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U 
Uforankovits Ernő, közs. főjegyző, szül. 

Galgahévíz, 1883 okt. 5. Középiskoláit Selmec
bányán, a közigazgatási tanfolyamot Bpesten 
végezte. Tanulmányainak befejezése u tán 
Galgahévíz község szolgálatába lépett, amely
nek 1912 óta vezető jegyzője. A Hősök emlék
szobrának felállítása, iskoláknak, leventeott
honnak, tűzoltótestületnek létesítése fűződik 
nevéhez. A Hangija Szövetkezet igazgatósági 
tagja, a tűzoltótestület parancsnoka. A 25 
éves tűzoltói érem tulajdonosa. 

Ucsnay E. Pál (ölvedi), min. t i tkár , szül. 
Trencsén, 1892 jún. 2. Középiskoláit Tren-
csénben, egyet, t anu lmánya i t Budapesten 
végezte. Közszolgálatát Trencsén vármegyé
nél kezdte, ahol közigazgatási gyakornok, 
tb. szolgabíró, Trencsénteplic fürdőbiztosa 
lett. Mint huszárhadnagy vett részt a hábo
rúban és a kisezüst, a bronz vitézségi ér
met és Klároly-csapatkeresztet kap ta meg. 
1918 óta a földmívelésügyi minisz tér iumban 
teljesít szolgálatot. 1926 óta a földmívelés
ügyi miniszter személyi t i tkára . 

Udvardy János , bankigazgató, országgy. 
képviselő, szül. Vác, 1882. Középiskolai ta
nulmányainak befejezése u tán elvégezte a 
bpesti közig, tanfolyamot, majd gazdasági 
pályára lépett. A Haltenyésztő és Halkeres
kedelmi r.-t.-nak hosszú ideig volt igazgatója 
és a vállalat jugoszláviai tejgazdaságait is 
vezette. Később a Ráckevei Takarékpénztár 
T.-t. igazgatója lett. 1915. a Bpesti Keresk. és 
Iparkamara tagjai sorába lépett. 1926. a rác
kevei kerület egységespárti programmal or
szággyűlési képviselőjévé választotta. Pest 
vármegye törv.-hat. bizottságának tagja. 

Udvarhelyi Dezső, ny. kir. főügyész, szül. 
1869 szept 8. Középiskoláinak elvégzése u tán 
a bpesti egyetemen megszerezte a jogi és 
ál lamtudományi doktorátust, majd letette az 
ügyvédi vizsgát. Tanulmányainak befejezése 
után a szatmári törvényszéken kezdte meg 
működését, mint aljegyző. Később áthelyez
ek a debreceni ügyészséghez, ahol csakha

mar kir. ügyész lett. Debrecenből Marosvá
sárhelyre került és mint vezető ügyész műkö
dött az összeomlásig. 1919. a bpesti ügyész
ségre kir. főügyésszé nevezték ki. 192 
galomba vonult. Közszolgálatai érdemeiért a 
polg. érdemkereszttel tüntették ki. Nyuga
lombavonulása óta, mint a Bethlen István 

Népies Irodalmi Kör ügyv. alelnöke, vala 
mint a Bethlen István- és Bocskay-internátah 
igazgatója, élénk tevékenységet fejt ki a sze
génysorsú főiskolai hallgatók segélyezése és 
ellátása körül. 

Udvarhelyi Károly, orvos, egyetemi m.-
tanár, szül. 1865. máj . 29. Debrecenből or
vosdoktori és műtőorvosi oklevelének meg
szerzése után, mint u rada lmi és körorvos 
Fót ra került , majd 1903. Török Béla ta
nár mellett fülgyógyászati tanulmányokat 
folytatott . 1907. Berlinbe ment és Jansen 
t aná r kl inikáján folytatta s túdiumait . 1910. 
kinevezték a szfőv. á l lamrend. kórház füll-, 
orr- és gégegyógyászati osztályának vezető
jévé. 1917. megbízták a II. belgyógyászati 
ki l inika fülgyógyászali ambula tór iumának 
vezetésével. 1921. az egyetemen m.-tanárrá 
képesítet ték. 1925. az egészségügyi főtaná
csosi c ímmel tünte t ték ki. 1928. megvált a 
rendőrség kó rházának vezetésétől, majd ké
sőbb az O. T. I. egyik orr-, fül- és gége 
osztá lyának vezető orvosává nevezték ki. 
Tudományos működését , úgy hazai , mint 
külföldi orvoskörökben nagyra értékelik. U. 
fedezte fel a vestibularis idegnek a szimpa-
thikus ideggel való összefüggését. Számos 
orvosi és tá rsada lmi egyesületben tevékeny
kedik. Cikkei a magyar és német szakla
pokban jelennek meg. Több önálló műve 
hagyta el a sajtót. 

