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Quell Rudolf, ipartestületi elnök, szül. Vác, 

1871. A váci ipartestületi életnek 29 éve jelen
tékeny tagja. 1917 óta a váci Ipartestület el
nöke. Elnöksége alatt a testület lényeges gaz
dasági és kulturális fejlődésen ment keresztül. 
A városi képv.-test. és a vármegyei törv.-hat. 
biz., az Iparkamara, az O. K. H. igazga
tósága és a r. k. iskolaszék tagja. Az Ipar
testület 25 éves jubileuma alkalmával ezüst 
koszorúval tüntette ki. 

Quint József, tanítóképzőintézeti igazg., 
szül. Zsombolya, 1882 ápr. 28. Tanítói okleve-

Rab Gusztáv, író, h í r lapíró , szül. 1901. A 
Magyar Hírlap, majd Az Esí-lapok szerkesz
tőségének lett tagja. Elbeszélései sűrűn je
lentek meg a Nyugat és a Világ hasábjain. 
Mocsárláz c. regényével az Athenaeum re
génypályázatán díjat nyert . 

Rabin Zoltán, gyáros, kereskedő, szül. 
Ragály, 1883 márc. 6. Iskolai tanulmányai
nak elvégzése után Siófokon telepedett le és 
különböző vállalkozásaival erősen hozzájá
rult a község fejlődéséhez. A Siófoki Fürdő-
bérleti r.-t. egyik főrészvényese. A háború 
alatt katonai szolgálatot teljesített. A Bala
toni Gyógyfürdő és Szálloda r.-t. bérlője, so-
mogyvármegyei törv.-hat. bizottsági, községi 
képv.-test. tag, a Ralatonvidéki Takarékpénz
tár igazgatósági tagja. 

Rabinovszky Máriusz, művészeti író, szül. 
Budapest, 1895. A Nyugat c. folyóirat mun
katársa. Kritikái, cikkei azonban más folyó
iratokban és napilapokban is megjelennek. 
Különösen a modern művészet problémái ér
deklik. Rövid terjedelmű tanulmányain kí
vül önálló művei : Az új festészet története, 
Daumier c. jelentek meg. Nagykultúrájú, 
minden művészi irányt és művészi egyéni
séget megértő krit ikus, akinek működése sok
ban hozzájárult a modern festészet fejlődé
séhez. 

Rabocskay Béla, festőművész, szül. Se
gesvár, 1882 aug. 13. Középiskoláinak befe
jezése után, az egyetemet Bpesten végezte, 

lének 1901. történt megszerzése u tán 1904. 
Budapesten polgári iskolai, majd 1906. tanító
képzőintézeti t anár rá nevezték ki. 1916 óta 
a budapesti áll. tanítóképzőintézet igazgatója. 
A Közoktatási Tanács , a Testnevelési Tanács 
és a Tankönyvügyi Bizottság tagja. Számos 
népiskolai tankönyv szerzője. Pedagógiai cik
kei és tanulmányai különböző szaklapokban 
jelentek meg. Főbb művei: A Budapest mel
letti Római-fürdő és a trencsénteplici tó kova 
moszatai és a Test és egészségtan tanítóképző 
intézetek számára. 

majd bírói és ügyvédi oklevelet nyert. 1905. 
a müncheni Képzőművészeti Akadémián foly
tatott tanulmányokat . Hazatérve a bírói pá
lyára lépett és kir. ügyész lett. Nyugdíjazta
tása u tán Olasz- és Németországban hosz-
szabb művészi tanulmányúton volt. 1919. a 
Műcsarnokban kiállított képeivel jelentős si
kert aratott . Jelentékenyebb kompozíciója 
A huszár. Por t ré i : Prónay Pál, Mingovich 
Jenöné, és Kunst Győzőné. Impresszionista, 
könnyed előadás, üde színezés és szigorú 
konstrukció jellemzi. 

Rácz Béla, földbirtokos, szül. Szatmár
németi, 1873 okt. 24. Középiskoláinak be
fejezése után kereskedelmi és gazdasági ta
nulmányokat folytatott. Az Orsz. Magyar 
Földbérlő Egyesület alelnöke. Hosszú éveken 
keresztül a kir. ítélőtábla vegyes tanácsában 
mint haszonbéri bíró működött . Résztvett a 
haszonbírói rendeletek kodifikálásában. Ér
tékes mezőgazdaságirodalmi munkásságának 
elismeréséül gazdasági főtanácsossá nevez
ték ki. 

Rácz Elek, községi orvos, szül. Nagykő
rös, 1871 júl. 17. Középiskoláit szülővárosá
ban, az egyetemet Bpesten végezte, ahol orv.-
tud. oklevelet nyert . Tanulmányainak befe
jezése után mint alorvos különböző kórhá
zakban működött , majd 1898. mint községi 
orvos Nagymarosra került. A háború alatt 
az esztergomi hadikórház főorvosa volt. 1927. 
egészségügyi tanácsosi címet kapott. 

R 
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Rácz Lajos, a Tiszántúli Mezőgazdasági 
Kamara igazgatója, szül. Halas, 1881 dec. 
5. Középiskolái elvégzése után a debreceni 
és a kolozsvári egyetemeken tanult, majd ál
lamtudományi doktorátust szerzett. Külföldi 
tanulmányutakon járt . Hazatérve közgazda
sági kérdésekkel kezdett foglalkozni. A há
ború alatt az olasz harctéren szolgált, majd 
az első román betörés után résztvett Erdély 
rekonstrukciójában. Ezen a téren szerzett ér
demeiért megkapta a II. oszt. polgári érdem
keresztet. 1927. pedig m. kir. gazdasági fő
tanácsossá nevezték ki. R. élénk műkö
dést fejt ki a magyar mezőgazdaság fejlesz
tése érdekében. A Békésvármegyei Kertészeti 
Egyesület és a Keletmagyarországi Baromfi 
tenyésztők Egyesületének díszelnöke, az Or
szágos Gazdasági Szakoktatási Tanács, Or
szágos Borgazdasági Tanács és a Földműve
lésügyi Miniszt. Közp. Talajjavító Bizottsá
gának tagja, a Földmívelésügyi Miniszter ti
szántúli szikjavítási megbízottja. A Tiszán
túli Mezőgazdasági Kamara igazgatója, ezen
kívül számos országos gazdasági intézmény 
választmányi tagja. A Tiszántúli Gazdák fő
szerkesztője. Hajdú vármegye és Debrecen 
szab. kir. város törv.-hat. biz. tagja. Nagy 
érdemei vannak a Faültetők Társasága ala
pításával. Több közművelődési és tudomá
nyos testület élén tevékenykedik. Számos köz
gazdasági és szociálpolitikai tudományos 
műve jelent meg. Egyik munkája 1912. a M. 
Tud. Akadémia pályadíját nyerte el. 

Rácz Lajos, kir. kúriai tanácselnök, 
szül. Tállya, 1862 marc. 16. Középiskoláit és 
jogi tanulmányait Sárospatakon végezte. 
1884—1889. ügyvédi irodában működött . 
1889. bírósági joggyakornokká nevezték ki. 
1890. aljegyző, 1891. jegyző, 1892. albíró, 
1894. táblai tanácsjegyző, 1897. tvszéki bíró, 
1904. kir. ítélőtáblai bíró, 1913. a m. kir. 
Kúria bírája lett, 1926 óta a m. kir. Kúria 
tanácselnöke. Tagja a Budapesti Egységes 
Bírói és ügyvédi Vizsgáló Bizottságnak. A 
Budapest-Kelenföldi ret', egyházkerület paró-
kiális tanácsosa. 

Rácz Vilmos, lapszerkesztő, ügyvéd, t. 
h. biz. tag, szül. Bpesten, 1889 má j . 31. Kö
zép- és főiskoláit Bpesten végezte és a tud. 
egyetemen doktori oklevelet szerzett. Éveken 
át érdemes munkásságot fejtett ki a magyar 
sport kifejlesztése körül és több olimpiászon 
képviselte a magyar színeket. A háborút mint 
huszárfőhadnagy küzdötte végig és többször 
kitüntették. R. 1925 óta a szfv. törv.-hat. bi
zottságának tagja. 

Radák György, á l lamr. főtanácsos, a VIII. 
ker. kapi tányság vezetője, szül. Pár tos (To
rontál m.), 1881 jan . 29. Egyetemi tanulmá
nyait Bpesten végezte, ahol á l lamtudorrá 
avatták. 1900. lépett a rendőrség szolgála
tába és előbb a főkapi tányság segédhivata
lában, majd a gondnoki h iva ta lában dolgo
zott, azután a gazdasági osztály vezetője 

lett. 8 éven keresztül az erkölcsrendészeli 
hivatalnál működöt t . A háború alatt, mint 
szkv. hadnagy az udvarnál volt beosztva. A 
háború u t án a gyermekbíróságon, majd az 
V„ VI., VII., illetve VIII. ker. kapi tányságon 
teljesített szolgálatot, később a VII. ker. ka
pi tányság h. vezetője lett. 1922. a VIII. ker. 
kapi tányság vezetésével bízták meg. Szolgá
latai elismeréséül megkapta a III. o. hadi
érdemkeresztet és a polgári jubileumi ke
resztet. , 

Radákovich Béla. ügyvéd, szül. Felső-
bükk, 1870 febr. 12. Középiskoláit Szombat
helyen, egyet, tanulmányai t Bpesten végezte. 
1893—1913. a Központi Jelzálogbanknak 
ügyésze volt. 1913. Rákospalotán ügyvédi 
irodát nyitott. A háborúban harctéri szolgá
latot teljesített és a Signum Laudisszal tün
tették ki. 1923. az Ügyvédszövetség elnökévé 
választották. Az Iparoskörnek, a Legitimista 
Pártnak, stb. ügyésze, a Kaszinó egyik ala
pító, a városi képv.-lest. választott tagja. 

Ráday Gedeon (gróf, rádai) , nyűg. bel
ügyminiszter , orszgyűl. képv., szül. Bpesl, 
1872. Középiskolai és egyet, t anu lmánya inak 
befejezése, valamint jog- és á l lamtudományi 
ál lamvizsgájának letétele u tán Pest megye 
szolgálatába lépett és előbb mint közigaz
gatási gyakornok, később pedig, mint szol
gabíró működöt t . 1895. Pest megye tvhat. bi
zottságának tagja lett. 1910. Pest megye és. 
Kecskemét főispánjává nevezték ki, mely 
megbízatásáról a Tisza-kormány bukásakor 
lemondott . 1917. tényleges ka tonai szolgá
latra vonult be. A kommunis ta for radalom
kor le tar tóztatásba került , majd a bécsi és. 
szegedi el lenforradalmi szervezkedésben vett 
részt. 1919. Pest és Szolnok megyék, vala
mint Kecskemét kormánybiz tosává nevez
ték ki. 1921. a Bethlen-kormány belügymi
niszteri tárcáját vállalta, ugyanakkor Péti» 
1. kerületének nemzetgyűlési képviselője 
lett, de később lemondott miniszterségéről . 
1922. Nagykőrös egységespárti p rogrammal 
küldte a nemzetgyűlésbe, ahol a pénzügyi 
bizottság elnökeként működöt t . Az ország
gyűlésen régi kerületéi képviseli. Az I. o. 
polg. érdemkereszt és a Lipót-rend tulajdo
nosa. 

Radisics Elemér (kulasi), ny. min. oszl.-
tanácsos, író és lapszerkesztő. Szül. Budapes
ten, 1884. Jogi tanulmányainak elvégzése és-
a jogi doktorátus elnyerése u tán államszol
gálatba lépett és szolgálatál részben a pénz
ügyminisztérium, részben a külügyminiszté
rium kötelékében végezte. Jelenleg az Inter
parlamentáris Unió főtitkára és a Magyar 
Külügyi Társaság igazgatója. Evekig volt a 
Budapesti Hírlap helyettes szerkesztője és 
nagyszámú politikai, művészeti és társa
dalmi vonatkozású írása jelent meg mind a 
belföldi, mind pedig a külföldi lapokban és 
szakfolyóiratokban. A Magyar Külpolitika c 
hetilap szerkesztője. 
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Radnai Miklós, zeneszerző, a Magy. Kir. 
Operaház igazgatója, szül. Bpesten, 1892 jan. 
1. Középiskoláinak befejezése u tán előbb 
Horváth Attila volt tanára, majd a Zemű-
vészeti Főiskola hallgatója lett, ahol Koess-
ler János és Herzfeld Viktor voltak mesterei. 
1919. a Zeneművészeti Főiskola tanárává és 
1925. a M. Kir. Operaház igazgatójává ne
vezték ki. Zeneszerzéssel 1911 óta foglalko
zik. Szerzeményei a bel- és külföld hangver
senytermekben arattak sikert. Nevezetesebb 
müvei: Az infánsnő születésnapja (némajá
ték) , Mese, Orkán vitéz, Versek, azonkívül 
más zenekari művek, dalok, zongoradarabok, 
hegedű-, gordonka- és violaszonáták. Szín
padi művei: a Három szív, amelynek szöve
gét is ő írta. Az arany, amely a Lipótvárosi 
Kaszinó díját nyerte el. A napi- és szaksajtó
ban zeneelméleti tanulmányai és bírálatai 
jelennek meg. A moduláció és összhangzat
tani jegyzetek címen önálló elméleti tanul
mányokat írt. Zenei hozzáértését, művészi 
képességeit a M. Kir. Operaház fejlett szín
vonala dicséri. 

Radó Lajos (szentmártoni) , földbirtokos, 
felsőházi tag, szül. Répcelak (Vas m.), 1880 
febr. 1. Középiskolai és jogi t anu lmánya inak 
befejezése után, tényleges ka tonai szolgála
tot teljesített. 1907. főhadnagyi r angban ki
vált a hadseregből és répcelaki b i r tokának 
kezelését vette át. 1910. közigazgatási bizott
sági tag lett. A háború alat t a harc té ren 
küzdött . Hadiérdemeit több kitüntetéssel 
ju ta lmazták . Vármegyei tvhat . bizottsági tag 
és a vasmegyei egységespárt elnöke. 

Radó Miksa, ügyvéd, szül. Igló, 1889. 
febr. 3. Középiskoláit Iglón, az egyetemet pe
dig Kolozsvárott és Bpesten végezte, majd 
megszerezte a jogi doktorátust és letette az 
ügyvédi vizsgát. A háború alatt előbb a 
harctéren, majd a hadbíróságnál teljesített 
szolgálatot.. A háború után a fővárosban ügy
védi irodát nyitott. Több társadalmi egyesü
let ügyésze, a Terézvárosi Társaskor jogügyi 
titkára. Számos értekezése jelent meg a ke
reskedelmi jog köréből. 

Radó Ödön, r.-t. vezérigazg., szül. Bpest, 
1879 szept. 13. Iskolai tanulmányai t a fővá
rosban végezte, majd 1898. mint gyakornok 
a Hazai Általános Biztosító r.-t. kötelékébe 
lépett. 23 évi működés u tán 1921. a Hermes 
Biztosító r.-t. aligazgatója lett. 1923. igazga
tóvá és 1925. h. vezérigazgatóvá nevezték ki. 
1927. vezérigazgatóvá választották. A hitel
biztosítási ágazat bevezetésével és annak meg
honosításával, út törő munkát végzett. Cikkei 
a szaksajtóban és a napilapokban jelen
tek meg. 

Rados Gusztáv, műegyet. ny. r. tanár, szül. I 
Bpest, 1862 febr. 22. A műegyetemen és a 
lipcsei egyetemen végezte tanulmányait . 1885. 
a műegyetem magántanára , 1891 óta ny. r. 
tanára. A kolozsvári egyetem tb. doktora 
és a Matematikai és Fizikai Társulatnak 

egyik megalapítója, majd alelnöke lett. A M. 
Tud. Akadémia tagja. Háromszor rektora és 
hétszer dékánja volt a műegyetemnek. A Mű
egyetemi Könyvtárnak 1897 óta igazgatója. R. 
rektorsága idején létesült a műegyetemi köz
gazdasági osztály és ugyancsak vezetése mel
lett épült a műegyetemi könyvtár épülete, 
amely úgy monumental i tásánál , mint célszerű 
berendezésénél fogva a hazai könyvtárépü
letek között a legkiválóbb. A Felsőoktatási 
Egyes ület matematika-természettudományi 
osztályának elnöke. Főbb önálló munkái : A 
felsőbbfokú kongruenciák elméletéhez, Analy
sis és geometria. 

Rados Jenő, ing., műépítész, műegyetemi 
adjunktus, szül. Bpest, 1895 ápr. 25. À mű
egyetemet Bpesten végezte. 1919. meghívták 
a bpesti Műegyetem középkori építészeti tan
székére kisegítő tanársegédként. 1920. tanár
segéd, 1923. adjunktus lelt. 1924. az Iparosok 
Orsz. Közp. Szöv. építési osztályának veze
tőjévé választották. Mint önálló építész díjat 
nyert. Mint az IOKSz építkezéseinek vezetője 
irányította az egri p . ü. palota, a bpesti 
Lipót automata központ, a ferencváros-ceg-
lédi összekötő vasúti vonal, a dorogi máv. 
tisztviselő-házak és a Wekerle-telep közel 
100 épületének munkálatai t . 

Radvánszky Albert (báró), földbirtokos, 
felsőházi tag, szül. Puszta-Óvarsány, 1880 
szept. 11. középiskola i , egyetemi és gazda
sági akadémiai tanulmányainak befejezése, 
valamint á l l amtudományi államvizsgájának 
letétele után, b i r tokai kezelését vette át és 
a közgazdasági életbe kapcsolódott bele. A 
háború alatt , mint a Vöröskereszt főmegbí-
zottja az olasz harc tér i hadseregparancsnok
ságnál, majd a hadigondozók miniszteri 
biztosaként működöt t . 1923. a magyarhoni 
ág. hitv. evangélikus egyház egyetemes egy
házi és iskolai felügyelői székébe helyezték. 
Egyháza életében korszakos és sokirányú 
tevékenységet fejtett ki. Számos egyházi és 
világi méltóság viselője. Több gyermekvédő 
egyesület igazgatósági tagja, illetve elnöke. 

Radvánszky György, földbirtokos, v. 
orszgyűl. képviselő, szül. Zólyomradvány, 
1863. Tanu lmánya i t Bpesten végezte, majd 
Zólyom vm. szolgálatába lépett, ahol, mint 
aljegyző 14 évig működöt t . 1891—1904. a 
szliácsi kerület országgyűl. képviselője volt. 
Azóta esztergommegyei b i r tokán gazdálko
dik és élénk részt vesz a vármegye kultu
rál is és tá rsadalmi életében. Komárom és 
Esztergom vármegyék tvhat. bizottságainak 
tagja. Csász. és kir. kamará s . 

Radvánszky Kálmán (báró, radványi cs 
sajókazai), nagybirtokos, felsőházi póttag, 
szül. Sajókaza, 1887 dec. 28. Középiskolai és 
jogi tanulmányainak befejezése után, birto
kai kezelését vette át. A legismertebb magyar 
könyvgyűjtők egyike. Könyvtárában, számos 
értékes mű között, helyet foglal a felbecsül
hetetlen irodalmi jelentőségű Balassa-kódex 
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is. Irodalmi téren eredményes munkásságot 
fejt ki. A Magyar Bibliofil Társaság igazgató 
választmányi tagja, a tiszai ág. ev. egyház 
felügyelője. Az örökösjogú családok válasz
tották felsőházi póttaggá. 

Badványi László, szaklapszerkesztő, szül. 
Bpesten, 1876. Középiskoláit és jogi tanul
mányait Budapesten végezte. Utána a főváros 
szolgálatába lépett, hol néhány évig műkö
dött. Később a VI. ker. iparhatósági megbí
zottak jegyzője, majd a fővárosi iparosok 
körének titkára volt. 1901—1902-ig szerkesz
tette az Iparosok Lapját. 1906. indította meg 
Az Üzlet c. szakfolyóiratot, melyet azóta 
nagy közgazdasági tudással szerkeszt. 1921. 
alapította meg a Magyar Szaklapok Orszá
gos Egyesületét, melynek kezdettől fogva 
ügyvezető elnöke. Önálló munkái : A Fővá
rosi Iparosok Körének jubileuma (1902), A 
magántisztviselők és a választójog (1904), A 
textilszakma kondíció-konvenciói (1910), A 
reklám művészete (1913), A háború és a 
hadseregszállítások (1914), A háborús keres
kedelem megrendszabályozása (1916), A tisz
telt szovjet (1919). A Nemzetközi Sajtószö
vetség végrehajtóbizottsági tagjává válasz
totta. A kormányzó kormánytanácsossá ne
vezte ki. 

