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Haar Alfréd, egyet, tanár , szül. Bpesí, 
1885. Göttingen egyetemén szerzett doktorá
tust. 1910. ugyanott a matematika és a mate
matikai csillagászat magántanárává képesí
tették. 1911. a zürichi egyetem helyettes ta
nára lett, 1912. a kolozsvári egyetem ny, rk., 
1917. pedig r. tanárává nevezték ki. Mate
matikai értekezéseit a magyai szakfolyóira
tokban, továbbá a Mntematische Annalenben 
és más külföldi szaklapokban közölte. Fon-
tosabb önálló munkái: Die Randwertaufgabe 
der Differentialgleichung Δ Δ u. = Ο, Zur 
Theorie der orthogonalen Funktionensysteme, 
Egyszerűen rendezett halmazok. 

Haas Miklós, orvos és gyógyszerész, szül. 
Perjámos, 1888 júl. 9. Középiskoláit Szege
den, egyetemi tanulmányait Bpesten végezte, 
ahol gyógyszerészi és orvosdoktori oklevelet 
szerzett. Tanulmányainak befejezése u tán 
több bpesti gyógyszertárban működött . A 
bpesti Kereszl-gyógyszertár tulajdonosa. A 
háborúban mint gyógyszerész-főhadnagy tá
bori mozgókórháznál és a királyi magyar 
tudományegyet. klinikáknál működői t . í.íeg-
kapta a vöröskereszt II. o. hadiékítményes 
tiszti érmét. 

Habár Mihály, hír lapíró. Tanu lmánya i 
nak befejezése óta hírlapírással foglalkozik. 
Egyike a régi magyar újságírógárda legkivá
lóbb tagjainak. 1920. a Pesti Napló, 1925. pe
dig Az Újság munkatársa lett. Nagy szerepet 
játszik a Magyar Újságírók Egyesületében, 
amelynek hosszú ideig elnöke is volt. 

Hackel Emil, szövetkezeti igazgi,, szül. 
Üjarad, 1878. Középiskoláit Bpesten és Ara
don végezte. 1901. a Gazdák Biztosító Szö
vetkezetének szolgálatába lépett, ahol jelen
leg mint a vállalat igazgatója fejt ki értékes 
tevékenységet. 

Hadházy Zsigmond, főispán, szül. Ha j -
duhadház, 1876 máj. 7. Középiskolai tanul
mányainak befejezése után a debreceni, majd 
« kolozsvári tud. egyetem hallgatója volt, 
ahol jogtudori oklevelét is nyerte. Ügyvédi 
oklevelet Budapesten nyert. Hosszú ideig 
folytatott ügyvédi gyakorlatot. 25 év óta 
th. biz. tag. 1920. Hajdúnánás nemzetgyűlési 
képviselővé választotta. 1923. főispánná ne
vezték ki. A debreceni Hadimúzeum, a deb
receni Siketnéma Egyesület, a Hajdumegyei 
Gazd. Egyesület, a debreceni Közegészség

ügyi egyesület elnöke, a Hadröá és a Hajdu
megyei Népművelési Egyesület díszelnöke és 
még számos társadalmi egyesületnek vezető
ségi tagja. A csillagos magyar érdemkereszt 
II. o. kitüntetésének tulajdonosa. 

Hadik-Barkóczy Endre (gróf, futaki és 
szálai), földbirtokos, szül. Palóc, 1862 nov. 1. 
Középiskoláinak elvégzése u tán a hohenheimi 
gazd. akadémián, majd a berlini és bpesti 
jogtud. egyetemeken folytatott tanulmányo
kat. Mint örökösjogú főrend 1888. a felsőház 
tagja lett. 1892. szabadelvűpárti p rogrammal 
képviselővé választották. 1903. a király v. b . 
t. tanácsosává nevezte ki. Számos társadalmi, 
művészeti és sportegyesület vezetőségének 
tagja. A B. T. C. és az Iparművészeti Tár
sulat díszelnöke. Felsőházi tagságáról 1927. 
lemondott. 

Hadik János (gróf, futaki), v. közélel
mezési miniszter, felsőházi tag, szül. Nádasd, 
1863. Tanulmányainak befejezése u tán a ka
tonai pályára lépett, de a főhadnagyi rang
fokozat elérése után a katonai szolgálattól 
megvált és nádasdi bi r tokán kezdett gazdál
kodni. 1901. szabadelvűpárti p rogrammal 
képviselővé választották. A pártból Andrássy 
Gyula gróf csoportjával vált ki, majd 
Andrássy mellett a nemzeti küzdelem egyik 
jelentékeny tagja lett. 1906. a Wekerle-kor-
mány belügyi ál lamti tkárrá nevezte ki. 1908. 
valóságos belső titkos tanácsosi címet ka
pott. 1910. a Wekerle-kabinet lemondásával 
megvált hivatalától és mint a főrendiház 
tagja, az ottani ellenzék politikai mozgalmait 
irányította. 1917. a Weker le-kormány köz
élelmezési minisztere lett. 1918. a magyar 
érdekeknek az osztrák igényekkel szemben 
való védelmezésével ellentétbe jutott a közös 
kormánnyal , amelynek következményeképen 
tárcájáról lemondott . 1918. október végén a 
király kabineta lakí tással bízta meg, de a 
másnap kitört forradalom miatt megbízatá
sát nem teljesíthette. A kommün alatt letar
tóztatták, de gazdasági személyzete és Sere
gélyes község lakossága kikényszerítette sza
badonbocsátását . A forradalmak u tán a köz
élelmezési tanács bizottságának elnöke volt 
és egyben eredményes tevékenységet fejtett 
ki a magyar mezőgazdaság újbóli felvirágoz
tatása érdekében is. Élénk irodalmi tevé
kenységet fejtett ki és mint az OMGE egyik 
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vezetőtagja, eredményes harcot folytatott 
Kállay Tibor pénjzügyi politikája ellen. A 
Kisiparosok Orsz. Közp. Szövetkezetének és 
az Országos Erdészeti Egyesületnek elnöke. 
A Magyar Nemzeti Bank főtanácsának tagja, 
a Falusi Kislakásépítő Szövetkezet volt el
nöke, mely tisztjétől politikai magatar tása 
miatt volt kénytelen megválni. A Dohány
termelők Orsz. Egyesületének elnöke. 1927. 
a genfi világgazdasági kongresszuson mint 
a magyar kormány képviselője szerepelt. Az 
örökösjogú főrendek képviseletében a felső
ház tagja. 

Haeffner Zsigmond, ny. miniszteri osz
tálytanácsos, szül. Nyíregyháza, 1880 okt. 14. 
Középiskoláit Szatmárnémetiben, egyetemi ta
nulmányait Bpesten végezte, majd mint fel
ügyelő a magy. kir. postánál működött . Utána 
a kereskedelemügyi minisztériumba került, 
ahol miniszteri osztálytanácsosi rangban a 
miniszterelnökségi elnöki osztályban műkö
dött. A háború alatt harctéri szolgálatot tel
jesített és a koronás a rany érdemkeresztet 
és a vöröskereszt tiszti jelvényét kapta meg. 
1920. nyugdíjba vonult és Pécelen telepedett 
le, ahol a község társadalmi életének tevé
keny tagja lett. A Községi Nemzeti Párt ügy
vezető elnöke, az iskolánkívüli népművelés 
vezető-gondnoka, a Levente Egyesület fő-
oktatója, evangélikus egyháztanácsos. A Vé
céi c. lap és a Gödöllői Hírlap munkatársa . 

Haidekker Ervin, ny. huszárezredes, 
földbirtokos, szül. Bpest, 1879 dec. 27. Kö
zépiskoláit Bpesten végezte, majd két évig 
jogot tanult s azután a cs. és kir. 16. huszár
ezred kötelékében leszolgálta önkéntesi évét. 
Mint hadnagy, a 10. huszárezredben tény-
legesíttette magát. Ugyanezen ezred kötelé
kében résztvett a háborúban és 48 hónapot 
töltött a fronton, mint század- és osztály
parancsnok, később az ezredkiképző csoport 
parancsnoka volt. Ezredétől az összeomlás 
után, mint őrnagy vált meg. A forradalom 
után jelentkezett a Nemzeti Hadseregben 
szolgálattételre és előbb Siófokon, majd a 
bpesti rendőrtartalékban teljesített szolgá
latot. Később Kiskőrösön működöt t , majd 
az 1926. évben, ezredesi rangban, nyugállo
mányba vonult. Azóta kiskunhalasi bir tokán 
gazdálkodik. A Pirtói Gazdakör elnöke. Gaz
dasági kérdésekről számos cikke jelent meg 
a szaklapokban. Kitüntetései: a Ferenc Jó 
zsef-rend lovagkeresztje, a katonai érdem
kereszt, az ezüst és bronz katonai érdem
érem, a Károly-csapatkereszt, a jublieumi 
érem és kereszt, a mozgósítási kereszt, vala
mint a III. oszt. szolgálati kereszt. 

Haidekker Sándor, vezérigazgató, keres
kedelmi tanácsos, szül. Budapesten, 1894 
jan. 19. Gimnáziumi tanulmányainak elvég
zése után a kölni kereskedelmi főiskolán 
1914. szerzett oklevelet. A háborút mint hu
szárfőhadnagy küzdötte végig. Bátorságáért 
többször kitüntették. A háború után a gaz

dasági pályára tért vissza és mint vállalati 
vezérigazgató fejt ki tevékenységet elhunyt 
atyja, id. Haidekker Sándor által alapított 
cégnél. A közgazdasági élet terén kifejteti 
értékes munkásságát a kormányzó a keres
kedelmi tanácsosi cím adományozásával ju
talmazta meg. 

Hainiss Elemér, egyet. ny. r. tanár , szül. 
Bpest, 1890 júl. 1. Középiskoláit és az egye
temet Bpesten végezte, ahol orv.-tud. okleve
let nyert. Tanulmányainak befejezése után 
mint gyakornok az egyetemi gyermekklini-

| kán működöt t . A háború alatt a harctéren 
| orvosi szolgálatot teljesített. A Signum Lau-
I disszal, a kor. a rany érdemkereszttel, a 
j hadiékítményes II. o. vöröskereszttel és a 

Károly-csapatkereszttel tüntették ki. A le
szerelés u tán a pozsonyi egyetem gyermek
klinikájára került mint I. tanársegéd, majd" 
a cseh megszállás következtében a bpesti 
Fehérkereszt gyermekkórházban folytatta 
működését. 1921. a szegedi egyetemen mint 
adjunktus, a gyermekgyógyászati tanszék h. 
tanára volt. 1922. magán taná r rá képesítet
ték az Erzsébet és a Ferenc József tud. 
egyetemen. 1924. a szegedi egyetemen a 
gyermekgyógyászat ny. r. tanárává nevezték 
ki. 1928. az orv.-tud. kar jegyzővé, majd 
1928. dékánná választotta. Tudományos ku
tatásainak eredményei a bel- és külföldi 

| szaklapokban jelentek meg. í rásaiban főleg 
í a csecsemő-biológia és diétika kérdéseivel 

foglalkozik. Az egyetemi ifjúság irányításá
ban, mint a bajtársi szövetségek primus ma
gistère tevékeny részt vesz. A Gyermekorvos 
Társaság ig.-tanácsának és a Deutsche Ge-

! Seilschaft für Kinderheilkunde Vorstand-jà-
I nak tagja. 

Hajdú Henrik, író, szül. Üjpest, 1890 
dec. 20. Tanulmányainak befejezése után a 
székesfőváros népjóléti ügyosztályán teljesí
tett szolgálatot. I rodalmi munkásságát a 
Nyugat-nál kezdte, ahol versei és kritikái 
jelentek meg. Az északi i rodalomnak egyik 
legjelesebb magyar tolmácsolója. 1928. a ma· 

j gyár színpadi szerzők képviseletében részt-
j vett az Ibsen-centennáriumon és a Pen-kon-
| gresszuson és előadásokat tar tot t Oslóban 
! és Bergenben a magyar irodalomról. Madách 
| Ember tragédiájának norvég fordítása most 
j van sajtó alatt. A Magyar Színpadi Szerzők 
! Egyesületének és a Ven Clubnak tagja. Évekig 
ι elnöke volt az újpesti szoc.-dem. pártnak. 

} Hajdú István, gazdasági főtanácsos, her-
| cegprímási jószágigazgató, szül. Dernenye, 

1866 júl 18. Középiskoláit Nyitrán és Léván, 
a gazdasági akadémiát Magyaróvárott végezte 
el. 1888. báró Schossberger Zsigmond turai 
u rada lmának szolgálatába lépett, ahonnan 
mint intéző vált meg. 1910. a kalocsai ér
sekséghez került, hajósi később kalocsai fo-
intézőnek, ahonnan 1913. Csernoch János 
Esztergomba vitte és az óriási hercegprímási 
uradalom jószágigazgatójává tette meg. A 
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kormányzó 41 évi értékes munkában eltöl
tött szolgálatának jutalmazásául gazd. fő
tanácsossá nevezte ki. Négy évtizedes tapasz
talata, szaktudása számos gazdasági egyesü
letben juttatta tisztséghez. Elnöke az Eszter-
qomvármegyei Gazdasági Egyesületnek, a 
Halászati Társulatnak, a Sportvadászok tár
saságnak, tb. elnöke az Esztergomi Széchenyi 
kaszinónak, volt megyebizottsági tag és Move, 
elnök. Szakcikkei a napilapokban és folyó
iratokban jelentek meg. 

Hajdú Marcel, ügyvéd, szül. Turré te , 
1871 dec. 23. Középiskoláit Pápán, az egye
temet Budapesten és Heidelbergben végezte. 
Budapesten avatták jogtudorrá. Közéleti sze
replését már főiskolai hallgató korában 
kezdte. Élénk résztvett a főváros politikai, 
sport-, művészi, valamint felekezeti életében. 
Nagy érdemei vannak a magyar vívósport 
fejlesztésében. 1912. H. vezette a stockholmi 
olimpiászra a győztes magyar vívócsapatot. 
A magyar vívószövetség egyik megalapítója 
és hosszú ideig ügyvezető alelnöke volt. A 
főváros th. bizottságában 1908 óta foglal he
lyet, 1919. megalapította a Józefvárosi De-
mokratapártot, melynek azóta elnöke. A nem
zeti demokratapárt lapjának, A Polgárnak 
hosszú ideig felelős szerkesztője volt. A Besz-
kárt igazgatóságának, a Központi Választ
mánynak és a törvényhatósági testnevelési 
bizottságnak tagja. A Fészek Művészek Club
jának igazgatósági tagja és ügyésze. 1928. a 
Pesti Izr. Hitközség elnökhelyettesévé vá
lasztották. 

Hajdú Bezső János, szobrász, szül. Bpest, 
1889 febr. 20. Szülővárosában végezte tanul
mányait. A háború kitöréséig több európai
hírű budapesti mester munkatársa volt, majd 
hadbavonult az első csapatokkal. 1917. több 
kitüntetéssel, de súlyosan megrokkanva tért 
haza. Naiuralisztikusan meglátott, egyénien 
stilizált portré- és zsánerszobraival, főként 
a Műcsarnok tárlatain osztatlan elismerést 
aratott. 

Hajdú Zoltán, gyáros, szül. Enying, 
(Veszprém m.), 1884 júl. 3. Középiskoláit 
Bpesten végezte, majd a Technológia vegyé
szeti szakosztályát látogatta. Tanulmányainak 
befejezése után Franciaországban és Ameri
kában járt, ahol 4 éves gyakorlatot szerzett. 
Hazajövet csokoládégyárat alapított Újpes
ten. A városi párt ügyvezető elnöke, a 
Közművelődési-Kör társelnöke, a Mentő-
egyesűht társelnöke, a Csokoládégyárosok 
Szövetségének társelnöke, a városi képviselő
testület tagja. 

Hajlamász János, közs. főjegyző, szül. 
Nagymajócs, 1881 'máj. 24. Középiskoláit 
Hódmezővásárhelyen végezte, majd a jegy
zői tanfolyamot látogatta. 1900. Debrecen
ben segédjegyző, 1905. Kerepesen főjegyző, 

1919. gödöllői főjegyző lett. Működése alatt 
községi elemi iskola, sportpálya, egészség
ügyi intézmények létesültek. A Hangya Szö
vetkezetnek, a Járási Hitelbanknak igazgató
sági tagja, az önkéntes Tűzoltóegyesületnek, 
az O. K. / í . -nak, a Testnevelési Bizottságnak, 
a községi iskolaszéknek, az iparostanonc
iskola felügyelőbizottságának, az Iskolánkívüli 
Népművelési Bizottság elnöke. 

Hajós Jenő, ny. követségi tanácsos, szüL 
Lenti (Zala m.), 1884. A hadapródiskolá t 
Nagyváradon és Pécsett végezte. A háborút 
mint tényleges százados küzdötte végig és 
háromszor sebesült meg. A hadiékí tményes 
Ferenc József-rend lovagkeresztjét, a hadi
ékítményes katonai érdemkeresztet, Signum 
Laudist, a Károly-csapatkeresztet és a sebe
sülési érmet kapta meg. 1918. diplomáciai 
szolgálatra osztották be, majd mint köv . 
t i tkár a bécsi magyar követséghez kerül t . 
1919. megszervezte és végrehajtotta a híres 
bankgassei államcsínyt, kézrekerítve az Auszt
riai foradalmasí tására Budapestről Bécsbe 
küldött 140 milliót. A pénz átadása után 
szöknie kellett és csak a kommün bukása 
előtt pár nappal érkezett a szegedi fehér kor
mányhoz. A Tanácsköztársaság bukása után 
a bécsi ellenforradalmi szervezet elszámolta 
a 140 milliót és ezzel H. érdekes történelmi 
szereplése befejezést nyert . 1920-tól az Est
lapok külpolitikai cikkírója és rajzolója. 
1927 óta a Szent Margitszigeti s trandfürdő 
igazgatója. 

Hajós Kálmán (kakasdi), ügyvéd, orszáií-
gyül. képv., szül. Győr, 1869 jún. 14. Közép
iskoláit Nagykanizsán, az egyetemet Buda
pesten végezte. 1891. jogtudori oklevelet szer
zett. Hosszabb külföldi tanulmányút u tán 
ügyvédi vizsgát tett és Alsólendván nyitott 
irodát. Jelentős szerepe volt a zalamegyei 
életben, mint a megyei törvényhatóság 32 év 
óta választott bizottsági, — valamint Alsó-
lendva város képviselőtestületi tagja. T ö b b 
kulturális egyesületnek volt vezetője. Be
ha tóan foglalkozott a vendek kulturális fej
lesztésével. Több ifjúsági és jótékony egyesü
let elnöke, az ottani egyik Takarékpénztár 
alapítója és igazgatósági tagja volt. 1900 óta 
Budapesten folytat ügyvédi gyakorlatot. 1910. 
Zalabaksán munkapár t i p rogrammal képvi
selővé választották. A háborúban katonai 
szolgálatot teljesített. Tiszti fizetését teljes 
összegében a Gyermekvédő Ligának ajándé
kozta, egy hadiárva nevelésének céljára. 
1922. az egységespárt programmjával újból 
a par lamentbe küldte régi kerülete. 1926. 
Zalabaksa választotta országgyűlési képvise
lőjévé nagy szótöbbséggel. Elnöke a men
telmi bizottságnak, egyik alelnöke az egysé
gespártnak, tagja a pénzügyi, külügyi, igaz
ságügyi bizottságnak, mely bizottságokban 
nagy tevékenységet fejt ki. 
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Hajós Lajos, egyet. m.-tanár, szül. Pethő-
Szinnye, 1870 júl. 7. Középiskoláinak és 
egyet, tanulmányainak elvégzése után a buda
pesti egyetemen Lauffenauer tanár asszisz
tense lett, majd Weygerth tanár majna-frank-
furti int.-ben végzett idegszövettani tanulmá
nyokat . 1909. a bpesti egyetem jogi ka rán 
a bűnügyi lélektan és elmekórtan magán
tanárává képesítették. Szakirodalmi érteke
zései az ielmebetegségekről, idegbetegségek
ről, az epilepsziáról hazai és külföldi szak
folyóiratokban jelentek meg. Nevezetesebb 
önálló munkái: Neuraszténia és hisztéria, Ál
talános pszichopatológia, Férfiak és nők ide
gessége, Neuere Studien über den Geistes
zustand der Hysterischen, stb., mint publicista 
az erkölcstan és jellemképződés egészségtani 
jelentőségéről, főkép a nemi tartózkodás 
kérdéseiről, a tanulás és m u n k a feltételeiről 
és céljairól jelentek meg közlései és tartolt 
számos előadást. 

Hakscli Ferenc, törvényszéki bíró, szül. 
Siklóson, 1884 okt. 23. Nagyszebenben vé
gezte középiskoláit, u tána a pécsi jogakadé
mián a jogi tanulmányait , majd Kolozsvá
rott 1908. jogtudori oklevelet szerzett. 1908 
óta Szekszárdon és Csáktornyán teljesített 
igazságügyi szolgálatot, hol 1914. bíróvá ne
vezték ki. A háborút mint főhadnagy küz
dötte végig. Megkapta a német vaskeresztet, 
a Károly-csapatkeresztet és a német hadi 
emlékérmet. A háború után elfoglalta bírói 
hivatalát, azonban a hűségeskü megtagadása 
miatt a szerbek kiutasították, mire Magyar
országba menekült. Azután Szekszárdon 
1928-ig ügyészkedett, majd a budapesti bün
tetőtörvényszék vádtanácsához nevezték ki, 
hol különböző bűnügyek mellett, főként iro
dalmi vonatkozású bűnperek előadójaként 
működik. 

Halápy János , festőművész, szül. Haláp, 
1893 febr. 4. Középiskoláinak befejezése u tán 
a Bpesti Rajztanárképző Főiskola hallgatója 
lelt. A magyar nyelvből és történelemből ta
nári képesítést nyert. A háború alatt harctér i 
szolgálatot teljesített és orosz fogságba ke
rült . 1921. hazatérése u tán kizárólag festészet
tel foglalkozott, majd Parisban, a modern 
irányzatú festők iskoláiban fejlesztette tudá
sát. 1927 óta főleg a haladó festőművészek 
kiállításain vesz részt. 1929. a Kut Művész-
egyesület tagjai sorába lépett. 

Hafasy József (dévaványai), volt főispán, 
a felsőház tagja, szül. 1860 dec. 16. Tanul
mányainak befejezése után a Pesti Hazai 
Első Takarékpénztár szolgálatába lépett. 
1897. a bankpályát elhagyva, borsodmegyei 
bir tokának kezelését vette át. Egy ideig Bor
sodmegye főispánja is volt. 1908. a kama
ra si méltóságot nyerte el. Borsodmegye 
felsőházi póttaggá választotta és Brezovay 
László halála u tán a felsőház rendes tagja 
lett. 

Halász Aladár, gyárigazgató, szül. Szom
bathelyen 1886. Kereskedelmi tanulmányainak 
befejezése u tán a gyár iparban helyezkedett el. 
1914. a szombathelyi Magyar Motor- és Gép
gyár r.-t. igazgatója, 1919. pedig vezérigaz
gatója lett. Az üzem 1925. egyesült a Schlick— 
Nicholson-féle gépgyárai, mely 1927. a Ganz-
Danubius-gyárba olvadt. Azóta H. utóbbi vál
lalat mezőgazdasági géposztályának igazga
tója. 

Halász Albert, gazdaságslatisztikus, szül. 
Tárkány, 1890 márc . 11. A bpesti műegyete
men szerezte vegyészmérnöki diplomáját, 
majd a kereskedelemügyi minisztériumban a 
gazdaságstatisztikai osztály helyettes vezetője 
lett iparfelügyelői rangban. 1922. vonult nyu
galomba. H. egyike a legki tűnőbb gazdaság
statisztikusoknak. Főbb munká i : A magyar 
cukoripar története, Die Verteilung des unga
rischen Zuckerexportes nach verschiedenen 
Staaten in den letzten 25 Jahren, Hungarian 
State policy with regard to the promotion 
of Industry (1920), Ipartelepülés kérdése, 
The providing of labour for the population 
of Upper-Hungary under Hungarian and 
Czech rule, Magyarország gazdasági térké
pekben (négy nyelven jelent meg), New Cen
tral Europe in economical maps. 

Halász Béla, oki . gépészmérnök, h. r.-t. vez,-
igazg., szül. Ôkér, 1878 jan. 4. Középiskoláit 
Szabadkán, műegyet. tanulmányai t Bpesten 
végezte, majd 1902. az Egyesült Izzó szol
gálatába lépettt és 1920. annak igazgatója 
lett. A háborúban harctér i szolgálatot teljesí
tett. 1928, a Standard Villamossági r.-t. h. ve
zérigazgatójává nevezték ki. Magyarország 
összes modern rendszerű telefonközpontjainak 
berendezéseit mint a gyár műszaki osztályá
nak vezetője tervezte és felszerelte. A bpesti 
telefonhálózatok au tomatá ra való átszerelését 
a vezetése alatt álló gyárvállalat végezte el és 
az automataközpontokat is az ő tervei szerint 
építették meg. A háború első éveiben résztvett 
a török por ta meghívására a konstantinápolyi 
telefonközpont üzemének az angol társaság
tól való átvételében és a török személyzet ki
oktatásában. A nagyobb európai városok
ban tanulmányokat végzett, amelyeknek ered
ményeként a M. kir. Posta az automata-tele
fon felszerelésénél a Standard fíoíery-rend-
szert vette figyelembe. Ugyancsak H. szervezte 
meg az automata-telefon alkatrészeinek ma
gyarországi gyártását . 

Halász József, szfvi segédhivatali fő-
igazg., szül. Kajászószentpéter, 1866 jún. 24. 
Középiskoláit Bpesten végezte. 1895. a szé
kesfőváros szolgálatába lépett. Eleinte a X. 
ker. elöljáróságnál működöt t , majd a köz
ponti pénzügyi osztályba nyert beosztást. Mű
ködése alatt megszervezte a városházi gond
nokságot, amely később önálló hivatallá ala
kult át. A háború alatt közjótékonysági ak
ciókat, hadikórházak és üdülők felépítését 
irányította és ezért a Vöröskereszt Egyesület-
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tői kitüntetésben részesült. IV. Károly király 
koronázásakor a főváros által rendezett ün
nepségek programmját a H. javaslata sze
rint fogadták el. Jelenleg, mint a városházi 
gondnoki hivatal vezetője fejt ki értékes köz
szolgálati tevékenységet. 

Halász Gyula, író, szül. Budapest, 1881 
ápr. 17. A Hat Világrész sorozat szerkesztője. 
A külföldi neves utazók útleírásainak magyar 
átdolgozásaival az ifjúság körében is nevet 
szerzett. Stílusa világos, magyaros, s imán 
gördülő. Közismert fordításai: R. F. Scott ka
pitány, Shackleton, Sven Hedin, Amundsen, 
Sir Aurel Stein, Déchy Mór, Ε. Candler, M. 
M. Taylor, stb. Mark-Twain regényeiből is 
fordított, önálló dolgozataiban főként föld
rajzi, irodalmi és nyelvhelyességi kérdések
kel foglalkozik. 

Halász Lajos, lapszerkesztő, h. ál lamtit
kár, szül. Makó, 1874 jan. 16. Középiskolai 
tanulmányainak elvégzése után a debreceni 
jogakadémia hallgatója volt. Ugyanakkor a 
Debreceni Hírlap szerkesztőségében dolgo
zott. Innen Nagyváradra került, ahol a Sza
badság c. napilapot szerkesztette, majd ké
sőbb megalapította a nagyváradi Friss Újsá
got, amely szerkesztése alatt a magyar füg
getlenségi politika hangadó orgánuma volt. 
1906. az ugrai kerület orsz.-gyűl. képviselő
jévé választották. 1909. Budapestre költözött, 
ahol hírlapírói működést folytatott. 1918. a 
király min. tanácsossá nevezte ki és a minisz
terelnökségi sajtóiroda vezetésével bízták 
meg. Ugyanezen év decemberében h. állam
titkárrá lépett elő. 1920. állásáról lemondott 
és ügyvédi irodát nyitott. 1923. a Részvényes 
c. közgazdasági hetilapot létesítette, amely
nek ma is szerkesztője. Több napilap politi
kai munkatársa. 

Halász László, ügyv. igazg., szül. Jász
berény, 1886 márc. 10. Középiskoláit szülővá
rosában végezte. Tanulmányainak befejezése 
után u. o. telepedett le. A háború alatt kato
nai szolgálatot teljesített. A jászberényi Hi
telbank és Kereskedelmi r.-t. ügyvezető igaz
gatója. 

Halász Manó r.-t. ügyv. igazg., szül. 
Abony, 1865 dec. 18. Iskolai tanulmányai
nak elvégzése után mint tisztviselő a Magy. 
Ált. Takarékpénztár r.-t. kötelékébe lépett. 
Nagy pénzügyi szakismeretét és szervező
képességét hamarosan felismerték és az egyik 
legfontosabb ügykör vezetésével bízták meg. 
Számos új intézmény létesítésében vett részt. 
Pénzügyi és közgazdasági téren kifejtett 
eredményes munkásságáért 1916-ban királyi 
elismerésben részesült. Az intézet irányítá
sában vezető szerephez jutott. 1911-ben ügy
vezető igazgatóvá nevezték ki, 1928-ban pe
dig az igazgatóság tagjává választották. A 
Bpest szföv törv.-hat. biz.-nak 1905 óta tagja. 
Igazgatósági tagja a Magy. Ált. Takarék
pénztár Λ-f.-nak, a Magy. Ált. Ingatlan Bank 
/.-í.-nak, a Mags. Ált. Bank r.-í.-nak, a M. 

Őstermelő r.-í.-nak, a Győri Általános Taka-
J rékpénztár r.-í.-nak, a Miskolci Keresked. és 

Gazd. Banknak és még több pénzintézetnek 
és vállalatnak. A Magántisztviselők Orsz. 
Szövetségének tiszteleti tagja. 

Halász Miklós, r.-t. vezérigazgató, szül. 
Krusetnica (Árva m.), 1886 aug. 5. Közép
iskoláit és a keresk. akadémiát Bpesten vé
gezte. Tanulmányainak befejezése után, mint 
biztosítási tisztviselő különböző intézeteknél 
működöt t . Később a Magyar-Hollandi Bizto
sító r.-t.-hoz került, ahol nagy szaktudásával 
rövid idő alatt cégvezető, majd igazgató lett. 
1927 óta mint az intézet vezérigazgatója fejt 
ki értékes tevékenységet. A Pannónia Keksz
gyár r.-t. elnöke, a Danubius Mozgóképipari 
Társaság ig. tagja. 

Halász Móric (dabasi) országgyűlési kép
viselő, szül. Alsódabas, 1879. Tanulmányai t 
a bpesti, a genuai, londoni, párisi és berlini 
egyetemeken végezte. A jogtudori oklevél 
megszerzése u tán a vármegye szolgálatába 
lépett, de az októberi forradalom kitörése
kor — nem akarván letenni a hűségesküt a 
forradalmi tanács kezébe — mint főszolga
bíró elhagyta állását. A kommün alatt kény
telen volt gazdatiszti állást vállalni. Élénk 
részt vett a gazdasági és közéletben, vala
mint számos szövetkezet alapí tásában. A má
sodik nemzetgyűlésbe a lajosmizsei kerület 
küldte. 1926. szülővárosa választotta orsz.-
gyűl. képviselővé egységespárti programmal . 

Halász Pál , lelkész, h i t tanár , szül. Sze
geden, 1890 jan. 6. Középiskoláit szülővárosá
ban és Esztergomban végezte. Utána a buda
pesti egyetem hi t tudományi ka rán folytatta 
tanulmányai t , 1915-ben a teológián doktor rá 
avatták és 1913. pappá szentelték. Utána a 
Regnum Marianum papi társaság tagja s mint 
ilyen székesfővárosi hi toktatójává lett. A há
ború kitörésekor lelkészi szolgálatra vonult 
be. A kommün kitörése u tán Shvoy Lajos 
mostani széékesfehérvári püspökkel megszer
vezte a Regnum Marianum egyházközséget, 
melynek első káplánja volt. 1925. a szfv. th. 
bizottsági tagjává választották. H. a vallásos 
irodalom egyik jeles mívelőj«. Több ima
könyvet írt: Mária gyermeke. Szentségimá-
dás és Lelki Manna címen. Hét éven át szer
kesztette a Regnum Marianum Egyházközségi 
Értesítőjét. 

Halász Zoltán, m. k i i . pénzügyi főtaná
csos, szül. Eger, 1881 május 12. Középiskoláit 
szülővárosában végezte, majd a bpesti egye
temen jogi és á l lamtudományi doktorátust 
szerzett. Működését, mint pénzügyi fogal
mazó-gyakornok 1905. kezdte meg a ma
gyar kir. közp. díj- és illetékkiszabási hiva
talnál. 1910. az adófelügyelőséghez került 

fogalmazói minőségben, ahol előbb az V., 
majd a VI. ker. osztályban működöt t . A há
ború alatt különböző hadtápsíolgála tokat 
teljesített az északi harctéren mint fő
hadnagy, míg 1916. végén a pénzügyminisz-
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ter intézkedésére H.-t kívánsága ellenére fel
mentették, hogy az akkor létesített adófel-
szólamlási bizottságok egyikében (VI. ker.-
ben), mint előadó — a kir. kincstár képvi
seletét ellássa. 1923—1926. a szfőv. V. ker.-
ben, mint főnökhelyettes működöt t . Közben 
1917—26. a bpesti kir. törvényszéken egyenes 
adójővedék kihágási büntetőügyekben, a köz
vádló tisztét töltötte be, majd 1926. év végén 
az újonnan felállított l/A. ker. kir. adófel
ügyelőség főnöke lett. 1928 elején ugyanilyen 
minőségben a X. ker. Adófelügyelőség, majd 
ez év augusztusában a IX/B. ker. Adófelügye
lőség élére került. 1929. áthelyezték a székes
fővárosi pénzügyigazgatósághoz, ahol a szfőv. 
összes házadóügyeit másodfokon intéző, 
továbbá a vagyonváltsági ügyeket és az ösz-
szes adatszolgáltatásokat intéző V. oszt. ve
zetőjének egyik helyettese. Élénk munkássá
got fejt ki a szakirodalombon is az egyenes
adóval összefüggő kérdésekben. Cikkei az 
Adó- és Illetékügyi Szemlé-ben, az Adó-ban, 
az Adóügyi útmutató-ban, valamint a szak
sajtóban és a napi lapokban jelentek meg. 

Halbritter Károly, földbirtokos, tb. hol
land kir. konzul, szül. Győr, 1878 jún. 16. Is
kolai tanulmányainak befejezése u tán külföldi 
tanulmányutat tett, majd 1900. Győrött tele
pedett le. A háború alatt értékes szolgálato
kat tett a város közélelmezésének ellátásával, 
amiért 1921. a kereskedelmi tanácsosi cím
mel tüntették ki. A Kereskedelmi és Ipar
kamara elnöki székébe emelték, ahol 10 éven 
keresztül működött . A vármegyei törv.-hat. 
biz., a városi képv.-test. és a közigazgatási 
biz. tagja. Az Ipartestület tb . elnöke. A Győr 
Városi—Megyei Takarék igazgatóság tagja. 
1914. tb. hollandi kir. konzullá nevezték ki. 

Halbrohr Imre, földbirtokos, szül. Sza
badka, 1890 aug. 5. Középiskolai tanulmá
nyainak befejezése u tán a hohenheimi mező-
gazd. főiskola hallgatója volt, hol mezőgaz
dasági tanári oklevelet szerzett. Tanulmá
nyait a hallei egyetemen folytatta. A gazda
sági oklevél megszerzése u tán a lipcsei egye
tem közgazdasági és bölcsészeti szakát hall
gatta. Doktori diplomájának elnyerése u tán 
bir tokán gazdálkodott. Értékes szakirodalmi 
működést fejt ki. Több önálló művén kívül 
számos cikket írt hazai és külföldi szakla
pokba. 

