. Szek
szárd, 1884 ok. 23, Tanulmányainak elvégzése 
után 1907. detektív pályára lépett. 1918. ne 
vezték ki felügyelővé. 1920. főfelügyelővé lé
pett elő. A háború alatt, mint detektív a fron
ton és a front mögött i részeken teljer.ített fon
tos megfigyelői szolgálatot. Több na£rys?abású 
kémszövetkezetet leplezett le. 
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Fejér László (mátészalkai), ny. ál lamtit
kár, szül. Nagykároly, 1874. Jogi t anu lmá
nyait a bpesti és a berlini egyetemeken 
végezte. 1896. lépett állami szolgálatba, mint 
miniszterelnökségi segédfogalmazó. 1913. 
min. tanácsossá nevezték ki. 1917. magyar 
nemességet kapott. 1918. helyettes ál lamtit
k á r r á nevezték ki. 1922. mint á l lamti tkár 
vonult nyugalomba. Számos jogi és közigaz
gatási tanulmánya jelent meg. 

Fejér Leó, szállodaigazgató, szül. Buda
pest, 1885 okt. 27. Középiskolai tanulmá
nyainak elvégzése után, 8 éven át Európa és 
Amerika országainak szállodai adminiszt rá
cióját tanulmányozta . 1910. atyja szállodá
jának vezetését vette át. A háború t mint fő
hadnagy végigszolgálta, a Signum Laudisz-
szal és az a rany érdemkereszt tel tüntet ték 
ki. 1923 óta a Royal Nagyszálloda r.-t. igaz
gatója. 

Fejér Lipót, matemat ikus , egyet. ny. r. 
tanár, szül. Pécs, 1880. febr. 9. A bpesti, ber
lini, göttingai és párisi egyetemeken tanult . 
1905. m.-tanár, 1911. ny. rk. tanár lett a ko
lozsvári egyetemen, majd 1911. ny. r. t anár a 
bpesti egyetemen. 1908 óta lev. tagja a M. Tud. 
Akadémiának, ahol 1911. a Marcibányi mel
lékjutalmat, 1918. pedig a nagy jutalmat 
nyerte el. 1912. alelnöke volt a cambridgei 
nemzetközi matematikai kongresszusnak. 1917 
óta lev. tagja a göttingai Akadémiának. 1913 
óta ti tkára az Eötvös Lóránd Matematikai 
és Fizikai Társulatnak és folyóiratának, a 
Matematikai és Fizikai Lapoknak főszer
kesztője, 1909 óta a Rendiconti del Circolo Ma-
tematico di Polermo nemzetközi mat. folyó
irat szerkesztőbizottsági és társulati igazgató
sági tagja, 1917 óta pedig a Matematische 
Zeitschrift (Berlin) szerkesztőbizottsági tagja. 
Legfontosabb müvei: Untersuchungen überFou-
riersche Reihen, Über die Wurzel vom klein
sten absoluten Betrage einer algebraischen 
Gleichung, Asymptotikus értékek meghatáro
zásáról, Über die Laplacesche Reihe, Sur les 
singularités de la série de Fourier des fonc
tions continues, Über konjugierte trigonomet
rische Reihen, Über die Konvergenz der Po
tenzreihe an der Konvergenzgrenze in Fällen 
der konformen Abbildung auf die schlichte 
Ebene, Über trigonometrische Polynome, über 
Interpolation, Interpolation und konforme 
Abbildung, Über die Lage der Nullstellen 
von Polgnomen, die aus Minimumforderungen 
gewisser Art entspringen, Über gewisse Mini
mumprobleme der Funktionentheorie. 

Fejér Ottó, ny. h. ál lamtitkár, orsz.-
gyűl. képv., szül. Lúgos, 1869. A bpesti tud. 
egyetemen ál lamtud. államvizsgát tett, majd 
mint szolgabíró kezdte meg közigazgatási 
pályafutását. 1896. a keresk. minisztér iumba 
nevezték ki postafogalmazói rangban. 1896. 
Párizsba, 1914. Észak-Amerikába küldték a 
postaügyek t anu lmányozásá ra . A londoni, 
római, berni, madridi és a s tockholmi pos
taügyi kongresszusokon képviselte a magyar 

postaigazgatást . A hábo rúban különböző 
frontokon, mint tábor i postaigazgató, telje
sített szolgálatot. 1924. h. á l l amt i tká r rá ne
vezték ki. 1926. vonult nyugalomba. A II. 
o. magyar érdemkereszt tulajdonosa. Buda
pest III. kerületének egységespárti képvise
lője. 

Fejérváry Ervin, r.-t. vezérigazg., szül. 
Budapest, 1880 máj . 29. Tanulmányai el
végzése u tán 1896. a Foncière Biztosító Tár
saság kötelékébe lépett. Közben megszervezte 
az O. K. H. biztosítási osztályát, ahol mint 
cégvezető fejtett ki tevékenységet. Később az 
Anker Biztosító Társasághoz került vezér
igazgatói minőségben. A Budapesti Kisipari 
Hitelintézet által életrehívott kisipari köl
csönt a F. hitelbiztosítási tervezete tette lehe
tővé, miáltal értékes szolgálatokat tett a 
magyar kisiparos társadalomnak. 1928. az 
Olasz Nemzeti Biztosító Intézet magyar
országi érdekeltségeinek élére állította, ahol 
jelenleg mint vezérigazgató, a magyar-olasz 
gazdasági kapcsolatok kiépítésében nagy te
vékenységet fejt ki. Nagy ügybuzgalmat tanú
sított szociális téren is. A Gyermekbarát 
Egyesület kebelében ingyenebéd-akciót szer
vezett. A biztosítási szakirodalomnak tevé
keny munkása s különösen az életbiztosítási 
valorizációk kérdésében, a karitatív valorizá
ció mellett számos cikket írt. Közéleti érde
meinek elismeréséül a kormányzó a magy. 
kir. kormányfőtanácsosi címmel tüntette ki. 

Fekete Aladár (báró, galánthai) , földbir
tokos, szül. Kosut, 1879 ápr. 19. Középisko
láit Nagyszombaton, a ka tonaiskolá t Moson-
fehér templomban végezte. T a n u l m á n y a i n a k 
befejezése után, tényleges szolgálatra vonult 
be. A háború alatt , mint őrnagy harc tér i 
szolgálatot teljesített és számos ki tüntetés
ben részesült . Az összeomlás u tán kosuti 
b i r tokának vezetését vette át, majd a cseh 
megszállás u tán magyar érzelmei miat t me
nekülnie kellett. Azóta szabási b i r tokát ve
zeti. Mint törv.-hat. biz. tag élénk részt vesz 
a megye tá rsadalmi életében. 

Fekete Béla, erdőfőtanácsos, szül. Bpest, 
1871 aug. 3. Középiskolai tanulmányai t Buda
pesten, az erdőmérnöki főiskolát Selmec
bányán végezte. 20 évig működöt t különböző 
állami erdészeti intézményeknél. 1914. a Bu
dapest Székesfőváros Erdő- és Mezőgazda
sági Hivatal vezetőjévé nevezték ki. Nevéhez 
fűződik a kamaraerdői gyümölcsfa-iskola, a 
kamaraerdei nemes fűztelep, a há rmasha tá r 
hegyi menedékház, a szépvölgyi autóút , stb. 
létesítése. 

Fekete Béla, min. tanácsos, szül. Po
zsony, 1885 júl. 26. Középiskoláit és egye
temi tanulmányait Budapesten végezte, 1908. 
u. o. szerezte jogtudori oklevelét. 1909. lépett a 
kereskedelemügyi minisztérium szolgálatába, 
majd az Állami Munkásbiztosítási Hivatalba 
osztották be. A népjóléti minisztérium meg
alakulásakor annak munkásbiztosítási osz
tályába helyezték, hol 1928. min. tanácsossá 



Fekete 1 5 3 Felek j 

lépett elő. A háborút mint főhadnagy har
colta végig és a Signum Laudisszal és a Ká-
roly-csapatkereszttel tüntették ki. F. a szak
irodalomban is fejt ki tevékenységet. Önálló 
munkája: A német birodalmi munkásbizto-
sitási törvény fordítása. 

Fekete József (náznánfalvi), nyűg. h. ál
lamtitkár, szül. Marosvásárhely, 1866 márc . 
23. Középiskoláit szülővárosában, műegye
temi tanulmányait Zürichben és Budapesten 
végezte, ahol gépészmérnöki oklevelet szer
zett. Tanulmányainak befejezése u tán két 
évig a zürichi műegyetem tanársegéde volt, 
majd évekig működölt Németországban. 
1892. állami szolgálatba lépett és mint igaz
gató a marosvásárhelyi áliami ipari szakis
kolát és a technológiai iparmúzeumot szer
vezte meg. 1908-tól 1926-ig a kereskedelem
ügyi minisztérium iparoktatási osztályán 
működött, amikor is helyettes á l lamti tkár i 
rangban nyugalomba vonult. Értékes mun
kásságot végzett a székely iparfejlesztési 
mozgalomban és nagy érdemeket szerzett a 
magyar iparoktatás megszervezése és irá
nyítása körül. Eredményes tevékenységet 
fejtett ki az ipar törvény tanoncokta tásra 
vonatkozó részének kidolgozásában is. Mun
kásságáért számos ki tüntetésben részesítet
ték. Több társadalmi és kereskedelmi egye
sületnek vezetőségi tagja. 

Fekete Lajos (nagyiványi), orsz.-gyűl. 
képviselő, szül. Alsómislye, 1887. Középis
koláit Kassán és Rozsnyón, egyet, t anulmá
nyait a kolozsvári egyetemen végezte, ahol 
államtudományi doktorá tus t szerzett. 1910. 
Abaúj-Torna vármegye szolgabírája lett. 
A háborúban az orosz fronton küzdött és 
több kitüntetést kapott . Egységespárti pro
grammal választották Gargócbogdány kép
viselőjévé. 

Fekete Sándor (nagyiványi), főorvos, 
egyet, m.-tanár, szül. Nagyvárad, 1885 jan. 9. 
1908-ban a bpesti egyetemen szerezte ok
levelét. 1909-től a II. sz. nöi klinikán foly
tatta tanulmányait. A háborúban katonai 
szolgálatot teljesített és több kitüntetést ka
pott. 1921. a gr. Apponyi Poliklinika nőgyó
gyászati oszt.-nak főorvosává választották. 
1922. magántanári képesítést nyert a buda
pesti egyetemen. Számos közleményt írt a 
szaklapokba; 1929-ben könyvet írt ,,A női 
nemzőszervek működése és hatása a szer
vezetre" címen, amely németül is megjelent. 

Fekete Sándor Frigyes, oki. gépészmér
nök, oki. közgazdász, szül. Dunaföldvár, 1884 
okt. 10. Középiskoláit Bécsben, egyet, tanul
mányait Bécsben és Bpesten végezte, majd 
a toulouse-i egyetem tb. bölcsészeti, a buda
pesti műegyetem pedig közgazdasági dokto-
íává avatta. Eleinte a Dunagőzhajózasi R.-T. 
hajógyárának üzemét vezette, később a 
-Ganz Villamossági R.-T. munkairodájának 
főnöke, majd a Telefongyár R.-T. üzemigaz
gatója lett. A háborúban mint tüzérfő
hadnagy harctéri szolgálatot teljesített. 1925. 

Olaszországban mint tanácsadómérttök szere
pelt és itt, valamint Németországban, Hollan
diában és Svájcban a saját és más magyar 
találmányok gyártásával foglalkozik. Számos 
szakirányú könyve jelent meg, amelyek közül 
legnevezetesebb a Munka és fáradtság c. tech
nikai-szociológiai tanulmánya. 

Fekete Zoltán, főiskolai tanár , felsőházi 
tags szül. Selmecbánya, 1877 ápr . 19. Tanul 
mányai t szülővárosában az e rdőmérnöki fő
iskolán 1897. végezte. Az erdészeti ál lam
vizsga letétele u tán 1901. a bánya- és erdő-
mérnöki főiskola tanársegéde, 1911. rk. ta
nára , 1913. pedig r. t aná ra lett. Sopronban 
a főiskola újjászervezése körül kiváló érde
meket szerzett. 1928 óta tagja a felsőház
nak, mint a soproni bánya- és e rdőmérnöki 
főiskola képviselője. 

Feldmann József, orvos, szül. Budapest , 
1892 febr. 19. Középiskoláit és egyet, tanul
mányai t Bpesten végezte. Tanulmányainak 
befejezése után 10 éven át a Budapesti Mentő-
egyesület kötelékében működöt t , majd az 
l/jpesti Mentőegyesület ellenőrző főorvosa 
lett. A háborúban a mentők sebesültszállítási 
osztályánál katonai szolgálatot teljesített és 
a vöröskereszt ezüstérmével és a mentők 
ezüstérmével tüntették ki. Az U. T. E. és az 
U. T. S. E. pályaorvosa, a Középmagyar
országi Bírótestület alelnöke és orvosa. Első 
ïegélynijujtâs címen 1927. orvosi szakkönyve 
jelent meg. 

Feldmann Sándor, orvos, pszichoanal i
tikus, szül. Galántán, 1890 okt. 19. F . Mózes, 
pesti izr. főrabbi fia. Középiskoláit és egyet, 
tanulmányait Budapesten végezte. Budapes
ten 1915. szerezte doktori oklevelét. Már mű
ködése kezdetén az emberi lélekből eredő 
betegségek keltették föl figyelmét. Freud ú j 
szerű lélekelemzései elméletének hatása alatt 
eleinte a pszichoanalitikusok konzervatív 
csoportjához tartozott. Később, újabb gya
korlati kutatásai nyomán a wieni Stekel 
orvosanalítikus módszeréhez csatlakozott és 
megalapította a Magyarországi Független 
Orvosanalitikusok Egyesületét, melynek ma 
is elnöke. A háborúban katonai szolgálatot 
teljesített és megkapta a koronás arany ér
demkeresztet és a II. oszt. vöröskeresztet. 
Különböző tudományos folyóiratokban és 
napilapokban sűrűn jelennek meg cikkei az 
új utakat fürkésző lélekelemzés bonyolult 
problémáiról. Kutatásait észszerűség jel
lemzi. Eltávolodott az ú. n. or thodox anali
tikusok tanaitól. Főbb művei: A férfi impo
tenciája és gyógyítása, A nő ösztönélete, Az 
ideges félelem, Idegesség és ösztönélet. Le
fordította Van de Velde holland tudósnak: 
A tökéletes házasság és A házastársak el-
hidegülésc c , valamint Stekel: „A fejfájás, 
migrén és egyéb ideges fájdalmak" c ímű 
munkáját . 

Feleky Géza, író és újságíró, szül. Buda
pest, 1890 nov. 4. Főiskolai tanulmányai t a 
bpesti, berlini , párisi és londoni egyetemeken 
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végezte, majd jogtudományi doktorátust tett. 
Pályafutását a székesfőváros szolgálatában 
kezdte, mint a múzeumi és művészeti ügyek 
előadója. Később a világkereskedelmi főis
kola tanára volt. Írói működésének első ko
moly megnyilatkozásai a Nyugatban jelentek 
meg. A Világnak felelős szerkesztője volt, 
majd később már mint főszerkesztő jegyezte 
a lapot. A Világ megszűnése u tán a Magyar 
Hírlap főmunkatársául hívták meg. 

Feleky Hugó (magyarfeleki), urológus, 
egytemí m.-tanár, szül. Lovasberény, 1861. A 
budapesti egyetemen 1885. avatták orvosdok
torrá, majd 1898. a férfi nemibetegségek kór-
és gyógytanának m.- tanárává képesítették. 
Ugyanakkor kinevezték a budapest i polikli-
nika urológiai osztályának főorvosává. 1903. 
az orvosegyesület dermatológiai és urológiai 
szakosztályának elnöke lett, majd 1905. az 
Orsz. Közegészségügyi Tanács rk. tagjává ne
vezték ki. 1910. magyar nemességgel tüntet
ték ki. F . a székesfővárosi Teleia-Egyesület 
rendelőintézetének megalapítója és főorvosa. 
Főbb munkái : Az ivar- és húgyszervek blenn-
orheás megbetegedései, valamint A húgycső 
betegségeinek mikroskopiai kórjelzése és or
voslása. Szerkesztője az Urulógia és a Fólia 
Urulógica c. szakfolóiratoknak. A Deutsche 
Gesellschaft für Urulogie tagja. 

Felicides-Tárczay Román (vitéz), min. 
tan., szül. Budapesten, 1888 márc. 7. Pozsony
ban végezte középiskoláit. Utána u. o. a jog
akadémia hallgatója volt. Londonban és Bu
dapesten fejezte be jogi tanulmányait . 1908. 
jogtudori, 1911. ál lamtudori oklevelet szer
zett. 1910. lépett a kultuszminisztérium szol
gálatába. 1925-ben min. tanácsosi cím ado
mányozása mellett a film és testnevelési 
ügyek országos főfelügyelőjévé nevezték ki. 
Résztvett a háborúban, súlyosan megsebesült, 
megkapta az I. oszt. vitézségi érmet, a Károly-
csapatkeresztet és a sebesülési érmet. Utóbb 
az Országos Hadigondozó Hivatalba osztot
ták. Ε szolgálataiért a III. oszt. polgári hadi
éremkereszttel és a vöröskereszt II. osztályú 
hadiékítményes díszjelvényével tüntették ki. 
F. a magyar vívósport egyik jeles képviselője 
volt. Több országos kardversenyen szerzett 
babérokat. A Hungária Evezősegylet tagja
ként is többízben versenyzett. 1924. a test
nevelési ügyosztály vezetésével bízták meg. 
Elkészítette az Országos Testnevelési alapról 
szóló 1924. évi és a testnevelési járulékról 
szóló 1925. évi t.-c. szövegét és annak végre
hajtási utasításait. F . kezdeményezése a kö
zépfokú iskolai sportkörök létesítése és egy 
szövetségbe való tömörítése, továbbá a test
nevelési főiskola megszervezése. 1929. vitézzé 
avatták. 

Felkai Ferenc, szfővi tanácsjegyző, szül. 
Pápa, 1888, ápr. 4. Iskolai tanulmányait Bu
dapesten végezte és 1912. á l lamtudományi 
doktori oklevelet nyert. A főváros szolgála
tába lépett és a közgyűlés b izalma foly

tán már 1920. tanácsjegyző lett. Jelenleg a 
tanácsi elnöki ügyosztály állandó helyettese, 
a szervezeti és személyzeti ügyek előadója. 
A szellemi szükségmunka-akciót évek óta ve
zeti. A háborús években teljesített érdemes 
munkálkodásáér t a III. oszt. polgári hadi
érdemkereszttel tüntették ki. Munkatársa a 
Városi Szemlének, sok értekezést írt városi 
ügyekre vonatkozó kérdésekről és a tisztvi
selők szociális és gazdasági helyzetéről. Ve
zető tagja a Bethlen Gábor-körnek, a Buda
pesti Sport Egyesület atlétikai osztályának 
elnöke, a MASz választmányi tagja. Az egy
házi életben is aktív szerepet tölt be, a buda
pesti ág. evang. egyház, egyházi tanácsosa. 

Fel lner Frigyes (németvölgyi), egyetemi 
ny. r. tanár, szül. Bpest, 1871 júl. 11. Bpesten 
végezte az egyetem jogi fakultását. Ügyvédi 
oklevelet nyert, majd a Magyar Agrár- és Já-
í adékbank vezérigazgatóhelyettese lett. A bu
dapesti tud. egyetemen az agrárpolit ika ma
gántanára, 1914. ny. rk . tanár , 1920. r. tanár 
és a közgazdasági kar dékánja lett. Tagja a 
Magyar Tud. Akadémiának, mely több mü
vét megkoszorúzta, továbbá az Institut Inter
national de Statistiquenek és tiszteleti tagja 
a Société de Statistique de Parisnak. Főbb 
munkái : A nemzeti vagyon becslése, Ausztria 
és Magyarország nemzeti vagyona, A járadék-
birtokok rendszere és alkalmazása Magyar
országon, A nemzetközi fizetési mérleg és ala
kulása Magyarországon, A valutarendezés 
Magyarországon, különös tekintettel a kész-

\ fizetések megkezdésére, Ausztria és Magyar-
\ ország nemzeti jövedelme, Cconka-Magyar-
\ ország nemzeti vagyona, Az egyenes adók re-
' formja Magyarországon, Csonka-Magyaror-
\ szag nemzetközi fizetési mérlege és a jóvá-
\ tétel problémája, A pénzrendszer reformja 
' Magyarországon, Az adózás jelen állása Ma

gyarországon. 