Udvarhelyi Károly, MÁV. főfelügyelő, 
osztályfőnök, szül. Besztercebánya, 1884. 
Középiskoláit Besztercebányán végezte, 
majd Bpesten egyet, t anu lmányoka t folyta
tott. Az á l l amtudományi államvizsga letétele 
u tán a M. Á. V. kötelékébe lépett, ahol a díj
szabási osztályon főfelügyelő osztályfőnöki 
rangot ért el. Ér tékes működésének elisme
réséül a III . o. polg. hadi-érdemkeresztet 
nyer te el. Szakcikkei különböző folyóiratok 
hasábja in lá tnak napvilágot. 

Udvarnoki András, bapt is ta teológiai 
szeminár iumi igazgató, szül. Szada, 1865 
nov. 16. Középiskoláinak elvégzése után 
1889—1893. a hamburg i baptista teológiai 
szeminár iumban tanul t . 1904. Tótfalu lel
késze lett. 1905. megalapí tot ta a „Budapest, 
Nap-utcai Baptista Gyülekezet"-et. 1920. a 
„Baptista Teológiai Szeminárium"-ot léte
sítette, amelynek azóta igazgatója. A ma-



Udvary 5 8 3 Újhelyi 

gyarországi baptisták egyik legképzettebb 
és legbuzgóbb prédikátora. Nagy érdemei 
vannak a „Baptista Aggok Háza" és a 70 
gyermeket ellátó „Baptista Árvaház" megala
pítása körül. Irodalmi téren is tevékenyke
dik. A „Békehírnök" c. baptista hetilap 
munkatársa, önálló művei: a „Hittan" c. 
tankönyve és a „Népszerű teológia" 3 fü
zetben. 

Udvary Dezső (udvarhelyi), festőművész, 
szül. Gyöngyöspata, 1891 márc. 14. Középis
koláit Késmárkon, a festőiskolát München
ben végezte. A háborúban frontszolgálatot tel
jesített. A kisezüst vitézségi érmet és a Ká-
roly-csapatkereszt kitüntetést kapta. 1918. 
műtermet nyitott Bpesten. 1920. rendezte első 
kiállítását a szolnoki művésztelepen. Főleg a 
paraszt népélet köréből merített témáival ara
tott nagy sikert. Ettől kezdve állandó tagja a 
szolnoki művésztelepnek. A Műcsarnokban is 
számos festményt állított ki. 1926. a Felvi
dékre ment és Trencsénben, Zsolnán, Túróc-
szentmártonban és Pozsonyban rendezett ki
állítást. Legértékesebb művei: Tejhordó me
nyecske, Tiszai tájkép, A magyar tótok es
küje, Portrétanulmány, Újságolvasó tót pa
raszt, A tót juhász, A trencséni vár. U. a mi-
kófalvai pasiójátékok korhű rendezésében is 
résztvett és erre vonatkozó díszletterveinek 
reprodukciói közkézen forognak. 

Udvary Géza László, festőművész, az 
Iparművészeti Iskola tanára, szül. Perbenyik, 
1872 szept. 20. Középiskoláit Kassán és 
Debrecenben, Karlovszky Bertalan magán
festőiskoláját és a Mintarajziskolát Bpesten 
végezte, majd Lotz Károly gyakorló festé
szeti osztályába került. Pár évet Bécs és 
München festőiskoláiban töltött. Minden vá
gya a monumentális piktúra felé vonzotta, 
amit még jobban fokozott benne Róma, Flo
renz és Velence műremekeinek látása. Visz-
szatérve Bpestre, volt mesteréhez, Lotz Ká
rolyhoz került, aki az időközben létesült 
freskó-mesteriskolát vezette. Ez időtől kezdve 
alkotta mesteri műveit, a pannonhalmi mil
lenáris kápolnában egy nagyobb méretű 
történelmi freskót festett. A képviselőházban 
levő freskója Hunyadi János nándorfehér
vári győzelmét ábrázolja. 1901. meghívták 
az Iparművészeti Iskola figurális tanszékére 
segédtanárnak, ahol jelenleg is tanár és a 
figurális tervezést, valamint a figurális raj
zot tanítja. 

Ugró Gyula, ügyvéd, ny. polgármester, 
szül. Nagykőrös, 1865 máj. 10. Középiskoláit 
Bpesten, az egyetemet Pozsonyban és Buda
pesten végezte. Tanulmányainak befejezése 
után tényleges katonai szolgálatot teljesített. 
Hosszú szolgálat után őrnagyi ranggal nyug
díjba vonult. 1906. Űjpest bírájává, majd vá
rossá való átalakulása után polgármeste
révé választották. Lankadatlan munkássággal 
dolgozott a város fejlesztésén. Számos köz
üzem és középület létesítése fűződik nevé
hez. 1919. nyugdíjba vonult. A város társa

dalmi és kulturális életének számottevő tagja. 
Tevékeny irodalmi munkásságot fejtett ki, 
több lapot szerkesztett és ő alapította meg 
az újpesti Ellenzéki Hírlapot. A villanyvilá
gítás és vízvezeték bevezetését, köztisztasági, 
közbiztonsági, közegészségügyi intézmények 
létesítését, a város nagyarányú fejlődését Ü. 
értékes, önzetlen és fáradhatatlan munkássá
gának köszönheti. 