Halik Miksa, kir. közjegyző, szül. Po
zsony, 1879. Középiskoláit Pozsonyban, 
egyet, tanulmányait Bpesten végezte, majd 
ügyvédi oklevelet szerzett. 1900. Pozsonyban 
ügyvédi i rodát nyitott. A háborúban, mint 
népfelkelő főhadnagy, hadifogságba esett. 
A Signum Laudisszal tüntették ki. 1920. Bu
dapesten, 1921. Kőszegen működött , mint 
közjegyző-helyettes. 1926. kir. közjegyző 
lett. A helyi egyesületek vezető tagja. A 
szombathelyi közjegyzői k a m a r a t i tkára . 

Haller István, v. miniszter , országgyűlési 
képv., szül. Mezöpetri, 1880 nov. 8. Közép

iskoláit Nagykárolyban és Szatmárnémetiben 
végezte, majd a szatmári teológián tanult. 
Később a bpesti egyetemen filozófiai és jogi 
tanulmányokat folytatott. Tanulmányainak 
befejezése u tán a hír lapírói pályára lépett 
Még egész fiatal korában szerkesztette a 
Néppárt c. lapot, majd 1905. megalapította 
az Igaz Szó c. ker.-szoc. újságot és annak 
szerkesztője lett. 1906—08. az Új Lap szer
kesztője volt. 1908. megválasztották a Kat 
Népszövetség főti tkárává és megbízták a 
Népszövetség c. lap szerkesztésével. Ebben 
a minőségében egyik leglelkesebb vezetője 
volt a ker.-szoc. mozgalomnak. 1910. a lövői 
kerület néppárt i p rogrammal képviselőjévé 
választotta. A forradalom alatt átvette a 
Néppárti Klub és a pár t i roda vezetését és 
megkezdte a néppár tnak ker.-szoc. párttá 
való átszervezését. 1919. a kommunisták le
tartóztat ták. Kiszabadulása után részt vett az 
ellenforradalmi mozgalomban. Emiatt el
fogató parancsot adtak ki ellene, de elmene
kült. A forradalom után megszervezte Buda
pesten a ker.-szoc. pártot , amelynek rövide
sen több, mint százezer tagja lett. A második 
Friedr ich-kormányban, mint propaganda-mi
niszter foglalt helyet, hivatását azonban, a 
román megszállás miat t nem gyakorolhotta. 
Amikor a külföldi ha ta lmak a Friedrich-
kormányt el akar ták távolítani, H. a töme
geket mozgósította a kormány érdekében. A 
Huszár-kormányban a kultuszminiszteri tár
cát töltötte be. Legnevezetesebb alkotása a 
numerus claususról szóló törvény, ezenkívül 
a közgazdasági egyetemről szóló törvényja
vaslatot is H. nyújtot ta be a Házban. Tárcá
ját az első Teleki-kormányban is megtartotta. 
A Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártjának 
elnöke volt egy ideig, majd később ellen
zékbe ment és a keresztény ellenzék vezére' 
lett. Az első és második nemzetgyűlésen 
Ceglédet képviselte, az országgyűlésen pedig 
Bpest II. kerületének követe. 1904. hosszabb 
időt töltött Amerikában, az amerikai ma
gyarság helyzetének tanulmányozására. 1926. 
jelent meg Keresztény Politika és Harc a 
Numerus Clausus körül c. munkája. A mi 
hitünk c. m u n k á b a n beszédeit adta közre. 
Több brosúrá t is adott ki. 1929. Magyar 
Hétfő címen indított politikai hetilapot. 

Haller József (gróf), volt főszolgabíró, 
szül. Székelykeresztúr, 1876. Középiskolái 
u tán a bécsújhelyi katonai akadémia növen
déke volt, majd a kolozsvári egyetemen hall
gatott jogot, ahol jogi és államtudományi 
doktorrá avatták. Tanulmányainak befeje
zése u tán Borsod vármegye szolgálatába lé
pett, ahol 1903. a szirmabessenyői járás fő-
szolgabírájává választották meg. 1910. a 
szirmabessenyői kerület nemzeti munkapárti 
programmal képviselőjévé választotta. 

Halmágyi István, szobrászművész, szül, 
Marosbogát (Torda-Aranyos m.), 1897 szept 
1. Az iparművészeti iskola elvégzése után 
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hosszabb ideig Zala György műtermében dol
gozott, majd önálló műtermet nyitott. Et től 
kezdve állandó kiállítója lett a Műcsarnok
nak. Nevezetesebb alkotásai: öregasszony 
tanulmányfej, Világtalan és Griegmuzsika c. 
kompozíciói, továbbá a székesfehérvári hon
védemlékre készült Rajta és Közelharc c. re
liefjei. 1929. a kecskeméti Katona József sír
emlékpályázaton harmadik díjat nyert . Mű
vészetében az érzések kifejezésére és egysze
rűségre törekszik. 

Haimay Béla, h. polgármester , szül. Mis
kolc, 1881 ápr. 29. Középiskolai tanulmá
nyainak befejezése u tán az eperjesi jogaka
démia, majd a bpesti, később a kolozsvári 
egyetem jogi karának hallgatója volt. Ko
lozsvárott avatták az á l lamtudományok dok
torává. 1900. Miskolc város szolgálatába lé
pett. 1909. városi aljegyző lett. 1910. tb. fő
jegyzővé választották. A háború kitörésekor 
katonai szolgálatra vonult be és hosszú időt 
töltött különböző harctereken. Hadi érde
meit Signum Laudisszal jutalmazták. 1915. 
orosz fogságba esett és hét esztendei rabos
kodás után került csak haza. 1926. a tör
vényhatóság a város helyettes polgármeste
révé választotta. Számos egyesület működé
sében vesz részt. A Lévai József Közműve
lődési Egyesület irodalmi szakosztályának 
tagja. 

Halmi Bódog, táblabíró és író, szül. Pápa , 
1879 ápr. 6. Ügyvédi oklevelének megszer
zése után bírói pályára lépett. Táblabírói 
rangban a bpesti járásbírósághoz osztották 
be. Nagyszámú tudományos és szépirodalmi 
cikke jelent meg a magyar sajtóban, öná l ló 
müvei: Marosházi történetek, Ady költészete, 
örzse és egyéb novellák, Zsidó gyerek, Ma
gyar hírességek, őszi hervadás, Novellák és 
tanulmányok, Molnár Ferenc az író és az 
ember. 

Halmi János, ref. lelkész, szül. Bpest, 
1894 dec. 22. Középiskoláit és a ref. teoló
giai akadémiát Bpesten végezte. Ugyanitt 
nyert bölcsészettudori és görög-latin szakos 
középisk. tanári oklevelet. Egy évei töltött 
Nagy-Britanniában, a belfasti ref. főiskolán, 
majd Pápán a ref. főiskolában teológiai aka
démiai magántanári vizsgát tett. 1923. Gyömrő 
lelkésze lett. Ez állása mellett magán tanár i 
előadásokat tartott a bpesti ref. teológián és 
az egyházkerületi belmisszió iskolájában. 
Több nagyszabású világkonferencián képvi
selte a magyar protestáns ifjúsági mozgal
makat. Több irodalmi alkotása jelent meg. 
Csevegő virágok, evangéliumi meséskönyv c. 
műve rövid idő alatt két kiadást ért el. Nem
régiben adta ki Aranyhárfa c. könyvét, amely
ben a magyar protestantizmusnak a refor
máció korától napjainkig terjedő vallásos lí
ráját foglalta össze. 

Halmos István, lapszerkesztő, szül. 
Vámosgyörk, 1884 aug. 20. Középiskoláinak 
elvégzése után a bpesti tud. egyetemen foly

tat ta tanulmányai t , hol jogi doktorátust nyert . 
Tanulmányainak befejezése u tán a M. A. V. 
fogalmazói ka rába lépett, hol ezidőszerint is 
működik. Felelős szerkesztője a Magyar 
Vasút és Közlekedés c. lapnak. A szakiroda
lom terén is értékes munkásságot fejt ki. ö n 
álló szakmunkái : A magyar vasutak törté
nete. Az 50 esztendős Államvasút. A 100 éves 
vasút. Vasúti Anyag és Áruismeret stb. 

Ha lom Dezső, r.-t. vezérig., szül Bpest, 
1870 jan . 12. Középiskoláit és egyet, tanul
mányai t Bpesten végezte, ahol jogi dokto
rátust nyert . 1894. ügyvédi oklevelet szer
zett. Tanulmányainak befejezése u tán ügy
védi gyakorlatot folytatott és hír lapírói te
vékenységet fejtett ki. 1908. a Magyar Ált. 
Ingat lanbank jogtanácsosa és 1910. az inté
zet vezérigazgatója lett. Működése alatt vál
lalatát bekapcsolta a meginduló építkezé

sekbe. Az építőiparosok kongresszusán a ta
tarozást adókedvezmény c. előadásával első
nek hívta fel az illetékes körök figyelmét 
a r ra , hogy a háború utáni építkezéseket 
meg kell indítani. Az albertfalvai ha ta lmas 
lakótelep felépítését külföldi tanulmányútjai
nak alapján H tervezte. Nagy része van a 
Kamara Mozgó, a Népopera és számos ha
talmas székesfővárosi bérpalota felépítésé
ben. Mint jogi és gazdasági szaktekintély 
ál talánosan elismert. A Magyar Ált. Takarék
pénztár igazg. tagja, a Belvárosi Polg. Kör 
alelnöke. Jogi és közgazdasági szakcikkei a 
folyóiratokban és napi lapokban jelennek 
meg. A háború u tán nekilendült fővárosi 
építkezések körül szerzett kiváló munkássá
gának elismeréséül 1925. a kormányzó a m. 
kir. kormányfőtanácsosi címmel tüntették ki. 

H a m a r Gyula, tanítóképzőintézeti igazg., 
szül. Kőszeg, 1881. jan. 31. Középiskoláit szü
lővárosában, a tanárképző főiskolát Bpesten 
végezte. Tanulmányainak befejezése után, 
mint tanár Bpesten, a Deák-téri polgári 
leányiskolában működött . 1904. a soproni 
ág. h. ev. tanítóképző tanára lett. 1919 
óta az intézet igazgatója. A Tanítóképzői 
Tanárok Országos Egyesületének alelnöke 
és az Ev. Egyetemes Tanügyi Bizottság tagja. 
Cikkei különböző lapokban jelentek meg. 

H a m m e r Dezső (székelyhídi), igazgató, 
szül. Debrecen, 1875 szept. 12. Középiskoláit 
és az egyetemet Bpesten végezte. 1907. a fő
városi tisztifőorvosi h ivata lba osztották be. 
1908. a székesfővárosi fertőtlenítő intézet al
igazgatójává, 1921. igazgatójává nevezték 
ki. Bel- és külföldi l apokban számos szak
cikke jelent meg. Érdemeinek elismeréséül 
több ki tüntetést kapot t . 1929. e. ü. főtaná
csossá nevezték ki . 

Hammersbe rg László, v. országgyűlési 
képviselő, szül. Kassa, 1854 okt. 24. Tanul
mányai t Kassán és Bpesten végezte, majd 
közigazgatási pályára lépett és hosszú időn 
át Abaujtorna megye szolgálatában állott. 
1901. szabadelvűpárti p rogrammal választót-
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ták először orsz.-gyűl. képviselővé. Később 
átlépett a függetlenségi és 48-as pár tba és 
ennek programmjával volt 1905. és 1906. a 
gardócbogdányi kerület követe. A nemzeti 
ellenállás idején Abaujtorna megyében a helyi 
mozgalom egyik vezére volt. 1910. negyedszer 
lett régi kerületének képviselője. Évekig egyik 
jegyzője volt az országgyűlésnek. 

Hammerschlag János , zeneszerző, kar
nagy, szül. Prága, 1885 dec. 10. Zenei tanul
mányait Bpesten, Siklós és Koessler t anárok 
vezetése mellett végezte. 1910 óta számos ön
álló orgonahangversenyt adott. 1920. megala
pította a Madrigál-társulatot, amelynek ma 
is igazg.-karnagya. Egyike a legkitűnőbb ma
gyar orgonistáknak. Számos orgona- és zon
goramű szerzője. A Pester Lloyd volt zene
kritikusa. J. S. Bachról írt tanulmánya 1926. 
jelent meg. 

Hammerstein Richard (báró), volt or
szággyűl, képviselő, szül. Bpest, 1857 nov. 14. 
Középiskoláit Drezdában és Pápán, jogi ta
nulmányait Pozsonyban végezte, majd Ko
márom megye szolgálatába lépett. Egy évti
zedes működés u tán a pénzügyminisztériumba 
nevezték ki, ahonnan 15 évi szolgálat u tán 
vonult nyugalomba. 1914. a regőcei kerület 
országgyűl. képviselőjévé választotta. Kerüle- j 
tét egész az öszeomlásig képviselte, 

Hampel Antal, ny. h. ál lamti tkár , szül. 
Rákospalota, 1870 júl. 30. Tanu lmánya inak 
befejezése és doktori oklevelének elnyerése 
után 1892. a földművelésügyi minisztérium 
kötelékében kezdte meg az állami szolgá
latot. Fokozatos előléptetések u tán . h. ál
lamtitkári rangra emelkedett . 1919. nyuga
lomba vonult. A bpesti József Műegyetem 
mezőgazdasági és közigazgatási előadójául 
hívta meg. Szakcikkei különböző szaklapok
ban jelennek meg. 

Hanasiewicz Oszkár, ny. orvos tábornok, 
egyet, m.-tanár, szül. Késmárk, 1875 jan. 25. 
Középiskolai tanulmányainak befejezése 
után a kolozsvári tud. egyetem orvosi ka
rának hallgatója volt. 1899. a kolozsvári 
tud. egyetemen orvosdoktorrá avatták. A 
kórbonctani intézetben volt gyakornok. Ké
sőbb katonaorvosi pályára lépett. 1905. a 
wieni egyetem Eiselberg klinikáján műtő-
orvosi oklevelet szerzett. Kolozsvárott egész
ségtantanárrá, iskola- és tisztiorvossá képesí
tették. 1912. hadsebészeti tanulmányok cél
jából resztvett a Balkán-háborúban. A há
borúban tábori kórház- és egészségügyi osz>-
lopparancsnok volt. Érdemeit a Ferenc Jó
zsef-rend, a II. o. német vaskereszt, a bol
gár Szent Sándor-rend lovagkeresztje és öt 
Signum Laudis kitüntetésekkel jutalmazták. 
1917. a kolozsvári tud. egyetemen a hadi 
sebészet tárgykörből m.-tanári képesítést 
nyert. Résztvett a nemzeti hadsereg újjá
szervezésében. 1928. mint a szombathelyi 3. 
vegyesdandár vezetőorvosát nyugállományba 
helyezték. Számos hadi sebészeti tanulmány 

szerzője. A korszerű hadisebészet vezér
fonala c. művét a bpesti egyetemi nyomda 
adta ki. Jelenleg mint szakíró és egyet, 
m.-tanár működik. 

Hanaue r A. István, váci róm. kat. me
gyéspüspök, felsőházi tag, szül. Pápa, 1869 
dec. 28. Középiskolai tanulmányainak befeje
zése u tán az innsbrucki tud. egyetem teológiai 
ka rának hallgatója volt, ahol hittudományi 
doktorrá avatták. 1892. pappá szentelték. 
Először a veszprémi papnevelőintézet, majd 
1904. a bpesti központi szeminárium lelki 
igazgatója lett. 1911. a bpesti Szent Imre Kol
légium igazgatójává nevezték ki. 1918. odal-
kanonoki minőségben a veszprémi püspök
iroda igazgatója volt. 1919. a váci róm. kat. 
egyházmegye püspökévé szentelték. A hit- és 
egyházi élet kimélyítése érdekében értékes 
munkásságot fejtett ki. Nagy érdemei van
nak a papnevelés előmozdítása terén. Részt
vett az amszterdami és chikagói eukarisz-
tikus kongresszuson és meglátogatta az ame
rikai magy. kat. egyházközségeket. Egyházi 
vonatkozású cikkei különböző folyóiratok
ban és napi lapokban jelennek meg. önálló 
művei: A kölcsönös igazságosság a katolikus 
erkölcstanban, A bérmálás kegyelme, 

Hangay Sándor, költő és újságíró, szül, 
Székesfehérvár, 1888 máj . 26. Tanulmányai
nak befejezése u tán újságírói pályára lépett. 
Több napilap munkatá rsaként működött. 
Ügy költeményeivel, mint novelláival és re
gényeivel igaz sikert aratott . Munkáit idegen 
nyelvekre is átültették. Költeményeiben főleg 
a zenei festés dominál. 30 önálló kötete jelent 
meg. Főbb művei: Esett harcos szíve, Mez
telen emberek vihar előtt, Istár galambfoga
tán, Szemirámisz csodakertje, Csaba útján 
csillag porzik, Nemere, Jegenyék zúgása. A 
Kék könyvek szerkesztője. 

H a n k Olivér, p tkp tár i ü.-v. igazgató, 
szül. Nagyenyed, 1868 júl . 2. Középiskoláit 
Déván végezte. Kétévi műegyetemi tanul
mány u tán mint díjnok a m. kir . postataka
rékpénztárhoz kerül t . A postatakarékpénz
tár átszervezési munká la t a iban tevékeny 
részt vett és körül tek in tő munkásságának 
eredményeképen 1924. ügyv. igazgatóvá ne
vezték ki. A KANSz. postatakarékpénztári 
főcsoportjának elnöke, a várbeli evang. egy
ház presbi tere. A ka tona i és polgári jubi
leumi emlékérmek tulajdonosa. 

H a n k ó Elemér (lemhényi), min. tanácsos 
szül. Ajtón (Kolozs m.), 1881 dec. 2. Közép 
iskoláit és az egyetemet Kolozsvárott végezte 
ahol államtud. tudori oklevelet nyert. Tanul
mányainak befejezése u tán a kolozsvári já 
rás főszolgabírája mellett működött . 1904 
II. o. aljegyzővé, 1912. I. o. aljegyzővé vá 
lasztották és tb. vmegyei főjegyzővé nevez 
ték ki. A háború alatt mint tart . főhadnagj 
teljesített szolgálatot. 1918. Kolozs vm. al 
ispánjává választották. A román megszállói 
u tán Bpesten a békeelőkészítő irodában a; 
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erdélyi ügyosztály vezetését vette át. 1922. 
min. tanácsossá nevezték ki és a népjóléti 
minisztérium menekültügyi osztályának élére 
került. 1928 óla a minisztérium elnöki osz
tályának főnöke. Megjelent munkái : Inkog
nitóban, c. novellás kötete, a Vadásztrófeák 
és a Fehér szegfűs asszony c. regénye. A II. 
o. h. érdemkeresztnek, a német bir. lovag
rendnek és a jub. emlékkeresztnek tulajdo
nosa. A K. A. C.-nak pisztolylövészmestere. 

Hann Arnold (budai), ny. helyettes ál
lamtitkár, szül. Bpest, 1863 jan. 1. Közép
iskolai és egyetemi tanulmányait Budapesten 
végezte. Működését 1885. a pénzügyminisz
tériumban kezdte meg, mint fogalmazógya
kornok. Fokozatos előléptetések után 1923. 
mint helyettes államtitkár vonult nyugalomba. 
Közszolgálati működése során adóügyekkel 
foglalkozott és a jövedelem-, valamint va
gyonadó bevezetése körül a forradalom után 
nagy érdemeket szerzett. Jelentős munkás
ságot folytat a szakirodalom terén is. Nagy
számú pénzügyi vonatkozású közleménye 
jelent meg. 

Hannover György, hegedűművész, szül. 
Bpest, 1907 febr. 19. Középiskoláit és zene
művészeti tanulmányait Bpesten végezte, 
ahol 1924. művészi oklevelet nyer t . Első si
kerét a Zeneakadémián ara t ta , majd a kül
föld nagyobb városaiban sikerült hangver
senyeket adott. A Városi Színház hangver
senymestere. A rádió ház t r ió jának tagja. 

Hantos Elemér, egyet. m.-tanár, ny. ál
lamtitkár, szül. Bpest, 1881. Középiskolai ta
nulmányainak befejezése után a bpesti, bécsi, 
majd a lipcsei, később a párisi tud. egyetem 
hallgatója volt. A cambridgei és oxfordi egye
temekre ösztöndíjjal küldöttek ki. Angol nyel
ven tanulmányt írt az angol és a magyar al
kotmány párhuzamos vonatkozásáról . Haza
térése után először, mint ügyvéd működött . 
1904. a Vidéki Pénzintézetek Szövetségének 
ügyv., majd főtitkárává nevezték ki. 1909. a 
Pénzintézetek Orsz. NyugdíjegyesiUete ügyv. 
elnökévé választotta. 1910. a dobrai kerület 
mandátumát munkáspárti programmal nyerte 
el. 1916. a keresk. minisztérium kötelékében, 
mint politikai államtitkár teljesített szolgá
latot. 1917. a bpesti tud. egyetemen m.-ta
nárrá képesítették. 1918. a Postatakarékpénz
tár elnökévé nevezték ki. 1924. a Nemzetek 
Szövetségének szakértőjévé választották. Szá
mos jogi, közgazdasági és pénzügyi műve 
jelent meg. 

Hantos Ferenc, esztergom-főegyházme-
gyei áldozópap, szentszéki tanácsos, az Angol 
kisasszonyok bpesti katolikus Sancta Mária 
leánygimnáziumnak igazgatója. Egyetemi ta
nulmányainak elvégzése és doktori okleve
lének megszerzése óta értékes pedagógiai 
működést folytat. Szaktárgyai a latin nyelv 
és irodalom, valamint a történelem. Ezen
kívül a filozófiát is tanítja. Nagy érdemei 
vannak az intézet fejlesztése körül. Növen

dékei szép sikerrel szerepeltek az orsz. ta
nulmányi versenyen, valamint a Katolikus 
Leányok Orsz. Szövetsége részéről rendezett 
versenyen és a Révai Testvérek Irodalmi 
Intézet ifjúsági irodalmi pályázatán. 

Hanuszik László, festőművész, h í r lapíró , 
szül. Miksi, 1888. Középiskoláit Miskolcon, 
festészeti tanulmányai t Nagybányán végezte. 
1929. megalapítot ta a Magyar Magazin c. 
folyóiratot. Szépirodalmi munkásságot fej
tett ki a fővárosi lapok hasábjain. Tardy 
Bálint és Nem mindenkinek címen önálló 
munkáka t adott ki. A Kiss-féle Nagy ana
tómiai atlasz i l lusztrátora. 

Hanzély Gyula, gazd. főtanácsos, szül. 
Bpest, 1870 okt. 6. Középiskoláit Bpesten, 
egyet, tanulmányai t ugyanott , valamint Lip
csében és Genfben végezte. Tanulmányainak 
befejezése után, mint közigazgatási gyakor
nok Nógrád vármegye szolgálatába lépett. 
1896-tól szügyi b i r tokán gazdálkodott. 1919 
óta a Balassagyarmati Népbank igazgatója. 
A város társadalmi életében jelentékeny sze
repet játszik. A városi képv.-test. tagja. A 
szügyi ev. egyház felügyelője. A Nógrád vm. 
Nemzeti Intézet elnöke. A Vm. Gazdasági 
Egylet alelnöke. A vmegyei törv. hat . bizott
ság örökös tagja és közigazg. bizottsági tag. 
Cikkei különböző lapokban jelentek meg. Ér
tékes működésének elismeréséül a gazdasági 
főtanácsosi címmel tüntették ki. 

Ha ranghy Jenő, festőművész, az Ipar-
műv. isk. tanára , szül. Debrecen, 1894 aug. 1. 
Középiskoláit Debrecenben végezte, majd a 
bpesti rajztanárképző és az Iparművészeti 
iskolában folytatta tanulmányai t . A háború 
alatt az I. honvédek hadtörténeti csoportjá
ban dolgozott. Mint festő első nagyobb sike
rét 1920. az aquarell-kiállításon arat ta , ahol 
elnyerte az állami díszfestő-díjat. 1924. a 
Műcsarnok jubileumi kiállításán a Halmos
díjat, 1928. az állami rajzdíjat, 1928. a Pál
lik Béla-díjat nyerte el. Mint grafikus, szá
mos díjat nyert különböző bélyegpályázato
kon is. Magyar- és spanyolvonatkozású fest
ményei főként színeik elevenségével tűntek 
fel. Nagyobbméretű dekoratív kompozíciók
kal is szép sikerei voltak. A debreceni Déry-
múzeum és a berettyóújfalui kórház üveg
mozaikjait II. készítette. Festői i ránya az 
impresszionizmus és neoreálizmus között 
mozog. H. az Orsz. Magyar Kir. Iparműv. Isk. 
rendes tanára . A La Fontain-társaság elnöki 
tanácstagja, a Képzőművészeti Társulat és 
a Képzőműv. egy. tagja. Számos grafikai 
munkája a Szépműv. Múzeum tulajdoná
ban van. 

Hári Pál , orvos, egyei. ny. rendes tanár , 
szül. Bpest, 1869 aug. 29. Középiskoláinak 
elvégzése u tán a bpesti és bécsi egyeteme
ken tanult. 1894. Bécsben orvostudorrá avat
ták. Előbb Bors, majd Bókay tanár mellett 
folytatott gyógyszertani tanulmányokat , 
később Tangl tanár kórtani intézetének tanár-
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segéde lett. 1911. adjunktussá nevezték ki, 
1907. pedig az élet- és kórbonctan m.-taná
rává képesítették. 1913. ny. rendk. tanár lett 
és 1915 óta ny. r. tanár. A normális és kóros 
anyagcsere, valamint az élet- és kórbonc
tan köréből vett értekezései szakkörökben 
nagy feltűnést keltettek. Az élet- és kórvegy
tan tankönyve c. munkáját az egyetemen 
használják. 

Harkányi Béla (báró), egyet. m. tanár , 
szül. Bpest, 1869 ápr. 11. Középiskolai tanul
mányait Budapesten, az egyetemet Budapes
ten, Strasszburgban és Leipzigben végezte. 
Bölcsészettudományi oklevelet a bpesti egye
temen nyert, majd Németországban, Francia
országban és Északamerikában tanulmányuta t 
tett. 1899—1902. mint obszervator működöt t 
az ógyallai obszervatór iumban. 1907. a buda
pesti tud. egyetemen asztronómia és asztro
fizika magántanárává képesítették. 1911 óta 
a M. T. Akadémia lev. tagja. A hazai és kül
földi szakfolyóiratokban az asztronómia és 
az asztrofizika tárgyköréből több tudomá
nyos értekezése és ismertető írásműve jelent 
meg. 

Harkányi János (báró, t ak taharkány i ) , 
v. miniszter, felsőházi tag, szül. Taktahar-
kány (Zemplén m.), 1859. Középiskolai és 
főiskolai tanulmányainak befejezése u tán 
birtoka kezelését vette át. 1896. a facseti 
kerület szabadelvűpárti programmal orsz.-
gyűlési képviselőjévé választotta. 1901. ismét 
régi kerületét képviselte a Házban. 1902. le
mondott mandátumáról és a Magyar Cukor
ipar r.-t. elnöki tisztét vállalta. 1903. a király 
a főrendiház örökös tagjává nevezte ki. 1913. 
a Tisza-kormány kereskedelmi miniszteri 
tárcáját vállalta el. 1917. lemondott minisz
terségéről. A Ganz-féle villamossági r.-t. ós 
az Első Magyar Általános Biztosító r.-t. igaz
gatósági tagja. Felsőházi taggá az örökös
jogú főrendi családok választották. 

Harkányi Sándor (báró, t ak taharkányi ) , 
nagybirtokos, felsőházi póttag, szül. Bpest, 
1887 febr. 21. Tanu lmánya inak elvégzése 
u tán birtokainak kezelését vette át. A há
ború alatt harctéri szolgálatot teljesített. Ér
demeit több kitüntetéssel ju ta lmaz ták . 
1916. aranysarkantyús vitézzé avatták. A 
főrendiház tagjául hívta be. Az örökös
jogú családok választották felsőházi pót
taggá. 

H a r m a t h Jenő, (keszi), í télőtáblai tanács
elnök, szül. Kézdivásárhelyen, 1870 márc . 22. 
Középiskoláit és egyetemi tanulmányait Sep
siszentgyörgyön, Marosvásárhelyt és Kolozs
várt végezte. 1892 óta teljesít igazságügyi szol
gálatot. Mint bíró és ügyész főként Erdély
ben működött . Az összeomlás idején a foga-
rasi járásbíróság elnöke volt. A román meg
szálláskor megtagadta a hűségfogadalmat. Bu. 
dapestre költözött és azóta itt működik. 
1923. az ítélőtáblához helyezték át, hol három 
éven át Degré Miklós dr. (I. o.) sajtótaná

csának tagja volt. 1926. a II . büntető tanács 
elnökévé nevezték ki. Közéleti munkásságá
nak elismeréséül a hadi ékítményes vörös
kereszt ezüst díszérmével és a II. oszt. hadi 
érdemkereszttel tüntet ték ki. A jogi szakiro
dalom jeles munkása . Több büntető- és ma
gánjogi cikket és tanulmányt írt különböző 
szakfolyóiratokba, öná l ló műve: Az osztrák 
polgári törvénykönyv magyarázata. 

H a r m a t h y Károly, ügyvéd, szül. Nagy
várad, 1882 nov. 4. Középiskoláit és a jogot 
szülővárosában végezte, majd Kolozsvárott 
jogtudori oklevelet nyert . Tanulmányainak 
befejezte u tán mint ügyvédjelölt Nagyvára
don működöt t . Az ügyvédi oklevelet Buda
pesten szerezte meg. Azután 1906. évtől a 
Pesti Magy. Keresk. Bank jelzálogosztályá
ban volt tisztviselő, majd a Kassa-Oderbergi-
vasút jogi osztályának vezetője. 1921 óta 
mint ügyvéd magángyakorla tot folytat és 
1924. évben a Ferenc József Pénztárhoz 
segédti tkárnak nevezték ki. 1926 óta ott a 
jogügyi osztály vezetője lett s 1928 óta a 
M. B. 1. t i tkára s a jogügyi osztályt vezeti. 

Ha r r e r Ferenc, nyűg. székesfőv. alpolgár
mester, egyet, m.-tanár, volt miniszter, köz-
igazg. jogi író, szül. Bpest, 1874 jún. 2. Kö
zépiskoláit a fővárosban végezte, majd meg
szerezte a jogi és á l lamtudományi doktorá
tust. 1896. a székesfőváros szolgálatába lé
pett, ahol fokozatos előléptetések után, 1911. 
tanácsnokká választották meg. 1917. a le
égett Gyöngyös város újjáépítésének vezeté
sére kormánybiztosi megbízatást kapott. 
1918. alpolgármesterré választották. A Ká
rolyi-kormány 1918. bécsi magyar követté 
nevezte ki. 1919. a Berinkey-kormányban 
elvállalta a külügyminiszteri tárcát . A for
radalom után a Peidl-kormány a székesfőv. 
polgármesteri teendők ellátásával bízta meg. 
1020. nyugalomba vonult. H. közszolgálati 
működése mellett szakavatott művelője volt 
a közigazgatási jognak. Ε téren kifejtett mű
ködésének elismeréséül a bpesti egyetemen 
a magyar közjog m.- tanárává képesítették. 
Főbb művei: A kisajátítási jog (egyetemi 
páyadíjat nyert) , Közigazgatási jog és szo
ciológia, A parlamenti választói jog terje
delme a nagyobb európai államokban, Az 
állami szervezet alapjai, valamint A német 
városi szervezet kifejlődése és mai alakja. 

Harsányt Gyula, ügyvéd, ny. polgármes
ter, szül. Szolnok, 1864. Középiskoláinak el
végzése u tán Budapesten jogtudományi ok
levelet nyert, majd 1891. ügyvédi vizsgát tett. 
Utána ügyvédi irodát nyitott Szolnokon és ?• 
város közügyeiben is tevékeny részt vett. 
Munkásságának elismeréséül 1911. a város 
polgármesterévé választották, mely minősé
gében megalapozta a város modern fejlődé
sét. Sok városi intézmény létesülése fűződik 
H. nevéhez. A háborús idők és a kommün 
annyira megviselték, hogy 1921. nyugdíjaz
tatását kérte. Azóta gazdálkodással foglal-
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kőzik és ügyvédi gyakorlatot is folytat. A 
Tiszavidéki Hitelintézet, a Mezőgazdasági ta
karék és a Külső Szolnokmegyei Takarék
pénztár felügyelőbizottságának tagja. 

Harsányi József, kir. járásbírósági elnök, 
szüL Abaújszántó, 1877 ápr. 12. Középisko-
áit és a jogakadémiát Sárospatakon végezte. 
Tanulmányainak befejezése után, mint já-
:ásb. gyakornok Abaújszántón működött , 
najd Rimaszombat, később Szigetvár aljegy-
!Ője lett. 1901. a letenyi kir. járásbírósághoz 
került hasonminőségben, 1908. Vasvárra 
iljárásbírónak, ahol járásbíróvá lépett elő, 
1913. Körmendre került, ahol a járásbíróság 
vezetésével bízatott meg, később ezen bíró
ágnak elnöke lett. A ref. egyházmegye tan
ügyi bizottságának tagja. A város társadalmi 
Sletében tevékeny részt vesz. 

Harsányi Zsolt, író, szül. Korompa 1887 
jan. 27. Középiskoláit Egerben és Sárospata
kon, egyet, tanulmányait Kolozsvárott vé
gezte, majd írói és újságírói pályára lépett. 
Főként műfordításaival tűnt fel. Regény, 
színdarab, operett és dalszöveg fordításai ál
talánosan ismeretesek. Lefordította Byron 
Ifjú Harold zarándokútja c. munkáját . Mik
száth Vén gazember, Beszterce ostroma és a 
Noszti fiú esete Tóth Marival c. regényeiből 
sikeres darabokat dramatizált . 1904. a M. 
Tud. Akadémia Kazinczy-díját, 1927. pedig 
a Vojnits-díját nyerte el. Nevezetesebb ön
álló művei: Az arany holló, A féltékeny költő 
(regények), Shakespeare a New-Yorkban, 
Színházi kis lexikon, Humoreszkek, A zenélő 
óra háromfelvonásos színdarabjai, továbbá 
kabarédarabok és tanulmányok. H. neve a 
magyar kabaréirodalom fejlődésével elválha-
tatlanul összeforrt. Egyidőben kis darabjai
val és országos hírre emelkedett sanzonjai
val a bpesti kis színpadoknak legtöbbet ját
szott szerzője volt. Jelenleg a Pesti Hírlap 
belső munkatársa és jóízű, magyaros humorú 
írásai közkedvelt olvasmányok. 

Hartlauer Jenő, gyógyszerész, szül. Te
mesvár, 1899 máj. 27. Középiskoláit szülő
városában, az egyetemet Bpesten végezte, 
ahol gyógyszerészi oklevelet nyert. Tanulmá
nyainak befejezése után mint gyógyszerész
gyakornok Temesvárott működött , majd Bu
dapesten gyógyszerészi gyakorlatot folyta
tott. 1925 óta a bpesti Megváltó c. gyógy
szertár bérlője. 

Hartmann Imre, gordonkaművész, szül. 
Bpest, 1895 aug. 26. Középiskoláit és a Zene
akadémiát a fővárosban végezte, ahol mű
vészi oklevelet nyert. 1916. a M. kir . Opera
ház tagja lett, közben több hangversenyt 
rendezett. 1917. Olaszországban, Németor
szágban, Angliában, Spanyolországban, Hol
landiában, Svájcban és Amerika számos vá
rosában hangversenyeivel nagy sikert ara
tott. À Lehner-quartett tagja. 

