
Jablonkay 252 J a t z k o 

Jablonkay Géza, isk. igazg., szül. Lúgo
son, 1873 jan. 13. Középiskolai tanulmányai
nak elvégzése után 1891-től, mint fővárosi 
elemi iskolai tanító működött , közben 1905. 
ál lamtudományi és 1908. jogtudományi dok
torátust szerzett a kolozsvári tud. egyete
men. 1909. felsőkereskedelmi iskolai tanár 
lett, 1918 óta pedig a székesfővárosi IX. ker. 
mester-utcai felsőkereskedelmi iskola igaz
gatója. A háború alatt katonai szolgálatot 
teljesített. Λ Társadalmi Egyesületek Szö
vetségének egyik alelnöke, a Keresk. Isk. 
Tanárok Nemzeti Szövetségének elnöke, a 
Főv. Alkalmazottak Nemz. Szövets. Oktató
osztályának társelnöke és a Kereskedlmi 
Iskolai Tanárok Orsz. Egyesületének válaszím. 
tagja. Értékes szakirodalmi munkásságot 
fejteit ki gyennekpsychológiai tanulmányai
val a Gyermek és a Magyar Tanítóképző c. 
folyóiratokban. A fővárosi elemi iskolák ré
szére írt Alkotmánytan és a felsőkereske
delmi iskolák részére összeállítón Jogisme
retek c. tankönyve kiváló szaktudását és 
elsőrendű pedagógiai képességeit dicsérik. 
Tíz évig volt a Magyar Gyermektanulmányi 
Társaság titkára. 

Jacobi Olivér, ügyvéd, szül. Bpest, 1879 
márc. 14. A bpesli tud. egyetem jogi karának 
elvégzése után doktorátust tett és megsze
rezte ügyvédi oklevelét. Éveken át mint g3ra-
korló ügyvéd fejtett ki értékes pénzügyi és 
kereskedelmi jogászi működést. Később a 
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank jogtaná
csosává nevezték ki. Munkakörébe tartozott 
a bank külföldi kölesöntárgyalásainak ve
zetése. Ezt a megbízatást mindenkor olyan ki
váló eredménnyel látta el, hogy löbbízben az 
összes nagy pénzintézetek közös külföldi tár
gyalásain J. volt a magyar szindikátus kép
viselője. 1929. ügyvezető igazgatói állásáról 
lemondott, de továbbra is élénken vesz részt 
bankjának nagyszabású üzleteiben. Értékes 
szolgálatainak elismeréséül a kormányzó m. 
kir. kormányfőtanácsossá nevezte ki. 

Jacobi Roland, belügymin. t i tkár, szül. 
Beszterce, 1893 márc . 9. Mint sportember 
nemcsak Bpesten, hanem Bécsben, London
ban, Koppenhágában, Stohkholmban, Berlin
ben stb. is elismerést szerzett. Mintegy 420 
tiszteletdíja és sportkiíüutetése van. Tennisz-

eredményei közül kimagaslik: 1924. Magyar
ország fedettpálya férfipáros bajnoki győ
zelme. A magyar válogatott csapatnak több 
ízben tagja volt. Mint ping-pong-játékos is 
kiemelkedően külön klasszist képvisel. Az 
1928. évi december hóban Londonban első 
ízben megrendezett aszlali-tennisz világbaj
nokság alkalmával az egyes és páros világ
bajnokságot megnyerte és a magyar váloga
tott csapatban sokszor képviselte a magyar 
színeket. 

Jacobovies Béla, orvos, szül. Zenta, 1888 
febr. 7. Középiskolai és egyet, tanulmányait 
Budapesten végezte. 1910. orvosi oklevelet 
szerzett. 1911. a gyermekklinikára került 
gyakornoknak. A háborúban harctéri szolga 
latot teljesített. Kitüntetései: a bronz és ezüst 
Signum Laudis, koronás arany érdemkereszt, 
Károly-csapatkereszt és a vöröskereszt hadi-
ékítményes tiszti jelvénye. A Ferenc József
rendre is felterjesztették. 19Î8. ismét a gyer
mekklinikán működött . 1919. tanársegéddé 
nevezték ki. 1924. a római egyet, gyermek
klinikán a vörheny kezelését tanulmányozta. 
1926. kilépett a klinika kötelékéből. Számos 
orvostudományi értekezése jelent meg kü
lönböző szaklapokban. A Zsófia Országos 
Gyermekszanatórium Egyesület kormányzó
tanácsának és intézőbizottságának tagja. 

Jaczkó Pál , ügyvéd, szül. Poprád, 1872. 
márc. 26. Középiskoláinak elvégzése után, 
vegyésznek készült, később bpesti, berlini és 
párisi egyetemeken jogot tanult. Jogi-dok
tori, valamint ügyvédi oklevelének elnyerése 
után 1900. Bpesten ügyvédi irodát nyitott. 
Ügyvédi gyakorlata mellett élénk részt vesz 
a politikai és társadalmi életben. A tasnádi 
kerület rövidesen függetlenségi programmal 
orsz. gyűl. képviselőjévé választotta. A régi 
országgyűlésnek az összeomlásig tagja volt. 
1920. Bpest IV. vál. kerülete törv. ha t ' bizott
sági taggá választotta és, mint Bpest székes
főváros italmérési felszólamlási bizottság el
nöke, továbbá mint kerülete adófelszólam-
lási bizottságának elnöke, több mint 10 éven 
át értékes munkásságot fejtett ki a polgárság 
érdekében. Számos társadalmi, kulturális és 
jótékonysági egyesület élén tölt be vezetősze
repet. Több ipari és kereskedelmi vállalat 
igazgatóságának tagja. 
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Jagicza Antal, főjegyző, h. polgármester , 
szül. Drágszél, 1878. Középiskoláit Kalocsán 
végezte. 1908-ban Bpesten nyert ügyvédi ok
levelet. Kalocsán kezdte meg ügyvédi gya
korlatát, majd a város főügyésze lett. 1926. 
választották főjegyzővé és bízták meg a h. 
polgármesteri teendők elvégzésével. A há
borúban mint népf. főhadnagy vett részt. ; 
Megkapta a Károly-csapatkeresztet és a se
besülési érmet. A dunántúli keresztény sajtó ! 

egyik ismert munkása, a Kalocsai Űjság : 
megalapítója és felelős szerkesztője. Keresz- j 
lény és nemzeti irányú törekvése már a ! 
rémuralom napjaiban mutatkoztak, mikor is 
az-ellenforradalmi mozgalom egyik vezetője 
volt. Több egyesülő! vezetőségi tagja és Pest 
vm. törvényhatóságában is hivatalból foglal 
helyet. 

Jakab Dezső, műépítész, szül. Rév (Bihar 
m.), 1864 nov. 4. Középiskolai tanulmányait 
Nagyváradon, az egyetemei Budapesten vé
gezte. Tanulmányúton volt és szaktanulmá
nyokat végzett Európa minden városában. 
Működésének kezdetén feltűnt magyaros 
építészeti stílusával, amelyet a külföld építő
művészeiének behaió tanulmányozása elle
nére is megtartott. Többek között a buda
pesti Népopera, a pozsonyi Vigadó, a nagy
váradi Vigadó és Fekete Sas-szálloda, a 
bpesti Társadalombiztosító palotája, a Li
get-, Park-, Svábhegyi szanatóriumok, ban
kok, villák, bérházak, templomok és vidéki 
középülelek tervezője és építője. Mint a 
magyar építészeti stílustörekvések harcosa, 
hathatósan tevékenykedik és épületein a 
magyar népművészeti motívumok gyakran 
szerepelnek. A Magyar Mérnök- és Építész-
egylet nagy aranyérmét és ezüstérmét 
nyerte el. A Mérnök és Építészegyletben 
többször tartott felolvasást. Cikkei és épí-
lésztanulmányai a különböző szaklapokban 
jelentek meg. * 

Jakab László, ig.-főorvos, Szül. Rév, 1875 
dec. 18. Középiskoláit Nagyváradon, az egye
temet Bpesten végezte, ahol 1898-ban orvos
tud, oklevelet nyert. Tanulmányainak befeje
zése után br. Korányi Frigyes klinikáján mű
ködölt. 1903-ban a Herczí-féle szanatórium 
vízgyógyintézetének vezetését vette át. 1908-
ban a Liget-Szanatóriumot, 1912. a Park-
Szanatóriumot alapította meg, amelyeknek 
igazg.-f «orvosa. A háború alatt mint orvos 
különböző hadikórházakban működött . A le
szerelés után újból átvette a szanatóriumok 
vezetését, majd 1927-ben létesítette a Sváb
hegyi szanatóriumot is, melynek szintén ig.-
főorvosa. Számos orvostud. közleménye je
lent meg. 

Jakab Mihály, kúriai bíró, szül. Nyíregy
háza, 1876 ápr. 14. Középiskoláit szülőváro
sában, az egyetemet Bpesten és Debrecenben 
végezte és 1900. u. o. jogtud. államvizsgát 
tett. 1903. Bpesten bírói oklevelet nyert. 
Tanulmányainak befejezése után, mint gya

kornok, a nagyváradi kir. törvényszéken 
működöt t , majd a székelyhídi járásbíróság
nál aljegyző lett. Később visszakerült a nagy
váradi kir . törvényszékhez, ahol jegyzői tevé
kenységet fejtett ki. Utána Székelyhídon al-
bíró és j á rásb í ró , majd a nagyváradi kir. 
törvényszéknél törvényszéki bíró volt. A 
nagyváradi kir. í télőtáblán mint elnöki ti tkár 
működött . 1917. megkapta táblabírói kineve
zését. A román megszállás u tán a bpesti 
kir. í télőtáblához osztották be. 1923 óta a 
magy. kir. Kúrián, mint bíró működik . 

J a k a b b Oszkár, h. á l lamti tkár , szül. 
Apatinban, 1888. Középiskoláit Temesvárott , 
az egyetemet Budapesten végezte s 1910. 
doktori oklevelet szerzett. Mint szigorló jo
gász 1910. lépett állami szolgálatba. Pályá
ját napidíjasként kezdette. 1924. min. taná
csos lett, 1927. pedig a pénzügyi szanálás 
terén kifejtett kiváló érdemeiért a h. állam
titkári címmel tüntették ki, majd 1928. a h. 
ál lamtitkári jelleget is megkapta. A háború 
alatt a hadbavonul tak és rokkantak, vala
mint családjaik ügyeit intézte. 1920-tól a 
pénzügymin. illetni, oszt. vezette. 1923-ban a 
költségvetési osztály vezetését vette át és 
ma is annak élén áll. Részben J. nevéhez 
fűződik a pénzügyi szanálás programjának 
előkészítése, a külföldi kölcsön felvétele és 
a szanálás végrehajtása. Az ország egyik leg
kiválóbb pénzügyi szakértője, akinek kiváló 
szerepe van a deficitmentes magyar költség
vetések megalkotásában és a külföld bizal
mának helyreállí tásában, gazdasági életké
pességünk iránt. Közéleti működésének el
ismeréséül megkapta a Ferenc József-rend 
hadi ékítményes lovagkeresztjét és a III. o. 
hadiérdemkeresztet . 