Bády József (vitéz), ny. alezredes, szül. 
Szekszárd, 1884 szept. 22. Középiskoláit Bony
hádon végezte, majd a soproni katonai isko
lában tanult . 1905. hadnagy lett. Szép kato
nai karr ier t futott be. A háború alatt több
ször ki tüntet te magát . Később a kormányzó 
vitézzé avat ta . Legértékesebb vívóink egyike, 
aki számtalan bajnokságot nyert . Az 1928. 
olimpiászon a világbajnok kardcsapat tagja 
volt. 

Baffay Géza, ügyvéd, szül. Cegléd, 1878. 
Középiskoláit Sopronban és Nagykőrösön, 
egyetemi tanulmányai t Kolozsvárott és Bu
dapesten végezte. 1905. mint ügyvéd Cegléden 
telepedett le. A háborút mint százados küz
dötte végig és a Károly-csapatkeresztet kapta 
meg. Elnöki tanácsosa az orsz. Move-nek, a 
testnevelés terén hervadhatat lan érdemeket 
szerzett és ezért a Testnevelési Tanács vm. 
és városi tagjává választották. Tagja a vá
rosi képv.-test.-nek és a jogügyi bizottság
nak stb. 

Baffay Sándor, evang. püspök, szül. 
Cegléd, 1866 jún. 12. Főiskolai tanulmányai
nak elvégzése után, a besztercebányai ref. 
gimnáziumban kezdte tanár i működését. 
1893 Tápiószentmárton lelkésze volt, majd 
1896. a pozsonyi ev. egyet, teológ. akadémián, 
mint tanár tartott előadásokat. 1908. bpesti 
lelkész, 1918. a bányai evang. egyházkerület 
püspöke lett. 1920. a Petőfi Társaság tb. tag
jává választották. Éveken át szerkesztője 
volt a Teológiai Szaklapnak. Főbb önálló 
munkái: Jézus példázatai, Jézus hasonlatai, 
Isten igéje, A logosz, Világháború és Isten 
igéje és Kiáltás a viharban. A forradalmak 

utáni időkben részlvett a politikai és társa
dalmi mozgalmakban. 

Ragats Rezső, egyházm. főtanfelügyelő, 
rk. kanonok, szül. Nagycenk, 1876 ápr. 21. 
Sopronban és Győrött végezte a középiskolát, 
majd a bpesti egyetemen 1904. a hi t tudo
mányok doktorává avat ták . 1899. Győrött 
pappá szentelték. 1902. az ot tani papnevelő 
intézet t anu lmányi felügyelője lett és 1903. 
a h i t tudományi főiskolán az egyháztörléne-
lem, egyházjog és a magyar közjog lanára . 
1906. a győri kat . f iú in ternátus igazgatója, 
majd 1910. a papnevelőintézet a lkormány
zója lett. 1917. egyházmegyei s.-tanfelügye
lővé, 1927. pedig főtanfelügyelővé nevezték 
ki, majd 1929. a győri Szt. Orsolya-rend ta
ní tóképző intézetének, nőipar iskolá jának és 
polg. leányiskolá jának igazgatójává. 1906. 
szentszéki tanácsos és 1927 óta győri székes
egyházi kanonok. 

Ragályi-Balassa Ferenc (báró, kiscsoltói, 
ba lassagyarmat i és kékkői) , nagybir tokos, 
felsőházi tag, szül. Ragályos (Gömör m.), 
1864. Középiskolai és jogi t anu lmánya i köz
ben Európá t és Afrika nagy részét is be
utazta, majd b i r tokainak kezelését vette át. 
A ref. egyház életében értékes munkásságot 
végez. A gömörtornai ref. egyházmegye 

I gondnoka. Borsod-Gömör és Kishont megyék 
választották felsőházi taggá. 

Ragályi Géza, adóügyi tanácsnok, szül. 
Szádellő, 1881 jún. 10. Középiskolai tanul
mányainak befejezése u tán a jegyzői tan
folyam hallgatója volt. Hivatali működését 
Rákoskeresztúron, mint s.-jegyző kezdte 
meg. 1907. Kispest s.-jegyzője lett, majd 
jegyzővé lépett elő. 1920. adóügyi vezető
jegyzővé nevezték ki. 1922. adóügyi tanács
noki rangra emelkedett . A ref. egyház pres-
bitere. 

Raggambi István (Fluck), postatiszt, szül. 
Kiskunfélegyháza, 1905 febr. 8. Tanu lmá
nyainak befejezése u tán a Posta és Táví rda 
szolgálatába lépett. Híres spor tember . 1926. 
megnyerte Magyarország 100 m-es futóbaj
nokságát és 10-6 mp-cel új rekordot állí
tott fel. 

Raikovich Kálmán, polg. isk. igazg., 
szül. Rákoscsaba, 1889 okt. 22. Középiskoláit 
Máramarosszigeten, az egyetemet Bpesten 
végezte. Mint tanár a Rottenbiller-utcai polg. 
iskolában működött . 1925. a rákoscsabai 
polg. iskola igazgatójává nevezték ki. Rákos
csaba község társadalmi életében nagy tevé
kenységet fejt ki. A Méhészegyesület elnöke 
és a Polgári Iskolai Tanáregyesület alelnöke. 
Jelentős szakirodalmi munkásságot fejt ki. 

Rainprecht Antal, földbirtokos, v. fő
ispán, szül. Vál, 1881 júl . 24. Az ügyvédi 
oklevél megszerzése u tán a magyaróvár i 
gazd. akadémián szerzett gazdasági képzett
séget. Pá lyá já t a veszprémi püspöki u rada 
lom szolgálatában, mint t i tkár kezdte meg. 
Csakhamar ipari vállalkozásba kezdett és 
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Veszprém megyében több iparvállalatot ala
pított, többek közt a Veszprémi Fa ipa r 
r.-t.-ot is, melynek elnöke lelt. A háború
ban, mint huszárt iszt harcolt és háromszor 
megsebesült. Hadi érdemeit több ki tüntetés
sel ju ta lmaz ták . 1917. Veszprém vmegye fő
ispánjává nevezték ki. A Károlyi -kormány 
idején Veszprém megye kormánybiz tos i 
lisztéi vállalta el, de tisztségén"! még a 
prole tárdikta túra bekövetkezése előtt lemon
dott. A második nemzetgyűlésen pár tonkí 
vüli ellenzéki (köztársasági) p rogrammal a 
veszprémi kerülelet kéviselte. A par lament 
ben Giesswein Sándor pre lá tus oldalán a 
pacifista eszmék harcosa volt. R. a lapí tot ta 
meg gróf Coudenhcve Kalergi felkérésére a 
Páneurópai Magyar Csoportot, melynek 
iigyv. vezére volt az 1926. évi országgyűlési 
választásokig, amikor miniszterellenjelölt
jével szemben kisebbségben marad t . Azóta 
visszavonultan él veszprémmegyei földbir
tokán. 

Raisz Béla, kúriai bíró, szül. Eperjes, 
1873 márc . 10. Középiskoláit Eperjesen, a 
jogakadémiát ugyancsak ott végezte, majd 
Bpesten bírói vizsgát tett. 1900. lépett igaz
ságügyi szolgálatba. Először Nagytapolcsán 
volt járásbíró, onnan Turócszentmártonba, 
majd az újpesti járásbírósághoz helyezték 
át, azután a budapesti ítélőtáblához ke
rüli, mint í télőbíró. 1925. megkapta kúriai 
bírói kinevezését és ezidőtől fogva a kir. 
Kúriánál működik . 

Raiih Tivadar, író, középiskolai tanár , 
szül . 1893. í rásaiban elfordult a formát lé
nyeggé minősítő irányoktól és a stílus kötött
ségeit eszmei és érzéstar talommal szakította 
szét. Költészetében a reális élményeket lírai 
meghatottság nélkül intellektusán szűri ke
resztül. Szabadversei és ütemes prózái több 
kötetben jelentek meg: Szerelem, Harc, Hit, 
Küzdelem, Halál, Isten, Ölelés keresztje, stb. 
Λ Magyar írás c. irodalmi és művészeti fo
lyóirat szerkesztője. 

Rajczy István, községi főjegyző, szül. 
Csepreg, 1876 júl . 10. Középiskoláit Győrött 
végezte, a közigazgatási tanfolyamot pedig 
Szombathelyen. Csepregre, mint jegyzői 
gyakornok került. Azután Sajtoskál közjegy
zője lett, majd visszahelyezték Csepregre, 
vezetőjegyzőnek. Kitüntetései: III. o. polg. 
hadiérdemkereszt , elismerő oklevél és pénz
ügyminiszteri elismerés. 

Rajna Dezső, ügyvéd, szül. Arad, 1896 
jűn. 20. Felsőkeresk. isk. és gimn. érettségi 
u tán a bpesti egyetemen jog- és á l lamtud. 
doktorá tus t , majd ügyvédi oklevelet szer
zett. Az ezüst vitézségi érem és más harc tér i 
kitüntetések tulajdonosa. Előbb éveken át 
az Angol-Magyar Bank tisztviselője, majd 
mint a bpesti Árú- és Értéktőzsde tagja, 
bankár i tevékenységet fejtett ki. Személye
sen megjelent a londoni, párisi és római 
tőzsdéken, ahol nevét jól ismerték. Néhány 

évvel ezelőtt az angol ko rmány bpesti kö
vete nyúj to t ta át neki az Angol Nemzeti 
Bank ju ta lmát . 1926 óta ügyvéd. Különösen 
mint gróf Keglevich Pál ügyvédje, ért el 
eredményeket az országszerte ismert gróf 
K!eglevich-féle perekben. Újabban a gróf 
Bat thyány Ilona-féle nagyarányú örökösö
dési pert vezeti. 

Rákóczi Ferenc , volt nemzetgyűl. képv. 
szül. Csány, 1882. Középiskolai tanulmá
nyainak befejezése u t án a budapesti egye
tem jogi k a r á n tanul t , ahol államtudományi 
államvizsgát tett. Tanu lmánya inak befeje
zése u t án ál lami szolgálatba lépett. 1903. a 
k iskunhalas i bíróság aljegyzőjévé nevezték 
ki. 1914. az ócsai j á rásb í róság vezetője lett. 
A pro le tá rd ik ta tú ra idején letartóztatásba 
helyezték, majd szabadlábra kerülve, mene
külni volt kénytelen. Résztvett a független
ségi pár t mozgalmaiban és a második nem
zetgyűlésbe az alsódabasi kerület párton
kívüli függetlenségi és 48-as programmal 
képviselőjévé választot ta meg. 

Rákóczy Imre (lánci és rákóci) , minisz
teri osztálytanácsos, a miniszterelnökségi 
sajtóosztály helyettes-főnöke, szül. Arad, 
1893. Tanulmányai t Kolozsvárt és a Ferencz 
József-tudományegyetemen végezte. A böl
csészeti és tör ténet tudományi , később a jogi 
kar hallgatója volt. 1914. hadbavonult , a há
borút mint tűzérhadnagy küzdötte végig és 
többszörösen kitüntették. Az összeomlás után 
hazatért Erdélybe és a megszálló román csa
patok bevonulásáig a forradalmi és nemze
tiségi rendbontás elfojtására alakult nemzet
védelmi tiszti zászlóalj tagja volt. Az idegen 
impérium alatt 1918. tudományos munkás
ságot folytatott. Megírta a felvilágosult ön
kényuralom korának (1765—1790) társada
lom- és művelődéstörténetét , majd az elnémí
tott erdélyi magyar i rodalom életrekeltésén 
fáradozott és az egyetlen kri t ikai lapnak az 
Erdélyi Szemlének i rányítója volt. Élénk pub
licisztikai tevékenységet fejtett ki a magyar 
nemzeti ellenállás érdekében, ami miatt 1919. 
a román hadbíróság felségsértési perbe fogta. 
Magyarországra menekült , itt 1920. a régi er
délyi közélet vezetőiből alakult Erdélyi Ma
gyar Székely Szövetség főti tkára let t . Politi
kai lapot indított az 1848. évi Unió védel
mére; az általa szerkesztett Kelet^íagyaror-
szág (1920—1922) hivatalos organ iá lett a 
számkivetett erdélyi magyarságnak" és szé
kelységnek. 1922. lépett állami szolgálatba. 

Rákóczy Is tván (rákóczi), v. főispán, szül. 
Lőrinci , 1863 jún . 17. Tanulmányainak be
fejezése u tán Nógrád megye kötelékében 
kezdte meg pályafutását , ahol fokozatos 
előléptetések u tán megyei h. főjegyző lett. 
1917. Borsod, Gömör és Kishont megyék 
közélelmezési miniszteri megbízottja volt. 
1918. Nógrád megye főispánkormánybizto-
sává nevezték ki. A cseheknek Balassagyar
matná l és a nógrádi frontról 1919. történt 
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visszaverését R. szervezte és irányította. Feb
ruár 28-án saját kérelmére felmentették állá
sától. A kommün alatt e l lenforradalmi ma
gatartása miatt le tar tózta t ták. A közigazga
tás i rodalmának terén értékes munkásságot 
végzett. 

Rakonitz Gyula, ügyvéd, szül. Budapest , 
1894 dec. 25. À bpesti, a neuschaleli és ox
fordi egyetemeken tanult. Működését az igaz
ságügyminisztériumban, mint törvényszéki 
jegyző kezdte, majd ügyvédi irodát nyitott. 
A bpesti tud. egyetem büntetőjogi szeminá
riumán egyet, adjunktus volt. Jogtanácsosa a 
bpesti orth. izr. hitközségnek, a Frankfurti 
Biztosítónak és a Pesterzsébeti gyufagyárnak. 
1920 óta a Magyar Jogélet c. jogtudományi 
folyóirat szerkesztője. A napi lapokban és a 
szaksajtóban számos értekezése és cikke je
lent meg. Nagyobb munkái : A veszélyviselés 
(az egyetem Senger-díját nyerte) , Kommen
tár a választójogi törvényről, A kényszer-
egyezségi jogról. 

Rákosy Imre (mindszenti), ügyvéd, volt 
konzuli főtörvényszéki elnök, szül. Triest, 
1868 júl. 12. Középiskolai és jogi tanulmá
nyainak befejezése, valamint doktori és ügy
védi oklevelének elnyerése után, igazságügyi 
szolgálatba lépett. 1895. Pécsett alügyész lett. 
1900. Fiúméban ügyésszé lépett elő. 1906. a 
konstantinápolyi osztrák-magyar főtörvény-
székhez helyezték mint bírót . 1913. kir. kú
riai bíróvá nevezték ki. 1914. magyar nemes
séget kapott . 1915. a konzuli főtörvényszék 
elnöki méltóságába emelkedett. Az összeom
lás u tán a kúr ián fejtett ki tevékenységet. 
1925. nyugalomba vonult. Politikai és köz
gazdasági tanulmányait a Budapesti Hírlap 
és a Pesti Hírlap közölte. 

Rákosy Zoltán, író, áll. polg. leányisk. 
igazg., szül. Kézdivásárhely, 1885 szept. 18. 
A tanítóképzőt Kolozsvárott, a tanárképző 
főiskolát Bpesten végezte. Tanár i működését 
a felvidéken kezdte meg, ahol éveken át lapot 
is szerkesztett. 1905. lett igazgató, 1921 óta 
az újpesti II. sz. áll. polg. leányisk. igazga
tója. Széleskörű szépirodalmi működés t fejt 
ki. önálló verseskötetei és elbeszélései meg
érdemelt sikert arattak. A polgárii.skolák szá
mára tankönyveket is írt. Az Orsz. Gárdonyi 
Géza Irodalmi Társaságnak, a Besztercebányai 
Madách Irodalmi Társaságnak, a Felvidéki 
Magyar Írók és Újságírók Szövetségének és 
szómos más irodalmi, kulturális egyesületnek 
tagja, az Orsz. Polg. Iskolai Tanáregyesület 
Gazdasági Bizottságának elnöke. 

Bakovszky Endre (nagyrákói és kele
menfalvi), nyugalmazot t főispán, felsőházi 
tag, szül. Györké (Abaúj vármegye), 1861 
szept. 2. Középiskolai és jogi tanulmányainak 
befejezése, valamint ál lamtud. doktorrá ava
tása után Abaúj-Torna vármegye kötelékében 
kezdte meg pályafutását. Fokozatos előlépte
tések után alispán lett. 1906. Abaúj-Torna 
megye és Kassa főispánjává nevezték ki, majd 

a belügyminisztériumba helyezték, ahol a 
vármegyei osztály élén, mint min. tanácsos 
működöt t . 1914. megvált hivatalától és nyu
galomba vonult. A háború alatt a Vöröske
reszt Egyesület h. főmegbízottjaként fejtett 
ki tevékenységet. Erdemeit a II. oszt. polg. 
hadiérdemkereszttel és a vöröskereszt II. o. 
díszjelvényével jutalmazták. 1924. ismét fő
ispáni megbízatást nyert, amiről 1926. lemon
dott. Abaúj-Torna vármegyét képviseli a fel
sőházban, amelynek egyhangúlag megválasz
tott háznagya. A Lipót-rend lovagkeresztjé
nek tulajdonosa. 

Rakovszky István, földbirtokos, volt nem
zetgyűlési képviselő, szül. Bécs, 1858 jún . 
16. Középiskolai és jogi t anu lmánya inak be
fejezése u t án ka tona i pá lyára lépett, beteg
sége miat t azonban rövidesen kilépett a 
hadsereg kötelékéből. Liptóban telepedett 
le és a vármegye közéletében jelentős sze
repet játszik. 1896. néppárt i p rogrammal 
orszgyűl. képviselővé választották. 1901. a 
csornai kerület képviselője lett, amely ke
rületnek az összeomlásig képviselője volt. 
1907. valóságos belső t i tkos tanácsosi címet 
nyert . A képviselőházban 1905—10. az el
nöki tisztet töltötte be. A háború alatt ka
tonai szolgálatot teljesített, a Ház fontosabb 
tárgyalásain ennek ellenére részt vett. 1916. 
a hősök választójogának törvénybeikta tásá t 
javasolta. A had- és külügyet ellenőrző bi
zottság egyik tagjaként is működöt t . A 
kommunizmus alatt le tar tóztat ták. A rend 
helyreállításakor Veszprém város küldte a 
nemzetgyűlésbe, amelynek megalakulásakor 
elnökévé választották. Elnöki székét elvi 
okokból elhagyta és 1921. ellenzékbe ment 
át. Pár tvá l toz ta tásának nap ján merényletet 
követtek el ellene, R. azonban sértetlenül 
marad t . IV. Károly király Magyarországra 
érkezésekor azonnal hozzácsatlakozott és a 
legválságosabb percekben sem hagyta el. 
1921 október 25. a kormánycsapatok győ
zelme után, a királyt , a királynőt , az összes 
legitimista főurakat és R.-t is fogságba ve
tették. 1922. szabadult ki fogságából. A nem
zetgyűlésen ekkor viharos támadás t indí
tottak a ko rmány ellen, a mente lmi jog 
megsértése miatt . A második nemzetgyűlés
ben Szécsény mandá tumá t , az Andrássy-
Friedr b-párt programmjával , nyer te el. 
Megbontásának le jár takor teljesen vissza
vonult a közszerepléstől. 

Rakovszky István (nagyrákói és kele-
menfalvi) r.-t. igazgató, rn. kir. kormányfő-
tan., szül. Bpesten, 1884. Középisk. és egyet, 
tanulmányait Bpesten végezte. A Pesti Ma
gyar Keresk. Bank megbízásából hosszabb 
ideig a Balkánon működött , majd a Weiss 
Manfréd-gyár vállalatainak központi igazga
tója lett. A háború kitörésekor önként je
lentkezett katonai szolgálatra és a kis ezüst 
vitézségi éremmel tüntették ki. A háború u tán 
a terményértékesítés terén önálló tevékeny-
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séget fejtett ki. Jelenleg a Magyar Telefon
automata r.-t. ügyvezető igazgatója és az 
Athenaeum Irodalmi és nyomdai r.-t. igazga
tója. A Budapesti Áru- és Értéktőzsde taná
csosa, az Országos Testnevelési Tanács tagja, 
a Magyar Orsz. Lawn-Tennisz Szövetség el
nöke. Mint kiváló sportember is szerepet ját
szik, tudományos közgazdasági előadásai és 
munká i a szakirodalomban ismertté tették 
nevét. Szépirodalmi munkáival is méltó fel
tűnést keltett. Sokoldalú és értékes közéleti és 
társadalmi tevékenysége elismeréséül a kor
mányfőtanácsosi címet nyerte el. 