Hartyáni Imre, földbirtokos, szül. Ceg
léd, 1851 Középiskoláit Budapesten, a gaz

dasági akadémiát Keszthelyen végezte. Cegléd 
egyik legkiválóbb mezőgazdája, az ö nevéhez 
fűződik a környék legszebb mintagazdaságá
nak felállítása. A városi közélet kimagasló 
alakja.Tagja a vm. törv. hat . és a városi képv. 
testületnek, mindenkori elnöke a Cegléden 
működő katonai sorozóbizottságnak. A ceg
lédi ref. egyházmegye főgondnoka. 

H á r y Gyula, festőművész, szül. Zala
egerszeg, 1864. szept. 20. középiskoláit Kő
szegen és Bpesten, festészeti tanulmányai t 
Bpesten végezte, majd Lotz mesteriskolájá
nak növendéke lett. Külföldi tanulmányút ja 
után Bpesten mint festő, iparművész és 
illusztrátor dolgozik. A párisi világkiállítá
son mint ékszerésziparművész a csoport nagy 
aranyérmét nyerte el. 1902. a Műcsarnokban 
kiállított képeit az Eszterházy-díjjal, 1926. 
a kis aranyéremmel jutalmazták. H. nemcsak 
a festészet, hanem a technika terén is sok 
maradandó értéket alkotott . Számos talál
mánya közül legértékesebb az ú. n. parabo
likus hyperboloid, amelyről dr. Oswald a 
charlottenburgi egyetem világhírű hidraul ikus 
speciálistája megállapította, hogy ez a csavar
felület 75% abszolút hatásfokát 2600 fordu
latnál is megtartja. Ujabban a művészi sző
nyegszövéssel is foglalkozik.Több festménye 
van a Képzőművészeti Múzeumban és királyi 
palotában. A festőművészetben a derűs, meleg, 
napsütéses színek mestere. 

Hász Brokárd (P.), ka rmel i t a t a r tomány i 
főnök, szül. Kisbér, 1888 márc . 29. Közép
iskoláit Komáromban , Ta t án és Zomborban 
végezte, teológiai főiskoláit Budapesten. 
Pappá szenteltetett Kalocsán, 1911. 1912-től 
a budapest i r endház tagja, hol 1917-ig mint 
Magister Clericorum és alperjel, a teológia 
lectora működik . 1917. megválasztják a ma
gyar r end ta r tomány főnökévé. 1920., 1925. 
és 1926-ban résztvesz a római Generalis Ca-
pi tu lumon, mint magyar P rocura to r P r o 
vinciáé. A ka th . egyházi folyóiratok rendes 
munka tá r sa . 

Haszler Károly, gimnáziumi igazg., szül. 
Mokrinban (Torontál m.), 1879 jan. 29. Kö
zépiskoláit Nagykikindán és Szegeden, a böl
csészeti fakultást pedig a budapesti tudo
mányegyetemen végezte. Lőcsén, Nagyvára
don és Budapesten tanároskodot t , majd Pest
erzsébeten gimnáziumi igazgató lett. Jelenleg 
a budapesti IX. ker. áll. Fáy András reál
gimnázium igazgatója. H. értékes alakja a 
magyar pedagógiai karnak. 

Hasznos József, r.-t. ügyv. alelnök, szül. 
Jászalsószentgyörgy, 1869. Bpesten jogi dok
torátust, majd ügyvédi oklevelet szerzett. 
Szolnokon nyitott ügyvédi irodát és csak
hamar a Szolnoki Hitelbank ügyésze, majd 
ügyv. alelnöke lett. A város és megyebizott
ság tagja, a Jászkarajenő és Vidéke Takarék
pénztár r.-t. alelnöke. 

Hatvani Ferenc (báró), festőművész, szül. 
Bpest, 1881 okt. 29. Középiskolai tanulmá-
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nyainak befejezése u tán Bpesten, majd 
Nagybányán, később Párizsban folytatott 
művészeti tanulmányokat . 1896. szerepelt 
először kiállításon. Különösen női aktjai 
keltettek komoly érdeklődést. Festési mód
ját a szobrászati formának és a kontúrok 
lendületének kihangsúlyozása jellemzik. 
Előadásmódja tárgyias. Műveivel több ki
tüntetést nyert. 

Hatvány Lajos (báró, hatvani) , író, szül. 
Bpest, 1880 okt. 28. Középiskoláinak elvég
zése után a bpesti egyetem bölcsészeti ka rán 
Gyulai Pál tanítványa volt. 1905. doktor rá 
avatták, majd nyelvészeti tanulmányokat 
folytatott. 1908. nagy feltűnést keltett Die 
Wissenschaft des Nicht-Wissenswerten című 
műve, amelyben hadat üzent a filológia német 
művelői ellen. Kitűnő irodalmi judiciumá-
val felismerte azt a nagy erőt, amely Ady 
Endre és a köréje csoportosult írók előre
törésében rejlett és a Nyugat hasábjain lel
kes agitációt kezdett az akkor még meg nem 
értett, modern magyar költők mellett. Iro
dalmi munkásságának talán legértékesebb és 
legmaradandóbb része az az önzetlen fára
dozás, amellyel egyfelől közelebb hozta a 
közönséget az olvasmányokhoz, másfelől 
méltó érvényesüléshez segítette az új u takat 
kereső magyar írókat. Nemcsak a Nyugat
ban és később a Pesi Naplóban harcolt az 
érdekükben, hanem a berlini Neue Rund
schau és az általa szerkesztett Jung Ungarn 
hasábjain is. Ugyanakkor nem kisebb ér
deklődéssel foglalkozott a régi magyar írók 
munkásságával és egymás után jelentek meg 
kritikai és esztétikai tanulmányai , úgyszin
tén szépirodalmi kötetei H. irodalmi hit
vallásának bizonyságára, önál ló művei: Én 
és a könyvek, Gyulai Pál estéje, Híresek (el
beszélések), A nyom (színmű), Feleségek fe
lesége, Petőfi, mint vőlegémj, Gyalu grófnő 
(regény), Ady világa, Csöndes napok, han
gos esték, Das veruundete Land és az Urak 
és emberek c. regényciklusa. Több munkája 
németül is megjelent. A szűz c. vígjátékát a 
Magyar Színház, Die Berühmten c. színdarab
ját pedig a müncheni Kunstlertheater" mu
tatta be. A Károlyi-forradalom alatt mint a 
Pesti Napló főszerkesztője, csatlakozott a 
Nemzeti Tanácshoz. A forradalom után 
Bécsbe költözött, ahol a Jövő c. lapban éles 
támadásokat intézett a forradalom utáni ma
gyar kormányok ellen. Ε miatt az ügyészség 
eljárást indított ellene. Lektori működésének 
legutóbbi eredménye Markovics Rodionnak, 
a Szibériai garnizon szerzőjének felfedezése 
volt. 

Hauer Ferenc, osztályvezető, főfelügyelő, 
szül. Bpest, 1870 nov. 19. Középiskoláit Bu
dapesten végezte. Pályáját a bpesti ált. vili. 
r.-t.-nál kezdte, amelyet később a főváros 
vett át. 1918 a Bpest Szfőv. Elektromos 
Müvek főfelügyelőjévé és az áramelszámo-
lási osztály vezetőjévé nevezték ki. 

Hauer Gyula, h. á l lamti tkár , szül. Buda
pest, 1874 febr. 17. Középiskolai és egye
temi t anu lmánya inak befejezése után dok
to r rá avat ták. 1893. a központ i állampénz
tár szolgálatába lépett. 1897. a pestvidéki 
pénzügyigazgatósághoz került . 1907. a pénz
ügyminisz tér iumba helyezték. Fokozatos elő
léptetések u tán 1918. min. tanácsossá ne
vezték ki. Az összeomlás u tán az Ausztriával 
szemben fennálló pénzügyi kérdéseket ren
dezte. A Nyugatmagyarországgal kapcsola
tos pénzügyi és kár tér í tés i ügyekben intéz
kedő döntőbíróság előtt a ko rmány állandó 
képviselőjeként szerepelt. 1927. h. államlit- ' 
kar i r angra emelkedett . A likvidációs bi
zottság egyik vezetője. 

Havadi Barnabás , felsőkeresk. isk. igaz
gató, szül. Léka, 1879 okt. 4. Középiskoláit 
Győrött, a tanárképzőt pedig Pannonhalmán 
végezte. Tanár i működését 1902. Győrött 
kezdte meg. 1913 óta a székesfőváros isko
láiban működik, 1927 óta mint a VII., Ker
tész-utcai II. Rákóczi Ferenc felsőkereske
delmi iskola igazgatója. A Székesfőv. Keresk. 
Isk. Tanárok Körének elnöke. 

Havas András Károly, író és hírlapíró, 
szül. Budapest , 1895. november 11. Érettségi 
u t án a Műegyetemen folytatta tanulmányai t . 
A hábo rúban katonai szolgálatot teljesített. 
1918. kerül t haza 22 havi orosz fogság után 
és h í r lapí ró lett. Több magyar lap munka
társa volt s 1924. a Pester Lloyd belső 
m u n k a t á r s a lett. öná l ló munká i közül 
az Árnyékok c. regénye a Nyugatban, és 
mintegy 50 tárcája az Újság, Pesti Hírlap és 
Pester Lloyd c. lapokban jelent meg. Neve
zetesebb műfordításai: Arcübasev; A végső 
ponton; Gorkij: Az emberek között; Tolsz
toj: Feltámadás, Anna Karenina; Andrejev: 
Novellák stb. 

Havas Bertold, r.-t. vezérigazg. szül. 
Szenicén, 1874 jan. 15. Középiskoláit Nagy
szombatban, jogi tanulmányai t pedig Bpesten 
és Kolozsvárott végezte. Pályafutását Sátor
aljaújhelyen kezdte, majd rövidesen a Dévai 
Közgazdasági bank r.-t. vezérigazgatója lett. 
1916. meghívták a külső Szolnokmegyei Ta
karékpénztár élére, azóta a vm. közgazda
sági életének egyik jelentékeny tényezője, a 
vm. törvényhatósági bizottságának és a vá
rosi képviselőtestület tagja. A Külső Szolnok
megyei Takarékpénztár és a Lábassy-féle 
Mezőgazdasági Ipar- és Gépgyár r.-t. vezér
igazgatója. 

Havas István, polgári iskolai tanulmányi 
felügyelő, szül. Csárad, 1875 márc . 12. A kö
zépiskolát és a tanítóképzőt Léván végezte, 
s tanulmányai t Bpesten folytatva, itt a ta
nítói, majd később a tanár i pályára lépett. 
1895. kezdte meg működését . Különböző is
kolákban tanított , majd igazgatóvá nevezték 
ki. Ma az ötezret kitevő polgáriiskolai ta
nárság szellemi vezére. Pedagógiai működése 
mellett kora ifjúsága óta foglalkozik az iro-
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dalommal. Verseivel, regényeivel és elbeszé
léseivel igen jó nevet szerzett. Számos könyv
alakban megjelent munkája közül a legne
vezetesebbek: Ütban, Part felé, Virágénekek, 
Magyar hegedű (költemények), Az ivadék, 
Tomajfüredi aranynapok (elbeszélések), va
lamint Töretlen úton, A császár óbestere és 
Az opálgyürü c. regények. Ezenkívül számos 
ifjúsági regényt és elbeszélést írt. H. a ma
gyar irodalom egyik legtermékenyebb mun
kása, írásait hazafias szellem és a magyar 
néplélek igaz ismerete hatja át. 

Havas Jenő, vezérigazg., oki. mérnök, 
szül. Losonc, 1881 dec. 16. Középiskoláit Lo

soncon, egyetemi tanulmányait Budapesten és 
Stuttgartban végezte. 1901. L. Schuller- Göp
pingen gépgyárnak mérnöke lett. Később 
Amerikában helyezkedett el. 1905. hazatért 
és a Budafoki Zománcárugyár üzemvezető 
mérnöke és 1908. műszaki igazgatója lett. A 
háborút a fronton küzdötte végig, a bronz és 
az ezüst Signum Laudist, a kor. ar. érdem
keresztet és a Károly-csapatkeresztet kap ta 
meg. 1927 óta a Budafoki Zománcozott Edény
sajtoló és Fémárugyár, lierez és Fiai r.-t. 
vezérigazgatója és igazgatósági tagja. Budafok 
város képviseleti tagja és számos vállalat 
igazgatóságában foglal helyet. 

Havas Jenő, (farkasalmási), h. ál lamtit
kár, szül. Balassagyarmaton, 1882 nov. 13. 
Losoncon érettségizett és 1905. a kolozsvári 
egyetemen szerezte doktori oklevelét. Utána 
a pénzügyminisztériumba nevezték ki és 15 
évi szolgálat után min. tanácsossá, 1927. pe
dig rendkívül eredményes működésének elis
meréséül h. államtitkárrá lépett elő. Jelenleg 
a pénzügyminisztérium elnöki osztályának 
vezetője, melynek élén a legkényesebb és leg
bizalmasabb természetű ügyeknek az intézése 
tartozik a hatáskörébe. Munkásságáért több 
ízben részesedett legfelső kitüntetésben. Nóg
rád vármegye thatósági bizottságának a tagja. 

Havas Kálmán, ügyvéd, ny. kir . j á rás 
bíró, szül. Mende, 1880 szept. 30. Közép
iskoláit Vácott és Budapesten, egyetemi 
tanulmányait Bpesten végezte. Tanu lmánya i 
nak befejezése után mint joggyakornok 
Nagykátán működött, majd Bpestre kerül t . 
1910—1918. a nagykátai já rásbí róság bírája 
volt. A háborúban mint tart. npf. huszár
százados harctéri szolgálatot teljesített, 
ezüst és bronz Signum Laudisszal a kar
dokkal és a Károly-csapatkereszttel tüntet
ték ki. 1918 óta mint gyakorlóügyvéd Nagy
kátán működik. A község társadalmi életé
nek jelentékeny alakja. 

Havas Károly, ügyvéd, szül. 1884. 1908. 
jogi doktorátust, 1911. ügyvédi oklevelet 
szerzett. Azután több éven át Angliában, 
Franciaországban és az Egyes.-Államokban 
folytatott jogi tanulmányokat. A háborúban 
mint tüzértiszt vett részt és több kitüntetést 
kapott. A háború utáni évek néhány nagyobb-
szabású vagyon elleni bűnügyben figyelmet 

keltett védelmével. Az ügyvédi kamara vá
lasztmányi tagja. 

Havas Miksa, ny. ker. akadémiai tanár , 
kamara i revizor, szül. Székesfehérvár 1861 
jan. 12. Középiskoláit Székesfehérvárott és 
Győrött végezte, majd a műegyetemen ta
nult. Később megszerezte a kereskedelmi 
iskolai tanári oklevelet. Tanulmányainak 
befejezése után a pozsonyi keresk. akadémia 
tanára lett, majd a bpesti keresk. akadé
miára került, a h o l egyszersmind a keresk. 
szeminárium vezetője. Nyugalombavonulása 
után a Hazai Általános Katonai Biztosító r.-t. 
igazgatója lett. Széleskörű munkásságot 
folytat. Tankönyveit á l talánosan használ
ják. Nevezetesebb önálló művei: A mező
gazdasági hitel, Pénz és valuta, Osztrák-
Magyar Bank, Kamatszámítás, Közgazdasági 
tudnivalók, Kereskedelmi számtan, Irodai 
munkálatok és politikai számtan, Érték
tőzsde c. munkájá t a Magyar Tud. Akadémia 
a Fáy-féle díjjal jutalmazta. Nagy közgaz
dasági tudását, mint hites törv.-széki könyv
szakértő, keresk. és iparkamara i revizor is 
értékesítette. A Magyar Cobden-Szövetség 
igazgatója. 

Havasy Béla, já rásbí rósági elnök, szüi. 
Kiscell, 1879. Középiskoláit Szombathelyen, 
az egyetemet Bpesten végezte, ahol jogtud. 
és bírói oklevelet nyert . Tanu lmánya inak 
befejezése u tán Bpesten működöt t 1901. 
mint törvényszéki aljegyző Szombathelyre 
került , ahol 1908. já rásb í ró , majd 1911. tör
vényszéki bíró lett. 1914 óta a celldömölki 
kir. já rásbí róság elnöke. A helyi tá rsadalmi 
életben tevékeny részt vesz. A r. k. egyház 
világi elnöke. 

Havel Jenő, ügyészs. alelnök, szül. Zom-
bor, 1873 márc . 12. Középiskoláit Zombor-
ban, jogi t anu lmánya i t Kolozsvárott vé
gezte, a bírói vizsgát Bpesten tette le. Mini 
joggyakornok a szegedi kir. törvényszéken 
kezdte működését , a h o n n a n Apatiuba he
lyezték. Később Orsovára nevezték ki já rás-
bí rónak. Több évi működés után, mint tör
vényszéki bíró előbb Zomborba, majd Új
vidékre került . 1919. a hűségeskü megtaga
dása miat t Újvidékről k iutas í to t ták. A pest
vidéki kir. ügyészségen, mint ügyész nyer t 
beosztást. 1924. ügyészségi a le lnökké nevez
ték ki. 

Havel land Antal, gyáros, szül. Bálorke-
szi, 1861. Keresk. tengerészeti iskolát és hadi
tengerészeti gépésziskolát végzett Triesztben. 
1898. megalapította Bpesten az első magyar
országi felvonógyárat. A bpesti Lakatos Ipar
testület alelnöke, az Ikosz társelnöke, a Kis
iparosok Hitelintézetének igazg. tagja. Gyá
rának készítményeivel számos díjat nyert . 

Háy Gyula, író, szül. Abony, 1900 m á j . 
5. Középiskolai tanulmányai t Cegléden vé
gezte, majd Drezdában és Berlinben festészeti 
tanulmányokat folytatott. Hajlama később 
az irodalom felé vonzotta, mely téren szép-
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irodalmi munkáival , kritikai és esztétikai 
tanulmányaival szép sikereket ért el. 

Hayde Gyula, h. ál lamtitkár, pénzügy
igazgató, szül. Késmárk, 1863. A jogi dokto
rá tus megszerzése után Léván lett p.-ü. fo
galmazó. Rövidesen titkári minőségben a 
bpesti p.-ü. igazgatósághoz osztották be. Itt 
szeszfőzői képesítést nyert és a pénzügymi
nisztérium szeszadóellenőrzö biztosa lett. 
1900. pénzügyi tanácsosi rangban a közp. 
díj- és illetékkiszabási osztály főnökévé 
nevezték ki. Működéséért kir. tanácsosi mél
tóságra emelték, majd a zombori pénzügy
igazgatóság élére állították. 1923 óta a bu
dapesti m. kir. pézügyigazgatóság és a 
lottójövedék vezetője. 1924. h. á l lamti tkár i 
címet kapott. A székesfőv. th. biz. tagja. 

Haydin Albert (ipolynyéki), II. oszt. fő
konzuli és miniszterrezidensi címmel felruh. 
I. oszt. konzul, szül. Bpest, 1884 aug. 28. 
A konzuli akadémia befejezése után a pitts-
burgi követségen nyert beosztást, mint at
tasé, ahol 3 és félévi működés u tán Mosz
kvába, majd Bukarestbe helyezték át. 1917. 
külügyminisztériumi szolgálatra rendelték be, 
majd még ugyanazon évben Lausanneba ve
zényelték. 1928 óta Rio de Janeiróban a kir. 
követség vezetője. 

Hazai Samu (báró), n}'. vezérezredes, 
felsőházi tag, szül. Rimaszombat, 1851 dec. 
26. Középiskolai és kereskedelmi akadémiai 
tanulmányainak befejezése után a Ludovika 
Akadémia, majd a bécsi katonai hadiiskola 
növendéke volt. Vezérkari tiszti minőségben 
magasabb parancsnokságoknál, a honv. mi
nisztériumban, továbbá a katonai nevelő- és 
képző intézetekben és a csapatnál teljesített 
szolgálatot. 1910. honvédelmi miniszterré 
nevezték ki. Minisztersége idején a magyar 
véderötörvénynek a honvédség fejlesztésére 
irányuló rendelkezéseit teljes igyekezettel tö
rekedett megvalósítani. A háború alatt a 
haderőpótlások folytonosságát felbecsülhe
tetlen értékű hozzáértéssel intézte. 1917. a 
honvédelmi miniszteri állásától megvált, 
mert az egész Osztrák-Magyar Monarchia 
fegyveres erejének pótlásügyei fővezetésével 
bízták meg. Minisztersége alatt Losonc 
mandátumával került az országgyűlésbe. Nyu
galmazott vezérezredes, valóságos belső tit
kos tanácsos. A Lipót-rend nagykeresztjé
nek, az I. o. vaskoronarendnek, az I. o. ka
tonai érdemkeresztnek tulajdonosa. Felsőházi 
taggá a kormányzó nevezte ki. 

Hätler Géza, bankigazgató, szül. Bpest, 
1883 ápr. 12. Középiskoláit és egyetemi ta
nulmányait Bpesten végezte, ahol jogi dok
torátust szerzett. Tanulmányainak befejezése 
után a Magyar Jelzálog Hitelbank kötelé
kébe lépett, ahol fokozatos előléptetések után 
1920. igazgatóhelyettessé nevezték ki. Ugyan
ebben a minőségben működik ma is. Köz
gazdasági tudását báró Madarassy-Beck 

Nándor, Széli Kálmán, Khuen-Héderváry 
Károly, bá ró Madarassy-Beck Gyula és 
Enyedy Béni elnökök mellett fejlesztette ki. 
Az emissziós üzlet, valamint a községi és 
jelzálogkölcsönüzlet egyik legalaposabb is
merője és e téren széleskörű irodalmi mű
ködést fejt ki. 

Hébelt Ede, ügyvéd, volt egyet. m.-ta
nár és nemz.-gyűl. képviselő, szül. Bpest, 
1879 febr. 16. Középiskoláinak elvégzése 
után a bpesti, berlini és londoni egyeteme
ken jogi tanulmányokat folytatott. Jogi dok
torá tusának és ügyvédi oklevelének meg
szerzése u tán 1903. ügyvédi irodát nyitott. 
1908. kinevezték az eperjesi jogakadémia 
tanárává. 1915. a bpesti egyetemen a magyar 
magánjog m.-tanárává képesítették, de 1920. 
a k o m m ü n alatt tanúsított magatartása > 
miatt, felfüggesztették. A második nemzet
gyűlésen Sopron képviselője volt, szoc.-dem. 
programmal , öná l ló müvei: Tanulmányok a 
jogügyletről, Jogegyezségi törekvések, Tör
vényes-e a népbiztosok perében alkalmazott 
gyorsított eljárás? Könyvtári bajok a jogaka
démiákon és a Programmbeszéd. 

Hécey Péter (hécei), magy. kir . államr. 
tan., szül. Kolozsvár, 1890 aug. 20. Középisk. 
és egyetemi t anu lmánya i t Kolozsvárott vé
gezte. 1911. megszerezte a jogtudor i okle
velet. 1912. a rendőr i pá lyára lépett. 1914. 
rendőrtisztviselővé nevezték ki. 1918. rend
őrkapi tánnyá, 1928. rendőrfőtanácsossá lépett 
elő. A főkapi tányság sa j tó i rodájának veze
tője. Érdekes és nagyfontosságú szakcikkei 
különböző rendőr i szaklapokban jelennek 
meg. 

Hecht Benedek, ügyv. igazg., szül. Bpest, 
1903 dec. 17. A Kereskedelmi Akadémia el
végzése u tán a Hecht Bankház r.-t. szolgála
tába lépett, ahol mint ügyvezető igazgató mű
ködik. 

Hecht Ernő , ügyvéd, szül. Bpest, 1863. 
Középiskoláit és egyet, t anu lmánya i t Bpes
ten végezte és ugyani t t szerezte jogtudori 
oklevelét. Bpesten nyi tot ta meg ügyvédi iro
dáját . 1897—1919. tagja volt a székesfőv. t.-
ha tóságának. A főváros IX. kerületének 
volt választási elnöke évtizedeken át. 
Hosszú éveken át ügyésze, majd alelnöke 
volt a FTC-nek. A klub sportpályájának 
megteremtésében nagy része van. Adóügyek
ben elismert szaktekintély. 

Héder Lajos, ügyvéd, szül. Mármaros-
sziget, 1871 ápr. 5. Jogi tanulmányai t Bpesten, 
Németországban, Par isban és Londonban vé
gezte. 1898. ügyvéd lett. A legelőkelőbb fővá
rosi ügyvédek egyike. Számos nagyszabású 
perben védőként szerepelt. A Kúria fegyelmi 
tanácsának 12 év óta tagja; a Belvárosi Taka
rékpénztár alelnöke és jogtanácsosa. 

Héderváry Lehel, (hévízgyörki), v. 
orszgy. képv., kir. közjegyző, szül. Üjpest, 
1876 jún. 1. Egyet, t anulmányainak befeje-



Hedry 219 Hegedűs 

zése után az ügyvédi és újságírói pályára lé
pett. 1901. a gödöllői ker. országgyűlési kép
viselőjévé választotta. Kerületét há rom or
szággyűlési időszakon keresztül képviselte. 
Mint ilyen, mentelmi és igazságügyi előadó 
volt, végül a pénzügyi bizottság tagja. A da
rabont korszak alatt letartóztatták. Pest vár
megye törvényhatósági ülésén az obstrukció 
alkalmával a darabont őrség kapi tánya kard
dal súlyosan megsebesítette. 1914. párt ja meg
bízásából gr. Károlyi Mihályt Amerikába kí
sérte. Visszafelé a hajón elfogták és Brestben 
három évig fogságban tartották. 1917. gróf 
Károlyit és pártját elhagyva, azok legheve
sebb ellenzéke lett. A Tanácsköztársaság alatt 
Bécsben ellenforadalmi tevékenységet folyta
tott. A kommün bukása u tán teljesen vissza
vonult a politikai élettől. 1929. Űjpestre kir. 
közjegyzővé nevezték ki és azóta itt műkö
dik. 

Hedry Lőrinc (hedrii de genere Aba), fő
ispán, szül. Kassa, 1887. Középiskolai ta
nulmányainak befejezése u tán a kassai jog
akadémia, majd a kolozsvári tud. egyetem 
jogi karának hallgatója volt, ahol á l lamtu
dományi doktorátust nyert . Pályafutásá t 
Abaúj vármegye szolgálatában kezdte. 1915. 
a központi járás h. főszolgabírája lett. A 
háború alatt tart. főhadnagyi rangban harc
téri szolgálatot teljesített. Hadiérdemei t több 
kitüntetéssel jutalmazták. 1919. vármegyei 
másodfőjegyző lett. 1920. nyugdíjba vonult . 
A második nemzetgyűlésben a szepsi kerü
letet egységespárti p rogrammal képviselte. 
1926. régi kerülete országgyűl. képviselőjévé 
is megválasztotta. 1927. Heves m. főispán
jává nevezték ki. A kassai közigazgatási 
tanfolyamnak hosszabb ideig t aná ra volt. 

Hegedűs Gyula, író és lapszerkesztő, 
szül. Szeged, 1887 márc . 22. Gimnáziumi 
tanulmányait Pozsonyban, a tudományegye
tem jogi karát Bpesten végezte. Hírlapírói 
pályafutását 1906. a Budapesti Napló köte
lékében kezdte, majd a Pesti Napló rendőri 
rovatvezetője lett, később a lap fővárosi ro
vatát vezette. 1915. a Budapesti Hírlap rovat
vezetőjeként működött. 1919. a Magyarság
hoz hívták meg, ahol előbb a lap s.-szer
kesztője volt és 1920 óta mint szerkesztő te
vékenykedik. A magyar újságírógárda leg
tehetségesebb tagjai közé tartozik és jeles 
művelője a szépirodalomnak is. Művei ré
gebben a Nyugat hasábjain jelentek meg. 
Önálló művei: Strófák három macskáról és 
Pesti mesék. Az újságírórend egyik vezér
egyénisége, a Magyar Újságírók Egyesülete, 
az Otthon írók és Hírlapírók Köre és a 
Pátria-kör aielnöke. 

Hegedűs Gyula, színművész szül. Kéty, 
1870 febr. 3. Iskolai tanulmányainak befe
jezése után a gyönki szolgabíróságnál jegy
zői irnok lett, majd vándorszínésznek csa
pott fel. 18 éves korában feljött a fővárosba 
és a Színiakadémia növendéke lett. Színmű

vészeti tanulmányainak befejezése u tán a 
szolnoki színtársulathoz került, majd Pápán , 
Debrecenben, Pozsonyban, végül a kolozs
vári Nemzeti Színház színpadán működöt t . 
1894—95., amikor a kolozsvári színház igaz
gatója, Ditrói Mór megnyitotta a Vígszínhá
zat, H.-t is leszerződtette. Különböző szere
peiben mesteri alakításaival csakhamar fel
tűnt és a Vígszínház kiváló együttesének 
főerőssége lett. Élete legnagyobb sikerét 
Molnár Ferenc ö rdög c. színművének cím
szerepében arat ta . Jellemszínészi szerepeiben 
megrázó mélységgel ábrázol különféle ka
raktereket és művészi alakítása minden da
rabban óriási hatást váltott ki. Rendkívül ér
tékes művészi munkásságáér t a kormányfőta
nácsosi címmel tüntették ki. 1927. szülőfaluja, 
Kéty, díszpolgárává választotta meg. 

Hegedűs József, ügyvéd, szül. Serajevo, 
1886 júl. 25. Középiskolait Zomborban, egyet, 
tanulmányai t Bpesten végezte.. 1912. ügyvédi 
vizsgát tett. A háború ki törésekor önként je
lentkezet szolgálattételre. Megkapta a nagy
ezüst vitézségi érmet, a Károly-csapatkeresz-
tet és a sebesülési érmet . Mint honv.-huszár-
hadn . szerelt le és Bpesten ügyvédi i rodát nyi
tott. 1920. beválasztották a székesfőváros th. 
bizottságába. A Lipótvárosi Demokrata Kör 
ügyv. elnöke. Irodalmi téren élénk tevékeny
séget fejt ki. Közgazdasági, pénzügyi és jogi 
tanulmán3 rokkal foglalkozik. Tagja a főváros 
katona- és jogügyi, közgazdasági, kikötőügyi 
és az V/B. adófelszólamlási bizottságának. 

Hegedűs Kálmán (zendrei), ügyvéd, orsz.-
gyűl. képv., szül. Szolnok, 1877. Középisko
lai t anu lmánya inak befejezése u tán a ber
lini, majd a bpesti tud. egyetem jogi ka rá 
nak hal lgatója volt, ahol jogi dok to r rá avat
ták. 1903. a Jászvidéki Takarékpénz tá r ve
zérigazgatója lett. 1910. a halasi kerüle t 
m u n k a p á r t i p rogrammal képviselőjévé vá
lasztotta. Az országgyűlésben számos bizott
ság tagjaként működöt t . A koronázási hit
levél szerkesztésében is résztvett. Külföldi 
t anu lmányút ja a lkalmával id. Chamber la in
nel agitációs köru ta t tett. 1920. b i r toka inak 
kezelését vette át. 1926. a jászapát i i kerület 
egységespárti p rogrammal az országgyű
lésbe küldte. A polg. hadiérdemkerész t és 
más kitüntetések tula jdonosa. Pol i t ikai cik
keit a napi lapok közlik. 

Hegedűs Lóránt , ny. pénzügyminiszter , 
szül. Bpest, 1872 jún. 28. Középiskolai és 
jogi tanulmányainak befejezése és á l lamtudo
mányi doktorá tusának elnyerése után a 
pénzügyminisztérium szolgálatában kezdte 
meg pályafutását. 1899. hosszabb európai és 
amerikai tanulmányuta t tett. Hazaérkezését 
az erdélyi, a romániai , majd a szlavóniai ki
vándorlási kérdés tanulmányozása követte. 
1898. a pápai kerület orsz.-gyűl. képviselő
jévé választotta. 1900. a párisi kiállítás nem
zetgazdasági zsűrijében Magyarországot kép
viselte. 1901. Pápa városa képviselői mandá-
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tumát ismét elnyerte. 1905. a választásokon 
kisebbségben maradt , de hírlapírói cikkeivel 
résztvett a politikában. 1910. a sepsiszent
györgyi kerület munkapárti programmal kép
viselőjévé választotta. 1913. a Pesti Magyar 
Keresk. Bank ügyvezető igazgatói tisztét fog
lalta el és a bpesti tud. egyetemen, mint a 
pénzügytan magántanára fejlett ki tevékeny
séget. 1917. a választójog kiterjesztése érde
kében jelentős munkásságot végzett. A for
radalom kitörésekor mint a Gy. O. Sz. egyik 
vezetője, úgy a maga, mint a szövetség ne
vében megtagadta a forradalmi eskü letéte
lét. A kommunizmus alatt magatar tása miatt 
le volt tartóztatva. A proletárdiktatúra bu
kása után a T. Ë. B. E. megalakításában vett 
részt, majd annak elnökigazgatója lett. 1920. 
előbb a kormányt és a gazdasági érdekkép
viseleteket képviselte a neuylli béketárgya
lásokon, majd mint a második Teleky-kor-
mány pénzügyminisztere, nagy pénzügyi ter
veinek megvalósításához kezdett. A nemzet
gyűlésben tartott hatalmas expozéja nagy 
hatást váltott ki nemcsak itthon, de külföl
dön is. A korona rohamos zuhanását sikerült 
megakadályoznia. Tárcáját a Bethlen-kor
mányban is megtartotta. Pénzügyi tervei, 
amelyekkel az országnak jobbrafordulását 
célozta, a nehéz viszonyok következtében si
kertelenségbe fulladtak és 1921. lemondott a 
miniszterségről. Irodalmi munkássága sok
irányú, széleskörű és hatalmas kultúráról ta
núskodik. Tanulmányainak egy részével több 
pályadíjat és kitüntetést nyert. Rövid terje
delmű cikkein kívül számos önálló műve je
lent meg. Kiválóak: .4 magyar egyenesadók 
reformja, Magyarország megcsonkítása, Euró
pa veszedelme, A magyarság jövője a háború 
után, Magyar éjszakák, Lesz-e béke?, A hal
hatatlanok útja, Mikor a háború meghal (po
litikai regény). Kossuth című drámáját , amely 
Herceg Ferenc Híd c. drámájának felelete 
volt, a Nemzeti Színház mutat ta be szívből 
fakadt siker kíséretében. Jelenleg a Pesti 
Hírlap főmunkatársa. A Kisfaludy Társaság 
rendes tagja. A Magyar Tud. Akadémia le
velező tagja. A T. É. B. E. elnöke. Nagy 
munkásságot fejt ki a ref. egyház életében, 
gyakran prédikált vidéki templomokban és 
különböző egyházi gyülekezetekben. 

Hegedűs Miklós, r.-t. H;azg., szül. Csaca, 
Í880 okt. 31. Középiskoláit Túrócszentmár-
tonban, a felsőipariskolát Kassán végezte. 
Utána a Máv. Gépgyárnak szolgálatába lé
pett, ahonnan a Schlick-Nicholson-gép-
gyárba került és 1910-ig, mint mühelyfőnök 
teljesített szolgálatot. 1910-ben az Egyesült 
Izzó szolgálatába lépett, ahol mint műhely
főnök, később mint cégvezető, majd mint 
üzemigazgató fejtett ki értékes műszaki te
vékenységet. Az Egyesült Izzó telefonosztá
lyából megalakult Standard Villamossági 
r.-t.-nál folytatja most ily irányú műkö
dését. 