Jakubovich Emil, a Nemzeti Múzeum 
főkönyvtárnoka, szül. Győrasszonyfa, 1883 
jan. 8. Középiskoláit Győrött, egyetemi ta
nulmányai t Bpesten végezte, ahol jogi dok
tori oklevelet szerzett, de bölcsészeti tanul
mányokkal is foglalkozott. 1905 óta áll a 
múzeum szolgálatában. 1923. főkönyvtár
nokká nevezték ki és 1929 óta az önálló 
osztállyá lett levéltár vezetője. Széleskörű 
szakirodalmi munkásságot fejtett ki. Fel
tűnést keltő tanulmányokat végzett Anony
mus és Márkus krónikás kilétének kérdésé
ben. Több magyar nyelvemléket fedezett fel. 
Résztvetí a Calepin us lat in-magyar szótárá
nak és Beatrix királyné oklevél tárának ki
adásában. Számos nyelvtörténeti, történeti 
és oklevéllani értekezés szerzője, a magyar 
emlékek után külföldön kutatásokat végzett. 
A Magyar Tud. Akadémia levelező tagja, a 
Magyar Nyelvtudományi Társaság t i tkára. 

Jalsoviczky Lajos (jalsovai) gépészmér
nök, felsőipariskolai tanár , szül. Nagyatád, 
1881 máj . 24. Középiskoláinak elvégzése u tán 
a bpesti műegyetemen tanult, ahol 1905. gé
pészmérnöki oklevelet szerzett. Tanulmányai
nak befejezése után különböző gyárak köte-
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lékében dolgozott, majd kinevezték a bpesti 
kir. felsőipariskola tanárává. Élénk mun
kásságot fejt ki a szakirodalomban. Számos 
hézagpótló könyvet adott ki. Ezek: Gázmo
torok, Vízturbinák, Gőzturbinák, Járműmo
torok, továbbá Szivattyúk, Hűtőgépek, Gőz
gépkezeléstan, Vaskerettan, Emelőgépek és 
Iiepülögéptan c. autográfiák. 

Jalsoviczky Sándor (id. jelsovai), ál lamtit
kár, felsőházi tag. szül. Nagykőrös, 1857. 
Középiskolai és jogi tanulmányainak befe
jezése után 1881. kezdte meg államszolgá
latát. Mint fogalmazógyakornok résztvett 
Jekelfalussy Lajos oldalán az ál lamrendőr
ség megszervezésében. 1900. a rendőri bun-
tetőosztályt min. t i tkári rangban vezette. 
1910. mint min. tanácsos, elnöke volt a har
madfokú rendőri büntetőtanácsnak és a 
közrendészeti és rendőri büntetőosztályok 
élén állott. 1912. az áll. soffőriskola felállításá
ban tevékenykedett. 1917. államtitkári rang
ban nyugalomba vonult. A közlekedési ren
dészet terén számos újítást honosított meg. 
Az Orsz. Automobil Alap, valamint az Orsz. 
Automobil Szakértőbizottság megszervezője. 
Az automobilok közúti forgalmát szabályozó 
nemzetközi egyezmény életbeléptetése nevé
hez fűződik. Szabályozta az egységes rend
őri büntetőeljárást és jelentős érdemeket 
szerzett a tűzvédelem fejlesztése terén is. 
A belügyi kormányt több külföldi kongresz-
szuson képviselte. Egyháza életében jelen
tős szerepet tölt be. A Lipót-rend lovagke
resztjének, a vöröskereszt hadiékítményes 
tiszti díszjelvényének, valamint a polgári 
hadiérdemkeresztnek tulajdonosa. Felsőházi 
taggá Pest vármegye törvényhatósága vá
lasztotta. 

J á m b o r Dezső, (dáftcsházai), h í r lapíró , 
szül. Bpest, 1898 máj . 8. Középiskoláinak 
elvégzése után egyet, tanulmányokat foly
tatott, majd 1918. a 48-as a lkotmánypár t 
titkára lett. A tanácsköztársaság alatt letar
tóztatták. 1919. az Üj Lap belső munkatársa , 
majd helyettes szerkesztője lett. Jelenleg a 
Nemzeti Űjság egyházi rovatvezetője, a Ma
gyar Katholikus Almanach munkatársa . Mint 
az Orsz. Kath. Szövetség t i tkára zarándok
latokat vezetett Rómába és Lourdesba. A 
pápai Pro Eclesia Pontiflce a rany érdem
keresztjének és az 1925. évi pápai Beneme-
renti II. osztályának tulajdonosa. 

J á m b o r Lajos, építész, szül. Budapest , 
1869. Középiskolai tanulmányainak elvégzése 
u tán a bpesti műegyetemen építészi okleve
let szerzett. Később Hausmann tanár, majd 
Alpár Ignác és Végül Lechner Ödön építész 
mellett dolgozott. 1897 óta Bálint Zoltánnal 
együtt közös építészi irodát tart fenn. Kö
zös alkotásuk az 1900. évi párisi világkiállí
tás magyar háza, amely nagy feltűnést kel
tett. Ugyancsak ők tervezték a debreceni 
megyeházát, az állami számvevőszék bpesti 

palotáját, több neves magán- és középülettel 
együtt. 

J ambr i t s Lajos, Kőszeg szab. kir. város 
polgármestere, szül. Ludad, 1877 jún. 25. 
Középiskolai t anu lmánya i t Kőszegen, az 
egyetemet Budapesten végezte. Tanulmá
nyainak befejezése után, mint városi gya
kornok Kőszeg szab. kir . város szolgálatába 
lépett, ahol fokozatos e lőhaladás után, érté
kes szolgálatainak elismeréséül 1915. pol
gármester ré választot ták. A h á b o r ú b a n is 
teljesített szolgálatot és leszerelése után, 
mint Kőszeg polgármestere folytatta műkö
dését. Szolgálataiért több ízben kitüntetés
ben is részesült, így megkapta a II. oszt. 
polgári érdemkeresztet , Vöröskereszt érmet 
stb. Számos kul túr in tézmény, az országos 
postás árvaház , a missziós nevelőintézet, 
egy fiúárvaház és áll. f iútanítóképző stb. 
intézet létesítése fűződik nevéhez. Értékes 
közhivatali és városfejlesztési tevékenysége 
mellett, mint népdalköl tő és zeneszerző iro
dalmi munkásságot is fejt ki. A város tár
sadalmi és kul turá l is életének vezető alakja, 
a helybeli egyesületek legtöbbjének elnöke, 
vagy vezetőségi tagja. 

Jancsó Sándor, hadiárvaintézet i igazg., 
szül. Fogaras , 1887 jan . 9. Iskolai tanulmá
nyai befejezése u tán Fogaras ra kerül t , ahol 
adóügyi tanácsnok, majd főszámvevő lett. 
1921. amikor a székesfehérvári hadirokkant-
intézetet hadiárvaintézet té szervezték át, ér
demeinek elismeréséül az intézmény igazga
tójává nevezték ki. 1928. kormányzói elis
merésben részesült . J. a helyi lapokban ér
dekes közérdekű cikkeivel is értékes mtm-
kásságot fejt ki . 

J an i t sa ry Iván, gyógyszerész, szül. Du-
napentele (Fejér m.), 1869 ápr. 7. Középis
koláit és az egyetemet Bpesten végezte, ahol 
gyógyszerészi oklevelet nyert . Tanulmányai
nak befejezése után, mint gyakornok Bécs
ben működöt t . 1903. az egyik fővárosi gyógy
szertár vezetője és gondnoka volt. 1913 óta 
a Phönix gyógyszertár tulajdonosa. Közis
mer t pi rotechnikus, szakíró. 

Janicsek József, műegyet. m.-tanár, oki. 
mérnök, szül. Szeged, 1893 júl. 15. Közép
iskoláit és műegyet. tanulmányai t Bpesten 
végezte. Megkapta a Smith Jeremiás-íéle ösz
töndíjat, amellyel az Északamerikai Egye
sült-Államokban tanulmányuta t tett és Cam
bridge (Mass)-ben dr. Terraghi professzor 
labora tór iumában dolgozott. 1915. műegyet. 
tanársegéd lett. 1917. a bpesti erődépítési 
igazgatósághoz vonult be, ahol mint mérnök
hadnagy teljesített szolgálatot. Kitüntetései: 
Signum Laudis és Károly-csapatkereszt. 1919. 
a műegyetem közlekedési és vasútépítési tan
székének adjunktusa lett. 1929. Földépítmé
nyek mechanikája c. tárgykörből m.-tanárrá 
képesítették. Jelentékeny szakirodalmi tevé
kenységet fejt ki Elméleti rézsű és alkalma
zása a mélyépítésben c. művével megnyerte 
a M. Mérnök és Építész Egylet Hollán-díját. 
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Szakcikkei és tanulmányai a különböző mér
nöki szaklapokban jelennek meg. 

Jankó Ágoston, főispán, szül. Felbaka, 
(Pozsony m.), 1856. Tanulmányainak befeje
zése után 1881. Torontál megye szolgálatá
ban kezdte közigazgatási pályafutását. 1883. 
a bukovinai csángók telepítésével megbízott 
Gromon Dezső mellé helyhatósági biztosnak 
nevezték ki és mint ilyen, jelentős része van 
Hertelendyfalva, Sándoregyháza és Székely-
keve községek felépítésében. 1886. ismét To
rontál m. szolgálatába lépett. 1903. megyéje 
alispánjává választották. A háború alatt a 
Ferenc József-rend hadiékítményes tiszti ke
resztjét kapta meg. A szerb megszállás alat t 
erőszakkal távolították el hivatalából, majd 
kiutasították. 1921. Csonka-Torontál m., mint 
önálló tőrvényhatóság, vezetése alatt műkö
dött, 1923. Tolna vmegye főispánja lett. 1928. 
a II. o. magyar érdemkeresztet a csillaggal 
kapta meg. 

Jankovich Béla (jeszenicei), ny. miniszter, 
felsőházi tag. szül. 1865 ápr. 21. Középisk. és 
egyet, tanulmányainak befejezése, valamint ál
lamtudományi doktori oklevelének elnyerése 
után hosszú világkörüli ú ton volt. Hazaérke
zése után 1894. Hont megye törvényhatósági 
bizottságának tagja lett. 1901. magántanár i 
képesítést nyert és a budapesti tudomány
egyetem közgazdaságtani előadója volt. 1910. 
az ipolysági kerület képviselője, 1911. a 
képviselőház egyik alelnöke lett. 1912. köz
gazdasági és politikai tevékenységének ju
taimául valóságos belső titkos tanácsosi cí
met nyert. 1913. közoktatásügyi államtitkár
rá lépett elő, majd a közoktatásügyi mi
niszteri tárcát bízták rá. 1916. a vaskorona
rend I. osztályával tüntették ki. 1917. mi
niszterségéről lemondott és a Lipót-rend 
nagykeresztjét kapta. Tudományos kutatá
sainak eredményéről számos tanulmányban 
és könyvben számolt be. Kiválóbb önálló 
művei: A pénzintézetek reformja, Osztrák 
és magyar indexszámok, Indexnummer, Kül
kereskedelem és váltóárfolyam, Aranyázsió 
és áralakulás, Kereskedelmi mérlegünk pasz-
szivitásáTÓl. Műveivel több ízben nyert pá
lyadíjat. A Magyar Tudományos Akadémia 
levelező tagja. Vármegyei törvényhatósági bi
zottsági tag. Fejér megye választotta felső
házi taggá. 

Jankovich Bésán Endre (gróf, pr ibéri és 
vuchini), nagybirtokos, orsz. gyűl. képviselő. 
Szül. Terezovác, 1884. Középiskoláinak be
fejezése után a magyaróvári gazd. akadémiát 
végezte el. A háború alatt 27 hónapig szol
gált a harctéren, a 14-es huszárezred köte
lékében. A háború utolsó évében hat Dunán
túli vármegye élelmezési kormánybiztosa 
volt. A kommün után a nemzeti hadsereg 
kötelékébe lépett és 1921. mint sz. k. száza
dos szerelt le. Az ugodi kerület választotta 
képviselőjévé 1922. és 1926. pártonkívüli 
programmal. 

