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Gaál Andor, író és hírlapíró, szül. Ba

lassagyarmat, 1895. Tanulmányainak befeje
zése után rövidesen a Világ c. napilap h. 
szerkesztője lett, majd a Magyar Hírlap belső 
munkatársa volt. Számos német, francia és 
angol regényt fordítót magyarra. Önálló 
művei: Bíborruhás asszony, Lejtön. Utóbbi 
regénye az Athenaeum pályázatán első díjat 
nyert. 

Gaál Béla, színpadi főrendező, szül. 
Dombrád, 1893 jan. 2. Középiskoláit Deb
recenben és Bpesten végezte és a színiiskola 
elvégzése után jogot hallgatott. A háború 
alatt frontszolgálatot teljesített és a Signum 
Laudist, a kisezüst, a nagyezüst vitézségi ér
met és a bolgár vöröskeresztet kapta meg. 
1918. megalapította a bpesti Madách Szín
házat, amelynek igazgatója és főrendezője 
lett. 1920. a Sfar-filmgyár kötelékében szá
mos nagysikerű magyar filmet rendezett. 
1927 óta a Belvárosi Színház főrendezője. G. 
a legrégibb magyar filmszakemberek egyike. 
Az Orsz. Filmegyesület ügyvezető alelnöke. 

Gaál Endre (huszti), orszgy. képv., szül. 
Tiszabecs, 1878. Középiskoláit Sárospatakon 
végezte, majd Bpesten gyógyszerészi és ve-
gyészdokíori oklevelet szerzett. Egyet, tanul
mányainak befejezése után 1908. Bpesten 
berendezte Magyarország akkori legszebb 
gyógyszertárát. Évek során át, mint szak
író is működött és jelenleg is több szak
lapnak tulajdonosa. A napisajtóban gyakran 
jelennek meg különböző szakcikkei. Szatmár 
vármegye törvényhatóságának 25 év óta bi
zottsági tagja; 5 éven keresztül kormánybiz
tosa volt a Tisza—Szamosmenti Ármentesítő 
Társulatnak. Jelenleg a Bpesti Gyógyszerész
testületnek, a Magyarországi Gyógyszerész-
egyesület, a Magyar Szaklapok Orsz. Egye
sületének, a Szatmári Egyesületnek stb. el
nöke, a szatmári ref. egyházmegye főgond-
noka. A Nagyatádi-kisgazdapártnak egyik 
alapítótagja és háznagya volt. A fehérgyar
mati választókerület már három ízben vá
lasztotta meg képviselőjévé. Díszpolgára kb . 
40 szatmármegyei községnek. 1920. népjóléti 
és munkaügyi államtitkárnak nevezték ki . 
1928. résztvett az Interparlamentáris Unió 
g5$lésén Washingtonban és Kanadában. Hí« 
res műgyűjtő, képei és műtárgyai közismer
tek. 

Gaál Ferenc , festőművész, szül. Debre
cenben, 1891 szept. 12. Ifjú korá t Debrecen
ben töltötte. Itt végezte a ref. Kollégiumban 
középiskoláit. Azután a képzőművészeti fő
iskolán Balló Ede taní tványa volt. A háború 
kitörése a szolnoki művésztelepen érte, hon
nan bevonult és mint hadnagy végigküzdötte 
a harctereket . Több ízben kitüntették. Első 
kiállítása 1918. volt, mely csakhamar ma
gára i rányítot ta a művészkörök figyelmét. 
Ugyanakkor tanár i oklevelet szerzett. 1919. 
a budapesti József-műegyetem tanársegé
dévé nevezték ki. Első nagy sikerét Park c. 
festményével arat ta , melyet 1920. a Szépmű
vészeti Múzeum vásárolt meg. Színtechniká
jával és egyszerű kifejező erejével hamaro 
san a fiatalabb festőművészek élére került . 
Az utóbbi években a székesfőváros múzeuma 
többször vásárolta meg G. kiállított képeit. 
1923. az Erns t -múzeumban gyűjteményes ki
állítást rendezett. A Képzőművészek Orsz. 
Egyesületének és a Munkácsi Céhnek tagja. 
Előbbi zsűrijében többször foglalt helyet. 
Festményeivel elnyerte a Lipótvárosi Ka
szinó díját, a Halmos magyar zsáner díját és 
a Balatoni Társaság díját. 

Gaal Gaszton (gyulai), földbirtokos, orsz. 
gyűl. képviselő, szül. Székesfehérvár, 1868 
nov. 30. Középiskolai tanulmányainak befe
jezése u tán a magyaróvár i gazd. akad. hall
gatója lett. 1890. a mezőhegyesi állami gaz
daságban, mint gyakornok működöt t és or-
nilhológiai tanulmányokat folytatott. 1891. 
a magy. ornithológiai központban tb. állást 
vállalt. 1897. bir toka kezelését vette át. 1906. 
a lengyeltóti kerület függetlenségi és 48-as 
p rogrammal egyhangúlag orsz.-gyűl. képvi
selőjévé választotta. 1908. lemondott mandá
tumáról , kerülete azonban ismét egyhangú
lag az országgyűlésbe küldte. A későbbi vá
lasztásokon nem vállalt képviselőséget, a me
gye politikai életében azonban tevékeny részt 
vett. A kommunizmus alatt ellenforradalmi 
magatartása miatt menekülnie kellett. 1919. 
Tolna és Baranya megyék kormánybiztosává, 
majd Somogy megye főispánjává nevezték 
ki. 192Q.\ lemondott állásáról és régi kerü
lete kisgazdapárti p rogrammal egyhangúlag 
nemzetgyűlési képviselőjévé választotta. 1921. 
a nemzetgyűlés elnöke lett. 1922. Beniczky 
Ödönnel történt összeszólalkozása miatt le-
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mondott elnöki megbízatásáról, a nemzet
gyűlés azonban még lemondása napján újból 
elnökké választotta. Az első nemzetgyűlés vá
lasztójogi vitájának elsimítása érdekében 
nagy munká t végzett. A második nemzet
gyűlésbe ugyancsak a lengyeltóti kerület 
küldte egységespárti programmal. A második 
nemzetgyűlésen ismét elnökké választották, 
de a földadó javaslat miatt a kormánypár t 
ból kilépett és elnöki tisztéről leköszönt. 
1926. mint az agrárpárt elnökét, a lengyel
tót i kerület egyhangúlag orsz.-gyűl. képvise
lőjévé választotta. A Házban különösen rae-
zögazd., valamint pénzügyi és adópolit ikai 
kérdésekkel foglalkozik. Állandó kri t ikával 
kíséri a kormányzat minden intézkedését. 
Közéleti szereplését mindenkor általános ér
deklődés kíséri. Nagytudású, pur i tán gondol
kodású politikus, aki a szervezetlen pol
gári ellenzék helyett sokszor egymaga áll ki 
a gazd. és politikai viszonyok nehézségeinek 
orvoslása érdekében. Ellenzéki felszólalásait 
sohasem a demagógia, hanem mindig a tu
dás és a meggyőződés irányítja. Nemes szán
dékú, békés politikáját a sajtóban is ér
vényre juttatja, mint több napi lap állandó 
vezércikkírója. 

Gaál Gyula (gyulai), r.-t. igazg., szül. Bu
dapest, 1892 júl. 27. Középiskoláit Bpesten vé
gezte. A háború alatt, mint tart. főhadnagy 
harctéri szolgálatot teljesített. 1912 óta a 
Trieszti Alt. Bizt. Társulat szolgálatában áll 
és fenti r.-t. kiküldetésében 1921 óta a Közép-
európai Bizt. r.-t. igazgatója. Cikkei a biztosí
tási szaklapokban jelennek meg. 

Gaál Jenő (gávai), közgazdász, volt fő
rendiházi tag, szül. Gerendás (Békés vm.), 
1846 szept. 14. Középiskolai és egyetemi ta
nulmányainak befejezése u tán az Aradi Ke
reskedelmi és Iparkamaránál kezdte meg mű
ködését. Később az Aradmegyei Gazdasági 
Egyesület elnökévé választották. 1878-tól há
rom ülésszakon orsz.-gy. képviselő volt, 1893. 
a keresk. minisztériumban min. tanácsosi mi
nőségben az iparfejlesztési és külkereskedelmi 
főosztály vezetését vette át. 1894. a bpesti 
műegyetem nemzetgazdasági tanszékét töl
tötte be. 1908. főrendházi taggá nevezték ki. 
1916. nyugalomba vonult. 1922. a közgazda
ságtud. tiszteletbeli doktorává avatták. Hosszú 
időn keresztül képviselte a magyar kormányt 
a Nemzetközi Törvényes Munkásvédelmi Egye
sületben. Tudományos munkássága elismeré
séül a Magy. Tud. Akadémia r. tagjává vá
lasztotta. 

Gaál Kelemen, tanár, bölcsész, szül. 1869. 
A magyar unitáriusok egyik vezéralakja. 
Filozófiai munká i nagyrészben esztétikai vo
natkozásúak. Számos tanulmányt írt a világ
irodalom bölcsészeti és szépirodalmi íróival 
kapcsolatban. Önálló művei: Az érdeknélküli 
tetszés tana Kant előtt, Az ifjú Németország, 
Dubos hatása Lessingre. Tolsztoj Leó gróf 
boldogtalansága, Trendelenberg bölcsészeti 

rendszere, Az esztétika megalapítója, Schiller 
kritikai és költészeltani munkái, brassay, 
mint filozófus, Ujabb irányok a pedagógiá
ban. A Keresztény Magvető c. uni tár ius újság 
alapítója és szerkesztője volt. 

Gaál Lajos, épí tészmérnök, szül. Székely-
keresztúr, 1900 febr. 16. Középiskoláit Kis
kunfélegyházán, műegyet. tanulmányai t Bu
dapesten végezte, ahol 1923-ban építészmér
nöki oklevelet szerzett. Nagy építőrészvény
társaságok kötelékében szerzett gyakorlatot. 
Számos magánházat , lukszusvillát és bérpalo
tát tervezett, illetve épített Bpesten és vidé
ken. 

Gaál Mihály (dancsaházi) , orvos, orszgy.. 
képviselő, szül. Hajdúböszörmény, 188U okt. 
27. Középiskolai tanulmányainak befejezése 
u tán a bpesti tud. egyetem orvosi k a r á n or
vosdoktorrá avat ták. Több bpesti kl inikán 
töltötte gyakorlóéveit, később a nagyváradi 
bábaképző intézet tanársegédjeként m ű k ö 
dött. 1909. Hajdúszoboszlón tisztifőorvossá 
választották. 1914. a városi kó rház igazgató
orvosa lett. A háború alatt , mint ka tonaor
vos teljesített szolgálatot. 1926. a hajdúbö
szörményi kerület egységespárti program
mal orszgyűl. képviselőjévé választot ta . 

Gaal Mózes, középiskolai főigazg., író, 
szül. 1863. A magyar tanári ka r egyik leg
kiemelkedőbb alakja. Irodalmi munkásságá
val különösen az ifjúság nevelésének terén 
éri el jelentős eredményeket. A magyar tör
ténelemnek legendaszerű feldolgozásával, a 
polgári erkölcsök kedves és szívhezszóló 
megjelenítésével nagy értékeket adot t a tár
sadalomnak. Művészi célzatú írásai közvetle
nek és erővel épültek fel. Ifjúsági regényei 
terjedelmes olvasótáborban örvendenek ke
lendőségnek. Számos szakavatottságról ta
núskodó pedagógiai müvet, társadalmi vo
natkozású cikket írt. öná l ló müvei: A ma
gyar irodalom története, A jövő iskolája, 
Nagy Lajos magyar király, Balassa vitéz, 
Burkus, Falusi történetek, Három kenyeres 
pajtás, Három székely fiú, Hanson Tamás, a 
repülő, A szurtos kis inasról, Két diák leve
lezése. Az Én Újságom c. gyermeklap szer
kesztője. 

Gaár Vilmos, ny. kúr ia i bíró, felsőházi 
tag, szül. Győrsziget, 1862 máj . 6. Középisk. 
és jogi tanulmányainak befejezése u tán ügy
védi oklevelet nyert . Sopronban kezdte meg 
ügyvédi gyakorlatát, ahol egyidejűleg a Sop
ron c. hetilapot szerkesztette és a kereske
delmi iskolában jogi és közgazdasági elő
adásokat tartott . 1894. igazságügyi szolgá
latba lépett. 1895. az igazságügyminsztérium-
ba helyezték, ahol s.-titkár lett. 1900. a bu
dapesti törvényszékre bíróvá nevezték ki. 
1907. ítélőtáblai bíróvá lépett elő, 1908. a \ 
bpesti Ügyvédvizsgáló Bizoitság-ba került. 
1912. a főváros IV. kerülete törv.-hat. bizott
sági taggá választotta. Azóta élénk részt vesz 
a főváros törvényhatósági életében. 1914. 
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kúriai bírói rangra emelkedett. 1925. nyug
díjaztatta magát és azóta tevékenységét a 
törvényhatósági és országos politikának szen
teli. Irodalmi működése terjedelmes és jelen
tős. Rövidebb tanulmányain kívül 3 kötetes 
perjogi kommentárja és a bizonyításról írt 
monográfiája jelent meg. A Magyar Jogász
egylet választmányi tagja. A székesfőv. tör
vényhatósága választotta felsőházi taggá, 
ahol igazságügyi kérdésekben szokott felszó
lalni. 

Gaár Vilmos (ifj.), polg. isk. igazg., fes
tőművész, szül. Sopron, 1892 júl. 10. Művé
szeti tanulmányait a Képzőműv. Főiskolán, 
majd Nagybányán végezte. Edvi Illés Aladár, 
Zemplény és később Réthy voltak mesterei. 
A Műcsarnok és a Nemzeti Szalon tárlatain 
szerepelt, különösen hangulatos magyaróvári 
vonatkozású táj- és genre-képeivel aratott 
sikereket. Több képét a főváros vette meg. 
Számos sikerült kollektív kiállítást rendezett, 
így 1915. a Rákospalotai Kaszinóban, 1924. 
a Lipótvárosi Kaszinóban, 1928. a Nemzeti 
Szalonban, amelynek alapító tagja is. A Gár
donyi Irodalmi Társaság tagja. 

Gábel Gyula, ny. szfv. tanár, hír lapíró, 
szül. Nagykúnmadarason, 1858 máj . 14. Ta
nulmányainak elvégzése után, 1891-ig vidéki 
iskoláknál működött, 1891—1914. a székesfv. 
szolgálatában állott. Mint pedagógus és szak
író tette emlékezetessé nevét, az egész vilá
gon ismert, ú. n. Gábel-féle módszerrel, 
amelynek révén úgy a hatesztendős elemista, 
mint a felnőtt abszolút analfabéta az írást
olvasást 6—8 leckeóra alatt könnyedén meg
tanulja. Erre vonatkozó munkáját 11 nyelvre 
fordították le. Évtizeden át szerkesztője volt 
ΆΖ Ungarische Wochenschrift c. lapnak. A 
Gábel-féle tanítási rendszerrel a hadseregben 
elért érdemeinek jutalmazásául tb. őrnagyi 
rangra emelkedett, a koronás arany érdem
kereszttel tüntették ki és megkapta az Ar-
meeoberlehrer címet. Több fővárosi közmű
velődési és jótékony intézményt alapított, 
amelyek még ma is nagy kultúrszolgálatot 
tesznek az országnak. 

Gábor Jenő, hírlapíró, ny. tvszéki jegyző, 
szül. 1890 május 1. Középiskoláit és egyet, ta
nulmányait Kolozsvárott végezte, ahol 1912. 
jogtudományi doktorátust szerzett. Hírlapírói 
pályáját Kolozsvárott és Nagyváradon kezdte, 
majd 1913. a bpesti kir. trvszék szolgálatába 
lépett. Közben újságírói és írói munkásságot 
fejt ki. Segédszerkesztője volt a Színházi Élet
nek, majd a Mozi c. lapot indította meg. Je
lenleg fdmhírlapírói tevékenységet fejt ki. 
Tréfái, szatírái és regényei önálló kötetekben 
jelentek meg. 

Gábor Móric, festőművész, szül. Bpest, 
1889 márc. 20. Középiskoláit és festőművé
szeti tanulmányait Bpesten végezte. 1906. ál
lította ki először Újházi Ede portréját a Mü-
tsarnokban. 1907. ösztöndíjjal Parisba ment. 
Hollandiában és Amerikában festészeti tanul

mányokat folytatott, majd 1913 óta a buda
pesti Százados-úti művésztelepen van a mű
terme. A magyar portréfestő gárda egyik ér
tékes tagja. Nevezetesebb művei herceg Win-
dischgrötz, Gaál Gaszton, Batthyány Tiva
dar, Bernolák Nándor, gr. Majláth püspök, 
Blaha Lujza, Hegedűs Gyula, báró Forster 
Pál meghat, miniszter, gróf Hadik Mihály, 
hg. Odescalchy gyermekei, Góth Sándor, stb. 
portréi. 1922. díjat nyert Feleségem c. arcké
pével. 1924. a főváros megvette Melancholia 
és Vénusz születése c. olajfestményeit. 

Gács Rezső, ny. főszolgabíró, ügyv. ig., 
szül. Budapest, 1873. Középiskoláit Pécsett, 
jogi tanulmányai t a bpesti egyetemen vé
gezte. 1897. Pest vármegye szolgábírája lett. 
1920. főbírónak osztották be a bpesti kozp. 
járásban. 1924. nyugdíjba vonult és a Buda
foki Munkáltatók Szövetségének ügyv. igaz
gatójául választották meg. G. értékes szak
cikkei különböző folyóiratok hasábjain lát
nak napvilágot. 

Gádor István, szobrászművész, szül. Kóka, 
1891 nov. 11. Középiskoláit és az Iparművé
szeti Főiskolát Bpesten végezte. Tanulmá
nyainak elvégzése u tán Maróti tanár müter* 
mében dolgozott, majd a bécsi Wiener Wérk-
stötte műhelyében folytatta tanulmányait ; 
Bécsből hazatérve teljesen egyéni u takon ha
ladva a modern i rányú magyar kerámia út
törője lett. Számos magyar és külföldi kiál» 
lításon vett részt. 1922. a budapesti Belvede-
rében ara tot t nagy sikert, majd 1923. az 
Ernszt Múzeumban keltettek feltűnést kiál
lított tárgyai. A genovai kiállításon bronzér
met nyert. 

Gadó István, í télőtáblai tanácselnök, szül: 
Pécs, 1876 ápr . 23. Középiskoláit és jogi t á ' 
nulmányai t szülővárosában végezte. 1899. a 
pécsi járásbíróságon kezdte meg joggyakor
latát. 1903. Budapesten szerzett bíró.i oklevél 
let. Először Bácstopolyán al járásbíró, majd 
Fehér templomban alügyész volt. 1908. u. o. 
ügyészszé nevezték ki. Akkot^üjt bízták meg 
a hírhedt temesmegyei fö ldpanama földeríté
sével, mely az ármentesített dunai öblözetek 
sokezer hold földjének hamis telekkönyve-
zése miatt indult meg. G. alapos tanulmá
nyozás u tán hata lmas kötetre menő vádira
tának eredménye volt a vitás földterületek 
megmentése a községek számára. 1914. a te
mesvári főügyészséghez osztották be, majd 
az év végén a nagybecskereki ügyészség ve
zetőjévé nevezték ki. Mindkét helyen nagyr 
szabású háborús bűnügyekben folytatott vizs
gálatot. 1915. a szegedi főügyészséghez ke
rült, ahol a nagy hadseregszállítási pöröket 
látta el. Egyikben há rom napig tar tó vád
beszédet moi.»Jott, melyet az ítélet teljesen 
magáévá tett. Az állami és hadi érdekek 
megvédése körül kifejtett kiváló tevékenysé
gének elismeréséül a király 1916. a Ferenc 
József-rend lovagkeresztjével tüntet te ki. 
1917. a torontáli nagy katonai szabadítások 
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bűnperében képviselte a vádat. 1918. a 
nagybecskereki törvényszék elnöke volt. A 
szerb megszálláskor megtagadta a hűségfoga
dalmat . Visszatért Magyarországba és a bu
dapesti büntetőtörvényszékhez került. Itt, töb
bek között, az öt hónapig tartó Tisza-per 
főtárgyalását vezette. 1922. kúriai bírói cím
mel tüntették ki. 1926 óta a budapesti íté
lőtábla tanácselnöke. A frankper vzetésével 
kezdte meg működését. Főként politikai jel
legű és sajtóbűnügyekben ítélkezik. Legkitű
nőbb sajtójogászaink egyike. A sajtótörvény 
gyakorlati alkalmazása terén i ránytmutató 
döntéseket hozott. A szakbíráskodás keretén 
belül rendkívüli tudással hozta összhangba a 
törvényt az utóbbi évek társadalmi éle
tévek Tudományos munkássága figyelemre
méltó. Egyes büntetőjogi reformokkal kap
csolatosan több nagyobb tanulmányt és szak
véleményt írt az igazságügyi kormányzat 
számára. Társadalmi és jogászegyletekben 
számos jogfilozófiai és tá rsadalomtudományi 
előadást tartott . 

Gágel János , á l lamr. főtanácsos, a to-
loncügyosztály vezetője, szül. Ipolyság, 1880 
íebr . 27. Középiskoláit Vácott, Selmecbá
nyán és Nagykőrösön végezte és Bpesten ál
l amtudományi doktorá tus t szerzett. Tanul
mánya inak befejezése u tán az ál lamrendőr
ség szolgálatába lépett és különböző helye
ken működött . 1922. a toloncház h. vezeté
sével bízták meg, majd az internálási osz
tályt vezette és amikor a zalaegerszegi inter
nálótábor feloszlott, a VII. ker . kapi tányság 
t i . vezetője lett, ahonnan a III . ker . kapi
tányságra helyezték át. 1928-tól, mint a to-
loncügyosztály vezetője működik. A háború 
alatt az orosz fronton küzdött és érdemei
nek elismeréséül megkapta a Károly-csapat-
kereszlet, a sebesülési érmei egy sávval. A 
polg. jubi leumi kereszt tulajdonosa. 

Gagyi Jenő (etédi), író, h í r lapíró , ST:Ü1. 
Fogaras. 1880 aug. 17. Tanulmányai t a bu
dapesti, páduai és jénai egyetemeken végezte. 

. Tanári oklevelet szerzett, majd 1904. a nagy
kőrösi, később a székelyudvarhelyi ref. fő
gimnázium tanára lett. 1909—1913. a bécsi 
udv. kamarai levéltárban, majd a magyar 
orsZ. levéltárban tevékenykedett. A háborút 
végigküzdötte és utána a külügyminiszté
r iumba helyezték át, ahol jelenleg mint osz
tálytanácsos teljesít szolgálatot. 1921 óta a 
Magyarság belső munkatársa. Román írói 
neve: Joan Fagarasanu. Szerkesztője volt a 
Gazeta Τransilvaniei c. napilapnak, öná l ló 
művei: Székely dalok, Bécsi levelek, A nyu-
gatmagyarországi kérdés, a Hazátlanul c. 
regény és kilenc, álnéven vagy névtelenül 
megjelent propagandakötet . 

Gajzágó László, rendkív. követ, megha
talmazott miniszter, született Karcag, 1883 
aug. 1. Középiskolai és egyetemi tanulmá
nyainak befejezése, valamint jog- és állam
tudományi doktorrá avatása után ügyvédi 

vizsgát tett. 1912. a konstantinápolyi cs. és 
kii*, konzuli főtörvényszék elnöki titkárává 
nevezték ki. 1919. a magyar külügyminiszté
r ium szolgálatába lépett és a Fegyverszüneti 
Bizottság tagjaként működöt t , később pedig 
a politikai osztálynál és a szövetséges főha-
ta lmak Budapesten székelő tábornoki bizott
ságnál végzett összekötői teendőket. 1920, a 
belügyminisztérium politikai osztályának re
ferense lett. 1927. rendkívüli követi és meg
hatalmazott miniszteri címet nyert . Számos 
magas kitüntetés tulajdonosa. 

Gál Dezső, ügyvéd, szül. Szekszárd, 187;L 
Középiskoláit szülővárosában és Bpesten, 
egyetemi tanulmányai t Kolozsvárott végezte, 
ügyvédi oklevelet a bpesti tud. egyetemen 
nyert. Működését a székesfővárosban kezdte 
és mint a családjog szaktekintélye, csak
hamar ismert nevet szerzett. A háborús évek 
alatt a magyar Vöröskereszt tudósító irodá
jában a katonai különí tmény parancsnoksá
gánál teljesített szolgálatot, ahol a holttá
nyilvánítási osztály vezetője volt. 1918. ok
tóberében a honvédelmi minisztériumba he
lyezték. Nagyarányú szakirodalmi munkás
ságot fejtett ki. Nevezetesebb művei: A há
borúban eltűntek holtnak nyilvántartásáról 
szóló rendelet magyarázata, továbbá: A holt
nak nyilvánítás szabályai, Az örökbefogadás 
szabályai, A házasságkötés szabályai. Család
jogi kérdésekről számos előadást tart kü
lönféle szakkörökben és egyesületekben. Ér
tekezései és tanulmányai szaklapokban je
lennek meg. 

Gáli Dezső, földbirtokos, szül. Nagykőrös, 
1S55. Tanulmányai t Nagykőrösön és Bpesteii 
végezte. 1881 óta önállóan gazdálkodik. Nagy
kőrös közéletének jelentékeny alakja. Az ösz-
szes helybeli egyesületek vezetőségi tagja. A 
ref. egyháznak hosszú ideig presbitere volt 
és 1919 óta főgondnoka. A vmegyei törv. hat. 
biz. és az Omge tagja. Értékes mezőgazda
sági működésének elismeréséül 1924. m. kir. 
kormányfőtanácsosi címmel tüntet ték ki. 

Gál Győző, pos ta takarékpénz tá r i főtaná
csos, szül. Bpest, 1876 nov. 13. Középiskolai 
és egyetemi tanulmányainak befejezése után 
1896. áll. számv. államvizsgát tett . 1893. a 
pos ta takarékpénztár szolgálatába lépett. 
1919. a főpénztár főnöke, 1921. a járadék
oszt, főnöke, 1924. a takaréküzle t i osztály 
főnöke lett. A ker. közs. pár t III. vál.-kerü
letének ügyv. elnöke, főv. törv.-hat. póttag, 
az Almádi Fü rdő és Építő r.-t. felügy. biz. 
tagja. 

