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Oberhammer Antal, orszgy. képv., szül. 
Pécs, 1871 dec. 20. Középiskoláit és a jogi 
líceumot szülővárosában végezte, ahol a 
háború alatt, mint rendőrfőkapi tány mű
ködött . 1908. kormánybiztossá nevezték ki, 
majd 1921. a város polgármesterhelyettes 
főjegyzője lett. 1922. nemzetgyíílési, majd 
1926-ban országgyűlési képviselővé válasz
tották. A közigazgatás terén kifejtett mun
kásságának elismeréséül a Ferenc József
renddel és a II. o. polg. hadi érdemkereszttel 
tüntették ki. Pécs város törvényhai . bizott
ságának örökös tagja. Az országgyűlései; 
főleg városokat érdeklő ügyekkel foglalko
zott, több összeférhetetlenségi ügynek és 
javaslatnak és évek óta a kul tusztárca 
előadója. 

Obevschall Pál, ügyvéd, egyet. m.-tanár, 
szül. Rózsahegy, 1871. május 11. Középisko
láinak elvégzése u tán a kolozsvári egyetemen 
tanult, majd Berlinben, Pa r i sban és Rómá
ban folytatta tanulmányai t . A jogi és ál lam
tud, doktorátus megszerzése után 1893. igaz
ságügyi szolgálatba lépeti a pozsonyi járás
bíróságon. 1899. mint albírót, kinevezték a 
pozsonyi kir. jogakadémiára, a büntetőjog és 
eljárás, valamint a jogbölcselet tanárává. 
1901. a kolozsvári egyetem a magyar bün
tetőjogból és eljárásból magántanár rá képe
sítette. 1914. a kassai jogakadémiára ke
rült, majd 1915. a budapesti egyetem magán
tanárává képesítették. A magyar büntetőjog 
megalkotása körül nagy érdemeket szerzett, 
a bűntettesek rehabilitációjáról 1908. és az 
egyes nem büntetőjogi törvényekben megha
tározott kihágások reformjáról 1914. készült 
munkájával . A háború alatt a fegyverszüneti 
bizottság tagja volt, majd később a meg
szállt egyetemek és főiskolák kormánybiz to
sává nevezték ki. A kommün bukásakor ered
ményesen közreműködött a polgári kormány 
megalakulása érdekében. Főbb művei: .4 
tisztességtelen versenyről, A visszaesésről, Jogi 
és állambölcseleti jegyzetek, Védőbeszéd 
Rusznyák János elleni bűnügyben, Deák 
Ferenc emlékezete, Visszaesés, A büntetőjog 
történelmi fejlődése és újabb irányzata, A 
természettudományi fejlődés hatásának né
hány társadalomtudományi tanulságáról. A 
patronageről és a Rehabilitációról. 1907 óta 

udv. tanácsos. Az Országos Közművelődési 
Tanács és a Szent Korona Ligájának igazg. 
tagja, gyakorló ügyvéd. 

Ocskay Rudolf ' felsőduboványi és ócs
kái), mérnök, törvényszéki hites szakértő, 
szül. Nagybucsány, 1881 szept. 27. Középisk. 
t anu lmánya i t Sopronban végezte, majd 
Bécsben mérnöki oklevelet szerzett. Tanul
mányainak befejezése után, apja bir tokain 
gazdálkodott , majd bá ró Springer Gusztáv 
vágvölgj'i erdő- és mezőgazdaságaiban bő
vítette ki szakismereteit . Később a kassai 
gazdasági akadémián is oklevelei szerzett. 
1908. az Adriai Biztosító r.-t. kárrendezési 
főfelügyelőjévé nevezték ki és 1924. a buda
pesti törvényszék h. szakértője és becslője 
lett. Munkásságát a felső bíróságok is gyak
ran igénybe veszik és 1928. a hi tbizományi 
bíróság megbízta gróf Károlyi Mihály kom-
polt-parádi h i tb ízományai ra vonatkozó szak
értői munká la tokka l . Legutóbb az akadémia 
a gróf Vigyázó Ferenc hagyatékához tar
tozó bir tok kezelésére kérte fel. Résztvett a 
háborúban . Kitüntetései: a Signum Laudis . 
a vaskereszt, bajor tiszti érdemkereszt , I. 
oszt. vöröskereszt és a cs. és kir. Mar ianum-
kereszt. Az Elek t romotorgyár r.-t. igazgató
sági tagja. 

Ocskay Sándor (felsőduboványí és ócs
kái) , bankár , szül Nagybucsán (Nyitra m.), 
1888 máj . 31. Középiskolai tanulmányai t 
Bpesten, a kereskedelmi akadémiát Bécsben 
végezte. Tanulmányainak befejezése után 
Bécsben bank- és kereskedelmi gyakorlatot 
folytatolt, majd Berlinben és Hamburgban 
működött . 1914. a Pesti Magyar Kereskedelmi 
bank vidéki fiókvezetője lett, majd 1918. a 
Hangya főtitkár-igazgatójává nevezték ki. 
1922. a Futura megalakulásával annak vezér-
tilkár-igazgatója lett. 1923. kormányfőtaná
csossá nevezték ki. 1927. mint banká r ön
állósította magát. A Békésszentandrási Sző
nyegipar r.-t., a Békésszentandrási Villamos 
r.-t., az Országos Ruházati r.-t. és az Elektro-
Motorgyár r.-t. igazgatósági tagja, illetve 
elnöke. 

Okányi Schwarz József, földbirtokos, 
szül. Okány, 1880 aug. 13. Tanulmányai t 
Nagyváradon, Magyaróváron és a leipzigi 
Handels-Hochschulén végezte. Magyaroszágra 
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visszatérve, 1898 óta bir tokán gazdálkodik. 
Bihar vármegye törv.-hat. bizottságának vi-
rilis jogon, utóbb választás út ján tagja lett. 
S*'\kcikkei a Köztelek c. szaklapban jelentek 
m ». 

_* icsányi Imre, alispán, szül. Eger, 
18f júl. 16. Középiskoláit és a jogakadémiát 
Eg^rűen végezte. 1910. az egri pénzügyi 
közigazgatás szolgálatába lépett, majd 1917. 
a hatvani járás főszolgabírójává választot
ták meg. Értékes közigazgatási működése 
után 1925. Heves vm. alispánja lett. Rend
behozatta a megyei utakat , megreformálta 
a járási és megyei közigazgatást. Felépítette 
a vármegyei Sikelnéma Intézet kétemeletes 
házát, azonkívül számos kulturális és nép
jóléti intézmény létesítése fűződik nevéhez. 
Minden erejével a vármegye fejlesztésén dol
gozott, de ugyanakkor résztvett a társadalmi 
élet minden megnyilvánulásában is. Elnöke 
és támogatója az országos hírnevű Move j 
egri sportegyletnek, a Hevesmegijei Antonio- j 
bilosok Egyesületének, azonkívül számos 
társadalmi és kulturális egyesületnek vezető 
tagja· 

Okolicsányi-Kuthy Dezső, orvos, esvet. 
magántanár, szül. Bécs, 1869 júl. 13. Közép
iskoláit és egyet, tanulmányai t Budapesten 
végezte, majd hosszabb külföldi tanulmány
utat tett. Visszatérve, a budakeszii , Erzsébet 
királynéról elnevezett Tüdőbeteg-Szanatórium 
igazgató-főorvosa lett. A háború alatt az Űj 
Szent János-kórház egyik katonai fertőző 
osztályát vezette díjmentesen, amiért az 
osztrák-magyar és porosz vöröskereszt hadi-
ékítményes kitüntetéseket kapta meg. A 
szaklapokban, különösen a tüdővészről, je
lentős tanulmányai s magyar és német köny
vei (egyik Wolff-Eisner berlini tanárral kö
zös munka) jelentek meg. Munkásságának 
elismeréséül a m. kir. tanácsosi címmel tün
tették ki. Báró Korányi Frigyes oldalán a 
magyar tüdővész-ellenes mozgalom egyik 
harcosa volt Jelenleg a budapesti Üj Szent 
János-közkórház I. tüdőbeteg-osztályának 
vezető-főorvosa. Mint ilyen, a diófa leveléből 
utasításai szerint a Richter-gyár által elő
állított „Karyon" nevű injekciós készítmény
nyel a tuberkolózis kezelését az orvosi gva-
korlat számára egyszerűbbé és ha tékonyabbá 
igyekezett tenni. 