Jankovits Gyula, szobrászművész, szül. 
Budapest, 1865. Iskoláinak befejezése után 
Münchenben, majd Bécsben folytatta tanul
mányait . Hazaérkezése után Libatolvaj c. 
szobrával széleskörben keltette fel az érdek
lődést maga iránt. Számos emlékművet al
kotott, amelyek közül különösen kiemelked
nek Szent Gellért, Szarvas Gábor c. szobrai. 
Stílusát kötetlenség és a reálizmus szeretete 
jellemzi. Müveivel több kitüntetést nyert . 

Jankovich László, egyet. ny. r. t anár , 
szül. Bpest, 1887 jún. 27. Középiskoláit és 
egyet, tanulmányai t a fővárosban végeate. 
Orvosi oklevelének megszerzése u tán a bpesti 
egyetem kórbonctani intézetében egyet, gya
kornok, majd tanársegéd lett. 1915. tvszéki 
orvosi képesítést nyert. Hosszabb ideig pro-
szektora volt az Állami gyermekmenhelynek, 
az Üjpesti gyermekkórháznak és a Fehér 
Kereszt gyermekkórháznak. A háború alatt 
mint népfölkelő főorvos há rom évig katonai 
szolgálatot teljesített és egyideig a 16. számú 
helyőrségi kórház labora tór iumának vezetője 
volt. A bpesti egyetem orvosi kara 1921. ma
gántanár rá képesítette, 1925. pedig a szegedi 
egyetemen a tvszéki orvostan ny. r. t anára 
lett. A kórbonctan és a tvszéki orvostan 
tárgyköréből számos szakközleménye jelent 
meg a magyar, német és francia szaklapok-
ban. A szegedi egyetem orvosi karának 1928— 
1929. jegyzője volt és 1929—1930. dékánja. 

Jankovics Tibor , törvényszéki bíró, szül. 
Egerben, 1883 nov. 12. Középiskoláit és jogi 
tanulmányai t szülővárosában végezte. Utána 
ott lépett a bíróság szolgálatába. 1921. a 
lugosi járásbírósághoz nevezték ki bíróvá, 
ahol a megszállásig teljesített szolgálatot. A 
szerbeknek megtagadta a hűségesküt, amiért 
az ottani hatóságok kiutasították. Bpestre 
menekült és a büntetőtörvényszék vádtaná
csához osztották be, hol 6 esztendeje a leg
súlyosabb konszolidációs perek, bűnügyek 
előadójaként szerepel. 

Janky Kocsárd (bulcsi), vitéz, lovassági 
tábornok, a m. kir. honvédség főparancsnoka, 
szül. Déván, 1868 febr. 11. Atyja: bulcsi J anky 
Lajos, altábornagy, anyja: lósádi Fekete 
Anna nemzetes asszony volt. Az ifjú Janky 
erős vonzalmat érzett a katonai pálya iránt 
és ezért szülei a kőszegi katonai nevelő inté
zetbe vétették fel. Ennek elvégzése után a 
bécsújhelyi katonai akadémián folytatta ta
nulmányait . 1889. mint hadnagyot a cs. és 
kir. 1-ső huszárezredhez osztották be. 
1896—1898. a wieni hadiiskola hallgatója 
volt. Annak sikeres elvégzése után a vezér
karhoz osztották be. Először a 12. lovasdan
dár vezérkari tisztje volt, majd a szegedi II. 
honvédkerületi parancsnokság vezérkari osz
tályában működöt t . 1903. a kassai III. hon
védkerületi parancsnoksághoz helyezték át. 
1909. a temevásri I. lovashadosztály vezér
kari főnökévé, majd őrnaggyá, 1911. F rank 
Liborius gyalogsági tábornok szárnysegédévé 
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nevezték ki. 1913. mint alezredes az 1-ső hu
szárezredhez vonult be csapatszolgálatra. 
1914. a cs. és kir. 4. huszárezred parancs
nokává neveztetett ki, melynek élén két évig 
küzdött az orosz fronton. Az északi harcté
ren 1916. júniusában Janky ezredes a cs. és 
kir. II. és a Fath-hadtest között beállott hé
zagokba betörő ellenség feltartóztatására ka
pott parancsot. Ezt a feladatát személyes bá
torságának teljes latbavetésével megoldotta, 
az ellenség rohamait visszaverte és az ottani 
arcvonalat tartósan rögzítette. Itt ugyanis 
három és fél nap alatt nemcsak 19 ellensé
ges tömegtámadás omlott össze Janky arc
vonala előtt, hanem egyidőben a szomszéd
jánál két ízben betört ellenséget is kiverte 
onnan tartalékával. Eme dicső haditettéért 
a Mária Terézia-rend lovagkeresztjével tün
tették ki. Az erre vonatkozó okirat kiemeli, 
hogy: Janky „a legnehezebb viszonyok kö
zött kimerült csapatokkal, hős küzdelmek
ben, példát mutató személyes bátorsággal és 
kiváló kezdeményező erővel" hiúsította meg 
az oroszok jól előkészített ismételt áttörési 
szándékát. Janky 1916. augusztus 20-án egy 
erdélyi népfelkelő dandár parancsnoka, 1918. 
pedig a 31. gyalogdandár, majd a 6. lovas
dandár parancsnoka lett. Ε tisztségében a 
piavei nagy támadásban vett részt és elfog
lalta Capo Sile-t. Később az ukrán határon 
harcolt, majd Erdély bástyáit védelmezte. A 
tanácsköztársaság alatt Tordára internálták 
a közben oda bevorfult oláhok. 1919. óta a 
m. kir. honvédség kötelékében eleinte a Duna-
Tisza közti hadosztálynak, később a szegedi 
katonai körletnek, majd vegyesdandárnak 
parancsnoka volt. 1920. tábornokká, 1922. 
altábornaggyá lépett elő. 1922. a kormányzó 
a honvédelmi minisztérium VI. csoportjának 
főnökévé, majd a katonai főcsoport főnö
kévé, 1925. lovassági tábornokká, 1925. okt. 
28-án pedig m. kir. honvédség főparancsno
kává nevezte ki. Halhatat lan érdeme a ma
gyar honvédségnek Európa legkitűnőbb had
seregévé való fejlesztése. 

Jánosy Aurél, kir. kúriai tanácsjegyző, 
szül. Baja, 1879 jan. 30. Középiskoláit Újvi
déken és Budapesten, egyetemi tanulmányai t 
Budapesten végezte. 1900. joggyakornok, 
1913. albíró, 1914. bpesti kir. h szék i bíró, 
majd táblabíró lett. A magy. kir. Kúria kisebb 
fegyelmi tanácsának és büntetőjogi bizottsá
gának, 1920 óla pedig mindkét királyi és 
országos legfőbb fegyelmi bíróságnak is a 
jegyzője. Több jogi és szépirodalmi cikke 
jelent meg. 

Jánossy Gábor, orszgyűl. képviselő szül 
Nemesmagasi (Vas m.), 1870 szept. 18. Kö
zépiskolai t anu lmánya inak befejezése után a 
bpesti tud. egyetem jogi ka rának hallgatója 
volt. Eleinte, mint ügyvédbojtár működöt t . 
1897. Vas vm. szolgálatában kezdte meg köz
életi pályafutását. Fokozatos előléptetések 
után árvaszéki elnökké választották. Celldö

mölk választókerület egységespárli program
mal küldte az országgyűlésbe. Társadalom
politikai vonatkozású és más cikkei a íővá-
rosi és vidéki lapokban je lennek meg. Több 
önálló kötetet adot t ki . 

I János i György, ref. lelkész, szül. Bereg-
; szász, 1889 febr. 8. Középiskoláit szülővá

rosában, teológiai tanulmányai t Sárospata-
: kon és Budapesten végezte. Pályafutását a 

vi lágháborúban kezdte, ahol tábori lelkész-
• ként szolgált két éven keresztül. Tolnavár-

aîjan lelkésszé választották.. A mezőgazda
sági kérdésekkel kapcsolatban állandó tudo
mányos kísérleteket végez. Jelentős szépiro-

: dalmi munkásságot fejt ki és Rab c. regénye 
! feltűnést kelteti. A Tolnamgyei lapokban 
; megjelent publicisztikai írásai a fővárosban 
| is feltűntek és cikkei a Pesti Naplóban, va-
j lamint a Magyarországban jelennek meg. 

Jánosy Zoltán, ny. á l lamti tkár , szül. 
Nagyléta, 1868. Teológiai és filozófiai tanul
mányait a bpesti és zürichi egyetemeken vé-

j gezte. 1891. a debreceni gimnázium tanára 
lett, majd több külföldi tanulmányutat tett. 
1898—1902. Hajdusámsonban fejtett ki lel-

; készi működést, 1902 óta pedig Debrecen vá
ros lelkésze. 1906. Debrecen város törv.-hat. 

: bizottságának tagjává választották. Az 1908.-Î 
, városi választásokon az addig ura lmon volt 
j párt tal szemben az ö elnöklete alatt álló pár-
I tot jut tat ta uralomra és ebben a minőségé-
! ben vezető szerepet vitt a városi ügyekben. 
\ Az országos politikába 1908. kapcsolódott 
j be, mikor is a debreceni kerület pártonkívüli 

radikális függetlenségi p rogrammal képvise
lőjévé választotta. Később a Károlyi-párt 
tagja lett. Képviselőházi felszólalásai min
denkor figyelmet kellettek. 1918. a nemzeti 
tanács tagjává választották. Ugyanazon év
ben a Károlyi-, majd a Berinkey-kormány· 
ban a belügyi ál lamtitkárságot vállalta el. 

Janovics Pál , hír lapíró, szül. Ungvár, 
1871 augusztus 25. Középiskoláit Budapesten 
végezte, majd jogi tanulmányokat folyta
tott a budapesti tudományegyetemen. Hír
lapírói pályáját 1889. kezdte meg az Egyei. 
értés című lapnál. A Magyar Hírlap alapí
tásakor annak szerkesztőségi kötelékébe lé
pett. Később a Pesti Napló, majd a Budapeti 
Napló belső dolgozótársa lett. 1910 óta Az 
Est lapok munkatársa . 

Janovitz József, r.-t. ügyvezető igazgató, 
szül. Budapest , 1873 február 10. Iskolai ta
nulmányai t Budapesten végezte, majd a 
Phönix Biztosító r.-t. tisztviselője lett. 1891. 
a Foncière, 1911. a Hungária Biztosító 
Társaság kötelékébe lépett. 1920 óta, mint 
a Foncière Általános Biztosító Intézet ügyv. 
igazgatója fejt ki értékes tevékenj7séget. Szak
lapokban számos cikke jelent meg. 