Gál Gyula, színművész, szül. Arad, ÍSfífi 
nov. 5. Színművészeti tanulmányainak be
fejezése után Kassa, Kolozsvár, Arad, Nagy
várad és más vidéki városok színpadán mű
ködött . Vidékről a fővárosba kerülve, a 
Vígszínházhoz szerződött, ahonnan a Nem
zeti Színház hívta meg tagjai sorába. Kíasz-
szikus és modern színdarabokban egyaránt 
érvényre jut mesteri játéka és jellemszínészí 
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szerepkörét minden darabban a legnagyobb 
tökéllyel tölti be. 

Gáli Endre, kúriai bíró, a pestv. tvszék 
elnöke, szül. Nagykőrös, 1868 júl. 16. Kö
zépiskoláit Bécsújhelyen és Kecskeméten 
az egyetemet Bpesten és Heidelbergben vé
gezte. Bpesten jogtud. és ügyvédi oklevelei 
nyert. 1891. mint joggyakornok a bpesti kir. 
tvszéken működött, majd a pestv. tvszéken 
aljegyző lett. Albírói kinevezése után Jász
berénybe került. Később Debrecenbe helyez
ték át, ahol alügyészi működést fejlett ki. 
Ügyésszé történt kinevezése után a pestv. 
ügyészség vezetője lett. 1915 óta, mint a 
pestv. kir. tvszék elnöke működik. Fiatalon 
elért magas állása, nagy jogtudásának és 
széles bírói látókörének eredménye. 

Gál Endre, ref. lelkész, szül. Rinyaszent-
király, 1899. Középiskoláit Csurgón, teoló
giai tanulmányait Pápán és Ultrechtben vé
gezte. 1917. Tatán parókiális lelkész lett. A 
háború alatt mint honvédzászlós katonai 
szolgálatot teljesített és a Károly-csapat-
kereszttel tüntették ki. A község közéleté
ben tevékeny részt vesz. Az egyházi kultúr-
egyesületek vezetője. 

Gál Jenő, ügyvéd, orszgyul. képviselő, 
szül. Kecskemát, 1872. Középiskolai tanul
mányainak befejezése után a bpesti tud. 
egyetem jogi karának hallgatója volt, ahol 
jogtudományi doktorrá avatták. Mint gya
korló ügyvéd Eötvös Károly és Visontai 
Soma irodájában működött, majd önálló 
irodát nyitott. Főként bűnügyekkel foglalko
zott és egyike a legkiválóbb magyar krimi-
nalistáknak. Számos nagy perben szerepelt, 
mint védő. Legutóbb 1929. a feleséggyilkos
sággal vádolt Erdélyi Béla védelmében öreg
bítette ügyvédi sikereit. A politikai életbe a 
fővárosi kispolgári mozgalmak során kap
csolódott be. A demokratapárt megszervezé
sében Vázsonyi Vilmos oldalán tevékeny 
részt vett. A forradalom után a főváros törv.-
hat. bizottságának tagja lett. 1926. a budai 
kerület balpárti listáján orsz.-gyűl. képvise
lővé választotta. G. egyike a bpesti közélet 
egyik legismertebb és legtöbbet szereplő ve
zéralakjainak. A parlamentben és a törv.-
hat. bizottságban való szereplését mindig 
nagy érdeklődés kíséri. Több jogi és társa
dalmi egyesület vezetője, a Lipótvárosi De-
mokratapárt elnöke. A Bűnügyi Védők Egye
sületének választmányi tagja, a Pesti Izr. 
Hitközségnek előljáróhelyettese. 

Gáli József, áll. ipariskolai igazgató, szül. 
Kolozsvár, 1874 jún. 17. Középiskoláit Bu
dapesten végezte, majd kétévi műegyetemi 
tanulmány után a Képzőművészeti Főisko
lát látogatta s ott középiskolai tanár i ok
levelet szerzett. 1896-tól kezdve a háború 
kitöréséig mint tanár, utóbb mint igazgató 
erdélyi állami ipari szakiskolákban műkö
dött. A háború első évében frontszolgálatot 
teljesített, Signum Laudis kitüntetésben ré
szesült, majd sebesülése és betegsége foly

tán a had i rokkan tak ipari okta tásához osz
tatott be. 1917-ben az Országos Hadigon
dozó Hivatal a váci rokkíai t iskola szervezé
sével bízta meg, amely intézet 1921-ben át
alakult Hadiárvák bőripari szakiskolájává. 
Ennél az intézetnél működik jelenleg is mint 
igazgató. A hadi rokkantak és hadiárvák ipari 
kiképzése körüli munkásságáér t 1917. a vö
röskereszt hadiékítményes II. oszt. díszjel
vényét és 1918. a II. oszt. polgári hadiérdem-
keresztet kapta, 1927. kormányzói elismerés
ben részesült. 

Gál Lajos, kir. törvényszéki bíró, kúriai 
tanácsjegyző, szül. Huszt (Máramaros ni.), 
1887 szept. 27. Jogi tanulmányai t a mára-
marosszigeti jogakadémián 1910. végezte, 
ugyanakkor jogtudományi államvizsgát tett, 
majd a debreceni tud. egyetemen megszerezte 
a jogtudori oklevelet. Bírói oklevelét 1916. 
szerezte. 1910. kezdte meg közszolgálati mű
ködését, mint joggyakornok a máramaros -
szigeti tvszéknél. 1913. törvényszéki jegyző 
lett, 1919. bíróvá nevezték ki. 1927-től a m. 
kir. Kúrián teljesít tanácsjegyzői szolgálatot. 
A lágymányosi-kelenföldi ref. egyház paró
kiális tanácsosa. 

Gál László, igazságügyminiszteri tanácsos, 
szül. Szegeden, 1890 júl. 10-én. Középiskoláit 
szülővárosában, jogi tanulmányai t a bpesti 
tud. egyetemen végezte. Ugyanott 19í3. ·szer
zett doktori oklevelet. A háborút , mint hu
szárfőhadnagy küzdötte végig és többször ki
tüntették. A bronz és ezüst Signum %audiszt 
a kardokkal és a Károly-csapatkeresztet kapta 
meg. 1913. igazságügyi szolgálatba lépett és 
1919. az igazságügyminisztériumba osztották 
be, ahol 1920. tvszéki bíróvá, 1921. miniszteri 
t i tkárrá, 1924. osztálytanácsossá és 1929. mi
niszteri tanácsossá léptették elő. Gyors előre
haladását a minisztériumban teljesített érté
kes és odaadó munkásságának köszönheti . 
Hivatalában az igazságügymiíiiszterek mellett 
teljesített szolgálatot, hol a legkényesebb sze
mélyi és politikai kérdésekben kellett intéz
kednie a nagy társadalmi válságok idején. 

Gál Samu, igazgató, szül. Székelyhíd, 
1872 júl. 18. Középiskoláit és a kereskedelmi 
akadémiát Debrecenben végezte. A m. kir. ál
lamvasutak szolgálatába lépett. 31 éves érde
mes működés u tán 1921. nyugalomba vo
nult. A háború alatt, mint a debreceni Máv. 
üzletvezetőség főtisztviselője, a csapatszállítá
sok körül értékes munkálkodás t fejtett ki, 
amiért a koronás a rany érdemkereszttel tün
tették ki. 1924 óta a debreceni helyi vasútnak 
üzletigazgatója. Több helybeli egyesület ve
zetője. 

Gál Sándor, v. á l lamti tkár , szül. Gyer-
gyóújfalu, 1868. Egyetemi tanulmányainak 
elvégzése után ügyvédi vizsgát tett és Szász
régenben ügyvédi irodát nyitott. Rövidesen 
jelentékeny szerephez j i ^ t t megyéje köz
életében. 1901. a nyárádszeredai kerület or
szággyűlési képviselőjévé választotta. 1905. 
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újból elnyerte régi kerületének mandátumát . 
Az országgyűlésen, mint a mentelmi bizott
ság elnöke, az 1904. nov. 18-i események 
kapcsán bejelentett mentelmi ügyek tárgya
lását vezette. 1906. Kpssuth-párti program
mal újból régi kerületét képviselte az ország
gyűlésen és 1909. a Ház elnökévé választot
ták. 1910. ugyancsak tagja volt a parlament
nek. 1918. belügyi államtitkárrá nevezték ki, 
de Károlyiék kormányra jutásakor távozott 
állásából. 

Galamb József, iparművész, szül. Német-
palánka, 1876 jan. 10. 1908. végezte a leip-
zigi kir. könyvművészeti akadémiát . Iparmű
vészeti könyvkötéseiyel tűnt fel. Kiválóbb 
munkája: Leipziger Stempel c. iparművészeti 
müve, f/j·. Andrássy Gyula, gr. Khuen-Héder-
várg Károly és Prohászka Ottokár egyetemi 
díszoklevelei, / / . Vilmos német császár és IV. 
Károly király koronázási hitlevelei, Benedek 
pápa szent evangéliuma, Svéd alkotmány a 
svéd király részére. A fővárosi iparrajziskola 
könyvkötészeti tanműhelyének vezetője. 

Galantai Balogh István, közs. vezető-
orvos, -szül. Pesterzsébet, 1891 jún. 18. Közép
iskoláit és egyet, tanulmányai t Bpesten vé
gezte. Orvosi oklevelének megszerzése után a 
kolozsvári sebészeti klinikára került, majd a 
járványkórház osztályorvosa lett. A háború 
alatt, szolgálatot teljesített. 1919. a nagyszom
bati közkórház igazgató-főorvosa volt és 1920 
óta Solt község vezető orvosa. 

Gáldi Marcel, r.-t. vezérigazg., szül. Győr, 
1879 dec. 8. Tanulmányainak befejezése u tán 
a Bpest-Szentlőrinci Téglagyár r.-t. tisztvise
lője lett. Fokozatos előléptetések során a 
vállalat vezérigazgatójává küzdötte fel ma
gát. 1909. vállalatának megszerezte Szemere 
Miklós, cs. és kir. kamarás , kispesti tégla
gyárát. 1913. cserépgyárat létesített. 1918. meg
alapította a Tatai cserép- és téglagyár r.-t.-ot, 
amely 1927. a Bpest-Szentlőrinci Téglagyárba 
Olvadt. Utóbb a Porcellán, Kőedény és Kály-
hagyárat létesítette, amely szakmájában az 
orázág legelső vállalata. Közhasznú működé
sééri kormányfőtanácsossá nevezték ki. A 
Budapest-Szentlőrinci és Tatai Cserép- és 
Téglagyár r.-t., a Porcellán-, kőedény- és 
kálghaggár t.-t., Közönséges tömör- és Fa-
téglát Árusító r.-t., az Élesdi és Tordai Mész
égető r.-t., a Calcium S. A. Torda, az Első 
Tokaji Konyakgyár r.-t. és az Engel Bernát 
és Fiai r.-t. igazg. tagja. 

Gálffy Dénes (martonosi), orszgyűl. kép
viselő, szül. Bpest, 1895 dec. 28. Középisko
lai t anu lmánya inak befejezése u tán a bpesti 
tud. egyetemen jogtudori oklevelet szerzett. 
Pályafutását a földművelésügyi miniszté
riumban kezdte. 1926. osztálytanácsossá ne
vezték ki. Nagyatádi Szabó Istvánnak hosz-
szú ideig t i tkára volt és jelentős tevékeny
séget fejtett ki az agrármozgalmakban . 1926. 
az i'gáli kerület egységespárti p rogrammal 
országgyűlési képviselőjévé választotta. 

Gámán 

Galla Ferenc , plébános, tanár , szül. 
ü d v a r d , 1888 szept. 23. Tanu lmánya i t Olasz
országban és Bpesten végezte és 1912. pappá 
szentelték. Egy évet töltött a , pápai levél
t á rakban . 1916. Csömörön mint káp lán mű
ködött , majd 1926. Cinkotára kerül t , ahol mint 
adminisztrátor megszervezte az egyházát és 
Cinkota első plébánosa lett. Az egyházi 
szaki rodalomnak jelentős munkása . 

Gallia Béla, k i r . kúr ia i bíró, szül. Kecs
kémét, 1870 márc . 11. Középiskolai tanulmá
nyait Kecskeméten végezte, a jogi fakultást a 
bpesti egyetemen látogatta. 1892. jogtudomá
nyi doktorátust , 1894. ügyvédi oklevelet szer
zett. 1892. joggyakornok lett a bpesti kir. ke-
resk. és valtótrvszéknel, 1893. a nagykanizsai 
tvszékhez aljegyzővé nevezték ki. Innen 1894. 
áthelyezték a bpesti kir. keresk. és váltótv.-
székhez, ahol 1895. jegyző, 1896. albíró, 1905. 
pedig tvszéki bíró lett. 1913. nevezték ki a 
budapesti kir. í télőtáblához bíróvá, 1921. m. 
kir. kúriai bírói címet kapott , 1923. a m . kir. 
Kúria bírája lett és azóta itt, mint a II. polg. 
tanács tagja működik. A különböző jogi fo
lyóiratokban megjelent cikkei feltűnést kel
tettek jogászi körökben. A Hiteljogi Dönt
vénytár szerkesztője volt. A Magyar Jogász
egylet igazgatóválasztmányának tagja. 

Gallina Frigyes, szfv. tanácsnok, szül. 
Császártöltésen, 1879 febr. 24. Középiskoláit 
Kalocsán és Kiskunhalason, jogi tanulmányait 
Budapesten végezte és 1905-ben szerzett dok
tori oklevelet. 1897. lépett a főváros kötelé
kébe. Elsőben az elöljáróságokon működött, 
majd a központba rendelték, hol különböző 
osztályok élén állott és jelenleg az elnöki ügy
osztály vezetője. A háborút mint főhadnagy 
küzdötte végig és a bronz és ezüst Signum 
Laudiszt a kardokkal és a Károly-csapatke-
resztet kapta meg. Múlhatat lan érdemei van
nak a szfv. középítési, közoktatásügyi, köz
művelődési, szociálpolitikai és a közjóté
konysági ügyek istápolása körül és Dréhr 
Imre (1. o.) á l lamti tkárral egyetemben G. 
nevéhez fűződik a háború u tán a fővárosi 
építkezések tervszerű megindítása. Egyik leg
jelentősebb alkotása a szfv. tisztviselők bala
tonkenesei üdülőjének kifejlesztése. A tanács
köztársaság idején a nemzeti hadsereg tagja 
volt Szegeden. I rodalmi téren is ered
ményes munkásságot folytat. Harctéri él
ményeit Háborús karcolatok c. könyvében 
írta meg. Főként közigazgatási problémákkal 
foglalkozik és a Városi Szemlében közli fi
gyelmetkeltő cikkeit. Nagy-Berlin közigazga
tásáról c. értékes önálló tanulmányt írt. Tagja 
az Országos Kaszinónak, a MAC régi gárdá
jának és aranyérmes tagja a Budapesti Sport
egyesületnek. 

Gámán Béla (benczenczi), egyet, hi.-ta-
nár , szül. Kolozsvár, 1866. aug. 12. Közép
iskoláit szülővárosában, az egyetemet Bpes
ten, Bécsbén és Berlinben végezte, majd 
OTvdstud. oklevelet nyert s a kolozsvári egye-
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temen m.-tanárrá képesítették. A háború 
alatt mint ezredorvos harctéri szolgálatot 
teljesített és több kitüntetésben részesült. 
Erdemeinek elismeréséül m. kir. e. ü. fő
tanácsossá nevezték ki. A Belvárosi Orvos
társaság alelnöke, az Orsz. Balneológiai 
Egyesület igazg.-tanácsának tagja, az O. T. I. 
osztályvezető orvosa, a Szeged-Csanádi Vasút 
főorvosa, az Orsz. Orvosszövetségnek, a Kir. 
Orvosegyletnek, az Orsz. Kaszinónak, a M. 
0. N. fí.-nek stb. tagja. Orvostudományi 
írásai a különböző napilapokban és szak
folyóiratokban jelentek meg. , 

Gara Benő, ügyvéd, szül. Kisvárdán, 1869 
május 1. Sárospatakon tett érettségi vizsgát, 
majd 1898. ügyvédi diplomát szerzett. A 
kalocsai Kereskedelmi és Gazdasági Bank 
vezérigazgatója. Mint a vidék pénzügyi éle
tének egyik kimagasló alakját választották a 
T, Ë. B. E. vál. tagjává. A városi közéletben 
élénk szerepet visz, úgy a városi képviselő
testület, mint a törvényhalóság tagja. A vi
déki színészet egyik nemes támogatója, az ő 
kezdeményezésére alakult a Kalocsavidéki 
Színpártoló Egyesület. 

Gara Frigyes, igazg., szül. Zakopane, 1879 
szept. 23. Középiskoláit Bilitzben, a felsőipar
iskolát Breznóbányán végezte. 1896. kezdte 
pályáját egy gőzfűrésztelepen, mint gyakor
nok. Innen Erdélybe, majd Lengyelországba 
került. Viszajövet Erdélyben, mint műszaki 
igazgató működött a Magyar Fakereskedelmi 
r.-t.-nál. 1916. Szászrégenbe került, a romá
nok betörésekor Szolnokon telepedett le és 
1920 óta az Egyesült Malomipari r.-t. szol
noki üzemének és a Szolnoki Fürészgyárnak 
ügyvezető igazgatója. Szakképzettsége révén 
a vezetése alatt álló üzem nemcsak az ország 
szükségleteinek kielégítéséhez járul hozzá, 
de nagymértékben külföldre is exportál. 

Gara Géza, ipartestületi elnök, a Magyar 
Drogista főszerkesztője, szül. Dorozsma, 1877 
dec. 26. Középiskoláit Szegeden végezte. 1903. 
Budapesten önállósította magát, majd több 
hosszabb külföldi tanulmányutat tett. A há
ború alatt a harctéren teljesített szolgálatot 
és több kitüntetésben részesült. Élénk részt 
vesz a magyar drogisták megszervezésében. 
Egyik megalapítója a Drogista Ifjak Egye
sületének és a Drogista Testületnek. A dro
gisták kongresszusait G. kezdeményezte és 
szervezte meg. 1925 óta szerkeszti a Magyar 
Drogista c. szaklapot. 1928. a Drogista Ipar
testület képviseletében résztvett a baseli nem
zetközi kongresszuson. G. tárgyalt Gotyval 
Parisban, hogy Magyarországot sértő kije
lentéseinek visszavonására bírja. 1929 óta az 
Ipartestület elnöke és mestervizsgáló-bizott
sági tagja. 

Gara Zoltán (nyíregyházai), r.-t. igaz
gató, szül. Nyíregyháza, 1877 dec. 5. Az egye
temet és a kereskedelmi akadémiát Bpesten 
végezte. Számos közgazdasági és jogi cikken 
kívül nevezetesebb munkái : Jelzálogkölcsön 

engedményezési ügylet. Pénzintézeti Törvény
tár. Kis kereskedelmi lexikon. 

Garai Béla, plébános, szül. Pécs, 1889 
máj . 30. Középiskoláit Pécsett, teológiai ta
nulmányait Kalocsán végezte. Pappá szente
lése után különböző helyeken mint káplán 

! működöt t . 1924—1927. Akasztó község és 
1927 óta Dunapata j plébánosa. A község tár
sadalmi életének tevékeny alakja. A Kat. Kör 
elnöke és számos hitbuzgalmi egyesület ve
zetője. 

Garai Ferenc, író, újságíró, szül. Raku-
maz, 1876. Középiskolai tanulmányainak be
fejezése u tán a bpesti tud. egyetem bölcsé
szeli ka rának hallgatója lett. Üjságírói pálya
futását a Pesti Naplónál kezdte, majd a 
Pesti Hírlap munka tá rsa volt. 1906. a Tolnát 
Világlapja szerkesztését vette át. Novellái, ver
sei különböző folyóiratokban és napilapok
ban jelennek meg. öná l ló művei: Költemé
nyek, Hamis gyémántok, A primadonna, A 
pénz parancsol. Dr. Molitorisz rögeszméje c. 
regényét németre is lefordították. Tolnai Üj 
Világlexikonának egyik szerkesztője. 

Garay György, hegedűművész, szül. Rá
kospalota, 1909 dec. 2. Zenei tanulmányai t 
és középiskoláit Bpesten végezte. 8 éves ko
rában a Zeneakadémia növendéke lett és 16 
éves korában Hubay Jenő mesteriskolájában 
kitüntetéssel művészi oklevelet nyert . Azóta 
Európa legtöbb fővárosában nagy sikerrel 
hangversenyezett. Főleg klasszikus mesterek 
interpretátora. 

Garay János , gyáros, szül. Bpest, 1889 
fcbr. 23. A régi kardvívógárda lehetséges 
tagja. 1911. német bajnokságot, 1923. ma
gyar bajnokságot nyert . Résztvett a párisi 
olímpiászon, ahol második lett. 1925. Osten-
dében megnyerte az Európa-bajnokságot . 

Garami Andor, újságíró, szül. Prosni tz , 
1902 júl. 1. Középiskoláit és egyetemi tanul
mányai t Bpesten végezte. 1920. Az Esí-lapok 
belső munkatársa lett. Rendőri rovatvezető. 
A fílmszakirodalom ismert tényezője. Film-
szcenáriumait német filmgyárak már számos 
esetben feldolgozták. Angol és német műfor
dításaival tekintélyes sikerei voltak. 

Garami Béla, főorvos, szül. Monor (Pest 
m.) 1869. Középiskoláit és egyetemi tanulmá
nyait Bpesten végezte és 1898. orvosi okleve
let szerzett. Jelenleg Bpesten mint gyakorló
orvos működik. Résztvett a háborúban és a 
vöröskereszt díszérmét, a Signum Laudist és 
a koronás a rany érdemkeresztet kapta meg. 
Orvosa a Postabetegsegélyzőnek és az O. T. 
I.-nek, a Zeneszerző Szövetségnek tb. főor
vosa. Zeneszerzésen kívül szakirodalommal 
is foglalkozik és cikkei különböző orvosi 
lapokban jelennek meg. 

Garami Ernő , v. miniszter, szül. Bpest, 
1876. Iskoláinak végeztével mint műszerész 
dolgozott és fiatalon megismerkedett a szo
cialista tanokkal . Hosszabb időt töltött Ber
linben, majd hazajövet élénk részt vett a 
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magyarországi munkásmozgalmakban. 1898. 
tagja lett a szoc.-demokrata-párt vezetősé
gének és ugyanakkor a Népszava felelős 
szerkesztését is átvette. 1906. u tán a szoc.-
demokrata-párt tudományos folyóiratát, a 
Szocializmust is szerkesztette. Λ forradalom 
kitörésekor, mint a szoc.-dem.-párt egyik 
legtekintélyesebb vezére, elvállalta a Károlyi, 
utóbb a Berinkey-kormányban a kereskede
lemügyi tárcát. A kommün alatt Svájcban 
tartózkodott és csak annak bukása után jött 
haza és a Peidl-kormánynak volt igazság
ügy-minisztere. A Friedrich-kormány meg
alakulásakor Bécsbe költözött és csak ak
kor jött vissza, amikor pártja megbízásából 
résztvett a Clark-féle tárgyalásokon. Megbí
zásának teljesítése után visszament Bécsbe. 
1922. jelent meg Forrongó Magyarország c. 
műve, amelyben megírta forradalmi élmé
nyeit és tapasztalatait. A Jövőben megjelent 
cikkei miatt a bpesti ügyészség, az ál lam és 
társadalmi rend hatályosabb védelméről 
szóló törvény alapján eljárást indított ellene, 
de 1929. a kormányzó elrendelte a per tör
lését és G. visszatért Budapestre. Fiatalabb 
korában szépirodalommal is foglalkozott. 
A megváltás felé c. színművét 1909. a Víg
színház mutat ta be. Publicisztikai művei: A 
munkanélküliség, Hazafiság és nemzetközi
ség, Marx és Engels élete. Ezenkívül számos 
szoc. könyvet fordított magyarra. 

Gárdi Jenő, orvos, szül. Felsődabas. Ta
nulmányainak befejezése után Újpesten tele
pedett le. Értékes munkásságának köszönhető, 
hogy a szegénysorsú tüdőbetegek számára 
ingyenes rendelő létesült. A vi lágháborúban 
mint főorvos harctéri szolgálatot teljesített 
és szolgálataiért a Ferenc József-rend lovag
keresztjét, a koronás a rany érdemkeresztet s 
a II. oszt. vöröskeresztet kapta meg. A Jó
zsef-főherceg Szanatórium újpesti tüdőbeteg-
rendelőjének igazgatófőorvosa. 

Gárdonyi Albert, főlevéltárnok, egyet m. 
tanár, szül. Eperjesen, 1874 dec. 24-én. Kö
zépiskoláit Miskolcon, felsőbb tanulmányai t 
a budapesti és bécsi egyetemen végezte. 1898. 
doktori oklevelet szerzett. 1913. a budapesti 
egyetem magántanárává habilitálták. 1899— 
1904-ig a Magyar Nemzeti Múzeum levéltá
rában működött. 1904. pedig a szív. könyvtár 
vezetője lett. 1912 óta a szfv. levéltárában 
teljesít szolgálatot, ahol 1914. főlevéltárosa 
lett. 1909. tudományos irodalmi munkássá
gáért megkapta a Ferenc József jubileumi 
alapítvány tudományos irodalmi díját. A 
Magyar Történelmi Társulatnak, a Magyar 
Heraldikai és Genealógiai Társulatnak igaz
gatóválasztmányi, a Műemlékek Országos Bi
zottságának pedig rendes tagja. G. évek óta 
jelentős tör ténet tudományi tevékenységet 
folytat és e téren számos tanulmánnyal és 
értekezéssel gazdagította szakirodalmunkat . 

Gárdonyi Lajos, színművész, szül. Bpest, 
189& okt. 27. Középiskoláinak elvégzése után 

hivatalnoki pályára lépett. Elvégezte a színi
iskolát és 1920. a Belvárosi Színház tagja 
lett. 1925 óta a Vígszínháznak és a Teréz-
körúti Színpadnak tagja. Mélyenjáró lélek-
ábrázolása, komikai ereje, egyszerű és me
leg lírája egyszeriben a legelső magyar 
színművészek sorába emelte. Kivételes tehet
ségét számos nagysikerű szerepben ragyog
tatta. 