Rakovszky Iván (nagyrákói és kelemen-
falvi), a fővárosi Közmunkák Tanácsának 
elnöke, ny. belügyminiszter, szül. Bpest, 1885 
febr 5. Középiskolai tanulmányainak befeje
zése után a bpesti tud. egyetemen jog- és 
ál lamtudományi doktorátust nyert. 1907. köz
szolgálatba lépett és rövidesen Turóc vm. 
aljegyzője, majd 1909. tb. főjegyzője lett. 
1910. a turócmegyei Stubnya-kerület mun
kapárt i p rogrammal képviselőjéül válasz
totta. A parlamentben a közigazgatási, majd 
a pénzügyi bizottság előadója volt. Elő
készítette és előadta a munkapár t i köz
igazgatási reform javaslatát, amely azon
ban a háború miatt nem emelkedett törvény
erőre. A háború alatt egyideig a Turócme
gyei Vöröskereszt elnöke volt, majd mint pol
gári biztost ι Kárpátok védelmére felvonult 
német csapatok parancsnoksága mellé ren
delték. 1915. bevonult és 1917-ig frontszolgá
latot teljesített. Az öszeomlás u tán résztvett 
Bethlen István gróf ellenforradalmi mozgal
maiban, amiért a tanácsköztársaság el akar ta 
fogatni. Az elfogatás elől cseh megszállt te
rületre menekült. Nevezetes szerepet ját
szott a szlovenszkói magyar pártok politikai 
életében. Az 1920. Tátrafüredre egybehívott 
emlékezetes nagygyűlésnek elnöke volt. Ha
zatérve, több politikai megbízást vállalt. 
Résztvett a nemzetközi kisebbségeknek Genf
ben tartott kongresszusán és 1923. a Bethlen-
kormány harmadik belügyminiszterévé ne
vezték ki. 1922. Kőszegen kisebbségben ma
radt, később a nyíregyházai kerület képvise
lőjévé választotta. Miniszteri működését első
sorban a közrend helyreállí tásának szentelte. 
A forradalom utáni idők kilengéseit nagy 
eréllyel megszüntette. A csongrádi bomba
merénylet ítélete után, valamint a frankha
misítási bűnügy kipat tanásakor felajánlotta 
lemondását , amit azonban a kormány nem 
fogadott el. A rend biztosításának munkája 
egyrészt az ellenforradalom kinövései, más
részt a kommunizmus csírái ellen folyt. Mi
niszterségének második évében a forradalmi 
időkből fennmaradt zalaegerszegi internáló 
tábort feloszlatta. Megalkotta a városi és 
vármegyei törvényhatóságok reformtörvényeit 
és az 1925. évi választójogi javaslatot. Újjá
szervezte az államrendőrséget és a kiképzési 
rendszer kiépítésével ismét a régi színvona

lára emelte. Különös érdemei vannak a szé
kesfővárosi közlekedési rendőrség megszer
vezése körül. A vezetése alatt álló miniszté
r ium tisztviselőinek létszámát erősen csök
kentette és a megcsonkított vármegyék egy 
részét takarékossági és közigazgatási érdek
ből egyesítette. 1926. súlyos betegsége miatt 
lemondott állásáról. 1926. mint az egységes
párt hivatalos jelöltjét, a nyíregyházai kerü
let egyhangúlag választolta meg. 1928. a fő
városi Közmunkák Tanácsának elnökévé ne
vezték ki. Széleskörű közéleti működést fejt 
ki. Elnöke a vármegyei és városi Orsz. Men
tőegyesületnek, alelnöke az Idegenforgalmi 
Tanácsnak és mint ilyen az 1928. évi Buda
pesten megtartott idegenforgalmi világkon
gresszus elnöke volt. A Képzőművészeti Ta
nács tagja. A fővárosi Közmunkák Tanácsá
nak keretében nagy szeretettel foglalkozik 
Bpest rendezési, városépítési és esztétikai 
problémáival. Mint a külföldi fővárosok 
alapos ismerője, nagy hozzáértéssel igyekszik 
tapasztalatait Bpest felvirágoztatásának és 
kiépítésének érdekében gyümölcsöztetni. Há
borús szolgálataiért az I. o. háborús vörös
kereszt díszéremmel, a Károly-csapatkereszt-
tel és a jubileumi emlékéremmel tüntették 
ki. Kiválóan értékes közéleti munkásságának 
elismeréséül pedig az I. o. magyar érdem
keresztet a csillaggal és a Ferenc József-rend 
lovagkeresztjét a vitézségi érem szalagján 
kapta meg. 

Rakovszky Jenő (nagyrákói és kelemen
falvi), ny. huszárezredes , cs. és kir . kama
rás , szül. Kassa, 1876 márc . 17. Középisko
láit szülővárosában, a Ludovika Akadémiát 
Bpesten végezte. Tanu lmánya inak befejezése 
után, mint t iszthelyettes a varasdi 10. hon
védhuszárezrednél kezdte ka tona i pályafu
tását . 1896. hadnaggyá léptették elő. 1898. a 
bpesti 1. huszárezredhez helyezték át. 1900. 
főhadnaggyá nevezték ki, majd 1910. száza 
dos lett. 1912. a szabadkai 4. honv.-hus? 
ezredhez kerül t . 1913. a honvédfőpara-^. ,s-
nok parancsőrt iszt je volt. A háború alatt, 
mint század- és osz tá lyparancsnok harctéri 
szolgálatot teljesített és orosz fogságba ke
rül t . 1917. a fogságból megszökött . Hazaté
rése u tán őrnagyi rangot kapot t . 1920, al
ezredessé, majd ugyanezen évben ezredessé 
nevezték ki. Különböző ka tona i érdemér
meknek, a Károly-csapatkeresztnek és a IL 
o. német vaskeresztnek tulajdonosa. 1924. 
nyugá l lományba vonult . 

Raksányi Dezső, festőművész, szül.. Bu
dapest , 1879. Középiskolái befejezése után 
Bpesten folytatott művészi tanulmánvokat . 
Számos középület (műegyetem, miskolci 
megyeháza, stb.) és templom számára fes
tett dekorat ív képeket. Olajfestményeivel 
szép sikereket a ra to t t a különböző tárlato
kon. Műveivel több pályadí ja t és kitüntetést 
nyer t el. 



Rakssányi 

Rakssányi Elemér (raksai), községi fő
jegyző, szül. Dunaegyháza, 1874 febr. 25. 
Középiskoláit Eperjesen végezte és jegyzői 
vizsgát Bpesten tett. 1911. Pestújhelyre ke
rült, amelynek 1920 óta vezető jegyzője. A 
háború alatt harctéri szolgálatot teljesített. 
Az Önkéntes Tűzoltó Testületnek, a községi 
Testnevelési Bizottságnak, a Levente Egyesü
letnek elnöke, az 0. K. H. pestújhelyi igaz
gatóságának tagja, az ág. h. ev. egyház fel
ügyelője, az iskolánkívüli népnevelési bizott
ság elnöke. 

Rámold Lajos, festőművész, szül. Buda
pest, 1890 okt. 31. Középiskoláit és az iparmű
vészeti főiskolát a fővárosban végezte, majd 
Parisban és Londonban a dekoratív festészet 
terén folytatott tanulmányokat . 1921. a Mű
csarnokban kiállított tájképével szép sikert 
aratott. Az iparművészeti főiskolában tanár
segéddé nevezték ki. Ezidő óta kizárólag a 
dekoratív festészettel foglalkozik. A békés
gyulai és ráckevei templomok freskóit R. fes
tette, majd az egri egyház régi müér tékű ké
peit restaurálta. 1928. az egri Ferencrendi 
templom Szent Anna c. oltárképét festette. 

Ranschburg Pál, orvos, egyet, rendk. ta
nár, szül. Győr, 1870 jan. 3. Középiskolai ta
nulmányainak befejezése u tán a bpesti tud. 
egyetem orvosi karának hallgatója lett, ahol 
orvosdoktori oklevelét nyerte. 1901—1926. 
vezetője volt az általa alapított első magyar 
lélektani laboratór iumnak. 1916. a budapesti 
Apponyi-Poliklinika idegosztályának főorvo
sává választották. Kísérleti pszichológus és 
ideggyógyász. Mncmometerét és szellemi mű
ködést vizsgáló készülékét az egész világon 
használják. Megfigyeléseiről és számos tanul
mányáról nagyjelentőségű könyveket írt. Leg
ismertebb magyarnyelvű müve Az emberi 
elme, a lelki jelenségeknek, az épeknek va
lamint a kórosoknak, egységes, teljes tanát 
építi fel. A homogén gátlás nevű lélektani 
alaptörvényt, amelynek felfedezője, az egész 
pszichológiai irodalom Ranschburg-szimptó-
mának hívja. Tudományos érdemeinek elis
meréséül egyet. rk. tanár i , majd egészség
ügyi főtanácsosi címmel ruház ták fel. Külföl
dön is elismert szaktekintély. Egyéb fonto-
sabb munkái : A fejfájásról, Lelki gyógymó
dok, A kreténizmus kór- és gyógytana, A 
lelki élet abnormitásai, A gyermeki elme, 
Ideggyógyászat, Die Heilerfolge der Nerven
naht, Die Lese- und Schreibstörungen. R. a 
Magyar Pszichológiai Társaság elnöke, az áll. 
gyógypedagógiai labora tór iumnak tudomá-
H}OS főfelügyelője, továbbá számos magyar 
és külföldi tud. társaság tagja. 

Ranschburg Viktor, vezérigazg., szül. 
Győrött, 1862 aug. 8. 1880. szülővárosában 
végezte a főgimnáziumot, u tána 4 évet töl
tött Frankfurt am Mainban, hol tanulmá
nyozta a német könyvpiacot. 1884-től hazai 
könyvkiadóvállalatoknál működöt t . 1891— 
1919. az Athenaeum ügyvezető igazgatója 

Itáskai 

volt. 1920. létesítette a Pantheon Irodalmi 
Intézetet, melynek azóta vezérigazgatója. Fél 
évszázados kiváló munkásságához fűződik 
nagyrészt a magyar könyvkiadás mai szín
vonalának megteremtése. Könyvtárra menő 
müvek kiadásával gyarapította a szak- és 
szépirodalmat. Összhangba hozta a hullámzó 
közhangulatot és közízlést a könyvkiadás 
nagy körültekintést követelő hivatásával. 
Hervadhatat lan érdeme, hogy bevonta a kul
túrába a legszélesebb néprétegeket és meg
kedveltette velük a magyar könyvet. Vállalata 
élén az írók és művészek egész sorozatát fog
lalkoztatja és az utóbbi esztendők értékes és 
gazdag irodalmi termésével küzdötte le a 
magyar könyv háború utáni válságát. 

Rápolthy Lajos (nagyrápolti) , szobrász
művész, szül. Székelyudvarhely, 1880 márc . 
15. Középiskoláit és a kőipari szakiskolát 
szülőhelyén, az Iparművészeti Főiskolát Bu
dapesten végezte. Utána Olaszországban na
gyobb tanulmányuta t tett. 1913. a magyar 
művészek megbízásából elkészítette Michel-
Angelo szobrát, amelyet Carrara városának 
adományoztak. 1925. Törökországba ment, 
ahol a török nemzeti szabadságszobor 47 
nemzetközi pályázója közül az ő tervét fo
gadták el. Meghívást kapott Kemal pasához, 
akit olyan művésziesen mintázott meg, hogy 
a török kormány 25,000 drb szobormásolat 
elkészítésére adott megbízást, amelyeket az
után az ország különböző részein osztottak 
szét. 1927. a török kultuszminiszter megbízá
sából megszervezte a Török Képzőművészeti 
Akadémiát. Két és félévi törökországi tar
tózkodása után hazatért s ekkor a pápa kí
vánságára a kelebiai templom részére elké
szítette a Krisztus király szobrot. Tompa és 
Biharbajom részére ő mintázta a hősi emlék
szobrokat, majd Mikes püspök és Gál Mózes 
híres mesemondó szobrát készítette el. Mű
vészetében a klasszikus irány követője. Alko
tásait nemes formaérzék és a mozgás erő
teljes lendülete jellemzi. 

Ráskai Alfonz, ügyvéd, szül. Jászkara , 
jenőn, 1889. Középiskolái u tán a bpesti tud. 
egyetemen 1916. szerezte jogi doktorátusát . 
Közb? Λ évekig hír lapíró volt. Először bírói 
szolg- i t ba lépett, hol 1921-ig működött . 
Utána a fővárosban ügyvédi irodát nyitott. 
Azóta több nagyszabású bűnügy védőjeként 
szerepelt. 1922. az I. ker. Kereskedők és Ipa
rosok Körének megalapítója volt. Ez az egye
sület, valamint a Magyar Ifjúsági Labdarú
gók Szövetségének Központja és a József
városi Egységespárti Iparosok és Kereskedők 
Köre ügyészévé választotta. 

Ráskai Ferenc, író, újságíró, szül. 1883. 
Tanulmányainak befejezése után újságírói 
pályára lépett. Több fővárosi napilap belső 
munkatársaként működöt t . Jelenleg a Pesti 
Hírlap színházi és zenei kritikusa. Novelláit a 
különböző újságok és folyóiratok közlik. Több 
regénye, verseskötete jelent meg és színda-
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rabjait is előadták. Önálló művei: A szerelem 
nyomorékjai, Férfisírás, Csodamajom, Élni 
tovább, Dunai éjszakák, Gyerekváros, Kanári 
Zoltán, Kislány nagy színész, Szépasszony 
tolla, Mentőangyal, Bestia, A kalandornő. 

Rásó István, ny. főispán, szül. Nádud
var, 1875 okt. 11. Középiskolai tanulmányait 
Késmárkon és Debrecenben, a jogot a deb
receni jogakadémián végezte és ál lamtudo
mányi államvizsgát tett. 1900. kezdte köz
hivatali pályáját, mint Hajdú vármegye köz
igazgatási gyakornoka. 1901. már min. s.-fo
galmazói rangban főispáni titkár. 1914. min. 
t i tkárrá lép elő és a megye főjegyzőjévé 
választják. 1918—1919. Hajdú m. főispánja. 
A proletárdiktatúra után újból elfoglalta fő
ispáni székét és azt 1920. bekövetkezett sú
lyos betegségéig töltötte be. Most már vissza
vonult és egészségi állapotának javultával 
egyházi téren tevékenykedik. Debrecen és 
Hajdú megye összes ref. egyházi hatóságainál 
vezető szerepet visz. Közgazdasági tevékeny
séget is fejt ki. A két helybeli legnagyobb 
pénzintézet ügyv. alelnöke, illetve elnöke. 
Hajdú vármegyét képviseli a felsőházban. 

Rassay Károly, ügyvéd, főszerkesztő, 
országgyűlési képviselő, szül. Orsova, 1886. 
Középiskolai és egyetemi tanulmányainak 
befejezése, valamint jog- és á l lamtudorrá 
avatása után ügyvédi vizsgát tett és Zentán 
ügyvédi irodát nyitott. 1913. városa képviselő
testületének, majd Bács-Bodrog törv.-hat. bi
zottságának tagja lett. 1914. felhagyott az 
ügyvédi gyakorlattal és Bpestre költözött, 
ahol a törvényszék szolgálatába lépett. Előbb 
mint törvényszéki jegyző, majd mint tanács
jegyző működött . 1915. az igazságügyminisz
tériumba rendelték, ahol miniszteri t i tkári 
minőségben, a közigazgatási és magánjogi 
ügyosztályon fejtett ki tevékenységet. A kom
mün alatt értékes munká t végzett az ellen
forradalom megszervezése és a Keresztény 
Nemzeti Párt megalakítása érdekében. A Hu
szár-féle koncentrációs ko rmány alatt igaz
ságügyi államtitkár volt. Az első nemzetgyű
lés alkalmával lemondott állásáról és a Nem
zeti Egyesülés Pártjába lépett. Később a Füg
getlenségi Kisgazda, Földmíves és Polgári 
Párt vezére lett. A második nemzetgyűlési 
választások alkalmával a főváros II. kerüle
tének mandátumát nyerte el liberális ellen
zéki programmal. 1923. tevékeny részt vett a 
fővárosi Szabadelvüpárt megalapításában. Az 
új országgyűlésen Szeged II. kerületét képvi
seli. Megalapította az Esti Kurir c. politikai 
napilapot, melynek ezidőszerint főszerkesz
tője. Az ellenzéki politika kimagasló vezér
alakja. Par lament i beszédei és felszólalásai 
széles körben keltenek érdeklődést és nagy 
hozzáértésről, valamint értékes államférfiúi 
képességről tanúskodnak. 

Ráth Zsigmond, a magy. kir. Kúria ny. 
másodelnöke, szül. Kisbáron, 1859 febr. 6. 
A bpesti tud. egyetemen végezte jogi tanul

mányait . Bírói pályafutását 1879. kezdte meg 
a fővárosban, amely hosszú, érdemdús és 
eredményes működés u tán az egyik legmaga
sabb méltóságba emelte. 1886. Sopronban tör
vényszéki bíró, majd 1892. a pestvidéki kir. 
törvényszék bírája s 1899. Budapesten ítélő
táblai bíró lett. 1909. koronaügyészhelyettes 
és még ugyanezen évben bpesti kir. ítélő
táblai tanácselnökké lépett elő. 1917. a m. 
kir. Kúria tanácselnöke, 1918. már a Kúria 
másodelnöke lett. Az ország egyik legkivá
lóbb bírájának tartják, az ő tanácsa tár
gyalja a legmagasabb fokon a sajtó- és po
litikai természetű bűnpereket . A békeidők 
legérdekesebb politikai pereit, köztük a híres 
Désy-Lukács-pert az ő táblai tanácsa tár
gyalta. A közelmúlt idők leghatalmasabb 
bűnpöre, a frankhamisí tás ügye is az ő kú
riai í télőtanácsában dőlt el végső fokon. 
1924. a kormányzó a nagyméltóságú címmel 
tüntette ki. 1929. nyugalomba vonult, mely 
alkalommal az I. oszt. polgári érdemkereszt
tel tüntették ki. 

Rá tkay László, ügyvéd, volt orszgy. 
képviselő, szül. Gönyü, 1853 okt. 11. Közép
iskoláit Győrött és Esztergomban, egyetemi 
tanulmányai t Bpesten végezte, majd mint 
gyakorló ügyvéd Dunaföldváron telepedett 
le. 1895—1911. orsz.-gyül. képviselő lt. 
Ügyvédi működésén kívül jelentős i ro t^ in i 
tevékenységet fejtett ki, regényeket, színda
rabokat és verseket írt. Munkatársa volt a 
Budapesti Hírlapnak. A vármegyei töi /.-hat. 
bizottságnak és a községi képv.-t?st.-nek 
tagja volt. Népdalai országszerte ismertek. 
Felhő Klári című népszínművét a Népszín
házban adták. A Petőfi Társaság tiszteletbeli 
tagja, a Dunaföldvári Egységes Kör elnöke. 

Rátkai Márton, színművész, szül. Bpest, 
Í881 nov. 18. Az Orsz. Színműv. Akadémián 
végezte tanulmányai t . Rövid ideig vidéki szín
padokon szerepelt, majd a fővárosba vissza
térve a Magyar Színház tagja lett. 1905. a 
Király Színház szerződtette, ahol mint - ope
rett-táncos komikus tette ismertté nevét. Drá-

j mai szerepekben éppen olyan művészi ered
ményeket ért el, mint operettekben. Leghíre
sebb drámai szerepe Földes Imre Hivatalnok 
urak c. színmüvének Roth bácsija. 19.21. sa
ját társulatával amerikai körú t ra ment és erő
sen gyarapítot ta a magyar színművészet jó 
hírnevét. 

Rátz Kornél, a Magyar Nemzeti Bank 
szolnoki fiókjának főnöke, szül. Nagybecs
kerek, 1873 aug. 1. Iskoláit szülőhelyén, 
majd Grazban és Aradon végezte. Pályáját 
a Nagybecskereki Takarékpénztárnál kezdte. 
1906. az Osztrák-Magyar Bank kötelékébe lé
pett. 1921. a Magyar Nemzeti Jegyintézet 
szolgálatában Szegeden dolgozott. 1924. mint 
felügyelő a Magyar Nemzeti Bankhoz került, 
1925. értékes szolgálatainak elismeréséül a 
szolnoki fiókintézet főnökévé nevezték ki. 
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Rauscher Béla, ny. Délivasuti igazg. 
sziil. Komjáth, 1858 okt. 20. Középiskoláit 
Bécsben és Pozsonyban végezte, gépészmér
nöki oklevelet Bécsben nyert. Tanulmányai
nak befejeztével a Délivasút szolgálatába lé
pett. 1890. Székesfehérvárra került, ahol fel
építette és megszervezte a Délivasút műhe
lyét és ennek élén állt egészen nyugdíjba
vonulásáig. 1919. a Ferenc József-rend tiszti 
keresztjét és a Medside-rendet kapta meg. 
Tevékeny részt vesz a város közéletében, vá
rosi képviselőtestület tagja, megyei gépészeti 
és az államépílészet hivatalos gépészeti szak
értője, a Mérnökegylet tb. elnöke, a Tűzoltó-
szöv. tb. alelnöke, stb. Értékes szakcikkei a 
helyi lapokban és a fővárosi folyóiratokban 
jelentek meg. Megszervezte a székesfehérvári 
Mérnök-Egyesület s annak hosszú éveken 
át elnöke volt. 