Jánszky Béla, építész, született Ózd, 
Ï884 júl. 19. Oklevelet 1906. a bpesti mű
egyetemen szerzett, ahol Schulek Frigyes ta
ní tványa voll, majd Lechner Ödön szoro-
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sabb köréhez tartozott. 1905. Tátray Lajos
sal és Kozma Lajossal megalakította a népies 
irányú magyar építészek csoportját. 1907. 
megnyerte a nagy állami építészeti díjat. 
Többször beutazta egész Európát, majd hosz-
szabb ideig élt Angliában Több hazai és kül
földi kiállítás tervezésében vett részt. Első 
magyar szellemű müve a zebegényi temp
lom. 1909. Falus Elekkel és Iványi Grün-
wald Bélával együtt megalapította és tervezte 
a kecskeméti művésztelepet. Ettől kezdve 
élénk részt vett a művészeti mozgalmakban. 
Több aranyérmet és pályadíjat nyert. 1911. 
a kecskeméti földrengés után a város újjá
építésének vezetésével bízták meg. 1909— 
1916., majd újabban 1925-től Szivessy Ti-
boral dolgozott. Közös müveik a kecskeméti 
városi kaszinó, Márkus Emilia kastélya, az 
F. T. C. pálya, a Nádorutcai Festetics bér
palota, a Fórum filmszínház, a pesterzsébeti 
reálgimnázium, stb., számos bérház, iskola, 
stb. Jánszky építette a nagycenki Széchenyi-
mauzóleumot, valamint a Benczur-mauzo-
leumot. A háború végén előadója volt a 
Közmunkákat előkészítő orsz. bizottságnak, 
később a Munkaügyi bizottságnak, vezető 
tagja a Magyar Építőművészek Szövetségé
nek. Tevékeny irodalmi működést fejt ki. 
Számos cikke jelent meg szak- és napilapok
ban. Önálló munkája: A magyar I ormatör ek 
vések története építőmüvészetűnkben. Egyik 
alapítója és ügyvezető elnöke a Lechner 
Ödön Társaságnak, igazg. tagja számos kul
turális és közhasznú társaságnak. J. a kor
szerűségre és magyarságra törekvő haladó 
építészeti irány egyik leglelkesebb harcosa. 
Müveit szigorú logika és nemes egyszerű
ségre törekvő nemzeties művészet jellemzi. A 
mai élet éles megfigyelője, elveit érvényesíti 
gazdaságos és célszerűségre törekvő alapraj
zaiban is. 

Jármay Elemér, h. államtitk., szül. Bu
dapest, 1878 okt. 8. Középiskoláit a bécsi 
Theresiánumban, az egyetemet Bécsben és Bu
dapesten végezte. Bécsben jogtörténelmi ál
lamvizsgát tett és Bpesten államtud. oklevelet 
nyert. Utána Angliában és Franciaországban 
hosszabb tanulmányúton volt, majd a mün
cheni egyetemen kereskedelem-politikai tanul
mányokat folytatott. 1903. a kereskedelem
ügyi minisztérium kötelékébe lépett, ahol az 
elnöki, a kereskedelem-politikái és a folyam-
és tengerhajózási osztályokban működöt t . 
1919. a külügyminisztériumba helyezték át 
és mint miniszteri tanácsos a közlekedési 
ügyosztályt vezette. A békedelegáció szakér
tője és a folyam- és tengerhajózási kérdések 
előadója volt. 1920—22. a Nemzetközi Duna-
bizottság magyar képviselőjének helyettese
ként működött, majd a párisi Nemzetközi 
Dunakonferencián képviselte Magyarországot. 
A dunai hajótér kérdésének rendezésére al
kotott választott bíróságnál mint a magyar 
kormány képviselője működött . A Jóvátételi 

Bizottságnál a folyamhajózási ügyekben kép
viselte Magyarország érdekeit. 1922. kiváló 
szolgálatainak elismeréséül a h. államtitkári 
címet kapta és a M. Kir. Folyam- és Tenger
hajózási r.-t. igazgatójává nevezték ki. Mint 
a folyamhajózási jog és a Dunakérdés kiváló 
szakértője, széleskörű tudományos és irodal
mi tevékenységet fejtett ki. A Nemzetek Szö
vetsége keretében a hajózási jog egységesíté
sére alkotott bizottság tagja, a Nemzetközi 
Keresk. Kamara Magyar Nemzeti Bizottságá
nak hajózási előadója. A Külügyi Társaság 
elnöki tanácsa tagjává választotta. A koronás 
arany érdemkeresztnek, a Ferenc József-rend 
lovagkeresztjének, a II. o. polg. hadiérdem
keresztnek tulajdonosa. A katonai érdekek 
előmozdításáért 1909-ben legfelsőbb elisme
résben részesült. 

Jármy Béla (jármi és szolnoki), ügyvéd, 
ny. főispán, szül. Császló (Szatmár vm.), 1881 
máj . 25. Középiskolai t anu lmánya inak befe
jezése u t án a bpesti, majd a kolozsvári tud. 
egyetem jogi k a r á n a k hallgatója volt, ahol 
jogidoktor i oklevelét nyer te . Ügyvédi vizsgát 
Bpesten tett. 1908. Szatmár m. tb. tiszti-fő
ügyészévé nevezték ki. 1911. a fehérgyarmat i 
kerület 48-as Kossuth-párt i p rog rammal 
orszgyűl. képviselőjévé választotta. Kerüle
tét az összeomlásig képviselte. A háború alatt 
ka tona i szolgálattételre vonult be. Hadiérde
meit számos kitüntetéssel ju ta lmaz ták . 1920. 
Szabolcs vm. főispánjává nevezték ki. 1922. 
elhagyta hivatalát . Szabolcs vm. törvhatósá-
gának választott örökös tagja. Jelenleg ügy
védi gyakorla tot folytat. 

Jármy István, ügyvéd, szül. Eperjeske, 
Í879. A bpesti egyetemen végezte tanulmá
nyait, majd az ügyvédi vizsga letétele u tán 
1905. ügyvéd lett. Szabolcs megye tiszteletbeli 
főügyészévé választották. Több uradalom 
jószágigazgatója volt és később ügyvédi gya
korla ta mellett maga is gazdálkodott . 1910. 
a tiszaháti kerület Kossuth-párti program
mal képviselőjévé választotta. 

Já rossy Jenő, ügyvéd, zeneszerző, szül. 
Szegeden, 1887 okt. 21. A budapest i egyete
men szerzett jogi doktorátust és Marosvásár
helyen tett ügyvédi vizsgát. Közben a Zene
művészeti Főiskola növendéke is volt. Részt
vett a háborúban és hosszabb időt töltött a 
frontokon. Utána a fővárosban nyitott ügy
védi irodát. A magyar népzene fejlesztése te
rén évek hosszú sora óta érdemes tevékeny
séget fejt ki. Számos dalt szerzett és magyar 
nótáival népszerűvé lett az országban. A Ma
gyar Cigányzenészek Orsz. Egyesületének 
ügyésze. 

Jaschik Almos, festőművész, (grafikus) 
tanár, műegyetemi előadó, szül. Bártfa, 1885 
jan. 5. Középiskolai tanulmányainak, majd 
a Képzőművészeti főiskola rajztanári fakul
tásának elvégzése u tán helyettes tanár a Fő
iskolán, később rendes tanár a fővárosi ipar
rajziskolában. 1921 óta saját grafikai isko-
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Iáját vezeti, mely a leghaladottabb grafikai 
és művészeti törekvések szolgálatában áll. 
Művészi téren mint illusztráló grafikus köz
ismert. A múlt század nagy magyar költőinek 
verskötetein kívül számos külföldi író köny
veit illusztrálta, azonkívül nagy számmal ké
szít kötésterveket ismertebb kiadóvállalataink 
részére. Illusztrációval a Nemzeti Szalon gra
fikai kiállításain két ízben az állami illuszt
ráció-díjat, egy ízben a székesfővárosi aqua-
rell-díjat nyerte el. Tervezője az 1928 óta 
forgalomba kerülő magyar bankjegyeknek. 
Müvei nagyrészt bel- és külföldi múzeumok, 
kiadóvállalatok és műgyűjtők bir tokában 
vannak. Művészetét a rajzi formák hangsú-
lyozottsága, az ornamentális gazdagság és a 
fantasztikum felé való vonzódás jellemzik. 
Szakirodalmi tevékenysége jelentős. Kima
gasló munkája A könyvkötőmesterség című 
könyve. A Művészeti Lexikon munkatársa 
volt. 

Jávor Pál, r.-tanáesos, szül. Bpest, 18S7 
nov. 20. Középiskoláit és az egyetemet a fő
városban végezte, ahol á l lamtudományi okle
velet nyert. A háborúban harctér i szolgála
tot teljesített s II. ο. vitézségi érmet és Ká-
roly-csapatkeresztet nyert . 1904 aug. 1-én lé
pett az ál lamrendőrség kötelékébe s mint 
előadó a főkapitányság bűnügyi osztályán 
és a Belügyi Nyomozóosztályon működöl t . 
1925 óta a Külföldieket Ellenőrző Hivatal 
helyettes vezetője. 

Jávorka Sándor, múzeumi igazg., szül. 
Hegy bánya, 1883 márc. 12. Középiskoláinak 
elvégzése után a bpesti tud. egyetem hallga
tója lett. ahol filozófiai oklevelet nyert. Ta
nulmányainak befejezése után a bpesti egye
tem növénytani tanszékének gyakornoka volt. 
1905. a Magyar Nemzeti Múzeum kötelékébe 
lépett, ahol 1907. segédőr, majd 1914. őr lett, 
1919 óta osztályigazgató. A múzeum virágos 
növénygyűjteményének kezelője. A magyar 
flórán kívül főleg a Balkán flórájával fog
lalkozik, e téren számos florisztikai kérdést 
tisztázott és kutatásai során több új növényt 
fedezett fel, számos növényt nevéről neveztek 
el. A Természettudományi Társulatnak vá-
lasztm. tagja. Tudományos munkái közül 
nevezetesebbek a Magyar flóra meghatározó 
kézikönyve, mely munka először foglalja 
össze a történelmi Magyarország virágos nö
vényfajait. Ezzel a munkájával a M. Tud. 
Akadémia Marcibányi-díját nyerte. Ennek 
folytatásául kiadja a Magyar flóra képekben 
címmel a magyar flóra képes atlaszát. Albá
niai kutató útjának eredményeit a M. Tud. 
Akadémia adta ki. A magyar Linnének, Ki-
taibel Pálnak klasszikus herbáriumát egy kri
tikailag átdolgozott nagy katalógusban bo
csátotta nyilvánosságra. 

Janern ik István, r.-í. ügvv. igazg., szül. 
Cibakházán, 1878. Iskoláit Nagyváradon és 
Berlinben végezte, 1911. alapította meg cé
gét. A háború alatt megsebesült és orosz fog

ságba került. Hazatérte u tán gyárát szélesebb 
alapokra fektette és azóta, mint ügyv. igazg. 
irányítja. Az iparfejlesztés terén elért érde
meiért a főváros kitüntetésben részesítette. 

Jedlicska Béla, szegedi kir. közjegyző, 
szül. Mártfűpuszta, 1860 aug, 13. Középisko
láit Szarvason és Iglón, a jogi egyetemet 
Bpesten végezte. 1900. közjegyzővé nevezték 
ki Pa lánkára , 1904. pedig Szegedre helyez
ték át és azóta itt működik . A város társa
dalmi életében jelentős szerepet játszik. A 
szegedi városi pár t ügyvezető elnöke, a tör
vényhatóság és a közigazgatási bizottság 
tagja. Számos kul turál is és tá rsadalmi egye
sületnél tölt be tisztséget. J. a szegedi köz
jegyzői k a m a r a elnökévé választot ták. 

Jedlicska Jenő dr., ügyvéd, szül. Zenta, 
1887 júl. 10. Középiskoláinak elvégzése után 
a budapesti tud. egyetemen jogot, majd böl
csészetet hallgatott; 1909. gyorsíró-tanári, 
1912-ben jogtudori, 1913. ügyvédi oklevelet, 
1914. katonai védői képesítést nyert . Ami
kor a szerbek a délvidéket megszállották, a 
magyar polgári párt elnöke volt Zentán, 
ahonnan a hűségeskü megtagadása és a szerb 
tisztekkel történt összetűzései miatt kiutasí
tották; azóta Budapesten ügyvéd, főkép há
zassági és büntető perekkel foglalkozik. Éve
ken keresztül mint hírlapíró is működött , eb
ben a minőségében politikai és irodalmi mun
kásságot fejtett ki. 