Fel lner Henr ik , gyáros, felsőházi tag, 
szül. Üjvidék, 1859. Tanulmányainak befeje
zése u tán hosszabb külföldi tanulmányuta t 
telt. Egész Európá t beutazta. Nagy érdeme
ket szerzett a magyar gyáripar fejlesztése te
rén. Jelentős közgazdasági tevékenységet fejt 
ki. A Gyosz elnöke, a bpesti Keresk. és Ipar-
Kamara felsőházi képviselője. A III . oszt. vas
koronarend és a Fe renc József-rend közép
keresztjének tulajdonosa. 

Fel tó thy László, polg. isk. felügyelő-igaz
gató, szül. Nagyvárad, 1869 jún. 7. Közép
iskoláit Nagyváradon és Zilahon végezte, majd 
Bpesten a polgári iskolai tanárképző elvég
zése után polgári iskolákra és taní tóképzőkre 
képesítő tanári okleveleket szerzett. Tanul
mányainak befejezése után Hajdúszoboszlón, 
majd Újpesten polgári isk. tanár lett, 1919. 
a II. sz. polgári iskola igazgatójává nevezték 
ki. Évek hosszú során át a rákospalotai 
Wagner-intézet polgári iskolájában és az ál
lami faipari szakiskolában tanított . 1911 óta 
az újpesti községi vegyesipari tanonciskola 
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igazgatója. A Tanáregyesület igazgatósági tagja, 
az újpesti ref. egyház főgondnoka, a bpest-
környéki iskolák tanulmányi felügyelője. 
Cikkei a helyi, fővárosi, vidéki lapokban s 
a Tanáregyesületi Közlönyben és különböző 
folyóiratokban jelentek meg. 

Feniczy Ignác, orsz.-gyűl. képv., szül. 
Baranyajenő, 1873 máj. 25. Tanulmányai t 
a bpesti egyetemen végezte, ahol ál lamlu-
dorrá avatták. 1894. Baranya megye szol
gálatába lépett. Rövidesen főszolgabíró leli. 
A megszállásig teljesített szolgálatot. A szer
bek kivonulása után újra elfoglalta hivata
lát. Élénk részt vett a megye köz- és társa
dalmi életében. A sásdi kerület egységes
párti programmal választolta képviselőjévé. 

Fényes Adolf, festőművész, szül. Kecske
met, 1867 ápr. 29. Festőművészet! tanulmá
nyait Bpesten, Weimarban és Par isban vé
gezte. 1894. állított ki Bpesten először, ami
kor egyszerre ismertté tette nevét. Nagy fel-
fünést keltelt Szegényemberek c. ha ta lmas 
kompozíció-ciklusával, amelyen éveken át 
dolgozott és amely a kifinomult natural is ta 
irány legszebb termékei közül való. Egysze
rűségre törekvő, nagyvonalú stílusa, későbbi 
műveiben (özvegy, Napszámos, Miért éltek) 
egyre hatásosabban bontakozott ki. F . meg
alapítója a Szolnoki Muvésztelepnek, amelyet 
máig is vezet. Rengeteg csendéletet, budapesti 
utcarészletet és számos romantikus, valamint 
bibliai kompozíciót festett, (Ábrahám és az 
angyalok, Assisi-i Szent Ferenc, stb.). Utóbbi 
képei monumentális hatásúak. Szolnokvidéki 
tájképei finom hangulatokat revellálnak. F . 
a modern magyar festészet legkiválóbb mes
terei közé tartozik. Több kollektív kiállítást 
rendezett Bpesten és a külföld nagyobb vá
rosaiban. Állandó résztvevője a Műcsarnok, 
Nemzeti Szalon és az Ernszt-Múzeum tárla
tainak. 

Fényes Dezső, a Nógrádvármegyei mú
zeum őre, szül. Arad, 1888 okt. 5. Közép
iskoláit szülővárosában, egyet, tanulmányait 
Bpesten végezte, ahol bölcsészettudományi 
oklevelet nyert. 1921-ig a Nemzeti Múzeum 
állattárában működött, 1927 óta pedig a 
Nógrádmegyei múzeum öre. Az átörökléstan 
terén értékes irodalmi munkásságot fejtett ki. 
Pedigree öröklés c. munkája angolul is meg
jelent. 

Fényes László, felsőkeresk. isk. igazgató, 
szül. Budapest, 1895 okt. 16. Középiskoláit 
Bpesten, egyetemi tanulmányait Bpesten és 
Parisban végezte. 1914. az Aranyosi-féle ke
reskedelmi iskola tanára, majd 1925. igazga
tója lett. A Fényes-féle fiúinternátus tulajdo
nosa. Tanítási és nevelési módja általánosan 
ismert. 

Fenyő A. Endre, festőművész, szül. Baja, 
1904 febr. 25. Középiskolai tanulmányait , az 
iparrajziskolál és a Képzőművészeti Főiskolát 
Bpesten végezte. Vaszary Jánosnak tanítvá
nya volt. Tanulmányainak hefejezése után 

Bpesten intenzíven résztvett a progresszív 
művészek kiállításain. Résztvett számos kül
földi: Venezia 1927, Nürnberg 1929, Stock
holm, Oslo 1929, Fiume, Varsó 1927 stb. ki
állításon. Munkatársa több színházi és mű
vészeti folyóiratnak. Az Új Művészek Egye
sületének választm. tagja. 

Fenyő Miksa, író, közgazdász, a GyOSz 
igazgatója, szül. Mélykúton, 1877. Budapes
ten végezte középiskolai és jogi tanulmányait . 
1900-ban doktori , 1902. ügyvédi oklevelet 
szerzett. 25 éve fejt ki a Gyáriparosok Orszá
gos Szövetségében rendkívül jelentős köz
gazdasági tevékenységet. 1918 óta az egye
sület igazgatója. Ezt a fontos közgazdasági 
pozicióját kiváló szakértelemmel és körül
tekintéssel tölti be. Igen nagy szerepe van 
a magyar gyáripar kifejlesztésében az utóbbi 
évtizedek alatt. 1918. Hadik János gróf ke
reskedelmi miniszternek hívta meg, a forra
dalom kitörése azonban megakadályozta a 
ko rmány megalakulásá t . A napi- és szak
lapokban számos gazdaságtudományi cik
ket, t anulmányt , valamint esztétikai, kri t i 
kai és politikai dolgozatot írt. A Nyugat c. 
folyóirat egyik megalapítója és szerkesz
tője. Ε folyóiratban közli érdeklődést ke l tő 
essayit. Ady költészetének egyik legelső 
megértője és lelkes propagálója volt. Min
den je lentősebb tá r sada lmi mozgalomban 
vezető szerepet visz. Nagylelkű i rodalom
barát . 

Fenyő Sándor, r.-t. ügyv. igazg., szül. 
Balatonszentgyörgy, 1876. jún. 10. A buda
pesti Kereskedelmi Akadémia elvégzése u t án 
a bankhiva ta lnoki pá lyá ra lépett. 1906. a Ma
gyar Központi Hitelbank felvidéki kikül
döttje, majd egy ot tani bank helyettes igaz
gatója lett. 1909. ugyancsak a Hitelbank 
megbízásából Kecskemétre kerül t és az ottani 
Kereskedelmi Kamara elnökévé választották. 
1914. a kecskeméti városi mozgószínház 
társtulajdonosa és igazgatója volt. 1920. 
Bpesten telepedett le, mint a kecskeméti 
Fructus r.-t. fővárosi telepének igazgatója. 
1922. megalapítot ta a Fővárosi Nagymozi és 
Filmipari r.-f.-ot, melynek ügyvezető igazga
tója. A Mozgószínháztulojdonosok Egyesüle
tének megalakulása óta alelnöke. A Magyar 
F i lmklubnak két éven át ügyvezető elnöke 
volt. A szakmaközi döntőbí róság helyettes 
elnöke. 

Fenyvessy Béla (zalai), egyet. ny. r. ta
nár, szül. Bpest, 1873 aug. 15. Középiskoláit 
és az egyetemet Bpesten végezte, ahol 1897. 
sub auspiciis regis dok to r rá avat ták. Tanul
mányainak elvégzése u tán külföldi tudomá
nyos intézetekben hosszabb időt töltött. A há
ború alatt mint II. o. fő törzsorvos a honvéd 
helyőrségi kórház egészségügyi és bakterio
lógiai labora tór iumnak vezetője volt. A le
szerelés u tán a pécsi Erzsébet Tud. Egyetem 
közegészségtani ny. r. tanára leit és azóta 
ott fejt ki értékes pedagógiai és orvostudo-
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mányi tevékenységet. Számos tudományos 
közleménye jelent meg a bel- és külföldi 
szaklapokban. Az Orsz. Közegészségügyi Ta
nács rk. tagja, Baranya vm. tb. tisztifőorvosa 
és törv.-hat. bizottságának örökös tagja. 

Fenyvessy József (zalai), nyűg. h. ál lam
ti tkár , szül. Bpest, 1870 jan . 4. Középiskolai 
«s egyetemi tanulmányai t Bpesten végezte. 
1892. a m. kir. Statisztikai Hivatal szolgá
lalába lépett, ahonnan 1899. a kereskede
lemügyi minisztér iumba helyezték át, ahol 
az ipari közigazgatási szakosztály vezetésé
vel bízták meg. 1916. min. tanácsossá, 1922. 
pedig h. á l lamt i tkár rá nevezték ki. 1925. 
nyugalomba vonult. Több értekezése és ta
nulmánya jelent meg különböző folyóira
tokban és szaklapokban. 

Fenyvessy László, tanár , szül. Budapest , 
1893. júl. 29. Tanulmányai t a bpesti egye
tem bölcsészeti k a r á n végezte, ahol tanár i 
oklevelet szerzett. A háború alatt az olasz 
fronton küzdött . Élénk tudományos és tár
sadalmi működést fejt ki. A pacifista és fe
minista mozgalmakban, valamint a Pán-
Európa-mozgalom szervezése körül is tevé
kenykedett. Számos cikket és tanulmányt írt 
hazai és külföldi lapokba. Önálló kötete: Az 
«tlasasszimilációról, 1915. jelent meg. Az 
Orsz. Függ. Kossuth Párt VII. ker. szerveze
tének elnöke. 

Feördeős Lajos Vilmos (szenczi, vitéz), 
ny. huszárezredes, szül. Bonyhád, 1875 jún. 15. 
A morvafehértemplomi cs. és kir. lovas had
apródiskola elvégzése u tán a 16. huszárez
redhez nyert beosztást, majd a bpesti 1. 
honv.-huszárezredhez helyezték át. A há
ború alatt is ennek az ezrednek kötelékében 
teljesített szolgalatot. A háború u tán a bu
dapesti huszárezrednél teljesített szolgálatot. 
1922. Pest megye északi részének vitézi 
székkapitánya lett. 1927. nyugalomba vo
nult. Háborús ki tüntetései : Vaskoronarend, 
katonai érdemkereszt, há rom Signum Laudis 
a kardokkal, a Károly-csapatkereszt és a se
besülési érem. 

Ferdinándy Bertalan (hidasnémeti) , ny. 
h. államtitkár, szül. Kenyhec, 1868 szept. 
15. Egyetemi tanulmányainak befejezése u tán 
egyideig igazságügyi szolgálatban működöt t , 
majd a Statisztikai Hivatalhoz lépett át, 
1898. pedig a földmívelésügyi miniszté
r iumba nevezték ki, ahol rangban fokozato
san emelkedve, 1922. h. á l lamti tkárrá ne
vezték ki. 1924. nyugalomba vonult. A szö
vetkezeti kérdések alapos ismerője és ezen 
a téren kifejtett tevékenységéért számos ma
gas ki tüntetésben részesült . 

Ferdinándy Gyula (hidasnémeti), ny. mi
niszter, szül. Kassa, 1873 jún. 1. A budapesti 
«gyetemen jog- és á l lamtudor i oklevelet 
szerzett. Tanu lmánya inak befejezése u tán 
közigazgatási pályára lépett, mint vmegyei 
főjegyző. 1912. a kassai jogakadémia t anára 
és a bpesti tud. egyetem m.- tanára lett. 
Később abaújvári ker tgazdaságára vonult 

vissza. 1921. a garbócbogdányi kerület 
küldte a nemzetgyűlésbe. A Simonyi-Sema-
dam kabinetben az igazságügyi, a Teleki 
kabinetben a belügyi tá rcá t vállalta. Meg
alkot ta az ardrágí tás i törvényt. A vagyon és 
személyiség ha tá lyosabb védelméről szóló 
törv.-javaslat, valamint a Bri tannia-különí t 
mény feloszlatása, igazságügyminiszteri mű
ködéséhez fűződik. 1921. lemondot t állásá
ról és azóta gazdálkodik. 

Ferenczy Elek (harasztkereki) , nagybir
tokos, szül. Debrecen, 1862 jún. 4. Közép
iskolai tanulmányai t Debrecenben, Egyetemi 
tanulmányait Bpesten, továbbá a bécsi és ber
lini egyetemeken végezte. Állam- és jogtudori 
oklevelet szerzett. Zemplén vármegye tb. fő
jegyzője, a Magyar Földhitelintézet alapító-
és igazgatósági tagja. Volt nyilv. r. jogakadé
miai tanár. Számos tá rsadalmi és tudományos 
kör tagja. Cs. és kir. kamarás . Cikkei és egyéb 
irodalmi dolgozatai különböző napi lapokban 
jelennek meg. Zemplén és Szolnok várme
gyék törv.-hat. biz. tagja virilis jogon, bir
tokain mintagazdasága van. Mint sok tekin
tetben vezető közéleti egyéniség, élénken részt
vesz 40 év óla a vármegye politikai életében. 

Ferenczy Károly, színművész, szül. Buda
pest, 1878 okt. 29. Középiskoláit Jászon, a 
színiiskoláit Bpesten végezte. Eleinte vidéki 
társulatoknál működöt t és 1897. a Magyar 
Színház tagja lett, majd a Népszínházhoz 
szerződött, ennek bukása u tán a Nagy Endre 
Kabaréban mint sanzonénekes országos hírre 
emelkedett. Vígszínházi működése u tán saját 
kabarét alapított. A háború alatt harctéri 
szolgálatot teljesített. A Károly-csapatkeresz-
tet és a sebesülési érmet kap ta meg. 1924 óta 
a Városi Színház tagja. 

Ferenczi Sándor, idegorvos, szül. 1873. 
Tanu lmánya inak befejezése óta gyakorlóor
vos Budapesten. A Freud-féle pszichoanali · 
likai kutatások egyik legkiválóbb ismerője és 
művelője. 1913. megalapította a Magyaror
szági Pszichoanalitikai Egyesületet, amelynek 
ma is elnöke. A Károlyi-kormány alatt egye
temi tanár volt. Freud tanár csaknem vala
mennyi munkáját lefordította magyarra , ö n 
álló müvei közül a legnevezetesebbek: Ide
ges tünetek keletkezése és eltűnése, Lélek
elemzés, lelki problémák a pszichoanalizmus 
megvilágításában, A hisztéria és a pathoneu-
rózisok, A pszichoanalízis haladása. 

Ferentzy József (nemesdőri), műegyet . 
m.-tanár, szül. Győr, 1880 szept. 21. A bpesti 
műegyetemen vegyészmérnöki oklevelet szer
zett, azután a Máv. szolgálatába lépett, majd 
1903. a földművelésügyi minisztérium segéd
vegyészévé nevezték ki. 1904. műegyet. ad
junktus lett. 1907. műszaki doktor rá avat ták. 
1914. mint műegyet. m.-tanár tar tot t előadá
sokat. Jelentős irodalmi munkásságot fejt ki. 
Számos szakcikke jelent meg a mérnöki szak
lapokban. A Kereskedelmi Statisztikai Érték
megállapító Bizottság szakosztály elnöke, az 
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Állandó Borvizsgáló Bizottság tagja. Keresk. 
főtanácsos. 

Ferschich János, esperes plébános, szül. 
Völgyfalva (Sopron m.), 1879 júl. 13-án. Kö
zépiskoláit Győrött és Székesfehérvárott, 
egyet, tanulmányait Innsbruckban végezte. 
1903. pappá szentelték. 1906-ban Martonvásár, 
Í912-ben Nagytétény község plébánosa lett 
és 1922 óta espereskerületi tanfelügyelő. Mű
ködése alatt Budatétényben külön egyházi 
lelkészségei, Diósdon önálló plébániát léte
sített. A nagytétényi polg. leányiskola, az 
iparostanonciskola, Baross Gábor-telepi elemi 
iskola megnyitása és az új népiskola építése 
az ő nevéhez fűződik. Λ közégi társadalmi 
életnek közismert alakja. A Levente Egyesü
letnek, a Hangya Szövetkezetnek, az Ο. Κ. 
H.-nak, a r. kath. iskolaszéknek, az áll. isk. 
gondnokságnak és az óvodai, valamint a 
községi iparostanonciskolai felügyelőbizott
ságnak elnöke. 

Fertsák Jenő, v. főispán, kormánybiztos , 
szül. Sopron, 1878. Középiskoláinak elvég
zése után a bécsi és bpesti egyetemeken 
folytatóit jogi tanulmányokat, majd Sop
ron vármegye szolgálatába lépett és alig 21 
éves korában a nagymarloni já rás szolgabí-
rájává választották meg. 25 esztendőn át 
állott megyéje szolgálatában, mely idő alatt, 
mint főjegyző és h. alispán ismételten részt
veit a vármegye vezetésében. A proletárdik
tatúra bukása után Sopron város és Sopron 
vármegye főispán-kormánybiztosává nevez
ték ki, majd ezen tisztéről lemondva, a 
sopronlövői kerület mandá tumát nyerte el 
kereszténypárti programmal. 

Fest Sándor, egyet. m.-tanár, i rodalom
történész, szül. 1883. Egyetemi tanulmányai 
után vidéken, majd a bpesti gyakorló főgim
náziumban és az EöU'ös-kollőgiumban taní
tott. 1908. a bpesti egyetemen m.-tanárrá ké
pesítették. 1922. Grác mellett internátust léte
sített. Értekezésein kívül főbb munkái : Angol 
irodalmi hatások hazánkban, Angolok Magyar
országon a reform-korszakban. 

Festeiiís Pál (gróf), szül. Székesfehér
vár, 1887 febr. 10. Középiskolái után meg
szerezte a testnevelési tanári oklevelet. Ta
nulmányai befejezése u tán a tanár i pálvára 
lépett. Ebben a minőségében a székesfővá
rosnál helyezkedett el. Később megszervezte 
a vadőri szakiskolát, amelynek a forrada
lomig vezetője volt. A forradalom után Bu
dapest székesfőváros tanügyi osztálya meg
bízta a fővárosi cserkészcsoport vezetésével. 
Ezt a tisztségét ma is ellátja. Nagy érdemei 
vannak a bpesti ifjúság sporttevékenységének 
megszervezése és ál talában a sportélet fej
lesztése körül. A Hubertus Orsz. Magyar Va
dászati Védegylet megalapítója. Ugyancsak 
egyik alapítója a Hungária Autóklubnak, 
amelynek ügyvezető alelnöke. A Magyar Cser
készszövetség 1. Kerületének társelnöke, va
lamint az országos intézőbizottság tagja. A 
Magyar Cserkészek Termrlő- és Értékesítő 

Szövetkezetének elnöke, valamint elnöke a 
József Nádor Céhnek is. Számos sport és tu
risztikai szakcikk írója. Szerkesztésében je
lent meg a Hubertus Magyar Vadászati 
Könyvtár, a Vadász havi teendői c. kézi
könyve. Egyik vezetője a magyarországi 
autósportnak is. Különböző automobilverse
nyeken 18 díjat nyert . Alelnöke a Budapest i 
Sport Egylet motorszakosztályának; levelező
tagja a KMAC- és azi ADAC-nak. 

Festet i ts Tasziló (herceg, tolnai), nagy
bir tokos, kir. főudvarmester , felsőházi tag, 
szül. 1850 má j . 5. Középiskolai t anu lmánya i 
nak befejezése u tán jogi és közgazdasági ta
nu lmányoka t folytatott . 1890. valóságos 
belső t i tkos tanácsos lett. 1895. főpohárnok
mesterré nevezték ki. 1896. az a ranygyap jas 
rendet nyer te el. 1904. főudvarmester i címet 
kapot t . 1911. hercegi rangra emelkedett . A 
sportélet terén versenylovaival v i lághírre 
tett szert. Zászlósúri méltósága a lapján tagja 
volt a régi főrendiháznak is. Nagy pár to ló ja 
az i roda lomnak és a művészetnek. 