Hegedűs Miklós, rend. int. főorvos, szül. 
Miskolc, 1886 jú l . 21. Középiskoláit Miskol
con, egyetemi tanu lmányai t Bpesten vé
gezte. 1910. orvosi d iplomát szerzett. 1911— 
Í914. mint kórház i alorvos működöt t . A há
ború ki törésekor harc tér i szolgálatra jelent
kezett és különböző hadikórházakban ezred
orvosként teljesített szolgálatot. Több katonai 
ki tüntetés és a II. oszt. vöröskereszt tulaj
donosa. 1919. a Teleia rendelő intézet fő
orvosává nevezték ki. 1926. a Budai Klub 
alelnöke lett. Je lentékeny szakirodalmi 
munkásságot fejt ki. 

Hegedűs Sándor (ifj.), regény- és dráma
író, szül. Bpest, 1875 aug. 21. Mérnöki ok
levelének megszerzése u tán nagy utazásokat 
tett Európa különböző ál lamaiban. Haza
térve, csak i rodalommal foglalkozott. A Pe
tőfi Társaság tagjai sorába választotta, majd 
1921. a Kisfaludi Társaság tagja lett. FőEb 
művei: Alakok a ködhomályban, A vesztett 
csata, A réztornyú kastély, Az ősszerelem, A 
pézsmaszagú ember. Darabjai közül az Ika
rosz és Az élve temetkező címűeket a Nemzeti 
Színház, A rab c. a Magyar Színház és A ka
landor c. darabját a Vígszínház muta t ta be. 

Hegyi Emánue l (veszprémi és hegyi), Ze
neművészeti Főiskolai tanár , szül. Pozsony, 
1877 márc . 25. Középiskolai tanulmányai t 
Pozsonyban és Máramarosszigeten végezte. 
1901. jog tudományi államvizsgát tett . Mint 
a máramarossz ige t i törvszék joggyakornoka 
kezdte igazságügyi szolgálatát . 1910. a Ze
neművészeti főiskolán tanár i oklevelet szer
zett, majd külföldi t anu lmányú t r a indult . 
Nagysikerű hangversenyköruta i ró l vissza
térve, 1912. az Orsz. Magy. Kir. Zeneművé
szeti Főiskola zongoraszakára t aná rnak hív
ták meg. Pedagógusi működése mellett , mint 
előadóművész is á l landóan szerepel a hang
versenydobogón. A háború alatt összes hang
versenyének jövedelmét jó tékonycélokra 
fordította Tevékeny részt vett az ellenfor
rada lmi mozgalmakban. A német becsület
rend tulajdonosa. 

Hegyi Gyula, ügyvéd, Nagyvárad íb. í. 
ügyésze, szül. Nagyvárad, 1884 nov. 9. Szülő
városában végezte középiskoláit, majd jogi 
tanulmányokat folytatott Nagyváradon, Bécs
ben, Heidelbergben és végül Kolozsvárott, 
ahol jogi doktorátust szerzett. 1911. ügyvédi 
irodát nyitott Nagyváradon. A háború alatt 
a temesvári és budapesti hadosztálybírósá
goknál működött . Az összeomlás u tán Bpes
ten folytatta ügyvédi gyakorlatát . A Bizto
sítási és Közgazdasági Lapok h, szerkesztője. 

Hegymegi-Kiss György, kir . já rásbí ró , 
tiszteletbeli kir. ítélő táblabíró, kúriai ta
nácsjegyző, szül. Bpest, 1881 júl. 20. Egye
temi tanulmányai t Bpesten végezte és ugyan
csak itt tette le a bírói vizsgát is. Tanulmá
nyainak befejezése u tán 1904. bírói pályára 
lépett. Először a IV. ker. járásbíróságon mű
ködött, mint joggyakornok. 1910. a bpesti 
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tvszékhez jegyzőnek nevezték ki. 1913. a 
Kúriához osztották be, mint tanácsjegyzőt, 
1918. kapta meg járásbírói kinevezését. Az 
újpesti ref. egyház tanácsosa. 

Hegymegi Kiss Pál, ny. h. á l lamti tkár , 
országgyűl. képviselő, szül. Porcsalma, 1886. 
Középiskolai tanulmányainak befejezése 
után a debreceni jogakadémia, majd a ko
lozsvári tud. egyetem hallgatója volt, ahol 
1909. sub auspiciis regis a jogi és állam
tudományok doktorává avat ták. Működését 
közigazgatási pályán kezdte. 1912. a bel
ügyminisztériumba helyezték. 1917. a mi
nisztérium városi közigazgatási ügyosztályá
nak- vezetését látta el. Érdemeit min. oszt.-
tanácsosi ranggal ju ta lmazták. A háború 
alatt a II. o. polg. hadiérdemkereszt te l és 
a koronás arany érdemkereszttel tüntet ték 
ki, A forradalom alatt min. tanácsos és a 
menekült jegyzők és közigazgatási tisztvi
selők kormánybiztosa lett. Később h. ál lam
titkári rangra emelkedett és rövid ideig a 
belügyminisztérium rendőri osztá lyának 
főnöki teendőit is ellátta. A második nem
zetgyűlésen függetlenségpárti p rogrammal 
Debrecen Il-ik kerületét képviselte. 1926. 
Debrecen város ellenzéki p rogrammal or-
szággyűl. képviselőjévé választotta. Debre
cen város törv.-hat. biz. tagja s a városi 
polgárság balszárnyának vezére. 

Heigel Albert, ügyvéd, szül. Kolozs
várott, 1890. Katonai pályára lépett. A há
ború kitörésekor honvédhuszárszázados volt. 
Hosszú időt töltött a harctéren, súlyosan 
megsebesült. Megkapta a katonai érdemke
resztet, a Signum Laudist, a Károly-csapat-
keresztet és a sebesülési érmet. A háború 
befejezése után mint 100%-os rokkant , nyug
díjba vonult. Azután jogi tanulmányokat 
folytatott és 1921. a budapesti tud. egyete
men jogtudori oklevelet szerzett. 1923. avat
ták ügyvéddé és a fővárosban nyitotta meg 
irodáját. Több katonai bűnügyben feltűnést 
keltett védelmével. 

Hein István, ügyvéd, szül. Budapest , 1882 
ápr. 25. Egyetemi tanulmányait a bpesti, 
berlini, oxfordi, cambridgei és a párisi Sor
bonne egyetemen végezte. A bpesti egyete
men jog- és államtudori, valamint ügyvédi 
oklevelet szerzett. Tanulmányai befejeztével 
atyja irodájában működött, melyet 1915 óta 
önállóan vezet. Résztvett a Corvin-áruház 
megalapításában. Jelenleg a hágai nemzet
közi bíróság előtt a hercegprímás birtok-
visszaszerzési perét vezeti. A háborúban hadi
kórházát rendezett be, felállította az első 
kórházvonatot. Csernoch János hercegprí
másnak jogtanácsosa volt. A Szt. Imre-kol
légium és az V. ker. egyházközség v. tagja. 
A Corvin-áruház igazg. tagja, a Kasselik-
alapítvány ügyésze és gondnoka. 

Heinrich Antal, ügyvéd, volt orszgy. kép
viselő, szül. Bpest, 1877 máj . 3. Középiskolai 
tanulmányainak befejezése u tán a bpesti, 

berlini és hallei egyetemek jogi ka rának 
hallgatója volt és Bpesten ügyvédi vizsgát 
tett. 1900. bírósági szolgálatba lépett. 1906. 
gyakorlóügyvéd lett Bpesten, majd alkot
mánypár t i p rog rammal a temesrékási ke
rületet képviselte az országgyűlésben. 1910. 
munkapá r t i p rog rammal megválasztot ta 
régi kerülete. 1915. ka tona i szolgálattételre 
vonult be. Később hadbí róként teljesített 
szolgálatot. Jogi tá rgyú cikkei különböző 
h í r l apokban jelentek meg. M. kir. ko rmány
főtanácsos. 

Heinr ich Dezső (ómoravicai) , nagykeres
kedő, felsőházi tag, szül. Bpest, 1C73. Közép
iskolai és jogi tanulmányainak befejezése 
u tán a bpesti tud. egyetemen a jog- és állam
tudományok doktorává avatták. Mint ügyvéd 
kezdte pályafutását, majd a bpesti Heinrich-
cég kötelékébe lépett. A háború alatt az Orsz. 
Vaselosztó Bizottságban, Hegyeshalmy Lajos 
mellett fejtett ki tevékenységet. A forradalom 
után a Nemzeti Polgár Pár t szervezési m u n 
kája miatt a kommunis ták letartóztatták. 
1922. kormányfőtanácsosi címet nyert. A ma
gyar közgazdasági életben vezetőszerepet 
tölt be. A Keresk. Testület elnöke, az Or
szágos Magyar Keresk. Egyesület alelnöke, 
a Keresk. Akadémia vezérlőbizottságának 
tagja. Számos pénzintézet és nagyvállalat 
igazgatóságában foglal helyet. A kormányzó 
nevezte ki felsőházi taggá. 

Heinr ich Ignác, r.-t. vezérigazg., szül. 
Sasvár, 1875. Középiskoláit és a kereskedelmi 
akadémiát Bécsben végezte, majd textilipari 
tanulmányokat folytatott. 1899. szalagszövő
gyárat alapított. Gyára rövid idő alatt a ke
reslet kielégítésére kicsinynek bizonyult, 
úgyhogy 1901. megalapította a több, mint 200 
munkás t foglalkoztató Unió Textilművek 
r.-t.-ot, amelynek vezérigazgatója lett. A ma
gyar kereskedelem terén elért kiváló teljesít
ményéért több elismerésben részesült A 
Szalaggyárak Eladási Részvénytársaságának, 
a Gyáriparosok Orsz. Szövetségének alelnöke. 

Héj j ïmre , ügyvéd, országgyűlési képvi
selő, szül. Bpest, 1884. Középiskoláit és egye
temi tanulmányai t Budapesten végezte, ahol 
jogi és á l lamtudományi doktorátust szerzett. 
Külföldi tanulmányútja u tán 1911. ügyvédi 
vizsgát tett és azóta a fővárosban folytat 
gyakorlatot. A háborúban harctér i szolgála
tot teljesített és magatar tásáér t a kisezüst 
vitézségi éremmel és a kardokkal díszített 
bronz Signum Laudisszal tüntették ki. Az 
összeomlás u tán a földművespárt szervezé
sében vett részt. Munkatársa volt a Barázda 
c. agrár hetilapnak. Szervező munkájá t a 
kommün kitörése u tán is folytatta és egy-
ízben Mezőkövesden a kommunis ták letar
tóztatták és halálra ítélték. Az ítélet végre
hajtása elől csak a különös véletlen folytán 
menekülhetett meg. A sikertelen Lemberko-
vits-féle ellenforradalom után Bécsbe, majd 
Szegedre menekült, ahol a Nemzeti Bízott-
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mány jegyzője lett. 1920-ig a Nemzeti Had
sereg kötelékében szolgáit. Résztvett az Or
szágos Széchenyi-Szövetség megalapításában 
és a kisgazdatársadalom megszervezésében, 
Számos gazdaszövetkezetet és gazdakört 
alapított. Az első nemzetgyűlésen kisgazda
párti programmal a beregszászi kerületet, a 
második nemzetgyűlésen egységespárti pro
grammal a balatonfüredi kerületet képvi
selte. Mindkét nemzetgyűlésnek jegyzője 
volt. Az országgyűlésre a balatonfüredi ke
rület küldte be. Az Üj Barázda és a Vasárnap 
főmunkatársa volt. M. kir. gazd. főtanácsos. 

Héjjas Iván (vitéz), földbirtokos, ország
gyűlési képviselő, született Kecskemét, 
1890 január 19. Középiskolai tanul
mányainak befejezése u tán atyja gazda
ságában kezdte meg működését . A háború 
alatt harctéri szolgálatot teljesített, szá
mos kitüntetést szerzett és mint repülő
főhadnagy szerelt le. A forradalom alatt 
megszervezte a kecskemétkörnyéki ellenfor
radalmat és a kommunis ták üldözése elől 
Szegedre menekült. A kommün bukása u tán 
a nemzeti hadsereg karhata lmi osztagpa
rancsnoka lett és a Duna-Tisza közén telje
sített szolgálatot. 1921. a nyugatmagyaror
szági elenállásnak megszervezője és vezére 
volt. A kecskeméti szabadcsapatokkal a ha
tárra vonult; nagyrészt H. működésének kö
szönhető a velencei egyezmény létrehozása 
és így Sopron megmentése is. 1926. a kun
szentmiklósi kerület keresztény ellenzéki 
programmal orsz.-gyül. képviselőjévé válasz
tolta. A parlamentben nem igen szerepel, 
mert felfogása szerint a mai elenyésző cse
kély ellenzék a túlsúlyban levő kormány
párttal szemben nem érvényesülhet. Az Eme 
egyik megalapítója és vezetője. 

Hekler Antal, egyet. ny. r. tanár , művé
szettörténész, szül. Bpest, 1882 febr. 1. Kö
zépiskolai tanulmányainak befejezése u tán a 
bpesti, majd a müncheni tud. egyetemek hall
gatója lett. A Pázmány Péter Tud. Egyetem 
művészettörténeti tanszékének tanára. Tanul
mányainak tárgya nagy részben a klaszikus 
művészet. Munkásságának eredményét előadá
sokon kívül a legjelentősebb bel- és külföldi 
folyóiratokban közli. Könyvalakban megje
lent írásai: A M. Tud. Akad. és művészettörté
net, Isteneszmény és portré a görög művé
szetben, A klasszicizmus jelentősége és tér
foglalása az ókori művészetben, Lionardo da 
Vinci, Michel Angelo, Phidias művészete, Rö
mische weibliche Gewandstatuten, A szobrá
szati stílus problémái, Die Bildniskunst der 
Griechen und Römer, Portraits antiques, 
Greek and roman portraits, Görög és római 
arcképszobrászat, Die Kunst des Phidias, Die 
Sammlung antiker Skulpturen in Budapest. 
Mondanivalóit messzemenően pontos felépítés 
mellett, művészi formába öltöztetve adja 
közre. Külföldön is elismert szaktekintély. 

Helbing Ferenc, grafikus, festőművész, 
szül. Érsekújvár, 1870 dec. 25. Középiskolái 
elvégzése u tán a Szfővaiosi Iparrajziskoíát 
és az Iparművészeti Iskolát látogatta. Ta
nulmányai t , Budapesten, Bécsben és München
ben folytatta, melyek elvégzése után több 
bpesti nyomdavál la la t művészeti vezetője lett. 
Ültörő munká t végzett hazánkban a modern 
merkanti l grafika megteremtésében. 1902. a 
Székesfővárosi Iparrajziskola t anára lett. 1906. 
az Iparművészeti Iskola grafikai tanszékére 
kapott meghívást. Tanszékének megszervezé
sével rövid idő alatt olyan eredményeket ért 
el, hogy a lipcsei rajzoktatásügyi kiállításon 
az iskola grafikai munká inak bemutatása után, 
a világ különböző részeiből kérték szakokta
tásának és rendszerének mintáját . 1927. az 
Iparművészeti Iskola igazgatójává válasz
tották. A magyar posta összes bélyegei kevés 
kivételével az ő tervei után készültek. Grafi
kai pályázatokon számos díjat nyert. Meg
nyerte a genfi Nemzetközi Posta Egyesület 
válasz-szelvény tervpályázatának első díját. 
Résztvett a Műcsarnok és a Nemzeti Szalon 
kiállításain. Nevezetesebb alkotásai : Ádám és 
Eva, Circe, Haldokló hattyú, Alvó nők, As
sisi Szent Ferenc. Több grafikai lapja -van a 
Szépművészeti Múzeum bir tokában. Üvegfes
tési terveivel ie jelentékeny sikert aratott. A 
monzai kiállításon grafikai munkájáért ki
tüntető elismerést, a milánói kiállításon arany
érmet és díszoklevelet kapott . Az Orsz. Kép
zőművészeti Tanácsnak és a Műemlékek Or
szágos Bizottságának tagja. Művészetében 
a rajz és szín harmóniájá t keresi. Grafikai 
szakcikkei különböző szaklapokban jelentek 
meg. 

Hell Lajos, igazg., szül. Kisvárdán, 1876. 
Középiskolái u tán 1896. elvégezte a budapesti 
Keleti Akadémiát. Később a magyar kor
mány Egyiptom, Kelet-Afrika, Kis-Ázsia és 
Szíria közgazdasági viszonyainak tanulmá
nyozására küldötte ki. Ezalatt számos cikket 
írt a Levante gazdasági viszonyairól. 1902 
óta különböző gazdasági vállalatok igazgató
ságában foglal helyet. A háború t mint a 
róla elnevezett „Hell-zászlóalj" parancsnoka 
küzdötte végig. Több haditett fűződik nevé
hez. Vitézségéért megkapta : a III. oszt. ka
tonai érdemkeresztet, az ezüst és bronz Sig
n u m Laudist és a Károly-csapatkeresiztet. 
öná l ló művei: Egyiptom politikai, közgazda
sági, nép- és földrajzi leírása. Az élelmiszer, 
állat- és terményértékesítés kézikönyve. Az 
okszerű mezőgazdasági termelés, kivitel és 
értékesítés, Az olcsó és célszerű közélelmezés 
és táplálkozás, Az állatok és állati termékek 
értékesítése stb. stb. 

Hellebronth Antal (vitéz, tiszabeöi) nv. 
tüzérségi tábornok, felsőházi tag, szül. Ti-
szabeő. A bpesti kadetiskolában, majd a tü
zérségi kadetiskolában végezte tanulmányait, 
miközben gyakorlati technikai ismereteket 
szerzett. 1881. hadapród-tiszthelyettessé, rö-
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idesen pedig hadnaggyá lépett elő. Foko-
atos előléptetések után a nagyszebeni 8. 
izérezred parancsnokává nevezték ki, majd 

bécsi tüzértörzskarhoz került. 1917. az 1. 
z. honv. tábori ágj'úezred parancsnokságá-
al bízták meg. A háború alatt hadszíntéri 
zolgálatot teljesített és résztvett az uzsoki 
[arcokban. 1916. a VII. hadsereg tüzérségi 
arancsnokává nevezték ki, majd Szurmay 
íándor honv. minisztersége alatt Budapestre 
lelyezték, mint honv. tüzérségi felügyelőt. Az 
»sszeomlás után, előbb Bécsbe, majd Sze
ledre menekült, ahol a Nemzeti Hadsereg 
negszervezése körül fejtett ki értékes mun
kásságot. 1919. altábornaggyá és a Nemzeti 
ladsereg tüzérségi felügyelőjévé nevezték 
d. 1922. tüzérségi tábornokká lépett elő. 
1923. vitézzé avatták. 1926. a Vitézi Szék 
örzskapitánya és vitéz Nagy Pál helyettese 
ett. Számos magas katonai kitüntetés tulaj-
jonosa. 

Heller Antal, rendőrtanácsos , szül. 
Zsámbék, 1882. Középiskoláit és egyet, ta
nulmányait Budapesten végezte, majd mint 
gyakornok Pest vármegye szolgálatába lé
pett. 1913. Szentendre város rendőrkapitá
nyává nevezték ki és azóta itt fejt^ ki értékes 
közbiztonsági tevékenységét. 

Heller Farkas Henrik, müegyet. ny. r. 
tanár, szül. Budapest, 1877 máj . 9. Tanul
mányainak befejezése után a bpesti keresk. 
és iparkamara fogalmazója lett. 1091. a 
földművelésügyi minisztériumhoz került. 
1907. a műegyetemen a keresk. és iparpoli
tika m.-tanárává, 1914. a közgazdaságtan és 
pénzügytan rendk., 1917. pedig ny. r. taná
rává nevezték ki. 1922. résztvett a genfi 
nemzetközi munkaügyi értekezleten a kor
mány megbízásából. Főbb müvei: A határ
haszon elmélete (az Akadémia Ullmann-díját 
nyerte), A társ. kérdés megoldásának útjai, 
Valutapolitika, Szociálpolitika, Pénzügytan, 
Pénzügyi politika, Vámpolitika, Magyarország 
szociálpolitikája és a Közgazdaságtan (az 
Akadémia Sztrókay-díjának nyertese). Szer
kesztője a Közgazd. Szemlének. 

Heller Ferenc, főjegyző, szül. Szent
hubert, 1886 máj. 24. Középiskoláit Szege
den, a közigazgatási tanfolyamot Nagybecs
kereken végezte. Tanulmányainak befejezése 
után különböző helveken mint segédjegyző 
működött. 1916. Soltra került, ahol 1918 óta 
mint a község főjegyzője fejt ki értékes te
vékenységet. Számos társadalmi és kultúr
egyesület tagja. A népművelődési egyesületek 
előadója. 

Heller László, rt. igazg., szül. Temes-
gyarmat, 1883. Középiskolai tanulmányait 
Szabadkán és Nagybecskereken végezte. 
Eleinte a mezőgazdasági pályán működött , 
majd Budapestre jött és a bankszakmában 
helyezkedett el. 1914. a Kispesti Bank és Ta
karékpénztár igazgatójának hívta meg, s az
óta itt működik. Tevékeny részt vesz a város 

társadalmi életében, a Kispesti Keresk. Egye
sületének, a Kispesti Polg. Kaszinónak társ
elnöke, az Általános Áruforgalmi Társaság
nak, a Különlegességi Sajtgyárnak igazgatója, 
a Derby sajt- és vajtermelő r.-t.-nak igaz
gatósági tagja, városi képv. tag. 

Heller Marcell, textilgyári igazg., szül. 
Győr, 1882. Iskoláit szülővárosában végezte, 
majd a kereskedelmi pályára lépett. A há
borúból való visszatérése u tán a Schillinger 

I Miksa r.-t. igazgatójává nevezték ki. 1924. 
! az Angyalföldi Textilmüvek r.-t.-nak igaz-
í gatója. A magyar textilipar legkitűnőbb szak-
| embereinek egyike. 

Heltai Jenő, író, szül. 1871. Újságíróként 
I kezdte működését és Heine-ízű verseivel kel-
| tette fel a közönség érdeklődését. 1892. adta 
I ki első Modern dalok c. verseskötetét. Költé-
; szete hozta a magyar i rodalom számára a 

könnyed franciás áramlatot . Virtuozitásig érő 
egyszerűsége és a meglepődést nem ismerő 
fölénye hamar talált közönségre. Egyéni ízű 
humorra l rendelkezik és morális mondani
valóit is pikáns szellemi édességbe csoma
golja. Számos pompás és ötletes regénye je
lent meg. Sikeres színdarabjaival külföldön is 
elismerést aratott . Figurái a nagyvárosi éj-

; szaka életéből valók, akiknek legmélyebb 
emóciójuk a szenvelgő és talán jól is eső bá
natosság. Hosszú ideig működöt t az Athe
naeum könyvkiadóvállalat igazgatójaként, ö n 
álló művei: Obsitos, Versek, Asszony körül, 
Family Hotel, A hét sovány esztendő, 
Írók, színésznők, és más csirkefogók, Jaguár, 
Lim-lom, Nyári rege, Egy operett története, 
Papírkosár, A 11 l-es, Tündérlaki leányok, 
Az utolsó bohém, Arcok és álarcok, Kis cuk
rászda, Masamód, Νaftalin, stb. A Magyar 
Színpadi Szerzők Egyesületének elnöke. 1928. 
a francia-magyar irodalmi kapcsolatok ki
építéséért a francia köztársaság elnöke a be
csületrenddel tüntette ki. 

H e m m János , jezsuita házgondnok, szül. 
Bácsszentiván, 1891 márc . 24. Középiskoláit 
Kalocsán, a teológiát Angliában végezte. 
Pappá szenteltetése u tán Kalocsán h i t t anár 
volt. 1922. amerikai és kanada i missziós ú t ra 
ment, közben mint a Kereszt Újság munka
társa értékes tevékenységet fejtett ki. 1927. 
hazatérése u tán házgondnoki minőségben 
Bpestre helyezték. A Katolikus Missziók c . 
egyházi lap szerkesztője. 

Henekel Lajos, magy. kir. r endőr 
főtan., szül. Irsa 1882 aug. 24. Középiskoláit 
és az egyetemet Bpesten végezte, ahol állam
tud, oklevelet nyert . Tanulmányainak befe
jezése u tán rendőr i pá lyára lépett. A há
ború alatt az Országos Központi Árvizsgáló 
Bizottság rendészeti osztá lyának volt a ve
zetője. 1923. főtanácsossá nevezték ki . J e 
lenleg a főkapi tányságon mint a II. fokú 
fellebbezési rendőr i bünte tőbíróság előadója 
működik s a kihágási osztály vezetőjének 
helyettese. Cikkei a rendőr i szak lapokban 
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jelentek meg. A vöröskereszt hadidíszí tmé-
nyes ezüst díszérmének és a jubi leumi em
lékkeresztnek tulajdonosa. 

Hencz Ferenc, kúriai bíró, tvszéki elnök, 
szül. Zalaegerszeg, 1869 aug. 8. Középisko
láit Szombathelyen, az egyetemet Bpesten 
végezte. Tanulmányainak befejezése u tán a 
zirci, majd a tapolcai járásbírósághoz, innét 
pedig tanácsjegyző-albírói minőségben a 
győri kir. í télőtáblához került . 1907. a 
veszprémi kir. törvényszéknél, mint bíró, 
majd mint a szombathelyi kir . j á rásb í ró 
ság vezetője, 1913. pedig mint a győri kir. 
ítélőtábla elnöki t i tkára működöt t . 1914 óta 
a győri kir. törvényszék elnöke. A proletár
diktatúra alatt hivatalából eltávolították és 
kötéláltali halálra ítélték. Nagy körültekin 
téssel tölti be hivatását s a városban álta
lános népszerűségnek örvend. Tagja a Győ
rött működő összes hazafias, társadalmi és 
-jótékony egyesületeknek. A bírói pá lyán 
egész generációt nevelt a magyar igazság
szolgáltatásnak, köztük több országos nevű 
és vezető ál lásban levő bíró vallja őt mes
terének. Az igazságügyet ér intő kérdések
ben 1913 óta tett javaslataival illetékes he
lyen elismert közhasznú szolgálatot végzett. 

Hencz Károly (nagy-eörvistyei), földbir
tokos, szül. Elek, 1877 okt. 31. Középisko
láinak elvégzése után a kolozsvári és buda
pesti egyetemeken jogi tanulmányokat foly
tatott, majd megszerezte a jogi doktorátust . 
Tanulmányainak befejezése u tán hosszabb 
külföldi tanulmányutat tett. Magyarországra 
visszatérve, politikával kezdett foglalkozni 
és 1905. a lövői kerület néppárt i programmal , 
1910. pedig Zsolna munkapár t i p rogrammal 
képviselőjévé választotta. A proletárdiktatúra 
idején Szegedre menekült, ahol H. kezdemé
nyezte az ellenforradalmi kormány megala
pítását. Az első nemzetgyűlésen a szécsényi 
kerületet képviselte nemzetipárti program
mal. 

Hende Vince, festőművész, szül. Kecs
kemét, 1892 ápr. 17. Művészeti tanulmányai t 
Bpesten és Firenzében végezte. Mint üveg
freskófestő tűnt fel. Nevezetesebb alkotásai: 
ablakfestmények a parlament elnöki fogadó
jában, a bpesti Gellért-fürdő nagycsarnoká
ban; freskók a miskolci Nemzeti Színházban 
cs számos más hazai középületben. Horthy 
Miklóst ábrázoló falfestménye a par lament 
elnöki hivatalában. Ezenkívül számos lino-
leummetszetet, illusztrációt, ornamentális ter
mészetű interieurkifestést készített. Rajzai a 
Szépművészeti Múzeum grafikai gyűjtemé
nyében, temperaképei a Fővárosi Múzeum
ban vannak. Az Ipolyi-féle történelmi díj
nak és az egyházművészeti festészeti díjnak 
nyertese. A Cellini Müvésztársaság alapító
tagja. 

Hennig Alfréd, kir. tvszéki elnök, szül. 
Lajtakáta, 1871 szept. 10. Középiskoláit és 
jogi tanulmányait Pozsonyban végezte. Ta

nulmányainak befejezése u tán Pozsonyban 
joggyakornok, 1890. Zalaegerszegen, majd 
1897. Alsólendván bírósági aljegyző volt. 
1899. mint tanácsjegyző a győri ítélőtáblá
nál működöt t . 1900. veszprémi tvszéki albíró, 
1902. enyingi albíró, 1905. nezsideri járás-
bíró és 1912. szombathelyi járásbíró lett. 
1928 óta mint a nagykanizsai tvszék elnöke 
fejt ki értékes igazságszolgáltatási tevékeny
séget. 

Hennyey Vilmos (hennyei) ny. államtit
kár, szül. Bécs, 1864. júl. 31. Tanulmányai
nak befejezése u tán 1884. a keresk. miniszté
r ium szolgálatába lépett, ahol a posta-osz
tályhoz került. Beosztásában főként a 
külföldi ügyekkel foglalkozott és 20 éven 
át H. jelent meg a magyar kormány képvi
seletében a külföldi posta- és távirda-kon-
gresszusokon. Ezeken a tárgyalásokon nagy 
előnyére szolgált, hogy számos európai nyel
vet tökéletesen beszél. 1911. a műegyetemen 
magántanár rá képesítették s ugyancsak a mű
egyetemnek meghívott előadója lett. Értékes 
szakirodalmi munkásságot fejt ki, megírta 
a magyar posta történetét is. A proletár
diktatúra alatt a kommunis ták egy hónapon 
át fogságban tar tot ták. 1919. h. államtit
kár rá nevezték ki. 1920. a reparációs bizott
ság elnöke volt, később pedig a pénzügy
minisztériumba helyezték át, főosztályfőnöki 
minőségben. 1921. nyugalomba vonult. Köz
szolgálati érdemeinek elismeréséül számos 
magas kitüntetésben részesült. 

Hcnsze lmann Elek, aligazg, szül. Békés, 
1888 aug. 17. Középiskoláit Békésen, egyet. 
t anu lmánya i t Kolozsvárott végezte, 1912 
Diósgyőrött közs. orvos lett. 1914. bevonult és 
a háború végéig, mint tüzérosztály-orvosfő-
nök teljesített szolgálatot. 1921. a Budapest 
Szfőv. Fer tőt lení tő Intézet kötelékébe lépett, 
ahová 1922. al igazgatóvá választották. A II. 
o. porosz vöröskereszt és a Károly-csapat-
kereszt tulajdonosa. 

Herczegh Béla, ügyvéd, orszgy. képv, 
szül. Szabadka, 1874. Középiskoláit Kolozs
várott , jogi t anu lmánya i t a kolozsvári és 
budapest i egyetemeken végezte. Az ügyvédi 
vizsga letétele u tán Kisújszálláson kezdte 
meg ügyvédi működését . Jász-Nagykun-Szol
nok megye törvényhatóságának és közigaz
gatási bizot tságának tagja. A második nem
zetgyűlésre a kunhegyesi kerület választotta 
képviselővé. Ε nemzetgyűlésen, mint az 
igazságügyi, közgazdasági , mentelmi és iga
zolási bizottságok tagja működött . Kerü
lete 1926. egységespárti programmal egy
hangúlag választotta meg. Az országgyűlé
sen az összeférhetetlenségi zsűrinek is tagja 
s az igazságügyi bizottság a magánjogi tör
vénykönyv javas la tának egyik előadójául 
választot ta . A szövetkezeti mozgalmakban 
is szerepel és a re formátus egyházi életben 
is jelentős szerepet tölt be. A heves-nagy· 
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kunsági réf. egyházmegye gondnoka. Tagja 
a kir. Kúria ügyvédi tanácsának. 

Herczeg Ferenc, író, szül. Ver sec, 1863. 
Középiskolai tanulmányainak befejezése u tán 
a bpesti tud. egyetem jogi karának hallgatója 
volt. Tanulmányait első regényének — Fenn 
és lenn — sikere miatt nem fejezte be. A 
bpesti tud. egyetem később díszdoktorává 
avatta. írói pályájának elején az Uj Idők c, 
szépirodalmi folyóirat főszerkesztője lett. 
írásai a magyar közönség legkedvesebb ol
vasmányai közé tartoznak. Élesszemű, biztos 
tollú író. Legszívesebben a magyar vidék 
életéből meríti anyagát. Írói egyéniségének 
forrongása idején már komolyabb problémák 
foglalkoztatták. Számos történelmi regényben 
juttatta kifejezésre a magyar szellemi élet 
fordulójáról való megfigyeléseit. Színdarab
jaiban emelkedett művészetének színvonala. 
Bizánc c. drámájának Constantin császárja 
H. legjelentékenyebb alakjai közé tartozik. A 
híd c. magyar történelmi darabjában a sza
badságharcot megelőző időket helyezte me
rész megvilágításba. Az 1925. Vígszínházban 
előadott Majomszínház c. szatírájában meg
lepő felszabadultsággal saját világfelfogását 
pellengérezi ki. Északi fény c. regényében 
rajzolja meg a forradalmasított és forradalom 
utáni magyarságot napipolitikai szemszögből. 
Művei: Álomország, Andor és András, Arany
hegedű, A fehér páva, Gyurka és Sándor, 
Gyurkovics fiák, Gyurkovics lányok, Hon
szerzők, Idegenek között, A 'királyné futárja, 
Lánszky motor, Lélekrablás, Magdaléna két 
élete, A milói Vénusz karja, Mutamur, Nap
nyugati mesék, Pogányok, Szabolcs házassága, 
Simon Zsuzsa, Szelek szárnyán, Szerelmesek, 
Tüz a pusztában, Aranyborjú, Árva László ki
rály, Déryné, A dolovai nábob leánya, A há
rom testőr, A holicsi Cupido, A kék róka, 
Ocskay brigadéros, A költő és halál, Sirocco, 
Tilla. Számos regényét, vígjátékát, drámáját 
fordították idegen nyelvre és külföldi sike
rei is jelentősek. 1929. a Magyar Revíziós Liga 
elnökévé választották és a Budapesti Hírlap 
irodalmi főmunkatársa lett. 

Herczeg Jenő, színművész és rendező, 
szül. Bpest, 1886 márc. 12. Középiskoláinak 
befejezése után a Szánművészeti Akadémiát, 
majd a berlini Hochschule für Regiekunstot 
végezte el. Hazatérve, 1908. a Thália-színház 
tagja lett. Vidéki működése u tán 1912. a 
Nagy Endre, majd az Apolló-kabaréhoz szer
ződött és 1923 óta, mint a Teréz-körúti 
Színpad tagja és rendezője működik. Egész
séges humora, természetes, könnyed játék
modora és mély emberábrázoló készsége 
vévén méltán lett népszerűvé. 

Herendi Artúr, hír lapíró, szül. Nyitra-
zsámbokrét, 1873 nov. 29. A kereskedelmi 
akadémia elvégzése után hosszú éveken át 
a Magyar Jelzálog Hitelbank tisztviselője, ille
tőleg h. igazgatója volt. Ez idő alatt élénk 
hírlapírói tevékenységet is fejtett ki, melyet 

a Fővárosi Lapoknál és a Magyar Géniusz
nál kezdett. 1896. jelent meg „Fényben-Árny-
ban" c. verseskötete. Sok éven át munkatársa 
volt a Magyar Újságnak, valamint a Magyar 
Nemzetnek. H. volt a megteremtője , a napi
lapokban az önálló sportrovatnak. Az 1903. 
megindult Az Újság c. lapnak kezdettől fogva 
belső dolgozótársa, spor t rovatának vezetője 
és egyik színi bírálója. Evekig alelnöke volt 
a Magyar Labdarúgók Szövetségének és 1912. 
a stockholmi olimpiai já tékok idején a svéd 
király kitüntetésben részesítette. Egyik ala
pítója és elnöke volt a magyar Sporthír lap
írók Szindikátusának és örökös tiszteletbeli 
elnöke a Magyar Sportújságírók Egyesüle
tének. 