Gárdos Aladár, szobrászművész, szül. 
i Bpest, 1878 ápr. 12. Középiskoláit és az 

Iparművészeti Főiskolát Bpesten végezte, 
majd a müncheni és a párisi szobrászati 
akadémiákat látogatta. Bpesten nyitott mű
termet és minden jelentősebb kiállításon sze
repelt műveivel. A Műcsarnok 1908. évi tár
latán Hajléktalanok c. szoborcsoportozatát 
a báró Rudich-díjjal tüntet ték ki. Ettől 
kezdve jelentékeny sikerrel szerepelt igen 
sok külföldi tá r la ton . Lukács Béla zalatnai 
szobrának pályázatán első díjat nyert. A sá
toraljaújhelyi Kossuth Lajos- és a miskolci 
Deák Ferenc-szobor alkotója. A Lipótvárosi 
Kaszinó, az Erzsébetvárosi Kaszinó díjának 
és az Akt-díjnak tulajdonosa. Szobrai a fő
város tulajdonában, valamint a hazai és 
külföldi mügyüjteményekben foglalnak helyet. 

Garzó Béla, reálgimn. igazg., szül. Kecs
kemét, 1875 dec. 9. Középiskoláit szülőváro
sában, egyet, tanulmányai t Kolozsvárott vé
gezte. Tanár i oklevelének megszerzése után 
Kecskeméten telepedett le és jelenleg, mint a 
reálgimn. igazgatója működik. A háború alatt 
harctér i szolgálatot teljesített és kitüntetések
ben részesült. A város társadalmi, irodalmi 
és sportéletének tevékeny alakja, a városi 
íörv. hat . biz., a községi iskolaszék, a zene
iskolai felügyelőbizottság és a Testnevelési 
Bizottság tagja. A helyi lapok munkatársa 
és két önálló irodalomtörténeti m u n k a szer
zője. 

Garzó Gábor, ügyvéd, szül. Ungvár, 1878 
szept. 25. Középiskoláit Nagyváradon, az 
egyetemet Kolozsvárott és Bpesten végezte, 
ahol ügyvédi oklevelet nyert . Tanulmányai
nak befejezése u tán mint ügyvédhelyettes a 
fővárosban működöt t , majd 1906. Nagykátán 
ügyvédi irodát nyitott. A háború alatt mint 
főhadnagy harctéri szolgálatot teljesített és a 
Signum Laudisszal tüntet ték ki. A leszerelés 
után ismét megnyitotta ügyvédi irodáját. Az 
Ügyvédi Kamara választmányi tagja. 

Gáspár Gellért, P . Szent Domokos-rendi 
plébános, polg. isk. igazg., szül. Nagygencs, 
1880 febr. 9. Tanulmányai t Szombathelyen, 
Sopronban és Grácban végezte. Pappá szen
telése u tán mint hi toktató Szombathelyen, 
Vasváron, majd Bpesten működöt t és 191 Τ 
Ι 920. szombathelyi házfőnök volt. 1920 óta 
Vasvár plébánosa és a leánypolg. iskola igaz
gatója. Számos társadalmi és hitbuzgalmi 
egyesület szervezője és vezetője. 

I Gáspár Jenő, í ró és h í r lapíró , szül. Szent· 
1 leieken (Udvarhely m.), 1894 nov. 16. Közép-
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iskoláinak elvégzése után Egerben teológiát 
hallgatott. 1913. kezdte szépirodalmi műkö
dését. Az Elet c. fővárosi folyóirat közölte 
Momnon vagyok a sivatagban c. versciklusát. 
1916. Bpestre került és az egyetem bölcsészeti 
karára iratkozott. 1918. lJetrónius búcsú
dala c. allegóriáját a Területvédő Liga száz
ezer példányban nyomatta ki. Az egyetem el
végzése után két éven át fővárosi tanár volt, 
1921 óta pedig az Üj Nemzedék c. napilap 
főmunkatársa. 1924. a Petőfi Társaság tag
jává, 1926. pedig titkárjává választotta. Főbb 
művei: Örök hárfa (1923), Sikolt a föld 
(1923), Ciklon (1924), A kék sziget (1925, 
megjelent német, spanyol és lengyel nyelven), 
Szonáta (1926), Az Isten városa. Ebben a 
regényében, melynek hőse Péter apostol, a 
kereszténység első évtizedeinek történetét ra j 
zolja meg kitűnő intuícióval és korhűséggel, 
Legújabb munkái Bíbor c. regénye és Piano 
c. verskötete. 

Gáspár Pál, gimn. igazgató, szül. Buda
pest, 1888 jan. 17. Középiskoláit Budapesten, 
a teológiát Esztergomban, az egyetemet pedig 
Budapesten végezte, ahol doktorátust és ta
nári oklevelet szerzett. 1910. szentelték pappá. 
Tanári működését a nagyszombati érseki fő
gimnáziumban, 1913. kezdte meg. 1919. a 
budapesti V, ker. Bolyai reáliskolába került, 
majd 19ü9 óta a budapesti érseki római 
kat. reálgimnázium igazgatója. G. tevékeny 
munkásságot folytat a katolikus egyházi és 
társadalmi életben. Számos pedagógiai cikke 
jelent meg a szaklapokban. 

Gáspár Pál, ügyvéd, szül. Pécs, 1894 febr. 
13. Középiskoláit és egyet, tanulmányait Bu
dapesten végezte. A háborúban mint repülő
tiszt szolgált és a kisezüst vitézségi érmet, a 
Károly-csapatkeresztet és a sebesülési érmet 
kapta meg. 1920 óta mint ügyvéd működik. 
Főleg munkaügyi és házassági perekkel fog
lalkozik. 

Gáspárdy Elemér, min. osztálytan. orsz.-
gyűl. képv., szül. Eger, 1881. Középiskolai 
tanulmányainak befejezése után a kolozs
vári egyetemen jogidoktori oklevelet nyert . 
Pályafutást Heves vármegyénél kezdte, ké
sőbb a kereskedelmi minisztérium szolgála
tába lépett. Hosszú ideig működött, mint 
a vasúti tisztképző-tanfolyam tanára. 1926. 
a hevesi kerület egységespárti programmal 
képviselőjévé választotta. Jelentős szak- és 
szépirodalmi tevékenységet fejt ki. Heves 
vármegye th. bizottságának tagja. 

Gaul Károly (id.), nyug. h. ál lamtitkár, 
«ül . Galgos (Torontál m.), 1854 nov. 28. 
Középiskoláinak elvégzése után Budapesten 
gépészmérnöki oklevciet szerzett, majd kül
földi egyetemeken folytatta tanulmányai t . 
1907. a Technológiai Múzeum igazgatójává 
nevelték ki, majd a budapesti műegyetem 
magántanárává képesítették. 1917. a keres
kedelmi minisztériumba rendelték be, ahon
nan több külföldi tanulmányútra küldték 

ki. Működése alatt különösen az iparfejlesz
tés terén szerzett érdemeket. 1923. h. á l lam- ' 
titkári rangban nyugalomba vonult. 

Gaul Károly (üj.), oki. gépészmérnök, fel
sőipariskolai tanár , szül. Bpest, 1885 júl 1.: 
Középiskoláit és a műegyetemet a főváros-; 
ban végezte, ahol gépészmérnöki oklevelet 
szerzett. 1909. a sza tmárnémet i i magy. kir.. 
áll. faipari szakiskola t aná rává és műhely- , 
főnökévé nevezték ki. 1912. a bpesti felső
ipariskolába helyezték át. 1919. a keresk. 
minisz tér iumban a fa- és malomipar i ügyeli 
előadója volt. 1924. a felsőipariskolába ren
delték vissza. 1925 óta a Magy. Kir. Tech
nológiai és Anyagvizsgáló Intézet szakér
tője. Az Orsz. Hadigondozó Hivatal Duna- , 
balpar t i Rokkant iskola műhelyeinek volt 
műhelyfőnöke, később igazgatója. Hites tv.-
széki szakértő. A III. o. polg. hadiéremnek és 
a vöröskereszt tisztiéremnek tulajdonosa. Szá
mos cikke küioúijozo szaklapokban je lent , 
meg. 

Gazday Ferenc, püspöki biztos, szül. Ba
latoncsehi, 1890 szept. 19. Középiskoláit Ka- , 
posvárott, teológiai tanulmányai t Veszprém
ben végezte. 1911—1922. mint káplán műkö
dött és azóta Nagykanizsán, mint a világi. 
plébánia megszervezésére kiküldött püspöki 
biztos fejt ki tevékenységet. 

Gébért József, kúriai bíró, szül. Mór, 
(Fehér m.), 1887 szept. 1. Egyetemi tanul
mányait Bpesten végezte és 1902. jogtudori ' 
oklevelet szerzett. 1904. bírói vizsgát tett. Ta
nulmányai befejezése után bírói pályára lé
pett. Működését mint aljegyző kezdte meg 
a debreceni tvszéken. 1905. az erzsébetvárosi 
tvszéken albíróvá nevezték ki, u. o. alügyész^ 
majd bíró volt. 1921. Székesfehérváron tör
vényszéki tanácselnök lett, majd 1921. mint 
ítélőtáblai bíró a bpesti kir. ítélőtáblához, 
onnan 1928. a m. kir. Kúriához nevezték lu, 
kúriai bírói rangban. 

Gebhardt Domonkos, r.-t. ügyv. igazg., 
szül. Szenthubert, 1882. Tanulmányainak be
fejezése után 1901. biztosítási pályára lépett 
s a Hazai Biztosító Társaságnál működöt t . 
1906. a Gazdák Bizt. Szövetségének kötelé
kébe lépett, amelynek 1924. ügyvezető i g a » 
gatója lett. Mint biztosítási szakcikkíró, kü- \ 
lönféle szaklapokban és folyóiratokban dol
gozik. Több társadalmi egyesület tagja, szá
mos jóléti intézet megalapítója. A pénzügy
minisztérium kijelölése alapján ülnöke η 
közigazgatási bíróság biztosítási ügyekkel 
foglalkozó tanácsának. 

Gedő Árpád, ügyvéd, szül. Brassóban, 
1889. Középiskoláit szülővárosában, a tud. 
egyetemet Bpesten végezte. 1911. jogtudori 
oklevelet szerzett és 1915. ügyvédi vizsgát tett. 
Már jogász korában foglalkozott közügyekkel. 
1911—1919. az Orsz. Izr. I roda t i tkáraként 
működött . 1921—1924-ig a nagy társadalmi 
mozgalmak idején az Egyenlőség c. izr. fele
kezeti újság felelős szerkesztője volt. Ezalat t . 



Gedo 184 Gellért 

élénk publicisztikai tevékenységet is fejtett 
ki és higgadt magatartásával nagyban hozzá
járult a konszolidáció kialakulásához. 

Gedő Lipót, festőművész, szül. Turkeve, 
1887 okt. 5. Középiskoláit és fesztészeti ta
nulmányai t Bpesten végezte, majd München
ben képezte tovább magát. Először 1914. a 
Művészhez kiállításán tűnt fel és egyik gra
fikáját a Szépművészeti Múzeum vásárolta 
meg. Ez időtől kezdve a legtöbb magyar ú j 
ság rajzolója lett és 1921. a Die Stunde lap
vállalathoz szerződött, Bécsben „Servus" cí
men saját vicclapot alapított . Az 1923. ren
dezett kollektív kiállítására az európai sajtó 
is felfigyelt. 1927. Zágrábban volt gyűjtemé
nyes kiállítása. Jelenleg a Magyar Üjságraj-
zolómüvészek Egyesületének egyik elnöke, a 
Munkácsy-céh alapító tagja. Számos kiváló 
bel- és külföldi lapnak és folyóiratnak, így: 
a Jugendnek és a Simplicissimusnak rajzo
lója. A magyar grafikusgárda egyik legkivá
lóbb reprezentánsa. Művészetét a kifejezési 
eszközök egyszerűsége és mély líra jellemzi. 
Rajzsorozatai önálló kötetekben is megjelen
tek, amelyek közül nevezetesebbek: Figurás 
könyvek, Száz színész egy sorban, A bécsi 
közélet reprezentánsai, Bécs, A cseh közélet 
kiválóságai, Praha , A jugoszláv politikai és 
közgazdasági férfiak arcképe, Belgrád. 

Geduly Henrik, ke. h. ev. nüsnök, felső
házi- tag, szül. Bécs, 1866 okt. 24. Középisko
láinak befejezése után Pozsonyban, teológiai 
tanulmányokat folytatott. 1888. Zólyom se
gédlelkésze volt és 1891—1896-ig Nyíregyhá
zán, mint segédlelkész és hi toktató műkö
dött, ahol 1896. lelkésszé választották. Csak
hamar esperességi és egyházkerületi jegyző, 
majd főjegyző lett. 1911. a tiszáninneni ref. 
egyházkerület püspökévé választották. Szé
leskörű és jelentékeny egyházirodalmi mun
kásságot fejt ki. Főbb müvei: Luther és 
Zangwill, A Szentírás ismerete, Az evangé
likus hit foglalata. Ami nekünk jó, nagy fel
tűnést keltettek. Mint egyházi szónok, teoló
gus és publicista, elismert nevet szerzett. 
Szerkesztője volt az Evangélikus őrálló, a 
Gondolatok és az Evangélikus Homiletikai 
Folyóirat c. lapoknak. A püspökség szék
helyének, Nyíregyháza város társadalmi éle
tének kimagasló alakja és közszeretetben 
álló vezető egyénisége. Mint ág. ev. egyházfő, 
tagja a felsőháznak. 

Geduly Lajos, evang. lelkész, szül. Rusz-
kabánya, 1862 aug. 12. Középiskolai tanul
mányait Bpesten, Iglón és Selmecbányán, 
teológiai tanulmányai t Pozsonyban és Hallé
ben . (Németország) végezte. 1889. megyálasz-
tották az újpesti evangélikus egyház lelké
szévé. A kicsiny, erőtlen egyház felvirágoz
tatásáért nagy munkásságot fejtett ki. Mint 
városi képviselőtestületi tag a városfejlesz
tés , és a népjólét érdekében fejt ki hasznos 
tevékenységet. Irodalmi téren élénken tevé
kenykedik. Több egyháztörténeti könyvet, 

bibliai történeteket, kátét és vallásos tárgyú 
tárcát és novellát írt. 

Geiger Richárd, festőművész és grafikus, 
szül. Bécs, 1872 jún. 29. Középiskoláinak el
végzése u tán a bécsi festőakadémiában, majd 
a párisi École des Arts-ban folytatta művészi 
tanulmányai t . 1896. Budapestre jött, ahol 
mint grafikus ifjúsági könyveket, továbbá a 
magyar klasszikus kiadásokat illusztrálta. 
Ex libriseket és p lakátokat rajzolt. Utóbb 
portrét és genre-képeket festett. Parisban az 
apacsvilág alakjait tanulmányozta és e téma
körből több sikerült képe ál talánosan ismert. 
A Műcsarnok és a Nemzeti Szalon kiállítója. 
1912. az alkoholellenes plakát versenydíját, 
valamint a Wiener Ex-Libris Verein első dí
ját nyerte meg. Művészi i rányzata mérsékel
ten impresszionista. 

Geiger Richard r.-t. igazgató, szül. Bu
dapest, 1889. Tanulmányainak befejezése 
ulán a filmszakmában helyezkedett el. 1916. 
a bpesti Star Filmgyár r.-t. Vezérigazgatójává 
nevezték ki. Ebben a minőségében működik 
ma is és munkásságának eredményét számos, 
nagysikerű magyar film gyártása, valamint 
világhírű külföldi filmek forgalombahozatala 
dicséri. Elnöke az Orsz. Magy. Mozgókép-
ipari Egyesületnek és társelnöke a Magyar 
Film Clubnak. 1927. a magyar filmipar fel
virágoztatása terén szerzett érdemeiért a 
kormányzó kormányfőtanácsosi címmel tün
tette ki. 

Gelei József, egyet. ny. r. t anár , szül. 
1885. Működését Kolozsvárott kezdte, majd 
a szegedi tud. egyetem zoológiai tanszéké
nek tanára lett. A magyar zoológiai tudo
mány egyik legkitűnőbb tudósa. Tanulmá
nyainak tárgya: az átöröklés kérdései, a 
sejt- és szövettan. Laboratór iumi vizsgála
tainak eredményeiről több előadásban és 
könyvben számolt be. öná l ló művei : A Chro-
mosomák hosszanti párosodása, A potencia 
prospektiva és differenciálódás, Trickaden 
aus der Umgebung, Jegyzetek a fejlődéstan 
elemeiből és a szövettanból. Számos cikke 
jelent meg hazai és külföldi szaklapokban. 
Külföldön is elismert szaktekintély. 

Gellért Ede, á l lamrend. detektívfőfet-: 

ügyelő, a főkapitányság detektív testület sé
rülési osztályának vezetője, szül. Puszta-
kala, 1887 júl. 16. Középiskoláit Déván és 
Bpesten, jogi tanulmányai t Bpesten végezte. 
1920. á l lamtudományi államvizsgát tett, A 
D. A. C. díszelnöke, a nyugdíjpótló egylet 
felügy.-bizotts. elnöke. A Detektív c. szak
lap megalapítója és volt felelős szerkesztője. 
Szakmunkái : Epést bűnözői, A nyomozás 
alapelvei, A Modern Bűnözés c. szakmunka 
munkatársa , a Magyar Dedektív munkatársa 
és a Detektív Útmutató volt szerkesztője. 
1911. kezdte meg rendőri működését és 1919. 
nevezték ki főfelügyelővé. 1920. vette át a 
sérülési főcsoport vezetését. 1927. bécsi rend·-

i őrsziervezet tanulmányozásával bízták meg-
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G. az utóbbi évtized nagyarányú sérülési 
bűncselekményeinek kinyomozásában részt
vett. Az országos detektív és detektívfel-
ügyelői tanfolyamok előadója és vizsgabi-
zottsági tagja. 

Gellért Elemér, kórházi sebészfőorvos, 
szül. Pécs, 1880 szept. 5. Középiskoláit Pé
csett, az egyetemet Bpesten végezte. A há
ború alatt mint népf. ezredorvos szolgált. 
Két Signum Laudisszal, a koronás arany ér
demkereszttel, a II. o. vöröskereszt tiszti jel
vénnyel és a porosz II. o. vöröskereszt ér
deméremmel tüntették ki. Az Orsz. Orvos
szövetség igazg.-tanácsának, a Bpesti Orvos
sok Szövetségének választm. tagja. Több se
bészeti, egészségügyi és orvostársadalmi mű 
szerzője. 

Gellért Oszkár, író, szül. Bpest, 1882 
szept. 10. középiskolai tanulmányainak be
fejezése után Bpesten jogot végzett. 1902— 
1903. a Magyar Géniusz c. folyóiratot szer
kesztette. 1904—1919. a Pesti Hírlapba poli
tikai cikkeket írt. 1919. a Berinkey-kormány 
sajtófőnökké nevezte ki. A Nyugat c. folyó
iratnak megindulásától főmunkatársa, 1920 
óta pedig szerkesztője. Az új magyar líra 
egyik legkiválóbb művelője. Főbb művei: Az 
első stációnál (1903), A deltánál (1909), Ofé-
lia térdein (1911), Testvérbánat csillaga 
(1922), Velem vagytok (1926), Az utolsó 
dalért (1928), Valami a végtelen sugarakból 
(1929). Költészetét elmélyedés és kristályos 
tisztaság jellemzi. 

Gemnerle Károly, főjegvző, szül. I ' jhar-
tyán, 1865. Tanulmányait Bpesten végezte. 
1893 óta Nagykáta vezető jegyzője. A Pest
vármegyei Jegyzőegyesület elnöke. Közhiva
tali munkásságának elismeréséül a IV. oszt. 
polg. érdemkereszttel tüntették ki. 

Geőcze Bertalan (szendrői), ügyvéd, szül. 
Szombathelyen, 1886 máj. 14. Középiskoláit 
Miskolcon, jogi tanulmányait Kassán és Bpes
ten végezte. 1910. doktori, 1920. ügyv. okleve
let szerzett. A háborút mint vezérkari száza
dos küzdötte végig. Megkapta a II. o. katonai 
érdemkeresztet a kardokkal, a Signum Lau-
dist a kardokkal és a Károly-csapatkeresztet. 
A háború után ügyvédi irodát nyitott, 1922. 
francia, orosz és német hites tolmács lett. 
A Budapesti Ügyvédi Kamara választmányá
nak, az Országos Ügyvédszövetség elnöki 
tanácsának, a Magyar Jogi Szemle szerkesztő
bizottságának, a Nemzetközi Jog Tárának, 
a Külügyi Szemle szerkesztőbizottságának, 
Budapest Fürdőváros Egyesület választ
mányának tagja, az International Law As
sociation titkára és a Nyugdíjas Katona
tisztek Országos Szövetségének, valamint a 
budapesti francia követségnek jogtanácsosa. 
A Hágai Nemzetközi Jogi Akadémia volt 
hallgatói Egyesülete főtitkárává választotta. 
Közel 3000 menekült tisztviselő ügyét kép
viselte a magyar-szerb, a magyar-cseh és a 
magyar-román döntőbíróság előtt. G. a jogi 

szakirodalom jeles tollú munkása . Főleg nem
zetközi jogi kérdésekkel foglalkozik. A ve
gyes döntőbírósággal kapcsolatosan több ta
nulmányt írt hazai és külföldi folyóiratokba. 
Prsemyst tragédiája c. könyve feltűnést 
keltett. 

Gere Béla, ügyv. igazgató, szül. Jászbe
rény, 1885. Iskolai tanulmányai t Késmárkon 
végezte. Először Bécsben működöt t , majd 
visszatérve a Jászberényi Népbank főtisztvi
selője lett. 1922 óta mint a jászberényi Hitel
bank és Kereskedelmi r.-t. ügyv. igazgatója 
fejt ki értékes közgazdasági tevékenységet. 

Gerely József, h i t tudományi író, szül. 
1871. Számos sajtókérdéssel foglalkozó írása 
jelent meg, különös tekintettel a katolikus 
egyház saj tópropagandájára. Hi t tudományi 
művei a katolikus irodalom legjelesebb ter
mékei közé tar toznak, öná l ló művei: Sión, 
Miatyánk könyve, A bibliai tankönyvek re 
formjáról, A katolikus sajtópártolás országos 
szervezése. A katolikus sajtóügy, A sajtókér
dés, Jézus élete, A katechézis az apostolok 
idejében. 

Gerevich Tibor, egvet. ny. r. tanár , mű
vészettörténész, szül. 1882. A bpesti tud. egye
tem keresztény archeológiai tanszékének ta
nára . Külföldön is elismert szaktekintély. 
Különösen az olasz festészet történelmével 
foglalkozik, de a magyar művészettörténelem 
irodalmának is kiváló művelője és tudósa. 
Könyvalakban megjelent t anulmánya: A 
krakkói Czartorisky-képtár olasz mesterei. 
Az Orsz. Magyar Régészeti Társaság évköny
vének is szerkesztője volt. Az esztergomi her-
cegprimási képtár és a római Magyar Tud. 
Intézet igazgatója. Az olasz-magyar művé
szeti kapcsolatok kimélyítéséhez nagyban 
hozzájárult. 

Gerevich Zoltán, min. tan., szül. Besz
tercebánya, 1886 febr. 24. Középiskoláit Kas
sán, egyet, tanulmányai t Bpesten végezte, 
ahol 1908. jogi és á l lamtudományi dokto
rátust szerzett. Tanulmánya inak befejezése 
u tán az Orsz. Központi Statisztikai Hivatal 
szolgálatába lépett. A háború alatt harctér i 
szolgálatot teljesített és az ezüst és bronz 
Signum Laudist és a Károly-csapatkeresztet 
l>apta mec. 1920. a kü lügyminisz té r iumba 
osztották .be, ahol a báke előkészítése és a 
határmegállapí tás munkála ta iban vett részt. 
1922 óta min. tanácsosi rangban osztály
vezetői szolgálatot teljesít a külügyminisz
tériumban. Feltűnést kelő tanulmányokat írt, 
amelyek közül nevezetesebbek: A gyarmat
politikáról, A háborús felelősségről, Pán-
európáról, stb. Szakelőadásokat tar tot t a 
Statisztikai Társaságban és a Közgazdasági 
Egyetemen. Az olasz koronarend középke
resztjének és az 1912—1913. emlékkereszt
nek tulajdonosa. 

Gergely Győző, író és újságíró, szül. 
1877. Tanu lmánya inak elvégzése u t án újság
írói pályára lépett és a Független Szemle c. 
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folyóirat szerkesztője volt. Éjszakák címen 
1902. novelláskötete jelent meg. Belső mun
katársa a Népszavának, amelynek hasábjain 
több novellája látott napvilágot. Mint mű
fordító is jó hírnévre tett szert. Főképen 
francia írók műveit fordítja magyarra . 

Gergely Imre, festőművész, szül. Bpest, 
1868 jan. 15. Középiskoláit Bpesten, képző
művészeti tanulmányait Bécsben, Karlsruhé-
ban és Münchenben végezte, majd a Lotz-
Benczur mesteriskola növendéke volt. 1903. 
megfestette Pompei-i jelenet c. nagyméretű 
vásznát, amelyet 1905. a Műcsarnok kiállí
tásán egy még nagyobb kompozíciója köve
tett. Tordai országgyűlés c. történelmi képe 
után a genre-festésre tért át. Főkép a gyer
mek életét ábrázoló alkotásai keltettek fel
tűnést, különösen külföldön, ahol számos 

képét reprodukálták. Sokat jár t a Földközi 
tenger vidékén és itt festette meg 1910. a 
Tuniszi vásár c. nagyértékű vásznát, amelyet 
a Műcsarnokban állított ki. Ujabban főkép 
a biedermeyer-korszakot örökíti meg. Törté
nelmi képeit nagyarányú kompozíció, genre-
vás/nait pedig élénk és friss színhatások 
jellemzik. Eskü a vérmezőn c. kép pályáza
tán a II. díjat nyerte. Azonkívül számos ha
zai és külföldi előkelő művészeti díj és pá
lyázat nyertese. Művészeti cikkei a Művészet 
c. lapban és a napisajtóban jelennek meg. 
A Képzőművészeti Egyesület tagja. 