Festet i ts Vilmos (gróf, tolnai), nagybir
tokos, felsőházi tag, szül. Bécs, 1848. Kö
zépiskolai és jogi t anu lmánya inak befeje
zése u tán a földművelésügyi minisz tér ium 
szolgálatába lépett, később pedig bi r tokai
nak kezelését vette át. A hazai lótenyésztés 
terén kiváló eredménj^eket ért el. Valóságos 
belső t i tkos tanácsos. Az örökösjogú főren
dek választották felsőházi taggá. 

Fésűs Gj^örgy, kir. közjegyző, szül. Kassa, 
1866. Középiskolai tanulmányai t Pozsonyban 
és Bpesten végezte, majd a bpesti egyetemen 
jog- és á l lamtudományi doktorátust szerzett. 
1897. Fiúméban kir. ügyésszé nevezték kL 
1900. felcserélte az ügyészi széket a fiumei 
kir. közjegyzőséggel. 1919. az olaszok meg
fosztották hivatalától. 1920. a kormány ceg
lédi közjegyzővé nevezte ki. Azóta a város 
társadalmi mozgalmainak lelkes harcosa. Vá
rosi képv.-test. tag. A szépirodalom egyik el
ismert munkása. 

Feszi Károly, köztemetői igazgató, szül. 
Budapest , 1882. jan . 12. Középiskolai tanul
mánya inak befejezése u t á n a tud. egyetem 
hallgatója volt. 1902. a főv. szolgálatába lé
pett. A háborúban , mint zászlós vett részt. 
Hadiki tünte tése: Károly-csapatkereszt , sebe
sülési érem. 1918. újból elfoglalta hivatalát 
és gazdasági főtisztté léptették elő. 1929. a 
Duna-jobbpart i köztemetők igazgatója lett . 

Fetser Antal, győri r. k. megyéspüspök, 
felsőházi tag, szül. Nagykároly, 1862. Kö
zépiskolai és teológiai t anu lmánya inak be
fejezése u tán 1885. pappá szentelték és 
Nagyváradon kezdte meg működését . Elő
ször a Szent József-intézet t anu lmányi fel
ügyelője, majd váradolaszi i káp lán volt. Ké
sőbb papnöveldéi lelki igazgatóként, majd, 
mint püspöki udvar i szentszéki jegyző, fej
tett ki tevékenységet. 1890. püspöki ceremo-
nár iussá nevezték ki . 1893. szentszéki ülnök 
lett. 1895. püspöki t i tká r rá és i rodaigazga-
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tóvá léptették elö. 1898. o ldalkanonoki és 
1901. pedig cholti címz. apát i mél tóságra 
emelték. 1906. paleopoliszi c. püspökké szen
telték. A háború alatt a vöröskereszt I. o. 
hadiékí tményes tisztikeresztjével tüntet ték 
ki . 1914. a győri püspöki széket foglalta el. 
A rábcsanaki templom lé t rehozásában je
lentős része van. A Ferencz József-rend 
csillagos középkeresztjének tulajdonosa. 

Fiala-Dó'ri Ottó, h í r lapíró , szül. Bpest, 
1875 ápr. 16. Tanulmányainak befejezése 
után hosszú éveken át külföldön (3 éven át 
Angliában) működött . Hazatérte után a Pe
ster Lloyd kötelékébe lépett, ahol 27 év óta 
a közgazdasági rovatban működik közre. Ez 
idő alatt a szépirodalom terén is jelentős 
működést fejtett ki; közgazdasági tanulmá
nyai és tárcái a bel- és külföldi lapokban 
jelentek meg. Az újságírók szociális intéz
ményeinek egyik vezető tagja, a porosz vö
röskereszt érdemrend tulajdonosa. 

Fiá th Miklós (báró, eörményesi és ka rán-
sebesi), min. osztálytanácsos, felsőházi pót
tag, szül. Aka, 1879 dec. 3. Középiskoláinak 
elvégzése u tán a budapest i egyetemen jogi 
doktorátust szerzett. Működését Veszprém 
vármegye szolgálatában kezdte meg. 1906. a 
belügyminisztér iumba nevezték ki segédfo
galmazóvá. 1916. t i tkárrá , 1918. min. osz
tálytanácsossá nevezték ki. Számos magas 
kitüntetés tulajdonosa. 1926. az örökösjogú 
főrendi családok választották a felsőház 
póttagjává. 

F iá th Pál (báró, eörményesi és ka rán-
sebesi), földbirtokos, felsőházi tag, szül. Vö-
rösberény, 1850 márc . 25. Középiskolai ta
nulmányainak befejezése u tán a pozsonyi 
jogakadémia hallgatója volt. Résztvett a 
boszniai okkupációs had já ra tban . Leszere
lése u tán Veszprém megye szolgálatába lé
pett. Előbb mint tb. aljegyző, később mint 
főjegyző működöt t . Rövidesen ügyvédi vizs
gát is tett. 1875. bekerült a P'őrendiházba, 
melynek korjegyzője lett. 1897. Fejér megye 
és Székesfehérvár főispánjává nevezték ki. 
1906. lemondott tisztségéről és a Lipót-rend 
lovagkeresztjével tüntet ték ki. 1908. cs. és 
kir. kamarási címet és valóságos belső tit
kos tanácsosi méltóságot nyert . 

Figus Béla, városi főszámvevő, szül. Arad, 
1899. Középiskoláit Aradon és Szatmárnéme
tiben, egyetemi tanulmányait Budapesten vé
gezte. A háború alatt harctéri szolgálatot tel
jesített és számos kitüntetést nyert . 1919. 
Szatmáron h. rendőrtiszt, 1922. Salgótarján
ban városi tisztv., 1925 óta városi főszámvevő. 
Több egyesületben visel tisztséget. Iparható
sági biztos. 1918. ál lamtudományi doktorátust 
nyert. 

Filarszky Nándor , egyet. c. rk. tanár , a 
Magyar Nemzeti Múzeum ny. igazgatója, szül. 
Késmárk, 1858 okt. 18. Középiskoláit Kés
márkon, egyet, tanulmányai t a bpesti egye
tem bölcsészeti karán végezte. 1883. közép
iskolai tanári és 1884. bölcsészetdoktor! ok

levelet szerzett. Még ez évben az egyetem 
növénytani tanszékéhez második, majd 1888. 
első tanársegédnek hívták meg. 1896. a böl
csészeti kar algologiai és növénymorfológiai 
magántanárává képesítették. 1897. mint a 
Se/nsey-bizottságtól kiszemelt felowtanár, a 
báró Eötvös Jdz.se/-kollegium vezető szak
tanára lett. 1899. a Magyar Nemzeti Múzeum 
növénytani osztály igazgatóőrévé nevezték 
ki. 1902. osztályigazgatóvá és 1919. a Magyar 
Nemzeti Múzeum igazgatója lett. 1929. több, 
mint há rom évtizedes múzeumi szolgálata 
után a Signum Laudisszal kitüntetve, nyuga
lomba vonult. Évtizedes értékes munkássá
gának elismeréséül még 1912. a m. kir. udv. 
tanácsosi címet kapta meg és a M. Tud. 
Akadémia lev. tagjává választotta. A főisko
lai oktatás körül szerzett érdemeiért 1922. 
egyet. c. rk. tanárrá nevezték ki. A Kir. Ma
gyar Természettudományi Társulatnak ren
des és választmányi tagja, a Magyar Kárpát 
Egyesületnek és a Pozsonyi Orvos-Természet
tudományi Egyesületnek tiszteletbeli tagja. 
Széleskörű szakirodalmi munkásságot fejtett 
ki és több önálló dolgozata német nyelven 
is megjelent. 

Fillenz Károly, kórház i főorvos, szül. 
Dunaharasztin, 1886 szept. 27. Középiskoláit 
és az egyetemet Bpesten végezte, ahol orvos
tudományi oklevelet nyert. A háború alatt 
mint ezredorvos számos kitüntetésben része
sült. A leszerelés u tán a csepeli Weisz Man
fréd-kórház sebész-urológus főorvosa lett. 
Több szakirodalmi munká t írt, amelyek a 
hazai és a külföldi lapokban jelentek meg. 

Fi ló József, esp. plébános, szül. Ga'ga-
mácsa, 1885 júl. 14. Középiskoláit és a teo
lógiát Vácott végezte, ahol pappá szentelték. 
Mint káplán különböző helységekben műkö
dött. A háború alatt mint kat . lelkészt a lel
készi érdemkereszttel, a Károly-csapatkereszt-
tel és a vöröskereszttel tüntették ki. 1918. 
Kecskeméten, majd Vácon káplán volt. 1924 
óta Kunszentmiklóson plébános. Számos egy
házi intézmény létesítése fűződik nevéhez. 

Fináczy Ernő, egyet, tanár , szül. Buda
pest, 1860 máj . 10. Tanulmányainak befeje
zése u tán közszolgálatba lépett és hosszú ideig 
működöt t a kultuszminisztériumban. 1901 óta 
egyet, tanár a bpesti egyetem pedagógiai tan
székén. A M. Tud. Akadémia igazg. rendes 
tagja és osztálytitkára. Oktatásügyi kérdések
kel foglalkozó tanulmányai t a különböző fo
lyóiratok közlik. Önálló művei: A magyaror
szági közoktatás története Mária Terézia ko
rában (2 kötet) , Az ókori nevelés története, 
A középkori nevelés története, A renaissance-
kori nevelés története, Az újkori nevelés tör
ténete, Világnézet és nevelés. A magyar peda
gógiai irányok egységesítése körül is jelentős 
érdemeket szerzett. 

F iná ly Gábor (kendi), gimn. igazg., szül. 
Kolozsvár, 1871 okt. 31. Középiskoláit Ko
lozsvárott, egyet, tanulmányai t Bpesten és 

http://Jdz.se/-kollegium
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Rómában végezte. Tanári oklevelének meg
szerzése után a kolozsvári r. kat . főgimná
ziumban, majd a bpesti Madách-gimnázium-
ban tanított, 1913 óta a Kölcsey-reálgimná-
zium igazgatója, 1929 óta a budapestvidéki 
tanker, kir. főigazgató állandó helyettese. F . 
igen értékes archeológiai és klasszika-filoló
giai munkásságot végez. Erdélyben és Dunán
túl ásatásokat vezetett. Tudományos munkás
ságának elismeréséül számos bel- és külföldi 
tudományos társaságban tölt be tisztségeket. 
Lovagja az olasz kir. koronarendnek, a ber
lini német archeológiai intézet lev. tagja, a 
Magyar Tud. Akadémia archeológiai és klasz-
szika-filológiai bizottságának segédtagja, a 
Műemlékek Orsz. Bizottságának, az Orsz. 
Középiskolai Tanáregyesületnek, az Orsz. 
Közegészségügyi Egyesületnek, a Budapesti 
Filológiai Társaságnak, az Orsz. Magyar Ré
gészeti Társaságnak, a Magyar Numizma
tikai Társulatnak és számos más társaságnak 
tagja, illetve elnöke és igazgatósági tagja. 

Finkey Ferenc, koronaügyészhelyet tes , 
tb. egyet. ny. r. tanár, szül. Sárospatak, 1870 
jan. 30. A jogakadémiát Sárospatakon, az 
egyetemet Kolozsvárott végezte. 1891. ügy
védjelölt Sátoraljaújhelyen, majd Poprádon. 
1893. jogakadémiai tanár Sárospatakon. 1912. 
egyetemi nyilv. r. tanár Kolozsvárott. Több 
ízben tanulmányutat tett Német-, Francia- és 
Angolországban, Svájcban, Belgiumban és 
Észak-Amerikában. 1915. a pozsonyi, 1922. a 
szegedi egyetem ny. r. tanára. 1923. kinevez
ték koronaügyészhelyettessé. 1924. kapta a 
tb. egyetemi ny. r. tanári címet. M. kir. udv. 
tanácsos. A M. Tud. Akadémia rendes tagja. 
Elnyerte a Tud. Akadémia Kautz Gyula-díját 
és a Marcibányi-jutalmat. 21 nagyobb műve 
jelent meg, melyek főként a büntetőjoggal 
foglalkoznak. A büntetőeljárás tankönyve és 
a Magyar büntetőjog tankönyve c. munká i 
öt kiadást értek meg. Leibnitz jogbölcse
leti eszméi, A politikai bűncselekmények és 
a bvmtetőtörvénykönyv c. művei általános 
feltűnést keltettek. A fiatalkorúak büntető
joga Észak-Amerikában c. műve alapját ké
pezi a hazai gyermekbíráskodásnak. A szán
dékról, a motívumokról és a jogtalanságról 
írt több tanulmánya szociális mélységeivel, 
új meglátásaival irányt adott a korszerű bí
ráskodásnak. Büntetés és nevelés c. értéke
lése hasonló célzatú eszmeiségével szintén 
mély hatást váltott ki szakkörökben. Külön
féle szakfolyóiratban kisebb-nagyobb tanul
mányai százával jelentek meg. 

Fischef Adolf (ifj.), gyári képviselő, szül. 
Farkasd, 1865 jan. 9. Középiskolai tanulmá
nyainak végeztével a reichenbergi textilfő
iskolát látogatta. A világháború alatt mint 
százados harctéri szolgálatot teljesített és 
a koronás arany érdemkereszttel, a Sig
num Laudisszal, a nagyezüst vitézségi érem
mel és a Károly-csapatkereszttel tüntették ki. 
A Budapesti Áruügynökök Orsz. Szövetségé

nek elnöke, a Bpesti Izr. Hitközség választ
mányi tagja. Számos szakirodalmi dolgozata 
jelent meg. 

Fischer Ágoston, r.-t. igazg., szül. Buda
fok, 1881 aug. 25. Iskolai tanulmányai t Bu
dapesten végezte, majd a Kisbirtokosok Orsz. 
Földhitelintézetének tisztviselője lett, ahol fő
könyvelővé nevezték ki. A háború alatt mint 
főhadnagy katonai szolgálatot teljesített, 
majd orosz fogságba került. A Signum Lau-
dis tulajd. Hazatérése után a Gaea Bank 

J budafoki fiókjának vezetője lett. 1924 óta a 
Budafoki Polgári Bank igazgatója. Városi 

| képv.-test. tag, a r. k. egyház közp. ig. taná-
; csanak és a Ker. Polg. Kör igazgatóságának 
| tagja-

Fischer Aladár, orvos, egyet. m.- tanár , 
szül. Sümeg, 1874 júl. 26. Miután a budapesti 
egyetemen az orvosi oklevelét megszerezte, az 
egyetem II. sebészeti klinikáján, majd a Ró-
kus-kórház sebészeti osztályán működöt t . 
1911. a Bródy-kórház sebész-főorvosává ne
vezték ki. 1916. m.- tanárrá képesítették. Közel 
100 szaktanulmánya és értekezése jelent meg 
a hazai és külföldi orvosi lapokban, közöttük 

! nagyobb monográfia az oesophagus sebésze-
| téről. 
! Fischer Benő Benjámin, a bpesti hi tköz-
| ség rabbija, szül. Aszódon, 1878 júl. 21. Kö

zépiskoláinak elvégzése u tán a pozsonyi és 
majnafrankfurti rabbiképzőintézeteket láto
gatta, majd egyetemi tanulmányai t német 
egyetemeken végezte és bölcsészeti doktorá
tust nyert . 1906. a palánkai , 1918. pedig a 
trencséni izr. hitközség választotta meg fő
rabbijává. 1926 óta mint dr. Ádler Illés utóda, 
a bpesti izr. hitközség Rombach-utcai temp
lomában működik. Vallástudományi munká i : 
Daniel und seine drei Gefährten im Talmud 
und Midrasch, Naturwissenschaft und Got
tesglauben, megérdemelt feltűnést keltettek. 
Számos hazai és külföldi felekezeti lapnak 
állandó cikkírója. A konzervatív irány kép
viselője, kiváló hitszónok, értékes és vonzó 
egyénisége révén a zsidóság egyik kimagasló 
alakja. 

Fischer Ede, kir . ügyészségi alelnök. Kö
zépiskolai és egyet, tanulmányainak elvég
zése után igazságügyi szolgálatba lépett. 
1919-ig mint albíró, alügyész, majd mint kir. 
ügyész Nyitrán működöt t . Résztvett a hábo
rúban és 1916. súlyos sebesüléssel orosz fog
ságba került. Az ezüst és bronz Signum Lau-
dist, a Károly-csapatkeresztet és a sebesü
lési érmet kapta meg. 1919. évben a pest
vidéki kir. ügyészséghez nyert beosztást. 1921. 
évben kir. ügyészségi alelnökké nevezték ki 
és 1925. évben a bpesti kir. főügyészséghez 
osztották be szolgálattételre. 1929. a III. fize
tési csoport jellegével ruháztatott fel. 

Fischer Emi l (tóvárosi), szül. Herenden, 
1865 jan. 27. Atyja a Herendi Porcellángyár 
igazgatója volt. Középiskolái után a Teplitz-
Schönau-i kerámikai főiskolát végezte. Utána 
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Francia- és Angolországban éveken át foly
tatott tanulmányokat . 1892. létesítette buda
pesti gyárát, melynek azóta vezérigazgatója. 
F. a közélet terén is érdemes munkásságot 
fejt ki. Elnöke és egyik alapítója a budapesti 
nemzetközi vásárnak, valamint az Üveg- és 
Porcellánkereskedők és Üvegesek Országos 
Egyesületének, a Közép- és Keleteurópai 
Üveg- és Porcellánkereskedők Szövetségének, 
igazgatósági tagja az Országos Magyar Házi
ipari Szövetségnek, levelező tagja a buda
pesti Kereskedelmi és Iparkamarának . 1902— 
1918. a szfv. th. bizottságnak tagja volt. 
Mint a párisi világkiállítás bírálóbizottságá
nak tagját, Ferenc József király legfelsőbb 
elismerésben részesítette. Továbbá megkapta 
a Ferenc József-rend lovagkeresztjét, a Fe
renc József-rend tiszti keresztjét, a III. oszt. 
vaskoronarendet és számos külföldi uralkodó 
rendjelét. A kormányzó a gazdasági élet te
rén kifejtett értékes működésének elismeré
séül 1922-ben kormányfőtanácsossá nevezte ki. 

Fischer Gyula, főrabbi, szül. Sárkeresz-
tur, 1861. márc. 15. Az Orsz. Rabbiszeminá
riumban és a bpesti egyetemen tanult, ahol 
bölcsészetdoktori oklevelet szerzett. Győrött, 
később Prágában, végül Bpesten lett főrabbi. 
A rabbiszemináriumban a vallásbölcselet és 
homiletika tanára. A vallásos irodalom terén 
kifejtett értékes működéséért az Izraelita Ma
gyar Irodalmi Társulat elnökévé választották. 
Főbb művei: Jehuda ibn Tibbon és Gabriel 
Messer. Philo: Mózes élete c. művét görögből 
magyarra fordította és hozzá kimerítő tanul
mányt írt. 

Fischer József, oki. építészmérnök, szül. 
Bruck-Királyhida, 1873 febr. 11. Tanu lmá
nyainak elvégzése u tán a felső építőiparis
kolában megszerezte az építőmesteri okle
velet, majd Par isba ment, ahol az Ecole de 
Beaux Arts-ban folytatott további tanulmá
nyokat. Megkapta a Ferenc József rendet , 
az olasz kir. koronarendet , a francia aka
démia tiszti keresztjét. Az olasz képzőművé
szeti akadémia tb. tagja. Kir. tanácsos. A 
háború alatt, mint népf. mérnök-hadnagy 
teljesített szolgálatot. A II. o. vöröskereszt 
hadiékítményes érdeméremével tüntet ték 
ki. 1909—1918. a szfővi th. biz. tagja volt. 
Számos külföldi világkiállításon, mint ter
vező vett részt és pályadíjat is nyert. 

Fischer Miklós, ügyvéd, szül. Alsóőrsön, 
1875. Középiskoláit Veszprémben, jogi tanul
mányait a bpesti egyetemen végezte, ahol jog-
tudori oklevelet nyert. 1905. ügyvédi vizsgát 
tett, majd Veszprémben ügyvédi irodát nyi
tott. A város közéletében élénk szerepet ját
szik. Vármegyei bizottsági tag és a városi 
képv.-test. tagja. Ügyésze a Veszprémmegyei 
Takarékpénztárnak, a Veszprémi Kötőszövő 
r.-t.-nak és a veszprémi izr. hitközségnek. 
Szerkesztője volt a veszprémi helyi lapnak. 