Herepey-Csákányi Győző, egyet. m.-tanár, 
szül. Nyírbátor, 1885 júl. 17. Középiskoláit 
Sepsiszentgyörgyön, az egyetemet Budapesten 
végezte, ahol orvostud. oklevelet nyert . Tanu-
mánya inak befejezése után, mint díjas gya
kornok néhai Bársony János tanár szülészeti 
és nőgyógyászati klinikáján működött . A há
ború alatt , mint ezredorvos-főnök harc tér i 
szolgálatot teljesített. A Signum Laudisszal, 
a koronás arany érdemkereszttel, a Károly-
csapatkereszttel és a Vöröskereszt II. oszt. 
díszjelvényével tüntették ki. A leszerelés után 
mint műtőnövendék Dollinger, majd Kuzmik 
tanár klinikáján működöt t . 1921. München, 
Freiburg, Heidelberg, Frankfur t és Berlin 
egyet, k l inikáin a mellkassebészet tanulmá
nyozásával foglalkozott. Hazatérése után 
minden erejét a tüdőtuberkulózis sebészeti 
úton való gyógyeljárásainak kidolgozására 
és megismertetésére fordította. Laborató
riumi, biológiai és klinikai vizsgálatok, alap
ján új megállapításokat tett az illanó olajok 
baktér iumölő képességéről és a sebészetben 
való felhasználásáról. Ezen munkásságának 
érdeméül a bpesti tud. egyetem a nyak és 
mellkas sebészete c. tárgykörből magánta
nár rá képesítette. 1925 óta az O. T. I. egyik 
sebészeti osztályának vezetője. A Tüdőtuber
kulózis sebészete c. munkájával ú t törő mun
kát végzett a tüdőtuberkulózis-sebészet mód
szereinek kidolgozásával és ismertetésével. 
Számos orvostudományi cikke jelent meg 
bel- és külföldi tudományos folyóiratokban. 
A Magyar Orvosok Nemzeti Egyesületének 
választmányi, az 0. T. I. orvosi tanácsának 
rendes tagja. 

Herrmann Erich, gépészmérn., műegyet. 
adjunktus , szül. Bpest, 1894 nov. 13. Kö
zépiskoláit és egyet, t anu lmánya i t Bpesten 
végezte. Gépészmérnöki oklevelet szerzett. 
A háborúban harc tér i szolgálatot teljesített. 
Arany érdemkereszt te l és a Károly-csapat-
kereszttel tünte t ték ki. Gépészmérnöki mű
ködését a Magyar Állami Gépgyár szolgá
latában kezdte, majd a Hoffher és Schrantz 
mezőgazdasági gépgyár kötelékébe lépett. 
1922. meghívást kapot t a bpesti műegyetem 
gépelemek tanszékéhez ad junktusnak , majd 
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átvette a mechanika III. folyam tárgyának 
tanár i helyettesítését, mint e tanszék elő
adója. Főkép a matematikai rugalmasság 
kérdésével foglalkozik. Szaklapokban és fo
lyóiratokban gyakran jelennek meg tanul
mányai . 

Herman József, műegyet. m. tanár , az 
Elektromos Művek igazgatója, szül. Bpest, 
1880 jan. 18. Középiskoláit és műegyet. ta
nulmányait a fővárosban végezte. Katonai 
szolgálatot a haditengerészetnél teljesített. A 
Lipótvárosi Keresztény Kaszinó társelnöke, 
a külső lipótvárosi r. k. egyházközség el
nöke. Jelentős szakirodalmi munkásságot fej
tett ki. Elektromos telepkezelés c. munkája 
1927. jelent meg három kötetben, amelyek 
mint tankönyvek szerepelnek. Szakcikkei a 
folyóiratokban jelennek meg. 

Herman Lipót, festőművész, szül. Nagy-
Szent-Miklós, 1884 ápr. 24. Iskoláit Szegeden 
végezte. 1901—1905-ig az Országos Minta
rajziskolában tanult és mint annak növen
déke feltűnt anyja arcképével. 1905. a mün
cheni Asbe-iskolát végezte, majd Berlinben, 
Hollandiában és Németországban volt hosz-
szabb időn át tanulmányúton. 1918. a Mű
csarnok kiállításán elnyerte az Erzsébetvá
rosi Kaszinó díját. 1905 óta vesz részt Európa 
legtöbb fővárosának képkiállításain. Az Ernst-
Múzeumban két ízben rendezett kollektív 
kiállítást, főként barokkstí lü akt kompozí
cióival, valamint allegorikus és bibliai ké
peivel és tájfestményeivel. Anyjának még 
növendék korában festett arcképét a Szép
művészeti Múzeum vette meg, ezenkívül szá
mos képe és rajza e múzeum tulajdona. A 
kecskeméti művésztelep egyik megalapítója 
volt. Ugyancsak tevékeny részt vett a Szinyei 
Merse Társaság alapításában. 1921. album
ban adta ki rajzai legjavát. A háborút végig-
küzdötte és megkapta a nagy ezüst vitézségi 
érmet. Később mint hadifestő működöt t . Ez-
időben több háborús festményt alkotott . A 
Pesti Napló közli művészeti cikkeit. 

Herrmann Miksa egy. nyilv. r. t anár , v. 
kereskedelemügyi miniszter, született Sel
mecbánya, 1868 okt. 30. Középiskolai tanul
mányainak befejezése u tán a bécsi műegye
tem hallgatója volt, ahol gépészmérnöki ok
levelet szerzett. Működését, mint a bécsi mű
egyetem asszisztense kezdte, majd a Schlutz 
és Goebel-féle bécsi vasgyárnál fejtett ki te
vékenységet. Hazaérkezése után a Szabadal
mazott Osztrák-Magyar Államvasút Társa
sághoz került, ahol rövidesen a gép- és híd
szerkezeti üzem főmérnöke lett. Közben a 
gyakorlati bányászat terén bővítette isme
reteit. 1899. a Selmecbányái bányászati és er
dészeti főiskola rendkívüli tanára, majd 
1900. rendes tanára lett. Két évig működött , 
mint a főiskola rektora. 1912. a budapesti 
József-műegyetem nyilvános rendes tanárául 
hívta meg. 1917—1921. a gépészmérnöki kar 
dékánja volt. Az első nemzetgyűlésben Sajó

szentpétert képviselte. 1922. a kerület egysé-
gespártí p rogrammal ismét képviselőjévé 
választotta. 1923. a M. Mérnök- és Építész-
egylet elnöke, majd 1924. a Mérnöki Kamara 
elnöke lett. A nemzetgyűlésen a kereskedelmi 
tárca költségvetésének előadója volt és H. 
terjesztette elő a mérnöki kamaráról , to
vábbá a petróleumszerződésekről szóló ja
vaslatot is. 1926. Sopron orsz.-gyűl.. képvise
lője lett. Ugyanebben az évben elvállalta 
a Bethlen-kormányban a kereskedelemügyi 
tárcát. Minisztersége alatt nagy útépítési ter
veket valósított meg és a Talbot-féle köz
ponti villamoserő-telep felépítését kezdte 
meg. Ezenkívül számos intézkedést tett az 
ipari és kereskedelmi élet fejlesztése érdeké
ben. 1929. megvált tárcájától. H. több ízben 
külföldi tanulmányúta t tett, a földgázkutak 
tanulmányozása, a gépkonstrukció legmaga-
sabbfokú tudományának elsajátítására. Szak
irodalmi téren ha ta lmas és értékes munkás
ságot végzett. Tanulmányai a bel- és kül
földi szaklapokban jelennek meg. Irodalmi 
munkásságát a Magyar Mérnök- és Építész
egylet a Hollán-díjjal és aranyéremmel tün
tette ki. A Magyar Mérnök- és Építészegylet 
közlönyének rendes munka tá r sa volt. Neve
sebb önálló művei: Gépelemek, Szénellátá-
sunk problémái. Bevezetés a gépek szerkesz-
tcstanába. Ezenkívül különböző közgazda
sági és társadalmi vonatkozású cikke jelent 
meg. 

Herquet Rezső, építő és iparművész, szül. 
Budapest, 1884 máj . 5. Középiskoláit Buda
pesten, a Faipari Szakiskolát Újpesten vé
gezte. Tanulmányainak elvégzése u tán kül
földre ment, és ott 14 évig, mint tervező mű
ködött . Kifűnő rajzkézsége a belső éoíté-
szet felé vonzotta. Dolgozott: Bécsben, Ber
linben, Par isban és Münchenben. Azután 
Konstantinápolyba ment. Hazatérve a Gel
lért-fürdő díszítési munkálata iban vett részt, 
majd a Belvárosi Színházat és néhány ma
gánpalotát épített. Terveit rendkívül finom 
stílusérzék és kiforrt egység jellemzi. 

Hersch Samu, nagvvállalkozó, szül. Med-
gyes, 1861 szept. 17. Tanulmányinak befeje
zése u tán medgyesi földbirtokán telepedett 
le, majd Bpesten nagyvállalkozó lett. Itt a 
Kertész-utcai Zsinagóga díszelnöke és a szé
kesfőváros törv.-hat. bizottság tagja volt. Je
lenleg a gödöllői izr. hitközség díszelnöke és 
a Szentegylet választmányi tagja. Közismert 
jótékonyságával nagy megbecsülést szerzett 
nevének. A polg. a rany érdemkereszt tulaj
donosa. 

Hervay István (lő^érpatonvi), nvug. al
ispán, felsőházi tag, szül. Battonya, 1862. Kö
zépiskolai és jogi tanulmányainak befejezése 
u tán Csanád megye kötelékébe lépett. 1904. 
az alispáni székbe emelkedett. 1907. kir. ud
vari tanácsosi címet nyert . 1922. nyugdíjba 
vonult. Működése alatt létesültek az alföldi 
munkásházak, a makói színház, a csanád-
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megyei közkórház és a DEMKE internátus. 
Felsőházi taggá megyéje törvényhatósága vá
lasztotta. 

Herz Henrik, vezérigazg., szül. Bpeslen, 
1886 ápr. 22. Középiskolai tanulmányainak 
elvégzése után a bpesti egyetemen jogi dok
torátust nyert. 1907—1912. ti tkár volt az 
Osztrák Magyar Államvasutaknál. Később ve
zérigazgatója lett, az Első Magyar Papíripar 
r.-t.-nak. Igazgatósági tagja: az Első Magyar 
Papíripar r.-t.-nak, a Diósgyőri papírgyár 
r.-t.-nak, a lernest Papírgyár r.-t.-nak, a 
Magyaróvári Müselyemgyárnak, a Schüler Jó
zsef r.-t.nak, a Magyar Acélírótoll, Tolszár 
és Indigómásoló Papírgyárnak és a Fibrina 
τ.-t.nak. Kereskedelmi tanácsos. 

Herz Ottó, zongoraművész, szül. Eperjes, 
1894 dec. 31. Iskolai t anu lmányai t Eperje
sen végezte, majd Pozsonyban jogtudomá
nyi oklevelet nyert. Tanu lmánya inak elvég
zése közben a prágai konzerva tór iumban 
Hoffmeister tanítványa lett. 1912. lépett fel 
először Prágában, Észak-Magyarországon 
pedig kb. nyolcvan hangversenyt adott . A 
háborúban a kassai hadbíróságnál mint had
nagy teljesített szolgálatot. Í925. Budapestre 
jött. A leghíresebb művésznőknek és művé
szeknek, mint Hubay Jenő, Paul Bender, 
Adolf Busch, Piccaver, Kiepura, stb. zongora
kísérője. 

Herzfeld Dezső, r.-t. vezérigazgató, szül. 
Balassagyarmat, 1878. Középiskolái elvég
zése után a Hunnia gépgyár tisztviselői ka
rába lépett. 1898. a Magyar Takarékpénz
tár és Jelzáloghitelbank tisztviselője lett, 
majd 1901. a Belvárosi Takarékpénztárhoz 
került, ahol igazgatói rangig emelkedett . 
1914. a Phöbus villamossági r.-t. igazgató
jává nevezték ki. A háború alatt , nagy ér
demeket szerzett a budapes lkörnyéki hely
ségek világító árammal való ellátása körül . 
A Belvárosi Takarékpénztár, Részvénytársa
ság Villamossági és Közlekedési vállalatok 
számára az Ar tic Általános r.-t. Ipar i cé
lokra, a Budapestvidéki Villamossági r.-t., 
a Ciklop Építő r.-t., a Ciklop-garage r.-t. 
igazg. tagja. 

Herzog Miksa, gépészmérnök, a buda
pesti HÉV. igazgató-helyettese, szül. Kolozs
várott, 1884 dec. 26. A fővárosban végezte 
gimnáziumi és műegyetemi tanulmányait . 
1907-ben szerezte a kir. József Műegyetemen 
gépészmérnöki oklevelét. Több évi magán
gyakorlat után a MÁV. szolgálatába lépett, 
majd a budapesti HÉV. hívta meg forgalmi 
osztálya élére. Ε minőségben élénk részt vett 
a HÉV. vonalainak villamosítási és fejlesz
tési munkálataiban. 1922 óta a szervezési és 
mechanizálási munkálatokkal is foglalkozik 
és azok tanulmányozására hosszabb időt töl
tött külföldön. A szakirodalomban is fejt ki 
tevékenységet. Vasúti, szervezési és psycho-
technikai kérdésekről írt számos figyelemre
méltó cikket. 

Hess Pál, Újpest város h. polgármes
tere, főjegyző, szül. Tamási , 1884 jan. 25. 
Középiskolai tanulmányai t Veszprémben, az 
egyetemet Budapesten és Kolozsvárott vé
gezte, ahol jogtudori oklevelet nyert . 1909. 
mint gyakornok Újpest város szolgálatába 
lépett. Hosszabb ideig mint árvaszéki ülnök 
működöt t . A háborúban frontszolgáiatot tel
jesített és sebesülése következtében rokkant tá 
nyilvánították. A Károly-csapatkeresztet és 
a sebesülési érmet kapta meg. 1920. helyettes 
főjegyző, majd az autonómia felfüggesztésé
nek egyik időszakában helyettes polgármes
ter volt. 1922. főjegyzővé választották és ma 
is e minőségében fejti ki közhivatali tevé
kenységét. 

Hetényi-Heidlberg Albert, zeneszerző és 
műfordí tó. Szül. Wienben, 1875 ápr. 18. Ig-
lauban végezte középiskoláit, Budapesten pe
dig a zeneakadémiát, hol Koessler János ta
ní tványa volt. Egyike legtermékenyebb san
szon szerzőinknek. Több mint 500 dalt köl
tött és országosan ismertté tette nevét. Több 
operettet írt. A magyar librettisták külföldi 
propagálásában jelentős része van. Petőfi- és 
Ady-dalait melodikus finomság és hangulatos 
romant ika jellemzi. H. hét kötet Adyt, 588 
verset ültetett át német nyelvre. Jelenleg a 
Bethlen-színház karnagya. 

Hetthéssy Elek, já rásorvos , szül. Zala
lövő, 1871 márc . 22. Középiskoláit Szombat
helyen, az egyetemet Bpesten végezte, ahol 
orv.-tud. oklevelet nyer t . 1918. Celldömöl
kön járásorvossá és tb. megyei főorvossá 
nevezték ki. Ér tékes munkásságának ered
ményeképen számos elismerésben részesült . 

Hets Béla, ny. magy. kir. honv. hadbí ró
tábornok, szül. Győr, 1868 júl . 7. Középisk. 
t anu lmánya inak befejezése u tán a győri kir . 
jogakadémia hal lgatója volt. 1890. katonax 
önkéntesévét szolgálta le. 1892. befejezte jogi 
t anu lmánya i t és a 23. sz. tábor i vadász
zászlóalj tar t . hadnagyaként a pozsonyi hon
védbírósághoz hadbí ró-gyakornokká nevez
ték ki. 1894. letette a honv. hadbírói vizsgát 
és honvédfőhadnagy-hadbíróvá léptették elő. 
1904—10. a Magy. Kir. Honv. Ludovika Aka
démián a jog- és á l l amtudományok t a n á r a 
volt, majd a budapest i honvédkerület i bíró
ság vezetője. 1914. ezredes-hadbírói r ang ra 
emelkedett és a legfelsőbb honv.-tvszék ta
nácsosává nevezték ki. Tényleges szolgála
tának ideje alatt , hosszabb ideig a honv. 
minisz tér iumban is teljesített szolgálatot. 
1918. nyugá l lományba helyezték. 1921. had
bírótábornoki címet nyert . Értékes szolgá
latainak ju ta lmául a Ferenc József rend 
hdm. tiszti-keresztjével és a kat . é rdemérem
mel tüntet ték ki. Több ipari vállalatnak ig. 
tagja és számos társadalmi egyesület működé
sében vesz részt. 

Heuduska Rezső, rt . igazg, szül. Bpest, 
1874 okt. 7. Iskolai tanulmányai t a főváros
ban végezte, majd a szőlőtermelés és a borá
szat terén fejtett ki értékes tevékenységet. 
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15)04. a Gyöngyös-Visontai Bortermelő Szö
vetkezetet, 1911. az Egri Bortermelő r.-t.-ot, 
1909. a bécsi Intern. Weinhandels A.-G.-t, és 
1922. a Ν aszályt-Hatvani szőlőtelepet létesí
tette. Érdemeinek elismeréséül m. kir. kor
ín ányfötanácsosi címmel tüntették ki. Külön
böző szaklapokban számos szakcikke jelent 
meg. 

Hevesy Gusztáv, várm. főjegyző, szül. 
Eger, 1875 febr. 18. Középiskolai tanulmá
nyainak befejezése után az egri jogakadé
mia, majd a bpesti tud. egyetem hallgatója 
volt. 1899. Heves megyénél, mint közig, gya
kornok kezdte meg működését . 1901. szol
gabíróvá választották. 1906. a törv.-hatóság 
aljegyzővé választotta meg. A háború alatt 
vármegyéje katonai ügyeit intézte. Sikeres 
működéséért a közös hadügy- és a honv. 
minisztérium elismerésben részesítette. 1917. 
főjegyzővé léptették elő. 1925. vra. főjegyző 
lett. A vármegye vil lamosítása érdekében ér
iékes munkásságot fejtett ki . A II. o. polgári 
hadiékítményes érdemkereszt tulajdonosa. 

Hevesi Ferenc, székesfehérvári főrabbi, 
szül. 1898. A rabbiképző elvégzése után, ta
nulmányait a bpesti egyetemen folytatta, ahol 
bölcsészeti doktorátust nyert . 1920 óta a 
budapesti izr. hitk. fiúárvaházi templomának 
hitszónoka. 1922. székesfehérvári főrabbi. A 
XI. izr. községi kerület elöljárója, hitéleti és 
kulturális bizottságának társelnöke, az 
OMIKE elnöki tanácsának és kultúrotthoná-
nak igazgatósági tagja, az IMIT főtitkára. 
Vallási müve: A Jelenések könyvéből, Szen
vedés, Igazság. 

Hevesi Sándor, író, a Nemzeti Színház 
igazgatója, szül. Nagykanizsa, 1873 máj . 3. 
A bpesti egyetemen hallgatta a jogot és a 
filozófiát, közben hírlapírói működést is fej
tett ki. A doktori diploma elnyerése után 
egyideig mint tanár működöt t . 1902. a Nem
zeti Színház, 1907. a Népszínház-Vígopera, 
1908. újból a Nemzeti Színház rendezője 
volt, 1912. pedig a M. Kir. Operaház főren
dezőjévé nevezték ki, igazgatói hatáskörrel . 
A háború után újból a Nemzeti Színház ren
dezője lett és Ambrus Zoltán nyugalomba
vonulása óta az igazgatói széket tölti be. H. 
nevéhez fűződik a Kamara Színház megte
remtése. A legkiválóbb drámai rendezők 
közé tartozik, különösen nagy érdemei van
nak Shakespeare drámáinak népszerűsítése 
körül. Számos angol és francia drámát for
dított magyarra, önálló színműveit a Nem
zeti Színházon kívül több fővárosi színház
ban játszották. Számos nagysikerű színpadi 
művei közül a legismertebbek: Császár és 
komédiás, Hadifogoly, Elzevir, Görögtűz és 
Amor játékai • (ballett koreográfia). Ezeken 
kívül Jókai több dramatizált regényét vitte 
színpadra. Műfordításai közül különösen 
Molière és Shaw emelkednek ki. Egyéb iro
dalmi munkái : A színjátszás művészete, 
Dráma és színpad és Az előadás művészete. 

Hevesi Simon, főrabbi, szül. Aszód, 1868 
márc. 23. A rabbiképzőintézetben befejezett 
gimnáziumi tanulmányai után a bpesti tud. 
egyetem hallgatója volt. 1892. doktorrá, 1894. 
rabbivá avatták. 1894—97. a kassai hit
község, 1897—1905. a lugosi hitközség rab
bija volt. 1905 a Pesti Izr. Hitközség vá
lasztotta rabbijává. Az Orsz. Rabbiképző In
tézet tanára és vezérlőbizottságának tagja. 
Az Orsz. Rabbiegyesület elnöke, megalapította 
az Orsz. Magyar Izr. Közművelődési Egyesü
letet. A Magyar Zsidó Szemle és egyéb vallá
sos folyóirat társszerkesztője. A magyar zsidó 
társadalmi élet és a magyar zsidóság kultu
rális mozgalmainak egyik vezéralakja. Nagy
számú felekezeti és kulturális intézmény el
nöke és vezetőségi tagja, 1927. a Pesti Izr. 
Hitközség vezető főrabbivá nevezte ki. Ékes-
szavú hitszónok. Értékes filozófiai és hit
tudományi tanulmányokat végzett. Kantról és 
Majmuni útmutatójáról írt tanulmányai a tu
dományos körök elismerését váltották ki. 
Főbb önálló munká i : Sir ha-Sirium, Jób 
könyvének problémája, Etika a Talmudban, 
(Blau Lajos és Weisz Miksa társaságában), 
Kant Imánuel, Dalalat Alhairin. 

Hézser Aurél, egyet. m.- tanár , geográfus 
szül. Tállya, 1887 okt. 21. Emberföld
rajzi t anu lmányokka l foglalkozik. Lefordí
totta Brunhes : La Géographie humaine 
c. alapvető munkájá t . Ily tá rgyú önálló ér
tekezései a szaklapokban jelentek meg. 
Széles körben elterjedt közép- és felsőke
reskedelmi iskolai tankönyveiben a modern 
geográfiai felfogást jó pedagógiai érzékkel 
igyekszik érvényre ju t ta tn i . A budapesti 
középiskolai tanárvizsgáló bizottság tagja, a 
Földrajzi Közlemények jelenlegi szerkesztője. 

Hikisch Rezső, építész, szül. Bpest, 1870. 
Középiskolái és műegyetemi tanulmányainak 
befejezése u tán Drezdában Wallot, és Mün
chenben Fischer mester mellett folytatott 
építészeti s túdiumokat . Já r t Francia- és 
Olaszországban is, majd 1902. hazajött és 
1905. önálló irodát nyitott. Építészi műkö
dése során számos díjat nyert és többek közt 
a halasi városháza, színház és szálloda, a bu
dapesti Astoria-szálló, valamint az Erzsébet 
királyné margitszigeti emlékműve H. alkolása. 

Hikker Gyula, gyáros, szül. Bpest, 1878 
márc. 21. Iskolai tanulmányai t Bpesten vé
gezte. Külföldi tanulmányút ja u tán önállósí
totta magát . Az Orsz. Gépipari Kiállításon 
készítményeit a ranyérmekkel és dicsérő ok
levéllel tüntették ki. A háború alatt harctéri 
szolgálatot teljesített és számos kitüntetésben 
részesült. Székesfővárosi biz. póttag, a VII. 
ker. Polgári Kaszinó igazgatósági tagja és 
a Lakatos Ipartestület tanoncvizsgáztató bi
zottságának alelnöke. 

Hillebrand Móric, esperesplébános, szül. 
Pozsony, 1875 jún . 30. Középiskoláit Nagy
szombatban, teológiai t anu lmányai t Vácoít 
végezte. 1901. pappá szentelték. Eleinte kü
lönböző helyeken, mint káp lán működött, 
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majd az újpesti gr. Károlyi-kórház lelki 
igazgatója lett. 1915 óta Rákosliget első plé
bánosa. Az egyházközség megszervezése, 
templom, plébánia létesítése fűződik nevé
hez. 1925. esperessé nevezték ki. 

Hilscher Rezső, egyet, magántanár , szül. 
Bpest, 1890 jan. 18. Középiskoláit és egye
temi tanulmányait Bpesten végezte, majd Új
pest közszolgálatába lépett mint aljegyző és 
mint gyermekvédelmi és tanügyi referens. 
Az 1920. év óta az egyetem közgazdaságtu
dományi karán a szociálpolitikai tanszék 
adjunktusa, 1928. pedig egyetemi magán
tanárrá képesítették, az alkalmazott szociál
politikából. Az Egyetem szociálpolitikai in
tézetnek munkájában hivatalosan résztvesz. 
Két társadalomtudományi könyve jelent meg, 
az azóta megszűnt Szegényügy c. lap szer
kesztője, A Magyar Külpolitika című lapban 
hosszú időn át vezette a „Szociális mozgal
mak" rovatát. Szakcikkei napi lapokban és 
folyóiratokban jelennek meg. 

Híndy Zoltán, (nagy- és kishindi), O. T. 
I. igazgató, szül. Bpesten, 1880 máj . 17. Kö
zépiskoláit és jogi tanulmányait Bpesten vé
gezte, ahol 1905. ügyvédi vizsgát tett. 1905. 
pénzügyi fogalmazóvá nevezték ki és 1917. 
mint titkár működött és még ez évben nyu
galomba vonulva, Esztergom város orszgyül. 
képviselőjévé választották, 1918 óta ügyvédi 
gyakorlatot folytat és 1928. az Ο. Τ. Ϊ. jog
ügyi igazgatójává nevezték ki. Kéviselősége 
alatt keresztülvitte az egyetemi ifjúság harc
téri tanulmányi szabadságának rendszeresíté
sét. Az egyetemi ifjúság szociális intézmé
nyeinek működésében tevékeny részt vesz. 
A kat. társadalmi életnek egyik jelentékeny 
tagja, az Orsz. Pázmány Egyesület alelnöke, 
az Orsz. Kat. Szövetség és a Központi Kat. 
Kör igazgatója. A Ferenc József-rend lovag-
keresztese, a koronás arany érdemkereszt és 
az Officier de l'Instruction Publique kitünte
tés tulajdonosa. Mint politikai í rónak az 
Alkotmány, a Nemzeti Újság és az Uj Lap 
hasábjain jelentek meg cikkei. A tanácsköz
társaság idején 1919 április 19-étől augusztus 
3-áig politikai fogoly volt. 

Hirling Gyula, bankvezérigazg. szül. Hat
van, 1873 ápr. 6. Középiskoláit Késmárkon 
végezte, majd a bankpályára lépett. 25 éven 
át felelős szerkesztője volt a Hatvan és Vi
déke c. lapnak, azonkívül pénzügyi szak
lapokban cikkei jelentek meg. A háború alatt 
mint tart. főhadnagy katonai szolgálatot tel
jesített. Hatvan társadalmi és kulturális éle
tének kiemelkedő egyénisége. A vármegyei 
tőrv.-hat. biz. és a városi képv.-test. tagja. 
Az egyházközség alelnöke. A tűzoltótestület 
főparancsnoka, tb. vmegyei. tűzrendészeti fel
ügyelő, az Orsz. Tűzoltószövetség elnökségi 
előadója, A Vöröskereszt hatvani fiókjának, 
a Faksznak és az Adófelszólamlási Bizott
ságnak elnöke. 

Hirmann Ferenc, gyáros, szül. Baja, 1885 
okt. 10. Iskolai tanulmányait szülőhelyén 

végezte. 1880. nyitotta meg műhelyét Buda
pesten, 1889. a főváros és az állami üzemek 
részére dolgozott. Résztvett az Erzsébet-híd, 
a clevelandi Kossuth-szobor, az Andrásy-úti 
és a debreceni Bocskay-szobor munkálatai
ban. 1911. gyárat alapított. A MÁV. részére 
H. szállítja a világítási központi fűtési beren
dezéseket és az összes fémvereteket. Az ipar
testületi életben élénk tevékenységet fejt ki. 
A Bádogosok Ipartestületének elnöke. A Ris
es Középgyárosok Egyesületének alelnöke, 
egyháztanácsos, az Orsz. Ipartestület igaz
gatósági tagja. 1926. kereskedelmi tanácsossá 
nevezték ki. 

Hirsch Károly, oki. mérnök, r.-t. ügyv. 
igazgató, szül. Bécs, 1876 aug. 14. Középis
koláit Bpesten, a műegyetemet és az egyete
met Zürichben végezte, utóbbin bölcsészeti 
oklevelet nyert. Tanulmányainak elvégzése 
után a Budapest Salgótarjáni Vasöntö r.-t. 
mérnöke lett. 1905. a vállalat bpesti telepé
nek vezetését vette át. A vállalat fejlesztése 
érdekében erőteljes tevékenységet fejtett ki 
és munkásságának eredményeképen 1908. a 
vállalat igazgatójává nevezték ki. 

MHîig Lajos, polg. isk. ígnzg., szül. Szé-
csényben. A polgári iskolai tanárképző meny-
nyiségtani és természettudományi szakának 
elvégzése után, 1892. a főváros szolgálatába 
lépett. 1908. polg. isk. igazgató lett. A Luther 
Társaság tankönyvpályázatán számtan- és 
mértankönyvek megírására kapot t megbízást, 
melyek azóta 8 kiadást értek meg. A pesti 
ág. hitv. ev. egyháznak 24 éve gondnoka, az 
Orsz. Polg. Isk. Tanáregylet igazgatótanácsá
nak tagja. 

Hi t t r ieh Ödön ny. főgimnáziumi igaz
gató, c. főigazgató, szül. Komárom, 1865 
márc . 9. Középiskoláit Pozsonyban, az egye
temet pedig Budapesten végezte, ahol ta
nári oklevelet szerzett. Pedagógiai működé
sét 1889. Hajdúböszörményben kezdte meg, 
mint h. tanár . 1891. Selmecbányára kerüli , 
majd 1893. a budapesti ev. főgimnázium ta
nárává, 1914. az intézet igazgatójává nevez
ték ki és 1928. nyugalomba vonult . Ugyan
akkor megkapta a <·. főigazgatói címei. Nagy 
érdemei vannak az evangélikus főgimnázium 
in te rná tusának fejlesztése körül . Számos 
egyházi és kul turá l is egyesület élén tevé
kenykedik. Az ev. egyház kerület i tanfel
ügyelője és az ev. iskolaszék elnöke. Irt 
nagyszámú cikkel és több tankönyvet . A 
II. oszt. polgári hadiérdemkeresz t tulajdo
nosa. 

Hochenburger Antal (lékai), ny. a l tábot-
nagy-hadbíró, szül. Léka, 1859. Középisko
láit Aradon végezte, majd Grazban jogi ta
nu lmányokat folytatott . Közszolgálati mü 
ködését a hadbíróságnál kezdte, mint gya 
kornok, később hadbíró i minőségben a sze
gedi csendőrbírósághoz helyezték, majd Bu
dapestre kerül t az I. ker. Honvédparancs
nokság kötelékébe. Később a pozsonyi 
csendőrbíróságnál, a IV. honvédkerületnél , 
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majd a honvédelmi minisztér ium XV. ügy
osztályában teljesített szolgálatot, azután a 
zágrábi VII. honvédkerület parancsnokságá
hoz osztották be, mint alezredest. Innen új
ból a honvédelmi minisztér iumba renuelték 
be, ahol a XV. ügyosztályban működöt t és 
ahonnan, mint ezredes, a honvéd főparancs
noksághoz, mint ennek igazságügyi előadója 
helyeztetett át. Ebben a minőségében nevez
ték ki tábornokká. Később visszahelyez
ték a honvédelmi minisztériumba, mely ha
tóság III. csoportjának főnöke iett. iveSübb 
altábornaggyá nevezték ki. 1919. vonult nyu
galomba. Tényleges szolgálata alatt meg
kapta a Signum Laudist, a Ferencz József
rend tiszti keresztjét, a III. o. Vaskorona
rendet, a Lipót-rendet, a III. o. Német Vas-
korona-rendet és más kitüntetéseket is szer
zett. H. nagy szerepet játszik egyházi és 
társadalmi téren. A székesfőv. törv.-hat. bi
zottságnak tagja, a Városmajor róm. kat. 
egyházközség világi elnöke. 

Hock László, igazg., szül. Dereske, 1878 
márc. 6. A felsőipariskolát Bpesfen végezte. 
1906. fővárosi díjnok, 1912. kezelőtiszt lett. 
1923. kinevezték a Bpest Székesfőv. Nép
szálló igazgatójává. A háború alatt , mint 
népfelkelő főhadnagy harctér i szolgálatot 
teljesített. A Károly-csapatkereszttel és a III. 
o. polgári hadiérdemkereszt lel tüntet ték ki. 
Az igazgatása alatt álló intézménvt a forra
dalmak után ismét háború előtti nívóra 
emelte. Vezetője a Károly király gyermek
nyaraltatási akciónak, a Szfövi tiszti-étkez
dének és az Erdélyrészi menekültek élelmez-
tetésének. 

Hockel Emil, ügyvéd, szül. Medgyes, Ï888 
okt. 7. Középiskoláit és az egyetemet Ko
lozsvárott végezte, ahol ügyvédi oklevelet 
nyert . A háború alatt harc tér i szolgálatot 
teljesített és magatar tásáér t 2 Signum Lau-
nis-szal, a katonai érdemkeresztlel , a IL o. 
ezüst és a bronz vitézségi éremmel tüntet
ték ki. A leszerelés u tán Budafokon ügyvédi 
irodát nyitott, majd 1927. vármegyei tb. 
ügyész lett. A város sportéletének fejleszté
sében tevékeny részt vett. A tá r sada lmi élet 
számottevő tagja. 

Hodászy Béla, az Uránia-Színház vezér
igazgatója, szül. Szombathelyen, 1882 okt. 
28. Középiskoláit Szombathelyen, főiskoláit 
a budapesti tud. egyetem bölcsészeti karán 
végezte, ahol bölcsészetdoktori és tanár i ok
levelet szerzett. Utána a szombathelyi pre
montrei főgimnázium tanára volt. 1908. az 
Uránia Magyar Tudományos Színház titká
rává, 1922. igazgatójává, 1924. pedig vezér
igazgatójává nevezték ki. H. 2 évtizeden át 
nagy körültekintéssel töltötte be fontos állá
sát és nagy szerepe van az Uránia nívójának 
emelésében az ország legválságosabb idején. 
H. rendes tagia az Országos kir. Mozgókép
vizsgáló Bizottságnak. 

Hodinka Antal, egy, nyilv. r. tanár, fel
sőházi póttag, szül. Ladomér (Zemplén m.), 

1864 jan. 13. Középiskolai és teológiai tanul
mányainak befejezése u tán doktorrá avatták. 
1889. a Nemzeti Múzeum szolgálatában kezdte 
meg pályafutását, majd a közös pénzügymi
nisztérium bécsi levéltárába helyezték. Később 
a cs. és kir. családi hi tbizomány könyvtárában 
működöt t . 1906. a bpesti egyetemen magán
tanári képesítést nyert, majd a pozsonyi jog
akadémia tanárául hívta meg. 1910. a Magy. 
Tud. Akadémia levelezőtagjává választotta. 
1914. a pozsonyi Erzsébet tud. egyetem ma
gyar történelem tanszékét, mint ny. r. tanár 
foglalta el. Jelenleg a pécsi egyetemen mű
ködik. Nevesebb önálló művei: A szerb feje
delemség viszonya Magyarországhoz, Tanul
mányok a bosnyák djakovári püspökség tör
ténetéből, A szerb történelem forrásai és első 

kora, stb. Műveivel több díjat nyert. 
Hódossy Gedeon (hodosi), orvos, orszgy. 

képv., szül. Bpest, 1868. Középiskolai ta
nu lmánya inak befejezése u tán a bpesti tud. 
egyetem orvosi k a r á n orvos tudorrá avatták. 
Ismereteit Európa nagy egyetemein bőví
tette. Működését mint közeííészségüsvi fel
ügyelő kezdte. 1914. egészségügyi főfelügye
lővé lépett elő. A háború alatt katonai 
szolgálatot teljesített. Érdemei t a II. o. hadi-
ékí tményes Vöröskereszt kitüntetéssel jutal
mazták . A kommunizmus bukása után a 
népjóléti minisz tér iumba osztották be min. 
tanácsosi rangban . 1926. egységespárti pro
grammal országgyül. képviselővé választot
ták. Számos szociális és közegészségügyi vo
natkozású cikket írt. Szépirodalommal is 
foglalkozik. 