Okolicsányi-Kuthy Géza, gazdálkodó, j 
szül.. Budapest, 1901 má j . 26. Közénisko- j 
Iáit Bpesten, a gazdasági főiskolát Készt- j 
helven és az állami borászat i iskolát Bu- j 
dafokon végezte. Tanu lmánya inak befeje- j 
zése után, mint bérlő Esztergom megyében 
működött, majd Gvömrőre kerül t , ahol 
gazdálkodással foglalkozik. A község tár
sadalmi és eazdasáai életének ielentékenv 
alakja. A mezőgazdasági egyesületek tagja. 

Oláh Andor, gvárieazg., szül. Bnest, 1901 
márc. 14. Középiskoláinak elvégzése u tán 
külföldi szakiskolákban folytat ta tanulmá

nyait . 1922 óta az első és egyetlen magyar 
Automat ikus Hímzőgyár műszaki igazga
tója. 

Oláh Dezső (Iadnóci), gazd. főfelügyelő, 
szül. Munkács, 1857. Középiskoláinak elvég
zése u tán Magyaróvárott a Gazdasági Aka
démián folytatta tanulmányait . Eleinte kü
lönböző urada lmakban működött , majd 
1899. Nógrád megyében állami szolgálatba 
lépett, hol 1922. gazdasági főtanácsossá ne
vezték ki és mint gazdasági főfelügyelő 1929. 
nyugdíjba vonult. A vmegye mezőgazdasági 
életének értékes alakja, a Gazdasági Egye
sület örökös tagja, a ref. egyház presbitere. 
A Gazdasági Egyesület igazgatói választmá
nyának, a városi képv.-test., a vmegyei törv.-
hat. biz. tagja. Cikkei a gazdasági lapokban 
jelennek meg. Értékes közgazdasági mun
kásságának elismeréséül a II. o. polg. hadi 
érdemkereszttel tüntet ték ki. 

Oláh Gábor, tanár , költő, szül. Debrecen, 
1881. Pedagógiai tevékenysége mellett igen 
jelentős szépirodalmi munkásságot végez. í r 
regényt, novellát, kritikát, egyéniségéhez 
azonban a vers áll igazán közel. A népies 
iskola és a dekadens irány határmesgyéjén 
halad. Az új költészet bevált formáiban nem
zeti jellegű mondanivalókat közöl. í rásainak 
egyéni volta az élő költők jelesei közé emeli, 
önál ló művei: Költemények, Patkánybíívölö, 
Istertek alkonya, Korunk hőse, Sámson, 
Balga szerelem, Válogatott költemények, Deák 
György, Fekete Angyal, Léda hattyúja, A 
táltos fiú, Görögtűz, A művészi alkotás lélek
tana, Petőfi képzelete. Politikai pszichopaták. 
Műveinek mindegyikében írói erőről és ala
pos tudásról tesz bizonyságot. 

Oláh Gusztáv ifj., festőművész, szül. 
Bpest, 1901 aus . 20. Középiskolai t anu lmá-
nvait és a Műegvetemet Bnesten végezte. 
Tanu lmánya inak elvégzése u tán a festészet
ben kénezte ma^át , maid Kém^ndí TPnfi_ 
nek , az Operaház szcenikai felügyelőjének 
asszisztense lett. 1956. Kóm^riH; ha lá la 
után, annak helyére szcenikai főfelügyelővé 
nevezték ki. Azóta ő készíti a h á r o m ál lami 
színház díszlet- és kosztümtervei t . 

Oláh Gusztáv (landsérí). orvos, h. ál lam
titkár, szül. Eperjes, 1857 tan. 10. Középis
kolai és egyetemi tanulmányainak befeie-
zése, valamint orvostudorrá avatása után Pa 
risban folytatott gvakorlatot. 1881. a lipót-
mezei elmegyógyintézet szolgálatába lépett. 
1889. a budapesti ansvalföldi elmegvógvinté-
zetnél működött . 1910. a lipótmezei állami 
elmegyógyintézet igazgatóiává nevezték ki. 
1916. min. tanácsossá lépett elő, maid nyu
galomba vonulásakor h. államtitkári rangra 
emelkedett és az elmebetegügyek országos 
miniszteri biztosa lett. 1926. az Igazsáaügyi 
Orvosi Tanács alelnökévé nevezték ki. Szak
irodalmi tevékenvsége ielentős. Tanulmánvai 
a bel- és külföldi szakfolyóiratokban ielentek 
meg. öná l ló művei: Az elmebetegápolás. Láng
ész és elmekór, Az elmebetegek orvoslása. 
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Oláh János , hír lapíró, szül. Budapest, 
1900 jan. 2. Budapesten végezte a középisko
lát, majd ugyanott a Keleti Keresk. Akadé
miát. Tanulmányainak befejezése után a hír
lapírói pályára lépett. Előbb a Nép c. politi
kai napilap munkatársa volt, majd a Szózat 
és a Virradat szerkesztőségében dolgozott. 
1907 óta a M. O. T. félhivatalos kőnyomatos 
belső munkatársa. Egyidejűleg a Reggeli Új
ságnak és más lapoknak is dolgozik. 

Olasz Imre, gimn. tanár , polg. isk. igazg., 
szül. Lovas, 1887 febr. 14. Középiskoláit 
Pápán és Nagykőrösön, egyet, tanulmányait 
Bpesten végezte. Nyitrai működése u tán a 
nagykőrösi ref. gimnázium tanára lett és 
1928. a nagykőrösi polg. isk. megszervezé
sével, majd vezetésével bízták meg. A városi 
képv.-test. tagja. Az Arany János Diákszö
vetség, a Vöröskereszt és Tüdőgondozó 
pénztárnoka, az Arany János Irodalmi Tár
saságnak, az Orsz. Tanáregyesület, a Ref. 
Tanáregyesület és a Kir. Magy. Term.-tud. 
Társulat tagja. 

Oíay Ferenc, min. osztálytanácsos, szül. 
Bpest, 1887 márc. 3. A bpesti tud. egyete
men jogot hallgatott, majd a doktorátus 
megszerzése után állami szolgálatba lépett. 
Jelenleg a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumban min. osztálytanácsos. A há
ború alatt mint szkv. huszárfőhadnagy tel
jesített szolgálatot. Franciaországi kapcsola
tainak felhasználásával értékes propagandát 
fejt ki Magyarország érdekében. A Műemlé
kek Orsz. Biz. levelező tagja, a Magy. Kül
ügyi Társaság választott r. tagja, a Magyar 
Nemzeti Szöv. vál. tagja, stb. Önálló munká i : 
A magyar kultúra válságos évei, A magyar 
sajtó és az utódállamok, Csonka-Magyaror
szág ellenséges megszállása és kulturális ká
raink, La Presse Hongroise dans les Etats 
successeurs. Azonfelül számos folyóiratnak 
és napilapnak állandó munkatársa . 