Ravasz Árpád, gimn. igazg., szül. Mező
kövesd, 1874 júl. 27. Középiskoláit Maros
vásárhelyen, az egyetemet Kolozsvárott vé
gezte, ahol tanári oklevelet nyert . Tanulmá
nyainak elvégzése u tán a székelyudvarhelyi 
ref. kollégium tanára lett, majd 1903. a bu
dapesti református gimnáziumhoz választot
ták tanárrá. 1909. pedig igazgatóvá. Műkö
dése alatt igyekezett az intézetet minél maga
sabb színvonalra emelni. Egymásután alakult 
meg a kiváló énekkar, zenekar, gyorsírókör, 
sportkör, az elsőrangú cserkészcsapat stb. 
Az Országos Cserkészszövetségnek két éven 
át volt elnöke, a Ref. Egyetemes Tanügyi Bi
zottságnak ha t éven át előadója. Jelenleg is 
az Országos Református Zsinatnak, az egyház
kerületi közgyűlésnek s a székesfővárosi törv.-
hat. bizottságának tagja. Munkássága elisme
réséül 1924. c. tankerületi kir. főigazgatóvá 
nevezték ki. 

Ravasz László, ref. püspök, felsőházi tag, 
szül. Bánfíyhunyad, 1882 szept. 29. Közép
iskolai és teológiai tanulmányainak befeje
zése, valamint teológia-tudori oklevelének el
nyerése után 1903. kolozsvári püspöki titkár 
és segédlelkész lett. 1906. a berlini tud. egye
tem hallgatója volt. 1907—1918. a kolozsvári 
ref. teológia tanáraként működöt t . 1918. egy
házkerületi főjegyzővé választották. 1921. Bu
dapestre került. Előbb a Kálvin-téri templom 
lelkészévé, majd a dunamelléki egyházkerü
let püspökévé választották. 1929. Amerikában 
járt s az ottani magyar reformátusok templo
maiban tartott prédikációkat. Egyike a legki
válóbb magyar hitszónokoknak, aki nem any-
nyira pátosszal, mint inkább magvas mon
danivalóival és beszédének léleklátásról ta
núskodó élével éri el a legértékesebb hatá
sokat. Egyházi téren kívül ál talános szociális 
területen is fejt ki munkásságot . Különösen 
kiemelkedő ténykedése az egyke ellen indí
tott harca. Irodalmi munkásságával a súlyos 
filozőíiai kérdések tömegére világított rá. 
Hosszú ideig szerkesztette az Egyetemi Lapo
kat, a Protestáns Szemlét és a Református 

Szemlét. Önálló művei: Schopenhauer eszté
tikája, Aisthesis, Bevezetés a gyakorlati teo
lógiába, Ez ama Jézus, Böhm Károly eszté
tikája, A gyülekezési igehirdetés elmélete, 
Gondolatok, Orgonazúgás. A Magyar Tudo
mányos Akadémia és a Kisfaludy Társaság 
r. tagja. Egyházi méltósága alapján felsőházi 
tag. 

Rade Károly, szfvi kertészeti igazg, szül. 
Jesznitz (Németország), 1864 márc . 11. Kö
zépiskoláit és a kertészeti tanintézetet Bau-
tzenben (Németország) végezte. Tanulmányai
nak befejezése u tán tízévi gyakorlati tanul
mányuta t tett csaknem valamennyi európai 
á l lamban. 1893. meghívást kapot t a föld
müvelésügyi minisztériumból, hogy a létesí
tendő kertészeti tanintézet szervezésében 
részt vegyen. A magyar nyelvet két év alatt 
annyira elsajátította, hogy a Budapesti Ma
gyar Kir. Kertészeti Tanintézet tanár i testü
letébe léphetett, ahol 18 éven át működöt t . 
1913. a főváros tanácsa jelenlegi ál lásának 
elfoglalására hívta meg. A magyar és német 
kertészeti szaklapoknak állandó munkatársa . 
Hampels Gartenbuch (Berlin) és a Kis kertész 
c. szakírások társszerzője és a Virágos 
Budapest szerzője. Az Országos Magyar 
Kertészeti Egyesület választmányának és 
igazg. tanácsának, valamint a Kertészeti 
Szaktanácsnak tagja. A bel- és külföldi ker
tészeti kiállításoknak állandó zsűritagja, tisz
teletbeli tag a Magy. Ökle 'zs Kertészek 
Egyesületének. Kitüntetései :^«*s. és kir. leg
felsőbb elismerés, a bongár nemzeti érdem
rend lovagrendje, a III. o. polg. háborús 
érdemkereszt, a Ferenc József-rend lovagja, 
a m. kir. Kertészeti Tanintézet „díszoklevél" 
tulajdonosa. 

Récsei Imre, a M. A. B. I. t i tkára, szül. 
Letenye, 1889 júl. 27. Középiskolai és egye
temi tanulmányai t Budapesten végezte. 1910. 
a Ferenc József keresk. kórház szolgálatába 
lépett, ahol 1922-ben ti tkár lett. A Betegse-
gélyezési Tájékoztató c. műve saját kiadásá
ban jelent meg. Jelenleg a M. A. B. I. segélye
zési osztálynak vezetője. 

Rédiger Zoltán (abrudbányai) , állami*, ka
pitány, a VII. ker. kapi tányság kihágási bün-
letöbírója, szül. Szabód, 1885 nov. 4. Közép
iskolai és egyetemi tanulmányai t Kolozsvá
rott végezte, ahol á l lamtudományi doktorá
tust szerzett. A háborúban, mint főhadnagy 
vett részt. Temes vármegye törvényhatósá
gánál kezdte meg pályafutását, ahol legutóbb 
mint I. o. vármegyei aljegyző, tb. főszolga
bíró működött . A szerb és a későbbi román 
megszállás következtében menekülni volt 
kénytelen. Ekkor lépett az államrendőrség 
kötelékébe. Előbb különböző vidéki rendőr
kapitányságokon teljesített szolgálatot, majd 
a szobi rendőrkapi tányság vezetője lett, ahon
nan Budapestre helyezték és 1926-tól a VII. 
ker. kap. kihágási büntetőbírája. A budapest i 
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unitárius egyház presbitere és a Hadtörté
nelmi Múzeum levelező tagja. 

Reich Aladár, gyáros, szül. Bpest, 1881 
műre. 20. Bpesten végezte reáliskolai tanul
mányait , amelynek befejezése után atyja sza
lagpaszomány gyárának kötelékébe lépett. 
Szakmai képzettségét hosszabb németországi 
tanulmányút ján fejlesztette, úgy hogy a 
szakma egyik legképzettebb alakja lett. Ha
zatérve bekapcsolódott a gyár kereskedelmi 
irányításába. Tíz éven keresztül a különböző 
európai, ázsiai és afrikai á l lamokban az ex
port megszervezésével foglalkozott és 28 
képviseletet szervezett meg. A Textilgyárosok 
Orsz. Egyesületének igazg. tagja és a Sza-
lug-paszomány és Csipkeárugyárosok Egye
sületének elnöke lett. A Statisztikai Hivatal 
Értékmegállapító Bizottságának szakértőjévé, 
a Hitelvédő Egyesület csoportelnökévé, to
vábbá a Kereskedelmi és Iparkamara zsűri
tagjává választották meg, 

Reich Jenő, gyáros, szül. Bpest, 1881 
márc. 15. A Budapesti Kereskedelmi Akadé
mia elvégzése u tán atyjának szalag- és pa
szományárú gyárába lépett, majd hosszabb 
németországi t anu lmányú t r a indult . 1908. át
vette Krausz és Tsai cég alatt Nagyatádon 
létesült központi gyárvál la la tuk építkezésé
nek és modernizálásának i rányí tását , amely 
vállalatot ezen évtől 1913-ig vezette. 1913. 
a gyárat a fővárosba helyezték át és itt ve
zette tovább. 1922. az ő vezetése mellett 
épült fel a cég új, modern gyártelepe. 1929. 
a gyár új építkezésének kapcsán bevezette 
a szövött cikkek készítését. Megalapította a 
cég különböző házi ipari telepeit, ahol állan
dóan többszáz munkás talált foglalkozást. 

Reich Miklós, bankigazg., szül. Karán
sebes, 1892 okt. 18. Középiskoláit Szegeden, 
a jogi egyetemet Bpesten végezte. 1910. a 
szegedi Kereskedelmi és Iparbank tisztvise
lője lett. A háborúban két ízben önkéntesen 
szolgált. 1923 végén mint aligazgató megvált 
a banktól és 1924 óta a Nemzeti Hitelintézet 
szegedi fiókjának igazgatója. Elismert pénz
ügyi szakember, aki az intézet élén közmeg
elégedésre tölti be hivatását . 

Seichardt László, hír lapíró, szül. Bpest, 
1902 szept. 10. Tanulmányai t Budapesten vé
gezte. Előbb a Pesti Hazai Bank tisztviselője 
volt, majd 1924. hír lapíró lett és azóta a 
Mai Nap rendőri rovatvezetője. A fiatal hír
lapírói gárda egyik értékes és ismert tagja. 

Reieher István, polg. isk. igazgató, szül. 
Uszor, 1881 jól . 15. Középiskolai tanulmá
nyait Pozso?îyi);rn, a fanárképzőt Bnesten 
végezte. 1905—1915. a gróf Vay-családnál, 
mint nevelő-lanár működöt t , majd 1915— 
1917. tanár i minőségben teljesített szolgála
tot. 1917. került a celldömölki polg. fiúisko
lába, melynek 1926. igazgatója lett. Mint 
pedagógiai szaktekintély, közismert . Társa
dalmi téren is tevékenykedik. 

Reidl Rezső, á l lamr. tanácsos, az állam
rendészeti osztály előadója, szül. Kuczora, 
1888 jún . 7. Jogi t anu lmánya i t a kolozsvári 
egyetemen végezte, ahol 1912. államtudo
mányi doktorátust nyert . 1912. lépett a rend
őri pá lyára és először a főkapitányság ki-
hágási és közigazgatási osztályában, majd 
azu tán különböző kerület i kapitányságokon 
mint rendőr i bünte tőbí ró működöt t . Leg
utóbb, 1922-ben a főkapi tányság államren
dészeti osztályába osztot ták be, ahol jelen
leg is szolgálatot teljesít. A polgári hadi
érdemkereszt III . o. és a szolgálati emlék
kereszt tulajdonosa. A Magyar-Lengyei Egye
sület tagja. 

Reimann Ernő, bányává!!. igazgató, 
szül. Budapesten, 1889. Középiskoláit a fő
városban, jogi tanulmányai t a budapesti, 
grenoblei és a berlini egyetemen végezte. 
1909. a Salgótarjáni Kőszénbánya szolgála
tába lépett, mely vállalatnak atyja, R. Lá
zár, udv. tan. alelnöke volt. R. 1919. lett a 
társulat ügyvezető igazgatójává és azóta igen 
jelentős közgazdasági tevékenységet fejt 
ki. Helyet foglal tá rsula tának érdekeltségé
hez tartozó vállalatok igazgatóságában, tagja 
a Pesii Magyar Keresk. Bank felügy.-biz. -
nak, a GyOSz végrehajtóbiz.-nak, a Bányá
szati és Kohászati Egyesület, valamint a Ma
gyar Bánya- és Kohóvállalatok Egyesülete 
választmányainak. Szakirodalmi tevékenysé
get is fejt ki, különféle napi- és szaklapok 
cikkírója. 

Reiman Gyula, r.-t. vezérigazgató, szül. 
Bpest, 1867 szept. 18. Középiskoláit Bpesten 
végezte, majd a bankpályára lépett. Később 
az autószakmára tért át és 1914. önálló cé
get, 1915. pedig részvénytársaságot alapított. 
Résztvett a Menet jegyiroda létesítésében; az 
Auíomobilkereskedők Egyesületének megala
pítója, majd tiszteletbeli elnöke. A magyar 
automobi lszakmának legrégibb érdemes tagja, 
a K. M. A. C. egyik alapító és azóta választ
mányi tagja, az Aero Szövetség igazgatósági 
tagja, a Statisztikai Hivatal értékmeg
állapító bizottságának tagja és mint ilyen 
kereskedelmi tanácsos. Tagja azonkívül az 
Omke elnöke tanácsának és több jótékony
sági egyesületnek. Értékes szolgálataiért 1927. 
kormányfőtanácsossá nevezték ki. 

Rein Antal, ügyvéd, szül. Bpest, 1902 
jún. 25. Középiskoláit Ungváron, egyetemi 
tanulmányai t Szegeden végezte és 1928. ügy
védi oklevelet nyert . I rodáját Bpesten nyi
totta meg. Az Ügyvédjelöltszövetségben ér
demes tevékenységet folytatott, elnöke volt 
a hivatalos pár tnak és vezette a szövetség 
tisztújító választásait. 

Reiner Mihály r.-t. igazg., szül. Bpest, 
1861 dec. 1. Középiskoláit a fővárosban vé
gezte. Tanulmányainak befejezése után mint 
gyakornok a Duna biztosító intézethez lé
pett be, hol több mint 25 évig működött és 
az utolsó években annak magyarországi igaz-
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gatója volt. Onnét az Adriai bizt. int. meg
hívására 1908. az Adriaihoz lépett be, mint 
annak magyarországi igazgatója. A biztosító 
szakmának egyik vezető és irányító egyéni
sége. A magyar-olasz gazdasági kapcsolat ki
építése fí. nevéhez is fűződik. Része volt a jég
biztosításra egyesült társulatok közös kár
felvételi irodájának megalapításában. Szak
cikkei a bel- és külföldi szaklapokban jelen
tek meg. A Biosz alelnöke, a Magyar-Olasz 
Kamarának és a Magyar Közgazdasági Tár
saságnak tagja. Számos vállalatnak és bizto
sító intézetnek igazgatósági tagja. 

Reínitz Béla, zeneszerző, szül. Budapest, 
1878 nov. 5. Zenei t anu lmányai t Bpesten 
végezte. Ady Endre verseire tökéletesen fi
nom, hangulatos kompozíciókat szerzett, 
amelyekkel ismertté lette nevét. Dalokat, 
kisebb operetteket, valamint egyéb dalmű
veket is szerzett. 1919 óta az egyik bécsi 
színház karmestere . 

Reischl Richárd, földbirtokos, orszgyűl. 
képv., szül. Keszthely, 1876. Középiskolai 
tanulmányainak befejezése u t án előbb a 
gráci keresk. akadémia hallgatója volt, ahol 
gazd. oklevelet szerzett. A háború alatt szá
zadosi rangban harctér i szolgálatot teljesí
tett. Hadiérdemeit a ka rdokka l díszített 
ezüst és bronz Signum Laudis-szal ju ta l 
mazták. Mindkét nemzetgyűlésnek tagja 
volt. 1926. agrárpár t i p rog rammal Keszthely 
orsz.-gyűl. képviselője lett. Zala megye törv.-
hat. bizottságának és közp. választmányának 
tagja. Mint a Balatoni Szövetség egyik ve
zetője, élénk tevékenységet fejt ki a Bala
ton-kultusz fellendítése érdekében. Közgaz
dasági vonatkozású cikkeit a napilapok 
közlik. 

Reiser Péter , ügvvéd, szül. Baja, 1883 
máj. 26. Tanulmányai t Baján és Kolozsvá
rott végezte. 1910. Budapesten avatták a 

jogtudományok doktorává. A háború kitöré
sekor mint hadbíró-főhadnagy vonult be. A 
koronás arany érdemkereszt tulajdonosa. 
1923 óta az Üj Élet nyomda r.-t. ein.-igaz
gatója. Th. tag, több társadalmi és egyházi 
élet vezetője. A megyei sportélet legagilisabb 
tagja, helyet foglal az ottani testnevelési ta
nácsban és a Levente-egyesület igazgatósá
gában. Mint dominusz az Emericana föd. 
egyik vezére. 

Keisinger Ferenc, orsz.-gyűl. képv., szül. 
Pusztahídvég (Heves m.), 1880. Alsófokú is
koláinak elvégzése u tán az asztalosmestersé
get tanulta ki. A szakszervezeti életben és a 
munkásmozgalmakban kora ifjúságától kezdve 
résztvett. 1905. a miskolci famunkáscsoport 
vezetőségének, később a pár t helyi végrehajtó
bizottságának tagja lett. 1908. Miskolcon a 
Munkásbiztosító Pénztár kötelékébe lépett. 
1918. megszervezte a miskolci munkásközve
títő intézetet, majd a város kormánybiztos-
főispánja lett. 1922. a miskolci szociáldemo
krata párt t i tkárává választották. A második 
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nemzetgyűlésbe és az országgyűlésbe Miskolc 
városa küldötte be, a szociáldemokrata párt 
programmjával . A Házban élénk tevékeny
séget fejt ki és különösen a munkásosztály 
szociális helyzetével foglalkozik. Szerkesztője 
volt a Miskolci Munkásújság c. lapnak. 

Reisz Pál , hegedűművész, szül. Bpesl. 
1904 ápr. 8. Zeneművészeti tanulmányait 
Bpesten végezte, majd a Szimfonikus Zene
ka rnak tagja és a Városi Színház első hege
dűse lett. Magyarországon és külföldön sok 
hangversenyt adott, amelyeken a magyar és 
klasszikus szerzők műveinek bemutatásával 
szép sikereket ért el. 

Relie Pál, író és h í r laníró , szül. 1885. 
Fiatalon lett hír lapíró. Különböző fővárosi 
lapok munka tá r sa volt. Később a „Világ" c. 
pol. napi lapban jelentek meg novellái és 
színikritikái, melyek nagy rátermettségre 
vallanak. Jelenleg a Magyar Hírlapba írja 
színibírálatait, melyek mind az irodalmi kö
rök, mind a közönség különös figyelmére 
ta r tanak számot. Sok novellát, egyfelvoná
sost és regényt írt. Főbb művei: A mi váro
sunk (Budapestről Pásztor Mihállyal), örök 
emlékek (novellák), Ember tervez... c. 
színművét 1926. sikerrel muta t ta be a Ka
mara-színház. 

Réman Béla, gyógyszerész, szül. Szany, 
1878 máj . 15. Középiskoláit Veszprémben, 
az egyetemet Bpesten végezte, ahol gyógy
szerészi oklevelet nyert . Tanu lmánya i befe
jezése után, mint gyógyszerészgvakornok, 
különböző helyeken működöt t . 1903. Bele
den gyógyszertárat nyitott . A község közéle
tében tevékeny részt vesz. A vm. tvhat. bi
zottságának és több egyesületnek vezetőségi 
tagja. Szakirodalommal foglalkozik. 

Reményi József, szobrászművész, szül. 
Kassa, 1887 jan. 20. Középiskoláit szülőhe
lyén, az Iparművészeti Főiskolát Bpesten vé
gezte. Tanulmányainak befejezése után Teles 
mesteriskolájában képezte tovább magát, majd 
a müncheni akadémián a modern medaillisz-
tika művészetét sajátította el. Müncheni tar
tózkodása alatt kiképezte magát az acél
vésés technikájában is, majd hazatérve is
mét Teles műtermében dolgozott. A háború 
alatt harctéri szolgálatot teljesített és súlyo
san megsebesült. Az összeomlás után közel 
500 drb. éremíervet dolgozott fel, köztük a 
kormányzói elismerés és az állami nagy 
aranyérmek tervét. Az Iparművészeti Társulat 
megbízásából 4. sportdíjat készített, amelyek 
világszerte elterjedtek. Alkotásait a görög mű
vészet formái és a renaissance művészet me
setartalma jellemzi. A reliefművészet klasz-
szikus mestere. A Magyar Iparművészet c. 
folyóiratban számos szakcikke jelent meg. 

Reményi Mihály, heeedűkészítő-mester , 
szül. 1867 szept. 15. Tanulmányai t Bartek 
Edénél, Tanczer Györgynél, majd Ferenczi 
Károlynál végezte. Hosszabb külföldi mun
kálkodás után, 1890. alapította meg mü-
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helyét, melyből rövidesen az ország legna
gyobb hangszerkészítő ipartelepét fejlesztette 
ki. Gyártmányait számos arany-, ezüstérem 
és díszoklevél dicséri. A M. Kir. Zeneművé
szeti Főiskola pályadíjának, az ú. n. Reményi
díjnak alapítója. 