Hoffenreich Lajos, szerkesztő és lapki
adó, szül. Bpest, 1902 dec. 21. Középiskoláit 
és egyet, tanulmányai t Bpesten végezte. Ki
adásában számos vegyészeti és textilszaklap 
jelenik meg. így Bpesten: Chemische Rund
schau, Lipcsében: Die Riechstoff industrie, 
Chemnitzben: Der Stricker und Wirker, Lodz· 
ban: Die Polnische Textilindustrie. 

Hofier László, országgyűlési képviselő, 
szül. Kiskunfélegyháza, 1891. Középiskolái
nak elvégzése u tán a bpesti egyetemen ta
nul t és megszerezte a jogi doktorátust . Ta
nu lmánya inak befejezése u tán Ausztriában, 
Olasz-, Német- és Csehországban, valamint 
a Balkánon nagyobb utazást tett. A háború 
alatt különböző harc te reken szolgált, több 
ízben ki tüntet te magát . A háború után Pest 
vármegyében tb. főszolgabíróvá választották 
meg. 1926. a lajosmizsei kerület, egységes
párti p rogrammal képviselőjéül választotta. 

Hof fer Mihály, városi műszaki tanácsos,; 
szül. Gyöngyös. Tanulmányainak elvégzése! 
u tán mint községi mérnök Üjpest szolgála
tába lépett. A várossá való átalakuláskor 
műszaki tanácsnokká választották meg, több 
ízben mint helyettes polgármester vezette a 
város ügyeit. Mindenben, ami Újpesten 3 
évtizeden keresztül létesült, jelentős mun-
kát végzett. Üjpest rohamos és nagyarányú 
fejlődése nagymértékben az ő munkássága· j 
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nak köszönhető. Nevéhez fűződik az utcák 
burkolása, csatornázások, vágóhíd, a város
háza, stb. felépítése. 

Hoffer Sándor, r.-t. igazg., szül. Mezőbe-
rény, 1879 nov. 14. Iskolai tanulmányai t 
Szarvason és Bpesten végezte, amely után 
több magánvállalatnál, mint tisztviselő mű
ködött. 1899. a Magyar Mezőgazdák Szövet
kezetének tisztviselői karába lépett, ahol 
csakhamar igazgatói rangot ért el. 

Hoffmann Mihály, szakíró és lapszer
kesztő, szül. Nagyatád, 1861 ápr. 11. Fiatal 
korában Somogy megyében jegyző volt, 
majd Bpestre került és a hír lapírói pá lyára 
lépett. A nyolcvanas években H. eszméje 
volt a regálé megváltás, amelynek tervei 
később alapul szolgáltak a tényleg bekövet
kezett regale megváltás végrehajtásánál. 1890. 
megalapította az Adóügyi Szaklap c. pénzügyi 
politikai hetilapot. Az új adótörvények előké
szítésénél is bevonták a tana skozásokba. 
Mint a magyar szakirodalom egyik úttörője, 
nagyon sok közhasznú szakmunkával gaz
dagította a pénzügyi i rodalmat . Főbb mun
kái: A fogyasztási- Ital és Italmérési Adók 
Rendszeres Ismertetése, Állami Italmérési Jö
vedék, Das Staatliche Schankgefälle in Un
garn, Croatien und Slavonien, Kereskedelmi 
Ismeretek Tára. Közhasznú irodalmi tevé
kenységeit 1909. királyi tanácsosi címmel tün
tették ki. A háború alatt megszervezte az első 
árvizsgáló bizottságot, amelynek elnöke volt. 
Elnöke a Fűszerkereskedők Országos Egye
sületének és társelnöke a Központi Demokrata 
Körnek. 

Hoffmann Pál, gordonkaművész, szül. 
Nyíregyháza, 1892 jún. 7. Középiskoláit Nyír
egyházán végezte. Zeneművészeti tanulmányait 
a debreceni Zenedében kezdte, majd a Bpesti 
Zeneművészeti Főiskolán Kerpely Jenő ve
zetése alatt fejezte be. Első hangversenyét 
1922. adta és azóta vidéki városokban és 
külföldön is jelentős sikereket ért el. 

Hojtás öv.ói, u - ν α ι , s ül. Temesvár, 
1882. Jogi tanulmányait Bpesten végezte és 
1908. ügyvédi oklevelet szerzeit. A háború 
alatt mint tart. hadnagy szolgált és a bronz 
és kisezüst vitézségi érmet, a bronz és ezüst 
Signum Laudist és a Károly-csapatkei észtet 
kapta meg. Bpesten folytat ügyvédi gyakor
latot. A kommün bukása után mint védő sze
repelt Kalmár Henrik n 'vbiz tos és László 
Jenő dr. politikai bűnperében. Több nagy
szabású jogi tanulmányt irt. 

Holczer László, ügyvéd, szül. Szolnok, 
1890 máj. 9. Középiskoláit szülővárosában, 
jogi tanulmányait Bpesten 4s Berlinben vé
gezte. A háború alatt mint hadbíró kat'inai 
szolgálatot teljesített. 1918. úgyv£»H vizsgát 
tett és jelenleg főleg polgári perekkel fog
lalkozik. 

Holfeld Henrik, ny. h. á l lamti tkár , szül. 
Bpest, 1866 febr. 7. Tanu lmánya inak befe
jezése után 1890. a honvédelmi miniszté

r ium szolgálatába lépett. Fokoza tos előlép
tetések u tán 1919. min. tanácsossá nevez
ték ki. 1923. h. á l l amt i tkár rá léptették elő. 
Jelentős munkásságot fejtett ki a véderő-
törvény előkészítésére kiküldöt t bizottság
ban és a t örvény végrehajtása terén. A 
BBTE alapí tó tagja és másodelnöke. Mun
kásságát több ízben kitüntetéssel ju ta lmaz
ták. 

Holi tscher Károly (csetényi), földbirto
kos, szül. Bpest, 1878 ápr. 26. XÖAcpiskolái-
nak és gazdasági tanulmányainak elvégzése 
után csetényi bir tokának vezetése' vette át. 
Veszprém megye közéletében jelentékeny 
szerepet játszik. A megyei tör^.-hat.-nak és 
a közigazgatási bizottságnak tagja. Veszprém 
vármegye felsőházi póttagja. A zirci kerület 
1910. képviselőjévé választotta A Veszprém-
megyei Gazdasági Egyesületnek es a Felső-
Dunántúli Mezőgazdasági Kamarának alel-
elnöke, a Veszprémmegyei Takarékpénztár 
igazgatóságának és a Zircvidéki Takarék
pénztárnak elnöke. Értékes mezőgazdasági 
működésének elismeréséül m. kir. gazdasági 
főtanácsosi címmel tüntették ki. 

Holi tscher Szigfrid, budapest i kir. köz
jegyző, szül. Bpest, 1871 febr. 22. Középisko
láit és egyet, tanulmányai t Bpesten végezte. 
1895. jog- és államtud. doktorátust szeizett. 
1897. letette az ügyvédi vizsgát. Kétévi ügy
védi gyakorlat u tán 1899. közjegyzőhelyettes 
lett, majd 1912. kir. közjegyzővé nevezték 
ki Budapestre. 1903—1918. a fővárosi th. biz. 
tagja volt. Résztvett a magyar polgári tör
vénykönyv, valamint az 1918. és 1920. évi 
illetéktörvények előmunkálataiban. 1906. 
megjelent műve: A váltóóvás reformja. Társ
szerzője az 1911. Halléban megjelent Das öf
fentliche Urkundewesen der europäischen 
Staaten c. munkának . A Jogállam, Jogtudo
mányi Közlöny, Adó- és Illetékügyi Szemle 
című szaklapokban megjelent számos cikke. 
Egyik előadója volt a Magyar Jogászegylet
ben 1929. a Magyar Magánjogi Törvény
könyv javaslatáról tartott előadássorozatnak. 
A Budapesti Kir. Közjegyzői Kamara elnök
helyettese. 1922. kiváló érdemeinek elisme
réséül a kormányfőtanácsosi címet kapta . 

Holländer Sándor, ügyvéd, szül. Arad, 
1890 jún. 14. Középiskoláit Aradon, egyet, 
tanulmányait Bpesten, Berlinben es Par isban 
végezte. Jogi doktorá tusának megszerzése 
után Parisba ment, ahol az egyetemen kívül 
az újságíró főiskola hallgatója ;eti. Haza
térve, a Pesti Napló kötelékébe ldpeíl, ahol 
öt éven át mint parlamenti tudósító és szín
házi kritikus működöt t . 1918. a Világ politi
kai rovatvezetője volt. A kommün alatt Ber
linben és Bécsben dolgozott. Hazatérése óta 
ügyvédi gyakorlatot folytat. 

Hollendonner Ferenc , botanikus , egyet, 
m.-tan., szül. Csehi, 1882 okt. 10. A bpesti 
egyetemen tanult, majd 1905. a műegyetem 
növénytani tanszékén tanársegéd volt. 1907. 



Holló 232 Hóman 

középiskolai tanár i oklevelet és bölcsészet-
doktorátust szerzett. Főként a növények szö
vettana körébe vágó kutatásokkal foglal
kozott és ebbe a tárgykörbe tartozó tanul
mányai és értekezései különböző szakfolyó
iratokban jelentek meg. 1914. a műegyetemen 
magántanárrá képesítették. 1916. bpesti reál
iskolai, majd 1921. a polg. iskolai tanárképző 
főiskola rendes tanára lett. 1922. a bpesti tud. 
egyetemen magántanári képesítést nyert . 
1929., amikor a polgári iskolai tanárképző-
főiskolát Szegedre helyezték át, H. főiskolai 
tanári címének megtartása mellett, a VI. ker. 
Kölcsey Ferenc állami reálgimnáziumban 
nyert beosztást. Főbb önálló munká i : iVö-
vényszövettani és mikrotechnikai eljárások, A 
fenyőfélék fájának összehasonlító szövettana, 
Λ magyarországi praehistorikus fák és fa
szenek mikroszkópos vizsgálata. 

Holló Izidor, r.-t. ügyv. igazg., szül. Ba
lassagyarmat, 1880. Iskolai tanulmányai t 
szülővárosában és Bpesten végezte, majd a 
közgazdasági pályára lépett. 25 évig a Balas
sagyarmati Népbanknál működött . A háború
ban harctéri szolgálatot teljesített és orosz 
fogságba került. 1924. a Balassagyarmati 
Takarékpénztárhoz hívták meg, ahol jelenleg 
mint ügyvezető-igazgató működik. 

Hollop .lános, oki. mérnök, városi ta
nácsnok, szül. Bpest, 1890 szept. 4. Közép
iskolai tanulmányainak befejezése után a bu
dapesti Műegyetemen mérnöki oklevelet szer
zeit. 1915. a Pestvármegyei Dunalecsapoló 
Bizottság mérnöke lett. A háborúban a ro
mán és orosz harctereken küzdött. Érdemeit 
a Signum Laudisszal jutalmazták. 1918. a Λ/. 
Kir. Háromszögelő Hivatal főmérnökévé ne
vezték ki. 1923. Kispest város műszaki tanács
noka lett. Számos közhasznú építkezés és 
műszaki újítás fűződik nevéhez. Szaklapok 
állandó munkatársa . 

Hollós János, gimn. igazg., szül. Győr
révfalu, 1867 ápr. 30. Középiskoláit Sop
ronban, a teológiát és az egyetemet Kolozs
várott végezte, majd. a jenai egyetemen 
folytatott tanulmányokat. 1913 óta, mint a 
soproni reálgimnázium igazgatója fejt ki 
értékes pedagógiai tevékenységet. A Sop
roni Torna Egyesület elnöke és az Országos 
Tornaszövetség alelnöke. 

Hollós József, ny. államtitk., szül. Gyönk, 
1862 dec. 2. Középiskolai t anu lmánya inak 
befejezése u tán a bpesti Műegyetemen gé
pészmérnöki oklevelet nyert. Pályafutását 
az á l lamvasutak kötelékében kezdte. 1887. 
a pécsi posta- és távirdaigazgatóság szol
gálatába lépett. 1893. hosszabb tanulmány
utat tett Amerikában. Hazatérése u tán a ke
reskedelmi minisztér ium tisztviselője lett. 
1913. a bpesti Műegyetem magántanárává 
képesítették. 1918. a posta és távírda vezér
igazgatói székébe ültették. 1920. államtitkári 
rangban nyugalomba vonult . A háború kitö
résekor az első rádióál lomások építésével 

bízták meg. Magyarország nagyobb villa
mosműveinek létrehozása körül H. tevé
kenykedet t . Szakirodalmi téren ijs jelentős 
munkásságot végzett. A III. o. vaskorona
rend tulajdonosa. * 

Hollósy Béla, gimn. igazg., szül. Tata, 
1876 ápr. 22. Középiskoláit Kecskeméten, az 
egyetemet Kolozsvárott végezte. Több vidéki 
városban mint tanár működöt t , majd 1911. a 
fővárosba helyezték. Előbb a Gizella királyné 
leánygimnáziumban tanított . 1924. a Szilá
gyi Erzsébet-leánygimnázium igazgatójává ne
vezték ki. 1927. tankerületi főigazgatói cí
met kapott . Tagja a fővárosi közoktatásügyi 
bizottságnak és a Τ. Α. N. Sz. igazgatóságá
nak. 

Hölzer Sándor, nagyiparos , keresk. ta
nácsos, szfv. t.-h. biz. tag, szül. Budapesten, 
1869. Középiskolai tanulmányainak elvégzése 
után Berlinben, Parisban és Londonban foly
tatott gazdasági tanulmányokat . Hazatérve 
atyja vállalatába lépett és nagy szakértelem
mel fejlesztette azt mai nívójára. 1903. udvari 
szállítóvá tették meg. A kereskedelmi érdek
képviseletek kebelében élénk tevékenységet 
fejt ki. Tagja a budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamarának és a Budapesten székelő ösz-
szes külkereskedelmi kamaráknak . Az 1919. 
megalakult Női Ruhakészítők Országos Szö
vetsége H.-nak köszönheti létrejöttét. A tes
tület megalakulásakor elnökévé választotta. 
Ezt a tisztségét ma is rendkívüli körültekin
téssel tölti be. Két cikluson át a Női Ruha
készítők Ipartestületének elnöke is volt. Erős 
nemzeti érzése miatt a tanácsköztársaság 
alatt túszként 5 héten keresztül fogvatartot-
ták. A belvárosi polgárok bizalmából 1912 
óta megszakítás nélkül tagja a szfv. t.-h. bi
zottságának. Cégének 1929-ben volt fennállá
sának 60 esztendős jubileuma. 

Hóman Bálint, tör ténet író, múzeumi fő
igazgató, egyetemi nyilv. r. tanár, szül. 
Budapest, 1885 dec. 29. Középiskoláinak el
végzése után a budapesti egyetemen böl-
csésztudori oklevelet szerzett, majd az egye
temi könyvtár tisztjévé nevezték ki. 1915. 
egyetemi könyvtárőr , 1922 az Orsz. Szé
chenyi könyvár igazgatója, 1923. a Magyar 
Nemzeti Múzeum főigazgatója lett. 1925. a 
budapesti egyetem nyilv. r. tanárává nevez
ték ki. A tör ténet tudományok terén kifejtett 
értékes működésének elismeréséül a M. Tud. 
Akadémia és a Szent István Akadémia tag
jává választotta. H. elnöke a Magyar Nép
rajzi Társaságnak és alelnöke a Minerva 
szellemtörténetkutató társaságnak. Főbb mü
vei: A magyar városok az Árpádok korában, 
őstörténetünk keleti forrásoi, Az első állami 
egyenes adó, A társadalmi osztályok Szent 
István államában, Magyar pénztörténet 
1000—1325-ig (az Akadémia Marczibányi-
díját nyerte el), .4 magyar nép neve és a ma
gyar királyság címe a középkori latinságban, 
Tudományos történetírásunk megalapítása, 
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.1 székelyek eredete, A magyarok honfogla
lása és A magyar hunhagyomány és hun
monda, Magyar történet (7 köt.). A Magyar 
Történettudomány Kézikönyvének .szerkesz
tője. 

Homonnai II. Márton, magy. kir. r.-fel
ügyelő. Mint a diadalmas magyar vízipóló
csapat tagja, sok sikert ért el. Magyar és 
holland úszóbajnokságokat is nyert . 

Homonnay Tivadar, orszgy. kép v., szül. 
Kalocsa, 1888. Középiskolai és jogi tanulmá
nyainak befejezése után a bpesti tud. egye
temen a jog- és ál lamtudományok tudorává 
avatták. Működését az államvasutak kötelé
kében kezdte, mint fogalmazó. Később titkár 
lett, majd felügyelővé nevezték ki. A kom
munizmus alatt ellenforradalmi magatar tá
sáért állásától felfüggesztették. H. azonban a 
fővárosban maradt és megalakította a Ker. 
Szoc. Vasutasok Orsz. Gazdasági Egyesületét, 
amelynek elnökévé választották. 1919. Clark 
ántántmegbizott elé H. vezette az ország meg
csonkítása ellen tiltakozó tömeget. Az első 
nemzetgyűlésbe a főváros északi kerülete vá
lasztotta be. A botbüntetésről szóló törvény
javaslatot, amelyet a Ház elvetett, H. nyúj
totta be. A második nemzetgyűlésen és az or
szággyűlésen is régi kerületét képviseli. Szá
mos társadalmi, kulturális és sportegyesület, 
köztük a Magyar Úszószövetség elnöke. 

Honfïy Lajos, adóhivatali igazg., szül. 
Keszegfalva, 1873 febr. 22. Középiskolai ta
nulmányainak elvégzése után a bpesti állam-
rendőrségnél, majd a Komárommegyei ud
varai járás szolgabírói hivatalában műkö
dött. 1898. lépett a székesfőváros szolgála
tába, ahol 1919. adóhivatali tisztté, 1911. 
pedig főtisztté választották. A háború alatt 
a pénzügyi ügyosztályban dolgozott és ke
resztülvitte a közlekedési adók bevezetését. 
1915. számtanácsossá választották és 1918 
a III. o. polg. hadiérdemkereszttel tüntették 
kl. A forgalmiadószedés megszervezése és 
megindítása a H. nevéhez fűződik. Ugyan
csak ő vezette be a főváros adókezelésébe 
az 1923. életbeléptetett kereseti adót. 1924. 
főszámtanácsossá, 1927. adóhivatali igazga
tóvá választották és a fővárosi adóhivatalok 
élére állították. Ebben a minőségében végre
hajtotta a fővárosi adóhivatalok decentrali
zációját és a géprendszer bevezetésével elő
segítette a fővárosi adókezelés gyors lebo
nyolítását. 

Hoór Károly (horóci), szemorvos, egyet, 
ny. r. tanár, felsőházi tag, szül. Bpest,1858 júl. 
16. A bpesti egyetemen 1884. avatták orvos
doktorrá, majd kat.-orvosi szolgálatba lépett. 
1885—1887. Bécsben, Fuchs E rnő tanár mel
lett dolgozott, majd a bpesti XVII. helyőr
ségi kórház szemészeti osztályának vezetője 
lett, mint ezredorvos 1890. a bpesti egyete
men a szem fénytörési és alkalmazkodási 
képességei c. tárgykörből m. tanár rá képesí
tették. 1894. a kolozsvári egyetemen a sze
mészet ny. r. tanára lett. 1901. a t rachoma 

tanulmányozására Egyiptomba utazott, majd 
német, francia, svájci és olasz egyetemeken 
tanulmányozta a szemgyógyászati módszere
ket. 1908. a bpesti egyetem II. szemészeti 
tanszékére hívták meg. 1912. magyar nemes
séggel tüntették ki. 1927. az egyetem a felső
ház tagjául választotta. H. több mint száz 
értekezést írt a szemészet köréből. Egyik 
munkáját 1890. a katonai egészségügyi ta
nács aranyéremmel tüntette ki. Főbb müvei : 
A szemészet tankönyve, Szemészeti műtéttan, 
A numerus clauzus és a Grosz Emillel együtt 
írta a Szemészeti kézikönyv c. szakmunkát . 

Horánszky Lajos, volt orszgy. képv.. szüi. 
1871 jún. 3. Tanulmányainak befejezése után 
a Magyar Agrár Bank szolgálatába lépett. 
1901. szabadelvüpárti p rogrammal orsz.-gyűl. 
képviselővé választották. 1919. a budai Auróra 
Kört, majd a Tisza István emlékbizottságot 
alapította, később pedig a Tisza István Tár
saskör létesítése érdekében működöt t . 1924. 
a Társaskör vezető igazgatójává, 1925. a 
Kisfaludy Társaság rendes tagjává választot
ták. Széleskörű és terjedelmes történetírói 
munkásságot fejtett ki. Több önálló műve 
jelent meg, köztük Bacsámji János és kora. 

Hornyánszky Gyula, egy. nyilv. r. tanár , 
szül. Bpest, 1869 szept. 22. Középiskolai és 
egyetemi tanulmányainak befejezése után a 
bpesti tud. egyetemen 1892. tanári oklevelet 
nyert, majd Parisba utazott, t anulmányainak 
kiegészítése végett. Hazaérkezése után rövid 
ideig oktatói tevékenységet fejtett ki. 1901. 
a Döpfeld-féle archeológiai expedícióval be
utazta a Peloponnesost. 1902. a bpesti tud. 
egyetemen magántanár rá képesítették. 1909. 
a Magy. Tudományos Akadémia levelezőtag
jául választotta. 1913. a kolozsvári egyetem 
a klasszika filológia tanszékére tanárául hívta 
meg. 1926. a bpesti tud. egyetemre nyilv. ta
ná r rá nevezték ki. Számos kultúr- és történet 
filozófiai vonatkozású tanulmányát közölték 
a különböző szak- és folyóiratok, öná l ló mü
vei: A Homerosi beszédek tömeglélektani vo
natkozásukban, A görög felvilágosodás tudo
mánya, Hippokrates. 

Horovitz József, főrabbi, szül. Agó (Bars 
m.), 1880 febr. 5. Középiskoláit, az Orsz. 
Rabbiképző Főiskolát és az egyetemet Bpes-
ten végezte, ahol bölcsészettudori és hi t tudo
mányi oklevelet szerzett. Tanulmányainak be
fejezése után mint rabbi Karánsebesen kezdte 
működését. 1911 óta Szombathely főrabbija. 
Több egyházi kul túrintézmény létesítése fű
ződik nevéhez. Az Orsz. Rabbi Egyesület vá
lasztmányának és az Orsz. Izraelita Bizottság
nak tagja, önál ló munká i : Kitáb al Muhtavi, 
Ünnepnapok, Igazi szeretet. Cikkei a feleke
zeti lapokban jelentek meg. 

Horovitz Richárd, a Müvészfilmkölcsön-
zővállalat igazgató-tulajdonosa, szül. Nagy
szombat, 1887 jan. 7. Középiskoláit szülővá
rosában végezte, majd Lipcsében a grafikai 
főiskola növendéke volt. Utána a könyvke-
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reskedői pályára lépett. 1913. alapította vál
lalatát, amely másfélévtizedes fennállása 
óta a külföldi filmtermelés legjobb darabjai t 
hozta forgalomba. A háborúban mint tart . 
főhadnagy teljesített szolgálatot és a koro
nás arany érdemkereszttel tüntették ki. A 
Filmkölcsönzők Egyesületében értékes mun
kát fejt ki, mint ügyvezető alelnök. Szakcik
kei nagy tájékozottságra vallanak. A Magyar 
Filmklub igazgatóságának tagja. 

Horusitzky Henrik, ál lami geológus, 
szül. Oujezd, 1870 aug. 3. Középiskoláit Pri-
vigyén és Besztercebányán, a gazdasági aka
démiát Magyaróvárott végezte, majd Berlin
ben és Münchenben folytatta szaktanulmá
nyait. 1895-ben mint agrogeológust a m. kir. 
Földtani Intézethez hívták meg. Ebben a mi
nőségben főtevékenysége a Kis Magyar Al
föld agrogeológiai térképezése volt, s később 
kutatásai sorába a hidrogeológiát és a bar
langkutatást is bekapcsolta. Először mutatot t 
rá a barlangok foszfortartalmú kitöltésének, 
mint műtrágyának fontosságára. Tanulmá
nyozta a talajvíz mozgásának kérdéseit és 
ezzel kapcsolatban javaslatba hozza Buda
pest talajvízmentesítése végett a Hungária-
kőrúton egy hajózható vízgyűjtő-csatorna 
kiépítését. Elnyerte a főbányatanácsosi cí
met és mint a M. Kir. Földtani Intézet igaz-
yatója vonult nyugalomba. A Szent István 
Akadémia rendes, számos tudományos tár
sulat választmányi tagja. Értekezései és agro
geológiai térképei a M. Kir. Földtani Intézet 
kiadásában és különböző tudományos folyó
iratokban jelentek meg. Kutatásait továbbra 
is a Földtani Intézetben folytatja. 

Hor thy Béla (nagybányai) , festőművész, 
szül. Mezőkászony, 1871 febr. 4. Középisko
lai és jogi tanulmányait Bpesten végezte. Mű
vészi kiképzését Münchenben, Par isban és 
Nagybányán nyerte. 1891 óta kiállítóművész. 
Főbb munkái a bpesti, bécsi és helsingforsi 
múzeumban vannak. Résztvett a háborúban 
és a Ferenc József-rend hadiékítményes lo
vagkeresztjét és a vitézségi érmet kapta meg. 
A Johannita-rend lovagja, a Mariánus-kereszt 
tulajdonosa. Leginkább arcképfestészettel és 
a plen-air figurális tájképfestéssel foglalko
zik. Nevezetesebb képei: Búcsú, Ló patkolás, 
őszi napsugárban. Mint szakcikkíró is élénk 
tevékenységet fejt ki. A fővárosi lapok ha
sábjain társadalmi, politikai és művészeti 
kérdésekről cikkei jelennek meg. 1905—10. a 
tenkei kerület orszgy. képviselője volt. 

H o r t h y István (vitéz, nagybányai) , ny. 
lovassági tábornok, földbirtokos, felsőházi 
tag, szül. Kenderes (Szolnok vm.), 1858 dec. 
21 . Középiskolai tanulmányainak befejezése, 
valamint önkéntesi évének leszolgálása után 
a bpesti egyetemen jogtudományi államvizs
gát tett, majd tényleges katonai szolgálatba 
lépett. Fokozatos előléptetések után 1906. 
törzstisztté nevezték ki. 1916. tábornokká lé
pet t elő. A háború alatt harctéri szolgála

tot teljesített. Hősi magatartásáért csak
hamar kinevezték tábornokká, majd meg
kapta a Lipót-rendet, a magyar érdemrend 
111. osztályát, a Signum Laudist, a vasko
ronarendet , a katonai érdemkeresztet és 
még számos katonai kitüntetést. A kommu
nizmus alatt Székesfehérvárott tartózkodott 
és az ellenforradalom megszervezésében vett 
részt. A rend helyreáll í tásakor lovassági fel
ügyelő lett. 1921. al tábornaggyá nevezték ki, 
ugyanakkor háborús érdemeiért vitézzé 
avatták. Később lovassági tábornoki rang
ban nyugalomba vonult és azóta kenderesi 
b i r tokán gazdálkodik. Szolnok megye törv. 
bat. bizottságának virilis tagja. A Vitézek 
Mezőgazdasági Szövetkezetének igazgatója, 
az Ürlovasok Szövetkezetének elnökségi tagja 
és számos egyházi, valamint társadalmi 
egyesület vezető tagja. A Tiszáninneni Ref. 
Egyházkerület főgondnoka volt. Jásznagy
kunszolnok megye választotta felsőházi 
taggá. 

Hor thy István (ifj., vitéz, nagybánvai), 
oki. gépészmérnök, szül. Póla, 1904. Horthy 
Miklós kormányzó fia. Középiskolai tanulmá
nyainak elvégzése u tán Bpesten gépészmér
nöki oklevelet szerzett. A Weiss Manfréd-féle 
gyárban folytatott mérnöki gyakorlatot, 
majd Amerikában vállalt mérnöki állást, 
szaktudásának 'tökéletesítése céljából. A leg
kiválóbb magyar motorkerékpáros verseny
zők egyike, aki legelőször vitte diadalra a 
magyar gyár tmányú gépeket. Számtalan dí
jat nyert . Mint kiváló sportfériiiit, több 
sportegyesület vezetőségébe választották be. 

Hor thy Miklós (nagybányai) , Magyaror
szág kormányzója, a Vitézek főkapitánya, 
kir. kamarás , szül. Kenderesen, 1868 június 
18. Az elemi iskolát Debrecenben, közép
iskolai tanulmányai t Sopronban végezte, 
majd a fiumei tengerészeti akadémia növen
déke lett. 1886 október 1-én, mint tengerész
hadapród, a monarchia haditengerészetének 
kötelékébe lépett. A különböző hadihajóin
kon teljesített szolgálata alatt, úgyszólván a 
világ minden részébe eljutott. 1908—1909-ben 
a Taurus cirkáló parancsnoka. 1909. novem
berében I. Ferencz József a korvettkapitány! 
rangban szolgáló Horthy Miklóst, a Monar
chia haditengerészetének akkori főparancs
noka, gróf Montecuccoli ajánlására, szárny
segédévé nevezte ki. 1912-1913 iki balkáni 
válság idején kiváltságos beosztása ellenére 
önként jelentkezett a flottához és a Budapest 
csatahajó parancsnokságát vette át. A válság 
elsimulása u tán visszatért az udvarhoz, ahol 
1914. májusáig teljesített szárnysegédi szol
gálatot. A háború kitörése idején sorhajóka
pitányi rangban a Habsburg csatahajónak 
volt a parancsnoka, majd ugyanezen év végén 
a Novara parancsnoka lett. Et től az időtől 
már szédítő ívvel lendül felfelétörő pálya
futása. A Monarchia haditengerészetének új, 
dicsőséges korszaka kezdődött Horthy Mik· 
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lós háborús működésével. Haláltmegvető bá
torsággal és hatalmas taktikai érzékkel ren
geteg hadivállalkozást hajtott végre. A há
ború elején, 1915. májusában, az ellenséges 
flotta kijátszásával Horthy Miklós a Nova-
τάναί az U—8. jelzésű búvárhajót Cephalónia-
szigetéig vontatta le és ezzel az osztrák-ma
gyar tengeri haderőt jelentős előnyhöz jut
tatta. Nem sokkal később egy másik nagy
jelentőségű haditettel vonta magára a figyel
mét. 1915. május 23-án, az olasz hadüzenet 
éjszakáján, az osztrák-magyar flotta hajó
egységeit ffét csoportba osztva, egységes tá
madásba kezdett az olasz par tok ellen. Az 
egyik csoport, a Horthy Miklós parancsnok-
lata alatt álló Novara hajóval az élen, Raven 
nának, Porto-Corsini nevű kikötőjét bom
bázta, majd a kikötőt, magával a Novará-
val is két kilométernyire megközelítve, 
ágyúzta. 1915. decemberében Horthy Miklós 
a San Giovanni di Medua-i bravúrjával Löv
ésen bevételét tette lehelövé az osztrák-ma
gyar csapatok számára. San Giovanni di Me-
dua kikötőjének megtámadásával a Novará-
ból, négy torpedórombolóból és három tor
pedónaszádból álló hajórajjal indult a ki
kötőt védelmező ellenséges haderő ellen és 
éjszakai rajtaütéssel döntő csapást mér t arra. 
A kikötőben horgonyzó 15 nagyobb hajót és 
14 kisebb tengeri járművet teljesen megsem
misítette és elsüllyesztette. Az elsüllyesztett 
hajók legnagyobbikán a Lovcsen védelmére 
szánt nagymennyiségű hadiszer volt felhal
mozva, amelynek megsemmisítése biztosí
totta azután a Lovcsen elfoglalását. A mo
narchia legfényesebbb tengeri csatája: az ot-
rantói ütközet diadalmas megvívása ugyan
csak az ő nevéhez fűződik. Horthy Miklós 
5 hajójával egy 17 egységből álló ellenséges 
hajóraj ellen vette fel a küzdelmet és egy 
álló napig tartó ádáz viaskodás után a há
romszoros túlerőben levő ellenséget visszavo
nulásra kényszerítette. Harc közben magát 
Horthyt is megsebesítette a Novara parancs
noki tornya mögé csapódott gránát szilánkja, 
de ez nem akadályozta meg a további küz
delemben, mert orvossal sebeit bekötöztette 
és hordágyon a parancsnoki híd elé vitette 
magát, tovább vezényelte az ütközetet, mind
addig, míg eszméletét el nem vesztette. Ami
kor ismét magához tért, újra átvette a pa
rancsnokságot és az ütközetet diadalra ve
zette. Az ellenség két cirkálóját, valamint két 
torpedórombolóját megsemmisítette és ezen
kívül azt is elérte, hogy az ántánt az eddigi 
záróvonalat az Otrantói-szoros délibb részére 
volt kénytelen visszavonni. 

Tengerészeti pályafutásának legnagyobb 
kitüntetéséhez 1918. februárjában jutott, ami
kor a király kiváló érdemeit, kimagasló ké
pességeit, valamint személye iránt a tenge
résztisztek és a matrózok körében megnyil
vánuló feltétlen bizalmat és rajongást tekin-
telbe véve, Horthy Miklóst ellentengernagyi 

rangra emelte és az osztrák-magyar flotta 
élére állította. 

Rendjelei és kitüntetései: a katonai Má
ria Terézia-rend lovagkeresztje, a Magyar Ér
demkereszt a kardokkal , a hadidíszítményes 
Lipót-rend lovagkeresztje a kardokkal , a ha
didíszítményes III . oszt. Vaskoronarend a 
kardokkal , hadidíszítményes III. oszt. Kato
nai Érdemkereszt" a kardokkal , bronz Katonai 
Érdemérem a katonai érdemkereszt szalag
ján a kardokkal , bronz Katonai Érdemérem 
a piros szalagon, Károly-csapatkereszt, sebe
sülési érem egy sávval, II. oszt. tiszti katonai 
szolgálatijel, Jubileumi emlékérem a fegyve
res erők számára, katonai Jubileumi kereszt, 
1912—1913. emlékkereszt, a Souverain mál
tai katonai lovagrend nagykeresztje, Johan-
níta-rend díszkommandátora , I. oszt. porosz 
királyi Vaskereszt, II. oszt. porosz királyi Vas
kereszt, II. oszt. porosz királyi Vörös Sas-rend 
a kardokkal , III. oszt. porosz királyi Korona
rend, II. oszt. bajor Szent Mihály-rend, Ot
toman császári Imtiáz-érem a kardokkal , 
Ottoman császári Vas-félhold, II. és III. oszt. 
Medjidjeh-rend, II. oszt. belga Korona-rend, 
II. oszt. montenegrói Daniló-rend a csillaggal, 
montenegrói Jubileumi érem és az észt Sza
badság-kereszt I. osztálya. 

A forradalom kitörése u tán Horthy Mik
lós tengernagy az atyjától örökölt kenderesi 
b i r tokára vonult vissza, ahonnan 1919. jú
niusában Szegedre ment és Károlyi Gyula 
gróf kormányában a hadügyminiszteri tárcát 
vállalta el. 