Olay Gyula, városi tanácsnok, szül. So
moskőújfalu, 1878. Középiskoláit Pozsony
ban, a közigazgatási tanfolyamot Debre
cenben végezte. Működését Ragyolcon, mint 
községi főjegyző kezdte meg. A cseh megszál
lás után Salgótarján jegyzője lett és a várossá 
való átalakulás óta, mint tanácsnok fejt 
ki értékes tevékenységet. A vm. törvényha
tósági bizottság és a kat . egyh. t anács tagja. 

Oíehváry Zoltán, ítélőtáblai elnök, szül. 
Dengeleg, 1865 dec. 5. Középiskoláit Nagy
váradon, Esztergomban és Sopronban, jogi 
tanulmányait Sárospatakon és Debrecenben 
végezte. 1887. mint joggyakornok és jegyző 
a debreceni kir. törvényszéknél működött , 
majd a békési és később a nyíregyházai já
rásbírósághoz került. 1891. táblai tanácsjegy
zővé, 1892. albíróvá nevezték ki. 1897. a ha j 
dúnánási járásbíróság vezetője volt. 1904. 
táblabíró és 1913. kúriai bíró lett. 1921 óta 
mint a debreceni kir. ítélőtábla elnöke mű
ködik. Az Orsz. Bírói és Ügyészi Egyesület 

társelnöke és osztályelnöke, a K. A. N. Sz. 
választmányának és a debreceni Kaszinónak 
elnöke. A Ker. Nemzeti Liga társelnöke. Jogi 
író. Művei: Kisbirtok és Polg. törvénykönyv 
tervezete címen jelentek meg. Jogi értekezé
seket tartott a Magyar Jogászegyletben, a 
Budapesti Ügyvédi Körben és az Orsz. Bírói 
Egyesületben. Egyéb cikkei a Jogtudományi 
Közlönyben és a Magyar Jogi Szemlében je
lentek meg. 

Olgyay Ferenc, festőművész, szül. Jász
berény, 1872 aug. 22. Budapesten, majd Mün
chenben folytatott művészeti tanulmányokat . 
Holt Tisza, Tehenek az akácosban c. képei 
nagy feltűnést keltettek. Utóbbival 1905-ben 
az állami nagy aranyérmet nyerte el. Sok 
díja és érme közt felemlítendő még az 1911. 
turini világkiállításon nyert a ranyérme. 1899— 
1900-ban a Dachau-deutenhofeni festőiskolá
ban a tájképfestés tanára volt, 1901-ben ha
zajött s az O. kezdeményezésére és agitá-
ciója folytán létesült a szolnoki művésztelep. 
1912-ben a kecskeméti művésztelep tagja 
lett, annak ul t ramodern irányzatával azon
ban nem tudott egyetérteni, s csakhamar ki
lépett. A háborús éveket végig mint katona 
szolgálta le, azóta a nyilvános szerepléstől 
visszavonulva él. Impresszionista művész — 
érzése t ipikusan magyar. Legjelesebb tájkép-
festőink egyike. 

Öllé László, oki. gépészmérnök, r.-i. 
igazg., szül. Pécs, 1882 jún. 4. Középiskoláit 
szülővárosában, műegyet. tanulmányai t Bu
dapesten és Braunschweigban végezte. Pá
lyafutását mint a kaposvári Cukorgyár mér
nöke kezdte meg. 1910—1920. a baranyavári 
Cukorgyár igazgatója volt és 1920 óla mint 
a hatvani Cukorgyár műszaki igazgatója fejt 
ki értékes tevéken y s ége !. 

Oltay Károly, műegyet. ny. r. t anár , szül. 
Bpest, 1881 ápr. 8. Középiskoláit és műegyet. 
tanulmányai t Bpesten végezte, ahol 1903. 
mérnöki oklevelet nyert. 1910-ig a Műegyetem 
geodéziai tanszékének tanársegéde, adjunk
tusa, meghívott előadója, 1910-től pedig he
lyettes tanára volt. 1913. a geodézia ny. r. 
tanára lett. Egyideig Helmert tanár mellett 
a potsdami geodéziai intézetben működöt t . 
Résztvett a báró Eötvös-féle geofizikai ku
ta tásokban és Magyarország több helyén 
mérte a nehézséggyorsulásnak és a függő
vonal deviációjának szabatos értékét. Igen 
értékes és széleskörű szakirodalmi munkás
ságot fejtett ki. Megjelent önálló munkái : 
Geodézia (négy kötet, a Mérnök- és Építész-

; Egylet nagy aranyéremmel tüntette ki), .4 
geodézia elemei, Geodézia II. évfolyam, A 
földi és légi fotogrammetria alapelvei és 
műszerei, Az Eötvös-féle geofizikai kutatások 
geodéziai munkálatai (három kötet, megje
lent német nyelven is), Logariihmus-könyv, 
A szabatos prizmás tahiméter (a Hollán-
pályadíjjal kitüntetve), stb. A Műegyetem 
mérnöki és építészi osztályának dékánja. A 
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M. Tud. Akadémiának, a Szent István Aka
démiának, az Orsz. Középítési Tanácsnak 
tagja, a Földmérő Magánmérnökök Orsz. 
Egyesületének, a Magyar Fotogrammetriai 
Társaságnak és a Műegyetemi Segélyegylet-
nek elnöke. 

Oltványi Ferenc, ny. h. á l lamti tkár , szül. 
Bács, 185* jan. 18. Középiskolai és jogi ta
nulmányainak befejezése, valamint ügyvédi 
oklevelének elnyerése után a pénzügyigaz
gatóság szolgálatába lépett, majd titkári rang
ban a boszniai kormányzósághoz osztották 
be. Később ismét a pénzügyigazgatóság kö
telékébe került, ahol fokozatos előléptetések 
után 1902. Léván pénzügyigazgatóhelyettesi 
rangra emelkedett. 1910. mint pénzügyigaz
gató Lúgoson működött . 1913. királyi taná
csosi címet nyert. 1917. min. tanácsossá ne
vezték ki. 1919. a megszálló román csapatok 
megfosztották hivatalától, Bpestre került és 
min. biztosként fejtett ki tevékenységet. 1924. 
h. államtitkárrá léptették elő. 1926. nyuga
lomba vonult és a 11. oszt. magyar érdem
renddel jutalmazták munkásságát . 

Oppler Emil, ügyvéd, szül. Bpest, 1874 
okt. 14. Középiskoláit és az egyetemet Buda
pesten és Breslauban végezte. Élénk közgaz
dasági és szakirodalmi tevékenységet fejt ki. 
Nevezetesebb szakmunkái : A részvénytársa
sági jog rendszere, A törvényhozás tagjainak 
összeférhetetlensége, A magánalkalmazottak 
nyugdíjának átértékelése, Nemzetközi vég
rehajtási jogsegély, Az ügyvédkedés mű
vészete. Számos ügyvédi és közgazdasági 
egyesülés vezetötagja. A madridi spanyol 
kir. tud. akadémia tb. tagja. 

Orbán Antal, szobrászművész, szül. Pusz-
iakala, 1887 ápr. 24. Középiskoláinak elvég
zése után Bpesten és külföldön képzőművé
szeti t anulmányokat folytatott. Eleinte 
Brüsszelben dolgozott, majd hazatérve Zala 
György munkatársa lett. Akkor készült a Baj
társak c. kompozíciója, amellyel a Ferenc 
Jozscf-díia.1 és a Wo//ner-díjat nyerte el. 
Művének eredeti példányát az állam, bronz
öntvényét pedig Szekszárd város vásárolta 
meg. A Műcsarnok tár la tán a Jendrassik-
díjat kapta meg. TVó'í fej c. t anulmánya a 
Szépművészeti Múzeumban foglal helyet. 
Számos előkelő külföldi és hazai pályadíj 
nyertese. Az Iparművészeti Főiskola rendes 
tanára. 