Reményik Sándor költő, szül. Kolozsvár, 
Í890 aug. 30. Középiskolai és egyetemi tanul
mányai t szülővárosában végezte. Első költe
ményei 1916. jelentek meg az Üj Idők és a 
Hét hasábjain. 1918 óta az Erdélyi Szemle c. 
szépirodalmi és társadalmi lap belső munka
társa. 1921. megindította és 1923-ig szerkesz
tette Erdély legmagasabb színvonalú szépiro
dalmi folyóiratát a Ρ ászt őrtüzet. 1920. a Kis
faludy Társaság tagjai sorába választotta. 
Költeményeiben megkapó metaforákkal ábrá
zolja lelkének küzdelmeit és megrázó hangon 
ecseteli az elszakított magyarság szenvedéseit. 
Művei: Fagyöngyök, Rainer Maria Rilke ver
seiből (fordítások), Csak így, Vadvizek zú
gása, A műhelyből, Egy eszme indul, Atlantis 
harangoz. 

Renger Ernő, ügyészségi alelnök, szül. 
Egbel (Nyitra m.), 1874 aug. 19. Középisko
láit és jogi t anu lmányai t Pozsonyban vé
gezte. 1902. letette a bírói vizsgát. Pályáját , 
mint joggyakornok az a ranyosmaró t i kir. 
tvszéken kezdte meg, ahol többévi szolgá
lat után aljegyzőnek, utóbb jegyzőnek ne
vezték ki. Aranyosmarótról a nyitrai járás
bíróságra került , mint albíró, majd a nyit
rai kir. ügyészséghez, mint alügyész. Később 
megkapta ügj^észi kinevezését. 1919. a cse
hek kiutasí tot ták, mer t a hivatali eskü le
tételét megtagadta. Később a pestvidéki kir. 
ügyészségre osztották be. 1921. megkapta 
az ügyészségi alelnöki címet. 

Rényi Aladár, ügyvéd, zeneszerző, szül. 
Kolozsvár, 1888 szept. 9. Középiskoláit szü
lővárosában, jogi tanulmányai t a budapesti 
tud. egyetemen végezte. U. o. szerezte doktori 
és ügyvédi oklevelét. Utána ügyvédi irodát 
nyitott a fővárosban, hol főként kereskedelmi 
és magánjogi gyakorlatot folytat. Elvégezte 
az Országos Zeneakadémiát. Tanára i Thomán 
és Koessler voltak. Az orsz. Zeneakadémián 
1908. zenetanári és művészi oklevelet nyert . 
A magyar zeneirodalom egyik értékes míve-
lője. Főbb kompozíciói: Vonósnégyes, Zon
goraötös, dalok stb. Több operettet is szer
zett. Legnagyobb sikere a Kis gróf c. ope
rettjének volt, melyet Budapesten a Király 
Színház 1911. mutatott be először; színre-
kerülí Európa és Amerika minden nagyobb 
színházában. További színpadi művei: Tisza
virág (Király Színház, 1915.) és Vandergold 
kisasszony (operett, 1917. Városi Színház). 

Rcőthy Vladimir, polg. isk. igazg., szül. 
Feketeardó. (Ugocsa m.), 1873 márc. 14. Kö
zépiskolai tanulmányai t Ungváron, a polg. 
isk. tanárképző főiskolát Bpesten végezte. 
1896. Liptószentmiklóson az áll. polg. fiú
iskola tanára lett. 1906. a liptószentmiklósi 

áll. tanintézetek igazgatójává nevezték ki. 
1911. a kispesti áll. polg. iskolák felállításá
val bízták meg. 1924. az Orsz. Polg. Iskolai 
Tanáregyesület elnökévé választották és az 
Orsz. Közoktatásügyi Tanács tagjává nevez
ték ki. Több társadalmi egyesület elnöke. A 
II. o. polg. hadiérdemkereszt , a polg. és ka
tonai jubileumi érem tulajdonosa. Tankönyv
i rodalmunkban 1902 óta az ország polgári 
iskoláiban legelterjedtebb magyar nyelvi tan
könyveivel vezetőszerepet visz. 

Remériyi-Schneîîer Lajos, a Budapest 
Székesfővárosi Községi Takarékpénztár r.-t. 
vezérigazgatója, szül. Budapesten, 1892 márc. 
15. Középiskoláit és egyet, tanulmányai t Bu
dapesten végezte, ahol a jogi doktorátust sze
rezte meg. Pályáját a Magyar Leszámítoló-
és Pénzváltó Banknál kezdte, ahol fokozatos 
előléptetés u tán 1923. igazgató lett és ebben 
a minőségében az intézet kereskedelmi tit
kárságát vezette és a békeszerződési ügyek 
lebonyolításait is intézte. 1926. átvette a Vik
tória Malom szanálási ügyeit és megalapí
totta az Egyesült Magyar Malomipari r.-t.-ol. 
Az Egyesült Bpesti Fővárosi Takarékpénztár 
válsága idején mint a P. K. tel jhatalmú meg
bízottja átvette az intézet vezetéséti 1927. 
kilépett a Leszámítoló Bankból és minden 
idejét az E. B. F. T. ta lpraál l í tásának szen
telte és sikeres munká jának elismeréséül a 
Budapesti Székesfővárosi Községi Takarék
pénztárrá alakult vállalat vezérigazgatójául 
hívta meg. 1928 óta mint az intézet vezetője 
a takarékpénztár t az ország egyik legszámot
tevőbb intézetévé fejlesztette. 

Révay Bódog, ügyvéd, ny. ítélőtáblai 
bíró, szül. Budapesten, 1872 ápr. 7. Buda
pesten végezte jogi tanulmányai t és itt 1895. 
szerzett doktori oklevelet. 1897-ben ügyvéddé 
avatták. 1896. a budapesti törvényszék szol
gálatába lépett, hol fokozatosan ítélőtáblai bíró 
lett. 1920. saját kérelmére nyugalomba vonult 
és ügyvédi i rodát nyitott. Főként házassági és 
köteleid perekkel foglalkozik. A szakirodalom
ban élénk munkásságot fejt ki. Jogi cikkei 
és értekezései a különböző jogi szaklapok
ban, valamint az Egyetértésben és az Újság
ban jelentek meg. Önálló munká i : A járás-
bírósági pervezetés (1908), A meghatalmazás 
be nem csatolásának következményei a járás-
bírósági eljárásban (1909), A járásbírósági 
tömegnap (1909), Tanulmány a német járás
bíróságokról (1912), Házassági eljárás a Pp. 
gyakorlatában (1915), Az elhagyásos per 
(1920), A hűtlen elhagyás (I. 1920, II. 1921), 
Budapesten és a nagyobb vidéki városokban 
számos előadást tartott a házassági perek 
általános érdekű tárgyköréből. 

Révay József, egyet. m.-tanár, szül. Kecs
kemét, 1881. Középiskolai tanulmányainak 
befejeztével a kegyesrendiek szerzetébe lé
pett és egyetemi tanulmányokat folytatott. 
Tanár i oklevelének elnyerése után rendi ta
nárként kezdte meg működését . Később el-
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hagyta rendjét és előbb vidéken, majd Buda
pesten folytatott pedagógiai tevékenységet. 
1911. a Pázmány Péter-tud. egyetemen a la
tin nyelvtudománynak magántanárává képe
sítették. 1919. megvált katedrájától és azóta 
teljesen irodalmi törekvéseinek szenteli ide
jét. Tanulmányait a bel- és külföldi folyó
iratokban közlik. Önálló művei: Szentek le
gendája, Zarándoklat a szent helyekre, Pet-
rónius és kora, Commodiánus élete, müvei és 
kora, Néró fáklyái, Ókeresztény szimbólumok. 
Több idegennyelvű könyvet fordított ma
gyarra. Az első magyar Irodalmi Lexikon 
munkatársa. 

Révész Béla, író, szül. 1876. Tanulmá
nyaínak befejezése után, mint a Népszava 
belső munkatársa kezdte pályafutását. Egyike 
a legeredetibb magyar íróknak és a leg
ismertebb szocialista író. Munkáinak a legfel
tűnőbb jellegzetessége gazdag, mondanivalói
hoz idomuló stílusa. Szocializmusa a politi
kai elhatároltságtól fokozatosan emelkedett 
az egész emberiséget felölelő humanizmusig. 
Minden művét szubjektivitással telített, lük
tető líra hatja át. Önálló művei: Forgatag
ban, Genovéva arca, Miniatűrök, Mosoly, A 
nagy börtön, Proletárok, Orkán, Nyomor, Ta
lálkozás Hamupipőkével, Velük, értük, Egye
dül, mindenkivel, Beethoven miniatűrök és 
Tolsztoj élete. Ady Endrérő l írt triológiájá-
val legjobban világít rá saját arculatára, mert 
minden vonatkozásban feltárja magát amel
lett, hogy szeretetével életre támasztja köl
tőjét. 

Révész György, hír lapíró, szül. Budapest, 
1902. Középiskoláit Budapesten végezte, 
utána az újságírói pályára lépett. Több évet 
töltött Európa különböző fővárosaiban, ahon
nan fővárosi napilapokat tudósított. 1924 
óta mint rendőri r iporter, Az Est belső mun
katársa. 

Révész Kálmán, ref. püspök, a felsőház 
tagja, miskolci lelkész, szül. Debrecen, I860 
aug. 11. A teológiai tanfolyamot elvégezvén, 
két évig főgimnáziumi segéd- és helyettes
tanár volt Debrecenben. Két szemeszteren 
át a berlini egyetemen bővítette ismereteit , 
bejárta Közép-Európa nevezetesebb váro
sait. 1886. a pápai teológiai akadémia nyil
vános rendes tanára lett és mint ilyen meg
alapította és szerkesztette a Dunántú l i Pro
testáns Lapot. Tagja volt az 1891. megnyílt 
budapesti zsinatnak és az azu tán következő 
háromnak. 1892. kassai lelkész, 1898. aba-
úji esperes, 1918. t i száninneni püspök lett. 
Miskolci székhelyét azonban csak 1920 
őszén foglalhatta el. 18 hónapot cseh ura
lom alatt töltött, mely idő alat t sikerrel 
küzdött a megszálló h a t a l o m m a l a ref egy
ház jogainak védelmében. Az egyház- és 
művelődéstörténelem terén nagy és részben 
alapvető irodalmi munkásságo t fejtett ki. 
A debreceni egyetem a teológiai doktori 
címmel tisztelte meg. A Magyar Protes táns 

I rodalmi Társaság és a Magyar Történelmi 
Társu la t igazgató választmányának tagja. 
Az Országos zsinat alelnöke, a Magy. Kál
vin Szövetség elnöke. Kassán és Miskolcon 
a közművelődési egyletek elnöke volt. 

Révész Pál , festőművész, szül. Szolnoki 
1903 szept. 20. Középiskoláit Szolnokon vé
gezte, majd Fényes Adolf tanítványa lett. A 
bpesti Képzőművészeti Főiskola u tán Rud-
naynál tanult. Tanulmányainak befejezése 
u tán a fővárosban nyitott műtermet . 1927. a 
Szinyei Merse Társaság tavaszi tárlatán 
Virágcsendélet c. képével ki tüntető elismerést 
nyert. Ismertebb festményei: Falusi csavargó 
(1926), Virágok az ablakban (1927), Buda
pestről Szolnokra költözött, ahol az ottani 
művésztelep tagja lett. 

Révész Sándor, á l lamrend. detektívfőfel-
ügyelő, a sérülési csoport vezetője, szül. 
Kismajtény, 1879 jún . 15. Tanu lmánya i t 
Bpesten végezte. 1907. lépett a rendőr i pá
lyára, 1919. nevezték ki detektívfőfelügye-
íővé. 1 évvel később átvette a sérülési cso
port vezetését, amelynek még ma is az élén 
áll. Számos t i tokzatos gyilkossági bűnügy
ben vezetett eredményes nyomozást . Töb
bek között ő foglalkozott a Mágnás Elza, 
Reismann zongoragyáros, Léderer Gusztáv 
és Erdélyi Béla bűnügyével is. Működése 
alatt számos értékes szakcikkel gazdagí
tot ta a rendőr i roda lmat . A rendőrség 10 
éves fennállása a lkalmával belügyminiszteri 
elismerésben részesült. 

Rézler Ervin jbírósági elnök, szül. Kis-
várda, 1882 máj . 10. Középiskolai t anu lmá
nyainak befejezése u tán a kassai jogakadé
mián jogtud. államvizsgát tett. Ugyanebben 
az évben állami szolgálatba lépett. 1908. 
jbírósági jegyző, 1909. tvszéki jegyző lett. 
1908. bírói vizsgát tett. 1912. vizsgálóbíróvá, 
1913. táblai tanácsjegyzővé, 1914. albíróvá, 
1915. járásbíróvá nevezték ki. 1921. nyugdí
jazták, majd 1923. ismét berendelték szol
gálattételre a debreceni tvszékhez. 1925. a 
kir. í télőbírák és ügyészek részére megálla
pított II. fiz. csop. jellegével ruház t ák fel. 
1928. a debreceni kir. tvszék IV. bünte tő ta
nácsának vezetője lelt. 1929 óta a ha jdúbö
szörményi jbíróság vezetője. A Debreceni 
Üri Kaszinó, a Jogász-lisztviselők Köre, a 
Debreceni Vadásztársaság tagja, a Tiszán
túli Automobil Klub alelnöke és számos más 
társ . és kult. egyesület vezetője. 

Rhorer László, egyet. ny. r. tanár , szül. 
Bpest, 1874 okt. 18. Középiskolai tanulmá
nyait Bpesten végezte. 1897. a bpesti tud. 
egyetemen orvosi diplomát nyert. Két évig 
gyakornokoskodott az egyetemi kórbonctani 
intézetben. 1898. a bpesti Állatorvosi Fő 
iskola gyakornoka, majd tanársegédje lett. 
1910-től kezdve ugyanott a fizika ny. r. ta
náraként működöt t , 1923 óta a pécsi Erzsébet 
tud. egyetem ny. r. tanára. Több főiskolai tan
könyvet írt. Számos értekezését közölték a 
szaklapok. 
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Rihiczey Nándor (ribiczei), Ο. Τ. I. al
igazgató, szül. Apatin, 1887. Középiskoláit 
Zomborban, az egyetemet Bpesten végezte. 
Közigazgatási pályafutását Bács-Bodrog vár
megye szolgálatában kezdte, később az Orsz. 
Munkásbetegsegély ző Pénztárhoz helyezték 
át, amelynek 1917. kezelőtisztje, 1918. fogal
mazója lett. 1919. segédtitkárrá, majd egy 
év u tán t i tkárrá lépett elő. Az 1927. átszer
vezésekor az Ο. Τ. I. aligazgatója lett. Az 
intézet ellenőrzési főosztályát vezeti. 

Richter Károly, ál lamr. főfelügyelő, a 
tar t . oszt.-parancsnoka, szül. Mokrin, (To-
rontál m.), 1889 jan. 26. Tanu lmánya i t 
Nagykikindán végezte. A háború alatt, mint 
t. főhadnagy, az orosz és a szerb harc téren 
teljesített szolgálatot. A leszerelés u tán a 
rendőri pályára lépett és, mint felügyelő a 
Nyugati-pályaudvari oszt .-parancsnokságon 
volt beosztoif tiszt, majd az L, később a 
IX. ker. osztá lyparancsnoka lett. 1908. a fő
parancsnokságra helyezték át, ahol a tar t . 
osztály parancsnoka lelt. A hadiékí tményes 
bronz kalonai érdemérem és a hadiékí tmé
nyes koronás a rany érdemkereszt tulajdo
nosa. 

Riegler Bernát, ügyvéd, hites törvény
széki tolmács, szül. Lajosfalva, 1880. Egye
temi tanulmányait Bpesten és Bécsben vé
gezte, ügyvédi oklevelét J907. nyerte és ettől 
kezdve a fővárosban jelentős pozíciót vívott i 
ki az ügyvédi társadalomban. Klientúrája I 
főként a főnemesség, a klérus és külföldi I 
arisztokrata körökből rekrutálódik. A háború 
alatt ügyfele volt az osztrák-magyar hadse
reg egyik hadvezére is. Válópereken kívül 
kereskedelmi és váltóperekben dolgozik és 
mint ilyen, több világcég jogtanácsosa. 

Riesz Sándor, ügyvéd, szül Győr, 1888 
febr. 29. Középiskoláit szülővárosában, egyet. 
tanulmányait Bpesten végezte és 1914. ügy
védi vizsgát tett. 1919. Kolozsvárt mint újság
író működött . Számos közérdekű cikket írt. 
Jogtanácsosa volt a Magyarság c. politikai 
napilapnak. Főleg büntető- és polgári ügyek
kel foglalkozik. 

Riglcr Gusztáv (nemes), egyet. ny. r. ta
nár, felsőházi póttag, szül. Dunamócs (Esz
tergom m.), 1868 nov. 4. Középiskoláit Esz
tergomban, egyetemi tanulmányait Budapes
ten az orvosi karon végezte. 1891. tanársegéd, 
1897. magántanár lett. 1899. a kolozsvári 
egyetem a közegészségtan ny. r. t anárának 
hívta meg. 1907. és 1914. dékánná, az 1917— 
1918. évben az egyetem rektorává választot
ták. 1919. oláh parancsra, 7 gyermekes csa
ládjával egy marhavagónban el kellett hagy
nia Kolozsvárt. Az egyetem Szegedre helye
zése után újra rektorrá választották, de ezen 
tisztségében már nem működöt t , mert 1927. 
a budapesti egyetemen ny. r. tanárrá nevez- 1 
ték ki. A szakirodalomban 80-nál több ön
álló munkája jelent meg. Nevezetesebb mű
vei: A Koch-féle kolerabacillus az 1886-i és 

az 1892-i járvány alatt. A Duna vizének ké
miai és bakteriológiai sajátságai, Serodiag-
nosis az élelmiszervizsgálatban, Erdély neve
sebb fürdői, Adatok a Balaton partjai talaj
vizének ismeretéhez, A növényi tejről (német 
és francia nyelven is), A Nagy Magyar Al
föld artézikútjai és sziksós tavai, Magyar
ország járványstatisztikája, A pestis és kolera 
története, Közegészségtan és fertőző beteg
ségek (2 kötet, tankönyv), s a legújabban 

! megjelent Közegészségtan és járványtan tan-
j könyve, III. kiadás. 
| Riha J ános (vitéz), körorv. , szül. Csorna, 

1880 júl . 25. Középiskoláit Kalocsán, az 
egyetemet Bpesten végezte, ahol orvostud. 
oklevelet szerzett. Tanu lmánya inak befeje
zése után, mint orvos, klinikai gyakornok 
I 'urjesz tanár belgyógyászatán Kolozsvárott 
működött , majd, mint kórházi orvos, 
Győrbe került . 1907 óta Esz te rházán her
cegi u rada lmi orvos, 1927 óta körorvos . A 
háború alatt , mint ezredorvos harc tér i szol
gálatot teljesített. A Signum Laudisszal , a 
kor. a rany érdemkereszt tel , a vöröskereszt
tel, a Károly-csapatkereszttel és a német 
hadiérdemkereszt te l tüntet ték ki. Hadiszol
gálatáért és a forradalom alatti tevékeny
ségéért 1927-ben vitézzé avat ta tot t . 1929 

í decemberben választották megyei törvény
hatósági taggá az eszterházai választókerü
letben. 

Ring Gyula, r.-t. vezérigazg., szül. Bpest, 
1880 aug. 27. Tanulmányait Bpesten végezte, 
ahol építőmesteri képesítést nyert. 1912. Hat
vanban gyárat alapított. A háború alatt mint 
szk. százados harctéri szolgálatot teljesített 
és olasz fogságba esett. A kat. érdemkeresztet, 
há rom Signum Laudist és a sebesülési ér
met kapta meg. 1923. építkezési részvény
társaságot alapított és 1924. a hatvani Gaz
dasági Bank vezérigazgatója lett. A város 
társadalmi életének jelentékeny alakja. Az 
Ipartestület elnöke, az Iparosok Orsz. Szö
vetségének társelnöke, az O. T. I. építőipari 
csoport jának választm. tagja A kat. egyház
tanács, a vármegye törv.-hat. biz. és a képv.-
test. tagja. Közérdekű szakirodalmi cikkei 
a helyi sajtóban jelennek meg. 

Rhigeisen Oltó, min. tan., p . ü. igazg. h., 
szül. Anina, 1878 szept. 25. Középiskolai ta
nulmányainak befejezése u tán az egyetemet 
Bpesten végezte. Előbb ügyvédi pályára ké
szült, majd 1901. állami szolgálatba lépett 
s több vidéki pénzügyigazgatóságnál teljesí
tett szolgálatot. 1910. a pénzügyminiszté
r iumba került, ahol különösen az illeték s 
fogyasztási adóügyekben dolgozott. 1922. 
miniszteri tanácsossá nevezték ki. 