Gergely István, ügyvéd, szül. Monokon, 
1885 szept. 8. Középiskoláit Ungváron, jogi 
tanulmányait a bpesti és a kolozsvári egye
temen végezte. Itt szerezte 1908. doktori ok
levelét. A háború alatt, kezdettől végig, a 
harctéren teljesített szolgálatot a 6-os huszár
ezredben. A kommunizmus bukása u tán rö
vid ideig miniszteri biztosként működöt t , ké
sőbb bűnügyi védelmekkel foglalkozott. Élénk 
szerepe volt a kommün után perbefogott 
munkások védelme körül. Majdnem az összes 
szakszervezetek és a szociáldemokrata pár t 
is fölkérte a politikai bűnügyek védelmére. 
Ezenkívül több exponált politikus védelmét 
is ellátta. 

Gergely Sándor, író, szül. .Sopronkeresz-
tur, 1896 febr. 2. Vidéki újságíróként kezdte 
pályafutását. A háború kitörésekor katonai 
szolgálattételre vonult be és a francia harc
téren súlyos szembetegséget szerzett! Béke c. 
regényével tűnt fel először. Achrem Fickó c. 
regényének nagy sikere volt. Hidat vernek 
v. regénye a kollektív irány és a romant ika 
különös keveréke. Legutóbbi könyve Szú. 
Novelláskötete: Játszik az utca. Több műve 
jelent meg cseh nyelven. 

Gergely Tódor, magy. kir. gazdasági fő
tanácsos, r.-t. vezérigazg., szül. Székesfehér
vár, 1869 jún. 10. Tanulmányai t szülővárosá
ban végezte, majd az Első Magyar Általános 
Biztosító Társaság szolgálatába lépett, ahol 
jelenleg mint a társaság vezérigazgatója mű
ködik. Mint megbízott szakelőadó több éven 

át a bpesti Kereskedelmi Akadémia felsőbb 
tanfolyamán, majd a Közgazdasági egyetemen 
adott elő. Több bel- és külföldi biztosító vál
lalat igazgatósági tagja, az Internationaler 
Tiansportverband magyarországi képviselője 
és a Biztosító Intézetek Orsz. Szövetségének 
elnöke. 

Gergely Vilmos, vezérig., korm.-főtan., 
szül. Bpesten, 1885 márc . 5. Iskoláinak elvég
zése után, 1903. a Vasútforgalmi r.-t. szol-

j gálatába lépett. Azóta egyfolytában ennél a 
vállalatnál működik és vezérigazgatóvá ne
vezték ki. Sokoldalú közgazdasági tevékeny
séget folytat. A kormányzó a közgazdaság 
terén szerzett érdemeit 1928. a korm.-főtan. 
címmel jutalmazta meg. 

Gergelyffy Gábor, rendőr lanácsos , szül. 
Marosvásárhely, 1885. Középiskolai tanulmá
nyait szülővárosában végezte. Jogot Kolozs
várott hallgatott, ahol ügyvédi oklevelet nyert. 
A fővárosban folytatott ügyvédi gyakorlatot, 
majd az ál lamrendőrség szolgálatába lépett 
és rövidesen elérte a rendőrtanácsosi rangot. 
Számos verses és dalos kötete jelent meg. 
Hozzátok szólok c. verses könyve közismert. 
Több tetszései fogadott sz índarab és operett
szöveg szerzője. 1927. Fickó c. filmjét a Royal 
Apollóban muta t ták be. Számos szerzői estet 
rendezett. *-

Gergics Károly, ki'iriai bíró, szül. Sza
badka, Í877 júl. 27. Egyetemi tanulmányait 
Budapesten végezte, ahol 1902. jogtudorrá 
avatták. 1903. Bpesten bírói vizsgát tett. Bí
rói működését 1899. kezdte meg a bpesti 
törvényszéken mint joggyakornok. 1900. Ka
locsára került, aljegyzői minőségben, majd 
1905. a temesvári kir. törvényszékhez ne
vezték ki jegyzőnek. 1908. alügyész lett Sze
geden, ugyanabban az esztendőben megkapta 
ügyészi kinevezését, 1913. pedig a szegedi 
főügyészséghez osztották be szolgálattételre. 
Néhány hónappal később a nagykikindai kir. 
ügyészség vezetője lett, 1917. a debreceni 
ügyészséghez került, amelynek vezetését még 
abban az évben átvette. 1920. megkapta a 
főügyészhelyettesi címet, a következő eszten
dőben a debreceni ügyészség elnöke lett, 
majd 1928. a debreceni főügyészség helyet
tes vezetését vette át, valóságos főügyészi 
rangban. 1929. a magyar kir. Kúriához ne
vezték ki ítélőbíróul. 

Gergő Imre (körmendi) , főorvos, egyet. 
m. tanár , szül. Körmend, 1877 febr. 14. Kö
zépiskoláit Grácban és Veszprémben, egyet, 
tanulmányai t Bpesten, Berlinben és Heidel-
bergben végezte. Orvosi oklevelének megszer
zése u tán bölcsészeti t anulmányokat is foly
tatott. Eleinte különböző orvosi tudom, inté
zetekben és klinikákon (bonctani, kórbonc
tani intézetek, belgyógyászati klinika stb.) 
működöt t , majd a Dollinger-klinika kötelé
kébe lépett, hol 1911. első tanársegéd lett. 1913. 
sebészeti diagnosztika és vizsgálati módsze
rek tárgyköréből egyet, m.-tanári képesítést 
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nyert. Hosszabb külföldi tanulmányútjain a 
leghíresebb európai tanárok intézeteiben mű
ködött. A háború alatt mint honvédíőtörzs-
urvos teljesített szolgálatot. Az északi harc- j 
léren önálló sebészcsoport parancsnoka és 
vezetősebésze volt. Működött az összes fron
tokon, majd a Magy. Vöröskereszt Egylet 
legnagyobb tábori kórházának, a Magyar 
Vöröskereszt Egylet Sebészcsoportjának pa
rancsnokságát vette át. 1917. József főherceg j 
arcvonalának sebészeti tanácsadója lett. Ki- j 
váló működésének elismeréséül a hadiékít-
ményes vaskoronarenddel, a Ferenc József
renddel, a magyar vöröskereszt tiszti jelvé
nyével, a német vaskereszttel, stb. tüntették 
ki. A háború után igazgatófőorvosa volt 
a Rokkant Utókezelő Gyógyintézetnek, majd 
a pozsonyi és kolozsvári tudomány egyete
mek Révész-utcai kórházának igazgatásá
val bízták meg. 1928 óta Budapest szé
kesfőváros közkórházi sebészfőorvosa. Szá
mos orvosi és közegészségügyi egyesület- j 
nek alapító és rendes tagja. A Magyar Ront- í 
(jen Társaság megalapítója és annak két éven I 
át elnöke volt. önálló tudományos dolgoza
tai, kísérleti tanulmányai a bel- és külföldi Í 
szaklapokban jelentek meg. 

Gerl Árpád, áll. polg. isk. igazg., szül. j 
Bpest, 1888 jún. 18. Középiskoláit Abony- j 
bau, a tanítóképezdét Kiskunfélegyházán és j 
a tanárképző főiskolát Bpesten végezte. Ta- j 
rtulmányainak befejezése után mint tanár j 
„Somorján (Pozsony m.) működött , majd í 
1919. igazgatóvá nevezték ki. A csehek I 
magyar érzelmei miatt hosszabb időre le- j 
tartóztatták. Kiszabadulása u tán kiutasítva, j 
Ücsára került, ahol a polg. iskola igazgatója ! 
lett. 1924 óta mint az abonyi áll. polg. fiú-
és leányiskola igazgatója fejt ki értékes pe
dagógiai tevékenységet. 

Gerle Imre, ügyvéd, orszgy. pótképv., szül. I 
Szeged, 1867 júl. 18. Középiskolai tanulmá- \ 
nyainak befejezése után a szegedi jogakadé- j 
mia hallgatója volt. Szülővárosában folytat i 
ügyvédi gyakorlatot, amellett azonban jelen- j 
tős szerepet tölt be a város gazdasági életé- I 
ben is. 1922. érdemeit gazd. főtanácsosi cím- ! 
mel jutalmazták. 1926. Szeged demokrata- \ 
párti programmal pótképviselőjévé válasz- j 
totta. A Homoki Szőlőgazdák Orsz. Egyesü- \ 
Mének alapítója. j 

Gerlei Lajos, r.-t. vezérigazgató, szül. í 
Szarvas, 1869 márc. 9. Kereskedelmi iskolai j 
tanulmányainak elvégzése után különböző i 
iparvállalatok kötelékében dolgozott, mint j 
tisztviselő. 1901. a Bpesti Központi Tejcsar 
nok Szöv. ügyv. igazgatójául hívták meg, ké
sőbb vezérigazgatójává választották. A Bpesti 
Ált. Tejcsarnokkal történt fúzió után, ez j 
állásában megmaradt. Régi vezéralakja a vá- j 
rosi politikának, 1894 óta tagja a székesfőv. ; 
törvényhatóságának. Tb. árvaszéki ülnök. ; 

Gerlits Sándor, árvaházi ig.-gondnok j 
szül. Fehérgyarmat, 1861 márc . 10. Közép- ! 

iskoláit és pedagógiai tanulmányait Nagyvá
radon végezte. 1883. mint tanító Nagyvára
don és Németgencsen működöt t és 1884 óta 
a szombathelyi vasvármegyei árvaház igazga
tója. Szombathelyen erdei iskolát kezdemé
nyezett. A Tbc. Elleni Országos Szövetség 
keretében értékes tevékenységet fejtett ki. 
Több önálló szociológiai és pedagógiai mun
kája jelent meg. A koronás a rany érdemke
reszt és a vöröskereszt hadiékítményes dísz
érmének tulajdonosa. 

Gerlóczi Béla, ny. bankigazgató, szül. 
Káposztásmegyer, 1873 aug. 10. Iskolai tanul
mányai t Bpesten végezte. A Pesti Hazai Első 
Takarékpénztár szolgálatába állott. 1903. a 
Kassai Jelzálogbank vezérigazgatójává ne
vezték ki. 1916. a Pénzintézeti Központ igaz
gatója lett s a Ferenc József-rend lovagke
resztjével tüntették ki. 1919. a M. O. B. és az 
Egyesült Fővárosi Takarékpénztár igazgató
jául hívták meg. 1925. nyugalomba vonult. 
1924. a kormányzó közgazdasági munkássá
gának elismeréséül kormányfőtanácsossá ne
vezte ki. 1926. újjászervezte az Orsz. Magy. 
Dalosszövetséget, melynek ügyv. elnöke lett. 
A magyar dalosügyek országos megszervezése, 
egységesítése és művészi színvonalra való 
emelése G. érdeme. A Külügyi Társaság el
nöki tanácsának tagja, a Magyar Belhajózási 
Társaság ig. t&gja, a Magyar Közig. Társaság 
lőpénztárosa, a bpesti kir. tvszék, valamint 
az O. H. E. hites könyvszakértője. Közgaz
dasági és pénzügyi vonatkozású cikkei kü
lönböző szaklapokban jelennek meg. 

Gerlóczy Gyula (alsóviszokai), ny. ál lam
t i tkár , szül. Bpest, 1868 okt. 18. Középisko
lai és egyetemi t anu lmánya inak befejezése 
u tán doktor i oklevelet nyert . 1894. a pénz
ügyminisztér ium kötelékében kezdte meg 
pályafutását . 1914. a MÁV pénzügyi főosz
tá lyának igazgatójává nevezték ki és h. ál
lamti tkár i címet nyert . 1920. kormánybiz tos i 
minőségben a Pos ta takarékpénz tá r élére he
lyezték. 1922. az Orsz. Lakásépí tés ko rmány
biztosa lett. Szolgálatai ju ta lmául államtit
kári rangra emelkedett. 1924. nyugalomba 
vonult. 

Gerlóczy Zsigmond (alsóviszokai), egy. 
nyilv. rend. tan., a szfőv. közkórházainak 
közp. igazgatója, felsőházi tag, szül. Buda
pest, 1863 jún. 25. Középiskoláit Budapesten 
végezte, majd 1887. a bpesti egyetemen or-
vosdoktorrá avatták. Ugyanebben az évben 
megszerezte az iskolaorvosi és egészségtan-
tanári oklevelet is. 1890. a Rókus-kórház fer
tőző osztályára rendelőorvosnak, majd ké
sőbb főorvosnak nevezték ki. A kolerajár
vány idején G. vezette a kolerabarakkokat is. 
1894. a Szent László-kórház főorvosa lett, 
majd később a szfőváros kórházainak közp. 
igazgatója. 1898. a bpesti egyetemen a he
venyes fertőző betegségek, kór- és gyógyta
nának magántanárává képesítették. 1901. a 
műegyetemen az építési egészségtan szak-



German 1 8 8 G essler 

tanára lett. 1912. megkapta az egy. ny. rk. 
tanári címet. 1914. a műegyetem közgazda
sági szakosztályának szociális hygiéniai elő
adására hívták meg. A háború alatt mint 
honvéd főtörzsorvos működöt t és kiváló 
szolgálataiért megkapta a vöröskereszt hadi-
ékitményes II. oszt. díszjelvényét, valamint 
a német vöröskereszt II. és III. oszt. dísz
jelvényét. G. széleskörű tevékenységet fejtelt 
ki úgy gyakorlati, mint tudományos téren. 
Különösen nagy érdemeket szerzett a jár
ványos betegségek leküzdése érdekében. Kü
lönböző nemzetközi orvoskongresszusokon, 
mint a magyar orvosi kar egyik legkiválóbb 
tagja, működött közre. Ifjúság és Egészség 
címen egészségügyi folyóiratot alapított. A 
mai napig szerkesztője az Egészség könyv
tárának, amely a népszerű hygiénia céljait 
szolgálja. A magyar fürdők érdekében szé
leskörű propagandisztikus tevékenységet foly
tat. Budapest fürdői és ásványvizei és Melyik 
fürdőbe menjünk, Milyen vízzel éljünk c. 
könyveiben a magyarországi fürdők gyógy-
hatásait ismerteti. Az influenzáról szóló mun
kájával 1920. elnyerte a Chinoin-gyár 1000 
koronás pályadíját. Számtalan előadást tar
tott különböző orvosi és társadalmi egyesü
letekben. A Szabad Taní tás pécsi kongresz-
szusán G. volt az egészségtan taní tásának 
előadója. G. számos orvosi, társadalmi , szo
ciális és kulturális egyesület élén tevékeny
kedik. Elnöke a Budapesti Orvosok Szövet
ségének, A Közkórházi Orvostársulatnak, az 
Orsz. Közegészségügyi Egyesületnek, A Falu 
Orsz. Szövetség és a Családvédö-Egyesület 
egészségügyi osztályainak; tagja az Orvosi 
Továbbképző és Központi bizottságának, a 
Népkönyvtári bizottságnak, a Nemzeti Ze
nede választmányának, és az Orsz. Magyar 
Iskolaegyesület igazgató-tanácsának. Tiszte
letbeli tagja a Balatoni Szövetségnek. A köz
egészségügy terén kifejtett elévülhetetlen ér
demeiért több ízben részesült legfelsőbb el
ismerésben. 1906. az Orsz. Közegészségügyi 
Egyesület a Trefort nagy elismerő oklevél
lel tüntette ki. 1918. közegészségügyi főtaná
csossá, 1927. a kormányzó felsőházi taggá 
nevezte ki. 

German Tibor, orvos, egyet, tanársegéd, 
szül. Bpest, 1888 okt. 25. Középiskoláit és az 
egyetemet a fővárosban végezte, ahol orvos
tud, oklevelet szerzett. A háború alatt ha rc 
téri szolgálatot teljesített. A Signum Lau-
dis-szal, a koronás arany érdemkereszttel , 
az arany és ezüst vitézségi érmekkel és a II. 
o. hadiékítményes Vöröskereszt éremmel tün
tették ki. A leszerelés óta a bpesti egyetemen, 
mint tanársegéd működik . Tudományos írá
sai a bel- és külföldi szaklapokban jelentek 
meg. Több szakegyesület tagja. 

Gcrmanus Gyula, a Közgazdasági Egye
tem keleti intézetének tanára , szül. Bpest, 
1884 nov. 6. Tanulmányai t Bpesten, Bécs
ben, Lipcsében és Konstant inápolyban vé

gezte. Egy ideig a londoni British Múzeum
ban dolgozott, majd 1909. a Keleti Akadé
mián az a rab és török nyelv tanára lett. 
Hosszabb tanulmányuta t tett keleten, ahol 
az ottani nyelveket tanulmányozta. 1920. a 
Közgazdasági Egyetem keleti intézetében a 
keleti nyelvek és történelem tanára lett. Te
vékeny munkásságot fejt ki a magyar Pen 
Club megszervezésében és annak 1926 óta 
t i tkára. Mint a keleti tudományok európai 
hírű, elsőrendű tekintélyét, 1928. az a ki
tüntetés érte, hogy meghívták a santinike-
táni (Kalkutta) egyetem újonnan felállított 
iszlám története tanszékének tanárául. Az 
a rab és török történelemről és irodalomról, 
valamint a török nyelvészetről számos tanul
mánya jelent meg a Keleti Szemlében és a 
Budapesti Szemlében. Főbb művei: A XVIL 
századi török céhek, Az oszmán versiroda
lom, Túrán, A föld és faj hatása a történe
lemben, Az oszmán állam megalakulása, 
Török nyelvtan. 

Gerő Mór, orvos, szül. Balassagyarmat, 
1859. Középiskoláit Bpesten, egyet, tanulmá
nyait ugyanott és Bécsben végezte. Eleinte \ 
Bécsben folytatott orvosi gyakorlatot, majd ; 
Balassagyarmaton telepedett le. 35 éven át «s 
a Máv. orvosa volt és jó tékonykodó műkő- ;; 
déséért az Orsz. Mozdonyvezetők Szövetsége í 
díszoklevéllel tb. taggá választotta. Az Orvos- ΐ 
Szövetség Nógrád-Hontmegyei fiókjának el· j 
nöke. Értékes közegészségügyi szolgálataiért , 
1926. egészségügyi főtanácsosi címmel tün- ; 
tették ki. 

Gervay Mihály, az Orsz. Társadalom
biztosító Intézet igazgatója, szül. Bpesten/ 
1887 okt. 15. Középisk. és jogi tanulmányait 
Bpesten végezte és 1909. szerezte doktori ok
levelét. 1907. a kincstári jogügyi ig. kötelé
kébe lépett. 1913. ügyvédi oklevelet szerzett. 
A kommunizmus bukása u tán a Bpesti Ker. 
Munkásbizt.-pénztár szolgálatába lépett és ; 
élénk részt vett annak átszervezésében. A for- ; 
r ada lmak lezajlása u tán sokoldalú közéleti 
tevékenységet fejtett ki és főként a sajtó és, 
a hír lapírás ügyeivel foglalkozott. A Közp. 
Sajtóvállalatnak megalapításától kezdve ve
zető egyénisége és mind a Nemzeti Újságnak, 
mind az Üj Nemzedéknek cikkírója volt. A; 
Budapesti Ker. Munkásbiztosítópénztárnak az 
Orsz. Munkásbiztosító Pénztárba olvasztása-' 
kor igazgatóh. ha táskör t kapott . Utóbbi át
szervezése u tán pedig igazgatói címmel és 
jelleggel aligazgatóvá nevezték ki. 1929. az 
Orsz. Társadalombiztosí tó Intézet igazgatója 
lett. Ezidőszerint az intézet egyik főosztályát 
vezeti. 

Gessler János , vegyész, kereskedelmi ta
nácsos, szül. Jägerndorf, 1883. Tanulmányai 
végeztével atyja cégébe lépett. 1906. telepe
dett meg Bpesten. Jelenleg a Gessler Siegfried 
Altvater-likőrgyár jägerndorfi cég főnöke, a 
bpesti, bécsi, bielitzi és csernovitzi Gessler-
gyáraknak igazgatósági tagja. 
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Geszler Ödön, zeneiskolai igazgató, Szfv. 
ienetanfolyamok szakfelügyelője, szül. Buda
pesten, 1879 máj. 4. Előtanulmányait a Zene
művészeti Főiskolán végezte, ahol Koessler 
János és Szendy Árpád tanítványa volt, zene
szerzési pályadíjat nyert, majd állami ösztön
díjjal német- és franciaországi tanulmány
utat tett. Hazatérte után a főváros szolgá
latába lépett. 1922. a Budapesti Szfv. Felsőbb 
Zeneiskola igazgatója és a Szfv. Zenetanfo
lyamoknak szakfelügyelője lett. Neve, mint 
seneelméletíró, esztétikus és zeneszerző is 
smert. Nevezetesebb önálló munkái : a Kon

certforma, Liszt szimfonikus költeményei, 
Zeneművészeti írások, Énekiskola, Vegyes 
karok, Kantáta, azonkívül dalai, zongora
darabjai, szimfóniája, melyet a filharmo
nikusok mutattak be, vonósnégyes kompo
zíciói megérdemelt sikert arattak. Bolond 
Istók c, dalműve kéziratban. 

Geszti Andor, kúriai bíró, szül. Kőrös-
bökény, 1865 máre. 9. Középiskoláit Aradon, 
az egyetemet Bpesten végezte. 1897 óta az 
ország különböző ügyészségeinél működött . 
1901. budapesti ügyésszé léptették elő. 1905. 
a pestvidéki ügyészség vezetőjévé nevezték ki. 
1910. főügyészhelyettesi címmel és jelleggel 
ruházták fel. 1917. kúriai bíró és az Ügyvéd
vizsgáló Bizottság tagja lett. Több nevezete
sebb bűnperben szerepelt, mint közvádló. így 
1904. a vasúti sztrájk alkalmából a tizenhár-
mas sztrájkbizottság elleni bünperben is G. 
képviselte a vádat. 1919. a proletárdiktatúra 
bukása után felkért bizottság élén G. bocsá
totta szabadon a kommunisták által az or
szágos gyűjtőfogházban túszként fogvatar-
íott 262 politikai foglyot. Jogi szaklapokban 
számos cikke jelent meg. 
- Gévay-Wolff Nándor (rábapordányi) , kul

tuszmin. államtitkár, szül. Rábapordányon, 
1874. Győrött és Sopronban végezte közép
iskoláit, majd a budapesti, a berlini egyete
men jogot tanult és doktori oklevelet szer
zett. 1896. lépett a közoktatásügyi min. szol
gálatába, ahol többször soronkívül előlépett 
és 1926. a min. adminisztratív ál lamti tkárává 
lépett elő. Sokáig állott a népoktatási ügyek 
élén, mely munkássága igen jelentősen elő
mozdította a magy. átlagkultúra emelkedését. 
•Jelenleg az alapítványok jogi és gazdasági, 
valamint a kat. egyházi javadalmak ügyeit 
intézi. Az Orsz. Kat. Kongruatanács előadója 
és az Egyetemi Nyomda igazgatótanácsának 
elnöke. A kultuszalapok és alapítványok 
ügyében jelentős szerepe volt az utódállamok
kal folytatott tárgyalásokon és résztvett a 
prágai, valamint a római konferencián. 

Gévay-Wolff Lajos ( rábapordányi) , sop-
Ton vármegye alispánja, szül. Rábapordány, 
1870 szept. 25. Középiskoláit Győrött, jogi 
tanulmányait a győri jogakadémián és a bu
dapesti egyetemen végezte. Utána mint köz
igazgatási gyakornok Sopron vármegye szol
gálatába lépett, 1892. Kismartonban szolga

bíró, majd 1897. a k ismar toni j á rás főszol
gabírója 1920-ig, amikor alispánná válasz
tották meg. A háború alatt katonai szolgála
tot nem teljesített, de mint főszolgabíró a 
háború alatti működéséér t a II. oszt. polg. 
hadi érdemkereszttel tüntették .ki. Mint al
ispán a vármegyei úthálózat kiépítése és 
fejlesztése, az iskolán kívüli népmíyelés, le-
ventéintézmény magas, fokra való fejlesztése 
fűződik nevéhez. A Sopron városi és vár
megyei tűzoltószövetség elnöke, a soproni 
siketnéma intézetnek, a soproni tüdőbeteg
gondozónak társelnöke. 

Ghiczy Ödön, főszolgabíró, szül. Beled, 
1884 nov. 25. Középiskoláit Szombathelyen, 
egyet, t anu lmánya i t pedig Bpesten végezte. 
1907. közigazgatási gyakornok lett Csornán, 
majd Kapuvárra tb. szolgabíróvá, 1911. pe
dig szolgabíróvá választották. 1915. áthe
lyezték Csepregre, ahol nemsokára tb. fő
szolgabíró, majd 1919. h. főszolgabíró lett. 
1923. tényleges főszolgabíróvá választot ták. 
A polg. hadiérdemkeresz t és a jubi leumi 
érem tulajdonosa. 

Giay Frigyes, ny. í télőtáblai bíró, szül. 
Saáz (Csehorsz.), 1864 febr. 6. Középiskoláit 
Kőszegen, Szombathelyen, Győrött, az egye
temet Bpesten végezte, majd ügyvédi és 1890. 
bírói oklevelet nyert. Tanulmánya inak be
fejezése u tán bírói pályára lépett. A soproni 
tvszéknél kezdte működését , majd Bpestre, 
később Fiúméba helyezték át. Utána a győri 
táblánál és a szombathelyi kir . tvszéknél 
fejtett ki bírói tevékenységet. A háború alatt 
Szerbiában teljesített hadbírói szolgálatot, 
amiér t a Ferenc József-rend lovagkeresztjé
vel tüntették ki . A leszerelés u tán nyuga
lomba vonult. Az irodalom terén is értékes 
sikereket aratott , öná l ló verseskötete jelent 
meg. Több ízben szerepelt vendégként a Pe
tőfi Társaságban. A Fővárosi Lapok volt 
belső munkatársa . Festményeivel a Nemzeti 
Szalon kiállításain tűnt fel. A vasmegyei és 
szombathelyi kultúregyesület képzőművészeti 
szakosztályának elnöke. 