Jegg Géza, közigazgatási tanácsnok, szül. 
Budafok, 1896 máj . 25. Középiskoláit Pécsett, 
egyet, tanulmányai t Pécsett és Bpesten vé
gezte, ahol 1920. jog- és államtudományi 
doktorátust szerzett. A háború alatt mint 
tart. hadnagy harctér i szolgálatot teljesített. 
A bronz vitézségi éremmel és a Károly-csa-
patkereszttel tüntették ki. 1925. az ügyvédi 
pályára lépett. 1927. Budafok városa köz-

i igazgatási tanácsnokává választotta. A r. k. 
| egyházközség képv.-testületének és számos 
| más társadalmi egyesületnek tagja. 
j John Kálmán, tvszéki tanácselnök, szül. 
j Hunatöldvár, 1883 aug. 9. Középiskoláit Ko-
í lozsvárott és Sziékesfehérvárott az egyetemet 

Bpesten és Kolozsvárott végezte. 1911. ügyv. 
oki. nyert . Pályáját a gödöllői járásbíróságon 
kezdte meg. Mint jegyző az aradi kir. tvszék-
hez került , később Nagyváradra helyezték 
át, ahol megkapta albírói kinevezését, majd 
ismét Gödöllőre került , mint járásbíró. 
Utóbb a ráckevei jb í róság elnöke volt. 1928. 
elnöke lett a pestvidéki kir. tvszék egyik 
polgári tanácsának. A háború alatt az orosz 
és olasz harctereken küzdött ; érdemeiért a 
koronás ezüst érdemkereszttel , a bronz vi
tézségi éremmel és a Károly-csapatkereszttel 
tüntették ki. 

Jékey Dániel íporcsalmai és bulyi), kú
riai bíró, szül. Magyar-Lápos, 1866 júl. 21. 
Középiskoláit és egyet, tanulmányai t Kolozs
várott végezte és 1890. a kolozsvári tvszék 
joggyakornoka lett. 1892. aljegyző, 1894. a 
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kolozsvárvidéki járásbíróság albírája, 1897. 
a kolozsvári ítélőtábla tanácsjegyzője, 1899. 
pedig a kolozsvári tvszék bírája lett. 1906. 
elnöki titkárnak nevezték ki a kolozsvári 
ítélőtáblához; 1908. mint ítélőtáblai bíró Ma
rosvásárhelyen működött és 1910. ismét a 
kolozsvári táblához került. 1918. mint a Kú- ; 
ria bírája működik. Házassági vagyonjog az ! 
0. P. T. K. területén címen munkát írt. Ré- j 
gébben cikkírója volt a jogi folyóiratoknak. I 

«Iákéi Sándor (bulvi és jékei), nagybir to- I 
kos, íelsöhá/ί tag, szül. Fehérgyarmat, 1869. '. 
Középiskolai és egyetemi tanulmányainak 
belejeze.se után hosszabb külföldi tanulmány- : 
uiat íetl, 1890. vármegyei szolgálatba lépett, j 
1895. Ά fehérgyarmati járás főszolgabírájává j 
választották. 1917. Szatmár megye és Szat- \ 
márném Ίί főispánjává nevezték ki. 1920. a j 
vármegye közigazgatási bizottságának tagja j 
és a mezőgazdasági bizottság elnöke lett. A j 
Tiszántúli Mezőgazdasági Kamarának igaz
gató-választmányi tagja. A Szatmármegyei | 
Takarékpénztár elnöke. ,Αζ Egyesített Ugo-
csa-Szatmár-Rereg megyék törvényhatósága 
választotta felsőházi taggá. 

Jekel Péter, ny. helyettes á l lamti tkár , 
szül. Földvár, 1869 aug. 7. Középiskoláinak 
és egyetemi tanulmányainak elvégzése, vala
mint az államtudományi doktorátus megszer- j 
zése után 1893. a belügyminisztériumban 
kezdte meg működését. A minisztériumban a 
gyámügyi, városi és rendőri osztályokban 
teljesített szolgálatot. A háború alatt e mel
lett a menekültügyet is intézte, majd min. 
tanácsossá történt kinevezése u tán a rendőri j 
főosztály vezetésével bízták meg. Ebben a j 
minőségben a háborús sztrájkmozgalmak el- ! 
fojtása és általában a belső rend fenntartása | 
volt a feladata. A háború alatt szerzett ér
demeiért a III. o. vaskoronarenddel és a Fe
renci József-rend hadiékítményes középke
resztjével tüntették ki. 1917. II. Vilmos né
met császárnak Romániába és Galíciába tör
tént utazásakor J. kísérte az országban a csá
szárt. Az októberi iOradalom idején elmozdí
tották állásától. 1920. nyugalomba vonult. J. : 
a magyarországi németek társadalmi és kultu- j 
ralis mozgalmainak egyik legtekintélyesebb j 
vezéralakja. A. Magyarországi Német Népmü ! 
velési Egyesület irodafőnöke. Foglalkozik | 
műfordításokkal is, szép sikerrel. 

Jekelfalussy Zoltán (jekel- és margitfalvi), 
felsőházi tag, szül. Variháza (Zemplén m.), 
1862 jún. 4. Középiskolai t anu lmánya inak 
befejezése után a bécsi, majd a bpesti tud. 
egyetemek jogi karának hal lgatója volt. ahol 
jogi és államtudományi államvizsgát tett. 
1893. a földművelésügyi minisztériumban, 
mint s.-fogalmazó kezdte meg pályafutását . 
1897. miniszteri fogalmazóvá nevezték ki és 
a pénzügyminisztériumba helyezték át. 1905. 
min. tanácsosi rangban a belügyminiszté-

. rium elnöki osztályának élére került , majd 
kivándorlási kormánybiztos lett. 1917. F iume 

kormányzói székébe került . Az utolsó ma
gyar fiumei kormányzó . A forradalmak u tán 
nyugdíjba ment. A Szent István-rend kiske
resztjének, a Lipót-rendnek, az I. o. polgári 
érdemkeresztnek és még számos kitüntetés
nek tulajdonosa. Több közgazdasági vállalat 
vezetőségének tagja. Valóságos belső titkos 
tanácsos, cs. és kir. kamará s . Az a lko tmányos 
élet helyreál l í tása u tán a miniszteri esküté
teleknél ismét betöltöt te zászlósúri szerepét. 

Jemnitz Sándor, zeneíró, kr i t ikus , szül. 
1890. A Népszava zenerovatának szerkesztője. 
Önálló szerzeményei közül legjelesebb a 
Ganyméd és Ghiotta c. pantomimek. Eredeti 
versei a Népszavában jelennek meg. Modern 
szempontokból és nagy hozzáértésről ta
núskodó zenei krit ikáit és tanulmányai t a 
legszámottevőbb külföldi zenei szaklapok 
közlik. 

Jendrass ik Alfréd, ny. h. államtitk. , szül. 
1866 júl . 1. Középiskolai és műegyetemi ta
nu lmánya inak befejezése, valamint építészi 
oklevelének elnyerése után, 1893. ál lami 
szolgálatba lépett és a keresk. minisz tér ium 
megbízásából az állami építkezések ellenőr
zését, illetve vezetését lát ta el. 1899. beren
delték a keresk. minisztér ium magasépítési 
osztályára, ahol több postaépületet tervezett. 
Később állami ösztöndíj jal külföldi tanul
mányu ta t tett a modern építési módok elsa
já t í tására . 1911. a modern kórházépí tkezés 
alapelveinek megírására hirdetet t pályázat 
díját, ha ta lmas felkészültségről tanúskodó 
munkájáva l J. nyer te el. Működése alat t so
kat foglalkozott a tá rsadalmi lakásüggyel és 
hivatalból résztvett a londoni és bécsi la
kásügyi kongresszuson is. 1922. h. ál lamtit
ká r r á nevezték ki. 1926. nyugdíjba vonult. 

Jendrassik Kornél, min. tan., m. kir. 
szabadalmi bíró, szül. Bpest, 1868 jún. 23. 
Tanulmányai t a bpesti és darmstadt i műegye
temen végezte, ö t éven át a m. kir. Posta 
mérnöki ka rában dolgozott. 1899 óta a sza
badalmi bíróságnál működik. Nagy szakkép
zettségéről belföldi lapokban megjelent szak
cikkei tesznek tanúságot. Közismert szaktevé
kenységéért 1920. min. tan. címmel tüntet
t é k ' k i 

Jendrass ik Lóránd, egyet, m.-tanár, szül. 
Alsó-Pakony, 1896. Középiskoláit és egyet, 
tanulmányait Bpesten végezte. A háborúban 
résztvett, megsebesült. 1919 a bpesti egye
temi élettani int. gyakornoka, majd a leideni 
egyetem gyógyszertani intézetében asszisztens. 
1923. mint tanársegéd hazatér t Bpestre. 1925— 
1926. a berlin-dahlemi biológiai intézetben 
dolgozott. Ezóta a pécsi belklinika laborató
r iumának vezetője. 1927-ben habilitálták ma
gántanárrá. Physiológiai és pharmakológiai 
szakmunkái német és magyar nyelven jelen
tek meg. Ezek között jelentősebbek: Alka
loida-hatások befolyásolása, Az ideghatás hu-
morális átvihetősége melegvérûn, A concent-
rátióváltozás pharmakológiája, Vegetatív ha-
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tások mechanismusa, Epefesték-meghatározás, 
Az agyvelő phisiologiás hatóanyagai, Mikro-
gravimetria, A potentiál-hatások magyarázata 
(előadása Bostonban, 1929). 

Jeney Aaladár (nagyenyedi), ügyészs. al
elnök, szül. Kolozsvár, 1872 dec. 6. Közép
iskoláit és jogtud. tanulmányai t Kolozs
várott végezte, a bírói vizsgát Bpesten tette 
le. Mint jegyző a kolozsvári kir. tvszéknél 
kezdte meg működését, a kolozsvárvidéki 
jbíróságon albíró, majd a kolozsvári kir. 
ügyészségnél alügyesz és ügyész lett. 191-4. 
átvette a kolozsvári ügyészség vezetését, itt 
a II. oszt. polgári hadiérdemkereszt tel tün
tették ki. 1919. a hivatali eskütétel megtaga
dása miatt a románok kiutasí tot ták. 1921. 
beosztották a pestvidéki kir. ügyészséghez. 
1928. a III. fiz. csoport cím és jellegével fel
ruházot t ügyészségi alelnökké nevezték ki. 

Jenkorszky Sándor, polç. isk. igazg., 
szül. Pálócz, 1876 jűl. 31. Középiskoláinak be-
í'ejezése után Bpesten a polg. isk. tanárkép
zőt végezte el, majd a kultuszminisztérium 
szolgálatába lépett. 1907. az újpesti polg. fiú
iskola tanára lett ós 1908. megkezdte az if
júság katona ' nevelését, melyet ma már a 
törvény is előír. 1914. az újpesti I. sz. polg. 
fiúiskola igazgatójává nevezték ki. A Levente
egyesület elnöke, a K. I. S. O. K. vélemé
nyező bizottságának kinevezett tagja. 

Jeszenszky Kálmán, prelátus, apátplé
bános, szül. Balassagyarmat, 1873. okt. 11. 
Középiskoláit Losoncon és Esztergomban, 
teológiai tanulmányait Esztergomban vé
gezte és 1896. pappá szentelték. 1897. bpesti 
hitoktató és 1900. felsőbb leányiskolái és 
leánygimnáziumi hi t tanár lett. 1905 óta Ba
lassagyarmat plébánosa, 1914. apát tá és 1924. 
prelátussá nevezték ki. Jelentős egyházi, pe
dagógiai és szépirodalmi munkásságot fejt 
ki. A fővárosi és vidéki lapok állandó mun
katársa. Eredeti Madách-tanulmányait most 
rendezi sajtó alá. A Madách Irodalmi Társa
ságnak, a Vármegyei Múzeum Társaságnak 
alelnöke. A vmegyei törv. hat. biz. és a vá
rosi képv. test. tagja. A Körzeti Hitelszövet
kezet igazgatója és a végrehajtóbizottság 
tagja. 