Ugrón Gábor (ábránfalvi), ny. miniszter, 
orsz.-gy. képv., szül. Marosvásárhely, 1880 ja
nuár 8-án. Középiskoláinak elvégzése után 
jogot tanult Lipcsében, Genfben és végül 
Bpesten, ahol megszerezte az államtudomá
nyi doktorátust. Marostorda vármegye szol
gálatában kezdte meg működését. Szolga
bíró, majd főszolgabíró lett, 1906. Ugocsa 
vármegye, 1907. pedig egyszersmind Maros
vásárhely és Marostorda megye főispánjává 
nevezték ki. 1915. alkotmánypárti program
mal Marosvásárhely képviselőjévé válasz
tották. 1917. az Esterházy-kormányban a 
belügyminiszteri széket foglalta el és mi
niszter maradt Wekerle kormányában is. 
1818. kinevezték Erdély királyi biztosául. A 
forradalom alatt megszervezte a Székely 
Nemzeti Tanácsot és a román megszállás 
elől Bpestre menekült. A forradalom után 
megalapította a Nemzeti Szabadelvű Pártot, 
majd később a Nemzeti Demokrata Polgári 
Párt elnöke lett és Bpest XIV. kerületének 
képviselője volt az első nemzetgyűlésen. A 
következő választáson mint a szövetkezet 
liberális demokratapártok jelöltje került be 
a nemzetgyűlésbe, majd belépett az egy
ségespártba és most mint Kaposvár képvi
selője, tagja a törvényhozásnak. Az orsz. 
takarékossági bizottság elnöke. Belső titkos 
tanácsos, Budapest törvényhatósági bizott
ságának tagja. 

Ujfalussy Dezső, földbirtokos, v. főispán, 
felsőházi tag, szül. Nyirmihálydi, 1865. Kö
zépiskolai és jogi tanulmányainak befeje
zése után bírói vizsgát tett. Igazságügyi mű
ködését a máramarosszigeti bíróságnál 
kezdte, majd Szatmáron lett bíró, később 
pedig, mint táblabírót Debrecenbe helyez
ték. 1914. Szabolcs m. főispánjává nevezték 
ki és megyéje hadikórházainak kormány
biztosi teendőit is ellátta. Munkásságáért 
többször részesült legfelsőbb elismerésben. 
1917. főispáni méltóságáról lemondott. Me
gyei törv.-hat. bizottsági tag. Szabolcs me
gyét képviseli a felsőházban. 

Újhelyi Andor, min. tanácsos, szül. Bö-
kényen, 1882. Középiskoláit és jogi tanulmá
nyait különböző vársokban végezte és dok
tori, oklevelet szerzett. 1906-ban lépett a 
földmívelésügyi minisztérium szolgálatába, 
hol éveken át a kísérletügyeket intézte. A 
háborúban, mint főhadnagy vett részt, orosz 
fogságba esett, hol 5 esztendőt töltött. Haza
térve; 1920 óta á földmívelésügyi miniszté
rium -kísérlétügyi osztályának vezetőjévé 
lett. A tudományos és kísérletügyi szakinté-
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zetek fejlesztése körül igen értékes munkás 
ságot teljesített. Több ál lami akciót kezde
ményezett a szikes talajok megjavítására, 
valamint a gabona és a lisztminőség vizs
gálataira. Ε té ren az ország egyik elismert 
szaktekintélye. 

Újhelyi Dezső (vitéz), a Τ. Ε. Sz. soproni 
főtitkára, szül. Kassa, 1882 dec. 28. Középis
koláinak elvégzése után a bpesti egyetemen 
bölcsészettani tanulmányokat folytatott. Ta
nulmányainak befejezése után katonai pá
lyára lépett és a háborúban, mint tényleges 
tüzérszázados vett részt. Kitüntetései: a III . 
cszt. vaskoronarend, a kat. érdemkereszt III. 
osztálya kétszer, a bronz és ezüst Signum 
Laudis és a Károly-csapatkereszt. A háború 
után a kormányzó vitézzé avatta, később 
nyugalomba vonult és élénk részt vesz a 
soproni társadalom nemzeti szervezésében. 
A T. E. Sz. soproni főtitkára, a soproni egy
ségespárt titkára, a Sopron vmegyei Vitézi 
Szék nemzetvédelmi tisztje. A Soproni Hírlap 
r.-t. ügyv. igazgatója. 