Ripka Ferenc, főpolgármester, felsőházi 
tag, szül. Isaszeg, 1871. Középiskolai tanul
mányai t Bpesten végezte, az egyetemet rész
ben Bpesten, részben Kolozsvárott hallgatta, 
ahol á l l amtudományi doktorá tus t is szer
zett. Pályája elején a a Ganz Villamossági 



Bisztits 475 Rohringer 

r.-t. cégjegyző főti tkára volt, de már ekkor 
tagja volt a főváros törvényhatóságának és 
élénken résztveit az egyes bizottságok mun
kájában. Társadalmi szereplésének színtere 
leginkább a Kriszt inaváros volt, ahol nagy 
népszerűségre tett szert. A kr iszt inavárosi 
róm. kat. egyházközség, a Budai Társaskör , 
a 33-as S. C. és a Budai Dalárda elnöke. 
Különböző jótékonysági egyesületekben ve
zető szerepet tölt be. A Ganz r.-t.-tói a szé
kesfővárosi gázművekhez hívták meg, ahol 
rövidesen vezérigazgatói rangban fejtett ki 
eredményes működést . 1925. a székesfőváros 
főpolgármesteri székébe emelkedett , mert 
R.-ban látták azt a férfiút, aki keresztény 
és nemzeti alapon állva a felekezeti és osz
tályellentétek elsimítására, a főváros társa
dalmában a legalkalmasabb. Működését si
ker koronázta és a nevéről elnevezett kö
zéppárt megalapításával sikerült kiküszöböl
nie a főváros adminisztrációjából a politi
kai és felekezeti szempontokat . I rodalmi te
vékenysége is jelentős, több nagyobb művet 
írt és közgazdasági, valamint városgazda
sági kérdésekről számos előadást tar tot t . 
1929. a külföldi magyarok világkongresszusá
nak elnöki tisztét vállalta és a kongresszus 
sikere érdekében tevékenyen működöt t . Fo
nyód község díszpolgárává választotta. A 
felsőháznak a kormányzó által élethosszig
lan kinevezett tagja. Magy. kir . udv. taná
csos és számos ki tüntetés tulajdonosa. 

Risztits Lázár , á l lamr. tanácsos, a főka
pitányság eltűnési és öngyilkossági oszt. ve
zetője, szül. Szentendre, (Pest m.), 1881 febr. 
21. Középiskolai és egyetemi tanulmányait 
Bpesten végezte, majd államtudori oklevelet 
szerzett. Tanulmányainak elvégzése és a kato
nai tiszti vizsga letétele után lépett a rend
őrség kötelékébe, ahol először a főkapitány
sági segédhivatalnál, mint rendőrdíjnok tel
jesített szolgálatot, úgyis mint fordító és hi
tes tolmács. 1905. a bűnügyi osztályra he
lyezték át, ahol esztendőkön keresztül mű
ködött. 1918 óta az eltűnési és öngyilkossági 
ügyosztályt vezeti. 1921. kapta meg a r.-taná-
csosi kinevezést. Résztvett a háborúban és 
számos katonai kitüntetésben és legfelsőbb 
elismerésben részesült. R. ha tha tós munká
jával az öngyilkossági járvány leküzdésében 
eredményes tevékenységet fejtett ki. Sok szo
ciológiai és irodalmi előadást tartott külön
böző egyesületekben és társaságokban. Ál
landó cikkírója a tudományos sajtónak. A 
Gyermekvédelem c. lap munka tá rsa , a Buda
pesti Urak Mária Congregáció lelkes tagja 
és az Emericana Foederatio Corporatio 
Transsylvania dominusa. A felsővízivárosi 
r. kat. egyházközségi tanácsnak, a Szt. László 
ifj. Otthon Í£.T«atóságának és a Verbőczy 
István reálgimnázium volt növendékei szö-
vetségéack vezető bizottsági tagja. 

Róbert Emil, épí tészmérnök, szül. Orosz
falu, 1882. A budapesti műegyetemen sze

rezte építészmérnöki oklevelét, melynek el
nyerése után főként a modern munkástelep
építkezések foglalkoztatták. Az első nemzet
gyűlésen a miskolci II. választókerületet kép
viselte a Keresztény Nemzeti Egyesülés pro-
grammjával. 

Robi János , kanonok plébános, szül. 
Mosón, 1877 márc . 12. Középiskoláit Székes
fehérvárott, a teológiát Bpesten végezte. 
1900. Győrben pappá szentelték, majd 1906— 
1907. Ráckevén és Budakeszin mint káplán 
működött . 1917. Budakalász, rövid idő múlva 
Csepel plébánosa lett, ahol a hitélet fejlesz
tésében eredményes tevékenységet fejtett ki. 
Az egyházzsinaton tanácsos és tb. kanonok 
lett. 

Uaûé Miklós, ügyvéd, az Országos Tár-
sadalombiztosító Intézet aligazgatója, szül. 
Dunaföldvár, 1893. Jogi tanulmányai t a bu
dapesti egyetemen végezte. A háborúban 
frontszolgálatot teljesített, majd hadifog
ságba került. A Károly-csapatkereszt és a kis-
ezüst vitézségi érem tulajdonosa. 1923. meg
szerezte az ügyvédi oklevelet, u tána az Orsz. 
Társadalombiztosító Intézet kötelékébe lé
pett, ahol aligazgatóvá nevezték ki és a jog
ügyi osztályban teljesít érdemes szolgálatot. 

Roheim Géza, etnolócus, szül. Budapest, 
1891 szept. 12. Egyetemi tanulmányai t Bu
dapesten, Lipcsében, Berlinben és Liverpool
ban folytatta. 1920-ig a Nemzeti Múzeum 
néprajzi osztályában működöt t . 1921. pszi-
choanalitikai munkájával értékes nemzetközi 
pályadíjat nyert. 1928. a primitív népek ta
nulmányozására Ausztráliába utazott . A 
Freud-féle Imágóban és az Ethnográfiában 
nagyszámú kiváló tanulmánya jelent meg. 
Jelentősebb önálló művei: Sárkányok és sar-
kányölő hősök, Adalékok a magyar néphit 
hez, A varázserő fogalmának eredete, A ka
zár nagyfejedelem és a turulmonda, Spiegel
zauber, Primitive man and environment. 

Rohonyi Miklós, főbakleriológus, szül. 
Léván, 1887 ápr. 28. Középiskoláit szülőváro
sában, főiskolai tanulmányai t Budapesten 
végezte. U. o. 1910. szerezte doktori oklevelét. 
Utána Wienben az Állatorvosi Főiskola bak
teriológiai intézetében mint I. tanársegéd 
működött . 1918. a Hungária Szérummüvek 
r.-t. műszaki igazgatójává nevezte ki, hol 
jelenleg is működik. R. értékes tudományos 
és szakirodalmi munkásságot is fejt ki. Dol
gozatai a bakteriológia és szerológia kérdé
sei felől magyar, német és olasz tudományos 
folyóiratokban jelentek meg. Megkapta a 
koronás arany érdemkeresztet a vitézségi 
érem szalagján és a legfelsőbb dicsérő ok
levelet. 

Rohringer Sándor, műegvet. nv. r. t anár , 
szül. Kassán, 1868 márc. 28. Középiskolai, 
jogi és műegyet. tanulmányainak befejezése, 
valamint mérnöki oklevelének megszerzése 
után a földművelésügyi minisztérium szolgá
latába lépett, majd Fiúméban, továbbá a 
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besztercebányai és kassai kul túrmérnöki hi
vatalnál működött , ahol fokozatos előlépte
tések után a hivatal főnöke lett. 1920. ismét 
a földművelésügyi minisztériumba rendelték 
és annak vízügyi osztályán fejtett ki tevé
kenységet. 1923. min. tanácsosi rangra emel
kedett , majd a műegyetemen mint a vízépítés
tan ny. r. tanára folytatta munkásságát. 1924 
óta a Pestmegyei Lecsapoló és Öntöző-Tár
sulat min. biztosa. Számos szakkérdéssel fog
lalkozó tanulmányán kívül megjelent művei: 
Kultúrmérnöki munkálatok a Felvidéken, 
Hidraulikai számítások. A Mérnöki Kamara 
választmányának tagja, az Orsz. Építési Ta
nács tagja és Hungária Magyar Techn. Egye
sületének magisztere. 

Román Ernő, műépítő, szül. Budapest , 
1883. Középiskoláit Bpesten végezte, majd 
építészi oklevelet nyert . Egy pályázaton már 
16 éves korában dicséretet kapott . Később 
állami ösztöndíjjal Németországban foly
tatta tanulmányai t . R. számos nagy köz- és 
magánépület és belső berendezés tervezője, 
valamint több tervpályázat díjnyertese. A 
háború alatt a harc té ren szolgált és meg
kapta a koronás arany érdemkeresztet, a 
Signum Laudist és a Károly-csapatkeresztet . 

Román Kálmán, hír lapíró, szül. Buda
pest, 1897. Tanulmányai t Bpesten végezte és 
már diák korában megkezdte újságírói mű
ködését. Több fővárosi napilapnak, köztük 
a megszűnt Világnak, állandó cikkírója volt. 
Számos érdekes és feltűnést keltő cikkével, 
riportjával a fiatal újságírói gárda egyik 

ismert tagjává lett. 
Román Miklós, építész, szül. Budapes

ten, 1879 jún. 8. Tanulmányai t a budapesti 
műegyetemen végezte. 1901. szerzett építészi 
oklevelet. Utána állami ösztöndíjjal Olasz
országban hosszabb tanulmányuta t tett. 1903. 
nyitotta meg építészi irodáját és még az év
ben a Győri Kereskedelmi és Ipa rkamara 
tervpályázatán első díjat és megbízást nyert . 
Azóta igen sok díjnyertes tervet és egészen 
egyéni jellegű fővárosi bérházat és villát al
kotott. Művészi tervei szerint épült még szá
mos középület: az aszódi izr. templom, a 
belényesi városi szálloda, a siófoki város
háza, a Kaszab Poliklinika, a rendőri gyer
mekbíróság stb. Építészi munkássága mellett 
különféle szaklapokban írja cikkeit a tervező 
építészet felől, melyek elgondolás és művészi 
ízlés szempontjából gyakran i ránytmutatók. 

Romek Árpád, festőművész, szül. Bpest, 
1883 ápr. 22. Középiskoláinak elvégzése u tán 
Budapesíen képzőművészeti t anu lmányoka t 
folytatott. Rövidesen feltűnt f inomtónusú 
csendéleteivel, amelyek főként dekorat ív 
érzékéről tellek tanúságot . Számos hazai és 
külföldi kiáll í táson ara to t t sikert. Különö
sen a virágok, üvegek és porcellánok ábrá
zolásának mestere. 

Róna József, szobrász, szül. Lovasberény, 
1861. A bpesti és bécsi képzőművészeti Aka-

Rónai 

démián tanult. 1882-től királyi ösztöndíjjal 
há rom évig Zumbusch mesteriskolájában dol
gozott. Egyike a legkiválóbb magyar képző
művészeknek. Alkotásaiban különböző perió
duson át a barokk felfogású realisztikus 

mintázásban állapodott meg. A Benczúr-Tár
saság tagja, a Képzőművészeti Társulatnak 
hosszú ideig elnöke volt. Antwerpenben és 
Par isban aranyérmet , Londonban Grand Prixt 
nyert. 1885. Berlinben a római ösztöndíjat, 
a Műcsarnokban 1880. Megszorult faun c. 
csoportjával a Rökk-díjat, Savoyai Jenő 
lovasszobrâval a kis aranyérmet , József és 
Putifár feleség c. faszobrával a nagy arany
érmet nyerte el. Számos szobra van a Képző
művészeti Múzeum bir tokában. 

Róna Lipót, r.-t. igazgató, szül. Fogaras, 
1881 júl. 14. Középiskoláinak befejezése után 
biztosítási pályára lépett és 1921 óta az Első 
Általános Baleset- és Kárbiztosító társaság 
igazgatója. A baleset- és szavatossági bizto
sítási szakmában 31 év óta működik. 

Rónay Károly (osgyáni), bpesti kir . köz
jegyző, szül. 1850. 12 éven át elnöke volt a 
Magyarországi kir. közjegyzők egyletének s 
mint ilyen, főrendezője volt a közjegyzői in
tézmény 50 éves fennállását ünneplő köz
jegyzői országos nagygyűlésnek, öná l ló mü
vei: A Tóra és népe és a Magyar közjegyző-
ség megalkotása és fejlődése. 1929. nyuga
lomba vonult. Irodáját fia, Tibor vette át. 

Rónay Tibor (osgyáni), kir . közjegyző, ny. 
fregat tkapitány, szül. Bpest, 1883 nov. 2. Kö
zépiskoláit Bpesten végezte, majd a haditen
gerészeti akadémián tanult. Tanulmányai
nak befejezése után 1902. a haditengerészet 
kötelékébe lépett. Számos hajóutat tett a 
tengeren, majd a háborúban több ütközet
ben vett részt. Kitüntetései: a Signum Lau-
dis, a Károly-csapatkereszt s a jubileumi ér
demkereszt. 1919. a folyamőrség szolgála
tába lépett, majd 1925. nyugalomba vonult. 
A forradalom alatt résztvett az ellenforrada
lom megszervezésében. 1919. letette az ügy
védi vizsgát. Ugyanabban az évben helyettes 
közjegyző lett, 1909 óta közjegyző. Élénk 
közéleti tevékenységet fejt ki. Számos cikke 
jelent meg tengerészeti szakkérdésekről. A 
magyar-német hajósszótár szerkesztője volt. 

Rónai Sándor, a -maííy. kir. áll. taníió-
képző-int. igazgatója, szül. Bakovár, 1876 
dec. 23. Középiskoláit Aradon, főiskolai ta
nulmányai t Bpesten végezte. Tanulmányai
nak befejezése u tán tanítóképző-intézeti ta
ná r rá nevezték ki Dévára, ahonnan lévaif 
temesvári, csáktornyai , kolozsvári és cinko-
íai tanár i működése u tán a váci Áll. Tanító
képző-Intézet igazgatójává nevezték ki. Itt 
működöt t 1923-ig, amikor hasonló minőség
ben jelenlegi állásába, a kiskunfélegyházi 
Ali. Tanítóképző-Intézethez helyezték át. A 
város társadalmi és egyssületi életében te
vékenységet fejt ki, a Tanítóképző-int. Ta
nárok Orsz. Egyesületének alelnöke. 
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nok, szül. Debrecen, 1891 ápr. 6. Középisko
lai tanulmányainak a befejezése u tán a deb
receni ref. jogakadémia hallgatója lett, an
nak elvégzése után a kolozsvári tudomány
egyetemen az á l lamtudományok doktorává 
avatták. 1912. évben Debrecen város szolgá
latába lépett mint közigazgatási gyakornok, 
később a városi rendőrséghez osztották be 
és fokozatos előléptetés u tán rendőrkapi tány 
lett. Ilyen minőségben vétetett át az állam-
rendőrséghez. A háború kitörésekor hadi
szolgálatra vonult be és mint főhadnagy sze
relt le. A nagyezüst, kisezüst vitézségi érem, 
Károly-csapatkereszt, sebesülési érem és a 
német lovagrend Marianer keresztjének tu
lajdonosa. 1922. évben a városi hivatásos 
tűzoltóság főparancsnokává választatott meg. 
A francia tűzoltószövetség tiszteletbeli tagja. 
Szakirodalmi művei közül a jelesebbek: A 
tűz pusztításai Debrecenben, A magyar tűz
oltó irodalom, A tűz a babonában és nép
hitben Magyarországon, A debreceni diák
tűzoltóság története. 

Roósz János , gyógyszerész, az Orsz. Tár
sadalombiztosító Int. aligazg., szül. Nagy
szentmiklóson, 1897. Gimnáziumi tanulmá
nyait Szegeden és Nagykikindán végezte. 
Gyógyszerészi oklevelét a bpesti tud. egye
temen nyerte. Több vidéki és fővárosi gyógy
szertárban működöt t , míg 1926. az Orsz. 
Társadalombiztosító Intézet aligazgatójává 
nevezték ki. Üj vezetőhelyén R. igen érdemes 
közhivatali tevékenységet fejt ki. 

Roóz Rezső, lapszerpesztő, szül. Bpest, 
1S79 okt. 25. Középiskolai tanulmányait Bu
dapesten végezte, majd ugyanott az egyetem 
jogi karának hallgatója volt. Tanulmányai
nak befejezése után a hírlapírói pályára lé
pett. 1901. a Magyar Szónál kezdte műkö
dését. 1906. a Magyar Hírlap parlamenti tu
dósítója lett, majd 1914. átvette a lap fele
lős szerkesztését. Élénk részt vesz az újság
írók társadalmi akcióiban. Ti tkára volt az 
Újságírók Egyesületének. Utóbb az egyesület 
tanácstagja lett. Alelnöke az Újságírók Sza-
natóriumegyesületének és választott igazgató
sági tagja a Magyar Újságírók Nyugdíjinté
zetének. 

Rosenak István, sebész, szül. 1901 márc . 
5. A bpesti és bonni egyetemeken két orvosi 
diplomát szerzett. Az utóbbi egyetemen Garré 
professzor mellett volt asszisztens. 1926 óta 
a Verebély-klinikán működik . Tudományos 
kutatásokról beszámoló értekezéseivel a 
szakkörök elismerését vívta ki. Az Orvos
képzés c. külön füzetben adta ki a verejték
mirigyek tömlős daganatairól szóló érteke
zését. 

Rosenák Miksa, főorvos, szül. Nádas, 
1867. Középiskoláit Baján végezte, majd a 
bpesti egyetemen orvosdoktor i oklevelet 
szerzett. 1892. t anu lmánya inak befejezése 
után Baron egyet, t anár asszistense lett, 

1900—1905. pedig Hültl tanár mellett dol
gozott. 1914. a Szent István-kórház h. fő
orvosává nevezték ki. 1904. az orth. izr. hit
község Biró Dániel -kórházának igazgató-
főorvosa lett. Ugyanilyen minőségben mű
ködik, a Kertész-utcai rendelőintézetnél is. 
Számos szakcikke jelent meg orvosi szak
lapokban. A székesfőváros törv.-hat. biz. 
1920 óta tagja. Élénk tevékenységet fejt ki 
a közegészségügy terén. R. kezdeményezé
sére tör tént az Erzsébet-hídi Hungár ia ivó
csarnok felállítása. 

Rosenberg Barna, ügyvéd, szül. Pár-
kánynána , 1880. Középiskoláinak elvégzése 
után Kolozsvárott jogot hallgatott és 1913. 
ügyvédi vizsgát tett. Bpesten nyitott ügyvédi 
i rodát és leginkább polgári büntetőgyakor
latot folytat. Számos híres perben vett részt; 
többek között a Kanitz János — br. Bar-
kóczy Sándorné elleni birtokperben, Mesz-
lényi Adrienne ügyében, Tóth Zsuzsanna 
gyermektartási perében. A különböző jogi 
folyóiratokba jogtudományi értekezéseket 
ír, nagyobb szabású törvénymagyarázat i 
munkájá t most rendezi sajtó alá. 

Rosenberg Miklós, igazg.-főorvos, szül. 
Felsőmér, 1882 okt. 2. Iskolai tanulmányai t 
Bpesten végezte és ugyanitt orvostudományi 
oklevelet szerzett. A székesfővárosban kezdte 
meg működését, majd 1906. Csepelen gyári 
orvos lett. 1916. megszervezte a csepeli köz
kórházat , majd a Weisz Manfréd-kórház ig.-
főorvosa lett. Több hazai és külföldi szak
lapban tudományos cikkei jelentek meg. 

Rosenberg Sándor, ügyvéd, szül. Nagy
károly, 1890 nov. 15. Tanulmánya i t a ber
lini és bpesti egyetemen végezte, ahol jog
tudorrá avatták, majd ügyvédi oklevelet 
szerzett. 1915. nyi tot ta meg irodáját . Köz
ismert bűnügyi védő. A háború alatt több 
hadseregszáll í tási perben, u tóbb pedig a ko-
ronarontás i perben, valamint a szénapana
mával és a Széchenyi-fürdő építkezésével 
kapcsolatos ügyekben szerepelt, mint védő. 

Rosenstein Károly, gyárigazg., szül. 
Mehrisch-Ostrau, 1873 júl. 1. Iskolai tanul
mányait szülőhelyén és Brünnben végezte. 
1893. Pesterzsébeten gyárat alapított és az
óta a község életének jelentékeny egyéni
sége. 1912. felépítette az önkéntes tűzoltó
testület laktanyáját . Városi képv.-test. tag, a 
Gyosz. helyi csoport jának elnöke, a tűzoltó
testület tb. parancsnoka, stb. Kémiai szak
cikkei a bel- és külföldi lapokban jelennek 
meg. Közhasznú szolgálataiért királyi elisme
résben részesült. 