Orbán Béla, mérnök, városi tanácsnok, 
szül. Ráró, 1878 febr. 2. Középiskoláit Győ
rött, műegyet. tanulmányait Bpesten végezte. 
1904 óta Pesterzsébeten működik . Számos 
köz- és magánépület építkezésében vett részt. 
Megtervezte a város vízvezeték- és csatorna
hálózatát. Résztvett a háborúban és orosz 
fogságba került, ahonnan szökve tért haza. 
A város társadalmi életének jelentékeny 
tagja. Hitközségi előljáró, a hitközség ifjú
sági kultúrszakosztályának világi elnöke. 

Megalapítója és megszervezője a Városi Mér
nökök Orsz. Szövetségének. 

Orbán Dezső, festőművész, szül. Győ;, 
1884 nov. 26. Eleinte tanárnak készült, majd 
a párisi Juiien-iskolában tanult festeni. 1905 
óta állít ki. Tagja volt a Nyolcak müvésztár-
saságának. A posztimpresszionisták közé tar
tozott, majd egyre inkább a koloristák irá
nyába terelődött, újabban pedig dekoratív 
hatásokat keres. Nevezetesebb képei: .Álló 
akt, Gyárváros, Edények és gyümölcsök, 
Utolsó napsugarak. 

Orbán Gábor, ügyvéd, szül. Apatin 4877 
márc . 1. Középiskoláit Jászberényben, 
egyet, t anu lmánya i t Bpesten végezte. 1899. 
ügyvéddé avat ták. Mint népfelkelő százados 
résztvett a háborúban . 1918. Bpesten ügy
védi i rodát nyitot t . Jogi szakcikkíró. Mint 
előadóművész közismert . A fővárosban 
több estélyt rendezett, amelyeken a klasz-
szikus és modern magyar költők müveit 
ad ta elő nagy sikerrel. A magyar költők
nek idegen nyelvre való átültetésével is ér
demeket szerzett. 

Orbán János , gimn. igazg., piar is ta ház
főnök, szül. Lébény, 1887 dec. 26, Közép
iskoláit Magyaróvárott , Vácott és Kecskemé
ten, teológiai és egyetemi tanulmányai t Bu
dapesten végezte. A kegyestanítórendbc 
1905. lépett. 1913. áldozópap lett, 1914. kö
zépiskolai tanári oklevelet nyert . Mint gimn. 
tanár 1928-ig Szegeden működöt t . 1928 óta 
a veszprémi kegyesrendi társház főnöke és 
gimn. igazgató. Megjelent nagyobb munkája : 
Sámhoky János. Csengery János egyetemi 
tanárra l együtt latin tankönyveket szerkesz
tett. A szegedi Dugonics-Társaság r. tagja, a 
Magyar Cserkészszöv. veszprémi intézőbizott
ságának elnöke, a Balatoni Társaság veszp
rémi fiókjának alelnöke, a Veszprémi Pia
rista Diákszöv. vál. tagja. 

Orbán József, kir. törvényszéki bíró, kú
riai tanácsjegyző, szül. Dad (Komárom nx,}, 
1883 jún. 5. Középiskoláit Tatán és Vácon 
végezte és a bpesti tud. egyetemen jogtudorrá 
avatták. Az egyesített bírói és ügyvédi vizs
gát 1908. tette le. Tanulmányainak elvégzése 
után ügyvédi gyakorlatot folytatott. 1913. 

I igazságügyi szolgálatba lépett; a budapesti 
j kereskedelmi és váltótörvényszéknél volt 
j jegyző. A háború alatt, mint főhadnagy az 
i olasz és az orosz fronton küzdött. Több hadi 
| kitüntetésben részesült. 1919. a bpesti pol-
i gári törvényszéken bíróvá nevezték ki. 1928. 
; tanácsjegyzői minőségben a Kúriához osz-
! tották be. Széleskörű jog- és irodalmi tevé

kenységet fejt ki. 1926. jelent meg a Csödon-
• kívüli kényszeregyezségi eljárás c. munkája . 

Orbán Nándor (vitéz), polg. isk. igazg., 
szül. Kecskemét, 1873 szept. 14. Taná r i ok
levelét Bpesten 1895. nyerte, majd a l ip-
tószentmiklósi és 1907 óta a kecskeméti 
áll. polg. leányiskola tanára , illetve 1919 óta 
igazgatója. A háború alatt, mint főhadnagy 
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harctér i szolgálatot teljesített és a nagy-
és kisezüst, a bronz vitézségi érmet, a Ká-
roly-csapatkeresztet és a két sebesülési ér
met kapta meg. A háború után vitézzé avat
ták. A város társadalmi életének jelenté
keny alakja. Róm. kat. egyháztanácsos. 

Orbán Sándor, orvos, szül. Zamba (Tol
na m.), 1889 nov. 20. Középiskoláit és egyet, 
t anulmányai t Bpesten végezte. 1913. a Bu
dai Szanatórium főorvosa lett. A háború 
alatt katonai szolgálatot teljesített és a vö
röskereszt tiszti érmével tüntet ték ki. 
1919—1922. a Jendrassik-kl inikán műkö
dött, 1923 óta a budai ambula tór ium ren
delő-főorvosa. Az ideg- és kedélybetegségek 
tárgyköréből számos előadást tar tot t . Az 
öngyilkosvédelmi intézmény megszervezése 
nevéhez fűződik. 

Orbók Attila (kökösi), író, szül. Pozsony, 
1888 szept. 17. Középiskolai tanulmányait 
Kolozsvárott, Münchenben és Parisban vé
gezte. 1910. a kolozsvári egyetemen megsze
rezte a jogi doktorátust . Hírlapírói működé
sét Budapesten kezdte, majd Parisba került 
mint a Magyarország tudósítója. A kommün 
után nagy feltűnést keltett Ki árulta el a ha
zát c. munkája. Mint műfordító is sikerrel 
szerepelt. Színdarabjai, amelyek közül a 
Fiacskám arat ta a legnagyobb sikert, egész 
Európát bejárták. Művei: Tisza és a külföld, 
a Söröző halott, Párisi notesz, A színésznő, 
A meztelen asszony, Budapesti notesz, A ki
rály 40 lóerőse. Szerkesztője volt a Politikai 
Évkönyvnek. 1919. az első nemzetgyűlésen 
székelyhíd—nagylétai kerület képviselője volt 
pártonkívüli kisgazdaprogrammal. 

Orczy Andor (báró, orczi), nagybir tokos, 
felsőházi póttag, szül. Bpest, 1870 okt. 5. Kö
zépiskolai és jogi tanulmányainak befejezése 
után birtokainak kezelését vette át. 1898. lett 
főrendiházi tag. Az örökösjogi családok vá
lasztották felsőházi póttaggá. 

Őrei Géza, kereskedelmi iskolai c. kir. 
főigazgató, szül. Kaposvár, 1878-ban. 1899. 
szerzett polgári iskolai tanári oklevelet. 