Újvári Péter, iró és publicista, szül. 
Tolcsva, 1869 ápr. 24. 1889. a Szegedi Hír
adó munkatársa , majd a Szeged és Vidéke 
felelős szerkesztője lett. A Pesti Hírlapban 
novellái és legendái nagy tetszésre találtak. 
Egyik megalapítója volt a Magyarországi 
Hírlapírók Orsz. Szervezetének. A Magyar 
Hírlapnak, majd a Budapestnek volt hosszú 
időn át vezércikkírója. 1920. a Budapesti 
Üjságírók Egyesülete ügyv. t i tkárává válasz
totta. Az összeomlás után 1920. Kolozsvárott 
fejtett ki publicisztikai tevékenységet és az 
erdélyi újságírók nyugdíjintézetének elnöke 
lett. Később Szlovenszkóban, Érsekújvárott , 
Pozsonyban és Kassán indított lapokat a 
zsidó felekezeti és szellemi élet kimélyítésére. 
A szlovenszkói újságírók szervezete elnökévé 
és dísztagjává választotta. Irodalmi munkás
ságának nevezetesebb alkotásai: A fekete gló
ria, Astarte temploma és a Bosszúálló Isten 
c. társadalmi regények. A magyar zsidó iro
dalomnak vetette meg alapjait: A mécs mel
lett, Földanyánk lovagjai, A túlsó parton, 
A cédrusfa daliája, Az új keresztény c. re
gényeivel. 1907 óta az Egyenlőség, a Zsidó 
Szemle, a Múlt és Jövő és más zsidó lapok
ban fejtett ki publicisztikai tevékenységet. 
Rengeteg elbeszélése jelent meg hazai és kül
földi lapokban. Műveinek legnagyobb részét 
németre, angolra és zsidózsargonra fordítot
ták. 1929. szerkesztésében jelent meg a Ma
gyar Zsidó Lexikon. 

Újvári Sándor, hír lapíró, szül. 1900 má j . 
7. Tanulmányainak befejezései u tán író lett. 
Több évet töltött Parisban. Szerkesztette a 
Fáklya c. lapot és jelenleg az Irodalmi Revü 
szerkesztője. A fővárosi lapokban szépiro
dalmi munkái jelennek meg. önál ló kötetei: 
Modern lírikusok ( tanulmányok), Mire vá
runk? (vers-novella), Az élet Hintája (ver
sek). 

Ulain Ferenc , ügyvéd, volt nemzetgyűl. 
képviselő, szül. Nagyszeben, 1881 júl. 8. Kö
zépiskolai és jogi tanulmányainak befejezése 
után jogi doktorátust , majd ügyvédi okleve
let szerzett. Később Déván ügyvédi irodát 
nyitott. A román megszállás elől Bpestre 
menekült és a kommunizmus idején ellen
forradalmi tevékenysége miatt letartóztatták. 
1919. megalapította a Szózat című politikai 
napilapot, amelyet megszűnéséig szerkesztett. 
1922. a barcsi kerület mandá tumáva l került 
a képviselőházba. A fajvédők politikai párt
jának egyik alapítója. Keresztény napilapok 
és folyóiratok munkatársa . Jelentős ügyvédi 
és publicisztikai munkásságot fejt ki. 

UUmann Frigyes, iparművész, szül. Bpest, 
1877 márc . 11. Középiskoláinak elvégzése 
u tán a bpesti Iparművészet i Iskolában ta
nult, majd Németország különböző városai
ban folytatta t anu lmánya i t . Működését, ta
nu lmánya inak befejezése u t á n a Gelb M. 
és Fia cég kötelékében kezdte, mint műve
zető. 1911. önállósította magát és azóta Né
metországot, Dániát , Olaszországot és a 
Balkánt látja el s t í lbútorokkal . A háború 
alatt a harc té ren szolgált és kétszer kapta 
meg a kisezüstérmet, úgyszintén elnyerte a 
Károly-csapatkeresztet és a sebesülési ér
met. Az Otthon lakásberendező r.-t. igazga
tója. 

UUmann István (baranyavári) , r.-t. igaz
gató, szül. Budapest , 1882 okt. 1. Középis
kolai t anu lmánya i t Budapesten végezte, 
majd az egyetemen jogi doktorá tus t szer
zett. Külföldi t anu lmányok u tán 1904-ben 
ál lami szolgálatba lépett és a pénzügymi
n isz té r iumban kezdte meg működését . 1918. 
osztálytanácsossá nevezték ki és ebben a 
minőségben nagyfontosságú ügyek intézését 
bízták rá . 1920. min. tanácsos lett, majd 
1921. megvált a minisztér iumtól és azóta 
a Fegyver- és Gépgyár r.-t. ügyvezető igaz
gatója. Közszolgálati érdemeiér t megkapta 
a Ferencz József-rend lovagkeresztjét, a II. 
o. hadiérdemkeresz te t és a polg. Signum 
Laudis t . Számos kereskedelmi vállalat élén 
tevékenykedik, többek között a Hazai Fé
sűsfonó- és Szövőgyár r.-t., a Brassói Cel-
lulosegyár r.-t. és a Magyar Általános Gép
gyár r.-t. igazgatósági tagja. Ezenkívül a 
Magyar Gyáriparosok Orsz. Szöv.-nek" igaz
gatósági és az Orsz. Hitelvédő Egyesületnek 
végrehajtóbizottsági tagja. Ér tékes szakiro
dalmi munkásságot is fejt ki különböző 
közgazdasági folyóiratokban. 