Fischer Mór, oki. gépészmérnök, Máv. 
főfelügyelő, szül. Verbó, 1875. A bpesti mű

egyetemen tanult, majd a Máv. szolgálatába 
lépett, ahol főfelügyelői rangra emelkedett. A 
Törekvés Sportegyletnek 25 éven át volt el
nöke. Tevékeny részt vett a vasutasok világ
szövetségének megalapításában. 1927. a világ 
legnagyobb sportszövetségének, a nemzetközi 
futballszövetségnek (F. I. F. A.) alelnökévé 
választották. Kiváló érdemeinek elismeréséül 
1928. a francia köztársaság becsületrenddel 
tüntette ki. 

Fischer Péter, r.-t. igazg., szül. Eszter
gom, 1891 márc . 16. Tanulmányai t Bpesten 
végezte. Iskoláinak befejezése u tán a Hitel
bank szolgálatába lépett, ahol mint cégvezető 
működött . A háborúban mint tart. főhadnagy 
vett részt. Kitüntetései: két Signum Laudis a 
kardokkal , II. o. ezüst vitézségi érem és a 
Károly-csapatkereszt. 1928. a Hitelbank köte
lékébe tartozó Musica hangszergyár és a 
Chmel J. és fia r.-t. igazgatójává delegálták. 
Rövid idő alatt cégét a szakma legelső válla
latainak sorába emelte. Működésének elisme
réséül e vállalatok közgyűlésén beválasztották 
az igazgatóságba. A Providentia Biztosító fel
ügy, biz. tagja. Több tréfás zenemű szerzője, 
melyek a Bp. Ének- és Zenekaregyesületben 
kerültek előadásra. 

Fischer Ödön (halasi), r.-t. igazg., szül. 
Bpest, 1885 júl. 19. Középiskoláit Bpesten, a 
kereskedelmi akadémiát Pozsonyban végezte. 
Később Németország és Anglia több városá
ban textilipari és kereskedelmi tanulmányo
kat folytatott. Hazatérve, atyja vállalatának, 
a Fischer Simon és Társai cégnek beltagja 
lett, amelyet nagy szakismeretével magas szín
vonalra emelt. A kereskedelem terén kifejtett 
munkálkodásáér t számos elismerésben része
sült. A vállalatának részvénytársasággá való 
átalakulása óta, mint annak igazgatója 
fejt ki értékes tevékenységet. A Statisztikai 
Hivatal Értékmegállapító Bizottságának se
lyem szakosztály elnöke. Kereskedelmi fő
tanácsos. A Magyar Kereskedelmi Csarnok
nak és az Omke-nek alelnöke, a Magyar Hír
lap r.-t. elnöke, a Keresk. és Ipa rkamarának 
és a szfváros törv.-hat. biz. tagja, a Cobden 
Szövetség elnöke. A londoni Cobden Club 
tiszteletbeli tagja. A háború alatt a német 
vezérkar sajtóosztályában dolgozott Belgium
ban. A páneurópai mozgalomban tevékeny 
részt vesz. Közgazdasági és külpolitikai cikkei 
a napi lapokban és a szakfolyóiratokban je
lennek meg. 

Fischhof Kornél, főorvos, szül. Szekszárd, 
1889 febr. 12. Egyetemi tanulmányai t 1911. 
végezte. A Stefánia Szövetség 22. sz. intéze
tének vezető-, a Gyermekvédő Liga rendelő-
főorvosa. Nevéhez több jóléti intézmény léte
sítése fűződik. A háború alatt teljesített szol
gálataiért a II. oszt. vöröskereszt hadiékít
ményes díszjelvényét, a III. oszt. porosz 
vöröskeresztet és a polg. érdemrendet kapta 
meg. 
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Fiscbmann Leó, r.-t. igazg., szül. Üjpest, 
1884 márc. 11. Tanulmányait Bpesten végezte 
és 1902. az Egyesült Izzó szolgálatába lépett. 
Egy ideig mint a bécsi fióktelep igazgatója 
működött, majd 1923. a főintézethez került 
és azóta mint annak ügyvezető igazgatója 
működik. A Tokodi Üveggyár és a Watt 
lzzólámpagyár igazgatósági, a Standard R.-T. 
felügyelőbizottsági tagja. 

Fitz Arlur, bölcsész, orszgyűl. képviselő, 
szül. Petrozsény, 1889. Középiskolai és egye
temi tanulmányainak befejezése u tán dok
tori oklevelet nyert. Mint egyetemi hallgató 
résztvett a kat. diákmozgalmakban és a 
budapesti Szt. Imre-Kollégium megszervezé
sében. 1912. tanári pályára lépett. 1918. a 
kultuszminisztériumba helyezték. 1918. a 
forradalom idején a keresztény-szocialista 
mozgalomban vezető szerepet töltött be. 
1926. a soroksári kerület ker. gazdasági és 
szociálispárti programmal országgyűlési kép
viselőjévé választotta. Cikkeit különböző 
szak- és napilapok közlik. 

Flandorfer Ignác (kőmáli), földbirtokos, 
orszgy. képv., szül Sopron, 1878. Középisk. 
tanulmányainak befejezése után a magyar
óvári gazd. akadémia hallgatója volt, majd 
birtoka kezelését vette át. 1907. Zala vm. 
gazdasági felügyelője lett. A háború alatt 
huszárhadnagyi rangban teljesített szolgá
latot. Később orosz fogságba esett. Hadi ér
demeiért több kitüntetéssel ju ta lmazták . 
1926. a csepregi kerület pártonkívüli keresz
tény programmal orsz.-gyül. képviselőjévé 
választotta. 

Fleischer Elemér, orvos, szül. Budapest , 
1868 jan. 18. Középiskoláit és egyetemi tanul
mányait Bpesten végezte. Orvosi gyakorlatát 
a bpesti egyetem klinikáin kezdte, majd a 
stomatológiai klinikán fogorvossá képezte ki 
magát. Az Országos Kaszinónak, az Orvos
egyesületnek és a Fogorvosok Egyesületének 
tagja, a koronás arany érdemkereszt, a vitéz
ségi érem szalagján és a vöröskereszt díszjel
vény a hadiékítménnyel, tulajdonosa. 1929. 
egészségügyi főtanácsossá nevezték ki. 

Fleischmann László, főorvos, szül. Tahi-
Tótfalu, 1878 márc. 4. Középiskoláit Jász
berényben és Bpesten, az egyetemet Bpesten 
végezte, ahol orvostudományi oklevelet nyert. 
Tanulmányainak befejezése után mint egyel, 
tanársegéd a kórbonctani tanszéknél műkö
dött. 1905. állami ösztöndíjjal külföldi tanul
mányutat tett. 1906. a fülgyógyászati klini
kán tanársegéddé nevezték ki. 1910. külön
böző kórházak fülosztályának főorvosa volt. 
A háború alatt mint népfelkelő ezredorvos 
harcféri szolgálatot teljesített és a Signum 
Laudisszal, a Ferenc József-renddel és a vö
röskereszt hadiékítményes tiszti jelvényével 
tüntették ki. 1919 óta a Szeretet-kórház fő
orvosa. 1926. az Orvosegyesület fülorvosi 
szakosztályának alelnöke és 1928. elnöke lelt. 
Számos fülgyógyászati szakmunkát írt. 

Flesch Ármin, orvos, egyet. m.- tanár , 
szül. Aszaló (Abaúj-Torna m.), 1878 máj . 17. 
Középiskoláinak befejezése után Bpesten 
egyetemi tanulmányokat folytatott és 1902. 
orvosi oklevelet szerzett. Orvosi gyakorlatát 
a Sfe/ání'a-gyermekkorházban kezdte, ahol 
1916-ig mint I. tanársegéd működöt t . 1913. 
pedig egyet, magán tanár rá képesítették. A 
világháború alatt tábori és helyőrségi kór
házakban működöt t . Szolgálataiért ki tünte
tésben részesült. 1916—1928. az állami gyer-

| rnekmenhely főorvosa volt. Jelenleg a Mada
rász-utcai csecsemő- és gyermekkórház fő
orvosa. Számos hazai és külföldi orvostársa
ságnak tagja. A gyermekorvoslás c. tan
könyve, amelyet Bókay János és Zoltán tár
saságában írt, négy kiadást ért el. Nevezete
sebb gyermekgyógyászati művei: Gyermek
kori vérszegénység, Az angolkórról, A tüdő
gyulladások kezeléséről. 

FliegI László, a Bpest Székesfővárosi Ál
lategészségügyi telep igazgatója, szül. Bpest, 
1871 jan. 1. Középiskoláit és az Állatorvosi 
Főiskolát Bpesten végezte. Állatorvosi pályá
ját 1899. Világoson mint körállatorvos kezdte 
és 1919. nevezték ki jelenlegi állásába. A há
ború alatt mint katonaállatorvos teljesített 
szolgálatot és a II. o. polg. háborús éremmel 
tüntették ki. Működése alatt létesült és fel
ügyelete alatt áll a Bpesti Szfővárosi Szap
panüzem is. 

Floch-Reyhersberg Alfréd, b i rodalmi lo
vag, földbirtokos, szül. Bpest, 1871 júl . 30. 
Középiskoláit és az egyetemet a fővárosban 
végezte, majd a bonni egyetemnek és a ma
gyaróvári Gazd. Akadémiának hal lgatója 
volt. Budapesten jog- és á l lamtud. oklevelet 
szerzett. Tanu lmánya inak befejezése óta 
szödrákos-csőrögi b i r tokain gazdálkodik. 
Nagyban hozzájárul t Alsógöd község léte-
süléséhez. A községnek másfél ki lométer 
hosszú területet adományozot t , valamint is
kola, r. k. és ág. ev. templom részére ingyen 
telkeket, a híres Széchenyi és egyéb forrá
sokkal . Katonai kötelezettségének a cs. és 
kir. 7. II. Vilmos huszárezredben tett ele
get. Szödrákosi b i r tokából Sződliget-telep 
létesült. Mezőgazdasági szeszgyárat és ke
ményí tőgyárat állí tott í'eí. 5 tan termes nép
iskolát építtetett, amelyet ingyen az á l lam 
rendelkezésére bocsátot t . Ér tékes mezőgaz
dasági működéséér t számos ki tüntetésben 
részesült. Pest vm. th. b izot tságának tagja, a 
Pest vm. Gazd. Egyes, igazg. választmányá
nak tagja és az állat tenyésztési szakosztály 
alelnöke, az Omge igazg. vá lasz tmányának, 
a váci já rás i mezőgazdasági bizottság és a 
környékbeli iskolák gondnokságainak el
nöke. 

Flórián János , tvszéki tanácselnök, szül. 
Oklándon (Udvarhely m.), 1878 márc . 20. 
Középiskoláit Székelyudvarhelyen, jogi ta
nulmányait a kolozsvári egyetemen végezte. 
1902. lépett közszolgálatba és 1912. bí rává 
nevezték ki. Mint tüzérszázados résztvett a 
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háborúban és 20 hónapig harcvonalbeli szol
gálatot teljesített. Többször kitüntették. 1919. 
került a budapesti törvényszékhez, hol 1925 
jan. 1-töl kezdve tanácselnöki teendőkkel 
van megbízva. 

Fodor Árpád, tanár , író, szül. Dunave-
cse, 1871 dec. 21. Tanu lmánya inak befejezése 
és tanár i oklevelének elnyerése u tán kezdte 
meg pedagógiai pályáját. Oktatói elfoglaltsága 
mellett társadalmi vonatkozású i rodalommal 
foglalkozik. Cikkei, tanulmányai a különböző 
folyóiratokban jelennek meg. Az Állatvédelem 
c. folyóirat és a Gyermeknaptár szerkesztője. 
Az Országos Állatvédő Egyesület és az Orszá
gos Magyar Alkoholellenes Egyesület alelnöke, 
az Orsz. Gárdonyi Géza Irodalmi Társaságnak 
tagja, önál lóan megjelent könyvei: Versek, A 
jó szív nevelése, Családvédelem. 

Fodor Ernő, zenepedagógus, zeneiskolai 
igazgató, szül. Csabdi-Vasztély, 1878 ápr. 25. 
Zenetanulmányait a Zeneakadémián végezte, 
ahol Szendy és Koessler növendéke volt. Fia
tal korában mint zongoraművész sikereket 
aratott Bpesten és a külföldön. 1899. a Volk-
mann-ösztöndíjat nyerte el. 1903. alapítot ta 
a Fodor-zeneiskolát, amely csakhamar az or
szág egyik legtekintélyesebb és legnagyobb 
zeneiskolája lett és ahonnan számos világ
hírre emelkedett magyar zene- és énekmű
vész került ki. Az Orsz. M. Kir. Zenetanár-
vizsgáló Bizottság tagja, az Orsz. Zenepeda
gógiai Társaság igazgatósági tagja. 

Fodor Imre, városi tisztiorvos, szül. Mis
kolc, 1887 máj . 28. Középiskolai t anu lmá
nyainak befejezése után, a budapest i tud. 
egyetem orvosi ka rán 1910. orvosdoktor rá 
avatták. 1912. Miskolcon orvosi rendelőt 
nyitott. Még ebben az évben a város tiszti
orvosa lett. A háború ki törésekor bevonult 
a hadseregbe. Hadiérdemeinek elismeréséül 
a koronás arany érdemkereszttel , a kis 
ezüst vitézsége éremmel, az ezüst és bronz 
Signum Laudis-szal, a Károly-csapatkereszt-
tel, a II. o. vöröskereszt hadiékí tményes 
tisztijelvényével tüntet ték ki . Az összeomlás 
után folytatta orvosi gyakorla tá t . 1929. tisz
teletbeli főorvossá neveztek ki. Számos tár
sadalmi szakegyesület vezetőségi tagja. 
Szakcikkeit orvosi lapok közlik. 

Fodor Jenő, h. á l lamti tkár , szül. Nagy-
kálló (Szabolcs m.), 1869 szept. 26. Közép
iskolai tanulmányainak befejezése u tán a 
bpesti egyetem jogi ka rán á l l amtudományi 
doktor rá avatták. 1897. a kereskedelmi mi
nisz tér iumban kezdte meg pályafutását . 
1922. h. á l lamti tkár i rangra emelkedett . A 
keresk. minisz tér ium ipari osztályán az 
iparfejlesztési, közigazgatási, valamint a 
közszállítási, legutóbb pedig a kisipari ügyek 
irányítását lá t ta el. 

Fodor József, költő, szül. 1898. A fiatal 
költőgárdának legjelentékenyebb tehetségei 
közül való. Írásai a napilapok és folyóiratok 

hasábjain jelennek meg. öná l ló müve: Lihegő 
erdők. A legújabb i rodalom biztató ígérete. 

Fodor Lajos, ügy,véd, szül. Beregszász, 
1883 márc . 30. Középiskoláit szülővárosában, 
egyet, tanulmányai t Bpesten és Kolozsvárott 
végezte. Eleinte Bpesten folytatott gyakorla
tot, majd Hatvanban telepedett le, ahol csak
hamar jelentékeny tagja lett a város társa
dalmi életének. F . kezdeményezte a Hősök 
szobrának felállítását, mely az első ilynemű 
emlékmű volt az országban. A város kultúrá
jának igen nagy szolgálatokat tett a reálisko
láért folytatott harcával . A városi képv.-test. 
tagja, a Vöröskereszt Egyesület t i tkára, szá
mos előkelő vállalat ügyésze. 

Fodor László, í ró és h í r lapí ró , szül. 
1896. Tanulmányainak befejezése u tán mint 
hír lapíró kezdte pályafutását . Navarrai Mar
git c. színművével tűnt fel először. Dr. Szabó 
Juci és A templom egere c. vígjátékai nagy 
közönségsikert ara t tak és külföldi színpado
kon is számos előadást értek el. Bölcsödül, 
Szeretek egy színésznőt, A nagyságos asszonyt 
már láttam valahol c. darabjai t fővárosi szín
padokon muta t ták be. Egyéb művei: A jó
szívű asszony, Zugligeti varázsló, A pesti éj
szaka, János és Júlia, Márciusi éjszakák. 

Fodor Oszkár, a ba la tonalmádi i Zsófia 
Gyermekszanatór ium főorvosa, szül. Szé
kesfehérvár, 1876. Egyetemi tanulmányait 
a budapest i tud. egyetem orvosi ka r án vé
gezte. 1904 óta a Dunántú l i Közművelődési 
Egyesület főti tkári tisztét tölti be. Orvosi 
működésében főként a gyermekgyógyászat 
és a balneológia terén ért el je lentős ered
ményeket és éveken keresztül fejtett ki 
e redményes propagandá t a magyar fürdők 
érdekében. A gyermekvédelem kérdéseivel 
beha tóan foglalkozott és ezekben a kérdé
sekben c sakhamar elsőrangú szaktekintéllyé 
vált. 1910. az Orsz. Gyermekszanatórium-
Egyesület ügyv.-igazgatójává választotta. A 
Bala tona lmádiban létesített Zsófia-Gyermek
szanatór iumok alapí tása és felvirágoztatása 
körül rendkívül i érdemeket szerzett . A sza
na tó r iumnak kezdettől fogva adminisztra
tív vezetője. A közegészségügy terén szer
zett érdemei elismeréséül az egészségügyi 
főtanácsosi c ímmel tünte t ték ki . 

Fodor Sándor, f i lmdramaturg , szül. Bu
dapest, 1901, dec. 25. Középiskoláit a fővá
rosban végezte, majd a Közgazdasági Egye
temen folytatta tanulmányai t . A Warner 
Bross-First National magyarországi fiókjá
nak dramaturgja . F . a filmdramaturgiában 
friss hangokat szólaltatott meg és új stílusá
val iskolát teremtett a filmfeliratírás terén. 

Fodor Zoltán, ügyészségi elnök, szia. 
Miskolc. 1874 júl . 7. Középiskoláit szülővá
rosában , a jogakadémiá t Sárospa takon vé
gezte és bírói vizsgát Bpesten tett . Tanulmá
nya inak befejezése után, mint aljegyző Mis
kolcon, Sajószentpéteren, majd Nagyverőcén 
működöt t . Később Rimaszombatban jegyző, 
albíró, majd bíró lett. A cseh megszállás 
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után, mint ügyészt a pestvidéki ügyészség
hez osztották be. 1923. ügyészségi alelnökké 
nevezték ki. 

Fogarassy Albert, államr. detektívfőfel-
ügyelő, az óvadékcsalási csoport vezetője, 
szül. Nagymoha, 1883 szept. 15. Iskolai ta
nulmányait Székelyudvarhelyen és Fogara-
son végezte. 1910. lépett rendőri pályára . 
1919. nevezték ki főfelügyelővé. 1927. az 
óvadékcsalások leküzdésére alakított cso
port vezetésével bízták meg. Különböző la
pokban számos érdekes szakcikkel gazda
gította a rendőrszakirodalmat. 

Fogl János, áll. polg. isk. igazg., szül. 
Hódság (Bács-Bodrog vm.), 1879. máj . 15. 
Középiskoláit Újvidéken végezte, a főiskolát 
pedig Bpesten, ahol tanári oklevelet szerzett. 
Tanulmányainak befejeztével Szászkabányára 
került, mint igazgató-tanító. Itt nyolc évig 
működött, majd Marosvásárhelyen polg. is
kolai tanár lett. Innen Újvidékre helyezték. 
Később kinevezték az áll. polg. fiúiskola igaz
gatójává Tapolcára. 1924 óta a soproni áll. 
polg. fiúiskola igazgatója. A háború alatt a 
vöröskeresztnél szolgált. A vöröskereszt II. 
o. érmének tulajdonosa. Sopron város köz
életében szerepet visz. Megszervezte a Mo- j 
dern Nyelvek Iskoláját, melynek igazgatója | 
és a német nyelv előadója. Irodalmi mun
kásságot is fejt ki. Számos pedagógiai cikket 
és tanulmányt írt. önálló munkája : Külföldi 
tanulmányutam címen jelent meg. 

Folkmann Jenő, kir. ítélőtáblai bíró, szül. 
Zólyomban, 1881 márc. 15. Középiskoláit 
Besztercebányán, egyet, tanulmányait a bpesti 
tud. egyetemen végezte. 1903. lépett állami 
szolgálatba, mint zólyomi járásbírósághoz 
beosztott joggyakornok. Mint aljegyző és 
jegyző a szolnoki tvszéknél működöt t . 1912. 
a korponai járásbírósághoz albíróvá, 1913. 
u.-oda járásbíróvá nevezték ki, 1914. az ú j 
pesti járásbírósághoz helyezték át. Végig
harcolta a háborút és a bronzérmet, az ezüst 
katonai érdemkeresztet és a II. oszt. német 
vaskeresztet nyerte el. 1916. orosz fogságba 
került, ahonnan 1918. hazatérvén, a pest
vidéki tvszéknél folytatta bírói működését. 
Széleskörű jogtudása és kitűnő képességei 
révén, 1923. a bpesti ítélőtábla bírájává ne
vezték ki, ahol jelenleg mint az I. b.-tanács 
vezetője működik. 