Hadügyminisztersége idején kezdte meg 
a Nemzeti Hadsereg szervezését. Károlyi 
Gyula gróf lemondása u tán a következő sze
gedi kabinetben már nem vállalta a hadügy
miniszteri tárcát, hanem a Nemzeti Hadse
reg fővezére lett. A kommün bukása u tán 
augusztus hó elején a fővezérség Siófokra 
helyezte át székhelyét, ahonnan a megszálló 
román csapatok kivonulása u tán Hor thy Mik
lós fővezér a Nemzeti Hadsereg élén 1919. 
november 16-án az ország és a főváros népé
nek örömujjongása és lelkesedése közepette 
vonult be Budapestre. 1920. március 1-én a 
nemzetgyűlés Horthy Miklós fővezért titkos 
szavazással Magyarország kormányzójává vá
lasztotta. Ezzel a ténnyel a magyar nemzet 
történetének új fejezete kezdődött. A hosz-
szú háborún, a forradalmon, a véres emlékű 
proletárdiktatúrán és a román megszállás 
szenvedésein keresztülvergődött ország meg
mentése még nem fejeződött be azzal, hogy 
végeszakadt a bolsevista rémura lomnak. Ter
melőeszközök és üzemanyagok hiányában a 
mezőgazdasági és ipari termelés csak nehezen 
talált utat a termelőmunka folytatására. A 
közigazgatás, az alkotmányos élet és a jog
rend helyreállí tásának nagy munkája vára
kozott a magyar nemzet vezetőire, é lükön a 
kormányzóval . Eaeknek a bajoknak orvos
lásában lankadat lan buzgalommal mindenüt t 
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előljárt Magyarország kormányzója, aki mint 
legfőbb Hadúr elrendelte, hogy a nemzeti szel-

. lemü, fegyelmezett hadseregből a politizálást 
kiküszöböljék. Neki köszönhető, hogy Ma
gyarország honvédsége Középeurópa, szám
ban ugyan csekély, de modern felszerelésben 
és megbízhatóságában egyik első hadserege 
lett. Később a háború hősei érdemeinek elis
merésére és jutalmazására megalapította a 
Vitézi Széket, melynek főkapitánya lett. Mint 
kormányzó, ő irányította a nemzeti megúj
hodás "gigantikus munkáját és azzal, hogy 
Bethlen István grófot állította a kormány 
élére, tette lehetővé az ország gazdasági újjá
építését, így szűntek meg a forradalmak által 
felszabadult szenvedélyek káros kilengései és 
fokozatosan lehetővé vált az ország pénzügyi 
egyensúlyának helyreállása és a társadalmi 
béke. Kormányzói működésében, a legnehe
zebb bel- és külpolitikai ügyekkel szemben 
mindig higgadt és megfontolt államférfiúként, 
nemzetének egyetemes érdekeit tartja szem 
előtt. Minden nemescélú társadalmi akciót 
tekintélyének teljes súlyával támogat. Àz al
sóbb társadalmi osztályok gazdasági helyze
tének emelésére és javítására irányuló moz
galmakat a legnagyobb megértéssel támogatja 
és különös gondot fordíttat az ifjúság test
nevelésére. Az országnak jóformán valameny-
nyi tudományos, társadalmi és művészeti in
tézménye meg is ragad minden alkalmat 
arra, hogy ragaszkodásáról és feltétlen bi
zalmáról biztosítsa. Felesége, akit 1901-ben 
Aradon vezetett oltárhoz, jószáshelyi Purgly 
Magdolna, férje oldala mellett a magyar tár
sadalom jótékonycélú mozgalmait irányítja. 

Horthy Miklós (ifj., vitéz, nagybányai) , 
az Angol·Magyar Bank aligazgatója, szül. 
Póla, 1907. Horthy Miklós kormányzó fia. 
Tanulmányainak befejezése után az Angol-
Magyar Bank szolgálatába lépett, ahol ezidő-
szerint is, mint aligazgató, működik. Élénk 
lészt vesz vallása hitéletében, több egyházi 
tisztséget tölt be. A magyar motorsport ki
váló művelői közé tartozik, mint versenyző 
számos díjat nyert. A Hungária Automobil 
Klub alelnöke. Több vállalat igazgatóságá
ban foglal helyet. 

Horvay János, (mecsekaljai), szobrász
művész, szül. Pécs, 1873 máj . 29. Tanulmá
nyait Bpesten és a bécsi képzőművészeti aka
démián végezte. Először 1894. állított ki a 
bpesti Műcsarnokban. 1897. Bpestre költö
zött, ahol a királyi vár számára szobrokat 
készített. A ceglédi Kossuth-szoborpályázatra 
küldött műve, amelyet 1901. I. díjjal tün
tettek ki, országszerte nagy feltűnést keltett. 
Λ pécsi Zsolnay-, a rozsnyói Andrássy Dé-
nesné- és a kassai Honvédszobor-pályázato
kon I. díjat nyert. 1908. az utóbbi évtizedek
nek legnagyobb pályázatát, a bpesti Kossuth-
szobor I. díját nyerte meg és megbízták a 
pályamű kivitelével. Ugyanakkor a genfi 
nemzetközi Kálvin-szoborpályázaton díjat 
nyert. 1913. a Nemzeti Szalonban több mű

vét állította ki, amelyek közül a Kossuth-
szobor egyik mellékcsoportja aranyérmet 
nyert. Ezután gyorsan országos nevet szer
zett magának és a legtöbb vidéki város őt 
bízta meg a Kossuth-emlékművek kivitelé
vel. Értékes munká t fejtett ki ezenkívül te
metői emlékszobrok és emlékművek meg
mintázásával is. A hatalmas Kossuth-emlék-
mű kompozícióját díszes ünnepségek között 
1928. leplezték le Bpesten. H. készítette a 
new-yorki Kossuth-szobrot, melyet a város 
polgármestere ünnepélyes formák között 
1928. vett át. 1917. a magyar nemességet és 
1924. pedig magy. kir. kormányfőtanácsosi 
cimet kapott . 

Horváth Andor, főszolgabíró, szül. Német
boly, 1872 nov. 14. Középiskoláit Kolozsvá
rott, az egyetemet Bpesten végezte. Tanul
mánya inak befejezése u tán a belügyminisz
té r iumban működöt t . 1899. Vas vármegyé
ben szolgabíró volt. 1915 óta a kőszegi já
rás főszolgabírója. Több járási egyesület ve
zetőségi tagja. Közigazgatási szakcikkei kü
lönböző lapokban jelentek meg. 

Horvá th András (bikoli), állami·, kapi
tány, az V. ker. kapi tányság rendőri bün-
tetőbírája, szül. Bpest, 1887 okt. 5. Tanul
mányai t Bpesten végezte. A bpesti tud. egye
temen államUidori oklevelet szerzett. 1913. 
a rendőrség szolgálatába lépett. Résztvett a 
háborúban . A hadiékí tményes katonai ér
demkereszt I l i . o. a kardokkal , a bronz vi
tézségi érem, a Károly-csapatkereszt , a se
besülési é rem és a ka rdokka l díszített hadi
ékí tményes bronz érdemérem tulajdonosa. 
1926. lakásügyi bünte tőbí ró lett. A főváros 
egész területére ki terjedő összes lakásügyi 
kihágások H. ha táskörébe tar toznak. 

Horváth Antal, magy. kir . á l lamrend. fő
tanácsos, szül. Felsőgalla, 1877 máj . 13. 
Középiskoláit Ta tán és Budapesten, egye
temi t anu lmánya i t a bpesti tud, egyetemen 
végezte. Ál lamtudományi államvizsgát tett. 
1899. mint díjnok lépett az á l lamrendőrség 
szolgálatába, ahol ebben, majd későbben fo
galmazógyakornoki minőségben 1905-ig a 
közig, osztálynál, azután pedig mint fogal
mazó a VI. ker. kapi tányságnál és u tána az 
erkölcsrendészeti központi bí róságnál mű
ködött 1913-ig, azóta a bűnügyi osztály sé
rülési csoportjánál van, amelynek 1919. ve
zetője lett. 1928 óta a bűnügyi oszt. helyettes 
vezetője. A polgári hadiérdemkereszt , a ha
diékí tményes vöröskereszt és a jubi leumi 
emlékérem tulajdonosa. 

Horváth Árpád, (székelykeresztúri) , szob
rászművész, szül. Székelykeresztúron, 1898 
nov. 1. Művészeti tanulmányai t a székely
udvarhelyi kő- és agyagipari szakiskolában 
kezdte el, majd az Iparművészeti Főiskolán 
fclylatta, végül a Képzőművészeti Főiskolát 
mint Stróbl Alajos tanítványa végezte. Stróbl 
mellett két évig mint tanársegéd működött , 
majd állami támogatással Olaszországban 

négy éven át tanulmányokat folytatott. Olasz-
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országi munkái közül a „Játszadozó gyermek" 
című kompoziója a carrarai kiállítás egyik 
szenzációja volt. Hazatérése óta a Műcsar
noknak és a Nemzeti Szalonnája ál landó ki
állítója. Nevezetesebb műalkotásai: „Az ő 
szekere", „Vágy" és .,A legény", mely utóbbi 
művét gr. Bethlen István szerezte meg gyűj
teménye számára. Művészetét egyéni meglá
tás és a vonalak erőteljes lendülete jellemzi. 
Nagy érdeme, hogy munkáit maga faragja 
márványba. 

Horváth Barna, egyet. ny. rendk. tanár , 
szül. Bpest, 389G aug. 25. Középiskolai és 
egyet, tanulmányait Bpesten végezte. Ugyan
ott jogtudori, majd ügyvédi oklevelet szer
zett. A háború alatt kat. szolgálatot telje
sített. 1919. kincstári jogügyi s.-fogalmazó 
lett, majd 1923. közalapítványi ügyész. 1925. 
a szegedi egyetem jogbölcseletből, 1927. pe
dig a bpesti egyetem etikából m.- tanár rá 
képesítette. 1926. a közök. min. tudomány-
polit. osztályába rendelték be. Később az 
egyetem gazd. hivata lának min. biztosává 
nevezték ki. 1927—29. a bécsi Collegium 
Hungaricum tagja volt. 1929. Londonban 
tett tanulmányutat. Visszatérése óta a jog
bölcselet ny. rendk. t anára a szegedi egye
temen. 

Horváth Béla, szobrász és festőművész, 
szül. Pinkafő, 1888 márc. 25. Középiskoláit 
Szombathelyen, képzőművészeti tanulmányait 
Bpesten, Münchenben és Parisban végezte. 
1909. a párisi Szalonban állította ki első szob
rát és festményét. Belgiumi és hollandiai ta
nulmányútja után hazatért és eleinte ipar
művészeti tevékenységet folytatott. Labdarúgó 
c. szobrát a szófiai múzeum vásárolta meg. 
1914. készült el a Római ifjú c. szobra, ame
lyet az állam vásárolt meg a királyi vár szá
mára. 1917 óta állandó kiállítója a Műcsar
noknak, ahol képeivel és szobraival szerepel. 
Téli táj és Budapesti táj c. képeit a székes
főváros vásárolta meg. Hősi emlékművei kü
lönböző vidéki városokban állanak. A Kere
pesi-temetőben számos síremléket készített. 
A székesfehérvári Árpád-fürdő nagyméretű 
freskóinak alkotója. Mint festő az impresz-
szionista irány híve, a szobrászatban pedig 
a tömegharmónia ritmikus megoldásában a 
klasszikus iskola követője. Számos művészeti 
díj nyertese. A Magyar Képzőművészek Egye
sületének, az Orsz. Iparművészeti Társulat
nak és az Iparművészek Testületének választ
mányi tagja, a „Nemzeti Szalon" alapító tagja. 

Horváth Béla, ügyvéd, Veszprém város 
tiszti főügyésze, szül. Zirc, 1878 jún. 16. Kö
zépiskoláit Veszprémben, jogi tanulmányai t 
a bpesti egyetemen végezte, ahol jogtudori 
oklevelet nyert, majd ügyvédi vizsgát tett. 
1900. mint rendőrfogalmazó Veszprém vá
ros szolgálatába lépett. 1905. városi ügyész 
irodavezetője, 1911. h. polgármester, 1921. 
tiszti főügyész lett. A Veszprémmegyei Taka
rékpénztár, a Herendi porcellángyár igazga
tósági tagja és ügyésze, a veszprémi püspök

ség és a r. kat. egyházmegye ügyésze, a 
Veszprém Vármegye c. lap felelős- és főszer
kesztője 15 éven át. 

Horváth Elek, ny. h. á l lamti tkár , szül. 
1863 febr. 24. A budapesti egyetemen fejezte 
be jogi tanulmányai t . Állami szolgálatát 
1886. a belügyminisztériumban kezdte meg, 
ahol rangban fokozatosan emelkedve, 1927. 
h. ál lamtitkár lett és ebben a rangban vonult 
nyugalomba. Működése alatt az összes bel
ügyi törvényjavaslatok elkészítésénél tevé
keny részt vett. Egyideig a rendőrségi osz
tály főnöke volt. 1920 óta az Orsz. Mozgó
képvizsgáló Bizottság elnöki tisztét tölti be. 

Horvá th Endre , grafikus, szül. Bazin, 
1896 márc . 3. Művészeti tanulmányai t Bpes
ten, az Iparművészeti Iskolán végezte. Több 
plakátpályázaton I. díjat nyert . Első kiállí
tását 1924. az Iparművészeti Múzeumban ren
dezte. Nevezetesebb metszetei: Veronika ken
dője, Halászbástya, Lánchíd, Ipoly partja, 
Mint ex libris-tervező is ismeretes. Művészetét 
abszolút finomság és határozot t vonalvezetés 
jellemzi. 

Horvá th Ferenc, törvényszéki bíró, szül. 
Kolozsvárott, 1882. Régi erdélyi nemesi csa
lád sarja. Középiskoláit és jogi tanulmányai t 
szülővárosában végezte. Ugyanott szerezte 
jogtudori oklevelét. 1913. tett bírói vizsgát 
Budapesten. Utána igazságügyi szolgálatba 
lépett és 1914. a tordai törvényszék bírájavá 
nevezték ki. A román megszálláskor kilépett 
a bíróságtól, de Erdélyben maradt . Megta
nulta a kertészetet és a Torda-Aranyos vár
megyei magyar gazdasági egyesület kertésze
tének és méhészetének vezetőjévé lett. Haza
fias magatar tása és nerfllzeti propagandája 
miatt a megszálló román hata lom a kolozs
vári fellegvár börtönébe vetette, majd a Sza
mosújvári fegyházban hosszabb politikai fog
ságot szenvedett. Kiszabadulva, a tordai bőr
gyár munkása , majd tisztviselője, végül igaz
gatója volt. 1927. a román hatóságok üldö
zése elől Magyarországba menekült . Csak
hamar reaktiválták és a budapest i büntető
törvényszék vádtanácsának bírájavá nevezték 
ki. Azóta e minőségében számos nagyszabású 
bűnper előadója volt. 

Horvá th Géza, szobrászművész, szül. 
Marosvásárhely, 1879. Középiskoláinak el
végzése után a bpesti képzőművészeti iskolá
kat látogatta, majd hosszabb ideig külföldi 
tanulmányúton volt. Több hazai és külföldi 
tár laton kitüntetést nyert. Ismertebb alko
tásai: a nyárádszeredai Bocskay-szobor és 
éremművészeti munká i közül a Markovich 
Iván- és Lerscár-érem. 

Horvá th Géza (brezovicai) orvos, felső
házi póttag, szül. Csecs, 1847 nov. 23. Kö
zépiskolai t anu lmánya inak befejezése u tán , 
a bécsi tud. egyetemen orvosi d ip lomát 
nyert. 1875. For ró , majd Vrannó járásor-
vősa lett. 1894 óta a M. Tud. Akadémia r. 
tagja. 1895. a Nemzeti Múzeum ál la t tani 
osztá lyának igazgató-őrévé nevezték ki . 
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1912. udvari tanácsosi címet nyert . 1919. a 
Tud. Akad. matemat ika i - tanács tudománvi 
osztályának elnökévé * választották. 1895. 
nyugalomba vonult. Az orsz. t i lokszera kí
sérleti állomás megszervezője. Hemipteroló-
giai tárgyú tanulmányai t számos idegen 
nyelvre fordították le. Felsőházi póttaggá a 
Magy. Tud. Akadémia választotta. Számos 
hazai és külföldi rendjel tulajdonosa. 

Horváth Géza (brezovicai), ny. múzeumi 
igazgatóőr, felsőházi póttag, szül. Csecs, 
1847 nov. 23. Középiskolai t anu lmánya inak 
befejezése után a bécsi egyetem orvostudo
mányi karán tanult és 1872. orvosi diplomát 
szerzett. Hazatérve a Nemzeti Múzeum ál
la t tárához nevezték ki. 1875. For ró , majd 
1878. Varannó járásorvosául nevezték ki. 
Ezenközben is ki tar tó szorgalommal foly
tat ta rovartani tanulmányai t . 1877. a Magy. 
Tud. Akadémia levelező, 1894. pedig rendes 
tagjává választotta. Az Orsz. filloxera kí
sérleti állomás felállításával és megszerve
zésével H.-t bízták meg. 1895. a Nemzeti Mú
zeum állattani osztályának igazgató-őrévé 
nevezték ki. 1919. a Magy. Tud. Akadémia 
matemat ikai - természet tudományi osztálya el
nökévé választotta meg. Nagyszámú tanul
mányai és értekezései magyar, francia, an
gol, német, horvát, olasz, spanyol és latin 
nyelven jelentek meg. Érdemei elismeréséül 
az uralkodó az udv. tanácsosi címet adomá
nyozta és ezenkívül számos hazai és kül
földi rendejellel tüntet ték ki. 1925. nyuga
lomba vonult. A Magy. Tud. Akadémia vá
lasztotta felsőházi póttaggá. 

Horváth Gyula, ügyvéd, szül. Sárbogárd, 
Í867. Tanulmányainak befejezése u tán be 
utazta Németországot és hosszabb időt töl
tölt Berlinben. 1892. ügyvédi vizsgát tett és 
Budapesten ügyvédi gyakorlatot kezdett. 
Szerkesztője volt a Magyar Jogász és a Tör
vényszéki Üjság, valamint a Rendőri Üjság 
c. lapoknak. Nagy szerepet játszott a dara
bont-kormány ellen vívott küzdelmekben. 
1901. a csákvári kerület képviselőjévé válasz
totta a függetlenségi és 48-as pár t pro-
grammjával. Attól kezdve a régi országgyű
lésen megszakítás nélkül ezt a kerületet kép
viselte. 

Horváth István, ügyvéd, szül. Sztárán, 
1892 aug. 11. Jogi tanulmányait a bpesti tud. 
és a berlini Humbold-egyetemen végezte. 
1920. ügyvéd lett. Közben, 1912. a Pesti 
Naplónál mint színházi és zenekritikus, 1915. 
a Magyar Altalános Hitelbank jogügyi osztá
lyában működöt t , majd 1916. a bpesti tör
vényszékre került, ahol mint törvszéki t i tkár 
hagyta el állását. Azóta ügyvédi tevékenysé
get folytat. Ügyésze a Nagybátonyi-Üjlaki 
r.-t.-nak, a Thonet-Mundus Konszernnek és 
a Vígszínháznak, jogtanácsosa a Széchenyi-, 
Lónyai- és Karátsonyi-családoknak és számos 
nagy vállalatnak. A nemzetközi jog és a ve
gyes döntőbírósággal kapcsolatos jogi tanul
mányai megérdemelt feltűnést keltettek. 

Horvá th István, az Orsz. Társadalombiz
tosító Intézet alelnöke, szül. Bácsbokod, 
1882 dec. 10. Középiskolai és jogi tanulmá
nya inak befejezése, valamint doktori okle
velének elnyerése u tán 1907. az igazságügy-
minisztér ium kötelékében kezdte meg pálya
futását. Később a Legfőbb Állami Szám
vevőszékhez osztották be. A Háború alatt 
tar t . főhadnagyi r angban harc tér i szolgála
tot teljesített. Több ízben megsebesült , végül 
orosz fogságba esett. Hadiérdemei t több ki
tüntetéssel ju ta lmazták . Hazaérkezése után 
a Népjóléti Minisztér iumban folytatta mű
ködését. A fegyverszüneti bizottság tárgya
lásain minisz tér iumát képviselte. Hosszabb 
ideig a minisz tér ium elnöki osztályán dol
gozott. Az Ország. Társadalombiztos í tó In
tézetnek létesülése óta alelnöke. 

Horváth János , szőlőbirtokos, szül. 
Szany, 1869 szept. 8. Középiskoláinak elvég
zése után Bpest szfőv. szolgálatába állott. 
1907. Gyomron telepedett le, ahol jelentős 
községi és kulturális tevékenységet fejt ki. 
Pest vmegye t örv.-hatóságának tagja, a 
Gyömrői Közmüvek igazgatója. A környék
beli iskolák és egyházi intézmények létesí
téséhez jelentős adományaival járul t hozzá. 

Horváth János, egyet. ny. r. tanár , szül. 
Margitta, 1878 jún. 24. Középiskoláit Debre
cenben és Körmöcbányán, az egyetemet Bu
dapesten és Par isban végezte. 1901. bölcsészet-
doktori , 1903. középiskolai tanár i oklevelet 
nyert . Tanulmányainak befejezése u tán mint 
reáliskolai tanár Bpesten működött , majd 
1909. a B. Eötvös József kollégiumban a ma
gyar i rodalomtörténet szakvezető tanára lett. 
A háború alatt, mint főhadnagy harctér i szol
gálatot teljesített és több kitüntetésben ré
szesült. 1923 óta a bpesti tud. egyetemen a 
magyar irodalomtörténet ny. r. tanára. Je
lentősebb irodalmi munká i : Ady és a legújabb 
magyar líra, Aranytól Adyig, Magyar ritmus, 
jövevény-versidom, Petőfi Sándor, A magyar 
irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig és A 
középkori magyar nyelv ritmusa, stb. Számos 
irodalmi munkája a különféle szakfolyóira
tokban jelent meg. A Magy. Tud. Akadémiá
nak levelező és a Kisfaludy Társaságnak r, 
tagja. 

Horvá th János (csepreghi), ügyvéd, felső
házi póttag, szül. Csepreg (Sopron m.), 1853 
márc . 1. Középiskolai t anulmányainak be
fejezése u tán a bpesti és bécsi tud. egyetemek 
hallgatója volt, majd jogi doktori oklevelet 
nyert. 1881. ügyvédi vizsgát tett és Bpesten 
kezdte meg ügyvédi gyakorlatát . 1884. az ipar
testületek alapítási munkálataival bízták meg. 
1895. iparhatósági biztos lett. 1914. magyar 
nemességet kapott . Az Orsz. Központi Hitel
szövetkezet igazgatójává nevezték ki. Az Ipar
ügyek c. szaklapot hosszú időn át szerkesz
tette. 

Horvá th Jenő, min. tanácsos , szül. Bu
dapesten, 1877. Középiskolai és jogi tanul
mányai t a budapesti egyetemen végezte. 1901. 
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lépett a földmüvelésügyi minisztérium szol
gálatába, hol a vízügyi adminisztráció terén 
dolgozott. 1912. Munkácsra helyezték a mi
nisztérium kirendeltségéhez, melyet az össze
omlásig vezetett. 1920. a minisztériumba ren
delték vissza és azóta mint a mezőgazdasági 
munkásügyek és gazdaságfelügyeletek főosz
tályának főnöke működik. 1921. nevezték ki 
min. tanácsossá. A szakirodalomban is fejt 
ki tevékenységet. Számos előadást tartott az ι 
OMGE-ban, a Külügyi Társaságban és a 
rádióban. fi 

Horváth Kálmán, kir. közjegyző, szül. 
Kolozsvár, 1871 júl. 13. Középiskoláit és 
egyetemi tanulmányai t szülővárosában vé
gezte, ahol jogi oklevelet nyert . Az ügyvédi 
vizsga letétele u tán 1896. Bpesten ügyvédi 
irodát nyitott. 1903. mint közjegyzőhelyet
tes működött Erdélyben, 1912. közjegyző lett 
Székesfehérvárott. A városi közélet k ima
gasló egyénisége. Tagja a városi képviselő
testületnek. Helybeli kul turál is egyesületek
nek, főleg a Múzeum-egyesületnek és a 
sportintézményeknek vezetője. A budapest i 
közjegyzői kamara választmányi tagja. Köz
érdekű cikkei jelennek meg a lapokban és 
művészeti tárgyú felolvasásokat tar t . Fes
tészettel is foglalkozik, s képei kiál l í tásokon 
is szerepeltek. 

Horváth Károly (nagyváradi és teleki), 
ny. h. államtikár. Szül. Marosgezse, 1866 
okt. 3. Középiskoláinak elvégzése u tán a 
budapesti Műegyetemen mérnöki oklevelet 
szerzett. 1890. közreműködöt t a petrozsény-
lupényi helyiérdekű vasút építésében, majd 
több kisebb erdei és iparvasuta t épített. ! 
1895—1926. a kereskedelemügyi miniszté
rium fennhatósága alá tar tozó vasúti és ha
józási felügyelőségnél teljesített szolgálatot, 
mint annak főnöke. 1922 h. á l l amt i tkár rá 
nevezték ki, mely állásából 1926. vonult 
nyugalomba. Értékes közszolgálati munkás
ságáért számos kitüntetésben részesült, töb
bek között elnyerte a Lipót-rend lovagke
resztjét is. A háború alatt mérnökkar i ezre
desi rangban teljesített szolgálatot. 

"Horváth László, gordonkaművész, szül. 
Bpest, 1909 márc. 20. Tanulmányai t Buda
pesten a Zeneművészeti főiskolán végezte. 
1927. lépett fel először Bpesten, majd kül
földi hangversenykörutat tett. Mint Bach-
interpretátor és kamaramuzsikus a fiatal mű
vészgárdának sokat ígérő tagja. 

Horváth Lipót, r.-t. eln.-vezérigazg., szül. 
Bpest, 1875 jún. 1. Középiskoláit és az egye
temet Bpesten végezte, ahol jogtud. oklevelet 
nyert, A bpesti tud. egyetem, még halig, korá
ban a Modern bűnügyi iskolák Lombrósótól 
máig, továbbá a Tözsdebizományosok önszer-
ződési joga c. pályaműveit az I. díjjal jutal
mazta. Tanulmányainak befejezése után, 
mint jogtanácsos, a Magyar Ált. Takarék
pénztár kötelékébe lépett. Nagy pénzügyi 
szaktudásával és gazdasági érzékével rövid 
jdö alatt a takarékpénztár vezető egyénisége 

lett. Több jelentékeny vállalat létesítése fű
ződik nevéhez és a M. Á. T. érdekkörébe 
több pénzintézetet és kereskedelmi vállalatot 
összpontosított. Pénzügyi, gazdasági és ke
reskedelmi körökben az ország egyik szakte
kintélye lett. Kiváló működésének eredménye
képen 1912. a h. vezérigazgatói teendők in
tézésével bízták meg. Ez időtől már önállóan 
irányította a nagy pénzintézet ügyvitelét. Ér
tékes teljesítményével oly érdemeket szer
zett, hogy már 1917. vezérigazgatóvá válasz
tották. 1923. magy. kir. kormányfőtanácsosi 
címmel tüntették ki. 1924 óta, mint a taka
rékpénztár elnök-vezérigazgatója működik . 
A tőzsdetanács tagja, a Budapesti Giro- és 
Pénztáregylet igazgatóságának és végrehajtó
bizottságának, az Assicurnzioni Generali Triest 
és az Európai Áru- és Podgyászbiztosító 
r.-t., valamint számos pénzügyi és gazdasági 
intézmény igazgatóságának, illetve igazgató
tanácsának tagja, a Magy. Tógazdaságok r.-t.-
nak elnöke, a Magyar Ált. Ingatlanbank r.-t. 
ügyv. alelnöke, stb. Mezőgazdasági és pénz
ügyi cikkei a napi lapokban és szakfolyóira
tokban jelentek meg. 

Horvá th Mihály, egyetemi c. rk . t anár , 
kórházi főorvos, szül. Aradon, 1868 máj . 28. 
Budapesten végezte középiskoláit és az or
vosegyetemet. 1892. szerezte orvosi okleve
lét. Utána több évig kórházi gyakorlatot foly
tatott. 1907. az orthopédia tárgykörében ma
gántanárrá habili tálták. 1919. pedig c. rk. 
tanári címmel tüntették ki. 1920. az Űj Szent 
János-kórház rendelőorvosa lett és 1921. osz
tályfőorvossá lépett elő. Az orthopédia kö
rébe tartozó kérdésekről 30 dolgozata jelent 
meg a szaklapokban. Az egész országban 
tartott népnevelő előadásaival az elferdülé-
sek megelőzésének jelentőségére irányítot ta 
a társadalom figyelmét és megindította azt 
a mozgalmat, mely a testileg fogyatékos gyer
mekek helyzetének országos rendezését tűzte 
ki céljaként. 

Horvá th Mihály, orvos, orszgy. képviselő, 
szül. Kecskemét, 1859. Középiskolai t anul 
mányainak befejezése u tán a bpesti tud. 
egyetemen orvosdoktori oklevelet nyer t . A 
háború alatt őrnagyorvosi r angban a kecs
keméti tartalék- és Vöröskereszt kórházakat 
vezette. Érdemeit több kitüntetéssel ju ta l 
mazták. 1910. Kecskemét I. kerülete Kos-
suth-párt i p rogrammal országgyűl. képvi
selőjévé választotta. Az első nemzetgyűlés
nek is tagja volt. Az új oszággyűlésben is
mét Kecskemétet képviselte. Városa törv.-
hat . bizottságának tagja. Cikkeit szaklapok 
és napilapok közlik. 

Horváth Péter , (P) ferencrendi házfő
nök, szül. Bodajk, 1889 okt. 17. Középisko
láit Szakolcán, teológiai tanulmányai t Galgó-
con végezte. 1906. lépett a rendbe és egy 
ideig Kanizsán, majd Bpesten, 1924 óttr pedig 
Székesfehérvárott házfőnök. Működése alatt 
minden képességét és erejét la tba vetette. 
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hogy a rend templomának renoválásához 
szükséges összeget előteremtse. 1929. novem
berében az építési munkálatokat már be is 
fejezték és az ország egyik legszebb temploma 
dicséri H. lelkes munkásságát. 

Horváth Sándor, (nógrádi), polgármes
ter, szül. Hontfüzesgyarmat, 1876. Középis
koláit és a jogakadémiát Sopronban végezte. 
Tanulmányainak befejezése után közigazga
tási pályafutását Hont vm. szolgálatában 
kezdte meg. 1917. főispáni titkár, 1924. vme-
gyei másodfőjegyző lett. 1927. választották 
meg Balassagyarmat polgármesterévé. Város
rendészeti szempontból Balassagyarmat mű
ködése alatt sokat fejlődött. Számos társa
dalmi egyesület elnöke. Mint újságíró a po
zsonyi Nyugatmagyarországi Híradó-nak volt 
műnk társa. 

Horváth Sándor (debreceni), ügyvéd, 
szül. Nyíregyházán, 1882 márc. 31. Közép
iskolái után a kolozsvári tud. egyetemen szer
zett doktori oklevelet. 1908. avatták ügy
véddé. Utána Debrecenben irodát nyitott. A 
háborúban több híres hadseregszállítási bűn
ügyben volt védő és mint katonai védő a 
tábori hadbíróságnál működöt t . A háború 
után Budapestre költözött. Mint a Magyar
országi Magántisztviselők Szövetségének ügyé
sze, a tisztviselői munkajog terén tette is
mertté nevét. Sok nagyobb sajtóperben sze
repelt védőként. Jogi tárgyú cikkeit és érte
kezéseit főleg szaklapokban közli. 

Horvsííh Viktor, főreáliskolai igazg., 
szül. Szentbalázs, 1882 aug. 27. Középisko
láinak elvégzése u tán a kolozsvári tud. egye
temen tanári oklevelet szerzett. Működését a 
pécsi állami főreáliskolában kezdte meg, 
ahol 1909. rendes t anár rá nevezték ki. Köz
ben a bpesti tud. egyetemen az ál lamtudo
mányok doktorává avatták. 1920. a pécsi 
áll. főreáliskola igazgatója lett. 1926. a pápa 
a tanulóifjúság valláserkölcsi nevelése kö
rül kifejtett érdemes munkásságának elis
meréséül a Szent Szilveszter-rend lovagke
resztjével tüntette ki. A Magyar Cserkész
szövetség kerületi társelnöke, a fiatalkorúak 
pécsi felügyelőhatóságának tanácselnöke, a 
Nemzeti Szabadtanítás pécsi egyesületének 
igazg. tagja, az Iskolánkívüli Népnevelési 
Bizottságnak, a pécsi Városi Testnevelési 
Tanácsnak, a Pécs-belvárosi egyházközség 
képv. testületének és számos más kulturális 
és társadalmi egyesületnek tagja. 

Horvá th Zeno, (P) ferencrendi házfőnök 
szül. Nagyatád. Iskolai tanulmányait Gyön
gyösön végezte, majd a Ferenc-rend kötelé
kébe lépett. Eleinte különböző vidéki váro
sokban működöt t , 1925 óta Vácott házfő
nök. Házfőnöksége alatt nyomdát rendezett 
be, amely könyvkiadásokkal is foglalkozik. 
Több vidéki város lapjának szerkesztője 
volt és politikai cikkei jelentek meg. Jelen
leg váci egyházmegyei cenzor. 

Horvá th Zoltán, ügyvéd, volt nemzelgy. 
képviselő, szül. Újvidék, 1880 dec. 20. Kö-

I zépiskoláit szülővárosában és Budapesten 
| végezte, majd a budapest i egyetemen jog

tudományi doktorá tus t szerzett. 1906. le-
' (ette az ügyvédi vizsgát. Működését, mint 
ι bírósági jegyző kezdte meg, de rövidesen 
j ügyvédi irodát nyitott Kiskunfélegyházán, 
j ahol ma is gyakorlóügyvéd. A háború alatt, 
! mint százados-hadbíró teijesitett szolgálatot. 
I A Károlyi-forradalom alatt Kiskunfélegy-
I háza nemzeti t anácsának elnökévé válasz-
| tották. A proletárdikta túra alatt letartóztat-
j ták és előbb Budapesten, majd RákospaΙο
ί tán ta r to t ták fogságban. A forradalom után 

a rend helyreál l í tása körül szerzett érde
meket. H. régi híve és harcosa a független
ségi eszméknek. A II. nemzetgyűlésen 48-as 
függetlenségi és Kossuth-párt i programmal 
Kiskunfélegyházát képviselte. Nagy szerepel 
játszik városa közéletében. 

Hóry András (terebesi), rendkiv. követ, 
meghatalmazott miniszter, szül. Kolozsvár, 
1883 jan. 5. Középiskolai tanulmányainak 
befejezése után a kolozsvári tud. egyetemen 
jogi doktorrá avatták. Később Parisban foly
tatta tanulmányait . Pályafutását Kolozs me
gye szolgálatában kezdte, majd miniszteri 
segédfogalmazó lett. 1912/13. Romániában tel
jesített diplomáciai szolgálatot. 1918. a buka
resti béketárgyalásokon a ko rmány képvise
letében vett részt. Hosszabb ideig volt a Bal
kán-ügyek előadója. 1921. a bukaresti ma
gyar követség megszervezésével es a diplo
máciai kapcsolat felvételével bízták meg. 
1923. rendkívüli követi és meghatalmazott 
miniszteri minőségben a belgrádi követség 
élére került. 1927. a quirináli követi és az al
bániai képviselői állást foglalta el. Eredmé
nyesen foglalkozik szak- és szépirodalommal. 
Az 1867-i kiegyezésről írott tanulmányaival 
pályadíjat nyert. 