Gimes Lajos, festőművész, a Benczúr 
Társaság tagja, szül. Miskolc, 1886 nov. 29. 
Középiskoláinak elvégzése után az Iparművé
szeti Főiskolát végezte, ahol P a p Henrik ta
nítványa volt. Utána külföldi tanulmányút ra 
ment : Paris, München, majd Olaszország vol
tak állomásai. Hazatérve szülővárosában, 
majd Mezőkövesden készült kiállításaira, 
amelynek sorozatát a Műcsarnokban 1911. 
kezdte. A háború kitörésekor bevonult és a 
fronton súlyosan megsebesült. Frontszolgálata 
alatt számos hadikitüntetést kapott . 1917. a 
harctéren festett képeivel a Nemzeti Szalon
ban, 1924. az Ernst-Múzeumban rendezett 
gyűjteményes kiállí táson szép sikereket 
aratott . 1928. októberében a Műcsarnokban 
rendezte meg gyűjteményes kiállítását. A ki
állításon a székesfőváros megvásárolta Tá
bori kovácsok c. festményét. A Műcsarnok-
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ban rendezett kiállításain 1924. kitüntető el
ismerést, 1925. a Lipótvárosi Casinó díját, 1926. 
az Eszterházy gróf díjat nyerte el. Impresz-
szionista tájfestő, aki élményeit meleg szí
nekkel viszi vászonra. 

Girardi Tibor, kereskedő, főv. biz. tag, 
szül. Bpest, 1888 okt. 28. A gimnáziumot 
Bpesten, a kereskedelmi akadémiát Leipzig
ben végezte. Szakmája tanulmányozása cél
jából Parisban és Londonban több évet töl
tött. Az 1916. évi koronázás alkalmával Zita 
királynő díszruhája cégének műtermében 
készült. Kitüntetései: II. o. vöröskereszt dísz
jelvény és 1908. jubileumi érem. A Buda 
pesti Iparbank elnöke és a Kisipari Hitel
intézet igazgatósági tagja. Cikkei szaklapok
ban jelentek meg. A magy. kir. kereskedelmi 
tanácsosi címmel tüntették ki. 

Glattfeldcr Gyula (móri), r. k. megyés
püspök, felsőházi tag, szül. Bpest, 1874 márc. 
13. Középiskolai tanulmányainak befejezése 
után, mint papnövendék, a bpesti tud. egye
tem hit tudományi karának hallgatója volt, 
ahol teológiai doktori oklevelet nyert . 1896. 
pappá szentelték. Működését mint bpesti hit
tanár kezdte meg, majd rövidesen a köz
ponti papnevelőintézet tanulmányi felügye
lője lett. 1910. a bpesti tud. egyetemen az 
egyházi ékesszólástan tanszékének ny. r. ta
nárául hívták meg. 1911. a pápa csanádi 
püspökké nevezte ki. Az összeomlás után a 
román kormány politikai magatar tása miatt 
1923. kiutasította. A hit- és egyházi élet ki-
mélyítése érdekében igen értékes tudományos 
irodalmi és szociális munkát végzett. Az 
Örökimádús c. hitbuzgalmi folyóiratot éve
ken át szerkesztette. A Szt. Imre Internátus 
Egyesület, a budai Szt. Imre Kollégium és a 
pesti Szt. Imre Kollégium létesítője. Újszege
den tanítóképző intézetet és kisebb papne
veldét alapított. A szegedi fogadalmi temp
lom felépíése, nemkülönben a szegedi hittu
dományi új főiskola, valamint a Szent Imre 
Kollégium létesítése is nevéhez fűződik. 

Glatz Oszkár, festőművész, a Képzőmű
vészeti Főiskola r. tanára, szül. Budapesten, 
1872 okt. 13. Berlinben és Münchenben mint 
műtörténész kezdte, de a mellett látogatta a 
berlini akadémiát és Münchenben a Hollósy-
iskolát. Ez a tanár volt reá legnagyobb ha
tással, ezért végleg Hollósy-növendék és így 
a nagybányai művésztelep tagja lett. Hosszú 
művészi működése alatt úgy Magyarországon, 
mint Münchenben, St.-Louisban, San-Fran-
ciscoban, stb. aranyérmeket, kitüntetéseket 
nyert. Művészettörténeti értekezései, modern 
esztétikai és festőművészeti vitái a legelőke
lőbb napi lapokban láttak napvilágot. Képei
nek majdnem egyetlen tárgya a paraszt és a 
falu. Ezenkívül portrait-festéssel is foglalko
zik. Festményei közül egynéhány híresség 
arcképe másolatokban is közkézen forog. 

Gleichmann Lajos, ügyvéd, Heves vm. 
tb. főügyésze, szül. Gyöngyösön, 1872 jan. 10. 

A jogi és á l lamtudományi doktorátus meg
szerzése után, 1898. ügyvédi vizsgát tett, az
óta kiterjedt gyakorlatot folytat a főváros
ban. Főként bűnügyekkel foglalkozik. Nevé
hez fűződik a dánosi rablógyilkos cigányok 
esküdtszéki védelme. Élénk részt vesz az ügy
védi mozgalmakban. Egyik alapítója az Ügy
védek Létfenntartási Pártjának; ügyvezető el
nöke az ellenzéki ügyvédi pár tnak és tagja 
az Orsz. Ügyvéd Otthon Egyesület igazgató
ságának. 

Glós Károly, ügyvéd, szül. Királyhelmec, 
1855. márc . 19. Tanulmányai t az eperjesi 
kollégiumban végezte, ahol elméleti bírói 
államvizsgát tett. 1879. a bpesti egyetemen 
ügyvédi oklevelet kapott . 1880. Selmecbányán 
bányajogot tanult és még ez évben ügyvédi 
irodát nyitott Miskolcon. 1923. érdemeinek 
elismeréséül m. kir. kormányfőtanácsossá 
nevezték ki és az ügyvédi Kamara elnökévé 
választották. A városi képv.test. és a vmegyeí 
th. biz. tagja. Az ev. tiszai egyházkerületnek 
12 éven át ügyésze volt. 

Glück Frigyes, szállodatulajdonos, szül, 
Bpest, 1858 jan . 11. Középiskolai tanulmá
nyainak befejezése után a szállodai szakmá
ban képezte ki magát . Később a Pannónia
szálló vezetését vette át. Szakmájának egyik 
legkimagaslóbb alakja. Idegenforgalmi kér· 
désekhen a legelismertebb szaktekintély. 
1885 óta, leszámítva a forradalmi időket, ál
landóan tagja a fővárosi t.-hatóságnak. A 
Ripka-párt polit ikai életében vezető szerepei 
visz. Szociális ténykedései is jelentősek. 
Napközi o t thonokat , d iákmenzát , népkony
há t létesített. Az Erzsébet ki látótorony és a 
guggerhegyi torony épít tetője. A magyar 

j műgyűjtők legjelesebbjei közé tartozik. A 
Ferenc József rend lovagkercszljcnek tulaj
donosa. 1923. kományfőtanácsosi címmel 
tüntet ték ki. 

Glückstahl Andor, ügyvéd, szül. Bpest, 1895 
szept. 1. Jogi tanulmányai t a bpesti tudo
mányegyetemen végezte. Az Ügyvédek Rc-
íormszövetségének alelnöke és az Országos 
ügyvédszövetségnek központi titkára. Szer
kesztője a Polgári Jog című lapnak és mun
ka társa számos bel-, valamint külföldi szak
lapnak. Főleg pénzügyi és hiteljogi kérdé
sekkel foglalkozik. Munkái: Jelzálogodat-
levél, az 1927. és 192S. év magánjogi és hitel-
jogi gyakorlata, Die neuen Industriepfand-
briefe in Ungarn, A korlátolt felelősségű tár
saságról szóló törvény. 

Glücksthal Samu, ügyvéd, felsőházi tag, 
szül. Túrócszentmárton, 1864 szept. 3. Egye
temi tanulmányai t Bécsben és Budapesten 
végezte. 1889. nyitotta meg ügyvédi irodáját 
Bpesten. Rövidesen bekapcsolódott a társa
dalmi és szabadelvű politikai mozgalmakba. 
G. szervezte meg a Lipótváros polgárságát. 
1903. választották fővárosi törvh. biz. taggá, 
Ebben a minőségben főként pénzügyi és köz-
ga?d. kérdésekkel foglalkozott. A (örvény-
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hatóság vezéralakjai közé tartozik. G. 
kezdeményezésére alakult a háború elején 
a tíztagú Népélelmczési Bizottság, amely 
eredményesen intézte Bpest ellátását. Élénk 
tevékenységet fejtett ki a nagy üzemek léte
sítése és megváltása körül. Egyik alapítója, 
jelenleg főügyésze az OMKE-nek; mint a 
pénzügyi jog alapos ismerője, a kereskede
lem adópolitikájának irányítója. 1927. vá
lasztották a felsőház tagjává, mint a székesf. 
törv.-hat. kiküldöttjét. Vezetőszerepet visz a 
hitéletben, a zsidó jótékonysági mozgalmak 
megszervezője, a pesti izr. hitközség alelnöke. 

Gogolák Károly, h. államtitkár, szül. Sta-
nica (Árva m.), 1871 okt. 20. Középiskolai 
és egyetemi tanulmányainak befejezése u tán 
a bpesti tud. egyetemen államtudományi 
doktorrá avatták. 1889. a belügyminiszté
riumban kezdte meg pályafutását. 1914. 
előbb a miniszterelnökségre, majd a pénz
ügyminisztériumba helyezték. 1917. ismét a 
miniszterelnökségen teljesített szolgálatot, 
1918. min. osztálytanácsos lett. 1919. min. 
tanácsossá nevezték ki. Az ellenforradalom
ban jelentős szerepet töltött be. 1928. h. ál
lamtitkárrá lépett elő. Jelenleg a miniszter
elnökség elnöki osztályának h. főnöke és a 
minisztertanács h. jegyzője. Munkásságáért 
több ízben elismerésben részesítették. 

Goitein Hugó, r.-t. igazgató, szül. Buda
pest, 1879 jún. 26. Tanulmányait Bpesten 
végezte. A vegyiipari pályára lépett és több 
nagy cég vezető tisztviselője lett. 1905. meg
alapította a Varga és Goitein céget. A háború 
alatt harctéri szolgálatot teljesített. 1921. vál
lalatát részvénytársasággá alakította át. 1925. 
beleolvadt a Magyar Olaj- és Vegyiipar köte
lékébe, amelynek 1929. vezető igazgatója lett. 
Cikkei különféle szaklapokban jelennek meg. 

Goitein Sándor, ügyvéd, szül. Kaposvá
rott, 1885 jan. 11. Középiskoláinak elvégzése 
után a bpesti egyetemet látogatta, majd 1910. 
ügyvéd lett. Mint hírlapíró a Magyar Föld 
szerkesztője volt. Több nagyobb jogi tanul
mánya jelent meg. Mint védő számos bűn-
perben szerepelt. Nevezetesebb perei: a 
Koppány-utcai rablógyilkosság bűnügye és 
Corvin-Klein Ottó bűnpere. 

Gold Simon, ügyvéd, szül. Kővágóörs 
(Zala m.), 1860 nov." 2. Ügyvédi diplomáját 
Bpesten nyerte, majd a fővárosban üsryvédi 
irodát nyitott. A legismertebb és legtehetsé
gesebb magyar jogászok sorában említik ne
vét. Az ügyvédvizsgáló-bizottság elnökhelyet
tese, a Bpesti Ügyvédi Kamara választmá
nyának tagja volt, a Kúria ügyvédi tanácsá
ban is helyet foglalt. A Magyar Jogászegylet 
választmányi tagja. 

Goldberger Izidor, főrabbi, szül. Bátor-
keszi, 1876 jul. 1. 1903. avatták rabbivá a 
budapesti rabbiképző szemináriumban. Előbb 
Sátoraljaújhelyen működött és 1912. válasz
tották meg Tatára rabbinak. Számos bel- és 
külföldi egyházi lap munkatársa. Több né

met- és hébernyelvü lexikon munka tá r sa . 
Nevezetesebb egyházi és zsidótörténelmi mun
kái: Midras Jiszrőel, Midras-szemelvények a 
Tanchumából, Zemplén vármegyei zsidó csa
ládfők az 1811—12. években és szereplésük 
a Napoleon elleni nemesi felkelésben. 

Goldberger J akab , a Polg. Serfőzde ki-
rend, vezetője, szül. Szatmár, 1872 máj . 10. 
Tanulmányainak elvégzése u tán 1892. Erzsé
betfalvára került és a Polg. Serfőzde szolgá
latába lépett. 1899. a Polg. Serfőzde erzsé-
betfalvai főraktárának vezetésével bízták 
meg és ezt a pozíciót tölti be ma is. 1902. a 
hitközségi Szentegylet elnöke lett és orosz
lánrésze volt az izr. templom felépítésében. 
25 éves hitközségi működése u tán megalapí
totta az Aggokházát, amely létét G. önzetlen 
támogatásának és áldozatkészségének kö
szönheti. A város társadalmi és egyházi éle
tének közszeretetben álló alakja, városi kép
viselőtestületi és iskolaszéki tag, a Pesterzsé
beti Takptr . igazgatósági tagja. 

Goldberger Salamon, reá lgimnáziumi 
igazgató, szül. Kecskemét, 1879. Középisko
láit állami ösztöndíjjal a kecskeméti gimná
ziumban végezte és a budapesti tud. egyete
men szerzett tanár i oklevelet. 1902. kezdette 
meg tanári működését a pesti izr. hitk. reál
gimnáziumában és két évtizedes k i tűnő pe
dagógiai működésének elismeréséül 1922. az 
intézet igazgatójává nevezték ki. 

Goldfinger Gábor, lapszerkesztő, kereske
delmi tanácsos, szül. Bpesten 1866 máj . 26. 
A fővárosban végezte középiskoláit. Utána 
mint nagy szeszgyárak vezető tisztviselője, 
esztendőkig jár t külföldi t anulmányutakon. 
Évtizedek óta szerepel a várospolitikai élet
ben. 1902 óta a statisztikai ármegállapí tó 
bizottságnak, a Magyar Mezőgazdasági Szesz
termelők Országos Eggyesületének alakulása 
óta igazgatóválasztmányi tagja. 1902. keres
kedelmi tanácsossá, 1914. a Ferenc József
rend lovagjává nevezték ki. Tulajdonosa a 
II. oszt. vk. díszjelvénynek is. G. alapította 
32 évvel ezelőtt az Általános Szeszipari Köz
lönyt, melynek ma is főszerkesztője. Számos 
cikket és értekezést írt napi-, bel- és külföldi 
szaklapokba, főként szeszipari kérdések felől 
és éveken át a műegyetemen tar tot t szesz
gyárvezetői tanfolyam előadója volt. 

Goldziher Károly, műegyetemi magán
tanár, matematikus, szül. Bpesten, 1881 febr. 
26. Atyja G. Ignác világhírű orientalista volt. 
Középiskolái u tán a budapesti és göttingení 
egyetemen tanult . Hazatérve 1904. bölcsész
doktori, 1903. középiskolai tanár i oklevelet 
szerzett. 1908. a bpesti polgári iskolai tanár
képző főiskola rendes tanárává nevezték ki, 
amelynél 1929-ig működött . 1904—1906. az 
életbiztosítási halandósági táblázatokat szer
kesztő hivatalnak vezetője volt. 1916—1919. 
a kereskedelmi tanárképző intézetben a biz 
tosítási matematikát adta elő. 1922 óta a 
műegyetemen a biztosításügy helyettes ta-
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«ára . 1911. a politikai számtanból műegye
temi magán taná r rá habilitálták. 1914 óta pe
dig a közgazdasági szakosztály meghívott 
előadója. G. évtizedek óta igen kiterjedt köz
életi és szakirodalmi tevékenységet fejt ki. 
Tagja az Állami Biztosítási Szaktanácsnak, az 
Országos Ipari és Kereskedelmi Oktatási Ta
nácsnak, az Országos Gazdaságstatisztikai és 
Konjunktúrakutató Bizottságnak, a Magyar 
Statisztikai Társaságnak, a Magyar Pedagó
giai Társaságnak, a Biztosítási Matematikai 
Szakértői Vizsgálóbizottságnak és több kül-
iöldi biztosítástudományi társaságnak. Szer
kesztőbizottsági tagja az amerikai Bibiliotheca 
Mathematicának. 1912. Amszterdamban egyik 
titkára volt a VII. nemzetközi biztosítástudo
mányi kongresszusnak. Hazai és külföldi fo
lyóiratokban és gyűjteményekben nagyszámú 
értekezése jelent meg matematikai , gazda
sági matematikai , biztosítástudományi, köz
gazdasági, statisztikai és oktatásügyi kérdé
sekről. Nagyobb munkája : Nyugdíjbiztosítás 
(1919). Egyik oktatásügyi munkájá t az ame
rikai kormány adta ki (1912). A matematikai 
tanítás reformja körül hazánkban és a kül
földön széleskörű munkásságot fejtett ki. A 
nemzetközi matematikai , illetőleg biztosítás
tudományi kongresszusokon több ízben tar
tott szakelőadást. 

Gollowitz Győző, r.-t. igazg., szül. Buda
pest, 1873 nov. 1. Középiskoláit és a keres
kedelmi középiskolát Budapesten végezte és 
1895 óta a Soroksár-Haraszti-Taksonyi Ta
karékpénztár és a kispesti fiókintézet szolgá
latába lépett. Mint honvédszázados végigküz-
dötte a háborút és két Signum Laudist, a 
Károly-csapatkeresztet és az összes jubileumi 
érmeket kapta. Jelenleg a fenti intézetnél mint 
igazgató fejt ki értékes tevékenységet. A vá
ros társadalmi életében tevékeny részt vesz. 
Elnöke az Egységespártnak, a Háztulajdono
sok Szövetségének, a Városi Gazdasági és 
Polgári Pártnak, díszelnöke a Kispesti Pol
gári Társaskörnek és városi képviselőtestületi 
tag. Az adófelszólamlási bizottság elnöke. A 
kispesti állami elemi iskolák gondnokságának 
alelnöke. 

Gombócz Endre, botanikus , szül. Sopron, 
1882 jún. 9. A bpesti egyetemen szerzett ta
nári , majd 1908. bölcsészetdoktori oklevelet. 
1917. a bpesti egyetemen magántanár lett. 
1922. polgári iskolai tanárképző tanárává ne
vezték ki. Egyideig a Botanika Közlemények 
szerkesztője volt. Mint a Természettudomá
nyi Társulat főtitkára, 1925 óta a Természet 
tudományi Közlönyt szerkeszti. Főbb munkái : 
Λ Popuhis nem monographiája, A magyar 
botanikai terminológia és nomenklatúra fej
lődése, Rendszeres növénytan. 

Gombócz Zoltán, egyet, tanár , szül. Sop
ron, 1877 jún. 18. A soproni evangélikus 
líceumban és a budapesti egyetemen tanult, 
ahol 1900. sub auspiciis regis avatták bölcsé-
szetdoktorrá. Parisban, Lipcsében és Helsing-

forsban tett további tanulmányutat . Számos 
nyelvészeti értekezése jelent meg a hazai és 
külföldi tudományos folyóiratokban. Előbb 
a kolozsvári, majd a bpesti tud. egyetemen 
lett az uralaltáji, illetőleg a magyar nyelv
tudomány rendes tanára . 1922. a Magy. Tud. 
Akadémia r. tagjai sorába választották. Főbb 
munká i : A jelenkori nyelvészet alapelvei, 
Nyelvtörténet és lélektan, A vogul nyelv ide
gen elemei, Honfoglalás előtti török jöve
vényszavaink, Nyelvtörténeti módszertan, A 
magyar történeti nyelvtan vázlata. 

Gombos Antal, gimn. igazg., szül. Márkéi, 
1877 júl . I I . Középiskoláit Veszprémben és 
Kecskeméten, egyet, tanulmányai t Bpesten 
végezte. Tanár i működését Rózsahegyen 
kezdte. Egyideig különböző iskoláknál mű
ködött , 1918 óta a lévai és 1925 óta a váci 
piarista gimnázium igazgatója. Az összeomlás 
Léván érte és a cseh megszállás alatti élmé
nyeit a Lévai piarista gimnázium megszűné
sének története c. munká jában írta le. A 
Váci Hírlap ál landó munkatársa . Számos iro
dalomtörténeti cikke jelent meg. A váci vá·, 
rosi képv.-test. és több társadalmi egyesület
nek tagja. 

Gombos Dénes, igazgató-főorvos, szül,. 
Cegléd, 1890. Középiskolai tanulmányait Ceg,·] 
léden végezte. Bpesten szerzett orvosi ökle-; 
velet. 1918—25. Bpesten az I. sz. szül. klini-i 
kán mint tanársegéd működöt t . 1925. Cégié·' 
den telepedett le, a helyi (női klinika) szü-· 
lészeti és női kórház igazgató-főorvosa. A 
ceglédi társadalom számottevő alakja. Tagjai 
a városi képviselőtestületnek. 

Gombos Albin Ferenc, történetíró, a Ta» 
nárképzőintézeti iskola vezető-tanára, szül 
Ambróz,1873 okt. 3. Egyetemi tanulmányai? 
nak befejezése után a brassói áll. főreálisko-
Iához került, ahonnan 1906. Bpestre helyez
ték át a Barcsay-utcai áll. főgimnáziumhoi, 
Később a Tanárképzőintézeti iskolához nyert 
beosztást, ahol ezidőszerint is működik. Ta
nári tevékenységével párhuzamosan értékes 
és széleskörű irodalmi működést fejt ki, to*; 

vábbá jelentős történelemtudományi tanul
mányokat folytat. A M. Tud. Akadémia lev. 
tagja, az Orsz. Történelmi Társulat igazgató-
választmányának tagja és folyóiratának, a 
Századoknak volt szerkesztője.A Magy. Tud. 
Akadémia támogatásával szerkeszti és kiadja 
a Középkori Krónikások c. történelmi kútfő-
gyűjteményt (eddig 16 kötet) , önállóan meg
jelent fő történelmi munká i : Az 1437. évi 
párásztíaz'adás története, különös tekintettel 
a husszitizmus elterjedésére, Liudprand ep 
Crem, élete és munkáinak méltatása, Magyar
ország történetének és a világtörténelemnek 
főbb korszakai 10 részben, Régi jó idők, Mű
velődéstörténeti képek a középkorból (színre 
került az Uránia Színházban), Európa és à 
többi földrész fontosabb államainak politikai 
és kulturális földrajza, Otto freisingi püspök 
világkrónikája, Szent László piros rózsáid, 
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Szent László, A honfoglaló magyarok itáliai 
kalandozása 898—90A-ben, Somorjai Gombos, 
Serédy Kálmán, Ambrózy Ferenc és Lupi 
bácsi néven mintegy 30 kötetnyi földrajzi és 
történelmi ismereteket népszerűsítő ifjúsági 
munkát írt: Idegen világrészekből, Hájas 
Muki kalandjai, Robinsonok királya, Bujdosó 
király, Tábortűz mellett, stb. Sok közérdekű 
és tudományos cikke jelent meg a különböző 
folyóiratokban és napilapokban. 

Gombos Sándor, orvos, szül. Zombor, 
1895 dec. 4. Középiskolai tanulmányait Zom-
borban végezte, orvosi diplomát a budapesti 
egyetemen szerzett. A háborút mint hadnagy 
küzdötte végig és hősies magatartásáért két 
Signum Lauüis, a kisezüst és bronz vitézségi 
érem, Károly-csapatkereszt és a sebesülési 
érem adomány ázásában részesült. Már kora 
gyermeksége óta foglalkozik a vívósporttal, 
de csak a háború után vett benne aktív részt. 
Számos hazai győzelem után, 1924. már a 
párisi olimpiász jelöltje volt. 1924. a Buda
pesten rendezett európai bajnokság első he
lyezettje, 1927. Vichyben másodszor nyeri el 
az európai kardbajnoki címet. 1928. az olim
piai válogatóverseny helyezettje és a magyar 
kardvívó bajnokságban második lett. Ugyan
az évben résztvett az amszterdami olimpiá-
szon, ahol az egyéni kardversenyben ötödik 
helyezett lett és tagja volt a világbajnok ma
gyar kardcsapatnak. Klasszikus vívómodora, 
átgondolt és csiszolt technikája szereztek 
kardján keresztül dicsőséget a magyar 
sportnak. 

Gonczlik Kálmán, c. apát, esperesplé
bános, szül. Mohol, 1885 szept. 21. Gimná
ziumi tanulmányait Kalocsán, az egyete
met Bécsben végezte, mint a Pazma-
neum növendéke, 1909. szentelletett pappá. 
Pár hónapos káplánság után Bajára ke
rült hitoktatónak, 1912. Kalocsán képez-
dei hittanár és főszékesegyházi hitszónok, 
majd sekrestyeigazgató. 1913, főszentszéki 
jegyző, 1915. érseki titkár lett. 1917. szent
széki bíróvá, 1920. pápai kamarássá nevez
ték ki. 11 paptársával együtt a kommuniz
mus idején a Markó-utcai fogházban fogva 
tartották. 1922. a törvényhatósági bizottság 
megválasztotta Baján belvárosi plébánossá, 
azóta itt működik. Kétévi plébánosi műkö
dés után esperessé, egy évre rá tárnoki c. 
apáttá nevezte ki főpásztora. Az ő működé
sének idejére esik a belvárosi kegyúri plé
bánia és templom restaurálása, a Szent Ró-
kus-temető rendezése, kat. tanoncin ter ná tus 
létesítése, az érseki zárdaiskola nagyarányú 
fejlődése: a polgári iskola párhuzamosítása 
és a tanítónőképző megnyitása. 

Gonda Henrik, ügyvéd, ny. min. tanácsos, 
ezül. Ugar, 1880. Középiskolai és egyetemi 
tanulmányainak befejezése után jogi és po
litikai doktorátust, valamint ügyvédi okle
velet Szerzett. A koalíciós kormány, sajtó
propaganda céljából, hosszabb külföldi kor- ) 

ú t ra küldte, később a keresk. minisztér ium 
saj tóosztályának vezetője és a külföldi· h í r 
szolgálat szervezője lett. A koalíció bukása 
u tán megvált hivatalá tól és ügyvédi gyako*-
latot folytatott . A háború alatt harc tér i szol
gálatot teljesített, majd miniszterelnökségi 
sajtófőnökké nevezték ki. A bukares t i béke
tárgyaláson a miniszterelnökséget képvi
selte. 1918 óta ügyvédi gyakorla tot folytat. 

Gonda Illés, r.-t. vezérigazg., szül. Kálná, 
(Zemplén m.), 1884. Középiskoláinak elvég
zése u tán a bpesti egyetemen ál lamtudori 
oklevelet nyert. 1915. megalapította a M agy. 
Orsz. Biztosító Intézetet. Később a PhániX 
Életbiztosító Társaság ügyv. igazgatója lett. 
A m. kir. kormányfőtanácsosi címmel tün
tették ki. Cikkei különböző szaklapokban ^0-
lentek meg. ! 