Ullrich Ede, kúr ia i bíró, szül. Mosón, 
1875 jan . 21. Jogi t anu lmánya i t a bpesti 
tud. egyetemen végezte. Előbb közigazgatási 
szolgálatba lépett, majd a bírói pályára 
ment át. 1898. nevezték ki a losonci járásbí
rósághoz joggyakornokká . 1900. a csurgói 
já rásbí rósághoz került , mint aljegyző, majd 
1901. a szombathelyi törvényszékhez he
lyezték át, ahol 1903. jegyzővé lépett elő. 
1906. a szombathelyi járásbírósághoz ke-
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rült, ahoi 1908. j á rásb í ró lett. Ugyanebben 
az évben berendelték a győri táblához ta
nácsjegyzői szolgálattételre. Innen a győri 
törvényszékre osztot ták be. 1912. a celldö
mölki járásbíróság vezetőjévé nevezték ki, 
majd 1914. visszakerült a győri törvény
székhez. 1918. a győri tábla elnöki t i tkára , 
1921. pedig a győri tábla bírája lett. 1925 
óta kúriai bíró. 

Unger Béla, Budapest , IV. ker. elöljá
rója, szül. Budapest, 1880 júl. 14. Közép
iskolai és egyetemi tanulmányait szülőváro
sában végezte és 1902. ugyanitt avatták ál
lamtudorrá. Egyideig igazságügyi szolgálatot 
teljesített, majd 1903., mint fogalmazógya
kornok, a székesfővároshoz lépett át. 1914. 
If. ο. tanácsjegyzővé, 1918. Ι. ο. tanácsjegy
zővé, 1920. pedig főjegyzővé választották. 
1923. került elöljárói minőségben a főváros 
IV. ker. élére. A kerület társadalmi és gazi-
dasági életében élénken résztvesz. A Belvá
rosi Vöröskereszt Egylet ügyvezető elnöke, a 
Belvárosi Polgári Lövészegylet elnöke, a Sas
kör alelnöke, a Belvárosi Sportegylet és a 
Η. Ο. Ν. Sz. belvárosi szervezetének díszel
nöke. A leventeügy terén szerzett érdemeiért 
a testnevelési éremmel tüntet ték ki. 

Unger Emil, r.-t. igazg., szül. Bpest, 1887 
júl. 14. Középiskolai t anu lmányainak elvég
zése után a bpesti műegyetemen gépészmér
nöki oklevelet szerzett, majd Berlinben előbb 
a Mar ff ei-Schwarzkopf-Werke, majd a Sie-
mens-Schuckert-Werke mérnöke volt. Haza
térte u tán a Ganz Villamossági r.-t.-nál töl
tött néhány hónapi szolgálat után az Állam
vasutakhoz került és onnan később mint fő
mérnök a keresk. minisztériumba rendelte
tett be. 1923 óta a Phöbus Villamos Vállala
tok r.-t., illetve ennek a villamos Trusttel 
való fúziója óta a Trusl-Phöbus Villamos 
Műveinek műszaki igazgatója. 

Unger Emil , zoológus, szül. Bpest, 1883 
jűn. 17. Középiskolai tanulmányait a fővá
rosban végezte és a bpesti tudományegyete
men szerezte bölcsészeti doktori oklevelét. 
1908. a magy. kir. halélettani és szennyvíz
tisztító kísérleti állomás halászati biológusa 
lett. Számos ismeretterjesztő cikke jelent 
meg hazai és külföldi folyóiratokban. 1924 
óta az Orsz. Halászati Egyesület hivatalos 
lapjának, a Halászat-nák szerkesztője. Ma
gyar Édesvízi Halhatározó címen nagyobb 
önálló műve jelent meg. 

Unger Ernő, karnagy, a Zeneművészeti 
Főiskola tanára, szül. Arad, 1900 jan. 14. Ze
nei tanulmányait atyjánál kezdte meg. 11 éves 
korától kezdve nyilvános hangversenyeken sze
repel, mint zongorista és csellista. Már gim
náziumi tanulmányai közben a zenei pályára 
készült. Diákkorában vezényelte a gimnáziumi 
zene- és énekkart, 1917. a reformáció 400. év
fordulójának ünnepére cantátét komponált , 
úgyszintén Arany János születésének cen-
tennáriumára megzenésítette a Tetemre hí

vást. Középiskoláinak elvégzése u tán jogot 
hallgatott, de csakhamar zenei tanulmányai t 
folytatta tovább, majd elvégezte a Zeneaka
démián a zongora- és zeneszerzés művészkép
zőt. 1922. első szerzői estéjén előadott művei
vel nagy feltűnést keltett. 1922. óta a Zene
művészeti Főiskola tanára . 1923 óta a Buda
pesti Hangversenyegyesület vezető karnagya 
és a Zeneművészeti Főiskola kamaraelőadá
sának szervezője. A főiskolán a karnagyképző 
tanszak vezető tanára , továbbá az operai gya
korlat zenei vezetője. Az operaházi vizsgaelő
adásoknak, a rádió Szimfonikus Zenekará
nak, a Műegyetemi Zenekarnak és a Margit
szigeti Szimfonikus Zenekarnak karnagya. 