Jeszenszky Miklós (báró, nagyjeszeni), 
a Hitelbank cégvezetője, szül. Bpest, 1891. 
Középiskoláit a bécsi Theres ianumban vé
gezte. 1912. belépett a Magy. Ált. Hitelbank 
szolgálatába. Közben jogi tanulmányokat is 
folytatóit. 1915. önként jelentkezett hadi 
szolgálatra. A háborúban az ezüst és bronz 
Signum Laudisszal, a II. o. ezüst és bronz 
vitézségi éremmel, a sebesülési éremmel és 
a Károly-csapatkereszltel tüntették ki. A há
ború után folytatta működését a Hitelbank
nál, ahol 1920. cégvezetővé nevezték ki. 
1924—26. különleges megbízatással a Her
mes Magyar Ált. Váltóüzlet r.-t. bécsi fiókjá
nál, majd 1928-ig a Dunántúli Mésztégla és 
Kőipar r.-t.-nál működött , mint igazgató. 

1929. első felében a Hitelbank érdekkörébe 
tartozó Általános Hitelbank r.-t. szabadkai 
pénzintézet távollevő vezérigazgatójának he
lyetteseként működöt t , jelenleg pedig mint 
a Hitelbank megbízottja a Magyar Általános 
Gépgyár r.-t.-hoz, Mátyásföld, van delegálva. 

Jeszenszky Sándor (báró, nagyjeszeni), 
nagybirt . , felsőházi tag, szül. 1857 márc. 11. 
Középiskolai t anu lmánya inak befejezése után 
Bpesten, majd Belgium egyetemem folytatott 
jogi t anu lmányoka t . Hazaérkezése után 
Tolna m. tb. főjegyzője lett. A politikai élet
ben tevékenyen résztvett és mint a nógrád
megyei ellenzék vezére, je lentős helyet ví
vott ki magának Bánffy Dezső és Széli Kál
mán kormányza ta idején. Azóta birtokán él 
s a vármegyei életben ma is tevékenyen 
részt vesz. 1885. az új főrendi törvény meg
szüntette főrendiházi tagságát és birtokai ke
zelését vette át. Az örökösjogú családok vá
lasztották felsőházi taggá. 

Joannovich Emil (szentandrási) , ügy-
I véd, az Országos Társadalombiztosító Intézet 
j aligazgatója és ügyészségének vezetője. Szül. 

Buziásfürdő, 1891 júl. 15. A m. kir. Keleti 
Akadémia elvégzése után a budapesti egye
temre iratkozott be, ahol jogtudori okleve
let nyert. Abszolválta ezenkívül a pénzügyi
fogalmazói szakvizsgát, majd bírói és ügy
védi vizsgát tett. 1914. Temes vármegye árva
széki ü lnökké választotta. A háború alatt 
mint főhadnagy a cs. és kir. 7-ik Vilmos
huszárezredben teljesített szolgálatot és több 
badiékí tményes kitüntetést nyert . A keres
kedelemügyi minisztériumtól mint miniszteri 
t i tkár 1924. vált meg. Köztisztviselői mun
kásságának elismeréseként nevezték ki az 
Országos Társadalombiztosító Intézet aligaz
gatójává. 

Joanovich Pál , ny. á l lamti tkár , felsőházi 
tag, szül. Bpest, 1860 júl . 22. Középiskolai 
és jogi t anu lmánya inak befejezése után ál
lamszolgálatba lépett. 1891. a pénzügymi
nisz tér iumba rendel ték. 1895. a miniszterel
nökség közjogi osztályában a szerb nemzeii-
ségi és görögkeleti szerb egyházi ügyek in
tézésével, majd a közjogi osztály vezetésével 
bízták meg. 1896. a Ferenc József-rend lo
vagkeresztjét nyerte el. Működése alatt a 
szerb egyházak és nemzetiségek, valamint 
Bosznia-Hercegovina és Horvátország ügyeit 
intézte. Rákóczy Ferenc hamvainak hazaho
zatala érdekében sokat fáradozott . Teljha
ta lmú biztosi minőségben több ízben gyako
rolt felügyelelet a gör.-kel. szerb egyház au
tonóm vagyoni ügyei felett. A háború alatt 
tart . honvédszázadosi r angban vonult be, ké
sőbb azonban a tescheni főhadparancsnok-
sághoz osztották be, mint főkormánybiztos-
helyettest. 1916. a Lipót-rend lovagkeresztjé
vel, majd 1917. a hadiékítményes Lipót
renddel , a Vöröskereszt hadiékí tményű dísz
jelvényével és I. o. polg. háborús érdemke
reszttel tüntet ték ki. 1918. államtitk. rangra 
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ték ki. Igazgatói működése alatt az intézet 
ipari üzemét magas színvonalra emelte. 
Gyógypedagógiai szakcikkei különböző la
pokban jelentek meg. 

Joódy Miklós. (jócli), min. tan. pénzügy
igazgató, szül. Máramarossziget, 1873 nov. 
17. Középiskoláit Nagyváradon és Márama-
rosszigeten végezte. Jogi tanulmányokat szü
lővárosában folytatott. Közhivatali pályáját 
is itt kezdte, majd Zalaegerszegre nevezték 
ki pénzügyi fogalmazónak. Különböző vidéki 
városokban működöt t és 1910. mint pénz
ügyi t i tkár Máramarosszigetre került, ahol 
1919. a román megszállás következtében ál
lását vesztette. 1920. pénzügyi főtanácsossá 
nevezték ki és az adófelügyelőségnél nyert 
beosztást. 1923. kinevezték a Budapestvidéki 
pénzügyigazgatósághoz h. pénzügyigazgató
nak. 1924. értékes szolgálatainak elismeréséül 
miniszteri tanácsos és a pénzügyigazgatóság 
vezetője lett. 1925. a pénzügyminisztériumba 
helyezték át. 1926. mint pénzügyigazgató a 
szolnoki pénzügyigazgatóság élére került . 

Josipovich Géza, volt horvát miniszler, 
szül. Jalkovec (Várasd vm.), 1857 jan. 21. Kö
zépiskolai és jogi t anu lmánya inak befejezése 
u tán 1881. a belügyminisztér ium kötelékében 
kezdte meg pályafutását . 1884. a horvát-szla-
vón-dalmát minisz tér ium szolgálatába lépett. 
1887. a vinicai kerület horvát unionis ta pro
g rammal képviselővé választotta, majd a szá-
bor ' az országgyűlésbe küldte. 1897. az Osztrák-
Magyar Bank főtanácsosaként működöt t . 
1903. ismét horvát képviselő lett. 1906. a 
Weker le kabinet horvá t miniszteri tárcáját 
vállalta el. Lukács László k o r m á n y á b a n 
szintén horvát miniszterként működöt t . 1907. 
valóságos belső t i tkos tanácsosi címmel tün
tették ki. Lemondása u t án az Osztrák-Ma
gyar Bankná l folytatta működését . 

Józan Miklós, uni tá r ius püspöki vikárius, 
felsőházi tag, szül. Tur (Torda-Aranyos vm.), 
1869 dec. 6. Középiskolai tanulmányainak 
befejezése után a kolozsvári teológiai aka
démia, majd az oxfordi egyetem bölcsészet, 
filológia és egyháztörténelem ka rának hall
gatója volt. Segédlelkész! működését Pol
gárdin kezdte meg. 1896. Torockón volt lel-
késa, 1899. a bpesti unitárius gyülekezet lel
készévé választották meg. 1920. püspöki viká
riust méltóságra emelkedett . Erdélyi műkö
dése alatt egyházának közügyi igazgatója 
volt. Egyháza és a hitélet kimélyítése érde
kében értékes irodalmi munká t is végzett. 
Az Unitárius Értesítő alapítója és v. szerkesz
tője. A Dávid Ferenc-Egylet elnöke, a Ma
gyar-Székely Egyesület alelnöke. Az egyház
község alapí tásának félszázados évfordulója 
alkalmával kormányzói elismerésben ré
szesült. 

emelkedett és nyugalomba vonult. 1920. fő
városi törvhat. biz. tag lett s élénk részt vesz 
a tvhatósági életben. Ügyvezető alelnöke a 
keresztény községi pár tnak. A főváros tvhat. 
bizottsága választotta felsőházi taggá. A fel
sőháznak jegyzője. A budai I. kerület i Ke
resztény Nemzeti Pár t alapítója s elnöke 
volt. Jelenleg elnöke az I. kerületi Ker. Gaz
dasági és Szociális, vaJamint az Egységes 
Ker. Községi Párt-nak. 

Jób Dániel, író, színigazgató, szül. Arad, 
1880 dec. 22. Tanulmányainak befejezése 
után 1900. hírlapírói pályára lépett. 1907. a 
bpesti Vígszínház rendezője lett. 1908. je
lent meg egyetlen novellás kötete, az Ifjúkor, 
amely a fejlődő modern magyar irodalom 
egyik legértékesebb alkotása. Novellái halk 
hangú, finom történetek, fáradt nosztalgiá
ban szenvedő emberek, szép lelkek szenvedé
sei, a legnemesebb értelemben vett roman
tika modorában. 1913. Orgona, majd 1918. 
Őszi vihar című színdarabja került színre 
és dokumentálta írói képességeit, valamint 
nagy színpadi hozzáértését. 1926 óta J. a 
Vígszínház igazgatójaként működik. Veze
tése alatt a színház megőrizte régi tradícióit, 
a legkiválóbb magyar és külföldi írók mű
veinek színrehozatalával. 

Jókay-Ihász Miklós (ásvai), földbirtokos, 
orszgyűl. képviselő, szül. Bpest, 1892. Közép
iskolai, egyetemi és gazdasági akadémiai ta
nulmányainak befejezése, valamint jogtu
dorrá avatása után, Veszprém megye szol
gálatába lépett, ahol szolgabíróvá, majd fő
szolgabíróvá választották. Később kilépett 
megyéje kötelékéből és b i r toka kezelését 
vette át. A Károlyi-kormány idején az ellen
forradalmi mozgalmakban vett részt, amiért 
a kommunizmus alatt le tar tóztatásba helyez
ték. 1926. a nagyvázsonyi kerület orszgyűl. 
képviselőjévé választotta. Egyháza életében 
előkelő szerepet tölt be. A pápai ref. egyház
megye gondnoka. Jelentős tevékenységet fej
tett ki a gazdatársadalom és a szövetkezeti 
élet megszervezése és kifejlesztése érdeké
ben. 

Jónás Emil, fater melő, szül. Balassa
gyarmat, 1873. Iskolai tanulmányai t szülővá
rosában és Bpesten végezte. A háború alatt 
harctéri szolgálatot teljesített és magatar tá
sáért a koronás arany érdemkeresztet és a 
Signum Laudist kapta. A balassagyarmati 
izr. hitközség elnöke és a Szentegylet másod
elnöke. A vm. törv.-hat. biz. és a városi kép
viselőtestület tagja. 