Gonda István, zongoraművész, szül. Bu
dapest, 1895. aug. 16. Középiskoláit és zené
művészeti tanulmányai t Bpesten végezte. A 
háború alatt mint tart . hadnagy harctér i szol
gálatot teljesített és a bronz vitézségi érmét 
és a Károly-csapatkeresztet kapta meg. 1919. 
Bécsben és Németországban számos sikerült 
hangversenyt adott . ' 

Gosztonyi Emil, ügyvéd, szül. Kölesfaivá, 
1879 máj . 18. Középiskoláinak befejezése 
után előbb a műegyetem, majd a tud. egye^ 
tem jogi fakultásának volt hallgatója, ahol 
jogi és ál lamtudományi doktorrá avatták'. 
Később letette az ügyvédi vizsgát és a fő
városban kezdett ügyvédi gyakorlatot. A há
ború alatt végig harctéri szolgálatot teljesí
tett, ahol „mozgófedezék" elnevezés alatt öt
letes konstrukciót szerkesztett. A háború u tán 
Bpestre visszatérve, ügyvédi gyakorlatát 
folytatta és értékes jogi, valamint szakiro
dalmi munkásságot végzett. Jogi cikkei kü
lönböző jogi közlönyökben és napi lapokban 
jelentek meg. 

Gosztonyi Vilmos, főorvos, belgyógyász^ 
szül. Kövesfalva, 1887 márc. 22. Orvosi tanulj 
mányainak elvégzése után a tüdő- és belgyó
gyászat terén szerzett gyakorlatot különböző 
kórházakban és szanatór iumokban. A háboT 
rút a harctéren töltötte és a koronás a rany 
érdemkereszt, a Károly-csapatkereszt és a II» 
oszt. vöröskereszt kitüntetésekben részesült, 
Utána Budakeszin magángyógyintézetet ala
pított. G. állandó cikkírója az orvosi szak7 
lapoknak, amelyekben a modern belgyógyá* 
szati therápia számos új út jára világít rá . 

Góth Ferenc, kúr ia i lanácselnök, szül'. 
Eger, 1864 dec. 9. Egerben végezte jogi ta
nulmányai t és ugyancsak ott szerezte még 
a jogi doktorátus t . Az ügyvédi vizsgát 1890. 
tette le Bpesten. Igazságügyi működését 
1891. kezdte meg Szatmáron, mint alügyész. 
1894—97. a bpesti ügyészségen működö th 
1897. Nagybecskerekre, illetve Temesvár rá 
helyezték át kir. ügyészi minőségben. 190.¾ 
a temesvári kir . í télőtábla elnöki t i tkára lett. 
1904. a fehértemplomi törvszék elnökévé né^-
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vezték ki, 1907. ugyanebben a minőségben 
a kassai törvényszék élére került , majd 
1914. u. o. tanácselnök lett. 1921. a bpesti 
kír. í télőtáblához nevezték ki tanácselnök
nek. 1928. lett kúriai tanácselnök. 

Góth Sándor, színművész, szül. Buda
pest, 1875. Szülei a mérnöki pályára szán
ták, azonban G. leküzdhetetlen vágyat érezve 
a színészet iránt, szüleinek tudta nélkül el
végezte a színiakadémiát. Színészi pályafutá
sát a debreceni színházban kezdte meg. Deb
recenből a Kolozsvári Nemzeti Színházhoz 
szerződött, ahonnan rövid idővel a Vígszín
ház megnyitása után annak tagjai sorába 
szerződtették és azóta is ott játszik. Kiváló 
játéktudásával és művészi alakításaival csak
hamar a legismertebb színművészek egyike 
lett. Jellemszínészi szerepkörében főként a 
társadalmi színdarabokban aratot t számos 
nagy sikert, hatásos, művészi alakításával. 

Gothárd Kálmán (homorodalmási) , ny. 
ti. államtitkár, szül. Sztána, 1874 márc . 5. 
Középiskoláinak elvégzése u tán a kolozsvári 
jogtudományi egyetemen ál lamtudományi 
doktorátust szerzett, majd Hunyad vármegye 
közigazgatásának szolgálatába lépett. 1879. 
megválasztották a bánffyhunyadi j á rás szol-
gabírájává, majd berendelték a földművelés
ügyi minisztériumba szolgálattételre. A há
ború alatt egy ideig harctéri szolgálatot tel
jesített és több ízben kitüntette magát. Ké
sőbb felmentették a katonai szolgálat alól, 
amikor is folytatta működését a miniszté
riumban 1920. miniszteri tanácsossá, 1924. 
pedig helyettes ál lamti tkárrá nevezték ki. 
1927. vonult nyugalomba. 

Gond a Henrik dr., ügyvéd, ny. min. taná
csos, szül. Ugar, 1880 dec. 31. Középiskolai 
és egyetemi tanulmányainak befejezése után 
jogi és politikai doktorátust , valamint ügy
védi oklevelet szerzett. Tíz éven át felelős
szerkesztője volt a Magyar Tudósítónak. A 
koalíciós kormány, saj tópropaganda céljá
ból, hosszabb külföldi körút ra küldte, ké
sőbb a keresk. minisztér ium saj tóosztályának 
vezetője és a külföldi hírszolgálat szervezője 
lett. A koalíció bukása után megvált hivata
lától !és ügyvédi gyakorlatot folytatott. A 
háború alatt harctéri szolgálatot teljesített, 
majd Wekerle Sándor miniszterelnökségi 
sajtófőnökké nevezte ki. A forradalom ki
töréséig a cenzúra vezetését is ellátta. A bu
karesti béketárgyaláson a miniszterelnöksé
get képviselte. Wekerle miniszterelnök, a 
béketárgyalásokat előkészítő sajtópropaganda 
megszervezésére, Svájcba küldte, a forra
dalmi kormány azonban visszavonta megbí
zatását. Hazaérkezése óta ügyvédi gyakor
latot folytat. 

Göhl Albin, főorvos, szül. Mecenzéf (Aba-
ú.j-Torna m.), 1893 jún . 3. Középiskoláit 
Kassán és Rozsnyón, egyetemi tanulmányai t 
Bpesten végezte. 1916. orvosi oklevelet szer
zett. Később a Szent Is tván-kórház segéd-, 
illetve alorvosa, majd közkórházi adjunktus 

lett. A háború alatt , mint népfelkelő polgári 
orvos teljesített szolgálatot. A vöröskereszt 
díszérmével tüntet ték ki. A Ferencz József 
Pénz tár rendelő intézetének, a Máv. beteg-
segélyző pénztár rendelőintézetének, a Pos
ta takarékpénz tá r betegsegélyző "intézetének 
v. orvosa. Volt székesfővárosi iskolaorvos, 
1929. a M. B. I. törökbál in t i tüdőbetegszana
tó r iumának vezető főorvosává nevezték ki. 

Gőczy Lajos, nőorvos, egyet. m.-tanár, 
szül. Dés, 1886 dec. 6. Egyetemi tanulmá
nyait Kolozsvárott és Bpesten végezte, majd 
a bpesti II. sz. női klinikán és a Rókus-kór-
ház nőgyógyászati osztályán működött . Ké
sőbb a Zita-kórház alorvosa lett. 1922. a 
pécsi egyetem adjunktusává nevezték ki, 
majd 1923. a szülészeti műtét tan m.-tanárává 
képesítették. Főbb önálló művei: A női húgy
cső záróizmának pótlása Goebel-Stückel nul· 
téttel, Szülések alkalmával keletkező lég· 
embóliákról, Méhelöesések gyógyítása egye
sített Neugebauer-Lefort-Mackenrodt műtéttel 
Fogómütétekről és a Császármetszésekről. 

Gömbös Gyula, honvédelmi miniszter, 
orsz.-gyűl. képviselő, szül. Murga, 1886 dec. 
26. Tanulmányai t Sopronban kezdte, majd a 
pécsi hadapródiskola elvégzése u tán katonai 
pályára lépett. 1912. a felső tisztitanfolyam 
vizsgájának letétele u tán a XIII. hadtest ve
zérkari osztályához vezényelték. A háború
ban hadtestének vezérkaránál , majd a 42. és 
6. hadosztályparancsnokságnál , később a 83 
dandárná l szolgált. 1916. megsebesült és fel 
épülése u tán a honvédelmi minisztériumba 
vezényelték. Innen a belügyminisztériumba 
került, ahol az erdélyi menekültek repatriá
lásának ügyét vezette. 1917. Bécsben a hon
védelmi miniszter mellett teljesített szolgála
tot és ez időben írta Die ungarische Armee 
c. tanulmányát . 1920. megjelent tanulmányá
ban azt a tervet terjesztette a honvédelmi mi
niszter elé, hogy álljanak a frontokról haza
térő csapatok elérte és buktassák meg a for
radalmat . A forradalom alatt a hadügyminisz
térium szolgálatában ellenforradalmi tervet 
dolgozott ki. 1919. a Move elnökévé válasz
tották. Még ez évben nyugdíjaztatta magát 
és a forradalmi ko rmány internálása elől 
Bécsbe szökött, ahol ellenforradalmi tevé
kenységet folytatott. Később Szegedre került, 
ahol az A, B. C. ka tonai előadója, majd a 
szegedi ko rmány hadügyi államtitkára lett. 
Ebben a minőségben résztvett a nemzeti had
sereg megszervezésében. 1921. a törökszent
miklósi kerület választotta képviselőjévé. A 
nemzetgyűlésben vezető szerepet vitt és fő
szereplő volt a IV. Károly puccskísérletének 
meghiúsításában. 1922. az egységespárt alel
nökévé választották és ebben a minőségben 
győzelemre vezette a pár t választási hadjára
tát, ő maga az abádszalóki kerület képvise
lője lett és mint a fajvédőpárt vezére csakha
mar Bethlen Istvánnal is szembekerült. 1923, 
kivált az egységespártból és ellenzékbe ment» 
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1926. régi kerületében ismét mandátumot ka
pott, majd 1929. a honvédelmi miniszter po
litikai államtitkára s még ugyanez év októ
berében hadügyminiszter lett. 

Gömbös László (jákfai), államr. taná
csos, az útlevélhivatal h. vezetője, szül. 
Tolna, 1889 szept. 20. Tanulmányait Bpes-
ten végezte és 1913. nyert á l lamtudományi 
doktorátust. A budai ev. egyház egyházi ta
nácsosa és az Orsz. Bethlen Gábor Szövet
ség szakosztályi elnöke. 1911. lépett rendőri 
pályára és 1925. kapta meg rendőrtanácsosi 
kinevezését és az útlevélosztály h. vezetésé
vel bízták meg. A tanácsköztársaság ura lma 
alatt ellenforradalmi magatartása miatt me
nekülni volt kénytelen. Különböző technikai 
újítása mérnöki körökben is ismertté tet
ték nevét. Legutóbbi szabadalmát a Máv. 
most vezette be. 

Gömöri Elek, r.-t. vezérigazg., szül. Ne-
dec, 1877 ápr. 13. Iskolai tanulmányait Bu
dapesten végezte, majd a Magyar Folyam-
és Tengerhajózási r.-t. tisztviselője volt. Ké
sőbb megalapította a Royal Festő- és Mosó-
gyár r.-t.-t, amelynek igazgatója lett. A há
ború alatt mint százados harctéri szolgála
tot teljesített és több kitüntetésben részesült. 
A Magyar Gőzmosógyárak Orsz. Szövetségé
nek elnöke, az Orsz. Iparegyesületnek igazg. 
tagja és a Kereskedők és Iparosok Hitelinté
zete r.-t. alelnöke. 

Gömöri Pál, egyetemi tanársegéd, szül. 
Bpest, 1905 febr. 26. Középiskoláit a Cis-
tercita-Rend Szent Imre főgimnáziumában, 
egyetemi tanulmányait 1922—28. a Magy. 
kir. Pázmány Péter Tudományegyetemen vé
gezte. Mint egyetemi tanársegéd élénk szak
irodalmi tevékenységet fejt ki. Tudomá
nyos szakcikkei különböző szaklapokban és 
folyóiratokban jelennek meg. 

Gömöri Vilmos, állatorvos, vágóhídi igaz
gató, szül. Nagyveszverés, 1880 júl. 25. Kö
zépiskoláit Rozsnyón, egyet, tanulmányait 
Bpesten végezte. Tanulmányainak befejezése 
után mint kórházi állatorvos Bpesten műkö
dött, majd 1919. újpesten gyakorló állatorvos 
lett és vágóhídi igazgatóvá választották. A 
háborúban mint főhadnagy-állatorvos vett 
részt és dicsérő oklevéllel és arany érdem
kereszttel tüntették ki. A Jószív Gyermekba
rát Egyesület társelnöke, a József Főherceg 
Szanatórium Egylet alelnöke, az Üjpesti Men-
töegyesület igazg. tagja, stb. Városi képv.-
test. tag. 

Gönezy Gyula (bistei), ítélőtáblai tanács
elnök, szül. Prágában, 1866 jún. 11. Közép
iskoláit és egyet, tanulmányait Budapesten 
végezte, ahol 1889. jogi doktorátust nyert. 
1892. Esztergomban mint albíró, 1898. Muzs-
lán mint járásbíró, 1902. a bpesti keresk. és 
váltótörvényszéken mint törvsz. bíró műkö
dött. 1909. a IV. ker. járásbíróság vezetésé
vel bízták meg. 1913. kapta meg a táblabírói 
kinevezését a bpesti ítélőtáblához, ahol 1919 

óla mint az egyik polg. tanács elnöke mű
ködik, s mélyreható jogérzéke számos ügy
ben olyan gyakorlatot teremtett , mely ha
sonló ügyekben ítélkezési alánul szolgál. 

Gönezy Jenő, r.-t. igazg., szül. Nagyvá
rad, 1881 ápr. 6. Középiskolai tanulmányait 
Nagyváradon végezte, majd ugyanott import-
vállalatot létesített. A háborúban harctéri 
szolgálatot teljesített. A nagy- és kisezüst 
vitézségi érmek tulajdonosa. Hazatérése u tán 
Bpesten a m. áll. kávéközpont vezetőjévé ne
vezték ki. 1919. a Süss Nándor r.-t. kötelé
kébe lépett, amelynek igazgatója, majd 1921. 
vezérigazgatója lett. Az Aranka Gőzmalom 
r.-t. igazg. tagja. 

Görgey István (görgői és toporci), szül. 
Kohány, 1886 aug. 4. Középiskoláit Sátor
aljaújhelyen és Eperjesen végezte, majd a 
bpesti József-műegyetemen szerzett 1908. ve
gyészmérnöki oklevelet. Azután a kassai 
szeszkísérleti állomás szolgálatába lépett. 
Csakhamar kinevezték királyi ipari segédfel
ügyelővé a kereskedelmi minisztériumba, 
hol az élelmezési és vegyészeti iparok szak
előadója volt. Közben jogot hallgatott és 
1911. Kolozsvárott ál lamtudori oklevelet szer
zett és elvégezte a kereskedelmi akadémiát . 
1914. már a bpesti felső ipariskola tanára 
volt, azonban beosztását a minisztér iumban 
is megtartotta. A háború alatt több jelentős 
gazdasági intézményt irányított . Az összeom
lás után a külügyminisztérium osztálytaná
csosává nevezték ki. A kommunizmus alatt 
Wienbe menekült és résztvett az ellenforra
dalom megszervezésében. A kommunizmus 
bukása után, mint a kereskedelmi miniszté
rium osztálytanácsosa folytatta működését . 
A második nemzetgyűlési választások idején 
tűnt föl a politikai életben. 1922. egységes
párti programmal Sátoraljaújhely küldötte a 
parlamentbe. Közgazdasági műveltsége révén 
csakhamar az országgyűlés vezető személyi
ségei közé emelkedett. Tagja a pénzügyi, kül
ügyi, közgazdasági, közlekedésügyi és kiván
dorlási bizottságnak, előadója volt az auto
nóm vámtarifajavaslatnak és az összes nem· 

I zetközi kereskedelmi szerződéseknek, a Déli 
Vasúti nemzetközi egyezménynek és a keres
kedelmi minisztérium majdnem valamennyi 
javaslatának és több év óta a külügyi és a 
kereskedelmi tárca költségvetéseinek is. Az 
orsz. és fővárosi egységespárt egyik megala
pítója. 1926. régi kerültében kapot t mandá
tumot. A Kozma Jenő vezetése alatt álló 
Polgári Egység Klubjának igazgatója, 

Görgey József (vitéz, görgői és toporci) , 
földbirtokos, országgyűl. képv., szül. Deb
recen, 1886 már . 3. Középiskoláinak elvég
zése u tán a Ludovika Akadémia növeu-
déke lett. Mint huszárkap i tány küzdöt te vé
gig a háború t és a III. o. kat . érdemkeresz
tet, a Signum Laudiert, a Károly-csapatke-
resztet és a sebesülési é rmet kap ta meg. 
1916. orosz fogságba került , a h o n n a n 1918. 
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mint csererokkant tért vissza. A harc té ren 
tanúsí tot t önfeláldozó és bátor magata r tá 
sáért a ko rmányzó vitézzé avatta. Egységes-
pArti programmal küldte a barcsi kerület 
a par lamentbe . 

Görgey László (vitéz, görgői és toporci) , 
vfti, főjegyző, országgyűl. pótképv., szül. 
Liptószentmiklós, 1877 szept. 7. A bpesti 
egyetemen jog- és á l lamtudor i oklevelet 
szerzett. Előbb a Máv., majd Borsod megye 
szolgálatába lépett. A háborúban katonai 
szolgálatot teljesített és több ki tüntetésben 
részesült. 1917. vm. főjegyzővé választották. 
A kommün alatt vagyonának e lkobzására 
és börtönbüntetésre ítélték. 1925. vitézzé 
avatták és a miskolci j á rás vitézi hadna
gyává nevezték ki. 1926 óta Miskolc pótkép
viselője. 

Görgey Márton, tisztifőorvos, szül. Tisza
dob, 1888 dec. 25. Középiskoláit Debrecen
ben, egyet, tanulmányai t Bpesten végezte, 
ahol sub auspiciis regis avat ták doktorrá . 
Résztvett a háborúban mint tart . főorvos. 
Hősiességéért 2 Signum Laudisszal, a kisezüst 
vitézségi éremmel, a Károly-csapatkereszttel 
és felsőbb parancsnokságának elismerő leve
lével tüntették ki. 1919. Balmazújváros köz
ségi orvosa lett. 1924 óta Hajdu várm. tiszti
főorvosa. Jelentékeny munkása az orvosi szak
irodalomnak. Debrecen város társadalmi éle
tének kimagasló alakja. Több egyesület veze
tőségében foglal helyet. 

Görög Frigyes, r.-t. igazg., szül. Bpest, 
1890 márc. 30. Középiskoláit és az egyetemet 
a fővárosban végezte, ahol jog- és államtud. 
oklevelet nyert. Tanulmányainak befejezése 
Otán mint litkár a Pénzintézetek Orsz. Egye
sületének kötelékébe lépett. Később főtit
kár rá nevezték ki. A T. É. B. E.-vel történt 
fúzió után az egyesület vidéki osztályainak 
előadója lett. 1920 óta a Központi Leszámoló 
Beink igazgatója. A Pénzintézetek Orsz. Biz
tosítója r.-í.-nak és a Központi Leszámoló 
Rank r.-f.-nak igazg. tagja. Számos közgaz
dasági és pénzügyi cikke jelent meg beb és 
külföldi szaksajtóban. 

Görög László, író és hír lapíró , szül. 
Nyíregyháza, 1903 szept. 30. Középiskoláit 
Nyíregyházán végezte. Tanulmányainak be
fejezése után újságíró lett. Versei, novellái, 
humoros karcolatai Az Est, Magyarország, 
Újság és más lapok, valamint folyóiratok 
hasábjain jelentek meg. Színházi kri t ikákat 
is ír. Az Andrássy-úti és a Terézkörúti szín
padok műsoraiban Szerelmi levelező, A ka
land, Az utolsó Faun és A legpechesebb 
ember c. darabjaival szerepelt. 

Görömbey Imre , szobrászművész, szül. 
Tiszabercel, 1900 júl. 16. Középiskoláinak 
elvégzése után az Iparművészeti Főiskolát 
Bpesten végezte. Hosszabb ideig nevesebb 
szobrászművészek műtermében dolgozott, 
nuvjd 1925. műtermet nyitott. A Műcsarnok 
kiállításán Jövendő c. szobrával jelentékeny 

sikert aratott . Megnyerte a mezőcsáti és bán-
hidai hősiemlékpályázatok első díjait, vala
mint a nyíregyházai Kovács István emléktnű 
első díját és kivitelét. Jelentősebb szobrai: 
Hiszekegy, Gondok, Kőtörök és Forrás. Is
mertebb portréi : Josephine Baker, Édes 
anyám, Szalánczy Bertalan és vitéz Pataky. 
Művészetét lobbanó lendület, erős plasztika 
és nagyvonalú rajz jellemzi. 

Grabovszky Miklós, min. tanácsos, a föld
művelésügyi minisztérium elnöki osztályának 
vezetője, szül. Ungvárott, 1878 márc. 13. Kö
zépiskolái u tán a bpesti Kereskedelmi Aka
démiát, a bpesti egyetem jogi fakultását vé
gezte, hol 1906. á l lamtudori oklevelet szerzett. 
1898. mint napidíjas kezdte állami szolgála
tát. 1906. nevezték ki a földművelésügyi mi
nisztériumba. 1908. Darányi földm. miniszter 
a felvidéki kirendeltséghez küldte ki. Ennek 
főnökhelyetteseként nagy része volt a felvidék 
gazdasági újjáépítésének munkájában . 1917, 
évben Temes megyében, majd Fejér megyében 
a hadseregellátás miniszteri biztosává nevez
ték ki. 1918. mint kormánybiztoshelyettes 
több vármegye területén a közélelrne?és 
ügyeit intézte az összeomlásig. Azután a mi
nisztérium munkásügyi osztályának vezetője 
lett, majd 1926 óta az elnöki osztály főnöke, 

ι Kiváló szerepe van a szociális törvényalko-
i fásokban, az átmeneti idők bonyolult miui-
1 kásügyi igazgatásának átszervezésében és fej-
| lesztésében. Szociálpolitikai alkotásaival nagy 
i érdemeket szerzett. Számos előadáson, tan-
I folyamon ismertette a munkásügyi kérdése

ket. Lelkes támogatója a földmunkás-szövet
kezeti mozgalomnak. A földmunkavállakozó-
szövetkezetek ellenőrzőbizottsága tagjává vá
lasztotta. Helyet foglal az O. K. H. felügyelő
bizottságában és több szociális és kulturális 
egyesület, szövetség és intézmény vezetősé
gében. 

Graeffl Jenő (poroszlói), földbirtokos, 
országgyűl. képv., szül. Bashalompuszta, 
1853 nov. 17. Középiskoláit Bpesten és Drez-

J dâban, a gazdasági akadémiá t Hohenheia-
ben végezte. Azóta bir tokát kezeli. Élénk 
tevékenységet fejt ki a szabolcsmegyei kö*. 
életben. Régebben 48-as Kossuth-párti kép
viselő volt, most egységespárti programmal 
képviseli a tiszafüredi kerületet . 

Graf Ödön, az Omíce bajai fiókjának 
igazgatója, szül. Monostorszeg, 1883. Kö
zépiskoláit Zomborban végezte. A háború 
alatt a t aka rmányközpon t vezetője volt, 
1925. Baján telepedett le. 1928. az Omke ba
jai kerülete egyhangúlag igazgatójává vá-
lasztotta. 

Gramling Kornél, kir . ügyészs. alelnök, 
szül. Bálványszakálason, 1877 márc. 3. Kö
zépiskolai tanulmányai u tán a bpesti egyet, 
jogi fakultását végezte el, majd bírói vizsga 
tett. 1900. mint joggyakornok lépett igazság, 
ügyi szolgálatba. 1913. már Zombor vezető 
ügyésze. 1922 óta a bajai kir. ügyészség élén 
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áll. Mint kiváló jogászt ismerik, kedvelt tagja 
Baja ügyvédi és bírói társadalmának. Egyházi 
és társadalmi egyesületek funkcionáriusa. 

Gratz Gusztáv, ny. miniszter, orszgyüí. 
képv. szül. Gölnicbánya, 1875 m á r c 30. Jog
os államtud. oklevelének megszerzése u tán 
hírlapírói pályára lépett. A Pester Lloyd, 
majd a Die Zeit munkatársa, 1906. a Neue 
Freie Presse magyarországi szerkesztője lett. 
Ekkor választották meg az új egyházi kerü-
ket képviselőjévé. Itt kezdődik politikai pá
lyafutása. 1917., mint osztályfőnök a közös 
külügyminisztérium kereskedelempolitikai osz
tályának vezetője lett, majd az Eszterházy-, 
később a Wekerle-kormányban a pénzügyi 
tárcát vállalta el. Három hónapi működés 
után lemondott, hogy újból elvállalja a kül
ügyminisztériumban viselt állását. Érdemeiért 
a király v. b. t. tanácsossá nevezte ki. A 
bresztlitovszki és bukaresti béketárgyaláso
kon osztrák-magyar részről ő vezette a gaz- j 
dasági természetű alkudozásokat. Itteni mű
ködéséért a Lipót-rend hadiékítményes nagy
keresztjét és az I. o. polg. érdemkeresztet 
kapta. A kommün alatt a bécsi ellenforra- | 
dalmi bizottságban működött , majd 1919. 
Magyarország bécsi követe, 1921. pedig a 
Teleky-kormány külügyminisztere lett. Ká
roly király első visszatérésekor állásáról le
mondott, azután az uralkodó és a kormány 
közötti közvetítő szerepét vállalta. A király 
második visszatérésekor, annak kíséretében j 
letartóztatták, majd rövidesen szabadlábra j 
helyezték. Ezután visszavonult a politikától, j 
Külföldi kongresszusokon vett részt, elöadá- j 
sokat tartott az Egyesült Államokbeli és 
európai metropolisokban a magyar kérdésről, j 
Folytatta publicisztikai tevékenységét a ha
zai és külföldi lapokban. 1926. pártonkívüli 
programmal képviselővé választották. A Ma
gyarországi Német Népművelési Egylet el
nöke, a Külügyi Társaság elnöki tanácsának 
tagja és nemzetközi jogi szakosztályának el
nöke. Számos szakegyesület vezetője, több 
vállalat igazgatóságának tagja, önál ló mun
kái: Nemzetközi jog, Alkotmánypolitika, 
Thza Kálmán élete, Ausztria-Magyarország 
(jazdasagi politikája a háborúban (németül 
és angolul), Európai külpolitika és számos 
hosszabb tanulmány. 