Ungerleider Mór, r.-t. vezérigazgató, szül. 
Laborcrév, 1872 jan. 18. A magyar filmszín
ház-kultúra megalapítója. U. tar tot ta Magyar
országon az első mozgóképelőadást a Rákó
czi-úti Velence-kávéházban. 1898. Neumann és 
Ungerleider néven filmszínház-vállalatot ala
pított. Vállalata nyitotta meg a Royal Apolló, 
Omnia, Tivoli, Tátra , Chicago és számos más 
mozgóképszínházak kapuit. Később vetítőgé
pek gyártására és filmkölcsönzésre rendezke
dett be, majd Bécsben fióküzletet nyitott. 1908. 
vállalatát részvénytársasággá alakította át. 
Megalapította a Phönix-filmgyárat is, amely 
a legelső magyar filmeket, a Senki fiát, Az ez
redest, A kuruzslót, stb. állította elő. Mint a 
magyar filmművészet egyik úttörője, sokak
nak nyitotta meg az érvényesülés lehetőségét 
és az ő ha tha tós támogatása számos világ
nagysággá lett művészt indított el pályáján. 
Cikkeit a szaklapok közlik. Számos filmipari 
vállalatnak és egyesületnek vezetőségi tagja. 

Ungvári Sándor, festőművész, szül. Ka
posvár, 1883 jan. 15. Középiskoláit szülő
városában, művészeti tanulmányai t Bpesten, 
Münchenben és Par isban végezte. Par isban 
üvegfestészeti tanulmányokat folytatott és 
olyan sikert ért el, hogy a londoni Stúdió 
számos üvegfestményének képét közölte. Je
lentős alkotása a Szent László-Társulat szék
házának üvegei, a budai Kapisztrán-templom 
freskói. Zrínyi, a költő c. képe az Iparmű
vészeti Társulat érmét, Tinódi Sebestyén c. 
képe a Horváth Károly-díjat és Rákóczi 
Gyöngyösön c. képe a Történelmi díjat 
nyerte el. A Képzőművészeti Társaság örö
kös törzstagja, a Képzőművészek Egyesüle
tének és a Céhbelieknek tagja. 

Unkelhäusser Károly, nyűg. miniszter, 
szül. Vukovár, 1866 jan . 15. Középiskolai 
és jogi t anu lmánya i t Pécsett és Kolozsvá
rott végezte. 1888. Szerem vmegyében kezdte 
közigazgatási pályafutását . 1892. a m. k i t . 
keresk. minisz tér iumba helyezték át, mint 
min. fogalmazót. 1895. Verőce vm. dolnji-
miholjáci j á r á sának főszolgabírájává nevez
ték ki. 1896. a horvát-szlavon-dalmátországi 
m. kir. minisztér ium t i tkára, 1901. Szerem 
vm. alispánja, 1903. a horvát-szlavón mi
nisz tér iumban min. tanácsos lett. 1912. fon-
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los és kényes szerephez jutott, amikor az
zal a megbízatással nevezték ki az alkot
mányától megfosztott Horvátország fővá
rosába bánhelyettesi minőségben, hogy a 
szabadságolt báró Cuvaj kir. biztost az or
szágos kormány vezetésében helyettesítse. 
Igazságos és pártatlan kormányzásával 
nagyban hozzájárult a testvérország belső 
konszolidációjához, amely csakhamar lehe
tővé tette az alkotmányos élet helyreállítá
sát. Báró Skerlecz Ivánnak királyi biztossá 
történt kinevezése után 1913. U. visszatért 
Bpestre, már, mint államtitkár. A háború 
első esztendejében, amikor elsőízben hódí
tottuk meg Szerbia földjét, Ferencz József, 
gróf Tisza István miniszterelnök előterjesz
tésére, U.-t nevezte ki Belgrádba a meghó
dított területek polgári kormányzójává. A 
hadiszerencse váratlan forgása azonban 
nem tette lehetővé számára, hogy ezen ál
lását elfoglalhassa. 1915. év elején a harc
térre ment, de még ugyanezen évben, mint 
tartományi főnökhelyettes Bosznia-Hercego
vina polg. közigazgatásának élére került. 
Állásában két évig működött, majd mint 
horvát-szlavon-dalmátországi m. kir. minisz
ter, belépett előbb gróf Esterházy Móric, 
majd Wekerle Sándor kabinetjébe. IV. Ká
roly király 1918. U.-t mint deszignált bánt 
azzal a megbízatással küldte Zágrábba, hogy 
Dalmáciának és Bosznia-Hercegovinának 
Horvát-Szlavonországgal — a Magyar Szent 
Korona keretében — való egyesítését prok
lamálja. U.-nak ezen missziója azonban 
hajótörést szenvedett, a háborúban időköz
ben beállott szerencsétlen fordulat miatt. 
Horvátországnak a Szent Koronától való 
elszakadása után U. a politikai élettől visz-
szavonult. Érdemeinek elismeréséül a ki
rály a Ferenc József-rend középkeresztjé
vel, a Lipót-rend középkeresztjével, a Fe
rencz József-rend hadiékítményes nagyke
resztjével és a valóságos belső titkos taná
csosi méltósággal tüntette ki. 