Ugyanekkor fővárosi elemi iskolánál kezdte 
meg szolgálatát. 1901. a tanítóképző intézet 
tanári képesítését nyerte el. 1903. gimnáziumi 
érettségit tett, majd a budapesti tud. egye
temen folytatta tanulmányait és u. o. 1906. 
doktori oklevelet szerzett. 1907—1914. pol
gári iskolai tanár volt. 1912. újjáélesztette a 
„Société Française de Budapest" francia 
tanfolyamát. Időközben többször volt kül
földön, ahol a népoktatási intézményeket és 
az. elemi iskolai műhelyek célját tanulmá
nyozta. Külföldön szerzett tapasztalatai felől 
az Iparoktatás c. lapban írt értékes dolgo
zatokat, majd Technológiai Olvasmányok c. 
munkáját adta ki. 1914. fővárosi kereske
delmi iskolába osztották be, később hadi
szolgálatot teljesített. 1917. kereskedelmi is
kolai r. tanárrá választották. Közben pedig női 
kereskedelmi iskolai szaktanfolyam igazgatá

sával is megbízták. 1920. a fényképészipar
testület munkakönyves segéddé választotta. 
1921. a francia követség megbízásából átvette 
a háború alatt szünetelt Ecole de langue 
française de Budapest vezetését, mely intézet 
hallgatóinak száma 1926. már 2,000 volt. 
1922. megkapta előbb az Officier d'Acadé
mie, majd az Officier de l'Instruction Publi
que" magas közoktatásügyi rendjelét. 1923. 
felsőkereskedelmi iskolai igazgatóvá válasz
tották. A közoktatásügyi miniszter több íz
ben érettségi miniszteri biztossá nevezte ki. 
1925. pedig a főváros kultúrnívójának eme
lése körül kifejtett tevékenységéért elismerő 
köszönetét fejezte ki. O. a magyar pedagógiai 
szakirodalom egyik legnívósabb mívelője. 
Számos cikke és értekezése jelent meg a 
Mühelynevelés modern szellemű tanítása és 
az iskolai iparreformok felől. Hosszabb ideig 
a Nemzeti Újság munka tá rsa volt. Pedagógiai 
művei az ország határa in túl is ösmertek. 
önál ló müvei: Technikai olvasmányok (1911), 
Műhelyi nevelés Paris iskoláiban (1914. Meg
jelent román nyelven is), Az inasoktatás re
formja (1919), Szociális reformok iskolánk
ban c. értekezése (1920), Árusítás technikája 
(1929). A közoktatásügyi miniszter 1928. az 
Országos Ipari és Kereskedelmi Oktatási Ta
nács tagjává, a kormányzó pedig kereske
delmi iskolai főigazgatójává nevezte ki. 

Orentsák Lajos, főorvos, szül. Rahó (Má-
ramaros m.), 1895 jan. 22. Középiskoláit Má-
ramarosszigeten, az egyetemet Bpesten vé
gezte, ahol orvostud. oklevelet nyert. A há
ború alatt egészségügyi szolgálatot teljesí
tett. A leszerelés után, mint segédorvos a szé
kesfőváros Telep-utcai f iókkórházban és a 
Szent László já rványkórházban működött. 
1921-ben Ferencz József-keresk. k ó r h á í köte
lékébe lépett, ahol 1927. a belgyógyászati 
rendelőintézet osztályvezető főorvossá nevez
ték ki. Orvostudományi írásai a gyógyászati 
szaklapokban jelentek meg. 

Ormódy Vilmos (ormődi), r.-t. vezérigaz
gató, szül. Miskolc, 1838 november 8. A mis
kolci református Lyceumban folytatott ta
nulmányainak elvégzése u tán az Első Magyar 
Általános Biztosító Társaság szolgálatába ál
lott, amelynek 1881. igazgatója, 1898. vezér
igazgatója lett. O. nevéhez fűződik a társaság 
felvirágoztatása és a fontos biztosítási ügy-

| nek Magyarországban való meghonosítása. 
1868. a magyar állam első vasúti kölcsönének 
létrehozásában jelentős szerepe volt. Nagy
részt O. érdeme az Erzsébet Szanatórium é& 
a Budapesti Poliklinika Egyesület megalapí
tása is. Áldozatkész pártolója volt mindenkor 
a magyar irodalom és a művészet minden 
ágának. Alapító tagja a Kisfaludy Társaság
nak. 1897. magyar nemességet nyert. 1906. 
főrendiházi tag lett és a Ferenc József-rend 
nagy keresztjével tüntették ki. Számos szak
cikke jelent meg a hazai és külföldi biztosí
tási szaksajtóban. 
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Orosz György (csicseri), ny. ezredes, cs. 
és kir. kamarás, szül. Bodrogszerdahely, 1865. 
ápr. 23. Középiskoláit és a katonaiskolát Kas
sán végezte. 1885. mint hadnagy a 12. huszár
ezrednél teljesített szolgálatot, majd a hon
védség kötelékébe lépett. Fokozatos előlépte
tések után 1916. ezredessé nevezték ki. Ké
sőbb nyugalomba vonult. A Ferencz József
rend lovagkeresztjének, a III. oszt. kat. ér
demkeresztnek és a jubileumi éremnek tu
lajdonosa. Az Ügető Egyesület volt elnöke, a 
Magyar Német Bank volt elnöke és Szabolcs 
vármegye törv.-hat. bizottságának tagja. 

Orova Ödön, bizt. vezérigazg., szül. Bu
dapest, 1880 dec. 11. Középiskolai tanulmá 
nyai után elvégezte a budapesti Kereske
delmi Akadémiát. Tanulmányai befejeztével 
a Generali Biztosító Intézet kötelékébe lé
pett, ahol csakhamar vezető pozícióra telt 
szert. Később meghívták az Universale Biz
tosító r.-í.-hoz, amelynek 1926. vezérigazga
tója lett. Számos közgazdasági és biztosítási 
cikke jelent meg a különböző szaklapokban. 

Orphanides Gusztáv, ny. tábornok, szül. 
Vác, 1878 dec. 27. Tanulmányai t a Ludovika 
Akadémián végezte és hosszabb ideig a 14. 
h. gy.-ezrednél, mint annak segédtisztje telje
sített szolgálatot. 1906-tól a Ludovikán a fegy
ver- és lövésügy tanára volt. 1912. a 30. h. 
gy.-ezred megszervezésére kapott megbízást, 
amelyet mozgósított és vele hadbavonult . 
Megszakítás nélkül 46 hónapot töltött a fron
ton, mint ezredsegédtiszt, majd zászlóaljpa
rancsnok, később ezredparancsnok. 1914. a 
szerb fronton, 1915-től az orosz hadszíntéren 
küzdött. 1916. évben az 5. porosz vadász
zászlóalj parancsnokságával bízatott meg. Ot
tani kiváló működését a vaskereszttel jutal
mazták. 1917. a bukovinai nagy offenzívá
ban mint a 30. h. gy.-ezred ezredparancsnoka 
oly sikert ért el, hogy a vaskoronarenddel 
tüntették ki. Egyébként is igen számos harc
téri kitüntetéssel bír. 1918. a M. Kir. Had
történelmi Levéltár megszervezésére kapott 
megbízást. A hosszú harctéri szolgálat követ
keztében megrokkant és 1925. nyugalomba 
vonult. 

Ország Nándor, az O. T. I. főorvosa, 
szül. Solt, 1894 ápr. 28. Középiskoláit Szarva
son, egyet, tanulmányait Bpesten végezte. A 
háború alatt harctéri szolgálatot teljesített. 
1918. orvosi rendelőt nyitott és élénk részt
vett a fővárosi orvosi közéletben. 1921. részt
vett az Orsz. Szabadelvű Klub megalapításá
ban és annak igazgatója lett. Politikai kap
csolatait az orvosi kar szociális érdekeiben 
használta ki. 1927. az Ο. Τ 1. fogászati osz
tályának vezető főorvosává nevezték ki, amely 
minőségében a caries profilaxisával kapcso
latban jelentős kutatásokat végez. A fogászati 
szakirodalomban jelentős munkásságot fejt 
ki és több önálló műve jelent meg. 