Graul Ernő, ügyvéd, ny. kir. kincstár i 
ügyész, szül. Bpest, 1887 aug. 26. Középisko
láit Bpesten, egyet, tanulmányait Bpesten, 
Strasszburgban és Berlinben végezte. Tanul
mányainak befejezése után a kincstári jogügyi 
igazgatóság kötelékébe lépett, ahol mint kincs
tári ügyész működött. 1920. nyugdíjaztatta 
magát és ügyvédi irodát nyitott. Elnöke volt 
a Joghallgatók Tudományos Egyesületének és 
egy ízben a Nemzeti Diák-kongresszus egyik el
nökévé választották. 1908. nagyobb nemzet
gazdaságtan! munkál írt Gazdasági válságok 
elmélete címen, amelyben érdekesen fejti ki 

a gazdasági válságok periodikus visszatérésé
nek törvényszerűségét. 

Graul Viktor, á l lamr. tanácsos, a főkapi
tányság intel lektuális csopor t jának elő
adója, szül. Bpest, 1891 aug. 21. Tanulmá
nyait Bpesten végezte, ahol á l lamtud. ál
lamvizsgát tett. 1910. lépett a rendőrség kö
telékébe. Előbb különböző kapi tányságokon 
teljesített szolgálatot, majd előadói minő
ségben a főkapi tányság intel lektuális osztá
lyához helyeztek át. A háború alat t az olasz 
és az orosz fronton teljesített szolgálatot. 
Magatartásáért több kitüntetéssel jutalmazták. 

Graf János , főorvos, szül. Selegszántó, 
1874 augusztus 15. Középiskoláit Nagyszom
baton, az egyetemet Grácban végezte, ahol 
orvos tudományi oklevelet nyert . Tanu lmá
nya inak befejezése u tán a gráci sebé
szeti k l in ikán működöt t , majd különböző 
bécsi k l in ikák kötelékében állott . Később 
a pozsonyi ál lami kórház orvosa volt. 
1908 óta, mint a kapuvár i kórház igazgató
főorvosa működik . A kórház fejlesztése te
rén eredményes tevékenységet fejtett ki. 
Számos egyesület vezetőségi tagja. A II. o. 
hadiékí tményes Vöröskeresztéretn tulajdo
nosa. 

Gregorich Emil, r.-t. igazg., szül. v a r a s d , 
1890 okt. 5. A bécsújhelyi kat . akadémia el
végzése u tán a közös hadseregben teljesített 
szolgálatot, majd a honvédhuszársághoz he
lyeztette át magát. A felső tisztitanfolyamot 
Bpesten, a hadi iskolát Bécsben végezte el, 
majd a szerb frontra rendelték. Később a 
honv. minisztériumban, mint előadót, a ve
zérkarhoz osztották be. Ugyanilyen minőség
ben szolgált a fronton is. A III. o. vaskoro
narenddel , a kat. érdemkereszttel, a bronz 
és az ezüst Signum Laudisszal, a sebesülési 
éremmel és a Károly-csapatkereszttel tüntet
ték ki. Még a háború alatt elvégezte à bécsi 
keresk. akadémiát . A kommün kitörése u tán 
külföldre ment, ahol több vállalatnál, mint 
gyakornok működött . Később a zágrábi Sla-
voniai Faipari r.-t. t i tkára lett. A gmundeni 
cementárugyárban tökéletesen elsajátította 
az asbestpala- és cementgyártás. 1920. az 
Eferníf-művek asbest- és cementpalagyár 
ügyv. igazgatójául hívta meg. A Gyosz. és az 
esztergommegyei Mentőegyesület választmá
nyi tagja. 

Greguss Andor, ügyvéd, szül. Kalocsán, 
1887. Középiskoláinak elvégzése u tán a bu
dapesti tud. egytemen tanult . 1910. doktori , 
1913. pedig ügyvédi oklevelet szerzett. A fő
városban ügyvédi irodát nyitott és több nagy
szabású pör vitelével jó hírnévre tett szert. 
Bársony János egyet, tanár, európai hírű or
vos végrendelete körül támadt érdekes faj-
elméleti pörben feltűnést keltett ügyvédi sze
replésével az elhunyt tudós végakara tának 
védelmében. 

Greiner Béla, a Magyar-Olasz Bank RT. 
igazg. szül. Körmend, 1886 máj . 4. Közép-

ML-> · 
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iskoláit és az egyetemet Bpesten végezte. 
Tanulmányainak befejezése után a Magy. 
Agrár- és Járadékbank tisztviselője lett, majd 
az eszéki Siavoniai Agrár Takarékpénztárhoz 
helyezték át, ahol mint igazgató működöt t . 
1918, visszakerült a főintézethez, ahol 1919. 
igazgatóvá nevezték ki. A fiókhálózat meg
szervezésében eredményes tevékenységet fej
tett ki. A Szolnoki Mezőgazdasági Takarék
pénztár és a Gyöngyösi Bank r.-t. igazgató
sági tagja. 

Greskovics József, földbirtokos, orszgy. 
képv., szül. Csongrád, 1886 márc . 4. Isko
láinak elvégzése u tán családi b i r tokának ke
zelését vette át. Bir tokát mintagazdasággá 
fejlesztette. Élénk tevékenységet fejtett ki a 
gazdák megszervezése terén. A háborúban 
katonai szolgálatot teljesített és több ízben 
kitüntették. G. alapítot ta a kisgazdapárt 
csongrádi szervezetét. Szülővárosa egységes
párti programmal küldte az országgyűlésbe. 

Griper Miklós, plébános, országgyűlési 
képviselő, szül. Körmöcbánya, 1880. Tanul
mányait a besztercebányai teológián és a bu
dapesti egyetemen végezte, ahol teológiai 
doktorátust szerzett. Több tanulmányutat tett 
Németországban, ahol az antialkoholista moz
galmakat tanulmányozta. Sok publicisztikai 
és egyházi irányú cikke jelent meg az Egy
házi Közlönyben, Alkotmányban és az Igaz 
Szó c. lapban. 1910. Sóskút plébánosa lett. 
Mindkét nemzetgyűlésbe a csornai kerület 
választotta be ker.-szoc. programmal. 1926. 
a keresztény gazd. szoc. pár t programmjá-
val küldötte a parlamentbe régi kerülete. 

Groh Gyula, főisk. tanár , vegyész, szak
író, szül. Esztergom, 1866 jan. 15. A bpesti 
Állatorvosi Főiskola kémiai tanszékének ta
nára. A vegytudományok egyik legjelesebb 
magyar művelője. Munkásságának eredmé
nyeit előadásokban, számos értekezésben és 
több könyvben adta közre. Tudományos mon
danivalóit gondos formába öltözteti és mesz-
szemenő pontossággal és következetességgel 
építi fel. Munkái felölelik a kémia minden 
válfaját. A fizika terén is jelentős munká t 
végxett. Radioaktivitás és az atomok szerke
zete c. műve a magyar szakirodalomban elő
kelő helyet foglal el. önál ló kötetei: Általá
nos kémia, Organikus kémia, Anorganikus 
kémia, Kémiai laboratóriumi munkák jegy
zökönyve. Nagy használatnak örvendő tan
könyveket is írt. A tudományos egyesületek 
életében élénk szerepet visz. 

Groh József, ügyvéd, szül. Esztergom, 
1886 márc. 8. Középiskoláit Esztergomban, 
egy^t. tanulmányai t Budapesten végezte, 1901 
ügyvédi oklevelet szerzett. Tanulmányainak 
befejeztével mint ügyvéd Esztergomban tele
pedett le, ahol 1904 óta a közgazdasági pá
lyán is működik. Elnöke az Esztergomi Ke-
resk. és Iparbanknak az egyházmegye jog
tanácsosa, vármegyei bizottsági és városi kép
viselőtestületi tag. Egyházjogi munkái nyom

tatásban is megjelentek, több szaklapnak ez 
idő szerint is munkatársa . 

Grosch József, ügyvéd, szül. Tamási, 1875 
máj . 19. Középiskoláit Kecskeméten, egyet, ta
nulmányai t Budapesten és Kolozsvárott vé
gezte. Mint bírósági gyakornok kezdte pálya
futását és 1904. ügyvédi oklevelet szerzett és 
Pakson telepedett le. Az egyházmegye ügyé
sze, a dunántúl i ev. egyházkerület tvszéki bí
rája, a vmegyei törv.-hat. biz. tagja. 1910. tb. 
főügyésszé választották. 

Grósz Alfréd, zeneszerző, műépítész, szül. 
Budapesten, 1880. aug. 3. Középiskoláit és a 
kir. József Műegyetemet Budapesten végezte, 
1903. müépítészi oklevelet szerzett. Kora ifjú
ságában kezdett zenével foglalkozni. Dal a lift-
rőt c. szerzeményével tette nevét népszerűvé. 
A világháborút mint tűzérszázados küzdötte 
végig; többször kitüntették. Bár mint fiatal 
építész pályadíjat nyert , tehetsége kizáróan a 
zenéhez vonzotta és mindvégig megmaradt 
művészi pályáján. Rendkívül sok dalt költött, 
amelyek közül több bejárta a világot. Jössz 
majd utánam, a Pécskai cigánysoron, Messze 
van a Mester-utca vége, stb. c. hangulatos és 
finom romantikájú dalai jellemzik egész köl
tészetét. G. nyugati r i tmusra ültette át a ma
gyar nótát. Már 1921. Sári szentem, c. jazz-
számával kezdette meg a magyar népdalok-

I bői á tkomponál t jazz-számok sorozatát. G. 
j két operettzenét is szerzett. 

Grósz Gyula, orvos, egyet. m.-tanár, szül. 
Bpest, 1862 nov. 6. Középiskoláit és egyet. 
tanulmányai t Bpesten végezte, ahol 1887. or
vostudományi oklevelet nyert . 1892-ig a Ste
fánia gyermekkórházban Bókay professzor 
mellett működöt t . 1891—1892. mint az egye
tem ösztöndíjasa, külföldi tanulmányútra 
ment. Hazatérve, a bpesti Stefánia gyermek
kórházból kilépett és magángyakorlatot foly·. 
tátott. 1893. a Ferenc József Kereskedelmi 
Kórház gyermekorvosává nevezték ki és 
1923-ig mint rendelő-főorvos működött. 
1893—1898. az egyetemi II. sz. szülészeti és 
nőgyógyászati klinikán Tauffer tanár meg
bízásából az újszülöttek és csecsemők orvosi 
gondozásával foglalkozott. 1896. a pesti izr. 
hitközség Bródy Adél Gyermekkórházának 
főorvosává választották és a kórház igaz
gatásával bízták meg. 1916. a Pázmány Pé
ter tudományos egyetem orvosi karán a 
gyermekgyógyászat magántanárává képesí-

i tették. 1929. 33 évi értékes egészségügyi mű-
i ködése után nyugalomba vonult és azóta raa-
! gángyakorlatot folytat. A gyermekgyógyá

szat köréből 58 szakirodalmi dolgozata je
lent meg. 

Groszberg Jenő, h í r lapíró , szül. Buda
pest, 1894 máj . 11. Középiskolai tanulmányai' 
nak elvégzése u tán a világhírű hunfalvi és po
zsonyi rabbiiskolákat látogatta. Utóbbiban 
1917. rahbioklevelet nyert . 1926. átvette atyjá
nak, Groszberg Lipótnak Zsidó Üjság c..fele·.. 
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kezeti hetilapját, mely azóta is az orthodox 
magyar zsidóság nívós folyóirata. 

Gröber Béla, ny. h. á l lamti tkár , szül. 
Kecskemét, 1853 dec. 23. Tanulmányai be
fejezése után 1886. fogalmazói rangban a 
posta szolgálatába lépett. 1896. posta taná
csossá, 1908. pedig postaigazgatóvá nevezték 
ki. 1915. postafőigazgatói címet nyert, majd 
1918. valóságos posta- és távirdafőigazgató 
lett. 1919. h. államtitkári rangra emelték és 
egy évvel később nyugalomba vonult. Kiváló 
közszolgálati érdemeiért 1917. a király a Fe
renc József-rend középkeresztjével tüntette ki. 

Gruber Árpád, gyógyszerész, szül. Jász-
íényszaru, 1888 szept. 17. Középiskolai tanul
mányainak befejezése után a budapesti tud. 
egyetem hallgatója volt. 1910. elnyerte gyógy
szerészi oklevelét és Budapesten kezdte meg 
gyakorlatát. A háború kitörésekor katonai 
szolgálattételre vonult be. 1918. az Uránia 
gyógyszertárat bérelte, amely 1921. tulajdo
nába ment át. A Bpesti Gyógyszerésztestület 
választmányi tagja. 

Grün Béla, ügyvéd, szül. Makón, 1889. 
£gyet. tanulmányait Bpesten, Berlinben és Pa
risban végezte. A jogi doktorátust 1911, ügy
védi oklevelét pedig 1913. szerezte meg. Hír
nevét, mint kriminalista védőügyvéd alapította 
meg. A háború alatt nemzeti izgatás és kém
kedési ügyekben szerepelt, mint védő. A kom
munizmus alatt G. védte a jún. 24-iki magyar 
forradalom leverése után, a forradalmi tör
vényszék előtt a 404 ludovikás ellenforra
dalmárt. Ügyésze az Esti Kurir, Magyar Hír
lap és Újság c. lapoknak. Politikai sajtó
perekben és bűnügyekben elhangzott védő
beszédei a magyar kriminalista perbeszédek 
remekei. 

Grünbaum Ernő, orvos, szül. Zalaeger
szeg, 1895 febr. 9. Középiskoláit szülőhelyén, 
egyetemi tanulmányait Bpesten végezte. Kül
földi tanulmányutat tett, majd Bpesten telepe
dett le. Résztvett a háborúban és 3 éven 
át orosz fogságban volt. Bőrgyógyászati és 
kozmetikai értekezései különböző lapokban 
jelennek meg. A Magyar Hírlap munkatársa . 

Grünberger Ábrahám, főrabbi, szül. Opá-
lyi, 1880 dec. 25. Középiskoláit Nagyvára
don, a rabbiképző főiskolát Pozsonyban vé
gezte. Tanulmányainak befejezése után, 
mint helyettes rabbi Sárisápon működöt t . 
1910 óta Celldömölk főrabbija. Egyházi 
egyesületek létesítése és fejlesztése terén 
eredményes tevékenységet fejtett ki. Egy
háztörténelmi írásai az egyházi lapokban 
jelentek meg. 

Gschwindt Ernő (győri), gyárigazgató, 
crszággy. képviselő, szül Bpest, 1881 szept. 
27. Középiskoláit Bpesten végezte, majd a 
heidelbergi tud. egyetemen bölcsészettant ta
nult. Később a bpesti keresk. akadémiát vé
gezte. Tanulmányai befejezése u tán Hollan
diában és Németországban szerezte gyakor
lati ismereteit, majd hazajövet, a Gschwindt-
féle Szesz- és Élesztőgyár r.-t. szolgálatába 

lépett. 1907 óta a gyárvállalat vezérigazga
tója. A háború alatt harctéri szolgálatot tel
jesített és az 1. honvédhuszárezrednél tar
talékos századosi rangban szerelt le; meg
kapta a III. o. katonai érdemkeresztet, az 
arany és ezüst Signum Laudist, valamint a 
Károly-csapatkeresztet. Első ízben a török
bálinti kerület választotta nemzetgyűlési 
képviselővé keresztény-nemzeti párt i program
mal. Az országgyűlésbe ugyanaz a kerület 
küldte be, mint egységespárti képviselőjét. 
Gschwindt nagy szerepet játszik a főváros 
közgazdasági és társadalmi életében is. Tagja 
a székesfőváros törv.-hat. bizottságának, a 
Budapesti Keresk. és Iparkamarának, tőzsde
tanácsos, a Gyosz. igazg. tagja, valamint igaz
gatósági tagja a Pesti Magyar Kereskedelmi 
Banknak és a Vegyészeti Gyárosok Országos 
Egyesületének. 

Gubicza Ferenc, országgyűlési képviselő, 
szül. Bakonyszentlászló, 1870. Középiskoláit 
szülőfalujában és Nagygannán végezte. Veszp
rém vármegye törv.-hat. b izot tságának év
tizedek óta tagja. A háborús esztendők alatt 
Bakonyszentlászló bírája volt. 1922. a zirci 
kerület egységespárti programmal képvise
lővé választotta. Az 1926-i országgyűlésbe 
egységespárti p rogrammal küldték be vá
lasztói. 

Gulácsy István, felsőházi tag, szül. Be
regszász, 1866. Budapesti egyetemi tanulmá
nyai végeztével, Bereg megye szolgálatába 
állott. 1890. szolgabíróvá, majd 1905. al
ispánná választot ták. Működése alatt a me
gye számos községében j á rványkórháza t ál
lított fel. A forradalmi ko rmány elmozdí
totta állásából, de a Fr iedr ich-kormány fel
szólí tására újból elfoglalta alispáni hivata
lát. 1923. nyugalomba vonult. Szatmár-
Ugocsa-Bereg egyesített vármegyék törv.-
hatósága küldte a felsőházba. 

Gulner Elemér (nemes), várm. gazd. fel
ügyelő, szül. Abony, 1882 okt. 17. Középis
kolai t anu lmánya inak befejezése u tán a 
keszthelyi Gazdasági Akadémia hal lgatója 
volt. 1904. a Teréz iánum bátaszéki alapítvá
nyáná l segédgyakornoki minőségben kezdte 
meg államszolgálatát . 1913. az a lapí tvány 
csákonai (Temes vm.) ispánsági kerület ve
zetőjévé nevezték ki. 1920. a románok a 
hűségeskü megtagadása miat t k iutas í to t ták. 
Először a kul tuszminisz tér iumban, majd a 
földmívelésügyi minisz tér iumban, mint gaz
dasági felügyelő működöt t . Később a kalo
csai és kiskőrösi j á rások gazd. felügyeleté
vel bízták meg. 1926. áthelyezték a bara
nyamegyei és a pécsi gazdasági felügyelőség 
élére. Cikkei különböző szaklapokban jelen
nek meg. 

Gulyás József, tanár , i rodalomtörténész, 
szül. 1885. Tanulmányainak befejezése u tán 
tanári pályára lépett. A magyar mesevilág 
és a kurucköltészet tudományos feldolgozá
sával jelentős eredményeket ért el. Az ókori 

.költők műveinek részletes magyarázatával 



flnlyás 2 0 0 Gyalókay 

hézagpótló munká t végzett. Csokonai gyűj
teményes munkái t Harsányi István társasá
gában sajtó alá rendezte, önál ló művei: 
Vergilius jelzői, Magyarázatos Phaedrus, Az 
Argirus-mese földolgozásai, Argirus tündér
mese, A kurucköltészet hitelessége. Ezeken 
kívül számos dalszöveget, verset és Bujdosók 
címen színművet írt. Cikkei különböző la
pokban és folyóiratokban jelennek meg. 

Gn'vás Pál, irodalomtörténész, bibliográ
fus, szül. 1881. Tanulmányainak befejezése 
utón tanári pályára lépett. 1912. a Nemzeti 
Múzeum őre lett, később igazg.-őrré nevezték 
ki . . A könyvtártannal foglalkozó írásai hézag-
pótlóak. Tanulmányait a bel- és külföldi 
szakfolyóiratok közlik, öná l ló művei: id. Pé-
czeli József, Baif verstani reformkísérlete, 
De Muistre József gróf, Voltaire és Shake
speare, Balzac és a heraldika, Mátyás király 
könyvtára. Misztikus ünnepi asztal címen 
szépirodalmi műve jelent meg. 

Gunriel Károlv, vendéglős, i pa rkamara i 
tag, szül. Bpest, 1883 szerit. 23. Középiskoláit 
és a kereskedelmi akadémiát Bpesten végezte. 
Tanulmányainak befejezése u tán külföldre 
m'ent, ahol Svájc, Németország. Anglia és 
Franciaország legelőkelőbb üzemeiben képezte 
ki magát. 1905. a Nemzetközi Hálókocsi Tár
saság Csorba-tói fürdőtelepének igazgatója 
lett. 1908. ugyanezen társaság tátralomnici 
üzemét vette át. Amikor a kincstár Tátralom-
îiîcot megvásárolta, a földmívelési miniszté
rium űira őt bízta meg a fürdőtelep vezetésé
vel. 1910. Bpesten önállósította magát. Mint 
tart. százados résztvett a háborúban és a III . 
o. kat. érdemkeresztet, az ezüst és bronz Sig
num Laudiszt és a Károly-csapatkeresztet 
kapta meg. 1920. átvette a Ro?/a?-szálló ét
termeinek vezetését és 1926 óta a Gellért-
szSlló éttermeinek élén áll. A magyar vendég
lős és szállodás szakmának közismert vezér-
alakia. aki a közéletben is jelentős szerepet 
látszik. Szakkönyveket írt a pincértanoncis
kola számára. Szakirodalmi cikkei a szak- és 
napisajtóban látnak napvilágot. A Vendéglő
sök Besrerzési Csoportja r.-t. elnöke, az Ar
tézin S7ik»ízayár r.-t. és az új tátrafüredi 
Szontágh Szanatórium r.-t. igazgatósági tagja. 
A. pols. Signum Laudisznak és az Orsz. Ipar-
egyesület aranyérmének tulajdonosa. 

Gii i«lhardt Tibor, rendőrorvos- tanársos , 
szül. Marosvásárhely, 1887 márc. 17. Közép
iskoláit és egyet, tanulmányait Kolozsvárott 
végezte, majd a haditengerészet kötelékébe 
lépett, ahol a S. M. S. Aspern cirkáló főor
vosa lett. A háború alatt a Tegetthoff dread-
naughton teljesített szolgálatot mint sorhajó-
oryos és résztvett Ancona ostromában. Szol
gálataiért a koronás a rany érdemkeresztet 
és a Károly-csapatkeresztet kapta meg. 1920 
ófa az újpesti kerületi kapitányságon teljesít 
szolgálatot. Az O. T. t. orvosa, a gr. Károly-
kórháznak rendelő-főorvosa. 

Gutmann Henrik (báró), ügyvéd, szül. 
Nagykanizsa, 1890. Tanu lmánya i t a Cam
bridge!, berlini és bpesti egyetemeken vé
gezte, majd jogtudori és ügyvédi oklevelet 
szerzett. 1916. Szenlegyházfalván képvise
lővé választották, majd Sarkotics szerajevói 
ta r tományi főnök, később Földes Béla mi
niszter referense volt. 1929 óta ügyvédi 

! gyakorlatot folytat. 1919. Bernben megje-
! lent t anu lmánva Magvarország helyzetéről 
j Cornent la Hongrie ghiese vers le Bolshevism 

feltűnést keltett . 
Gut tmann István, á l lamr. s. felügyelő, 

szül. Nagysalló, 1897 ápr . 28. Középiskoláit 
Esztergomban végezte. A háború alatt az 
orosz és az olasz fronton küzdöl t . A hadi-
ékí tményes III. o. ka tona i érdemkereszt a 
kardokkal , a bronz vitézségi érem, a Kú~ 
roly-esapatkereszt és a sebesülési érem tu
lajdonosa. 1921. lépett a rendőrség szolga-

j la tába. 1925 óta a főparancsnokság tárta· 
j lékosztályában teljesít szolgálatot. 
j Gut tmann Jenő, nagyiparos , szül. Eper-
| jes, 1883. Pályáját a Magyar Textilipar rózsa-
| hegyi gyáránál kezdte. 1911. alapította meg 
| Miskolcon a Guttmann és Ζeillendorf-féle 
! textilgyárat, amelynek vezérigazgatója lett. 
! 1924. vállalatát részvénytársasággá alakí-
| totta át. 
I Gut tmann Manó, filmkölcsönzővállalati 
| igazgató, szül. Bpest, 1873 szept. 1. Közép-
; iskoláit, az iparművészeti és kereskedelmi 
j tanfolyamot egyidőben Bpesten végezte. 1891. 
| szobrászműtermet nyitott, majd 1895. ipar« 
j művészeti bútorgyárat alapított. 1909. film« 
í szakmára lépett, ahol több kölcsönvállalat-
; nak volt az ií?azsatóia. 1922. a Petőfi-centen-
! nár ium alkalmából elkészítette a Petőfi élete, 
j szerelme és halála c. magyar filmet. 1923. 
J alaní tot ta a Pá t r ia filmkölcsönzövállalatot. A 
| filmkölcsönzővállalatok egyesületének alapító 

tas ia és ügvvezető főt i tkára. A Magvar Film
klubnak négy éven át ügyvezető elnöke volt. 
Megszervezte a magyar filmszakma döntő
bíróságát. 

Giin<lisch Guidó. üffvvéd, szül. Nagvsze-
ben, 1884 aug. 20. Tanulmányai t a bécsi, ber
lini és bpesti egyetemeken végezte, majd 
jogtudorrá avatták. Ügvvédi oklevelének el-

! nyerése u tán Boesten folytatott gyakorlatot, 
• 1914. Szentáeotán képviselővé választották. 
j A háború kitörésekor katonai szolgálatra vo-
j nuit be. A Magyarországi német népművelő-
I dési egyesület elnöke. 

Gyaíókay Jenő (szentgyörgyv és gyaló-
kai) , ny. tűzérezredes, szül. Nagyvárad, 1874 
ápr. 28. Középiskoláit Nagyváradon, a mű
egyetem gépészmérnöki fakultását Bpesten vé
gezte. Mint egyéves önkéntes a hadsereg köte
lékébe lépett és 1895. tényleges hadnagy lett 
a 19-es tábori ágyúezrednél. Fokozatos előlép
tetések után a háborúban a 255. sz. ne
héz honv. tüzérezred parancsnokává nevezték 

1 ki. 1916. őrnagyi rangot kapott . Az összeom-
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lás után a fővezérséghez osztották be és 1920. 
alezredessé, majd ezredessé lépett elő. 1920. 
mint meghívott szakelőadó, a magyar had
történelmet adta elő a debreceni tud. egyete
men, 1921. pedig a bpesti Hadtörténelmi Le
véltárba osztották be és 1925. nyugalomba vo
nult. Gy. igen értékes és széleskörű szakiro
dalmi munkásságot fejtett ki, a hadtörténe
lemnek egyik legalaposabb ismerője. A Had
történelmi Közlemények felelős szerkesztője, 
a Magyar Történelmi Társulat igazg. választm. 
tagja, a Magyar Tudományos Akadémia lev. 
tagja. 