Rosta János , szfővi tanácsjegyző, jogtu
dor, szül. Budapest, 1889 aug. 28. Tanulmá
nyait a budapesti piaristáknál és az egyete
met is Budapesten végezte, ahol jogtudo
mányi doktori oklevelét 1913. nyerte el. A 
főváros szolgálatába 1910. lépett. Felettesei
nek és a közgyűlésnek a figyelme gyorsan 

reáterelődött az igen tehetséges fiatal tiszt-
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viselőre, amelynek eredményeképen alig tíz
esztendei szolgálat u tán tanácsjegyző lett. 
Ebben az ál lásában az elnöki ügyosztály 
második ál landó helyettese, az elnöki ügy
osztály sajtó-előadója, a fővárosi házinyomda 
és a gépkocsi ügyek állandó referense. A 
sport társadalomban igen tevékenyen vesz 
részt. A Magyar Kerékpár-Szövetség társ
elnöke, a Budapesti Sport-Egyesület motor
kerékpár és kerékpár osztályának elnöke, 
azonkívül több társadalmi egyesületnek és 
vadásztársaságnak vezető tagja. 

Rostagni Achilles, szfővi tanácsjegyző, 
szül. Budapest, 1885 nov. 10. Középiskoláit 
és az egyetemet Budapesten végezte. Ál
lamtudományi doktori oklevelét 1909. nyerte . 
1911. a székesfőváros szolgálaiába lépett és 
1920 óta tanácsjegyző. Ε minőségében a fő
város szociálpolitikai ügyosztályában fejt ki 
igen értékes tevékenységet, különösen so
kat dolgozott a főváros nyilvános könyvtá
rainak megszervezésében. A háborúban , 
mint főhadnagy vett részt, bir tokosa a 
bronz és ezüst hadiékí tményes Signum Lau-
disnak, a Károly-csapalkereszlnek és az 
1912. évi mozgósítási emlékkeresztnek. Te
vékeny részt vesz a főváros tá rsadalmi éle
tében, több egyesület igazgatósági tagja. 

Róth Béla, ügyvéd, zeneszerző, szül. Be
regszász, 1894. Miután összes középiskolai 
és egyetemi tanulmányai t kitüntetéssel el
végezte, ügyvédi diplomát nyert s i rodáját 
23 éves korában, mint „k iskorú" ügyvéd 
megnyitotta. Közben zenei t anu lmányoka t 
is folytatott és mint Siklós Albert tanítvá
nya, a zeneszerzést is elvégezte. Mint ügy
véd, bűnügyi védelmeivel tűnt ki. Közismert 
sikerei: az Odeschalchi ékszerlopások, lágy
mányosi rablógyilkosság bűnper , Hock Já
nos nemzelgyalázási ügy, P r o d a m Guido, 
az első magyar pilóta védelme és az Erdé
lyi Béla-féle gyilkossági ügyben kifejtett vé
dői működése. Mint zeneszerző főkép Ady 
Endre verseinek megzenésítésével tette is
mertté nevét, valamint több operettje és tánc
zeneszáma aratot t sikert. A bpesti ál lami 
felsőkereskedelmi iskolának v. jogi és köz
gazdaságtani tanára , ezenkívül hites gyors
í rástanár . 

Roth Ferenc, kúr ia i tanácselnök, szül. 
Nagykároly, 1861 szept. 29. Középiskoláinak 
és jogi tanulmányainak befejezése u tán jog-
tudori oklevelet nyert. Az ügyvédi vizsgának 
letétele u tán mint joggyakornok 1882. évben 
bírói pályára lépett, majd aljegyző, albíró, 
tvszéki bíró, később ítélőtáblai bíró lett. Egy 
ideig a szatmárnémeti i kir. törvényszéknél 
elnöki minőségben működött , majd a buda
pesti keresk. és váltótörvényszék elnökévé 
nevezték ki. Értékes igazságügyi működésé
nek következő állomása a bpesti kir. ítélő
tábla tanácselnöki széke volt, ahonnan 1927. 
a M. Kir. Kúria tanácselnöki méltóságába 
emelkedett. Értékes szakirodalmi munkássá

got fejt ki. Cikkei a jogi lapokban jelen
tek meg. 

Roth Ferenc , hegedűművész, a Rolh-
Quartett vezetője, szül. Zólyom, 1899 júl. 18. 
A zenei tehetsége gyermekkorában megnyil
vánult és már mint zeneakadémiai növendék 
több nyilvános hangversenyt adott . 1919. a 
M Kir. Operaház iagja lett és 1922. a berlini 
Grosse Volksoper első hangversenymestere. 
1922. megalapította, majd 1926. reorgani
zálta a Roth-quartettet , mely a legelső ma
gyar vonósnégyes társaság volt, amelyik az 
Egyesült Államokban, Kanadában és Kali
forniában hangversenyzett . Európa minden 
fontosabb zenei központjában hangversenyt 
adtak. R. mint a quartet t vezetője, a magyar 
zeneművészet külföldi propagálásával nagy 
érdemeket szerzett. 

Roth Jenő, ügyvéd, szül. Nagydobrony, 
1894 nov. 14. Középiskoláit Beregszászon, az 
egyetemet Bpesten végezte, ahol jogi dokto
rátust szerzett. A háború alatt, mint főhad
nagy teljesített szolgálatot. A koronás arany 
érdemkereszt és az arany vitézségi érdem
kereszt tulajdonosa. Mint ügyvédjelölt 1918. 
kezdte meg működését, majd 1921. letette az 
ügyvédi vizsgát és azóta önálló ügyvéd. R. 
számos kulturális és társadalmi egyesület 
tagja. Szakirodalmi téren is tevékenykedik. 
Megjelent értekezései: A kereskedők föld
ügyei, Általános útmutatás a megváltást szen
vedő földbirtokosok részére. 

Roth Manó, gyógyszerész, szül. Rozs
nyón, 1882 okt. 3. Középiskoláinak elvégzése 
után, 1913. a kolozsvári tud. egyetemen 
gyógyszerészi oklevelet szerzett. 1912. Buda
pesten nyert gyógyszertári jogot. Már egye
temi tanulmányai alatt kezdett a szakiroda
lommal foglalkozni. Szakmunkáival számos 
pályadíjat nyert. Állandó munkatársa a 
gyógyszerészek szaklapjának. Igazgatósági 
tagja a Terla és Chinoin, valamint számos 
más gyógyszerészeti vállalatnak. 

Rothenstein Mór, lanszerkesztő, orszgy. 
képv., szül. Bpest, 1864. Tanulmányainak be
fejezése után a nyomdaipar i pályára lépett 
és a bécsi nyomdásziskola növendéke lett. 
Pályája elején számos munkásmozgalomban 
vállalt vezeíőszerepet. 1885. a Vorwärts bu
dapesti tudósítója volt. 1902. a nyomdászok 
paritásos békéltetőbizottságának alelnökévé 
választották. 1904. a nyomdász szabadszerve
zet vezetőségébe került és a Guttenberg c. 
folyóiratot szerkesztette. A második nemzet
gyűlésen a főváros északi kerületét, szociál
demokrata programmal , képviselte. 1926. az 
új országgyűlésbe is régi kerülete küldte. A 
Szakszervezeti Tanácsnak és a Nyomdászok 
Szakegyesületének elnöke. A Magyarországi 
szoc.-dem. pár t Volksstimme c. németnyelvű 
lapjának szerkesztője. 

Rothmann Ármin, orvos, egyet, m.-tanár, 
szül. Nagycseh, 1860. Egyetemi tanulmányait 
Bpesten végezte, majd az élettani intézetben 
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tanársegédként működött . Később a Poli-
klinika fogászati főorvosává nevezték ki. 
1901. egyetemi magántanárrá képesítették. 
Az orvosi szaklapok állandó cikkírója. Ön
álló munkái : Az izommagvakról, Pathohisto-
logie der Zahnpulpa und Wurzelhaut. 

Rothmeyer Imre, az O. M. G. E. t i tkára 
és a „Köztelek" szerkesztője, szül. Sári, 1885. 
Középiskolai tanulmányainak elvégzése u tán 
a magyaróvári gazdasági akadémián nyert 
oklevelet, majd a zsombolyai Csekonics ura
dalom szolgálatába lépett mint gazdatiszt. 
Több évi szolgálat u tán külföldi tanulmány
útra ment és beutazva egész Amerikát, az 
Egyesült Államokban közgazdasági és mező
gazdasági tanulmányokat folytatott. A háború 
következtében nem térhetett vissza és mint 
gyakorlati gazda a háború ta r tama alatt 
Amerikában működött . Majd hazatérve, 1920. 
az OMGE. szolgálatába lépett mint t i tkár. 
Ε mellett az egyesület hivatalos lapjánál, a 
„Köztelek"-nél 1922-ig segéd-, 1922—1926-ig 
társ- és 1926 óta pedig mint szerkesztő mű
ködik. Az OMGE. műszaki szakosztályának 
előadója, a Szántógéptulajdonosok Országos 
Szövetségének szervezője és ügyvezetője és 
a Mezőgazdasági Technika című lap felelős 
szerkesztője. A hazai mezőgazdaság fejlesz
tése érdekében kifejtett munkássága elisme
réséül 1928. magyar királyi gazdasági taná
csossá nevezték ki. 

Rótt Nándor , veszprémi róm. kai . püs
pök, felsőházi tag, szül. Bodenstadt, 1869 
dec. 23. Középiskoláit Budapesten és Eszter
gomban, teológiai és bölcsészeti tanulmányait 
Rómában végezte, ahol doktorrá avatták és 
pappá szentelték. Egy ideig az esztergomi 
papnevelőintézet tanulmányi felügyelője volt, 
1902. pedig mint udvari káplán, a bécsi 
Augustineum igazgatója lett. 1904. pápai ka
marássá, 1908. esztergomi prelátus kano
nokká nevezték ki. 1911—1917-ig a központi 
papnevelőintézet kormányzója volt és 1917. 
a veszprémi püspökséget kapta meg. Tizen
három új plébánia létesítése, a veszprémi 
kis szeminárium és a hévízi papi ot thon ala
pítása fűződik nevéhez. Jó tékonykodó tevé
kenysége a legszélesebb körökben ismertté 
és megbecsültté tette nevét: a papi nyugdíj
intézet vagyonát a Ferdinánd-alap létesítésé
vel gyarapította, saját költségén népmisszió
kat tartott fenn és mint a Zsófia gyermek-
szanatórium kormányzó-elnöke, rendkívül 
értékes és áldásos működést fejtett ki. Benső 
bizalmas embere volt Károly királynak és 
Zita királynőnek. Jelenleg mint katolikus 
egyházfő, tagja az 1927-ben összeült felső
háznak. 

Rottenbillor Fülöp, h. á l lamti tkár , szül. 
Budapest, 1867 jún. 3. A bpesti egyetemen 
megszerezte előbb a jogi, u tóbb az állam
tudományi doktorátus t . 1890. mint joggya
kornok a bpesti polg. kir. törvényszéknél 
kezdte meg állami szolgálatát, majd a bu

dapesti kir. büntetőjárásbírósághoz osztot
ták be, a h o n n a n 1892. a Máv. kötelékébe 
lépett át és ott 1894 végéig, mint Ludvigh 
elnökigazgató t i tkára működött . 1894. ügy
védi oklevelet nyer t és a bpesti polgári kir. 
törvényszékhez jegyzővé nevezték ki. Egy
idejűleg a m. kir. igazságügyminisztériumba 
rendelték be, ahol fokozatos előléptetések 
u tán 1913. min. osztálytanácsos, 1917. min. 
tanácsos, 1922. pedig h. á l lamt i tkár lett. Kü
lönösen nagy tevékenységet fejtett ki a 
fiatalkorúak bűnözése elleni védekezést szol
gáló 1908. évi XXXVI. t . - c , valamint az 
1913. évi VII. t.-c. előkészítése és életbelép
tetése körül . A külfölddel való kapcsola
tokat a Budapesten, 1905. megtar to t t VIL 
nemzetközi bör tönügyi kongresszuson ala
pozta meg, amelyen az erkölcsileg elhagya-
lott gyermekek ol ta lomba vételéről tar tot t 
előadást . A ko rmány képviseletében külön
böző kongresszusokon vett részt, így 1908. 
Washing tonban , 1910. Münchenben, 1912. 
F rank fu r tban és Brüsszelben, 1913. London
ban, Brüsszelben és Salzburgban, 1915. 
Genfben és Londonban. A fiatalkorúak 
erkölcsi megmentésének céljait szolgáló 
számos társadalmi egyesületnek és szociális 
intézménynek tagja. I rodalmi dolgozatai 
különböző folyóiratokban jelentek meg: Fia 
talkorú leányok javító nevelése. A fiatalko
rúak támogatására hivatott jótékonycclú in
tézmények Magyarországon, továbbá A fiatal-
koráakra vonatkozó büntető jogszabályok 
magyarázata c. értekezései önállóan is meg
jelentek. A katolikus egyház életében is te
vékeny részt vesz. Az Irgalom Háza igazgató
bizottságának elnöke. 

Rózsa Dezső, tanár , szül. Bpest, 1885 
márc. 19. Bpesten, Parisban és Oxfordban 
végzett egyetemi tanulmányokat és a tanári 
és bölcsészetdoktori oklevelének elnyerése 
után a fővárosi kereskedelmi iskolák angol 
nyelvtanára és az egyetemen az angol nyelv 
lektora lett, Shakespeare-tanulmányai a Ma
gyar Shakespeare-tárban jelentek meg. A 
Kisfaludy Társaság Shakespeare bizottságá
nak, valamint több hazai és külföldi tudo
mányos irodalmi társulatnak tagja. Főbb ön
álló művei: A francia irodalom klasszikusai, 
Angol költőkből, Emerson, Thomson és a 
íermészetérzék, Shakespeare előzői, I. Mar
lowe, II. Greene, HI. Peele, IV. Lyly. Az 
újabb angol Shakespeare-irodalom, Coriola-
nus, Az angol dráma, Az ifjúkor Shakespeare 
drámáiban, A oudai német színház könyv
tára, stb. Több száz kisebb tanulmánya, for
dítása és bírálata, részben folyóiratokban, 
részben napi lapokban jelent meg külföldön 
is. Számos tankönyvet is írt; szerkeszti az 
Angol könyvtárt, saját módszerű nyelvtan
sorozatát és szerkesztette a Kritikai Szemlét. 

Rózsa Lajos, városi tiszti főügyész, ügy
véd, szül. Kiskunfélegyháza, 1887 aug. 9. A 
budapesti tudományegyetemen jogi és állam-
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tudományi doktorátust tett. 1918. ügyvédi és 
bírói oklevelet szerzett. Közben a kereske
delemügyi minisztér iumban és a kir. tör
vényszéknél működöt t . 1918. Budapesten ügy
védi i rodát nyitott. Kispesten több szociális 
és közgazdasági célú vállalkozást alapított. 
1928. Pest vm. és Kispest képviseletében 
résztvett az amerikai Kossuth zárandokúton. 
Szociális és gazdasági munkálkodásának el
ismeréséül Kispest 1922. városi tiszti fő
ügyésszé választotta. Városi főügyésszé való 
választása után programmul kitűzött célját 
megvalósította: a pesterzsébeti kir. járásbíró
ságot kettéválasztatta és Kispest városában 
különálló járásbíróság, valamint külön köz
jegyzői kerület felállítását vitte keresztül. 
Megalapítója a cipőgyárrá fejlődött Első 
Kispesti Cipészmesterek Termelő Szövetke
zetének. Jogtanácsosa fenti vállalatnak, azon
kívül a Kispesti Általános Ipartestületnek és 
más vállalatoknak. Pest vm. törv. bizottságá
nak tagja, árvaszéki ügyész 

Rózsa Miklós, író és hír lapíró, szül. Pápa, 
1873 márc. 12. Középiskoláit magánúton vé
gezte és a bpesti egyetemen jogi és politikai 
doktorátust szerzett, majd a hírlapírói pá
lyára lépett. A Hétnek, Ma estének, Kútnak 
felelős szerkesztője és kiadótulajdonosa volt. 
A Nemzeti Szalonnak, majd az általa alapí
tott Müvészház c. egyesületnek s a Képző
művészek Üj Társaságának (Kut) igazgatója. 
Több verseskönyve, novelláskötete és re
gényfordítása jelent meg. 1909. kiadta 
Kecskeméthy Aurél naplóját s a Modern 
Írók Könyvtárát (10 kötet) . A Népszínház
ban előadták a Hit c. népszínművét. Nagyobb 
munkái : A magyar impresszionista festészet, 
Művészeti Kistükör, A női szépség esztéti
kája, stb. írói, művészeti munkássága mel
lett újabban ügyvédi gyakorlatot is folytat. 

Rózsaffy Dezső, festőművész, a Szépmű
vészeti Múzeum igazgatóőre, szül. Budapest, 
1877 júl. 22. Festőművészeti tanulmányai t 
Münchenben, Parisban és Nagybányán foly
tatta. Számos kiállításon szerepelt nagy si
kerrel csendélet képeivel. Jelenleg a Szép
művészeti Múzeum igazgatóőre. Több művé
szeti tanulmánya jelent meg. Munkatársa 
volt a Művészeti Lexikonnak. 

Rózsahegyi Gusztáv (cs. n. Rosenberg), 
vállalati igazgató, futóbaj íok, szül. Bpest, 
1901. febr. 28. 1924. a párisi ol impiászon 
szerepelt. Bpest 200 m futóbajnokságának 
nyertese. Állandó tagja volt a világrekorder-
s lafétánknak is. 

Rózsahegyi Kálmán, színművész, szül. 
Endrőd, 1873 okt. 6. Középiskoláinak elvég
zése után 1893. a színi pályára lépett. Mű
ködését Turai Jenő debreceni társulatánál 
kezdte meg, innen Kolozsvárra ment, ahol 
két évig színészeskedett, majd csakhamar 

felfedezték és leszerződtették a budapesti 
Magyar Színház tagjai közé. A Magyar Szín
házban nem sokáig szerepelhetett, mert köz

ben megbetegedett. Felépülése után 1900. a 
Nemzeti Színház tagja lett. Közvetlen elő
adási modora, jóízű humora és zamatos, 
magyar beszéde révén a legkiválóbb magyar 
parasztábrázoló színész. A régi magyar nép
színművek zsanérén nőtt naggyá, de képes
ségei Shakespeare, Molière és Rostand alak
jainak ábrázolásában is elsőrangúan nyilat
koznak meg. Legnagyobb sikereit A bor, A 
Makrancos hölgy, Vén bakkancsos és fia, a 
huszár, Falu rossza, Süt a nap, Vén gaz
ember, Te csak pipálj, Ladányi!, Gyurkovics 
fiúk, Cigány c. da rabokban arat ta . R. élénk 
részt vesz a színésztársadalom ügyeinek in
tézésében, mint a Színészegyesület vezetősé
gének tagja. Színészképző iskolájában peda
gógiai munkásságot is folytat. A magyar 
színművészet legnépszerűbb reprezentánsa; a 
nemzet hálája, az ú. n. Rózsahegyi-ház ado
mányozásában nyilvánult meg kivételes mű
vészetével szemben. 

Rosier Endre , operaénekes , szül. Bpest, 
1904 nov. 27. Középiskolai tanulmányainak 
befejezése u tán jogi pályára lépett. Ε közben 
dr. Lászlónál, majd Olaszországban De Luca 
mesternél végezte énektanulmányait . Olasz
országi szereplések után az Operaház 1926-
ban szerződtette. 

Rubin László, ügyvéd, szül. Szeged, 1888 
szept. 5. Középiskoláit Újvidéken, egyet, ta
nulmányai t Bpesten és Berlinben végezte. 
Egyetemi hallgató korában a Galilei Kör 
egyik alapítója és elnöke volt. A háború alatt 
mint tart . honvédfőhadnagy harctér i szolgá
latot teljesített. Magatar tásáért a Signum 
Laudist és a koronás arany érdemkeresztet 
kapta meg. 1916. mint az albánul tudó ka
tonatisztek pályadí jának nyertesét, Albánia 
fővárosának, T i ranának katonai polgármes
terévé nevezték ki. Széleskörű és jelentős 
irodalmi és publicisztikai munkásságot fej
tett ki. Nevezetesebb tanulmányai : A XX. 
század, Szabadgondolat és a Századunk c. 
lapok hasábjain jelentek meg. Főbb szépiro
dalmi munká i : Egy szegény diák feljegyzései, 
Orbán Pál lázadása, Egy ember, aki tőke 
és kamat, A tizenkét Júdás. 