HoselitsR Árpád, ügyvéd, szül. Rima
szombat, 1884 máj . 4. Egyet, tanulmányait 
Bpesten és Kolozsvárott végezte, ügyvédi 
vizsgát 1913. tett. A háborúban katonai szol
gálatot teljesített. Előbb Erdélyben, majd 
leszerelése u tán Budapesten nyitott , irodát. 
Mint bűnügyi védő számos nagyobb perben 
szerepelt. Kereskedelmi ügyeken kívül fő
ként sajtó és jogbitorlási perekkel foglalko
zik. A Városi Színház és a Fővárosi Nyári 
Színház ügyésze. 

Hosszú Márton, festőművész, szül. Balas
sagyarmat, 1894 aug. 27. A Képzőművészeti 
Főiskola elvégzése u tán külföldi tanulmány
utat tett. A háború alatt katonai szolgálatot 
teljesített. Először Balló Ede arcképével sze 
repelt a Műcsarnok tárlatán, ahol kitünte
tésben részesült. Olaszországi tanulmányútja 
alatt a Jezsuita-rend számára megfestette XL 
Pius pápa arcképét. Oltárképei a külföldi 
templomokban nyertek elhelyezést. Neveze
tesebb munká i : a kolozsvári Piarista-rend 
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székházának falfestményei, a bpesti Jezsuita
rend székházában lévő Kanizius Szent József, 
Vértanuk arcképei, stb., az erdélyi múzeum
ban Női arckép c. munkája, a Szervita-rend 
bpesti templomának és a Ferenc-rend kolozs
vári templomának oltárképei. Λ Nagy Szent 
Gergely-rend lovagparancsnoka. A pro ecc-
lesia et pontifice aranykereszt rendjel tulaj
donosa. A Képzőművészeti Társaság és a 
Képzőművészeti Egyesület tagja. 

Hoyos Miksa (gróf), földbirtokos, felső
házi póttag, szüt. Pozsony, 1874. Középisko
lai, jogi és gazdasági akadémiai tanulmá
nyainak befejezése után leszolgálta önkén-
tési évét, majd tart .-hadnagyi rangra emel
kedett. A Fejérvári-kormány idején lemon
dott rangjáról és közgazdasági pá lyára lé
pett. 1898. vármegyei törv.-hat. bizottsági 
tag lett. A háború alatt visszanyerte rangját 
és mint utászparancsnok, majd mint pa-
rancsőrtiszt, később pedig mint százados 
harctéri szolgálatot teljesített. Érdemeit szá
mos magas kitüntetéssel ju ta lmazták . Hosz-
szú időn keresztül volt főrendiházi tag. 1917. 
a vármegyei közigazgatási bizottság tagjai 
sorába került. A nemzetgyűlési választások 
alkalmával Kaposvár választotta képviselő
jévé egységespárti programmal . 1927. az 
örökösjogú családok felsőházi póttaggá vá
lasztották. A magyar gazdák mozgalmaiban 
vezetőszerepet tölt be. Számos gazdasági in
tézményt létesített. A Gazdák Biztosító Szö
vetkezetének, A Magyar Mezőgazdák Szövet
kezetének alapítója. A Trans-Danubia egye
sült gőzmalom r.-t. a .Dunántú l i Bank és Ta
karékpénztár r.-t. alapítója és elnöke. Az 
OMGE választmányi tagja. 1927. az Orszá
gos Mezőgazdasági Kamara elnökévé válasz
tották. 

Hubay Jenő (szalatnai), hegedűművész, 
a Zeneművészeti Főiskola igazgatója, felső
házi tag, szül. Bpest, 1858. Középiskolai ta
nulmányait félbeszakítva, Berlinben, majd Pa
risban folytatott művészi tanulmányokat . Köz
ben számos nagysikerű hangversenyt adott 
és több külföldi zenei központ iskolájának 
tanárául hívták. Személyes barátságot tartott 
fenn Joachim Józsefiéi, Liszt Ferenccel, Mas
senet-vei, Saint-Saens-el és Vieuxtemps-pel. 
1881. a brüsszeli konzervatórium első hegedű-
tanári tanszékét foglalta el. 1885. a bpesti 
Zeneművészeli Főiskola hegedűtanszékének 
tanárául hívták meg. 1920. a Zeneművészeti 
Főiskola igazgatójává nevezték ki. Egyike a 
legkiválóbb világhírű magyar muzsikusoknak. 
Számos nagysikerű hangversenyt adott Európa 
világvárosaiban. Százakat meghaladó, világ
szerte ismert, rövid terjedelmű kompozíció
ján kívül több világsikert arató operát is 
szerzett. Kiváló művei: Aliener, Cremonai he
gedűs, Moharózsa c. operák, továbbá a há
borús szimfónia, a Petőfi és Dante szimfónia, 
a Falu rossza c. népszínmű muzsikája. 1924. a 
magyar zenevilág egyik legnagyobb esemé

nye volt, amikor a Karenin Anna c. operája 
került bemutatásra. Mint pedagógus, az 

; egész magyar zenei életre kiható, jelentős 
j munkásságot végzett. Iskolájából kerültek ki: 

Vecsey Ferenc, Telmányi Emil, Szigethy Jö-
i zsef és a világhírű művészek egész gárdája. 

A szegedi Ferenc József tudományegyetem 
ι díszdoktorává avatta. A Magy. Tud. Akadé-
i mia tagja, a Petőfi Társaság tiszteletbeli 
j tagja, több magyar és külföldi kitüntetés 
! tulajdonosa. A felsőházban a Zeneművészeti 
I Főiskolát képviseli. 
J Huber István, festőművész, gimn. tanár , 
j s/ül. Bpest, 1891 márc. 12. Középiskoláit és 
| a Képzőművészeti Főiskolát a fővárosban vé-
| gezte. A háború alatt mint tart . főhadnagy 

harctéri szolgálatot teljesített. A 111. oszt. ka
tonai érdemkereszttel, az ezüst és bronz Sig
num Laudisszal, a Károly-csapatkeres?ttel és 
a sebesülési éremmel tüntették ki. 1921. a 

| bpesti képkiállítások állandó résztvevője lett. 
! Később a bpesti piarista gimnázium rajztaná-
j rává nevezték ki. Nevesebb alkotásai: Kri-
| zantémok, Vörös párnákon, Bognár Böske 
j arcképe, Hajnal lánya, Fekete gyöngy és 
! Fekvő akt. A Magyar Képzömíw. Egyesületé-
\ nek és a Nemzeti Szalonnak tagja. Natura-
| lista felfogás és finom, elmélyedő ecsetkeze-
; lés jellemzi. Főleg az akt- és pörtréfestést 
| kultiválja. 1928. a Nemzeti Szalonban dicsérő 

elismerésben részesült. 

Huber János , kat . lelkész, volt nemzetgy. 
képviselő, szül. Fehéregyháza , 1877. Közép
iskolai t anu lmánya inak befejezése u t án Sop
ronban és Győrött, majd Budapesten foly
tatott jogi és filozófiai t anu lmányokat , 
amelyek befejeztével teológiai dok tor rá 
avat ták. Kápláni teendőit a győri egyház
megye több községében végezte. Később 
Bpesten fejtelt ki tevékenységet. Számos 
németnyelvű keresztény napi lap szerkesz
tője és munka tá r sa volt. A hazai németség 
megszervezése és a magyarbarát német po
litika kifejlődése körül jelentős szerepet 
töltött be. Az első nemzetgyűlésen, mint a 
nezskieri kerület képviselője veti. részt. 

Huber József, földbirtokos, felsőházi pót-
lag, szül. Vác, 1877 máj . 21. Középiskolai 
t anu lmánya inak befejezése u tán a lipcsei, 
párisi, majd a bpesti tud. egyelem hallga
tója volt, ahol jogi doktor i oklevelét nyerte . 
Később a magyaróvár i Gazdasági Akadé
mián folytatott t anu lmányoka t , majd bir to
kának kezelését vette át. Vác város és Pest 
megye t.-hatósági életében jelentős tevékeny
séget fejt ki. A háború alat harc tér i szol
gálatot teljesített. Katonai érdemeit több ki
tüntetéssel ju ta lmaz ták . Pest megye törv.-
hatósága választot ta felsőházi póttaggá. Ér
demeiért m. kir. gazd. főtanácsossá nevez
ték ki. 

Huber Lipót, prelátus , kanonok, egyházi 
író, szül. Zombor, 1861 okt. 23. Középisko
láit Zomborban, teológiai tanulmányai t 



Hilberth 242 Hues 

Bécsben végezte. 1885. pappá szentelték. 
Hitoktatói működése után a kalocsai érseki 
iroda kötelékébe lépett. 1887—1917. a kalo
csai szeminárium hit tudományi főiskolájá
nak, valamint 1890—1912. a tanítóképző
intézetnek tanára és intézeti igazgatója volt. 
1898. kalocsai főszentszéki ülnök lett és 
ugyanez évben Egyiptomban, Palesztinában 
és Szíriában gyarapította keleti ismereteit. 
1916. tb. kanonok, 1917. valóságos kanonok 
és"" főszékesegyházi plébános lett. 1921. c. 
apát. 1925. a kalocsai érseki főszentszék al
elnöke, 1927. a kalocsai szeminárium és hit-
tani főiskolának rektora volt. 1928 óta pápai 
prelátus. A Szent István Akadémia rendes 
tagja. Mint egyházi író, különösen a Szent
írástudomány körébe vágó kérdésekkel, va
lamint a bibliai korszak utáni zsidóság tör
ténelmével foglalkozott. Szakirodalmi érte
kezései, cikkei és könyvismertetései a tudo
mányos folyóiratokban jelentek meg. Könyv
alakban igen sok feltűnést keltő egyház
tudományi munkája jelent meg. 

Huberth Gusztáv, ügyvéd, szül. Budapes
ten, 1881 márc . 15. Középiskolái u tán állami 
szolgálatba lépett, majd a bpesti egyetemen 
végezte a jogot és ugyanott szerezte doktori 
oklevelét. 1926. avatták ügyvéddé, Bpesten 
nyitotta meg irodáját. A jogi szakirodalom
ban is tevékenykedik. Szerkesztője a Per
beszédek gyűjteménye című jogi munká
nak, melyben az utóbbi évek nagyobb sza
bású ügyeiben elhangzott perbeszédeket is
merteti. Mint ügyvéd főként házassági és 
büntető perekkel foglalkozik. 

Hulin Gábor, kir. közjegyző, szül. Jász
berény, 1861 szept. 9. Középiskoláit szülő
városában, az egyetemet Budapesten vé
gezte, ahol jog- és á l lamtudományi okleve
let nyert . Tanulmányainak elvégzése után, 
mint ügyvédjelölt Jászberényben, majd Szol
nokon működöt t . 1889. Győrött, később 
Szombathelyen kir. közjegyzőhelyettes volt. 
1897. Kunszfcntmiklós, majd 1903. Kiskőrös 
kir. közjegyzője lett. Vm. törv. hat . bizott
sági tag. Számos helyi társadalmi egyesület 
vezető tagja. A város társadalmi életében 
tevékeny részt vesz. 

Hunyady Ferenc (gróf, kéthelyi) , orszgy. 
képv., szül. Agárd, (Fejér m.), 1895. Közép
iskolai tanulmányainak befejezése u tán a bu
dapesti tud. egyetem jogi karának , majd a 
Keresk. Akadémiának, később pedig a Köz
gazdasági egyetemnek hallgatója volt. A há
borút a harctéren küzdötte végig. Katonai 
érdemeit több kitüntetéssel jutalmazták. 
Hosszúi ideig volt román hadifogságban. Az 
időközi választásokon a móri kerület a ker. 
gazdasági és szociális pár t programmjával 
képviselőjévé választotta. A Magyar Férfiak 
Szentkorona Szövetségének ügyv. elnöke. A 
sportéletben vezetőszerepet tölt be. 

Hunyady József (gróf, kéthelyi), nagy
birtokos, felsőházi tag, szül. Ürmény, 1873 

dec 16. Középiskolai és jogi tanulmányai
nak befejezése u t án jogtudori oklevelet 
nyert . IV. Károly k i rá lynak, trónörökös ko
r ában szárnysegéde, t rónralépése után pe
dig udvarmestere volt. A legitimisták politi-, 
kai pá r t j ának egyik vezéralakja és a királyi 
csa ládnak még ma is tán tor í tha ta t lan híve. 
A c ímerkérdés par i tásos megoldásával ér
tékes m u n k á t végzett. Cs. és kir. kamarás, 
a Máltai-rend lovagja. 

Hunyadi Károly (gróf, kéthelyi), volt fő
rendiházi tag. szül. Verona (Olaszország), 
1864 dec. 17. Császári és királyi kamarás, az 
5. huszárezred tar ta lékos kapi tánya, a Li
pót-rend lovagkeresztjének tulajdonosa. A 
főrendiházban, mint az örökösjogú főrangú 
családok választott tagja foglalt helyet. 

Huska Vilmos, kereskedő, volt nemzet
gyűlési képviselő, szül. Miskolc, 1881 jún. 2. 
A kereskedelmi iskola elvégzése után belé
pett apja miskolci fegyver- és lőszerüzletébe, 
amelyet ezidőszferint önál lóan vezet. 1924. 
nemzeti demokra ta p rogrammal nemzetgyű
lési képviselővé választották. 1926. nem vál
lalt mandátumot . H. nagy szerepet játszik 
Miskolc közgazdasági életében. A miskolci 
Kereskedelmi és Iparkamara ipari szakosz
tályának, úgyszintén az Ipartestület elnöke. 
A Kisiparos c. miskolci hetilap felelős szer
kesztője. 

Huss Richárd, egyet. ny. r. tanár, szül. 
Beszterce, 1885 febr. 5. Középiskoláit Besz
tercén, egyet, tanulmányai t Kolozsvárott, 
Bécsben és Par i sban végezte. 1908. Nancy· 
ban és 1909. Bordeauxban német egyetemi 
lektor volt. 1912. a kolozsvári egyetemen ma
gántanár rá képesítették. Ugyanez évben ke
reskedelmi akadémiai tanár , majd 1913. a 
debreceni ref. kollégium ny. r. tanára 
lett. A háború alatt mint hadi önkéntes harc
téri szolgálatot teljesített és mint főhadnagy 
szerelt le. Hősies magatar tásáér t a III. o. 
katonai érdemkeresztet, az I. és II. o. 
vitézségi érmet és a Károly-csapatkeresztet 
kapta meg. A luxemburgi tölgykoronarend 
lovagja. 1917 óta a debreceni tud. egyetem 
ny. r. tanára . Értékes és igen széleskörű nyel
vészeti irodalmi munkásságot fejtett ki. Német 
nyelven igen sok összehasonlító nyelvtudo
mányi munká ja jelent meg, amelyek közül 
nevezetesebbek: Das Deutschtum in Sieben
bürgen, Vergl. Lautlehre der rumänischen 
Dialekte und des Gascognisch-Pyrenäischen, 
Die Kirchenheiligen in Siebenbürgen, Zum 
rumänischen Siegfriedmärchen, Ungarländi-
sehe Mundarten, Siebenbürgisch-deutscher 
Sprachatlas. A Nyelvatlasz-Intézet és a Fone
tikai Intézet alapítója és igazgatója. A Közép
iskolai Tanárvizsgáló Bizottságnak, a Tisza 
István Tudományos Társaságnak, az Archiv 
f. Wanderungsforschung c. folyóirat Taná
csának és a Luxemburgische Sprachgesell· 
schaftnak tb . tagja. 
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Hussy Sándor, járásbírósági elnök, szül. 
.Sorokújfalu, 1881 máj. 22. Középiskoláit 
Szombathelyen, az egyetemet Bpesten vé
gezte, ahol államtudományi doktorátust 
nyert. Tanulmányainak befejezése u tán a 
szombathelyi járásbírósághoz került, majd 
Sopronban törvényszéki jegyző lett. Innen 
a győri ítélőtáblához osztották be mint ta
nácsjegyzőt, 1912. pedig mint albíró a cell
dömölki járásbírósághoz került. 1926. a sár
vári járásbíróság elnökévé nevezték ki és 
1928 óta a győri járásbíróság elnöke. Tevé
keny szerepet játszik a város társadalmi 
életében. Szakcikkei különböző lapokban je
lentek meg. 

Huszár Aladár (dercsikai), kúr ia i bíró, 
felsőházi tag, szül. Sárbogárd, 1868. Közép
iskolai és jogi tanulmányainak befejezése 
után mint aljárásbíró Marcaliban kezdte meg 
pályafutását. 1900. járásbíróvá lépett elő. 
1910. a pécsi ítélőtábla elnöki t i tkára és a 
belsősomogyi ref. egyházmegye tanácsbírája 
lett. 1911. a kaposvári tvszék elnökévé nevez
ték ki. 1914. egyházmegyéje főgondnokává, 
majd az egyetemes konvent tagjává és 
zsinati képviselővé választották. 1917. kú
riai bírói rangra emelkedett. Somogy megye 
tb. bizottságának tagja, a somogyi Terület
védő Liga alapítója és elnöke, az Orsz. Bírói 
és Ügyészi Egyesület kaposvári osztályának 
•elnöke. Felsőházi taggá Somogy megye törv.-
hatósága választotta. 

Huszár Aladár (baráti), főispán, szül. 
ípolybajog, 1885 máj . 10. Középiskolai és 
egyetemi tanulmányainak befejezése u tán 
jogtudori oklevelet nyert . 1908. Nógrád m. 
kötelékében kezdte meg pályafutását . A há
ború alatt harctéri szolgálatot teljesített. 
Magatartásáért számos ki tüntetésben része
sült. A háború után ismét Nógrád m. szol
gálatába állott és jelentős munkásságot fej
tett ki a polgári társadalom megszervezése 
érdekében. A diktatúra bukása u tán Hont 
és Nógrád megyék kormánybiztos i teendői
vel bízták meg, majd a törvényhatóságok 
főispánjává nevezték ki. 1925. Esztergom és 
Komárom megyék főispáni székébe ültették. 
A II. o. magyar érdemkereszt tulajdonosa. 

Huszár Dezső (dercsikai), orszgyül. képv. 
szül. Bpest, 1864. Középiskolai t anu lmá
nyainak befejezése után a bpesti tud. egye
tem jogi karának hallgatója volt, ahol jogi 
& államtud. államvizsgát tett. 1887. Fejér 
megye szolgálatában kezdte meg működé
sét. 1889. az adonyi, 1890. a sárbogárdi já-
Tás szolgabírájává lépett elő. Később az 
adonyi járás főszolgabírájává választották. 
1922. a sárbogárdi kerület nemzetgyűlési , 
majd országgyűlési képviselőjévé választotta. 
1926. a Johannita-rend tb. lovagja lett. A 
sárbogárdi ref. egyházközség főgondnoka, a 
vértesaljai ref. egyházközség gondnoka, zsi
nati tag és konventi póttag. A II. o. polg. 
íiadiérdemkereszt tulajdonosa. 

Huszár Elek, közigazgatási tanácsnok, 
szül. Szemcsecsehi, 1884. Középiskoláit So-
mogycsurgón, egyet, tanulmányai t Bpesten 
végezte. 1905. Kispest község szolgálatába 
lépett. 1918. Szentendrén pénztári ellenőr és 
városi adóhivatali vezető lett. 1924. állam
tudományi doktorátust szerzett és 1920 óta 
Szentendre közigazgatási tanácsnoka. A r. 
kat. egyházközség elnöke, a Szentendrei 
Takarékpénztár és a Szentendrei Hitelszö
vetkezetnek felügyelőbizottsági tagja. 

Huszár Elemér, földbirtokos, volt nem
zetgyűlési képviselő, szül. Ipolybalog, 1883. 
Középiskoláinak befejezése u tán jogi tanul 
mányoka t folytatott, majd a magyaróvár i 
gazdasági akadémiá t végezte el. Tanu lmá
nya inak befejezése u tán nagyobb külföldi 
u ta t tett és mezőgazdasági t anu lmányoka t 
végzett. Hazatérése u tán nógrádmegyei bir
tokának kezelését vette át. Poli t ikai szerep
lését, mint a nemzeti m u n k a p á r t kültagja 
kezdte meg. A háború alatt a pár tból ki
lépett és az a lko tmánypár thoz csat lakozott . 
A forradalom alatt szerepet játszott az el
lenforradalmi mozgalmakban. A k o m m ü n 
u t án tevékeny részt vett a k isgazdapár t or
szágos megszervezésében. Sikerült megsze
reznie a vörös hadsereg tiszai offenzivájá-
nak terveit és azokat a Léván székelő an
tan tparancsnoksághoz ju t ta t ta . 1920. kis
gazdapár t i p rog rammal a rétsági kerület 
nemzetgyűlési képviselője lett, de a pár tból 
kilépve a disszidensekhez csat lakozott . 1921. 
a k i rá lykérdésből kifolyólag szembefordult 
a kormánnyal és a legitimista ellenzéknek, 
majd 1922. a Fr iedr ich-pár tnak tagja lett. 
A második nemzetgyűlésbe régi kerülete 
küldte be. A Ház ülésein többször felszólalt 
a mezőgazdasági érdekek védelmében. 

Huszár Károly (sárvári), a Tá r sada lomb. 
Intézet elnöke, ny. miniszterelnök, felsőh. 
tag, szül. Nussdorf (Ausztriában), 1882. 
Egyszerű iparosszülők gyermeke. Eleinte 
tanító volt Esztergom-Bajnán. 1901-ben pá
lyát cserélt és hír lapíró lett. Hosszú időn a 
Népújságot szerkesztette s ez a kis lap veze
tése alatt a demokrat ikus Néppárt szolgála
tában komoly politikai tényező lett. 1910. 
került az Alkotmány c. katolikus i rányú 
napilaphoz, ahol sokoldalú tevékenységet 
fejtett ki és széles körökben megismertette 
nevét. Ugyanazon évben a sárvári (Vas m.) 
kerületben néppárt i p rogrammal képviselővé 
választották. Ezt a kerületet másfél évtize
den át képviselte. A par lamentben leginkább 
szociális kérdésekkel foglalkozott. A kato
likus népmozgalom és a keresztény szociá
lis egyesületek egyik út törő szervezője. A 
Katolikus Népszövetségben t i tkárrá válasz
tották. A háborúban bevonult és hosszabb 
időt töltött a fronton. A kommunizmus alatt 
elfogták és túszként a gyűjtőfogházban in
ternálták. A kommunizmus bukása u tán az 
ellenforradalmi ko rmány kultuszminiszte-
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révé, majd miniszterelnökévé lett. Λ kor
mányzó megválasztása után lemondott, majd 
hat és fél évig a nemzetgyűlés és a képvi
selőház alelnöke volt. 1928-ban lemondott 
mandá tumáró l és a kormányzó a Társada
lombiztosító Intézel elnöki tisztségére ne
vezte ki H. magas nívóra emelte ezt a fon
tos társadalmi intézményt, mely sok tekin
tetben túlszárnyalja a fejlett nyugateurópai 
államok hasonló intézményeit. H. ál landóan 
részlvesz a külföldi szociális kongresszuso
kon és a világlapokban sűrűn ír a magyar 
problémákról értekezéseket. Rendkívül sokat 
küzdött a háborút és forradalmakat követő 
társadalmi nyomor enyhítéséért és az Orosz
országban rekedt hadifoglyok hazaszállítá
sáért. Publicisztikai tevékenységén kívül 
több könyvet is írt. Főbb művei: Szózat a 
magyar munkásokhoz (1903), Magyarország 
ipari munkásai (1905), A szabadkőmívesség 
nemzeti veszedelem (1910), A mi királyi csa
ládunk (1918), A proletárdiktatúra Magyar
országon (1920), Az égő Oroszország (1927). 
(Három nyelven megjelent.) Az utóbbi évek
ben teljesen visszavonult a politikai szerep
léstől és kizáróan nagy szociális missziójá
nak él, mint a magyar társadalom egyik 
puri tán jellemű, hivatott vezére. 

Huszár Károly (baráti), földbirtokos, 
szül. Pereske, 1867 dee. 23. Kalksburgban 
végzett gimnáziumi tanulmányai után a bé
csi Keleti-akadémiának, majd a hohenheimi 
gad. akadémiának volt hallgatója. 1897— 
1902. Boszniában hivatalnokoskodott . Magyar
országra visszatérve, 1904. a szabadelvűpárl 
tagjai sorába lépett és 1910. a nagyzorrlenci 
kerület országgyűlési képviselője lelt. 1916— 
1918. Belgrádban a kormányzóságon a val
lási és közoktatási ügyeket vezette. A for
radalmak óla a közszerepléstől teljesen 
visszavonult és bir tokainak kezelését vette át. 

Huszár Mihály, plébános, orszgy. képv., 
szül. Vasalja, 1874. Középiskolai tanulmá
nyainak befejezése után a bpesli tud. egye
tem hittudományi ka rának hallgatója volt. 
Szamos külföldi t anu lmányuta t tett. 1919. 
Sárvár esperes-plébánosa lett. 1926. a ker. 
gazdasági és szocialista pár t p rogrammjával 
a vasvári kerület országgyűl. képviselőjévé 
választotta. Megyéje társadalmi , ifjúsági 
nevelési és gazdasági életében jelentős sze
repet tölt be. A megyei törvényhatóság ál
landó választmányának tagja. Számos gaz
dasági és kulturál is egyesület kebelében 
működik. Cikkeit a vidéki újságok közlik. 

Huszita Jenő. zeneszerző, min. tanácsos, 
szül. Szeged, 1875 ápr. 24. Zeneművészeti ta
nulmányait az Orsz. Zeneakadémián végezte. 
Iiubay, Herzfeld és Szabó Xavér voltak mes
terei. Először, mint hegedűvirtuóz Bpesten 
több nagysikerű hangversenyt rendezett. Kül
földi tartózkodása idején tagja volt a párisi 
J.amoureux-zenekarnak. Dalai és operettjei 
nagy népszerűségnek örvendenek. Legismer

tebb kompozíciói: Bob herceg, Aranyvirág, 
Gül Baba, Lili bárónő és Hajtóvadászat. Ze
neszerzői működése mellett a kultuszminisz
térium min. tanácsosa. A Magyar Színpadi 
Szerzők Egyesületének alelnöke. 

Huszlicska András, törv. orvos, szül. Ko
márom, 1901 okt. 20. Középiskoláit Komá
romban, az egyetemet Budapesten végezte, 
ahol orv. tud. oklevelet nyert . 1921. a cseh 
állam ellen elkövetelt izgatás miat t állam-
fogházra ítélték, amelynek elszenvedése 
u tán Bpestre jött . 1928. törv. orvosi okleve
let nyert és ez idő óta a pestvidéki törvény
széken működik . Ismert távfutó, aki a BEAC 
színeiben bajnokságot nyert , a marathoni 
és a 15 km-es főiskolai futóbajnokságot. 

Hutás József, kúriai bíró, szül. Magyar
óvár, 1869 dec. 26. Középiskoláit Magyar 
óvárott és Győrött, a jogakadémiá t Pozsony
ban végezte. Tanu lmánya inak befejezése 
után, mint joggyakornok a magyaróvár i já
rásbíróságon működöt t . 1892. az alsólendvai 
járásbíróságon, majd a zalaegerszegi tör. 

j vényszéken aljegyző volt, ahol 1897. aibí-
| róva nevezték ki. 1902. az alsólendvai já-
[ rásbíróságnak vezető bírája lett. 1907. mint 
ι törvényszéki bíró Sopronba került, majd 
j mint í télőtáblai bíró Győrött működött. 

1921. m. kir. kúr ia i bíróvá nevezték ki. 
Hutyra Ferenc (szepeshelyi), az Állat

orvosi Főiskola rektora, szül. Szepeshely, 
1860 okt. 7. Orvosi tanulmányai t a -bpe.sti 
tud. egyetemen végezte és itt szerezte 1883. az 
orvosdoktori oklevelet. Az egyet, kórhoru-
tani intézetben teljesített négyévi tanársegédi 
szolgálat u tán 1886. a M. Kir. Állatorvosi 
Tanintézetben segédtanárrá, majd 1888. az 
állat járványtan és a tvszéki állatorvostan ny. 
r. tanárává nevezték ki. Az intézetnek aka
démiává történt átszervezése után 1897. igaz
gatóvá, 1899. főiskolává történt újabb átszer
vezés után pedig rektorrá nevezték ki. Állá
sáról 1917. lemondott, de azóta e minőségé
ben kétévenként ismételten megválasztották. 
A bpestí tud. egyetem 1889. m.- tanárrá képe
sítette. 1899. az egyet. ny. rk. tanári, 1922. 
az Erzsébet-egyetemen a Ib. r. tanári címet 
kapta. 1906. a király az udv. tanácsosi cím
mel, 1917. a magyar nemesség adományozá
sával tüntette ki. A TI. oszt. magyar érdem
kereszt tulajdonosa, a Ferenc József-rend 
tiszti keresztese, a III. oszt. vaskoronarend 
tulajdonosa és több külföldi rend tiszti ke
resztese. Az országgyűlés felsőházának tagja. 
A M. Tud. Akadémia 1910. lev.-taggá, 1921. 
r. taggá, a Szent István Akadémia r. taggá, 
a bécsi állatorvosi főiskola 1910., a berlini 
állatorvosi főiskola 1912. tb. doktorrá vá
lasztotta. Az Orsz. Állategészségügyi Tanács
nak 1900 óta elnöke, az Orsz. Közegészség
ügyi Tanácsnak, az Orsz. Gazd. Szakoktatási 
Tanácsnak T., az Orsz. Magyar Gazdasági 
Egyesület tiszt., több külföldi tudományos 

! testület tiszt., ill. lev. tagja. A Nemzetközi 
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Állategészségügyi Bizottság és a Nemzetközi 
Állatorvosi Kongresszusok Állandó Bizottsá
gának elnöke. A felső Szakoktatósügyi és a 
Természettudományi Társulatnak alelnöke. 
Irodalmi dolgozatainak egyik része labora
tóriumi tanulmányainak eredményét ismer
teti, ilyenek a nagyobbszabású kazuisz-
tikus közleményektől eltekintve, a mallein-
és tuberkulinreakcióról, a gümőkór elleni 
védőojtásokról, a takonykór pathogenesisé-
ről, a sertéspestis oktanáról és az ellene 
való védőojtásokról szóló tanulmányai. A 
dolgozatok másik részét tankönyvek és kézi
könyvek teszik, melyek közül legjelentő
sebb a Marék József tanártársával együtt 
megírt Állatorvosi Belgyógyászat c. munkája. 
Magyar nyelven 1904. jelent meg három kö
tetben; egy évvel később pedig Spezielle Pa
thologie und Therapie der Haustiere címen 
német nyelven. Ez utóbbi azóta hat kiadást 
ért, időközben pedig lefordították angol (3 
kiadás), olasz (2 kiadás), orosz és spanyol 
nyelvre. 

Hutiray József, orvos, szül. Bpest, 1878 
febr. 15. Középiskolai tanulmányainak be
fejezése után a debreceni, majd a bpesti tud. 
egyetem orvosi karának hallgatója volt, ahol 
orvosdokiorrá avatták. 1901. a bpesti Stefá
nia Gyermekkórházban, mint gyakornok mű
ködött. 1902. a debreceni közkórház belgyó
gyászati alorvossá nevezte ki. 1905. tb. osz
tályorvos, 1911. tényleges főorvos lett. A há
ború kitörésekor katonai szolgálattételre vo
nult be és mint ezredorvos teljesített szolgá
latot. A koronás ar. érdemkereszt tulajdo
nosa. 1918. Debrecenben h. kórházigazgatóvá 
léptetlek elő. 1923. nyugdíjba vonult. A Deb
receni Orvosszövetség alelnöke. 

Hültl Dezső, műegy. ny. r. tanár , felső
házi póttag, oki. építész, szül. Felsőbánya, 
1870 ápr. 6. Középiskoláit és egyet, tanulmá
nyait Bpesten végezte. 1892. építészi okleve
let nyert. 190(5. műszaki doktori oklevelet 
szerzett. H. volt az első építészdoktor Ma
gyarországon. 1913. a műegyetemi újkori épí-
tésian tanszékének ny. r. t.-vá nevezték ki. 
1917—1919. a mérnöki és építészi osztálynak 
volt dékánja. Az országgyűlés felsőházának 
póttagja, a mérnöki tanács alelnöke, az Orsz. 
középítési tanács elnöke. A The Royal 
Institute of British Architekts tb. levelező -
tagja, a Magyar Képzőművészeti Társulat 
választmányának és igazgatóságának, a Ma
gyar iparművészeti társulat választmányá
nak, a Műemlékek Országos Bizottságának. 
az Országos Képzőművészeti Tanácsnak, 

az építőmesteri képzettség megvizsgálására 
szervezett országos bizottságnak, az Ösz
töndíj Tanácsnak, a Horthy-collegium igazg. 
tanácsának tagja, a Steindl céh céhmestere. 
A Ferenc József-rend lovagkeresztjének és a 
vöröskereszt II. o. hadiékítményes díszjelvé
nyének tulajdonosa. Számos kiváló alkotás 
tette híressé H. nevét, így a vagyontalan áll. 
tisztviselők alapjának háza az Eskü-téren, gróf 
Andrássy Dénes krasznahorkai képtára, a 
komáromi Kultúrház, a Kálvin-téren a Gaz
dák bizt. szövetkezetének palotája és a Pin
térház, gróf Semsey palotája a Városmajor-
uceában, Az Angol kisasszonyok temploma a 
Zugligetben, a Kossuth Lajos-tér déli hom
lokzatának terve, a piaristák rendháza és fő
gimnáziuma, a székesfővárosi nagy autobusz-
garage, stb. Irodalmi munkásságának ne
vezetesebb fejezete : Bernini c. művészet
történeti tanulmánya. Építészeti stílusát 
barokk és renaissance alapon kiinduló mo
dern művészeti forma jellemzi. 

Hültl Hümér , sebészorvos, egyetemi rk . 
tanár , szül. Felsőbánya, 1868 júl ius 14. Kö
zépiskoláinak elvégzése után a bpesti egye
temen tanult , ahol 1891. orvostudori okleve
let szerzett. Tanulmányainak befejezése 
u tán Kovács József sebészeli k l inikáján mint 
tanársegéd, majd Navrati l Imre mellett mű-

i ködött . 1901. a bpesti egyetemen a sebészet 
| m.- tanárává képesítették. 1910. a Szt. István-
| kórház sebészorvosa, majd a Rókus-kórház 

első sebészeti osztályának főorvosa lett. 1917. 
rk. egy. tanárrá nevezték ki. H. egyike a leg
kiválóbb magyar sebészeknek. Értekezései, 
amelyek a műtősebészet terén elért értékes 

; eredményeivel foglalkoznak, különböző hazai 
és külföldi szaklapokban jelentek meg. 

Hűvös Iván (botfai), zeneszerző, született 
Bpest, 1S77. Tanulmányainak befejezése után 

; a Bpesti Városi Villamos Vasúi szolgálatába 
I lépett, ahonnan évtizedes eredményes mun-
i kásság után, mint vezérigazgató távozott. Ze-
| neszerzeményei nagy sikert arat lak. Balettjei 

az Operában kerültek bemutatásra . Katinka 
! grófnő és Λ kér Hippolit c. operettjét a Nép-
1 színház mutat ta be nagy sikerrel. 
i Hűvös László, szobrászművész, szül. Bu-
I dapest, 1883. Középiskolai tanulmányainak 
í befejezése után Bpesten folytatta tanulmá-
I nyait. Később hosszabb ideig tar tózkodott 
I Parisban. Hazaérkezése után Nagy Kristóf c. 
i művével keltette fel az érdeklődést. A leg

keresettebb portréisták közé tartozik. Kiemel
kedőbb képmásszobra: Beethoven. Szép sike
reket aratott és több érmet nyert. 