Gyarmaty Mihály (vitéz), kereskedő, szül. 
Balassagyarmat, 1894 máj. 10. Középiskoláit 
szülővárosában, a felsőkereskedelmi akadé
miát Pozsonyban végezte. Iskolai tanulmá
nyainak és úgy bel-, mint külföldön való ke
reskedelmi gyakorlatának befejezése után Ba
lassagyarmaton telepedett le. A háborúban 
harctéri szolgálatot teljesített és számos ki
tüntetésben részesült. A vármegye törv.-haí. 
bizottságának, a város képviselőtestületének, 
a Kereskedelmi és Iparkamarának tagja, va
lamint számos helyi egyesület vezetőségi tagja. 
1927. vitézzé avatták. 

Gyenes Lajos (szentgyörgyvári), festő
művész, tanár, szül. Szentgyörgyvárott, 1890 
okt. 14. Középiskoláit Keszthelyen végezte, 
majd az Országos Magyar Képzőművészeti 
Főiskolán szerzett rajztanári oklevelet. Utána 
a budapesti Bulyovszky-utcai főreáliskola és 
a brassói faipari szakiskola tanára volt. Köz
ben évente állami ösztöndíjjal a szolnoki mű
vésztelepen folytatta tanulmányait. 1915. a 
kolozsvári fa- és fémipari szakiskola taná
rává nevezték ki. 1918—19. a népjóléti minisz
térium hadigondozó hivatalában az iparügyek 
referense, majd a felsőipariskola tanára volt. 
1920-tól az újpesti fa- és fémipari szakiskola 
tanára. Számos hazai és külföldi tárlaton vett 
részt. 1917. Kolozsvárott önálló gyűjteményes 
kiállítást rendezett. Tabáni rézkarcaival aratta 
első számottevő sikerét Virágcsendélete (Szfv. 
M 1927), Virágcsokor c. festménye (Szépmű
vészeti Múzeum, 1927), pompás színeivel és 
kompozícióinak nagyvonalxi sásával a téliesen 
kibontakozott művészt mutatja be. Tagja a 
Képzőművészeti Társulatnak, az Orsz. Ma
gvar Képzőművészek Eevesületének, az Orsz. 
Magyar Iparművészeti Társulatnak, egyik meg
alapítója és főtitkára a Munkácsi-céhnek, tb. 
tagja a Magyar Népkultúrának. Számos kiállí
tás rendezőié és jurv-tagja. A fővárosi lapok 
gyakran közlik kitűnő rajzait, művészeti 
kritikáit. Gy. a szakirodalomnak is jeles 
tollú munkása, önálló művei: A bútorasz
talosság szerkezettana (Athenaeum). Bútor-
asztalossagi mintalapok. (A keresk. min. meg
bízásából.) Épület és bútorasztalosság szerke
zettana körébe vágó mintalapok. (Tanoncis
kolák számára. A kultuszmin. megbízása.) 
Ai otthon művészete. 

Gyenes Lajos (if j . ) , oki. építész, szül. 
Budapesten 1888 má j . 29. Közémskoláinak 
elvégzése u tán a bpesti József Műegyetemen 
építészi oklevelet szerzett. Rómában és Nagy
bányán festészeti tanulmányokat folytatott. 
Képei és grafikái a Műcsarnok és Nemzeti 
Szalon tárlatain szerepeltek. Mint építész szá
mos pályadíjat nyert , többek közt a Magy. 
Mérnök- és Építészegylet nagy pályazatát 

és utazási ösztöndíját. Bérházakon, iskolá
kon kívül több közismert épületet tervezett, 
ú. m.: a Neues Politisches Volksblatt szék
házát, a Bethlen-udvart, a nagykanizsai, ma
kói és ceglédi postaépületeket (ez utóbbia
kat dr. Neuschloss Kornéllal együtt) . A há
ború alatt a monarch ia katonai repülőtereit 
tervezte. A Lánchíd új átépítésénél Gy. ter
vezte az építészeti megoldásokat, melyért ki
rályi elismerést nyert . A Fészek Művészek 
Klubjának t i tkára, a Képzőművészeti Társu
lat törzstagja. 

Gyengő Kornél (miklósvári), tvszéki ta
nácselnök, szül. Nyíregyháza, 1871 jan. 28. 
Középiskoláit és egyet, tanulmányai t Bpes-
ten vesézte, 1894. államtudovi, 1898. jogtud. 
oklevelet nyert. Már 1893. bírói pályára lé
pett és mint joggyakornok a bpesti kir. tör
vényszéken kezdte meg működését . 1901. a 
keszthelyi járásbírósághoz albíróvá nevezték 
ki. 1902. a váci járásbíróságon teljesített 
szolgálatot és 1905. a szegedi tábla tanács
jegyzője lett. 1908. évben járásbíróvá és 1911. 
a hódsági járásbíróság vezetőjévé nevezték 
ki. Az újpesti járásbíróságnál mint a bí ró
ság vezetőié teljesített szolgálatot, majd 1921. 
a pestvidéki tvszék tanácselnöke lett, 1927. 
évben pedig a III. fizetési csoport jellegét 
kapta meg. 

Gyomlay Gyula,, egyet. ny. r. t anár , szül. 
Nagyvárad, 1861 júl. 29. Középiskoláit és az 
egyetemet Bpesten végezte, ahol bölcsészet
doktor! oklevelet nyert. 1883-tól a Bpesti 

| Középisk. Tanárképző Intézet gyak. főgimná
ziumának, később, 1902-től a báró Eötvös 
József Kollégiumnak szakvezető tanára is 
volt. 1918. az Erzsébet tud.-egyetemen böl
csészeti karán, a classica-philológiának ny. 
r. tanára lett. 1922. a kar dékánja, ma id 
1926. az egvetem rektor magnificusa volt. 
A Magyar Tudományos Akadémia levelező-
tagia, a Pázmány Péter-esvetemen a görög 
philológia magántanára . Főbb munká i : Bar-
tal-Malmosi latin mondattan, fátdolgozta és 
saitó alá rendezte); fíomeros Odysseiája (for
dítás) ; Platon és Aristoteles (szemelvények 
magy. fordításban) ; Platon válogatott művei 
(II. kötet) . Szemelvények P. Cornelius Ta
citus nagyobb történelmi műveiből; Demos
thenes beszédei; A görögök története a leg
újabb kutatások nyomán; A világhódító (1920. 
évi Teleki-díj nyertese). Szigorúbb értelem
ben vett tudományos munkái az Akadémiai 
Értekezésekben (Szt. István görög oklevelé
ről, a Homerosi kérdésről, Bölcs Leo takti-
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kajáról), a Nyelvtudományi Közleményekben 
(Az igeidőkről), a Magyar Nyelvben, és más 
folyóiratokban jelentek meg. Az Akadémiai 
classica-philológiai bizottság kiadványait 1907 
—1922. Gy. szerkesztette, mint a bizottság 
előadója. 

Gyökössy Endre, költő és ifjúsági író, 
.szül. Szeghalmon, 1880 nov. 30. A debreceni 
és budapesti egyetemeken hallgatott jogot és 
filozófiát. Pályáját a Máv. szolgálatában 
kezdte meg, ahol felügyelő lett. 1923. a Pe
tőfi Társaság tagjai közé választották. A 
Falusi Esték szerkesztője és Az Én Üjságom 
helyettes szerkesztője. Költészetét mély érzés 
és hazafias lendület jellemzik. Verseskönyvei: 
Idegen földön, Magyar muzsika, Szépország 
^zámüzöttje. Gyermek verses könyvei: Ezüst 
furulya, Nádihegedű. Regényei: Ki szereti a 
szépet? A palotai cserkészek, Táboroznak a 
palotai cserkészek, Földszerető magyarok, 
fíazavándorlók, A kis grófkisasszony. 

Gyömörey György (gyomoréi és teölvári), 
főispán, szül. Sümeg, 1873 dec. 27. Középis
koláit Nagykanizsán, a műegyetemet Bpes-
ten végezte, ahol gépészmérnöki oklevelet 
szerzett. Ezután a Keresk. minisz tér ium 
szolgálatába lépett és a vasúti és hajózási 
főfelügyelőség vasúti osztályába osztották 
be, később osztályfőnök lett. Az első nem
zetgyűlésen a celldömölki kerület képvise
lőjévé választotta kereszténypárt i program
mal . 1926. Zala megye főispánjává nevez
ték ki. 

Gyömörey István (gyomoréi és teölvári), 
országgyűl. képv., szül. Kőszeg, 1886 jan . 
1. Tanulmányai t a bécsi Theres ianumban 
és a pécsi jogakadémián végezte. A hábo
rút végigszolgálta és az a rany érdemkeresz
tet, nagyezüst és két kisezüst és a bronz vitéz
ségi érmet kapta meg. 1920. Nagykani
zsán főszolgabíró lett. 1926. egységespárti 
programmal választották képviselővé. 

Gyömörey Sándor (gyomoréi és teölvári) , 
földbirtokos, országgyűl. képv., szül. Ukk, 
1871 aug. 8. A bécsújhelyi ka tona i akadé
miát végezte, majd a hadsereg kötelékébe 
lépett. 1909. mint huszárkapi tány ment nyu
galomba. A háborúban önként jelentkezett 
szolgálattételre. Mint őrnagy szerelt le. Az
óta birtokán gazdálkodik. A zalaszentgróti 
kerület keresztény gazdasági és szociális 
programmal választotta képviselőjévé. 

Gyöngyösi József, ügyvéd, szül. Gyön
gyös, 1865 szept. 5. 1895. a Budapesti Ügy
védi Kör t i tkára , majd alelnöke, másodel
nöke és 1918-ig elnöke volt. 1897-től 1910-ig 
tagja volt az ügyvédvizsgáló bizottságnak, 
1902-től 1914-ig a budapest i ügyvédi k a m a r a 
válasz tmányának és 1914 óta tagja a Kúria 
ügyvédi t anácsának . 1917. megkapta a II . 
o. polg. hadiérdemkereszte t . 1922. kormány
főtanácsossá nevezték ki. 

Győrffy Aladár (csikcsatószegi és szent
imrei), ál lamr. tanácsos, a belügym. köz-

biztons. főosztály előadója, szül. Piliny, 1882 
má j . 3. Államtud. dok to rá tusa i a kolozsvári 
egyetemen szerezte. Tanu lmánya inak befe
jezése u tán szolgabírónak választották meg, 
majd tb. főszolgabíróvá nevezték ki. 1913. 
lépett a rendőrség kötelékébe, kapitányi 
rangban. 1928. helyezték a belügym. közbiz
tonsági osztályára. A hadiékí tményes Fe-
rencz József-rend lovagkeresztje, az 1908. 
emlékérem, a jubi leumi érdemkereszt, a 
polg. hadiérdemkereszt III. o., a porosz kir. 
koronarend III. o. és a német háborús em
lékérem tulajdonosa. 

György Endre , h í r lapíró , szül. Nyíregy
házán, 1898 febr. 16. Középiskoláinak elvég
zése után vidéki lapoknál dolgozott, majd a 
fővárosba került és a Kis Újság, a Budapest, 
a Friss Újság, valamint számos hetilap és 
folyóirat munka tá r sa lett. 1921 óta pedig 
az Újság belső munkatársa , ahol több éve 
a fővárosi rovatot vezeti. A Pesti Városháza 
c. sorozatában hétről hétre egyéni ízű meg
figyeléseket közöl a főváros eseményei felől. 
Karcolatai könyvalakban is megjelentek: 
Pesti városháza, Pillanatfelvételek a város
háza és városháziak életéről. 

György Jenő, kir. tanácsos és hajótársa
sági igazgató, szül. Budapesten, 1873 dec. 28. 
A Kereskedelmi Akadémia elvégzése után 
több éven át nagy külföldi vállalatok tiszt
viselője volt. A Magyar Folyam- és Tenger
hajózási Részvénytársaság megalakulásakor 
a vállalat meghívta és 1897. annak szolgála
tába lépett. A háború alatt a hadügyminisz
tér iumban a háborús hajózás kereskedelmi 
szolgálatának vezetésével bízták meg. Itt 
szerzett érdemeiért kir. tanácsossá nevezték 
ki és megkapta a Ferenc József-rend tiszti 
keresztjét és a vaskeresztet. Az összeomlás 
után a magyar hajózási intézőség vezetője 
volt. Megszervezte az ország hajóparkját. A 
magyar hajózás kifejlesztése körül jelentős 
érdemeket szerzett és nagy része van a du
nai hajózási vállalatok együttműködésének 
megszervezésében. 

György Lajos, r.-t. igazgató, szül. Jernye 
(Sáros m.), 1878 márc. 6. Középiskoláit Bu
dapesten végezte, majd a bankpályára lépett. 
1903. megalapította a Sárosmegyei Gazdák 
Szeszfinomító Szövetkezetét és annak vezér
igazgatója lett. 1910. meghivatott a Magy. 
Telepítő és ;Parcellázóbankhoz és vezette 
1914-ig annak pozsonyi afTiliációját, 1914. a 
központba helyeztetett át. Jelenleg mint a 
Magyar-Olasz Bank igazgatója, a Villányi 
Pezsgőgyárat vezeti. A Hazai Fatermelő r.-t. 
a Braun Illés kefegyár r.-t. és a Villányi 
Pezsgőgyár r.-t. igazgatósági tagja. 

György Vilmos, m. kir . postafőigazgató, 
szül. Ikland, 1869 máj . 3. Középiskoláit 
Nagyenyeden, a jogot Nagyváradon végezte. 
A posta- és távi rdatanfolyam befejezése 
u tán postatisztté nevezték ki. 1897. fogalma
zóvá minősítették át és a temesvári posta-
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igazgatósághoz osztották be, 1918. igazga
tóvá, 1919. pedig főigazgatóvá nevezték kiA 
A magyar tisztviselők által a megszállás alatt 
folytatott ellenállás egyik vezére volt, s mi
dőn Temesvárról menekülnie kellett, Sze
gedre jött, ahol 1921. az akkor szervezett 
postaigazgatóság vezetésével bízták meg. 
Szeged társadalmi életében élénk részt vesz, 
számos társadalmi egyesület tagja. 

Györgyi Dénes, építész, főisk. tanár , szül. 
Bpest, 1886 ápr. 25. Középiskoláit és egye
temi tanulmányait Bpesten végezte, ahol épí
tészi oklevelet szerzett. Tanulmányainak be
fejezése után külföldön egészítette ki isme
reteit. Hazajövet önálló tervezési és építő
művészi munkálatokkal kezdett foglalkozni. 
1907—1909. az Orsz. Magy. Technológiai 
Iparmúzeum iparoktatási tanfolyamainak ta
nára volt. 1909 óta az Iparművészet Főiskola 
rendes tanára. Mint építész, számos tervével 
nyert díjat úgy hazai, mint külföldi kiállí
tásokon és tervpályázatokon. 1910. a bpesti 
Szent Imre-templom tervpályázatának első 
díját, majd 1911. Pogány Móriccal együtt a 
turini nemzetk. világkiállítás magyar pavil-
lonja pályázatának első díját nyerte el. 
Számos állami és fővárosi épület tervezője. 
A Városmajor-utcai elemi iskola, a fiumei 
állami leánygimnázium Gy. müve. Ugyancsak 
Gy. végezte el a IV. Károly király koronázási 
ünnepsége alkalmával az útvonal művészi ki
alakítását. 1920. a kormány a barcelonai vi-

• iágkiáUitás magyar pavillonjának megterve
zésévei és a magyar kiállítás rendezésével 
bízta meg. A balatoni múzeumot és kultúr
palotát is Gy. építette. Ezidőszerint többek 
között a debreceni egyetem részleges épít
kezési és a székesfővárosi elektromos művek 
építkezési munkálatain dolgozik. 

Győri Ottmar, min. tanácsos, szül. Győr, 
1867 okt. 29. Középiskolai tanulmányainak 
befejezése után a Selmecbányái erdészeti 
akadémián szerzett erdőmérnöki oklevelet. 
Állami szolgálatát 1892. az orsovai erdőlii-
vatalnál kezdte meg, majd 1S95. az állami 
földmérésnél s.-mérnöki minőségben műkö
dött és később mérnökké, majd főmérnökké 
nevezték ki. 1909. a Wekerle-telep gondno
kává nevezték ki, mely állásában 1918-ig 
működött. 1918. Wekerle Sándor, az akkori 
miniszterelnök megbízta a Wekerle-telep ter
vezésével és az ő tervezete alapján építették 
fel a telepet. 1919. az állami földmérési hi
vatalnál műszaki főtanácsosi rangban nyert 
beosztást, később min. tanácsossá nevezték 
ki. Wekerle-telep társadalmi életének vezér
egyénisége és a telep úgyszólván, minden 
társadalmi, kulturális egyesületének elnöke, 
illetve védnöke. Pest vármegye törv.-hat. bi
zottságának tagja. 

Győri Pál, dalénekes, szül. Békés, 1890. 
Középiskoláinak befejezése u tán egyet, ta
nulmányokat folytatott és orvosi oklevelet 
nyert. Énekművészet! tanulmányait magán

úton végezte és 1923 óta a fővárosban több 
sikerült hangversenyt adott . 

Györki Imre, ügyvéd, orszgy. képv., szül. 
Kürtös (Somogy m.), 1886 febr. 26. Közép
iskoláit és egyet, tanulmányai t Bpesten vé
gezte, majd az egyesített bírói és ügyvédi 
vizsgát tette le. Tanulmányainak befejezése 
után a Budapesti Ker. Munkásbiztosító Pénz
tár tisztviselője lett. Ε minőségében került 
először közvetlen kapcsolatba a magyar mun
kássággal és az ott szerzett tapasztalatai 
alapján fordult egész erejével a munkáskér
dések felé. 1922. lépett az aktív politika po
rondjára, mikor Bpest északi kerülete és 
Debrecen városának I. kerülete szociáldemo
krata programmal képviselőjévé választotta. 
Az 1926-i országgyűlési választások alkal
mával mind a két kerület ismét mandá tum
hoz jut ta t ta és pár thatározat folytán mind
két esetben a debrecenit tar tot ta meg. A 
nemzetgyűlésen tagja volt különböző bizott
ságoknak és mindig a szabadelvű gondolat, 
közéleti tisztaság és a közszabadságok érde
kében harcolt. Az Esküdt-féle ügyet éles be
szédekkel hozta nyilvánosságra és ezért egy 
ízben palotaőrökkel távolították el az ülés
teremből. Minden a munkásságot , vagy a 
közszabadságot érintő kérdésben felszólalt. 
Éveken át napirenden tar tot ta a Somogyi-
Bacsó-féle gyilkossági ügyet. Tagja volt a 
frankhamisítási ügy kivizsgálására kiküldött 
25 tagú parlamenti bizottságnak. Mint ügy
véd is elsősorban munkásügyi és munkaügyi 
kérdésekkel, valamint politikai vonatkozású 
büntetőügyekkel foglalkozik. A Magyaror
szági Bánya- és Kohómunkások Országos 
Szövetségének és a Magyarországi Vas- és 
Fémmunkások Központi Szövetségének ügyé
sze. Űgy ügyvédi, mint parlamenti és köz
életi munkásságával a magyar szociáldemo
krata pártnak egyik igen értékes harcosa. 

Györkös Antal, orvos, szül. Ba t thyán-
falva, 1889. Orvosi oklevelet a bpesti egye
temen szerezte. 1918. Nagyrőcén helyettes 
városi tisztiorvos és körorvos, Kiskunlachá-
zán községi orvos volt. 1928 óta Rákospalota 
megyei város tisztiorvosa, az Ο. Τ. I. rendelő
intézeti orvosa és a Rákospalotai Önkéntes 
Mentőegylet ügyvezető orvos-igazgatója. 

Györkös József, a pécsi rk . leánygimn. 
igazgatója, szül. Csököly, 1885 jún. 22. Kö
zépiskolai tanulmányainak befejezése u tán a 
pécsi püspöki Hi t tudományi Főiskolát vé
gezte. Pappá szentelték 1909-ben. Középisko
lai tanári oklevelét a bpesti tud. egyetemen 
nyerte. 1909—12. a püspöknádasdi parókián 
mint s.-lelkész működött . 1912—14. a buda
pesti Szent Imre-kollégium tanulmányi fel
ügyelője volt. 1914. a pécsi püspöki taní tó
képzőintézetben tanároskodot t . 1919. a róni . 
kat. leánygimn. tanára , majd 1922. igaz
gatója lett. 1923 óta pécsi püspöki szentszéki 
bíró. Jelentős történelmi és pedagógiai iro
dalmi munkásságot fejt ki. 
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Győry Tibor (nádudvari) , h. á l lamti tkár , 
egyetemi rk. tanár , szül. Budapesten, 1869 
máj. 9. Középiskoláit és az egyetemet Buda
pesten végezte. 1893. szerzett orvosi okleve
let. Utána néhány évig a belklinikán és a köz
kórházban folytatta tanulmányait és elvé
gezte a középiskolai egészségtantanári tan
folyamot. A háborúban mint törzsorvos szol
gált különböző helyeken. Érdemei elismeré
séül a Ferenc József-rend lovagkeresztjével, 
a Signum Laudisszal és a II. o. vöröskereszt
tel tüntették ki. Orvosi szakirodalommal 
már akkor éveken át foglalkozott és ered
ményes tudományos kutatásainak elismeré
séül 1916. egyetemi rk. tanári címet kapott . 
1919. lépett közszolgálatba és 1927. a nép
jóléti és a munkaügyi minisztériumban h. 
államtitkárrá lépett elő, ahol 1925 óta a 
közegészségügyi osztály vezetője. Évtizedes 
közéleti és tudományos munkássága alatt 
széleskörű orvosi szakirodalmi tevékeny
fejtett ki és száznál több munká t írt az 
orvostörténelem köréből. Összegyűjtötte s 
magyarul és németül kiadta a Magyar Tu
dományos Akadémia támogatásával Semmel
weis összes munkái t , akinek magyarsága és 
prioritása érdekében számos irodalmi vitát 
folytatott. Kiadta „Magyarország orvosi bib
liográfiáját", megállapította egy terjedelmes 
monográfiában a „Morbus hungaricus" miben
létét stb. Gy. tagja több külföldi Akadémiá
nak és tudományos társulatnak. 

Győző Dezső, ügyvéd, szül. Mindszent, 
1875 aug. 17. Középiskoláit Szegeden, jogi 
tanulmányait a bpcsti egyetemen végezte. 
1903. ügyvédi vizsgát tett és Bpesten irodát 
nyitott. Résztvett a Polónyi-Lengyel-féle po
litikai, a Wohl Ármin-féle hagyatéki és a 
Landau-féle gyilkossági perben. A jogi iro
dalom és hírlapírás terén is emlékezetes mű
ködést fejtett ki. A Budapest közlekedési és 
vasúti rovatát vezette. Füzetsorozatban több 
jogi tanulmánya jelent meg a vasúti büntető, 
fegyelmi és kártérítési jogra vonatkozólag. 
A magyar turistasport egyik leglelkesebb 
művelője, a Magyar Turista Szöv. társelnöke, 
a Budapesti Turista-Egyesület elnöke. Az 
ő vezetésével és anyagi támogatásával épült 
fel a Csúcshegyen a B. T. E. 52 ággyal 

felszerelt dr. Gy. D. menedékháza, mely első 
ilyen alkotás volt a fővárosban. Jótékony» 
sági akciók, társadalmi egyesületek vezető 
tagja, a magyar vasutasok érdekeinek érde
mes szószólója. 25 év óta ügyésze a Vasuta
sok Orsz. Jótékonysági Egyesületének. 

Gyulai István, polg. isk. igazg., szül. 
Egyházszeg, 1868. Középiskoláit Szombat
helyen, a tanítóképzőt Csáktornyán végezte. 
A bpesti polgári és kereskedelmi iskolai ta
nárképzőben folytatta tanulmányait . Tanári 
működését Oravicabányán kezdte meg. 1911. 
Kispestre helyezték át, ahol a polg. leány
iskola igazgatójaként működik. Több tan
könyvet írt. Számos társadalmi egyesület ve
zetőségének tagja. A II. o. polg. hadiérdem-
kereszt, a polg. és katonai jubileumi érem 

i tulajdonosa. 
Gyulay Tibor a Budapest i Keresk. és 

I p a r k a m a r a ügyv. t i tkára , szül. Kolozsvár, 
1887 ápr. 12. Középiskoláit és egyetemi 

| t anu lmányai t szülővárosában végezte és 
| 1911 őszén sub auspiciis regis az állam

tudományok doktorává avat ták. Állami szol
gálatát 1909. a Központi Statisztikai Hiva
talban kezdte. 1911. a földművelésügyi mi-

j nisztériumba helyezték át. A háború egész 
| t a r tama alatt harctéri szolgálatot teljesített. 
j Kitüntetései: I. és II. o. ezüs vitézségi érmek, 
| bronz Signum Laudis és Károly-csapatke-
\ reszt. 1919. a külügyminisztérium gazdasági 
! osztályába helyezték min. t i tkári minőség· 
I ben. 1921. a Budapesti Keresk. és Iparkamara 
' ügyv. t i tkárává választot ta meg. 
! Gyurányi Ferenc, ügyvéd, szül. Zalaszent-
! grót, 1879 febr. 13. Középiskoláit Sopron-
í ban, jogi tanulmányai t Bpesten végezte, Az 
\ 1907. évben tett Bpesten ügyvédi vizsgát. 
j 1907—1909. Bpesten volt önálló ügyvédi iro-
i dája, majd 1909-től mint gyakorló ügy

véd ál landóan Körmenden működik. A há
ború alatt mint hadnagy szolgálatot telje
sített. Hadi kitüntetései: Signum Laudis á 
kardokkal , a bronz vitézségi érem és a Ká-
roly-csapatkereszt. Tagja a Körmend városi 
képviselőtestületnek és a vármegye törvény
hatósági bizottságának. Vármegyei tb. fő-

1 ügyész. 