Országh Sándor, r.-t. igazg., szül. Buda
pest, 1891 máj. 8. Középiskoláit és az egye
temet a fővárosban végezte, majd Leipzig

ben és Oxfordban folytatott tanulmányokat. 
1912. államtud. oklevelet szerzett. Tanulmá
nyainak befejezése után a Magyar Általános 
Hitelbank kötelékébe lépett. A háború alatt 
mint főhadnagy harctéri szolgálatot teljesí
tett. A Signum Laudisszal, a kisezüst vitéz
ségi éremmel és a Károly-csapatkereszttel 
tüntették ki. A leszerelés után a Földbérlö 
r.-í.-nak, majd 1925. a Magyar Magtenyész
tési r.-f.nak igazgatója lett. Angliában és Né
metországban a magyar konyhakert i mag
vakban állandó piacot teremtett. A Magke
reskedők Orsz. Egyesületének alelnöke és a 
Budai Általános Takarékpénztárnak igazga
tósági tagja. Cikkei a Pester Lloydban jelen
tek meg. 

Országh Tivadar , hegedűművész, zene
szerző, szül. Soroksár, 1901 dec. 5. Közép
iskoláit és a Zeneakadémiát Bpesten végezte, 
ahol Zsolt, Hubay, Kodály és Weiner voltak 
tanárai . Úgy a fővárosban, mint Svájcban, 
Finn-, Eszit- és Lettországban, valamint 
Olaszországban számos nagysikerű hangver
senyt adott. 1924. a székesfehérvári városi 
zeneiskola igazgatója lett. 1927. a főváros 
ban zeneiskolát alapított és tagja lett a Wald 
bauer-féle vonósnégyes társaságnak. 

Ortvay Rezső, a Szent István Bazilika 
plébánosa, szül. Wienben, 1878. Középisko
láit Esztergomban, egyetemi tanulmányait 
Wienben végezte. A Pázmánciun növendéke 
volt. 1901. pappá szentelték. Azóta ál landóan 
Budapesten működik. A háborúban ezred
lelkész volt a leghevesebb orosz offenzívak 
idején. A rajvonalban teljesített lelkipásztori 
tevékenységéért megkapta a hadiékítményes 
vöröskeresztet, a lelkészi érdemkeresztet és 
a Signum Laudist a kardokkal . A kommu
nizmus alatt a Bazilikában bátor beszédeket 
tartott. A közéletben évek óta igen tevékeny 
résztvesz. A Lipótváros kétszer küldte a szfv. 
t.-h bizottságába. A főváros közönsége Reg-
num Marianum plébánossá, majd 1929. a 
Szent István Bazilika plébánosává válasz
totta. O. két éven át szerkesztette a Pásztor 
c. hetilapot. 

Ortvay Rudolf, egyet. ny. r. tanár , szül. 
Miskolc, 1885 jan. 1. Középiskoláit Bpesten, 
egyet, tanulmányait ugyanott, valamint Göt-
íingában, Zürichben és Münchenben végezte. 
1908. mint tanársegéd a kolozsvári tud. egye
tem fizikai intézetéhez került. 1912. külföldi 
tanulmányútra ment, majd a zürichi és mün
cheni egyetemeken elméleti fizikai tanulmá
nyokat folytatott. 1916. a kolozsvári Ferenc 
József Tudományegyetem elméleti fizikai 
tanszékére ny. rk. tanárrá , 1920. pedig a Sze
gedre áthelyezett egyetem ny. r. tanárrá ne
vezték ki. 1928 óta a bpesti tud. egyet, elmé
leti fizikai tanszékét tölti be. Tudományos mű
ködése, a folyadékok dieleklromos állandójá
nak nyomás f oly tani megváltozásával foglal
kozó dolgozatán kívül, az elméleti fizika kö-

j rébe tartozik; főkép a relativitás elmélet és 
1 a quantumelmélet kérdéseivel foglalkozott. 
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Kiemelendő ezek közül: A szilárd testek akusz
tikai szpektrumának megalapítására szolgáló 
egyszerű eljárás, A szilárd testek állapot
egyenletének első ízben való meghatározása 
tetszőleges deformáció esetében, valamint a 
Sagnac-féle effektusnak az általános relati
vitás elméletével való értelmezése. Egyetemi 
előadásaiban és tudományos társulatokban 
tartott beszámolóiban és értekezéseiben a 
rohamos átalakulásban levő fizikai elméletek 
ismertetésével foglalkozott. Ezt a célt szol
gálta a M. Tud. Akadémia kiadásában meg
jelent: Bevezetés az anyag korpuszkuláris 
elméletébe c. könyve is. Λ A/. Tud. Akadémia 
levelezőtagja, az Eötvös Lóránd Társulatnak 
választmányi tagja, a Stella Csilagászati 
Egyesület elnöki tanácsának, a Magyar Aeró-
szövetség választmányának és számos más 
bel- és külföldi tudós társaságnak tagja. 

Ország Oszkár, igazgató-főorvos, szül. 
Bpest, 1883. Orvosi oklevelét a bpesti tudo
mányegyetemen szerezte, majd az egyetemi 
klinikákon folytatott gyakorlatot. Később 
hosszabb tanulmányutat tett Ausztriában, 
Németországban és Svájcban. Hazatérése 
után, 1910. az Erzsébet királyné-szanatórium 
főorvosa lelt. O. egyik vezetője a magyar tu
berkulózis elleni mozgalomnak. Kiváló szol
gálatainak és tudományos működéséinek elis
meréséül a kormányzó egészségügyi főtaná
csossá nevezte ki. Jelenleg mint szanatóriu
mának igazgató-főorvosa fejt ki értékes te
vékenységet. A belgyógyászat és a tüdőmeg
betegedések kérdéseiről számos cikke és ta
nulmánya jelent meg. Ismertebb munkái : A 
tuberkulózis elterjedése Magyarországban, A 
bakteriológiai diagnózis klinikai értékéről, A 
2f>-ik német belorvosiam' kongresszus. 

Oslay Osvát, P. ferences tar tományfőnök, 
szül. Filóc (Zala m.), 1879 ápr. 17. Közép
iskoláit Csáktornyán, teológiai t anu lmányai t 
a zágrábi egyetemen végezte. 1900. pappá 
szentelték. 1902-től, mint a rend tanára , an
nak teológiai főiskoláján működöt t . 1912. 
bajai, 1913. máriagyüdi házfőnökké nevezték 
ki. 1923. az egri rendház élére kerül t . Em
lékezetes az 1927. novemberében megtar tot t 
nagy beszéde, amelynek eredményeképen 
megalkották az egri szegénygondozási nor
mát és ennek eredménye, hogy Egerben nin
csenek koldusok. 1928 óta mint a húsz ko
lostorból álló szerzetes t a r tomány személyi 
és anyagi ügyeinek főhatósága, t a r tomány
főnöki minőségben teljesít közmegelégedésre 
szolgálatot. 

Oszmán η Mór, orvos, szül. Kecskemét, 
1803 ang. 3. Középiskoláit Kecskeméten, egye
temi tanulmányai t Bpesten végezte. Orvosi 
oklevelének megszerzése után Bpesten, majd 
Budajenőn folytatott gyakorlatot. 1899. Új
pesten telepedett le, ahol 1912. megalapította 
ü35 Újpesti Mentők Egyesületét, melynek 
gyors fejlődése az ő nevéhez fűződik. Jelen
leg az U. M. E. igazgató-főorvosa és az 

Ο. Τ. I. orvosa. Volt tartalékos honvédfő
orvos és a jubileumi érem tulajdonosa. 