Folkusházy Lajos, a Beszkárt vezérigaz
gatója, szül. Budapest. Iskolai t anu lmánya i 
nak elvégzése után a székesfőváros szolgá
lalába lépett. 1898. tanácsjegyzővé válasz
tották. Behatóan foglalkozott a főváros köz
élelmezési és közgazdasági kérdéseivel. Ami
kor tanácsnokká választották, a közélelme
zési ügyosztály vezetését vette át. A közélel
mezés érdekében kidolgozott nagyszabású 
terveinek teljes keresztülvitelét a háború 
akadályozta meg. Terveit nagyrészt mégis 
keresztülvitte és így sikerült biztosítani a 
főváros ellátásának zavartalan menetét, a 
háború okozta nehézségek ellenére is. Ké- ' 

sőbb mint alpolgármester rendkívül sokat 
tett a főváros fejlesztése érdekében. 1929. 
nyugalomba vonult, majd a Beszkárt vezér
igazgatójává nevezték ki. 

Follért Károly, ny. h. á l lamti tkár , szül. 
Eszék, 1859 jún . 24. Középiskolái elvégzése 
u tán a kolozsvári egyetemen folytatott jogi 
t anu lmányoka t . 1877. a posta szolgálatába 
lépett, a h o n n a n 1885. a kereskedelmi mi
nisztérium postaosztályába helyezték át, ahol 
1896 igazgatóvá, 1904. pedig főigazgatóvá 

| nevezték ki. 1918. helyettes ál lamtitkári 
r angban nyugalomba vonult. Kiváló köz
szolgálati érdemeinek elismeréséül számos 
hazai és belföldi k i tüntetésben részesült, 
többek között a Szent Is tván-rend kiske
resztjét és a Lipót-rend lovagkeresztjét 
nyer te el. Az Orsz. Tak. Bizottság tagja. 

Fónagy Béla, művészeti író, szül. Sza
badka, 1875. A budapesti , berlini, bécsi, firen
zei és római egyetemeken tanult. Külföldi 
tanulmányútjáról visszatérve, 1910—21. a 
Társadalmi Múzeum könyvtárosa volt. 1926. 
az embervédelmi kiállítás tudományos részé
nek főrendezője és a Belvedere művészeti 
szalon művészeti igazgatója volt. Számos 
művészettörténeti, archeológiai és történelmi 
tanulmányt és cikket írt különböző folyóira
tokba. Több lexikon művészeti munkatársa . 

Fonyó Zoltán, igazgató-főorvos, szül. Új
pest, 1892 dec. 13. Egyetemi tanulmányai 
alatt ka tonának vonult be és a világháború
ban harctéri szolgálatot teljesített s a Sig
n u m Laudist és a Károly-csapatkeresztet 
kapta meg. 1919. orvosi oklevelet szer
zett és előbb az Erzsébet-egyetemen kór
bonctani intézetben, később a Fehérke
reszt és a Stefánia gyermekkórházban mű
ködött . Főorvosa volt a régi újpesti gyermek
kórháznak és magángyakorlatot folytatott. 
1928. a Szegénygyermekkórház Egyesületé
nek igazgató-főorvosává választották és jelen
leg ott fejt ki értékes közegészségügyi mű
ködést. 

Forbáth Arnold, gyáros, felsőházi pót
tag, szül. Rákhát , 1867. Tanulmányainak be
fejezése u tán Nagyváradon fejtett ki üzleti te
vékenységet, majd Pécsre tette át székhelyét 
és 1911. megalapította a Pannónia Sörgyárat. 
1907. a pécsi Keresk. és Iparkamara alelnö
kévé választották. A szerb megszállás alatt 
politikai magatar tása miatt letartóztatták. 
1922. Beremenden, a nemzetközi határmeg
állapító bizottság előtt, Pécs és Baranya m. 
kereskedelmi, ipari és közlekedési érdekeit 
képviselte. 1923. a pécsi kamara elnöke lett. 
Számos gazdasági és pénzügyi vállalat veze
tőségében foglal helyet. 

Forbáth László, hír lapíró, szül. Szek
szárd, 1901 júl. 20. Középiskoláit és jogi ta
nulmányai t Bpesten végezte. Rádiószakiro
dalmi cikkei a Magyar Híradó, Világ, Ma
gyar Hírlap és a Reggel c. lapokban jelentek 
meg. A rádió körüli kérdésekről tar tot t fel
olvasásokat. 
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Forgács Antal, filmrendező, szül. Szol
nok, 1881. Középiskoláit szülővárosában, a 
színiiskolát Bpesten végezte, majd Pozsony
ban színigazgató lett. 1912. a filmrendezői 
pályára lépett. Kb. 25 magyar tárgyú filmet 
rendezett, mind kivétel nélkül magyar szer
zők tollából. Nevezetesebb filmjei: Tatár
járás, Leányvásár, Luxemburg grófja, Gyi· 
mesi vadvirág, Cigány, Mária nővér stb. 

Forgách János (gróf, ghymesi és gácsi), 
nagykövet, szül. Gáes, 1870. okt. 24. Közép
iskolai tanulmányainak befejezése u t án a 
bécsi, majd párizsi, később a budapest i tud. 
egyetem hallgatója volt. 1900. Nógrád me
gye szolgálatába lépett, mint tb. szolgabíró. 
1891. jogludori oklevelet nyert . 1892. mint 
követségi attasé, a bukares t i követségnél 
kezdte meg diplomáciai pályafutását . 1895. 
Szentpétervárott követségi t i tkárként műkö
dött. 1899. Hágába helyezték. 1902. Konstan-
tinápolyba került , ahol rövidesen követségi 
tanácsossá lépett elő. 1903. Szófiában fej
tett ki tevékenységet, majd 1904. az olasz 
királyi udvarnál felállított nagykövetséghez 
került . 1905. Brazil iába rk . követ és megha
talmazott miniszterré nevezték ki. 1907. 
Belgrádban a szerb hadikészülődések ide
jén erélyesen képviselte a monarch ia állás
pontját . 1911. a drezdai kir . udvarhoz ne
vezték ki követté. 1913. a külügyminiszté
r iumba rendelték, ahol osztályfőnöki teen
dőket végzett. 1914. nagykövetté léptették 
elő. 1918. Kiewben teljesített szolgálatot. 
Hosszú időn keresztül tagja volt a főrendi
háznak. Számos ki tüntetésben és legmaga
sabb elismerésben részesült. 

Fornet Gyula, nyűg. alispán, felsőházi 
póttag, szül. Rimaszombat, 1869 márc . 22. 
Kőzépisk. t anu lmányainak befejezése u tán 
jogtudori oklevelet nyert . Pályafutását Gö-
mör megye szolgálatában kezdte. 1910. vár
megyei aljegyző lett. 1917. megyéje alispán
jává választották. A működése alatt kezdődő 
tót mozgalmak megfékezése érdekében érté
kes munkásságot fejtett ki. A forradalom 
után leszerelt katonatisztekből mozgóoszta
got szervezett, amellyel a megszállásig sike
rült megyéjében a rendet fenntartani . A tria
noni békeszerződés u tán nyugalomba vonult . 
Borsod megye választotta felsőházi pól-
L· ^gá. 

k^rró Imre, ny. min. főigazgató, szül. 
Nagyberény, 1860. A keszthelyi gazdasági 
akadémián folytatott tanulmányokat , me
lyeknek befejezése után a katonai pá lyára 
lépett. 1886. a hadsereg kötelékéből kilé
pett és a földmívelésügyi minisztér ium 
tisztviselője lett. A minisztér iumban a bűn
ügyi osztályban teljesített szolgálatot és fo
kozatos előléptetések u tán főigazgatói r angra 
emelkedett. 1924. 38 évi közszolgálat u tán 
nyugalomba vonult . Számos társadalmi és 
kulturális egyesületben fejt ki tevékenysé
get. A városmajori róm. kat . egyházközség 
gondnoka. 

Forró Pál , író, ügyvéd, szül. Budapesten, 
1884 febr. 22. Szülővárosában végezte közép
iskolai és jogi tanulmányait . 1909. ügyvédi 
oklevelet szerzett. Utána több éven át kere
sett fővárosi ügyvéd volt. Néhány éven át 
mint kereskedelmi iskolai tanár is működött 
a fővárosban. 1917. jelent meg első regénye 
Egy diákkor története c , melyre a közön
ség és az irodalmi körök is fölfigyeltek. Ε 
művében lüktető erővel és majdnem tudo
mányos lélekelemzéssel rajzolta meg a ser
dülő kor nemi válságait. Ettől fogva F . ki
záróan irodalommal foglalkozik. Egyike leg
termékenyebb íróinknak. Merész fantáziájú 
regényei egymást követték: Huszonhatévesek, 
Kurtizán, Bíborhullám, Ábrándkergetők, Gyö
nyörváros, Az elátkozott asszony, Szenvedély, 
Megölt szerelem, Halkuló vágyak, Erkölcs
telen Omar, A pénz nagykorú lett, Kegyetlen 
asszonyok, Királyi szeretők, Archibald Rice 
éjszakái, Lohengrin kisasszony, Holttesteken 
át, Ha mindenki megszépülne, Züllött férfi. 
Aki mindig csak vendég, Az asszony aki sze
retni akart, Asszonyok bálványa, Különös 
tüzek, Guiliano megkísértése. Színes mese
szövés, erős, sokszor túlfűtött fantázia, kifo
gástalan belső szerkezet és csevegő stílus jel
lemzi írásait. F . egyike legismertebb mű
fordítóinknak. Boccaccio-, Balsac-, Scott- és 
Sue-fordításai nagy gondossággal készültek. 
Számos filmszcenáriumot, egyfelvonásos é& 
kabarédarabot írt. Színpadi szerzeményeivel 
szép sikert ért el. Színrekerült darabjai : 
Legénykérés (Villányi Andor társszerzőségé
vel), A város (Békeffy László társszerzőségé
vel), A Láva (Színi Gyula társszerzőségével). 
A Magyar Színpadi Szerzők Egyesületének 
két évig volt főtitkára. Az Irodalmi Pen-club 
tagja. 1928. írói működésének tízéves jubi
leumára, regényeinek gyűjteményes kiadása 
jelent meg. 

Fors te r Elek (gyulakeszi), földbirtokos, 
orsz.-gyűl. képv., szül. Nagykapornok, 1859. 
Középiskolai és gazdasági akadémiai tanul
mányainak befejezése után katonai szolgálat
tételre vonult be és résztvett a boszniai okku-
pációban. Hadiérdemeit több kitüntetéssel ju
talmazták. Polgári pályafutását a nagyvá
radi püspökségnél kezdte. Később a keszt
helyi gazdasági tanintézetben segédintézői és 
tanári állást töltött be. 1881. bérletén gazdál
kodott . A nemzetgyűlésen a tapolcai kerületet 
pártonkívüli p rogrammal képviselte. 1926. 
régi kerülete agrárpárt i p rogrammal ország
gyűlési képviselőjévé választotta. A Magyar 
Gazdaszövetség alelnöke, a Nemzeti Bank 
váltóbírálója. Gazdasági szakcikkeit külön
böző hír lapok közlik. 

Forster Gyula, á l lamti tkár , szül. Du
naföldvár, 1872. Középiskolai tanulmányai
nak befejezése u tán a Műegyetemen mér
nöki diplomát nyert . 1896. az államépíté
szeti hivatalnál kezdte meg pályafutását. 
Később a Nagybátonyi Ali. Kőbánya és Kő-
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zúzóüzem vezetésével bízták meg. 1907. a 
keresk. minisztériumba rendelték. 1921. min. 
tanácsosi rangra emelkedett. 1926. a minisz
térium közúti, híd- és magasépítési csoport
jának felülvizsgáló-vezetője lett. 1927. h. ál
lamtitkár, 1929. államtitkár lett. 

Forster Pál (báró, pusztakéri), rendkí-
kívüli követ, meghatalmazott miniszter, szül. 
1876 okt. 15. Középiskolai tanulmányainak 
befejezése után, a konzuli akadémia hall
gatója volt. 1900. a shanghai főkonzulátus-
nál kezdte meg külpolitikai tevékenységét. 
1901. attasénak nevezték ki. 1902. Jokoha-
mába helyezték át. 1904. Sydneibe került . 
1907. Chicagóban, majd Clevelandban, ké
sőbb pedig Pittsburgban működött. A kom
munizmus bukása után a külügyminisztérium 
szolgálatába lépett, majd mint rk. követ és 
meghatalmazott miniszter a belgrádi magy. 
kir. követségnek vezetését vette át. A III. o. 
vaskoronarend tulajdonosa. Többízben ré
szesült legfőbb elismerésben. 

Fóthy János, író és hírlapíró, szül. Ka
posvár, 1893. Tanulmányait a fővárosban vé
gezte, majd a hírlapírói pályára lépett. A 
Pesti Hírlap zene- és színikritikusa. Üvegház 
címmel verseskötetet írt, Igazgyöngy c. víg
játékát a Nemzeti Színház mutat ta be. 

Fóti József, irodalomtörténész, szül. 
1882. A. magyar mitológia alakjaival foglal
kozó tanulmányai különböző folyóiratokban 
jelennek meg. Az elbeszélő irodalom egyete
mes története c. müve komoly tudományos 
igényeket elégített ki. A történeti kutatás 
rendszere c. munkája egyik jelentős terméke 
a magyar szakirodalomnak. 

Földes Béla, nemzetgazda, akadémikus , 
«gyet. ny. r. tanár, orsz.-gyűl. képv. átmenet
gazdasági miniszter, szül. Lúgos, 1848 szept. 
25. Középisk. és jogi tanulmányainak befeje
zése után 1872. a főv. Statisztikai Hivatal igaz
gatóhelyettesi hatáskörrel felruházott szak
segédjeként kezdte meg pályafutását. 1873. 
a bpesti Keresk. Akadémia a kereskedelmi 
történet tanárául hívta meg. 1874. a bpesti 
tud. egyetemen a nemzetgazdaság- és pénz
ügytan m.-tanárává képesítették. Ebben az 
időben a Tisza-kormány véleményt kér t tőle 
•az Ausztriával megújítandó kereskedelmi 
szerződés tárgyában. 1879. a nagyváradi jog-
akadén/^hoz nevezték ki. 1880. a bpesti Ke-
Tcsk. Akau^mia nemzetgazdaságiam és pénz-
ügytani tanszékét foglalta el. 1882. a bpesti 
tud. egyetemen a statisztika rk., 1889. pedig 
rendes tanárává nevezték ki, később pedig a 
nemzetgazdaságtan és pénzügytan tanszékére 
hívták meg. 1902. udv. tanácsosi címet nyert. 
Két ízben az egyetem jogi karának dékánja 
volt és 1917. az egyetem rektorává választot
tók. Megalapította a nemzetgazdasági szemi
náriumot. 1906. a nagybányai kerület füg
getlenségi programmal orsz.-gyűl. képviselő
jévé választotta. Mandátumát három cikluson 
keresztül, 1918-ig tartotta meg. 1911. a Ma
gyar Jegybank érdekében tartott parlamenti 

beszéde nagy feltűnést keltett. Több ízben 
vezérszónoka volt az egyesült ellenzéknek 
adóügyi, költségvetési, stb. viták alkalmával. 
1917. tárcanélküli miniszterséget vállalt, mint 
átmenetgazdasági miniszter. Működése alatt 
az energiagazdaságról, a lakáskérdés megol
dásáról és a feleslegessé vált hadianyagoknak 
a közgazdasági életben való felhasználásáról 
nagyszabású programmot dolgozott ki. 1918. 
a kormányból kilépett. I rodalmi téren nagy
értékű, i rányadó tevékenységet fejtett ki. A 
társadalom erkölcsi i rány vezetője hazánk
ban. Főbb önálló művei: Papírpénz és agio 
(1883), A szociális kérdésről (1870), A szocia
lizmus (1910), A nemzetgazdaságtan és pénz
ügytan vezérfonala (3 kiadás, 1900), Társa-
dalomgazdaságtan (két kötetben, 6 kiadás, 
1917), Államháztartástan (2 kiadás, 1912. Né
met nyelven· Finanzwissenschaft c ímen), 
Közgazdasági értekezések (4 kötet, 1902— 
1914), A bűnügy statisztikája (1888), Statisz
tikai előadások (2 kötet, 1904—5), stb. stb. 
Számos értekezése jelent meg a bel- és kül
földi szaklapokban és az Akadémia kiadvá
nyai között. A revízió érdekében nagy tevé
kenységet fejt ki. 1923. revíziós bizottságot 
is alakított és Les Dix Commandements De 
La Revision címen a revíziót követelő és 
indokoló füzetet írt, amelyet az egész világon 
elterjesztettek. A Magy. Tud. Akadémia ren
des, több külföldi tudományos testületnek 
és az Institut International de Statistique tb. 
tagja. A Társadalompolitikai Társaság meg
alapítója és elnöke. Valóságos belső titkos 
tanácsos. 

Földes Győző, r.-t. igazgató, szül. Bpest, 
1882 márc . 9. Középiskoláit és a keresk. 
akadémiá t a fővárosban végezte, majd kül
földön mezőgazdasági t anu lmányoka t foly
tatot t . 1908. Bpesten vállalatot létesített . 
1917. modern magtisztí tótelepet állí tott fel. 
1924 óta, mint igazgató fejt ki ér tékes köz
gazdasági tevékenységet. 

Földes Imre, színműíró, szül. Kapos
vár, 1881 szept. 15. írói pályáján verses törté
nelmi színmüvek írásával indult. Két év lefor
gása alatt a Magyar Tudományos Akadémia 
négy pályadíját nyerte el. Első darabja : A 
király arája 1904. a Nemzeti Színházban ke
rült színre. Azután tá rsada lmi darabok írá
sába kezdett, melyeknek anyagát a minden
napi életből merítette. Ε színdarabjaival nagy 
sikereket aratot t és rövidesen az összes fő
városi színházak színpadán színre került . A 
császár katonái, a Hivatalnok urak, a Ku
ruzsló, a Terike, a Pántlika c. darabjaiban 
társadalmi problémákat vetett fel. A Halló, a 
Grün Lili nagy vígjátéksikert aratott . Nagy
sikerű operettlibrettót és több könnyű víg
játékot is írt . Legutóbbi drámája, A tüzek az 
éjszakában és az Égő város a mai magyarság 
érzelmi életének egyik legszerencsésebb feldol
gozásai. Fekete ország c. regényének nagy 
sikere volt. Ezenkívül számos egyfelvonásosa 
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és művészi készséggel megalkotott novellája 
jelent meg a napilapokban és folyóiratokban. 
Számos színmüve könyvalakban is napvilá
got látott. 

Földes István, ügyvéd, szül. Budapest , 
1882 nov. 20. Tanulmányainak befejezése u tán 
Üjpesten ügyvédi irodát nyitott. Számos neve
zetes bűnügyben mint védő szerepelt. A forra
dalmak alatt magas közhivatali tisztségeket 
töltött be, amiért emigrálni volt kénytelen. 
Hazatérte után teljesen rehabilitálták és Bu
dapesten nyitott ügyvédi irodát. Az újpesti 
társadalmi és egyesületi életben jelentős sze
repet játszott. Várm. törv. hat. biz. vezető
ségi tagja, városi képviselőtestületi tag, az 
Üjpesti Demokrata Kör volt elnöke. 

Földes Lajos, r.-t. igazg., szül. Bpest, 1894 
szept. 28. Középiskoláit és a kereskedelmi aka
démiát Bpesten végezte. Végigküzdötte a 
háborút és orosz fogságba került és több 
kitüntetésben részesült. 1925. Amerikába köl
tözött, ahol először a Rivoli Filmszínház h. 
igazgatója lett. Nemsokára a Paramount 
filmgyár kötelékébe lépett. Előbb Berlinbe, 
majd Budapestre került és a Paramount ön
álló bpesti fióktelepének igazgatója lett. 