Joó Sándor, a vakok szombathelyi intéze
tének igazgatója, szül. Buzsak, 1885. ápr. 4. 
Középiskoláit Pécsett, a gyógypedagógiai ta
nárképzőt Bpesten végezte. 1908. kezdte meg 
működését a váci siketnémák intézeténél 
1910. Szombathelyre helyezték az ifjú vakok 
tannevelő és foglalkoztató intézetéhez, ahol 
mint tanár működött. Az intézet fejlesztése 
körül kifejtett hasznos munkásságának elis
meréséül 1922. az intézet igazgatójává nevez-

József főherceg, szül. Alcsuth, 1872 aug. 
9. A Habsburgok magyar ágának sarjadéka, 
József nádor unokája és József főhercegnek, 
a honvédség főparancsnokának fia, Nagyaty-



József 262 József 

jának és atyjának alakjai rokonszenvesen és 
eiválhatatlanul forrtak össze a magyar tör
ténelemmel: magyarok voltak és magyarnak 
vallották magukat az udvarral szemben is. 
Nagynevű elődeinek nyomdokain haladva, 
József főherceg színmagyar nevelésben része
sült, anyanyelve a magyar volt és mindig Ma
gyarországon élve érzésben, lélekben és fel
fogásban egyaránt magyarrá lett. Tanulmá
nyainak befejezése után a hadsereg kötelé
kébe lépett és 1904. a budapesti 1. honvéd
huszárezred parancsnoka lett, majd vezér
őrnagyi rangban a 79. honvédgyalogdandár 
vezetését vette át. Atyja haláláig a József 
Ágost nevet viselte. Ebben az időben már 
tulajdonosa volt a 15-ik dragonyosezrednek, 
a porosz 14. dsidásezrednek, az aranygyapjas
rendnek, a katonai érdemkeresztnek, vala
mint számos kül- és belföldi magas kitünte 
tésnek. 1893. -jiőül vette Auguszta bajor her
cegnőt, Ferencz József király unokáját, Gi
zella főhercegnő leányát. A házasságból há
rom fiú- és három leánygyermek született: 
Gizella leányuk és Mátyás fiuk meghalt, élő 
gyermekeik: József Ferenc főherceg, Zsófia 
főhercegnő, László főherceg és Magdolna fő
hercegnő. Budapesti palotájukban laknak és 
tevékeny részt vesznek minden magyar tár
sadalmi és kulturális mozgalomban. József 
főherceg védnöke volt a Felvidéki Magyar 
Közművelődési Egyletnek, a Budapesti Poli-
klinika Egyletnek, az Országos Pázmány 
Egyesületnek, az Országos Magyar Tűzoltó 
Szövetségnek, az Általános Egyetemi Segély
egyletnek, az Országos Magyar Vadászati 
Egyletnek, az Országos Iparegylelnek, stb. 
1909. a budapesti tudományegyetemen a mű
szaki tudományok tiszteletbeli doktorává 
avatták. 1910. a király távollétében József 
főherceg zárta be trónbeszéddel az ország
gyűlést. 

A háború kitörésekor a 31-ik gyaloghad
osztály parancsnoka volt és eleinte a szerb 
hadszíntéren működött , majd az északi harc
térre ment, ahol résztvett a grodecki ütkö
zetben. 1915. mint a VII. hadtest parancs
noka harcolt a Kárpátokban, majd az olasz 
harctérre vezényelték és a VII. hadtest élén 
vett részt a doberdói harcokban. Egyike volt 
a monarchia legnépszerűbb tábornokainak. 
Mindig a katonái között tartózkodott és igen 
gyakran a tűzvonalban is megjelent, hogy 
személyesen buzdítsa harcosait. Közvetlen 
modoráért , bátor magatartásáért bálványoz
ták katonái, akiknek érdekeit mindenkivel 
szemben védeni igyekezett. Felemelte tilta
kozó szavát az oktalan emberáldozatok miatt, 
emberséges bánásmódot , jobb ellátást köve
telt a frontharcosok részére. A hadseregfő
parancsnoksággal számtalan ízben összeüt
közésbe került, mert a kíméletlen és ember
telen hajszában ember tudott maradni , aki 
átérzi minden egyes emberének szenvedéseit 
és aki a legutolsókkal szemben is baráti ér

deklődést tanúsított, megosztva velük a szen
vedést és a veszedelmet is. Különösen magyar 
katonáiért exponálta magát, amivel aztán a 
hadseregfőparancsnokság gyűlölködését hívta 
ki maga ellen, de a másik oldalon emberei
nek szinte rajongó szeretetét érdemelte ki. 

I. Ferencz József halála után a Predeál-
lól a Prutig terjedő keleti arcvonal parancs
nokságát vette át. Ebben a minőségében fog
lalta vissza az oroszoktól és a románoktól 
Erdély keleti részét. Az orosz hadsereg ottani 
parancsnokával, Scserbacsevvel és a romá
nokkal fegyverszüneti tárgyalásokat kezdett. 
1918. Károly király az olasz hadszíntéren 
működő 6. hadsereg parancsnokává nevezte 
ki. A szerencsétlen kimenetelű piavei csatá
ban az ő hadserege vívta ki az egyetlen győ
zelmet, melynek eredménye a Montello el-
fcglalása volt. Ezt a nagyjelentőségű fegy
vertényt talán teljes frontáttöréssé lehetett 
volna értékesíteni, ha a hadvezetőség nem 
vezényelte volna át tartalékait Conradhoz, 
hogy ott azután hiába vérezzenek el. Ez év 
júliusától októberig a tiroli hadsereg főpa
rancsnoka volt. Itt érte a tábornagyi kineve
zés. Az egyetlen tábornok volt, aki az Ortler 
csúcsán küzdő csapatait meglátogatta. A pia
vei csata alkalmával egy szétvert ezredét 
személyesen gyűjtötte össze és vezette á f a 
Piavén a legnagyobb ágyútüzben. Mikor 1918. 
őszén az összeomlás első jelei kezdtek mutat
kozni és a fegyelem kötelékei széjjelhullás-
sal fenyegettek, személyes megjelenésével és 
megértő, szeretetteljes szavakkal csillapította 
le a lázongás első hullámait. Az Adria és Bu
kovina közötti vonal ekkor már beomlóban 
volt és IV. Károly király öt szemelte ki a 
front parancsnokául . József főherceg ezt csak 
olyan feltétel mellett volt hajlandó vállalni, 
ha az összes magyar csapatokat az ő vezény
lete alá vonják Magyarország határainak vé
delmére. A király ezt el is rendelte, de a ki
vitelre a közben it thon kitört forradalom és 
a frontok teljes felbomlása miatt nem ke
rülhetett sor. A frontról egyenesen Buda
pestre sietett, hogy a forradalom megféke
zésében segédkezzen, de a megindult lavinát 
már nem lehetett megállítani. Tisza István 
gróf azzal fogadta: „Most már késő, Fen
séged makulátlan nevét csak be fogják mocs
kolni, de segíteni már nem lehet". 

A forradalmak alatt családjával együtt 
Magyarországon maradt , sőt a proletárdikta
túra kitörésekor se menekült el. A kommu
nisták internálták és őrizetbe is vették s csak 
az angol király szigorú és határozot t felszó
lí tására hagytak fel zaklatásával. Ez időtől 
kezdve Alcsuthon élt teljes visszavonultság-
ban. 1919. augusztusában elvállalta Magyar
ország kormányzóságát és kinevezte a Fried-
rich-kormányt. Mikor azonban az ántánt 
közbelépett, kénytelen volt a kormányzóság
ról lemondani. Ettől az időtől kezdve telje
sen visszavonult a politikai szerepléstől és csak 
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a társadalmi, kulturális és jóléti mozgalmak
ban tevékenykedett. 1916. a budapesti, 1917. 
pedig a kolozsvári és a budapesti Pázmány
tud, egyetem tiszteletbeli doktorává avatta. 
Jelentős irodalmi működést fejtett ki: megírta 
két afrikai utazásának élményeit, a kéziratot 
azonban a kommunisták megsemmisítették. 
1926. A világháború, amilyennek én láttam 
címen kiadta több kötetre menő történelmi 
munkájának első részét, melynek őszinte 
hangja, a monarchia hadvezetőségéről szóló 
kíméletlen leleplezései nagy feltűnést keltet
tek. Beigazolta ez a könyv, hogy a hadveze
tők milyen oktalanul pazarolták a vért ké
tes kimenetelű kísérletekre, milyen mostohán 
bántak a magyarokkal és hogy a tábornokok 
milyen mereven zárkóztak el a magyar ve
zényleti nyelv behozatalával szemben. A fő
rendiházról szóló javaslat vitájában a nem
zetgyűlés tagjai pártállásra való tekintet nél
kül egyhangúlag ismerték el családjának jo
gait a felsőházi tagságra és a vita szónokai
nak tiszteletteljes megnyilatkozásain keresz
tül az egész magyar nemzet hálája szólalt 
meg a legmagyarabb főherceggel szemben, 
aki dicső elődeinek nyomdokain haladva, 
minden téren felbecsülhetetlen szolgálatokat 
tett hazájának. 

József Ferenc, főherceg, felsőházi tag, 
szül. Brünn, 1895 márc. 28. József főherceg 
és Auguszta főhercegnő fia. A családi hagyo
mányokhoz híven színmagyar nevelésben ré
szesült. Középiskoláinak befejezése után a 
budapesti tud. egyetemen jogi tanulmányokat 
folytatott és a jogtudományok doktorává 
avatták. A háborúban huszárszázadosi rang
ban katonai szolgálatot teljesített. Egy ideig 
az Arz és Boroevics hadseregében szolgált, 
majd a putnavölgyi ütközetben a 7. huszárez
redben tüntette ki magát. A pro le tá rd ik ta túra 
kitörése után Magyarországon maradt és a 
kommunisták előbb Alcsúthon internálták, 
majd a gyűjtőfogházba zárták, ahol különös 
embertelenséggel bántak vele. Fogolytársai 
révén tudta meg, hogy halálra ítélték és csak 
az angol király erélyes közbelépése mentette 
meg. Az ifjú főherceg a Palatinus-család tra
dícióihoz híven résztvesz a magyar társa
dalmi, kulturális és jóléti mozgalmakban. 1924. 
nőül vette Anna kir. hercegnőt, Frigyes Ágost 
szász király leányát, aki a magyar viszonyok
hoz alkalmazkodva, csakhamar az egész nem
zet rokonszenvét elnyerte. A főhercegi pár 
élénk társadalmi életet él; mint a tá rsadalmi 
mozgalmak védnökei, személyesen vesznek 
részt minden olyan mozgalomban, amely a 
jótékonyság és a magyar kul túra céljait szol
gálja. Az ifjú főherceg élénk érdeklődést ta
núsít a művészetek iránt. Mint festő és mint 
művészi ötvöző nem mindennapi képessége
ket árul el. A zeneművészetet is kultiválja és 
nagy előszeretettel foglalkozik az irodalom
mal is. Számos nagysikerű előadást és fel
olvasást tartott, így 1926 okt. 31-én Bpesten 

a Krisztus királysága ünnepén. 1927. a Pe
tőfi Társaság tiszteletbeli tagjává választotta. 
Ugyanez évben ismereteinek kibővítése cél
jából a Bpesti Közgazdasági Egyetemre irat
kozott be. Mint a királyi család tagja, részt -
vesz a felsőház munkájában, ahol főként kul
turális és szociális kérdésekkel foglalkozik. 

J u g h Miklós, plébános, házfőnök, szül. 
Csáktornya, 1885 márc . 6. Középiskoláinak 
elvégzése u tán filozófiai és teológiai tanul 
mányoka t folytatott. 1909. tör tént pappá 
szenteltetése u tán Szabadkára kerül t . 1913. 
S imontornyán házfőnök és plébános lett. 
1919. a bajai rend házfőnöki tisztébe ke
rült . 1922. Klassán működöt t , mint plébános, 
később azonban ismét elfoglalta a bajai 
rend házfőnöki és plébánosi tisztét. Nevéhez 
fűződik a Mária könnye búcsújáróhely ki
építése, a szegények gondozóhivata lának 
megalapí tása. Számos jótékonysági és kul
turál is intézmény lé t rehozásában vett részt. 