Osvald István, a Kúria másodelnöke, 
] szül. Bpest, 1867 jún. 29. Középisk. tanúim. 
| befejezése u tán a bpesti tudomány egyetem 
! hallgatója volt. 1890. jogtudorrá avatták. 
| 1894. aljárásbíróvá nevezték ki. 1898. honv. 
| főhadnagy-hadbíró volt. 1901. a budapesti 
I kir. kereskedelmi és váltótörvényszékhez bí

rónak neveztetett ki és szolgálattételre az 
igazságügyminisztériumba, ennek felügyeleti 
osztályába rendeltetett be. 1906. bpesti kir. 
ítélőtáblai elnöki titkár, 1909. ugyanott kir. 
ítélőtáblai bíró. 1916. kir. kúriai bíró cím 
és jellegel a pozsonyi ki. törvényszék ebü
kévé, majd az 1917. évben budapesti kii. 
ítélőtáblai tanácselnöknek neveztetett ki. 1918. 
a budapesti kir. törvényszék elnöke, 1925. 
a kir. Kúria tanácselnöke lett. Ráth Zsigmond 
kúriai másodelnök nyugalomba vonulása 
után O. lépett 1929. nov. nagynevű elődjé
nek örökébe. 

Oszwald József, taní tóképző int. igazg., 
szül. Szépliget (Bács m.), 1890.hug. 13. Kö
zépiskolai t anu lmánya inak befejezése után, 
a bpesti tud. egyetem hal lgatója volt. 1911. 
elnyerte tanár i oklevelét és mint hitoktató 
a bajai Taní tóképző Intézetnél működött. 
1917. Kalocsára helyezték, majd tábori lel
készi minőségben ka tona i szolgálatot telje
sített. 1919. a zenlai gimnázium, 1922. a 
teológia t aná ra lett Kalocsán. 1927. tanító
képző intézeti igazgatóvá nevezték ki. A 
Földművelő Ifj. Egyletének elnöke, a ka
locsai Úrikaszinó választmányi tagja, pápai 
kamarás , szentszéki bíró, stb. Pedagógiai 
szakcikkíró és á l landó m u n k a t á r s a a helyi 
lapoknak. 

Ottlik Iván (felsőczorózi és kol. :óczi), 
csász. és kir. kamarás , v. belső titk< taná
csos, ny. ál lamtitkár, szül. Gyöngyö 185S 
dec. 28. Középiskoláinak végeztével jogi ta
nulmányokat folytatott és közben gróf I,ó-
nyay Menyhért miniszterelnök magánti tkára 
volt. Közszolgálati működését 1881. kezdte 
meg, mint min. fogalmazó. 1885—1886. Fran
ciaországban tanulmányozta a szőlőművelést. 
Tapasztalatai alapján vezették be Magyar
országon a íilloxera elleni védekezés céljá
ból az ellenálló amerikai szőlőfajok nevelé
sét. Számos nemzetközi tárgyaláson képvi
selte a földmüvelésügyi kormányt . .'893. részt
vett a csikágói világkiállításon és tapasztala
tairól Amerikai útilevelek c. könyvében szá
molt be. 1900. min. tanácsossá, 1908. pedig 
ál lamti tkárrá nevezték ki. A háború alatt nagy 
szerepe volt a közélelmezés szervezése körül. 
1918. nyuga lomba vonult , de később a neuiüy 
béketárgyaláson mint Magyarország egyik fő-
megbízottja vett részt. Szerepe volt a jóvá
tételi kérdés rendezése körül , nemkülönben 
a Csehszlovákiával megkötött t p.-ügyi egyez
mények előkészítése körül is. Tagja volt az 
Országos Takarékossági Bizottságnak. V. b. 
t. t., a III. oszt. vaskoronarend, a Lipót-rend 
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íovagkereszljének, a Ferencz József-rend csil
lagdíszes középkeresztjének, az I. oszt. polg. 
hadiéremkeresztnek, úgyszintén a Szent Ist
ván-rend középkeresztjének, a Ferencz Jó
zsef-rend nagykeresztjének és a legtöbb kül
földi állam magas kitüntetéseinek tulajdo
nosa. 

Otilik László (felső-ozoróczi és koha-
nóczi), miniszterelnökségi segédtitkár, egyet, 
m.-tanár. Középisk. és egyet, tanulmányainak 
befejezése után ál lamtud. és bölcsészeti dok
torátust szerzett. Később a miniszterelnök
ség kötelékébe lépett, ahol rövidesen segéd
titkárrá nevezték ki. A háború alatt a harc
téren szolgált és vitézségéért megkapta a kar
dokkal díszített ezüst és bronz katonai ér
demérmeket, a Károly-csapatkeresztet, vala
mint a sebesülési és az I. oszt. vitézségi ér
met. A kecskeméti ref. jogakadémia 1927. 
meghívta a jog- és állambölcselet előadó ta„-
nárává. 1927. a bpesli egyetemen a társa
dalomtanból magántanári képesítést szerzett, 

Ottrubay Dezső, a budapest i kir. bün
tetőtörvényszék vádtanácsának elnöke, szül. 
Boksabányán, 1881 febr. 17. Középiskoláit 
Fehértemplomon, jogi tanulmányait Bpesten 
végezte és a kolozsvári tud. egyet, szerzett 
doktori diplomát. 1906. lépett Aradon igazság
ügyi szolgálatba, ahol többször soronkívül j 
előlépett. A háborúban mindvégig mint tüzér-
hadnagy, majd főhadnagy és százados küz
dött az orosz és olasz harctéren. Többször 
kitüntették. A bírói karnak egyik legszebben 
ékesített tisztje. Megkapta a hadiékítményes 
harmadosztályú katonai érdemkeresztet a 
kardokkal , az ezüst és bronz Signum Lati-
disi a kardokkal, a Károly-csapatkeresztet és 
a katonai jubileumi keresztet. A háború után 
visszatért Aradra. Mivel a megszálló hata
lomnak megtagadta a hűségesküt, a románok 
kiutasították. Budapestre menekült, hol elő
ször ügyész lett, majd a budapesti kir. bün
tetőtörvényszék bírájává nevezték ki. Ilyen 
minőségben ideiglenesen vezette a vádtanácsot 
1926-ig, mikor is tanácselnökké történt ki
nevezésével kapcsolatban véglegesen a vád
tanács élére került. O.-nak rendkívüli érde
mei vannak a konszolidáció megleremtésc 
körül. A magyar társadalom legválságosabb 
napjaiban lett a büntetőtörvényszék vádtaná
csának elnöke, hol számos nagyjelentőségű 
politikai jellegű, sajtó- és egyéb bűnügyben, 
köztük a frankperben és Nagy István volt 
törvényszéki bíró ügyében kellett tanácsa élén 
állást foglalnia. Mindig rendkívüli judicium-
ma! és nagy tudással töltötte be felelősség
teljes állását. 