Unterberg Hugó, orvos, egyet. m.-tanár, 
szül. Bpest, 1877 júl. 3. Középiskoláinak be
fejezése után Bpesten egyet, tanulmányokat 
folytatott és 1899. orvosi oklevelet szerzett. 
Orvosi gyakorlatát a Kórbonctani Intézetnél 
és a //. sz. Sebészeti Klinikán kezdte meg. 
Tanulmányokat folytatott Berlinben Israel 
tanár és Parisban Guion tanár mellett. 1903. 
a Rókus-kórhoz alorvosa és 1906. a II. sz. 
Sebészeti Klinika urológiai sebészeti osztá
lyának vezető-főorvosa lett. A háború alatt 
katonai szolgálatot teljesített és szolgálataiért 
a hadiékítményes vöröskeresztérmet kapta 
meg, 1916. egyet, magántanárrá képesítették. 
1928 óta a Charité-Poliklinika osztályvezető-
főorvosa. A Magyar Orvosi Szemlének és a 
Magyar Orvosnak szerkesztője. Számos kül
földi orvosi folyóiratnak munkatársa, ön
álló művei: A vesék működéséről, Prostata-
mütétek, Vesekövek. 

Unterberg Jenő, belgyógyászati szak
orvos, ny. honvédfőorvos, szül. Bpest, 1876 
júl. 3. Középiskoláit és az egyetemet a fő
városban végezte, ahol orvostud. oklevelet 
nyert. Tanulmányainak befejezése után br. 
Korányi Frigyes klinikáján működött, majd 
hosszabb ideig Berlinben és Parisban foly
tatta tanulmányait. Hazatérése után magán-
poliklinikát létesített, ahol a belgyógyásza
tot vezette, majd orvosvegyészeti laborató
riumában diagnosztikai vizsgálatokat vég
zett. A háború alatt, mint főorvos, harctéri 
szolgálatot teljesített. Később, mint rokkan
tat nyugállományba helyezték. Az ezüst és 
bronz Signum Laudisszal, a Vöröskereszt 
jelvényével, a jubileumi és milleniumi em
lékéremmel tüntették ki. Számos belgyó
gyászati és orvosvegyészeti munkája jelent 
meg. 

Upoi· József, színigazgató, szül. Bpest, 
1877 júl. 13. Középiskoláit Bpesten végezte. 
1913. a Projectograph színházvállalatnak, 
majd az Apolló-Kabarénak igazgatója lelt. 
1914. a Royal Apolló filmszínházat, 1917. a 
Fasor-Kabarét, majd a Scala Színházat ala
pította. 1927 óta az Üj Színház igazgatója. 
A kis színház irodalmi sikerei, a fiatal drá
maírók felkarolása U. bátorságát és művészi 
hozzáértését dicsérik. 

Upor Tibor, műépítész, szül. Bpest, 1904 
jún. 15. Középiskoláit Bpesten. egyetemi ta
nulmányait Berlinben, Rómában és Leipzig
ben és Braunschweigban végezte. Első mun
kája a bpesti Üj Színház átépítése volt. 1927 
óta mint színházi díszlettervező működik. 
Az Üj Színház nagysikerű darabjainak ar-
tisztikus díszletei U. képességeinek bizonyí
tékai. 

Uráy Tivadar, színművész, szül. Mun
kács, 1895 nov. 9. Színművészeti tanulmányait 
a Vígszínház színésziskolájában végezte. 
1915. az Andrássy-úti Színházhoz szerződött, 
1917. pedig a Nemzeti Színház tagja lett, 
ahonnan 1918. a Magyar Színházhoz ment 
át, ahol 5 esztendeig működött. 1923. vissza
tért a Nemzeti Színházhoz, amelynek azóta 
is tagja. Kitűnő alakításaival az amorozó-
szerepkörben jelentékeny sikereket aratott. 

Urbán Péter (báró, monyorói), földbir
tokos, orsz.-gyűl. képviselő, szül. Sofronya, 
1870 jún. 29. Középiskoláit Aradon és Te-
mesvárott végezte, majd átvette kunágotai 
birtokának vezetését. 1897—1902. elnöke volt 
a Törökbecsei Ármentesítő Társulatnak. 
Tagja volt a főrendiháznak is, amelynek 
működésében tevékeny részt vett. A háború 
kitörésekor önként jelentkezett katonai szol
gálatra és érdemeiért két ízben királyi elis
meréssel tüntették ki. Mint politikus, lelkes 
híve, sőt személyes barátja volt Tisza István
nak, aki több ízben felajánlotta neki az aradi 
mandátumot és a csanádi főispánságot. Mi
után aradmegyei birtokait a románok rész
ben kisajátították, részben pedig kényszer-
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bérletbe adták, repatriált . 1922. a bat tonyai 
kerület nemzetgyűlési képviselőjévé válasz
tották kereszt, nemzeti párt i p rogrammal . 
1926 óta a kerület orsz.-gy. képviselője és az 
egységespárt egyik legszámottevőbb tagja. U. 
évtizedekig vezető szerepet játszott Arad vm. 
közéletében. Elnöke volt az Aradi Katholi-
kus Körnek, úgyszintén az aradi katolikus 
hitközségnek és megteremtője az aradi kat. 
főgimnáziumnak, amely ma is a magyar kul
túra egyik legerősebb védőbástyája. Ezidő-
szerint tagja Kunágota községi képviselőtes
tületének, nemkülönben Csanád megye törv.-
hat. bizottságának, továbbá közigazgatási és 
gazdasági albizottságának is. A Csanádme-
gyei Gazdasági Egyesület díszelnöke, azs Arad-
Csanádi Gazd. Takarékpénztár elnöke, az Al
földi Első Gazdasági Vasút és az Aradmegyei 
Gazdasági Egyesület igazgatósági tagja. Az 
OMGE és a Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági 
Kamara választmányi tagja és számos gazda
sági és társadalmi egyesület vezetője. A fel
sőháznak örökös családi jogon tagja. 