Földes Tivadar , r.-t. igazg., szül. Bpest, 
1872 ápr. 4. Középiskoláit a fővárosban vé
gezte, majd a Mauthner-bőrgyár szolgálatába 
lépett, ahol 40 évi munkásság után, jelenleg 
mint igazgató működik. Üjpest társadalmi 
életének jelentékeny egyénisége. Különösen a 
sport fejlesztése terén szerzett érdemeket. 
Részvett a labdarúgó szakoszt. fejlesztésében, 
a stadion felépítésében. A városi képv. test. 
tagja, az Üjpesti Közművelődési Kör választ
mányának és az U. T. E. labdarúgó szakosz
tályának igazgatósági tagja. 

Földesi Arnold, gordonkaművész, szül. 
Budapest, 1882. A Zeneművészeti Főiskolán 
Popper taní tványa volt. A magyar zenemű
vészet egyik legkimagaslóbb alakja. Művé
szetét a lényeget nyúj tó biztos stílus jel
lemzi. Célja, hogy a régi zenét a modern 
felfogásnak megfelelően adja elő. Sokat 
hangversenyezett külföldi vi lágvárosokban 
és nevét a legnagyobb előadóművészek kö
zött emlegetik. 

Földi Dezső, ügyvéd, szül. Kisszebenben 
(Sáros m.) 1882. Középiskolái elvégzése után 
az eperjesi jogakadémián, a kolozsvári és a 
budapesti egyetemen tanult, ahol ál lamtudo
mányi oklevelet szerzett. Ε mellett hír lapírói 
tevékenységet is folytatott. A jogi szakiro
dalomban számos cikkével és tanulmányával 
tette ismertté nevét. Tanulmányai és cikkei 
a Jogállamban, a Magyar Jogéletben és a 
Pénzintézeti Szemlében jelentek meg. 

Földi Mihály, í ró és lapszerkesztő, szül. 
Budapesten, 1894 okt. 14. Középiskolai tanul
mányait itt végezte a ref. főgimnáziumban. 
Utána orvostanhalgató volt. 1917. szerzett or
vosi oklevelet. Gyakorlatot azonban nem foly
tatott, hanem irodalommal és újságírással fog
lalkozott. A háborúban négy évig vett részt. 

Közkatonának vonult be, de később kinevez
ték katonaorvossá. Már 18 éves korában meg
jelentek első írásai. Peterzilka bácsi c. novel
lájával tűnt föl az i rodalomban. Első novellás 
kötete: Péterke, Szeppi meg a többiek (1913). 
után áttért a regényírásra. Sötétség (1915). c. 
regénye pesszimista hangon foglalkozik az 
emberi problémákkal , meglepő őszinteséggel. 
Szahara (1919). c. nagy kétkötetes regényében 
magasabb emberi ideálokért küzdő fiatal em
ber sorsát örökíti meg lüktető naturalizmus
sal. Ε regényében már erősen megmutatkozik 
F. kiváló írói tehetsége. Ezután egymást kö
vetik szimbolisztikus és bölcseleti elemekkel 
telített regényei, melyek elgondolás és belső 
szerkezet tekintetében még nagyobb fejlődésre 
vallanak: Rabok (elbeszélések. 1920). Hári Já
nos házassága (elbeszélés, 1921, Hamlet ki
rálykisasszony ( tanulmányok 1922). Mámo
rosak (regény, 1924). Az élet tolvaja (regény). 
Sándor és Sándor (regény, 1924). Valakit sze
retni kell (novellák, 1925). Az orvos (regény, 
1926). A Halasi Hirsch fiú (regény, 1926). 
A másik élet (elbeszélések, 1927). A csá
bító (regény, 1928). Ezt a művét erotikája 
miatt lefoglalták, de nemsokára mint kiváló 
irodalmi értéket föloldották. Az utolsó ál
arc (regény, 1929). A láthatatlan út (novel
lák, 1928). Övék az élet! (regény, 1929). Kez
dődik újra minden! (regény, 1929). Számos 
novelláján kívül német nyelven megjelent Az 
élet tolvaja c. regénye (Das gestohlene Leben). 
F. 1924 óta a Pesti Napló jeles szerkesztője. 

Földvári Béla, ügyvéd, szfv. th . biz. tag, 
szül. Budapesten, 1894 febr. 5. Középiskoláit 
és jogi tanulmányai t szülővárosában végezte. 
1915. szerzett jogtudori oklevelet. 1918. ügy
véddé avatták. Először néhai VisoR.tai Soma 
jeles kriminalista i rodájában működött . 
Mint ügyvédjelölt főti tkára volt az Ügyvéd
jelöltek és Helyettesek Országos Szövetségé
nek. Ebben az állásban értékes munkásságot 
fejtett ki a hadbavonul takér t és családjaik
ért. Később Budapesten nyitott irodát. Neve 
mint bűnügyi védői a Tisza-perben és 
a királypuccs bűnügyében vált ismertté. Az 
elmúlt évtized majd minden nevezetesebb 
bűnügyében szerepelt, mint védő. Sokáig hír
lapíró volt. Az Üjság c. politikai napi lapba írt 
vezércikkeket. Több önálló jogi munká t í r t 
Főbb müvei: A Magyar Ügyvédség és a ma
gyar közélet. A Főrendiház reformjáról. A 
nyomozat és vizsgálat anyagának hírlapi köz
zététele. Az ügyvédi összeférhetetlenség és ver
seny. Belső munka tá r sa az Ügyvédek Lapjá
nak. Korábban a demokrata-pár t t i tkára volt. 
Jelenleg az angyalföldi demokra ta kör el
nöke és a kőzp. demokra ta kör elnökségének 
tagja. 1925. Angyalföld polgársága a szfv. 
th. bizottságába választotta a demokratikus 
blokk listáján. Az Országos Ügyvédszövetség 
ügyésze. 

Földváry E lemér (bernáthfalvi és föld
vári) , gazdálkodó, felsőházi tag, szül. Buda
pest, 1862. Középiskolai t anu lmánya inak be-



Förhéncz 1 6 7 F r a n k 

fejezése után a lipcsei, genfi és a bpesti tud. 
egyetem jogi karának hallgatója volt, ahol 
az államtudományok doktorává avat ták. 
1887. a győrszigeti kerület szabadelvűpár t i 
programmal orsz.-gyül. képviselőjévé vá
lasztotta. Tisza Kálmán lelkes híve és bi
zalmas barátja volt. Pest vmegye törv.-hat. 
bizottságának tagja. A porosz Johanni ta -
rend lovagja. A pestmegyei ev. esperesség 
főfelügyelője. Pest vármegyét képviseli a 
felsőházban. 

Förbéncz Sándor, főjegyző, szül. Va-
dosfa, 1888 máj. 20. Középiskoláit Sopron
ban, a közigazgatási tanfolyamot Bpesten vé
gezte. Tanulmányainak befejezése u tán a 
közigazgatási pályára lépett. 1910. Hévíz
györkre került, ahol 1919 óta mint a község 
vezető jegyzője működik. A háború alatt mint 
tart. főhadnagy harctéri szolgálatot teljesített 
és a III. o. katonai érdemkeresztet, az ezüst 
és bronz Signum Laudist, két középsávos se
besülési érmet és a Károly-csapatkeresztet 
kapta meg. A helyi Hangya-Szövetkezet el
nöke, az ág. h. ev. egyház felügyelője, a Já
rási Jegyzői Egyesület alelnöke, a Várm. és 
Országos Jegyzőegyesületek jegyzője. 1925 óta 
a Közgazdasági Egyetem Közigazgatástani In
tézetének szakelőadója. Szakcikkei a köz
igazgatási és közgazdasági folyóiratokban je
lennek meg. 

Förster Aurél, volt orszgyűl. képv., szül. 
Pécs, 1852 márc . 3. Középiskoláit szülővá
rosában és Kalocsán, egyetemi t anu lmánya i t 
Bécsben és Budapesten végezte, ahol jogi-
és á l lamtudományi doktorá tus t szerzett. 
Tagja volt annak a ha tvanas bizottságnak, 
amely 1876. Abdul Kerim basának Konstan-
tinápolyba díszkardot vitt. Résztvett a 
boszniai had já ra tban . Mint az ellenzék egyik 
vezető egyénisége Pest vármegye törvény
hatósági bizot tságában kezdte meg polit ikai 
pályafutását. 1910. függetlenségi- és 48-as 
párti p rogrammal a monostor i kerület ország
gyűlési képviselőjévé választották. A Ház
ban különösen a szövetkezeti kérdésekkel 
foglalkozott és nagyhatású beszédekben fej
tette ki a szövetkezetek kifejlesztésének 
szükségességét. Annak ellenére, hogy a füg
getlenségi pár t tagja volt, erősen konzerva
tív érzésű poli t ikusnak vallotta magát . Ere 
deti humorról tanúskodó jóízű anekdotá i 
közismertek. 

Förster Kálmán, polgármester , szül. Sze-
pesolaszi, 1885 júl. 29. Középiskoláit Iglón 
és Lőcsén, az egyetemet Kassán, Eperjesen 
és Bpesten végezte. Jogtudományi doktorá
tust 1908. nyert. Tanulmányainak befejezése 
után, 25 éves korában, Poprádon polgármes
terré választották, ahol a cseh megszállásig 
működött. Utána a belügyminisztériumba ke
rült, majd 1919—21. Űjpest h. polgármestere 
volt. Salgótarján átalakulási munkála ta iban 
mint a belügyminisztérium kiküldötte, tevé
keny részt vett és 1922. odaadó munkásságá
nak eredményeképen Salgótarján polgármes

terévé választották. A város társadalmi éle
tének jelentékeny tagja, több egyesületnek 
elnöke. A testneveléssel kapcsolatos cikkei 
különböző folyóiratokban jelentek meg. 

Förs tne r Dénes, festőművész, szül. Börcs-
házapuszta, 1902 szept. 17. Középiskoláit és 
a festőművészeti akadémiát Bpesten végezte, 
majd Réthy taní tványa lett. Három festmé
nyével elnyerte a Szinyei-Merse Társaság uta
zási ösztöndíját. Beutazta egész Olaszországot 
és Firenzében műtermet nyitott. 1927. Ber
linbe költözött, ahol grafikával és plakátter
vezéssel foglalkozott. 1929. Szolnokon telepe
dett le és az ottani művészkolónia tagja lett. 
Az Alföld szépségeinek tehetséges festője. 
Csendéletei és nagyméretű színes grafikái, 
valamint Siesta c. festménye maradandó al
kotások. 

F ranço i s Cesár, gyáros, szül. Reims (Fran
ciaország) 1869. Iskolai tanulmányai t Paris
ban végezte. Magyarországra költözött és Bu
dafokon pezsgőgyárat létesített. Számos jó
tékonysági intézmény megalapítása fűződik 
nevéhez. A templom építéséhez jelentékeny 
összeggel járult hozzá. A község fejlesztésé
ben tevékeny részt vett. A Budafoki Polgári 
Bank r.-t. ig. tagja, a .Budapesti Keresk. és 
Iparkamara szakértője. Számos társadalmi 
és kulturál is egyesület vezetőségi tagja. 

F r a n k Frigyes, festőművész, szül. Bpest, 
1890 aug. 19. Középiskoláit és a Képzőművé
szeti Akadémiát a fővárosban végezte, majd 
a müncheni akadémián folytatta tanulmá
nyait. Később beutazta Olasz- és Franciaor
szágot. Hazatérve számos kiállításon vett 
részt. 1915. Mimi c. képét a Harkányi-díj jal , 
1916. önarcképét a Halmos díjjal, 1920. 
Λ'ό'ί arcképét a Lipótvárosi Kaszinó dí
jával tüntették ki. 1927. résztvett a bordói ki
állításon, ahol a dipl. d'hon.-al jutalmazták. 
Külföldi szereplését és művészetét a La Re
vue de L'Art, Comoedia, az l l lustrazione 
Italiana, a La Figaro, a Le Temps és a La 
Revue Mondial az elismerés hangján mél
ta t ta . A páris i Salon d ' au tomneban állít k i s 
résztvett a velencei és egyéb nemzetközi tár
latokon. Jelentősebb képei: Tabáni napsütés, 
Barátok, Feleségem (Parisban ki tüntető el
ismerésben részesült). Hordók a hó alatt, Ké
zimunka és a Tűzfalak. Ε képek közül több 
a Szépművészeti Múzeum tulajdona. A Ma
gyar gyermekek a mezőn c ímű képe az ál
lam tulajdonábam, a párisi önarcképe pedig 
a budapesti Űj (modern) képtárban van. 
Terrasz c. képe a nürnbergi múzeumba ke
rült. Művészetét színes, erősen dekoratív fel
fogása teszi sajátosan egyénivé. 

F r a n k Zoltán, iskolaigazg., szül. Bresán-
bánya, 1885 okt. 16. Középiskoláit Lúgoson, 
egyetemi tanulmányai t pedig Budapesten vé
gezte, ahol tanár i oklevelet szerzett. Tanár i 
működését Déván kezdte, mint in ternátus i fel
ügyelő tanár . Hasonló minőségben később Kis
kunfélegyházára került, majd 1908. Lúgosra 
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nevezték ki a polgári iskolába tanárnak . 
Ugyanekkor a Lugosi Hírlap munka tá r sa lett. 
1917. a nyitrai polg. iskola igazgatójává ne
vezték ki. 1919. a cseh megszállás elől elme
nekült . 1920. Kőszegre kerüit , mint beosztott 
tanár , aztán kinevezték a csepregi polg. iskola 
igazgatójává. Élénk közéleti működést fejt ki. 
A sopronmegyei fiatalkorúakra felügyelő bi
zottságnak tagja. 

Fráter Jenő (ippi és érkeserűi) , nyűg. 
honvédaltábornagy, orsz.-gyűl. képv. szül. 
Debrecen, 1868. Tanu lmánya inak befejezése 
u tán 1887. tényleges katonai szolgálatba lé
pett. 1905. őrnagyi, majd alezredesi kineve
zést kapott és a bpesti 1. honvédhuszárez
red valóságos parancsnokává tették meg. 
1914. ezredével a harc té r re küldték, ahol 
magatartásáért ezredesi rangra emelkedett és 
a Lipót-rend lovagkeresztjével, valamint a 
III. o. vaskoronarenddel tüntet ték ki . 1920. 
tábornok lett. 1923. a l tábornagyi minőség
ben nyugdíjazták. 1926. a nagylétai kerület 
orsz.-gyűl. képviselőjévé választotta, egysé
gespárti p rogrammal . Megyéje közéletében 
előkelő szerepet tölt be. A III . o. ka tonai 
é rdemrend tulajdonosa, cs. és kir . kamará s . 

Fráter Lóránt , volt országgyűl. képvi-
viselő, szül. Érsemje, 1872. A Ludovika aka
démiai tanulmányok befejezése u tán mint 
hadnagy tényleges katonai szolgálatot tel
jesített. 1906. századosi rangban kilépett a 
hadsereg kötelékéből. 1910. a székelyhídi ke
rület Justh-párt i programmal orsz.-gyűl. kép
viselőjévé választotta. Eredményesen foglal
kozik szépirodalommal és zeneszerzéssel. 
Több vidéki városban rendezett sikeres hang
versenyt. Akácvirág c. operettjét a Városi 
Színházban mutat ták be. Hosszabb hangver-
senykőrutat tett Amerikában. Dalai közked
veltségnek örvendenek. 

Fráter Pál, ügyvéd, szül. Karcag, 1879. 
szept. 1. A bpesti egyetem jogi k a r á n folyta
tott tanulmányainak befejezése u tán jog- és 
ál lamtudományi dok to r rá avat ták, majd 
1904. ügyvédi vizsgát tett. Ügyvédi gyakorla
tát Nagyváradon kezdte meg,, majd a há
ború kitörésekor, mint tar t . hadnagy a 
frontra került és a háború t a fronton küz
dötte végig. Vitéz maga ta r tásáér t számos 
ki tüntetésben részesítették. Az összeomlás 
u tán visszatért Nagyváradra és folytatta ügy
védi gyakorla tá t . A Csécsi—Lukács-féle 
összeesküvésben való szereplése miat t me
nekülnie kellett . Debrecenben telepedett 
meg és ezidőszerint is ott fejt ki ügyvédi 
tevékenységet. A nemzetgyűlésen a nagylé
tai (csonka-székelyhídi) kerületet képviselte. 

Frankovszky Béla, ügyvez. igazg., szül. 
Bártfa, 1889 nov. 1. 1907. elvégezte a fiumei 
M. Kir. Tengerészeti Akadémiát és a hadnagyi, 
majd kapitányi vizsga letétele után, mint ten
gerészkapitány, a Magyar Keleti Tengerhajó
zási r.-t. kötelékébe lépett. A háborút a hadi
tengerészet szolgálatában küzdötte végig és 
két évig angol fogságban volt. Arany érdem

kereszttel tüntet ték ki. 1925 óta az United Sta
tes Lines ügyvezető igazgatója. A Magyar Ten
gerésztisztek Egyesületének elnöke. 

Franz József, ügyvéd, szül. Nagybecske
rek, 1878 júl. 4. Középiskolai tanulmányai
nak elvégzése u tán a bpesti és heidelbergi 
tud.-egyetemeken folytatta tanulmányai t . Jog-
és ál lamtudori , majd bírói és ügyvédi okleve
let szerzett. A h á b o r ú b a n századosi rangban 
teljsített szolgálatot. Kitüntetései: Signum 
Laudis , II. o. vöröskereszt, Károly r o m á n 
király jubi leumi érem és sok el ismerő 
okirat. 1899-től 1920-ig különböző bíróságok
nál teljesített szolgálatot, nagyrészt mint vizs
gálóbíró és mint a f iatalkorúak bírája. A 
szegedi kir. í télőtáblánál mint tanácsjegyző
járásbíró, a zombori kir. járásbíróságnál 
mint kir. járásbíró működöt t . Értékes szol
gálataiért számos írásbeli elismerést kapott . 
1920. nyugdíjba ment. Ugyanekkor Bpesten 
ügyvédi irodát nyitott. Az azóta megszűnt 
Magyar Rendpárt főti tkára volt. 

Freud Frigyes, igazg. főorvos, szül. Újvi
dék, 1894 márc . 30. Középiskoláit szülőváro
sában, az egyetemet Bpesten végezte, ahol or
vostudományi oklevelet nyert . Bécsben a has
sebészetben specializálta magát, majd német
országi tanulmányuta t tett. A háború alatt a 
koronás arany érdemkeresztet, a Signum Lau-
diszt, a kisezüst vitézségi érmet és a Károly-
csapatkeresztet kapta meg. 1920 óta a Fasor 
Szanatórium igazg. főorvosa. A szanatóriumok 
között ő hozta be elsőnek a közös kórtermet, 
ami által lehetővé tette a középosztály sza
natór iumi gyógykezelését. Tudományos cik
kei különböző szaklapokban jelentek meg. 

Freudige^ Ábrahám (óbudai), gyáros, a 
budapesti orth. izr. hitközség elnöke, szül. 
Budapesten, 1868 ápr. 8. Közgazdasági tanul
mányainak végeztével atyja gyári vállalatába 
lépett és ennek üzemét jelentékenyen kifej
lesztette. Az orth. izr. hitközség életében év
tizedek óta igen jelentős szerepet visz. 1912. 
megválasztották a hitközség elnökévé és ezt 
a tisztséget ma is betölti. F . kezdeményezésére 
épült a Kazinczy-utcai izr. templom és is
kola. Ezenkívül is több iskolát és kórházat lé
tesített. A háború alatt nagy tevékenységet 
fejtett ki a menekülteket segélyző bizottság
ban és sikerült neki az Amerikai Joint Distri
bution figyelmét Magyarországra terelni. 

Freudiger Lipót (óbudai), gyáros, szül. 
Bpest, 1866 júl . 21. Kétszáz m u n k á s t foglal
kozta tó üzeme az ország legnagyobb ágy
ruha - és fehérneműgyára . Közgazdasági te
vékenységén kívül a zsidó felekezeti életben 
is előkelő szerepet tölt be. A bpesti orthodox 
izr. hi tközség tb. e lnöke. 

Frey Ernő , idegorvos, egyetemi m.-tanár, 
szül. Vágszerdahely, 1873 jan. 10. Orvosi ok
levelét 1897. szerezte meg, majd a budapesti 
egyetem agyszövettani laboratór iumában do· 
gozott, ahol 1912. első tanársegéddé nevezték 
ki. Ugyanakkor kórházi orvos lett. 1915. az 
agybetegségek kó r t anának m.-tanárává képe-
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sítették. Főbb művei: Die Anatomie der Sachs-
schen Idiotie, Über klinische Formen und Ver
lauf des Tabes, Über den Verlauf des vorderen 
Piramiden-Bündel Über Anatomie der Sig-
nrjomyche, valamint Altheimersche Krankheit. 