Rubinek István (zsitvabessenyői), ügyvéd, 
orsz.-gyűl. képviselő, szül. Óhaj, 1886 jan. 3. 
Középiskoláit Érsekújváron és Nyitrán vé
gezte, majd Bpesten és Berlinben jogi tanul
mányokat folytatott. Mint egyetemi hallgató, 
tevékeny részt vett a szövetkezeti mozgalom 
terén. Egyik megalapítója volt a Széchényi
szövetségnek. A szövetkezet eszméinek nép
szerűsítésére beutazta az egész országot és 
ugyanakkor résztvett a gazdatársadalom meg
szervezésében és a gazdakörök megalapítá
sában. Később hosszabb tanulmányutat 
lett Németországban, Dániában, Svédország
ban, Norvégiában, Finnországban, Észtország
ban, Bulgáriában, Lengyelországban és Olasz
országban, ahol a gazdasági és társadalmi 
kérdéseket, valamint a munkaviszonyokat 
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tanulmányozta. 1907. résztvett a szabadtaní
tás pécsi kongresszusán, ahol fölvette a küz
delmet a szabadgondolkozók ellen. Jogi dok
torátusának és ügyvédi oklevelének megszer
zése után Bpesten ügyvédi irodát nyitott . 
Mint ügyvéd is folytatta működését a szö
vetkezeti eszme népszerűsítése érdekében. 
Nagy érdemeket szerzett a Gazdák Biztosító 
Szövetkezete és a Magyar Mezőgazdák Szö
vetkezete fejlesztése terén, mint azok ügyésze. 
Az O. M. G. E. igazgató-választmányi tagja 
lett és ebben a minőségében számos gazda
sági és jogi vonatkozású előadást tartott a 
gazdák gyűlésein. Az első nemzetgyűlési vá
lasztások alkalmával, kisgazdapárti program
mal Monoron választották meg. Később be
lépett az egységes pár tba és 1923. az eleki 
időközi választáson a II. nemzetgyűlésnek 
tagja lett. Mindkét nemzetgyűlésen több fon
tos javaslat előadója volt, többek között R. 
terjesztette elő a házhelytörvényt és a vá
lasztójogi törvényt és előadója volt a frank
ügy politikai hátterének megvizsgálására ki
küldött parlamenti bizottságnak, a honvé
delmi tárca költségvetésének, valamint több 
fontos mentelmi ügynek is. 1926. az ország
gyűlési választásokat a pártelnök helyettese
ként R. irányította. Ugyanakkor régi kerü
lete ismét képviselőjévé választotta. Ezidő-
szerint az Egységespárt alelnöke. R. élénk 
irodalmi működést is fejt ki. 1908 óta a 
Köztelek jogi rovat vezetője és mint ilyen, 
igen sok gazdasági vonatkozású és a szövet
kezeti eszme szolgálatában álló közleményt 
írt. 

Rubinyi Mózes, tanár , nyelvészeti író, 
szül. Debrecen, 1881 ápr. 1. Tanulmányai
nak befejezése és tanári oklevelének elnye
rése óta közép-, illetve felsőkeresk. isk. tanár 
Budapesten. Oktatói tevékenysége mellett 
széleskörű irodalmi munkásságot fejt ki. 
R. írta meg az első magyar általános 
nyelvtudományi kézikönyvet (Általános 
Λ'y elvtudomány). Révaira s a nyelv esz
tétikai vizsgálatára vonatkozó munkái s 
a nyelvtudomány történetére vonatkozó 
vizsgálatai alapvető jellegűek. (Nyelveszté
tika, 1908, Mikszáth Kálmán stílusa és 
it'jelve 1910). A moldvai csángó magyar te
lepesek nyelvészeti felkutatását akadémiai 
megbízásból végezte el. (Adalékok a moldvai 
csángók nyelvjárásában, Ujabb adalékok, A 
moldvai csángók múltja és jelene stb.); Iro
dalomtörténeti munkáságának legfőbb ered
ményei monográfiái és esszéi, melyek tudo
mányos készségükkel s művészi formájukkal 
a legjobb e nemű munkála tok közé tartoz
nak (Révai Miklós, Mikszáth Kálmán, Her-
ezeg Ferenc, Kiss József, Vajda János és 
Ibsen Henrik). Sajtó alá rendezte az ú. n. 
jubileumi Mikszáth-kiadást. I rodalmi tanul
mányai az Irodalomtörténet, az Üj Idők, a 
Budapesti Szemle, a Literatúra hasábjain 
jelentek meg, a nyelvtudományiak pedig a 
Magyar Nyelvőrben s a Magyar Nyelvben. 

Rudas Endre , r.-t. igazg., szül. Nagyki-
kinda, 1885 szept. 10. Iskolai tanulmányait 
Aradon végezte. 1902. az Első Osztrák Ált. 
Baleset ellen Biztosító Társulat kötelékébe 
lépett, majd, mint osztályvezető, a Minerva 
Ált. Biztositóhoz került. A háború alatt harc
téri szolgálatot teljesített és több kitüntetés
ben részesült. A leszerelés u tán a Triesti Ált. 
Biztosító Társulatnál osztályvezető lett. 1924 
óta az Anglo-Danubian Lloyd Ált. Biztosító 
r.-t. magyarországi fiókintézetének igazgatója. 

Kudas Izsó, h í r lapíró , S7.Ü1. Kis-Salló, 
1856 máj . 1. Tanulmányainak elvégzése után 
a M. T. I., majd a Pester Lloydnál műkö
dött. 1893. megalapította a Keleti Értesítő 
c. lapot, mely a nemzetiségi kérdésekkel fog
lalkozott és ál talánosan elismert sajtótevé
kenységén kívül a mindenkori kormányok
nak gyakran értékes információkat nyújtott. 
A lapot a tanácsköztársaság betiltotta. 

Rudnay Béla (rudnai és divékujfalusi), 
nyűg. rendőrfőkapitány, szül. Szenice, 1857 
okt. 1. Középiskoláinak elvégzése után jogot 
hallgatott, majd Nyitra vm. szolgálatába lé
pett. 1892. megyei főjegyző volt. amikor kép
viselővé választották. Később Komárom, 
majd Hont és Nógrád vm. főispánja lett. 
1896. kinevezték bpesti rendőrfőkapitánnyá. 
1906. rövid ideig Budapest királyi biztosa 
volt. 1910. a korponai kerület képviselőjévé 
választották, munkapár t i programmal . A 
cseh megszállás u tán élénk részt vett a Fel
vidék magyarságának megszervezésében. Ε 
miatt a csehek bör tönbe vetették és több 
mint egy évig fogságban tartották. Sokat fog
lalkozott történeti tanulmányokkal . Meg
jelent művei: A Zsámbokréthyak, A Cser-
menyek és a parasztság büntetőbíróságai a 
XVI. és XVII. századokban, Ujfalussyak és 
Rudnayak perei a Petrőczyek ellen 1513—91. 
A Szent István-rend kiskeresztjének tulajdo
nosa. 

Rudnay Gyula, festőművész, szül. Pelsőc, 
1878 jan. 9. Középiskoláit Sajó-Gömörön, 
az iparművészeti iskolát Bpesten végezte, 
majd Münchenben, Hollósy Simon tanítvá
nya volt. További tanulmányai t Rómában és 
Parisban végezte. Budapesten 1917. Ráth-dí j -
jal, Bécsben 1924. nagy aranyéremmel , Brüsz-
szelben 1926. Lipót-rend lovagkeresztjével, 
Rómában 1928. az olasz korona-rend com-
mandálor i keresztjével, Gónuában 1929. 
aranyéremmel és Barcellónában 1929. a 
világkiállítás II. a ranyéremmel tüntették ki. 
A Hegedűs, Tájkép és Bohémek c. festményei 
a budapesti Szépművészeti Múzeum tulaj
donában vannak. Az angyali üdvözlet 1924. 
a római National Galeriben, a Madárdal pe
dig a génuai Modianó Galeriebe került. A 
Lakodalmasok 1924 óta a velencei Moderne 
Galeriét, a Nemes leány és szolgája 1926. 
a brüsszeli National Galeriét, az Elmúlt idők 
pedig 1928 óta a római kapitóliumi múzeu
mot díszíti. 1923 óta a bpesti Képzőművészeti 
Főiskola tanára . 
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Rudnay Lajos (rudnai és divékújfalusi), 
I. oszt. követségi tanácsos, ügyvivő, szül. 
Nagysurány, 1883 okt. 28. Középiskolai ta
nulmányai t Bpesten végezte .és itt szerezte 
meg a jogi doktorá tus t is. 1907. letette a 
diplomáciai vizsgát és mint attasé, külügyi 
szolgálatba lépett. 1915. konzullá, majd 
1921. II . oszt. követségi tanácsossá nevezték 
ki . 1926. a hágai követség vezetésével bíz
ták meg, míg 1929. Szófiába került , mint a 
követség vezetője, I. oszt. követségi taná
csosi és ügyvivői rangban. A háborút , mint 
huszárfőhadnagy, szolgálta végig és több ki
tüntetést szerzett. Diplomáciai működése 
során több hazai és külföldi ki tüntetésben 
részesült. 

Rudnyánszky József (báró, dezseri), volt 
főrendiházi tag, szül. Kolozsvár, 1855 aug. 
10. Jogi tanulmányainak befejezése u tán le
tette az ügyvédi vizsgát, majd kinevezték a 
vallás- és közoktatásügyi minisztériumba, 
1881. MÁV. felügyelő, 1886. osztálytanácsos 
és vezértitkár lett. 1888—1910. a vallási és 
tanulmányi alapokra felügyelő bizottság elő
adója volt. 1878—1907. jegyzője volt a fő
rendiháznak, amelynek a felsőházban jelen
leg is érvényben levő házszabályait szerkesz
tette. 1907. megválasztották a főrendiház 
háznagyává és ebben a minőségében az ösz-
szeomlásig működött . Mint főrendiházi tag, 
1883—1918. tagja volt a delegációnak és an
nak több ízben volt jegyzője, előadója és a 
kvótabizottságnak tagja. A főrendiházban év
tizedeken át a felirati, mentelmi, közjogi és 
p.-ü. bizottságok tagja volt. Működésének el
ismeréséül a főrendiház 1885. aranytollal , a 
felsőház pedig 1927. jegyzőkönyvi elismerés
sel tüntette ki. R. elnöke a Laboratórium 
védöojtóanyagok termelésére r.-t.-nak igaz-
gaztósági tagja a Magyar élet- és járadék
biztosító szövetkezetnek, a Salgótarjáni Kő
szénbánya r.-t.-nek pedig felügyelőbizottsági 
tagja. 

Rudolf Béla, járásbírósági elnök, szül. 
Esztergom, 1871. Középiskoláit Esztergom
ban, egyet, tanulmányai t Bpesten végezte. 
1898. a bpesti váltótörvényszék joggyakor
noka lett. 1907. mint az esztergomi járás
bíróság vezetőbírája működöt t . A háború 
alatt mint tart. százados, harctér i szolgála
tot teljesített és számos kitüntetésben része
sült. 1921 óta az esztergomi járásbíróság 
elnöke. A város közéletének jelentékeny 
alakja, számos társadalmi egyesület tagja. Az 
Esztergomi Hajós Egyesület örökös tagja. 

Ruffy Pál (királyházai), á l lamti tkár , szül. 
Csehiben, 1854 dec. 15. Jogi tanulmányainak 
elvégzése után, miu tán Bpesten az ügyvédi 
vizsgát letette, Bars vármegye főjegyzője, 
majd alispánja lett. 1896. orsz.-gyűl. képvi
selővé választották. 1900. megszervezte az 
országban a közigazgatási tanfolyamokat és 
a budapesti tanfolyam élére került. 1901. 
megbízták az állami gyermekmenhelyekről 

szóló törvény végrehajtásával és miniszteri 
tanácsossá nevezték ki. 1903. a gyermekmen
helyek országos felügyelője lett és ezért le
mondot t képviselői mandátumáról . 1923. ál
lamti tkári címmel ruházták fel. A gyermek
védelem terén kifejtett széleskörű gyakorlati 
munkássága mellett irodalmi téren is mun
kálkodik. Szerkeszti a Magyar közigazgatás 
c. szaklapot, a Stefánia orsz. anya- és cse
csemővédő szövetség által szervezett tan
folyamon a magyar gyermekvédelem törté
netének előadója és írt több értékes szak
könyvet, amelyeknek egy része németül és 
franciául is megjelent. Művei: A gyermek
védelem Magyarországon, A gyermek az ál
lamigazgatásban, Az állami gyermekvédelem
ről és Küzdelem a leánykereskedelem ellen. 
Közegészségügy és szociális politika, Köz
igazgatás és szegényügy, Községi háztartás, 
Hars vármegye gazdasági leírása. 

Ruffy-Vargha Kálmán, gazd. ak. igazg., 
szül. Léva, 1872 aug. 29. Középiskolai tanul
mányainak befejezése u tán a magyaróvári 
Gazdasági Akadémiát végezte el, ahol okleve
let nyert. Elvégezte a kolozsvári egyetemet 
is, hol philosofiai doktorrá avatták. 1898. a 
magyaróvár i Gazdasági Akadémia segédtanára 
volt. 1900. kassai akadémiai r. t anár rá , 1921. 
debreceni akadémiai igazgatóvá nevezték ki. 
Kassán törv.-hat. biz. tag volt, ugyanekkor 
kapta a kir. tanácsosi címet és ekkor lett a 
Ferenc József-rend lovagja. 1926. felsőházi 
taggá választották meg. Az Orsz. Mezögazd. 
Szakoktatási Tanács, az Orsz. Dohánytermelő 
Tanács tagja, az Orsz. és a Tiszántúli Mező
gazdasági Kamara választm. tagja. 1928. a 
kormányzó Signum Laudisszal tüntette ki, 
Debrecen szab. kir. város törvényhatósági bi
zottságának örökös tagja. A debreceni Egy-
ségespárt társelnöke. Elismert mezőgazdasági 
szakíró. 

R u h m a n n Emil , törvszéki bíró, kúriai 
tanácsjegyző, szül. Nyíregyházán, 1886 ápr. 
14. Középiskoláit Nyíregyházán, jogi tanul
mányai t a kolozsvári, bpesti és berlini egye
temeken végezte. 1917. a bpesti kir. tvszk. 
bírája lett, 1919—22. mint kir. ügyész mű
ködött . 1922. ismét a bpesti kir. törvszékhez 
került bírói minőségben és 1926 óta a m. kir. 
Kúria tanácsjegyzője. Egész Európá t beutazta, 
széles látókörű, magas nívójú jogtudásról 
tanúskodó értekezései, továbbá közérdekű 
cikkei a Magyar Jogi Szemle c. folyóirat, 
valamint a Budapesti Hírlap hasábjain lát
nak napvilágot. 

Rupp László (nyílhegyi), szfőv. ker. elöl
já ró , szül. Bpest, 1866 febr. 2. Középiskoláit 
Kalocsán és Bpesten, egyet, tanulmányait 
pedig a bpesti egyetem jogi k a r á n végezte. 
Közjegyzőnek készült, majd 1892. a szfőv. 
szolgálatába állott, mint dí j talan fogalmazó
gyakornok. 1S94. III . o. to l lnokká választot
ták meg és a tanácsi II. ügyosztályba osztot
ták be. 1902. tanácsjegyző lett és a VI. ker. 
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elöljárósághoz került , ahol előbb, mint a 
ker. előljáró á l landó helyettese működöt t , 
majd 1912. évben ker. elöljáróvá tör tént 
megválasztása óta, az elöljáróság vehetője. 
A ker. elöljárók értekezletének elnöke. 

Rupßert Rezső, ügyvéd, volt nemzetgy. 
képv., szül Devecserben, 1880 máj . 25. Közép
iskolai tanulmányait Pápán és Veszprémben 
végezte. Ügyvédi diplomáját 1908. Budapes
ten szerezte meg. Veszprémben kezdett ügy
védi gyakorlatot. A háborúban mint tar ta
lékos főhadnagy vett részt. Liberális politikus, 
elszántan harcolt a forradalmak és ellenfor
radalmak ellen. A bolsevizmus idején túsz
ként hónapokon át fogva tartot ták. 1920— 
1926. mindkét nemzetgyűlésben a devecseri 
kerületet képviselte. Az Orsz. Függetlenségi 
Kossuth-párt elnöke. Kitűnő publicista, ve
zércikkeit, amelyek a Világban és más ellen
zéki lapokban jelentek meg, éleslátás és az 
igazság fanatikus szeretete jellemezte. Kép
viselővé való megválasztása óta Budapesten 
folytatja ügyvédi gyakorlatát . Védőként sze
repelt több nemzetközi jelentőségű bűnper-
ben. Jogi szaklapokban megjelent értekezései 
maradandó értékűek. 

Rupprecht Olivér (virtsologi), felsőházi 
tag, szül. Nagygerezsd, 1858. Középiskolai 
tanulmányait Sopronban és Bpesten végezte, 
majd a Keszthelyi gazdasági akadémián ok
levelet szerzett. Azóta sajtoskáli b i r tokát 
kezeli. Élénk tevékenységet fejt ki Sopron 
vármegye közéletében. A megye törv.-hat. 
bizottságának és a közigazgatási bizottság
nak tagja, a vármegyei gazdasági egyesület 
volt elnöke 1907—1918-ig. Sokat fáradozott 
a modern földművelési módszerek beveze
tése és a szövetkezeli mozgalom érdekében. 
1887. megalapí tot ta a Sajtoskálvidéki Hitel
szövetkezete t, amelynek ma is elnöke. 1920. 
a csepregi kerület képviselővé választotta 
kereszténypárti p rogrammal . 1927. a felső
ház tagja lett, mint Sopron vármegye vá
lasztottja. 

Rust József, nagykereskedő, szül. Bpest, 
1860. Jogi tanulmányait a bpesti és lipcsei 
egyetemeken végezte, majd apja texlilnagy-
kereskedésébe lépett. Széleskörű társadalmi 
tevékenységet fejtett ki, nagy része van a 
Lipótvárosi Kaszinó palotájának létrehozásá
ban. R. javaslatára a kaszinó számos nagyobb 
pályadíjat alapított képzőművészek és zené
szek számára. Esztendőkön át színi kri t ikusa 
Tolt a Budapester Tagblatt-nak. Gyulai Pál 
meghitt barátai közé tartozott és mint ilyen 
a Budapesti Szemlében is írt több esztétikai 

és kritikai tanulmányt . A király 1909. udvari 
tanácsossá nevezte ki. 

Rusztek Károly, kir . tanfelügyelő, szül. 
Kiszombor, 1880 okt. 2. Középiskolai tanul
mányai t Szegeden, az egyetemet Bpesten vé
gezte. Maros-Torda vm. s.-tanfelügyelője, 
majd 1917. tanfelügyelője lett. 1919. Heves 
vm. tanfelügyelőségének vezetésével bízták 
meg, 1929. pedig ugyanezen minőségben Ba
já ra helyezték át. Az egyházközség képviselő
testületének, a vm. törvényhatóságának te

vékeny tagja. Számos albizottság elnöke, úgy 
hírlapírói, mint szakírói működése különö
sen figyelemre méltó. Vezércikkírója a Nem
zeti Újságnak. Szerkesztője volt a Székely 
Tanügy és a H evesvármegyei Népművelés c. 
szaklapoknak. Önálló munká ja : A népműve
lésügyi közigazgatás. I rodalmi munkásságá
nak elismeréséül a Gárdonyi Társaság tag
jává választották. 

Rutich Jenő, egyet. m.-tanár, szül. Ká
polnapuszta, 1889 nov. 6. Középiskoláit 
Keszthelyen, az egyetemet Bpesten végezte, 
ahol orvostudományi oklevelet nyert. 1912— 
14. a bpesti I. sz. Kórbonctani Intézetben 
dolgozott mint díjas gyakornok. 1914. a Po
zsonyi Erzsébet Egyetem belklinikájának 
másodorvosa lett. A háborúban mint zászló
aljorvosfőnök egészségügyi szolgálatot telje
sített és az ezüst és a bronz Signum Laudis-
szal, a kor. a rany érdemkereszttel és a vö
röskereszt II. osztályával tüntették ki. 1919. 
a pozsonyi egyetem tanársegédje lett, majd 
az ótátrafüredi Tátra-szanatór iumban mint 
főorvos működöt t . 1923. a tübingeni egye
tem belgyógyászati klinikáján dolgozott. 1924. 
a Pécsre költözött Erzsébet Egyetem bel
klinikájának adjunktusa lett és azóta itt mű
ködik. 1927. a belorvosi diagnosztika tárgy
körből magántanár i képesítést nyert. Számos 
orvostudományi munká t írt, melyek az elő
kelő hazai és külföldi folyóiratokban jelen
tek meg. 

Rut tkay Ödön (alsó- és felsőruttkai) , 
min. titkár, szül. Alsó-Kubin, 1893 ápr. 19. 
Középiskoláit Eperjesen, egyet, tanulmányai t 
Bpesten végezte, ahol á l lamtudományi dok
torátust nyert. A háborúban mint honvéd
tüzérfőhadnagy harctér i szolgálatot teljesített 
és a bronz Signum Laudist, a II. o. ezüst 
vitézségi érmet és a Károly-csapatkeresztet 
kapta meg. 1917. a belügyminisztérium szol
gálatába lépett, majd a min. titkári rangig 
emelkedett. Jelenleg mint a belügyminiszter 
személyi t i tkára fejt ki tevékenységet. 