J u h á s z Andor a M. Kir. Kúria elnöke, 
felsőházi tag, szül. Kassa, 1864 szept. 17. 
Atyja dr. Juhász Mihály ügyvéd, Abaújtorna 
vármegye t. főügyésze, a Kassai Ügyvédi Ka--
mára elnöke, Kassa szab. kir. város orsz. kép
viselője, u tóbb a pesti kir. ítélőtábla bírája 
volt. Középiskoláit Kassán, jogi tanulmányai t 
Kassán és Bpesten végezte. Igazságügyi szOl-
gálatát mint joggyakornok 1886. a kassai 
törvényszéken kezdte meg. 1888. a járásbíró
sághoz aljegyzővé. 1890. miskolci tvszéki jegy
zővé, 1891. u. o. al járásbír óvá nevezték ki. 
1893. kassai kir. ítélőtáblai tanácsjegyző, 
1895. tvszéki bíró, 1898. ítélőtáblai elnöki 
t i tkár és 1901. kir. ítélőtáblai bíró lett. 1906. 
a Kúriához került, ahol mint kisegítő, majd 
előadóbíró öt éven át a IV. tanácsban mű
ködött , 1911. a bpesti kir. törvényszék elnöke 
lett. 1915. a bpesti kir. ítélőtábla elnökévé 
nevezték ki. Bírói méltóságánál fogva 1915 
óta tagja volt a főrendiháznak. Az ő előadása 
alapján tárgyalták le a régi főrendiház utolsp 
éredemleges ülésén, 1918 aug. 4. a választójogi 
javaslatot. Értékes szolgálatainak elismeréséül 
1917. az I. o. polg. hadi érdemkereszttel és 
u tóbb a VI. fiz. osztály jellegével tüntet ték 
ki. A Tanácsköztársaság alatt állásából eltá
volították és túszként fogva tar tot ták. 1920. 
az alkotmányvédelmi bizottság tagjává vá
lasztották. 1922. résztvett a kormányzó el
nöklete alatt megtartot t alkotmányjogi érte
kezleten. 1925. a M. Kir. Kúria elnökévé ne
vezték ki és ebben a minőségében az I. polg. 
tanácsban fejt ki bírói működést . Tagja az 
újonnan alakult felsőháznak és elnöke a 
felsőház közjogi és törvénykezési bizottságá
nak. Felsőházi működése alatt résztvett egyes 
fontosabb, törvényjavaslatok vitájában, va
lamint az utolsó két évtizedben felmerült 
igazságügyi javaslatok előkészítésében. Élénk 
részt, vesz a társadalmi életben. Elnöke a 
Kassai és Abaújtorna vármegyei Egyesület
nek, egyik megalapítója és tb. elnöke a Fel· 
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vidéki Egyesületek Szövetségének. Jogirodalmi 
működése a polg. igazságszolgáltatás, a bí
rói szervezet és eljárás, valamint a hiteljog 
kérdéseit érinti. Értekezései, előadásai és be
szédei részint önállóan, részint a különböző 
szaklapokban láttak napvilágot. 

Juhász Andor, író, pszichiáter, szül. 1887. 
Legjelentősebb önálló művével. — A világ
irodalom éleitörténete — érdekes, újszerű, 
alapos tudással és éles sziemmel megalkotott 
könyvet adott a magyar intellektuellek ke
zébe. Nagy szellemek lelki arculatának meg
világítását tartalmazó könyve — Nagy gon
dolkodók — az ember bensőjének ismeret
len területeit tárja fel. Bevezetés a pszicho
lógiába c. írásával a szélesebb rétegeket ve
zeti be a lélektan alapismereteibe. Pszicho
lógiai értekezéseit a kultúrállamok legelőke
lőbb szaklapjai is közlik. 

Juhász Gyula, író és költő, szül. Szeged, 
1883. Tanulmányait szülővárosában kezdte 

meg, majd Bpesten fejezie be. Tanár i ok
levelének megszerzése után Nagyváradon 
kapott állást. Nagyvárad akkor a magyar 
irodalom Sturm und Drang korszakának 
színhelye volt. Ady Endre mellett a későbbi 
Holnap írói bontogatták szárnyukat és J. 
fogékony lelke gyorsan magába fogadta az 
új szellem hatását . Nagyváradon születtek 
első versei, amelyeket Annához írt, az el
érhetetlenhez. Apró, két-három versszakos 
költemények voltak ezek, amelyek még az 
Ady Endre hata lmas egyéniségének árnyé
kában is új hangot hoztak be a magyar 
költészetbe. A modern magyar versírók kö
zölt J. a legtípikusabban igaz költő, aki éle
tével, egészségével és karrierjével fizetett 
meg minden egyes soráért. J. az örök ál
modozó, a halk húrok hegedűse, akinek ér
zékeny lelke csak a szenvedésekre rezonál 
és akinek egyetlen öröme, egyetlen reális 
életformája: a vágy, az önmagáért való vágy. 
Mint tanár működöt t még Máramarosszige-
ten, Szakolcán, Léván és Makón is, néhány 
év óta pedig Szegeden él és ott tanít. Első 
kötete J. Gy. versei címen jelent meg, majd 
következett Ez az én vérem és a Nefelejts 
c. versgyűjteménye. Férfikora teljében adta 
ki Testamentum c. könyvét, amely már egy 
teljesen kifejlődött egyéniség megnyilatko

zása. Ez a kötete már nemcsak az álmodozó 
költőé, hanem a magyar multat idéző és a 
magyar jövőt kutató gondolkodóé is egy
ben. Versei a különböző szépirodalmi lapok
ban is megjelentek. 1929. J. megkapta a 
Baumgarten-díjat . Sajnos, anyagi helyzeté
nek megjavulását nem élvezhette, mert 
ugyanakkor megbetegedett. 

Juhász István, ügyvéd, szül. Bak, 1886 
márc. 6. Jogtudományi doktorátusát a bu
dapesti egyetemen nyerte. Végigküzdötte a 
háborút. 1916 július végén orosz hadifog
ságba esett, ahonnan 1918 februárban a bol
sevizmus kitörésekor megszökött s az elsők 
közt tért haza. A Károly-csapatkereszt és a 

Signum Sacri itineris Hyerosolimitani ezüst 
kereszt tulajdonosa, a jeruzsálemi Szt. Sir-
Rend középkeresztes lovagja, római palatí
nus gróf. 1922. mint a legfőbb állami szám
vevőszék t i tkára vonult nyugalomba és az
óta az ügyvédi pályán működik. Alelnöke és 
ügyésze a felsővízivárosi egyházközségnek. 
Jelentős irodalmi munkásságot fejt ki az egy
házközségi lapokban. 1920. jelent meg a 
Katolikus egyházközségek és a kegyuraság 
intézménye c. röpirata . Most van sajtó alatt 
^Szentföldi utam" c. útleírása. 

Juhász-Nagy Sándor, ügyvéd, volt mi
niszter, szül. Kába, 1883 okt. 13. Középisko
lá inak elvégzése u t án Debrecenben, Bpesten 
és Kolozsvárott jogot tanul t , majd jogi dok
torá tus t és ügyvédi oklevelet szerzett. 1910. 
Debrecenben ügyvédi i rodát nyitot t . 1917. a 
Károlyi-féle függetlenségi pár t programm-
jával Debrecen országgyűlési képviselője 
lett. Mint a pá r t egyik legtehetségesebb tag
ját , a Károly i -kormány vallás- és közokta
tásügyi á l lamt i tkárává nevezte ki, majd a 
Ber inkey-kormányban az igazságügymi
niszteri tá rcá t bízták rá . A k o m m ü n alatt 
visszavonult a közszerepléstől és Debrecen
ben tar tózkodot t . 1920. Bécsbe költözött, 
majd 1920. visszatért Debrecenbe, ahol ma 
is gyakorlóügyvéd. 1929. a 48-as független
ségi pár t ú jabb zászlóbontásakor csatlako
zott a pár t vezetőihez. Mint a Tiszántúli 
ref. egyházkerület világi főjegyzője, élénk 
részt vesz a ref. egyházi életben. 

Juhász Vilmos, tör ténet í ró , irod.-törté-
nész, szül. 1899. A történelem korszakainak 
szellemi életével foglalkozik. Ezirányú ta
nulmányai eredményének első részét Az ős-
kultúra szelleme c. művében közölte. Külö
nösen érdekli az orosz irodalom. Doszto-
jevszkiről írt értekezései méltó feltűnést kel
tettek. Írásait a legjelentősebb folyóiratok 
közlik. Az Irodalmi Lexikon helyettes szer
kesztői teendőit végezte nagy hozzáértéssel. 

Jungfer József, nagyiparos, felsőházi pót
tag, szül. Bpest, 1880 dec. 18. Középiskolai 
és főiskolai tanulmányainak befejezése után 
hosszabb külföldi tanulmányuta t tett. 1908. 
átvette családja műlakatosi nagyüzemét. A 
háború alatt századosi rangban harctér i szol
gálatot teljesített. Hadi érdemeit számos ki
tüntetéssel jutalmazták. 1926. kormányfőta
nácsosi címmel tüntették ki. A magyar ipa
rosság életében jelentős szerepet tölt be. Az 
Orsz. Iparosegyesület elnöke. 

Justh Ferenc, nyűg. h. á l lamti tkár , szül. 
Tótpróna , 1863 dec. 12. Középiskolái elvég
zése u tán a bécsi gazdasági főiskola hall
gatója volt, majd később apja b i r tokán gaz
dálkodot t . 1898. a s tubnyai választókerület 
m a n d á t u m á t nyer te el és 1906-ig képviselte 
szabadelvű, majd a lko tmánypár t i program
mal. 1906. Turóc vármegye főispánjává ne
vezték ki, majd 1910. a koalíciós kormány 
lemondásával egyidejűleg megvált állásától. 
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1910. a szucsányi kerület választolta képvise
lőjévé pártonkívüli 67-es programmal . 191 \. 
a kultuszminisztériumba nevezték ki, min. 
tanácsosi rangban, ahol 1918. h. á l lamti tkár 
lett. 1922-ben történt nyugalombavonulása 
után Fülöp Józsiás szász-kóburg góthai her
ceg uradalmainak igazgatását vette át. 

Juszkó Béla, festőművész, szül. Tatatóvá-
ros, 1877 márc. 7. Középiskoláit szülőváro
sában és Budapesten, a mintarajziskolát Bu
dapesten végezte. Tanulmányainak elvégzése 
után önkéntesi évét Hercegovinában és Bu
dapesten töltötte és ez időtől kezdve bal
káni, majd keleti, de főleg magyar tárgyú 
festményeket alkotott. A háború alatt mint 

főhadnagy harctéri szolgálatot teljesített és 
több kitüntetésben részesült. A leszerelés 
után számos kiállításon vett részt és alko
tásait több díjjal jutalmazták. Több képe 
a pesti és bécsi múzeumok tulajdonába ke
rült. Cikkei a Vasárnapi Újságban jelen
tek meg. 

Justh Gyula, színművész szül. Budapes
ten, 1889 jún. 24. Ugyanitt végezte közép
iskoláit és a színészegyesület színművészeti 
iskoláját. Utána Palásthy Sándor társulatá
hoz szerződött. 1928. az Üj Színház tagja 
lett és itt tűnt fel művészi 'tehetsége. Jelen
leg a Magyar Színház művészgárdájának 
tagja. 