Frey Kálmán, gabonakereskedő, felső
házi póttag, a bpesti tőzsde alelnöke, szül. 
Győr, 1862 máj . 25. Középiskolai t anu lmá
nyainak befejezése u tán a Bpesti Keresk. 
Akadémia hallgatója lett. Kereskedői pályán 
kezdte meg működését . Gyorsan számottevő 
tényezője lett a magyar gazdasági életnek. 
A pénzügyi és gazdasági minisztériumok 
igen sok jelentős kérdésben kikérték szak
véleményét. Politikai tevékenysége mindig 
túlemelkedik a napi poli t ikán és teljesen 
közgazdasági és pénzügyi tér re szorítkozik. 
1914. a III. oszt. vaskoronarend kitüntetést 
nyerte el. 1918. választották a bpesti tőzsde 
alelnökévé. 1921. kormányfőtanácsosi címet 
kapott. 

Frey Vilmos (késmárki) , orszgy. képvis. 
szül. Esztergom, 1883 máj . 13. Középiskoláit 
szülővárosában és Kassán, jogi tanulmányai t 
Bpesten, Parisban és Kolozsvárott végezte. 
1905. Esztergom várm. szolgálatába lépett. 
1922. vármegyei főjegyzővé választották, majd 
az egyesített Esztergom és Komárom várme
gyék árvaszéki elnöke lett. A háborúban mint 
tart . százados harctéri szolgálatot teljesített 
és súlyosan megsebesült. A III . o. katonai 
érdemkeresztet, a Signum Laudist, a Károly-
csapatkeresztet, a sebesülési érmet és a II. 
o. vaskeresztet kapta meg. A forradalom után 
megszervezte az esztergomi polgárőrséget és 
annak parancsnoka volt. Esztergom vár
megye közigazgatási tisztviselői ka rának ér
tékes tagja. 1926. évi választások alkalmá
val a dorogi kerület a keresztény gazdasági 
és szociális pár t programmjával nemzetgyű
lési képviselőjéül választotta meg. 

Fried Pál , festőművész, grafikus, szob
rász, szül. Bpest, 1893 júl . 16. Iskolai tanul
mányait a fővárosban, Poll Hugónál 
végezte, majd Par i sban , Brüsszelben 
és Berlinben folytatott festészeti tanul 
mányokat. A háború ki törésekor Pa r i sban 
rekedt, ahol hat évig, mint internált élt. A 
békekötés u tán beutazta Afrikát, majd Spa
nyolországban dolgozott, ahonnan igen sok 
«xotikus anyaggal tért haza. Afrikai utazása 
alatt készítette az Arab leány c. festményét. A 
Képzőművészeti Társaság kitüntető elismerés
ben részesítette. Nevezetesebb festményei: Oá
zis naplementekor. Primabalerina, Algíri ter-
rasz és a Fortuna Fatna. Ujabban magyar té
mákat fest, amelyek közt a legértékesebbek a 
Sokác menyecske, Terefere, Magyar gulya és 
a Kunsági tanyásgazda c. képei. 

Fried Sándor, gyógyszerész, szül. Kissze
keres, 1881 dec. 24. Középiskoláit Szatmáron, 
egyetemi tanulmányait Kolozsvárott végezte. 
1906. óta Rákospalotán gyógyszertártulajdo
nos és azóta élénk részt vesz a város társa

dalmi életében. Mint tartalékos főhadnagy 
résztvett a vi lágháborúban és szolgálataiért a 
kor. a rany érdemkeresztet, a vitézségi érem 
szalagján kapta . Az izr. hitközség örökös dísz
elnöke. Előzőleg 15 éven keresztül elnöke 
volt. Oroszlánrésze van az új templom fel
építésében. Városi képviselőtestületi tag. A 
Fiákospalotai Polgári Kör és az egységes 
párt elnöki tagja. 

Fr ied länder Andor, tkptár i vezérigazg., 
szül. Városhídvég, 1888 aug. 4. Középiskoláit 
Kolozsvárott és Szegeden végezte, majd a 
bpesti Erzsébetvárosi Takarékpénz tá r tiszt
viselője lett. A háború alat t a harc té ren szol
gált. Több ki tüntetést kapott , majd mint 
rokkan t tiszt szerelt le. A háború u tán rö
vid ideig a Magyar Telepítő és Parcel lázó 
Bankban működöt t , majd annak a Magyar 
Agrár és J á r a d é k b a n k b a tör tént beolvadása 
u tán 1918. a Budai Ált. Takarékpénz tá rhoz 
ment át. 1920. cégvezetője, 1921. igazgató
helyettese és 1921. ügyvezető-igazgatója lett 
a t akarékpénz tá rnak , amelynek 1922 óta 
vezérigazgatója. A legnehezebb időben ál
lott intézetének élére és sikerült annak fej
lődését e lőmozdí tania . 

F r i edman Dénes, főrabbi, szül. Bpest» 
1903 máj . 25. Középiskoláit, majd íilozó-
fiai és teológiai tanulmányai t Bpesten végezte. 
1925. bölcsészdoktorrá, 1927. rabbivá avat
ták. Még hallgató korában az újpesti izr. hit
község egyhangúlag főrabbijává választotta 
és azóta, mint Üjpest egyházi életének egyik 
kimagasló alakja folytat lelkipásztori műkö
dést. Az egyházi irodalom terén ha ta lmas 
munkásságot fejtett ki magyar , német és hé
ber nyelven. Nevezetesebb munká i : Blau La
jos irodalmi munkássága. Imák. Alphabetum 
Siracidis. A zsidó vallás univerzálizmusa 
(fordítás). A zsidó irodalom főirányai. Vene-
tianer Lajos emlékezete. A rabbiképzp félszá
zados jubileuma. Magyar rabbik életrajza, 
irodalmi működése stb., stb. A legelőkelőbb 
magyar napi lapoknak és egyházi folyóiratok
nak munkatársa , à Magyar Zsidó Szemle 
i rodalomtörténeti , a Jahneh homiletikai és 
a Szináj népszerű zsidó folyóiratok szerkesz
tője. 

F r i e d m a n n Ernő , műegyet . ny. r. tanár, 
szül/ Bpest, 1884 okt. 1. A bpesti és külföldi 
egyetemeken folytatott tanulmányai után ügy
véd lett, majd a kultuszminisztérium szolgá
latába lépett és 1912. résztvett az újonnan 
tervezett egyetemek előmunkálatainak kidol
gozásában, ugyanakkor jogakadémiai t anár rá 
is kinevezték. 1913. kir. ügyésszé, 1917. pedig 
a műegyetemen a jogi enciklopédia nyilv. r. 
tanárává nevezték ki. Fontosabb, önállóan 
megjelent munká i : A korlátozott beszámítha-
ióságról, Konzervativizmus és haladás a bün
tetőjogban, A társadalom védelme közveszé
lyes bűntettesekkel szemben, A határozatlan 
tartalmú ítéletek, Korlátozott beszámítható-
ság a magánjogban. A Magyar Jogi Lexikon
nak, munkatársa volt és szerkesztésében je-
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lenik meg a Büntetőjogi Értekezések című 
sorozat. 

Friedmann Gyula, zongoraművész, szül. 
Bpest, 1898 márc. 1. Középiskoláit és zene
művészeti tanulmányait Budapesten végezte. 
1920. lépett először pódiumra és azóta úgy a 
fővárosban, mint külföldön számos hang
versenyt adott, amelyeken Brahma, Beetho
ven, Csajkovszky, Rachmaninow és a mo
dern magyar zeneszerzők müveit sikerrel 
adta elő. 

Friedrich István, v. miniszterelnök, orsz. 
gyűl. képv., szül. Malacka (Pozsony vm.), 
1883. Középiskolai tanulmányainak befejezése 
után a bpesti műegyetem hallgatója volt és 
jogi tanulmányokat is folytatott. Gépész
mérnöki oklevelének megszerzése után a 
berlini Allgemeine Elektricitätsgesellschaft 
szolgálatába állott. 1908. Mátyásföldön gép
gyárat létesített. A háborúban mint tüzér-
főhadnagy harctéri szolgálatott teljesített. 
Politikai szereplése a Károlyi-forradalom 
alatt kezdődött. A Károlyi-kormányban had
ügyi államtitkár lett, de amikor a forradalmi 
törekvések mindinkább balra tolódtak, meg
vált hivatalától és az ellenforradalmi moz
galmakhoz csatlakozott. A kommunisták ha
lálra is ítélték, de sikerült megmenekülnie. 
1919. a kommunista kormány bukását kö
vető Peidl-kormányt F. távolította el és nem
zeti kormányt alakított. Miniszterelnöksége 
idejére esik a román megszállás, amely kor
mányzását megnehezítette olyannyira, hogy 
egyízben életét is csak az angol és az ame
rikai misszió idejében történt közbelépése 
mentette meg. A koncentrációs kormány 
megalakulásakor hadügyi tárcát vállalt és 
tárcájától a Huszár-kormánnyal együtt vált 
meg. F. vitte keresztül a Ker. nemz. pártnak 
a Ker. szocialistákkal történt egyesülését, 
amely a Keresztén}' Nemzeti Egyesülés Párt
jának megalakulását eredményezte. Az első 
nemzetgyűlésen, amely F. választójogi ren
delete alapján ült össze, ez a párt képezte 
a többséget. A nyugatmagyarországi felkelé
seknek egyik vezére volt. IV. Károly vissza
térési kísérlete alkalmával a kormány letar-
tóztattatta. 1922. Bpest déli kerülete Kereszt, 
kisgazda, földm. és polgári párti programmal 
nemzetgyűlési képviselővé választotta. 1923. 
Kemál pasával keresett diplomáciai kapcso
latot. 1925. a belvárosi kerület fővárosi törv.-
hat. bizottsági taggá választotta. 1926. a bu
dapesti déli kerület mandátumát nyerte el. 
Ma a jobboldali ellenzék vezére és a Bethlen
kormány politikájának úgy a parlamentben, 
mint a sajtóban egyik legélesebb ellenzője. 
Népszerűsége, amelyet miniszterelnöksége 
idején szerzett, máig sem szűnt meg. Számos 
társadalmi és kulturális szervezet élén áll. A 
Keresztény Nemzeti Párt volt elnöke, a Ke
resztény Nemzeti Egyesülés Pártjának volt 
társelnöke, a Keresztény Kisgazda, Földműves 

és Polgári Pártnak, amelynek vezére And-
rássy Gyula gróf volt, alapítója és elnöke. 

Friedrich László (nyitrazsámbokréti), fő
orvos, szül. Bpest, 1892 márc. 25. Középis
kolai tanulmányait és a tud. egyetemet Bu
dapesten végezte, majd orvosdoktori okle
velet szerzett. Már orvostanhallgató korában 
tevékenyen foglalkozott szakirodalommal és 
egyik értekezésével pályadíjat is nyert. Gya
kornoki működését az egyetem Kórbonctani 
Intézetében kezdte. Résztvett a háborúban 
és szolgálataiért a koronás arany érdemke
resztet és a vöröskereszt II. o. érmét kapta 
meg. 1918. a Kórbonctani Intézet I. tanár
segédjévé nevezték ki. Rövidesen külföldi 
tanulmányútra indult, először a német Ehr
mann tanár mellett Berlinben dolgozott, 
később a Bergmann-klinikán folytatott gya
korlatot. Munkálkodásának tárgya az emész-
tősavi megbetegedések tanulmányozása volt. 
Számos értékes orvosi tanulmányt írt és 
több előadást tartott. 1921. Deutsche Ges. 
für Verdauungs und. Stoffwechselkrank
heiten Boos-díját nyerte el. 1923 óta Bpes-
ten folytat orvosi gyakorlatot. Az O. T. I. 
gyomor- és bélosztályának osztályvezető or
vosa, a Pajor Szanatórium osztályvezető fő
orvosa. 

Friedrich Vilmos (nyitrazsámbokréti), or
vos, egyet. rk. tanár, szül. Bpest, 1864 aug. 
6. Középiskoláit a bpesti evang. gimnázium
ban, végezte. Egyet, tanulmányainak befejezése 
után a Korányi-klinikán működött, majd a 
bpesti kerületi betegsegélyző pénztárnak, 1892. 
helyettes és 1895 rendes vezető főorvosa lett. 
1897. a pénztár rendelőintézeteinek vezető fő
orvosává nevezték ki. Az ipari megbetegedé
sek, kór- és gyógytana c. tárgykörből 1900. 
magántanárrá képesítették. 1901 óta a mű
egyetemen az ipari egészségtan előadó ta
nára. Az állami munkásbiztosítási orvosi ta
nácsnak volt rk. tagja. Külföldi tanulmányút
jain a szociális egészségügyre vonatkozó tör
vényeket és intézményeket tanulmányozta. 
Széleskörű szakirodalmi munkásságot fejt ki 
és főleg az ipari megbetegedésekkel s azok
nak a tüdőgümőkorra vonatkozó kihatásai
val foglalkozik. Tudományos dolgozatai, 
munkái és könyvei magyar és német nyelven 
jelentek meg. A Hygienisches Volksblatt és 
az Archiv f. Unfallh. Gewerbe, Hygiene und 
Gewerbe-Krankheiten c. folyóiratnak v. szer
kesztője. 1906. a kir. tanácsosi címmel, 1913-
ban a magyar nemességgel, 1920-ban a köz
egészségügyi főtanácsosi, majd 1922-ben a 
rendkívüli egyetemi tanári címmel tüntet
ték ki. 

Frigyér László, egyetemi m.-tanár, szül. 
Kaposvár (Krassó-Szőrény vm.), 1893 nov. 
15. Középiskoláit Temesvárott, az egyetemet 
Bpesten végezte. A háború alatt, mint egész
ségügyi hadnagy szolgált. Az arany érdemke
reszttel, a bronz Signum Laudisszal és a Ká-
roly-csapatkereszttel tüntették ki. 1918—1022. 
Jendrassik tanár klinikáján, 1922—1924. Her-
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zog tanár klinikáján működött, mint díjas 
gyakornok. 1924. Pécsre ment és ott Ángyán 
tanár klinikáján nyert alkalmazást, mint ta
nársegéd. 1928. képesítették magántanárrá a 
pécsi egyetemen. Dolgozatai részben hazai, 
részben külföldi szaklapokban jelentek meg. 

Frigyes főherceg, szül. Gioss-Seelovitz 
(Morvao.), 1856 jún. 4. Károly Ferd inánd fő
herceg és Erzsébet főhercegnő, József nádor 
leányának legidősebb fia. Tescheni herceg. 
Tanulmányainak befejezése után a hadsereg 
kötelékébe lépett. 1871. mint a császárvadá
szok hadnagya Tirolban szolgált. 1873. fő
hadnaggyá, 1875. századossá léptették elő. 
1876—1886. mint őrnagy, majd mint alezre
des és ezredes a 42-ik, később a 13-ik gya
logezredben szolgált. Ez időben az 52-ik 
gyalogezred tulajdonosává neveztetett ki. 
1880-ban Linzben a 18-ik gyalogezred pa
rancsnoka volt. 1882. vezérőrnagyi r a n g b a n 
a pozsonyi 27-ik gyalogdandár parancsnok
ságával bízták meg. Ezidőtől fogva Pozsony
ban lakott, ahol feleségével, Croy-Dülmen 
Izabella hercegnővel együtt élénk részt vett 
a társadalmi életben és a városnak közsze
retetben álló, népszerű tagja lett. Feleségé
vel együtt résztvettek a város minden ma
gyar mozgalmában, palotájuk a magyar tár 
sadalom előtt nyitva állott, á l landóan ma
gyarul beszéltek és gyermeiket is magyar 
műveltségben részesítették. 1889. a kisbéri 
hadgyakorlatok alkalmával ki tüntet te ma
gát és ezért a pozsonyi V-ik hadtes t pa
rancsnokává nevezték ki. 1894. táborszer
nagy, 1905. csapatfőfelügyelő, 1907. az oszt
rák Landwehr főparancsnoka lett. Katonai 
képességeinek, nagy tudásának elismeréséül 
I. Ferenc József 1910. hadseregparancs
nokká nevezte ki. F.-nek nagy része volt 
a monarchia hadseregének előkészítésében, 
hogy egy esetleges háború ne találja készü
letlenül a haderőt. Ebben az időben bélyei 
vadászterületén vendégül lát ta Európa leg
hatalmasabb fejedelmeit. Szolgálataiért a 
király az aranygyapjas-renddel, a Szent-
István-renddel és a gyémántos ka tona i ér
demkereszttel tüntette ki. Nagy katonai kon
cepcióját, kiváló szervezőképességeit az il
letékes körök azzal méltányolták, hogy a 
háború kitörésekor személyét ta r to t ták mél
tónak a hadbaszállt osztrák-magyar hadse
reg főparancsnoki tisztére. A háború alatt a 
központi hatalmak uralkodóival á l landó 
összeköttetésben állott és többször tett je
lentést nekik a hadműveletek állásáról. Hoz
záértő irányításának, megfeszített munká
jának és eredményeinek elismeréséül őfel
sége a legmagasabb kitüntetéseket adomá
nyozta neki és a német császár a Vaske
reszt I. osztályával és a Pour le Merite-tel 
tüntette ki. Az összeomlás u tán Svájcba köl
tözött és csak a proletárdiktura bukása u tán 
tért haza magyaróvári bir tokára, ahol je
lenleg is tartózkodik. A tr ianoni béke ura
dalmainak nagy részétől fosztotta meg. 

Mint a Habsburg-Lothar ingia i család tagja 
foglal helyet a felsőházban. 

Frigyes Sándor, máv. mérnök, felügyelő, 
zeneszerző és szakíró, szül. Budapesten, 1880. 
A fővárosban tanult és a kir. József műegye
temen szerezte mérnöki oklevelét. Először 
gyári vállalatoknál folytatott gyakorlatot , 
1907. pedig a máv. szolgálatába lépett és 
azóta ennek hídosztályában működik. , ahol 
számos nagyobbszabású hídépítési munkáva l 
bízták meg. A háborúban mint százados a 
cs. és kir. északi hadi vasút parancsnokságá
nak híd- és alépítményi osztályát vezette és 
többszáz felrobbantott híd építésének mun
kálatait i rányította. Több kitüntetést kapot t . 
F.-t mint zongoraművészt is ismerik. 1905. 
az Erzsébet Népakadémia előadó művésztag
jává választotta. F . mind a mérnöki szak
irodalom, mind a zeneirodalom terén figye
lemreméltó tevékenységet fejt ki. 

Frigyesi József, egyet. ny . r. t anár , szül. 
Kisvárda, 1875 jún. 14. Középiskoláit Ungvá
ron, egyet, tanulmányai t Bpesten végezte, 
ahol 1897. orvosdoktori oklevelet szerzett. 
Eleinte mint gyakornok, majd mint tanár
segéd működöt t a Tauffer tanár vezetése 
alatt álló 2. sz. női klinikán. 1912. egyet. m. 
t aná r r á képesítették. 1913 óta a Bakáts-téri 
nőgyógyászati klinika vezető főorvosa volt. 
1927. c. rk. t anár rá , 1929. egyet. ny. r. ta
ná r r á nevezték ki és az I. sz. női klinika 
igazgatója lett. A háborúban , mint őrnagy
orvos-kórházparancsnok, ka tonai szolgálatot 
teljesített. Több kitüntetésben részesült. Szé
leskörű irodalmi szakmunkásságot fejtett ki . 
Több orvosi értekezéssévei a külföldi iroda
lom is foglalkozott. A helyi érzéstelenítés
nek egy új módszerét fedezte fel, amelyet 
nőgyógyászati műtéteknél a lkalmaznak. Fent i 
kérdésről Helyi érzéstelenítés a nőgyógyá
szaiban címen több tanár társával együtt 
könyvet is írt. Lipcsében és Fre iburgban a 
német nőorvostársaság kongresszusán fel
tűnést keltő szakelőadásokat tar tot t . A Fe
renc József lovagrend tulajdonosa. A köz
egészségügy fejlesztése körül kifejtett érde
meiért egészségügyi főtanácsossá nevezték ki . 