Óvári Ferenc, felsőházi tag, A Veszprémi 
Takarékpénztár elnöke, szül Veszprém, 
1858 május 3. Középiskoláit szülőváro
sában és Székesfehérvárott, jogi tanulmá
nyait Budapesten végezte. Az ügyvédi oklevél 
megszerzése után Veszprémben nyitott irodát. 
Mint kiváló jogász csakhamar a város és 

vármegye tb. főügyésze és majdnem minden 
fontosabb bizottság tagja lett. A Színpártoló 
Egyesület elnöke és nevéhez fűződik a vesz
prémi színház létesítése. A vakok ügyének és 
a tűzoltóság intézményének tanulmányozá
sára több külföldi utat tett. Megalapítója és 
elnöke az Almádi Fürdő Részvénytársaság-
nak és a Balatoni Szövetségnek. A Balneo-
lógiai Egyesület és a Dunántúli Közműve
lődési Egyesület vezetőségi tagja. A vá-
zsonyi kerület ötször, a veszprémi kerület 
négyszer választotta meg egyhangúlag kép
viselőjéül. Mint a balatonmehéki vasút tör
vényjavaslatának képviselőházi előadója, ér
tékes szolgálatokat tett a Balatonvidék fel
virágoztatása érdekében. A gyermekvédelmi, 
a gyermeknyaraltatási és a párbajellenes 
mozgalmak vezetője. Több község díszpolgára 
és neve Veszprém egyik legszebb utcáját dí
szíti. Veszprém város díszpolgára, Veszprém 
vármegye törvényhatósági bizottságának örö
kös tagja. A Zsófia Gyermekszanatórium 
Egyesület ügyvivő elnöke. Λ 350 munkással 
dolgozó Veszprémi Kötő- és Szövőgyár ala
pítója és ügyv. alelnöke. 

Ozdy Lajos, üzemvezető igazgató, szül. 
Terehegy (Baranya m.), 1890 okt. 1. Közép
iskoláit és államszámvileli tanfolyamot Buda
pesten végezte. Tanulmányainak befejezése 
után a székesfőváros szolgálatába lépett és 
különböző üzemeknél volt alkalmazásban. 
1924. kinevezték a Β pest Székesfőváros Köz
ponti Tüzelőszer raktára igazgatójává. Kü
lönböző szaklapokban számos cikke jelent 
meg. 

Ozorai Frigyes, szemináriumi főigazg.. 
szül. Pusztakovácsi (Somogy m.), Î879 júl. 
29. Sopronban végzett középiskolai tanulmá
nyai után a bpesti, majd a lipcsei tud. egye
temek hallgatója lett. 1902. elnyerte közép
iskolai tanári oklevelét és a főváros szolgá
latába lépett. 1903. doktorrá avatták. 1904. 
rendes tanárrá nevezték ki. 1910. megszer
vezte a székesfőváros pedagógiumának könyv-

i tárát. 1912. középiskolai igazgatóvá válasz-
i lották. 1918. a pedagógiai szeminárium fő-
) igazgatójává nevezték ki. Üjításai jelentősek 
i a magyar tanítás történetében. Több iskolát 
i létesített. Élénk kapcsolatot tart fenn a ha-
1 sonló külföldi intézményekkel. Szakcikkíró. 
i A Pedagógiai Társaság tagja. A Magyar Gyer-
j mektanulmányi Társaság társelnöke. A III. 
i oszt. polg. érdemkereszt tulajdonosa. 

ölvetli László, költő, szül. Érsekújvár, 
Ι Ϊ903 május 22. Tanulmányai t Bpesten és Ber-
! linben végezte. 1925. a bpesti egyetemen böl

csésztudorrá avatták. 1922 óta az elszakított 
Felvidék irodalmi életében tevékeny részt 
vesz. Költeményei, amelyek az elszakított ré
szek magyarjainak lelkivilágát hatásosan tol
mácsolják, a pozsonyi Hiradób tn, a Prágai 

| Magyar Hírlapban, a kolozsvári Pásztortüz-
i ben és a budapesti Életben, valamint a Nap-
1 keletben jelentek meg. Önállóan megjelent 
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verseskötelei: Valakit várunk, Λ bányász 
éneke. 

Örffy Imre , ügyvéd, orsz.-gyül. képviselő, 
szül. Szekszárd, 1884 július 5. Középiskolai 
és egyetemi tanulmányainak befejezése, vala
mint jog- és ál lamtudományi doktori ok
levelének elnyelése után 1906. a közalapít
ványügyi igazgatóság szolgálatába lépett. 
1910. ügyvédi vizsgát tett. A háború alatt harc
téri szolgálatol teljesített. Hadiérdemeit szá
zadosi ranggal és számos kitüntetéssel jutal
mazták. A forradalom után a ker. nemzeti 
kisgazda, földműves és polgári pár t tolna
megyei szervezetét alapította meg, amelynek 
programmjával Szekszárd képviselőjévé vá
lasztották. A második nemzetgyűlésen is régi 
kerületét képviselte. Az országgyűlésbe ugyan
csak a szekszárdi kerület küldte be. Politikai 
működést pénzügyi, igazságügyi téren fejt ki. 
A képviselőház új házszabályát ő készítette 
el s a közigazgatás racionalizálása kérdésé
ben fejt ki állandó tevékenységet. 

Örkény Hugó, gyógyszerész, szül. Szol
nok, 1879 nov. 11. Középiskoláit Szolnokon 
és Felsőlövőn, az egyetemet Bpesten végezte. 
Tanulmányainak elvégzése után Németország
ban, Franciaországban és Angliában folyta
tott gyakorlatot, majd 1905. Bpesten gyógy
szertárat nyitóit. Nagy exportüzleteket bo
nyolított le. Értékes közgazdasági tevékeny
ségéért kormánvfőtanácsosi címmel tüntet
ték ki. 

Őry Géza, polg. isk. igazg., szül. Illava, 
1886 aug. 15. Középiskoláit Trencsénben, 

egyetemi tanulmányait Bpesten végezte, majd 
Λ dunaföldvári polg. isk. tanára lett, 1920. 

igazgatóvá nevezték ki. A dunaföldvari tár
sadalmi élet tevékeny tagja, számos egyesü
letben visel tisztséget. 

Östör József, ügyvéd, orsz.-gyül. képvi
selő, szül. Gyüleviz (Sopron vm. j , 1875. Kö
zépiskolai és jogi tanulmányainak befejezése, 
valamint jogi doktori oklevelének elnyerése 
után vmegyei tiszti ügyésszé, később árvaszéki 
ügyésszé, majd főügyésszé nevezték ki. Az 
első és második nemzetgyűlésen, mint Sop
ron környékének képviselője foglalt helyet. 
1926. a sopronkörnyéki kerület pártonkívüli 
kormánytámogató programmal országgyű
lési képviselőjévé választotta. A nemzeti el
lenállás idején nagyjelentőségű tevékenységet 
fejtett ki. A jog- és közgazdaságirodalom te
rén is értékes munkásságot végez. Főbb ön
álló müvei: Sopron vármegye ellenállásának 
története, A földbirtokreform magyarázata, 
A Sproni Napló volt szerkesztője, a Franken
burg Irodalmi Körnek volt elnöke. 1928. ö 
készítette elő az ügyvédi rendtartásról szóló 
törvényjavaslatot. 

ö tvös Lajos, róm. kat . plébános, orsz.-
gyülési képviselő, szül. Győr, 1882. Középis 
kolai tanulmányainak befejezése u tán a győri 
teológia, majd a bpesti tud. egyetem hallga
tója lett, ahol középiskolai tanári oklevelet 
nyert és bölcsészeti doktorrá avatták. 1906. 
kezdte meg lelkipásztori hivatását. 1909. az 
egyházmegye kormányzatában teljesített szol
gálatot. 1925. mihályi plébános lett. 1926. 
Lövő választókerület ker. gazdasági és szo
ciális párti programmal országgyűlési kép
viselővé választotta. 