Urbanics Kálmán (sárkereszturi) , föld
bir tokos, országgy. képviselő, szül. Makó, 
1884. Kö.-«piskolai és egyetemi t anu lmá
nyainak befejezése u t án Csanád megye szol
gálatába lépett. 1910. Mezőkovácsháza szol-
gabírájává választották. A háború alat t a 
központi és a nagylaki j á r á s élén állott. A 
forradalom alatt e l lenforradalmi tevékeny
sége miatt letartóztatták. Hazafias maga
ta r t ásáé r t a megszálló románok is fogságba 
vetették. 1922. a nagylaki kerület nemzet
gyűlési képviselőjévé választotta. 1926. régi 
kerüle te mandá tumát , egységespárti pro
grammal , ismét elnyerte. Csanád megye 
törv.-hat. bizot tságának tagja. Számos tár
sadalmi és gazdasági egyesület kebelében 
tölt be előkelő szerepet. Közigazgatási vo
natkozású szakcikkeit a vidéki napilapok 
közlik. 

Urmánczy Nándor , földbirtokos, volt 
orsz.-gyűl. képviselő, szül. Toplica (Maros-
Torda vm.), 1868 okt. 1. Középiskolai és 
jogi tanulmányainak befejezése után Kiskü-
küllő m. kötelékében kezdte meg közigazga
tási pályafutását. 1902. a szászrégeni kerület 

szabadelvűpárti programmal orsz.-gyűl. kép
viselőjévé választotta. 1906. és 1910. a füg
getlenségi és 48-as párt programmjával kép
viselte a szászrégeni kerületet. A háború ide
jén a Házban több nagyhatású beszédet tar
tott a magyar katonák érdekében. Birtokait 
a románok kisajátították, mire Budapestre 
költözött. Irodalmi téren értékes munkássá
got végez. Tolla a nemzet szolgálatában áll, 
cikkei különböző napilapok és folyóiratok 
hasábjain jelennek meg. A magyar integritás 
eszméjének és az irredenta mozgalmaknak 
legaktívabb harcosa. 1928. a magyarság nagy 
barátjához, Lord Rothermere-hez küldöttsé
get vezetett. 

Urs Nándor (tárnoki), á l lamr. tanácsos, 
a közigazgatási osztály i talmérési előadója, 
szül. Bpest, 1887 jún . 17. Tanu lmánya i t 
Bpesten végezte, ahol 1911. á l l amtudományi 
államvizsgát tett. 1908. kerül t a rendőrség 
kötelékébe, előbb a bűnügyi osztálynál , 
majd a ha tár rendőrségnél teljesített szolgá
latot. Azután 10 évig a belügyminisztér ium
ban volt beosztva. 1926 óta a közigazgatási 
osztályon teljesít szolgálatot. 

Usetty Béla, ügyvéd, országgyűl. képv., 
szül. Bpest, 1887. Középiskolai és jogi ta
nu lmánya inak befejezése, valamint jog- és 
á l l amtudor rá avatása u tán ügyvédi vizsgát 
tett és hosszabb európai kö rú t r a indult . Ha
zaérkezése u tán ügyvédi i rodát nyitot t . 1920. 
szfőv. törv.-hat. bizottsági tag lett. 1926. a 
főváros déli választókerülete, egységespárti 
p rogrammal , országgyűlési képviselőjévé vá
lasztotta. Budapest polit ikai életében jelen
tős szerepet tölt be. A Polg. Egység Klubjá
nak tagja. 

Uzoni F . Zoltán, m. kir. dohánygyár i 
igazgató, szül. Nagyszeben, 1877 máj . 31 . 
Iskolai t anu lmánya i t Szombathelyen vé
gezte. Több vidéki dohánygyárban műkö
dött tisztviselői minőségben. 1900. a bu
dapesti lágymányosi dohánygyárhoz osz
tot ták be, ahol 1926. igazgatóvá nevezték 
ki. Kiváló szaktudását igazolja az, hogy az 
ország legnagyobb dohánygyárának vezeté
sével bízták meg. 