Fritz Sándor, főorvos, szül. Rácalmás, 
1885 júl. 28. Középiskolai és egyet, tanulmá
nyait Bpesten végezte, ahol 1908. avat ták dok
torrá. A háborúban mint népf. főorvos vett 
részt. 1921. az Országos Stefánia Szövetség 
III. ker. csecsemő dispensaire vezető főorvosa 
lett, míg 1928. a IX. ker. intézet vezetését 
vette át. Ugyanakkor a székesfővárosi IX. 
ker. Anya- és Csecsemővédő Intézet vezető 
főorvosává is kinevezték. Számos értékes ta
nulmányai közül a legismertebbek: A Hirsch-
sprung-féle betegség egy esete. Az angolkór 
gyógykezelésének mai állása. A gyermekbe
tegségek 100 év előtti gyógyítása. A gyermek
betegségek gyógykezelése. Gyermekgyógyá
szati és orvostársadalmi közleményei külön
böző magyar, német és francia folyóiratok-
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ban jelentek meg. A Magyar Orvos belmun-
katársa. 

F r o m m Lajos, ügyvéd, szül. Gyömrő, 
1867 december 11. Eötvös Károly i rodájában 
mint ügyvédjelölt dolgozott. 1902 óta foly
tat ügyvédi gyakorlatot. 1929. a Magy. Kir. 
Kúria ügyvédi tanácsának lett tagja. A ma
gyar jogfejlődésről szóló t anu lmánya i t a 
szaklapok közölték. Számos törvényjavaslat 
előkészítésében működött közre. A dunamel -
léki réf. egyházkerületnek ügyésze. A bpesti 
ref. egyházközség presbitériumának tagja. 

Frommer Rudolf (fegyverneki), gépész
mérnök, vezérigazgató, szül. Bpesten, 1868 
aug. 4. U. o. végezte tanulmányai t és u tána 
bankpályára lépett. Már akkor feltűnést 
Jteítő szakirodalmi tevékenységet fejtett ki. 
A Pester Lloydban megjelent cikksorozatával 
kezdeményezte a gabonahatár időüzletnek giró 
útján való lebonyolítását. Ezt a tőzsde ké
sőbb meg is valósította. 1896. szerkesztette 
az első német—magyar tőzsdeszótárt és ez
zel megmagyarosítot ta a budapesti tőzsde 
nyelvét. Munkájához Simonyi Zsigmond írt 
előszót, a Magyar Tud. Akadémia hitelesí
téseként. Számos szépirodalmi és műtörté-
neli cikke jelent meg a hazai és külföldi 
lapokban. 1892-ben Bartók Lajos „Kendi 
Margit" című drámájának verses német for
dítása. 1896-ban lépett a Fegyver- és Gép
gyár r.-t. kötelékébe és attól fogva műszaki 
tudományokkal , a fegyvertechnikával fog
lalkozott. Megalkotta a lövőfegyverszerkeze
teknek teljes sorozatát és a szabadalmai sze
rint gyártott önműködő lövőfegyvereket a vi
lágháborúban az összes középeurópai hatal
mak használták. A róla elnevezett önműködő 
pisztolyok, puskák, géppuskák és sörétes va
dászfegyverek az egész világon ismertté tet
ték a nevét. Szerkezeteinek első mintáit sa
játkezűén készíti az ő utasításai szerint épí
tett gépekkel felszerelt magánműhelyében. 
Műtermében a festészet és szobrászat terén 
is kiválókat alkot. Munkájának elismeréséül 
1914-ben a magyar nemességet, 1918-ban az 
udvari tanácsosi címet, 1926-ban a II . oszt. 
polgári érdemkeresztet kapta meg. 1928-ban 
a Kormányzó élethossziglani felsőházi taggá 
nevezte ki. F . a magyar műszaki és gazda
sági élet egyik vezérlő egyénisége. 

Fröhlich Izidor, egyet. ny. r. tanár , szül. 
Bpest, 1853 jan. 23. Középiskoláinak befeje
zése u tán Bpesten és Berlinben egyet, tanul
mányokat folytatott. 1875. bölcsészdoktorrá 
avatták és 1876. a bpesti tud. egyetemen az 
elméleti fizika c. tárgykörből m.-tanárrá képe
sítették. 1879. rk. és 1885. r. tanárrá nevez
ték ki. Fizikai értekezéseiért a M. Tud. Aka
démia 1880. lev., 1894. pedig rendes taggá 
választotta. 1883. elnyerte az akadémia Mar-
cibányi emlékjutalmát, 1887. pedig a Bésán-
dijat. A Matematische und Naturwissenschaft
liche Berichte aus Ungarn szerkesztője volt. 
Az optika terén számos érdekea és mélyre

ható vizsgálatot végzett, amelynek eredmé
nyeit: A polar ózott fény interferenciája tör
vényeinek kísérleti bemutatása, Az elhaj
lított fénypolározásának új törvényszerűségei 
és Az egyenletes törésű közegek belsejében 
szétterülő fénysugarak polározásának általá
nos törvényéről címen magyar és német nyel
ven megjelenő munká iban ismertette. Neveze
tesebb munká i : Matematikai repertórium, 
Kinematika, Dinamika, amelyek az elméleti 
fizikáról szóló kézikönyvében összefoglalva 
jelentek meg. Az egyetemi oktatás terén ki
fejtett értékes munkásságának elismeréséül 
a m. kir. udv. tanácsosi címet kapta meg. 
1911—12. tanévben a bpesti tud. egyetem 
rektora volt. 

Fröhlich Károly, h í r lapí ró , szül. F rank
furtban. (a/M.) 1885 aug. 3. Märisch Weiss-
kirchenben végezte a hadap ród iskolát, de 
u tána mindjárt újságírói pályára lépett. A 
Neues Budapester Abendblatt és a Budapes
ter Tagblatt munka tá r sa lett. Később a nem
zeti kisebbségek minisztér iumának sajtőelő-
adójává nevezték ki. 1927-ben megint visz-
szatért a hírlapírói pályára és több német 
világlapba írta érdekes cikkeit. F . 1918. Bleyer 
Jakab miniszter vezetése mellett a Hazai Né
metek Néptanácsának alelnöke volt. Jelen
leg a Neues Wiener Tagblatt budapest i kép
viselője és a „N'eues Wiener Tagblat t—Wo
chenausgabe" szerkesztője. 

Fröhlich Lóránt , főorvos, szül. Bpesl, 
1891 máj . 16. Középiskoláit és az egyetemet 
a fővárosban végezte, majd Berlinben foly
tatott tanulmányokat . 1915. orvostud. okle
velet szerzett, majd a Dollinger-klinikán mű
tőorvosi oklevelet nyert . A háború alatt mint 
honvédfőorvos harctéri szolgálatot teljesített 
és több kitüntetésben részesült. A leszerelés 
óta az Újpesti Gyermekkórháznak sebész
főorvosa. 

Fruchter Lajos, r.-t. igazg., szül. Radnoí-
fája, 1882 szept. 27. Középiskoláinak befeje
zése u tán műegyet. t anulmányokat folytatott. 
1907. az Angol Elemi Bizt. r.-t. szolgálatába 
lépett, ahol jelenleg mint a vállalat igazgatója 
fejt ki értékes működést . 

Frühwirth Mátyás, lapszerkesztő, ország
gyűlési képviselő, szül. Vecsésen, 1889 okt. 
30. Egyszerű földmíves szülők gyermeke. Bu
dapesten jogot halgatott . Fiatal ko ra óta a 
keresztény szociális mozgalmakban jelentős 
részt vett. Hoszabb időn át vezette a keresz
tény szoc. szervezetek központi irodáját. Ké
sőbb a Kat. Népszövetség főt i tkára lett és 
most is vezeti a legnagyobb kat . egyesületet. A 
Népújság és az Országos Iparos Hírlap c. 
lapot szerkeszti. A háborúban bevonult. A 
forradalmak után a Keresztény Nemzeti 
Egyesülés igazgatójává választották. Az első 
nemzetgyűlés óta tagja a parlamentnek. Elő
ször Soroksár, majd Somorja küldte a kép
viselőházba. Tagja a főváros th. bizottságá
nak. F . több iparszervezet elnöke és az ipa-
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rosmozgalmak vezére. Azonkívül elnöke a 
Vidéki Hírlapkiadók Országos Egyesületének, 
továbbá vezetője több fővárosi kaszinó
nak, országos egyesületnek. A képviselőház
ban több fölszólalása különösen ipari kérdé
sekben országos érdeklődést váltott ki. 

Fuchs Dénes, orvos, szül. Beregszász, 
1866. Középiskoláit szülővárosában, az egye
temet Bpesten végezte, ahol orv. tud. okleve
let nyert, majd Berlin, Halle, München és 
Hamburg egyetemein és kórházaiban foly
tatta tanulmányait. A kolozsvári és a hallei 
egyetemek élettani intézeteiben, majd a bu
dapesti egyetem III. sz. belklinikáján mint 
tanársegéd működött. A háború alatt, mint 
ezredorvost a Ferenc József-rend lovagke
resztjével, a Signum Laudisszal és a koronás 
arany érdemkereszttel tüntették ki. Orvostu
dományi értekezései tud. folyóiratokban je
lentek meg. 

Fuchs Gyula, a szolnoki kir. tvszék el
nöke, szül. Nagyszentmiklós, 1878 ápr. 11. 
Középiskoláit Szegeden és Temesváron, jogi 
tanulmányait a bpesti egyetemen végezte, ahol 
jogtudori oklevelet nyert. Pályáját a nagy-
kikindai törvényszéken, mint joggyakornok 
kezdte, majd aljegyző lett Nagyszentmikló
son. 1907. albírónak nevezték ki Versecre. 
1910. u. itt járásbíró lett. A háborúban először 
frontszolgálatot teljesített, később, mint fő
hadnagy-hadbíró működött, majd mint had
sereg-ügyészhelyettes a temesvári katonai 
ügyészséghez került. 1918. trvszéki bírónak 
nevezték ki Temesvárra, ahol főtárgyalási el
nök volt. 1920. a románok megfosztották ál
lásától, mire Szolnokra helyezek át és a gyor
sított tanács vezetésével bízták meg. 1921. ta
nácselnök lett. 1924. kir. törvényszéki elnökké 
nevezték ki. 

Funk József, gyógyszerész, szül. Üjvidék, 
1871. Középiskolai tanulmányainak befeje
zése után a bpesti tud. egyetemen gyógysze
részi oklevelet nyert. Több vidéki város
ban működött, majd 1912. Bpesten a Szent 
Hermina-gyógyszertár tulajdonosa lelt. A 
háború kitörésekor a bpesti Kel. p.-u. Bahn-
hoíkommandójánál iolmácsszolííálatot telje
sített. Arany Toldiját és Ady Endre verseit 
németre, több német költő verseit magyarra 
fordította. Szakcikkeit bel- és külföldi lapok 
közlik. A Magyarországi Gyógyszerész Egye
sület tanügyi bizottságának elnöke, a Buda
pesti Gyógijszerésztestület könyvtárosa. A Ma
gyar Goethe Társaság tagja. 

Funk Márton, metodista superintendans, 
szül. Póla, 1883 július 2. Középiskolai és 
teológiai tanulmányainak elvégzése u tán elő
ször segédlelkész volt Göttingenben, később 
Píanauban működött, majd Magyarországra 
került. 1908. Bácsszentmárton lelkésze lett. 
1911. Bpestre jött, mint prédikátor 1920 óta 
a Magyarországi Püspöki Metodista Egyház 
vezetője. Számos külföldi missziós úton vett 
részt. Vezetője az összes hazai metodista in
tézményeknek. 

Furgyik György, okleveles mérnök, vá
rosi tanácsnok, szül. Zólyom, 1883 jan. 1. 
Mérnöki oklevelét a bpesti műegyetemen 
nyerte. Eleinte vasútvonalak építkezésénél 
vett részt, majd 1910. Rákospalota község 
mérnökévé választotta. Bésztvett a háború
ban és a III. oszt. katonai érdemkeresztet, 3 
Signum Laudiszt, a II . oszt. német vaskeresz
tet, a Károly-csapatkeresztet és a sebesülési 
érmet kapta meg. 1923. tanácsnokká válasz
tották és azóta tevékeny részt vesz a város, 
fejlesztésében. Bákospalota úthálózatai F. ter
vei szerint készültek. 

Fülep Lajos, ref. lelkész, író, szül. Buda
pest, 1885. Középiskolai és egyetemi tanul
mányainak befejezése u tán képzőművészet
történeti és esztétikai, valamint filozófiai ta
nulmányokat folytatott külföldön. Firenzé
ben élénk részt vett a Circolo Filosoficó, 
munkájában. 1922 óta a bajai, 1927 ota 
pedig a zengővárkonyi ref. egyházközség 
lelkésze. Egyike a legképzettebb magyar 
műkri t ikusoknak. Számos esztétikai és filo
zófiai cikke jelent meg. Müve: a Magyar 
művészet, valamint Nietzsche: A tragédia 
eredete c. munkájának fordítása. Szer
kesztője volt A szellem c. filozófiai folyó
iratnak. 

Fü löp Andor (hordósig, orvos, író, szüL 
Röőd, 1893 jűn. 14. Középiskoláit és orvosi 
tanulmányai t Kolozsvárott végezte. Jogi ta
nulmányai t Budapesten folytatta. A háború
ban részvett. A galíciai harctérről rokkan tán 
került haza. Felépülése u tán Jósikafalván,, 
Magyarnádason, Apahidán volt orvos. 1920-
ban letartóztatása elől Budapestre menekült , 
hol az O. M. H. egészségügyi előadója és fő
orvosa lett. Ettől kezdve teljesen orvosi és 
irodalmi munkásságnak élt. Sikeresen kísér
letezett t. b. c. ellenes oltásokkal és széru
mokkal . 1929-ben Budapesten egy t. b. c. el
lenes filmjével pályadíjat nyert. I rodalmi 
munkásságának nevezetesebb fejezetei: No
vellák, Szerelem hatalma, Gondolatok, A vas 
vakondok c. megjelent könyvei. 

Fü löp Elemér (felsőeőri), szobrászmű
vész, szül. Szatmárnémeti , 1882 márc . 8. Kö
zépiskolai tanulmányainak elvégzése után az 
Iparművészeti Főiskola növendéke lett, majd 
Teles mesternél képezte tovább ma«át . 
1919. a tatatóvárosi hősi emlékszoborral el
nyerte a Hadviselt Képzőművészek díját. 
1922. a Műcsarnokban kiállított Női tanul
mány c. szobrát a Ráth György-díjjal ju
talmazták. 1928. kisplasztikái munkásságért 
elnyerte a Halmos Izor-díjat. A Blaha Lujza 
síremlékpályázaton egyhangúlag az első dí j 
jal jutalmazták és kivitelével is meghízták. 
A londoni Stúdió több alkotásáról emléke
zett meg. A 'háború alatt Ferenc József meg
bízásából elkészítette a király mellszobrát, 
amiért 1000 koronás díjat kapott . 1929. a 
budapesti Prohászka püspök szoborpályáza
ton F . nyerte a megbízást. 1920 óla a Szê 
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kesfővárosi Ipar rajziskola tanára. Művésze
tét a tiszta forma és poétikus lendület jel
lemzi. A Képzőművészeti Egyesületnek, a 
Képzőművészeti Társulatnak és a Nemzeti 
Szalonnak tagja. 

Fülöp József, ref. lelkész, szül. Kup, 1861 
okt. 7. Középiskoláit és a teológiát Pápán vé
gezte, mely után pappá szentelték. Tanulmá
nyainak befejezése u tán mint segédlelkész és 
helyettes tanár a pápai főiskolában műkö
dött. Majd Ácson segédlelkészkedett, később 
elfoglalta körmendi lelkészi hivatalát. Több 
egyházi kultúrintézmény és új iskola létesí
tése s új orgona beszerzése, olvasókör építése 
fűződik nevéhez. Az őrségi ref. egyházmegyé
ben pénztárnoki, tanácsbírói; a dunántúl i egy
házkerületben pedig szintén tanácsbírói és 
számvevői tisztet viselt. Ezidős/er int őrségi 
ref. esperes, zsinati tag, a vm. törv.-hat. biz. 
tagja és több helyi egyesület vezetője. Egy
házirodalmi téren is ismert neve van; a helyi 
lapnak 1897 óta szerkesztője. Körmend város 
társadalmi életében tevékeny részt vesz. 

Fülöp Zoltán, iparművész, díszlettervező, 
szül. Pécel, 1907 jún. 16. Középiskoláit és az 
Iparművészeti Főiskoláit Bpesten végezte. Ta
nulmányainak elvégzése u tán az Operaház sce-
nikai osztályába került, ahol művészi mun
káinak eredményeképen asszistenssé nevez
ték ki. Az Operaház számos nagysikerű dísz
letének tervezési munkáinál segédkezett. Az 
Iparművészeti Főiskola elismerő oklevéllel 
tüntette ki. 

Fü löp Zsigmond, tanár , műfordító, szül. 
Hódmezővásárhely, 1882 dec. 21. Középisko
láit szülővárosában, egyet, tanulmányai t Bu
dapesten és Berlinben végezte. 1905. tanári , 
1906. bölcsészetdoktori oklevelet szerzett. 
1904. kezdte tanári működését. 1922. ment 
nyugdíjba. 1912—19. szerkesztette a Darwin c. 
népszerű természettudományi folyóiratot. F. 
ültette át magyar nyelvre Darwin, Haeckel, 
Ostwald, Bölsche és Newcomb legtöbb müvét, 
önálló munkái : Az átöröklési probléma tör
téneti fejlődése Hippokratestől napjainkig 
(1906), Az oxigén felfedezésének története, 
Természettudományi műszótár, Német-ma
gyar természettudományi szakszótár. 

Füredi Ferenc, takptár i vezérigazgató, 
szül. Szolnok, 1877. Középiskoláit szülőváro
sában, az egyetemet Kolozsvárott végezte és 
jogi doktorátust szerzett, majd Szolnokon 

nyitott ügyvédi irodát. Városi képviselő, törv.-
hat. biz. tag. Cenzora a Nemzeti Bank szol
noki fiókjának. A Városi Iparvállalat alelnöke 
és számos szolnoki egyesület díszelnöke. 

Fü red i Rikárd, szobrászművész, szül. Bu
dapest, 1873 júl. 18. Középiskoláinak elvég
zése u tán az Iparművészeti Iskolát látogatta. 
Stróbl Alajos mesteriskolájának növendéke 
volt. A háború alatt hadnagyi rangban harc
téri szolgálatot teljesített. Szobrai Bpest ut
cáit díszítik. Az 1900. párisi világkiállításon, 
1904. milánói kiállításon a nagy aranyérmet 
nyerte. Erős művészi egyéniségét Honfoglaló, 
Erős Jancsi, Tomor Pál c. szobruk fejezik ki 
legjobban. 

Füs t Milán, t anár , í ró, szül. Bpest, 1888. 
júl. 17. Bpesten végezte iskoláit és 1912. sze
rezte tanár i és doktor i oklevelét. 1912. egyik 
bpesti felsőkereskedelmi iskola tanárává ne
vezték ki. Már 20 éves korában foglalkozott 
i rodalommal és a Nyugat c. szépirodalmi 
folyóirat munka tá r sa lett. Először verseivel 
tűnt fel. F. teremtette meg a kötetlen vers
formát, melyet azóta a fiatalabb generáció 
egész gárdája követ. Később regényeivel vonta 
magára a figyelmet, szokatlan finom psziho-
lógiával rajzolta meg emberi alakjait. Témái 
erősen naturaliszt ikusak és hőseinek lelki
világát aprólékosan analizálja. Megjelent 
munká i : Változtatnod nem lehet (versek, 
1913). Nevetők (regény, 1917). Az elmúlás 
kórusa (versek, 1920). Advent (regény, 1921). 
Az aranytál (regény, 1919). stb. mind osztat
lan sikert aratott . Boldogtalanok c. drá
mája (1914) nyomasztó atmoszférája miatt 
nem bírja meg a mai színpadot. 

Füzesséry Zoltán (tövisi és füzesén), 
ügyvéd, ny. főispán, szül. Bpest, 1863 május 
31. Középiskoláit és főiskolai tanulmányait 
a bpesti tud. egyetemen végezte. 1892. szerezte 
meg doktori oklevelét. Utána a bíróság szol
gálatába lépett és mint esküdtszéki elnök
helyettes politikai és sajtóperekben elnököli: 
így a vasúti sztrájk és a híres májusi tünte
tés tárgyalásain és a bolgár cár kabinetirodái 
tisztjének kémkedési perében, a kórházi élel
mezési perekben és a Wekerle—Habár-féle 
perben. Innen 1917., mint ítélőtáblai bírót, 
a budapesti í télőtáblára helyezték át. 1917. 
Békés vármegye főispánjává nevezték ki. Nyu- ; 
galomba vonulása u tán ügyvédi irodát nyitott. ; 
1920. a szfv. th. biz. tagjává választották, i 




