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Záborszky István (zábori), h. ál lamtit
kár,, szül. Bpest, 1867 szept. 8. Középiskolai 
tanulmányainak elvégzése után a budapest i 
egyetemen megszerezte a jogi doktorá tus t . 
A bírói pályára lépett és mint törvszéki 
jegyző került az igazságügyminisztériumba, 
ahol ma a szervezési és építési osztály fő
nöke. 1919. h. á l lamt i tkár rá nevezték ki. A 
Lipót-rend lovagkeresztjének és a II. o. 
polg. hadiérdemkeresztnek tulajdonosa. 

Záborszky Nándor, polgármester , tb. fő
szolgabíró, szül. Tótróna (Túróc m.), 1883 
jún. 21. Középiskoláit Selmecbányán, egyet, 
tanulmányai t Pozsonyban és Bpesten vé
gezte. Tanulmányainak befejezése u tán köz
szolgálatba lépett és 1907. tb. szolgabíróvá 
lett. A cseh megszállás u tán a sárvár i j á rás 
ban, mint tb. főszolgabíró működöt t . 1920. 
megszervezte és vezette a celldömölki rend
őrkapitányságot. 1921. mint rendőrkap i tány t 
Budafokra helyezték át, ahol 1924. rendőr
tanácsos és 1926. Budafok első polgármes
tere lett. Működéséhez fűződik a városi köz
lakások létesítése, a vízcsőhálózat és villa
mosvilágítás nagyarányú kiterjesztése, a kir. 
járásbíróság felállítása, a hatalmas új város
iláza építése. A beruházásokra igen előnyös 
külföldi kölcsönt szerzett, ú jonnan felmé
rette az egész város határá t . Most készül az 
áll. elemi iskola, óvoda, gyermekfürdő, nap
közi o t thon és szegényház. Értékes köz
hasznú tevékenységének elismeréséül a Fe
renc József rend lovagkeresztjével tüntet
ték ki. 

Zachár István, í télőtáblai tanácselnök, 
szül. Nyitrán, 1876. Régi bírói családból 
származik. Atyja Z. Gyula táblabíró volt. 
Nyitrán, Nagyszebenben, Kassán és Buda
pesten végezte iskoláit . 1898. lépett igazság
ügyi szolgálatba, a budapest i I—III. ker. já
rásbíróságnál működött . 1908. besztercebányai 
ügyésszé, 1914. u. o. a jbíróság vezetőjévé, 
1917. a pestivid. tvszék bírájává, 1918. a bu-
pesti ítélőtábla bírájává, nevezték ki, ahol 
1926 óta a III. bün te tő tanács vezetője. 1918. 
tanácselnökké lépett elő. Az utóbbi évek 
számos nagy bűnügvében hozott ítéleteivel 
rendkívüli jogi műveltsége felől tesz tanúsá
got. Tevékeny részt vesz az Orsz. Bírói és 
Ügyészi Egyesületnek és az egyesület főis
kolai internátusának vezetésében. 

Zachár Gyula, egyet. rk. tanár , szül. 
Besztercebánya, 1875 júl. 3. Jogi tanulmá
nyainak befejezése után ügyvédi oklevelet 
szerzett, majd 1898. a bpesti kincstári jog
ügyi igazgatóság szolgálatába lépett. 1902. a 
bírói pályára ment át. 1906. az igazságügy
minisztérium kötelékébe került. 1907. a bu
dapesti tud. egyetemen a magyar magánjog 
magántanárává képesítették, 1913. pedig az 
egyetemen a Bosznia-Hercegovina, valamint 
Horvát-Szlavonországok jogának előadó
tanára lett. 1919. nyilv. rendkív. tanári címet 
kapott . 1920 óta ügyvédi gyakorlatot folytat. 
Széleskörű szakirodalmi munkásságot fejtett 
ki és a jogi szaklapokban megjelent tanul
mányain kívül önálló m u n k á t adot t ki. Ezek: 
A birtok a magyar általános polgári törvény
könyv tervezetében, Ingó jelzálog, Magánjogi 
tanulmányok az igényper keretében. A szo
kásjog némely sajátos tulajdonságairól, A 
magánjog alaptanai, Kritikai észrevételek a 
polgári törvénykönyv javaslatára. Munka
társa volt Révai Nagy Lexikonnak . 

Zádor István, festőművész, szül. Nagy-
kikinda, 1882 jan. 15. Tanulmányai t a pá
risi École des Beaux Arts-ban és a firenzei 
szépművészeti akadémián végezte. 1907. ál
lított ki először. 1912. megkapta az első áll. 
illusztráció-díjat, 1913. a Lipótvárosi Kaszinó-
díját és 1919. a Műcsarnok kiállításán kis 
áll. aranyérmet nyert . A háborúban, mint 
csapattiszt, majd súlyos sebesülése után, mint 
hadifestő vett részt. Évekig volt a Leipziger 
illustrierte Zeitung rajzolója. A háború óta 
az arcképfestés mellett grafikával is fog
lalkozik. Külföldi tanulmányút járól két réz-
karcgyüjteménye jelent meg, amelyek kül
földön is ismertté tették nevét. Több műve 
van a Szépművészeti Múzeum, a londoni 
British Múzeum, továbbá római, brüsszeli és 
bécsi múzeumok tulajdonában. A Szinyei 
Merse Pál Társaság tagja, a Ferenc József
rend lovagja, a Signum Laudis, a Károly-
csapatkereszt és a sebesülési érem tulajdonosa. 

Zádor Jenő r.-t. ügyv, igazg., szül. Köböl
kút, 1881 nov. 7. Iskolai tanulmányainak be
fejezése u tán a Jelzáloghitelbank kötelékébe 
lépett, ahol csakhamar osztályfőnök lett. 
1914. a Magyar Városi Bankhoz került, ahol 
rövidesen igazgatóvá nevezték ki. 1923. a 
Magyar Áru- és Hitelforgalmi Bank vezér-
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igazgatója lett. 1926. az Óceán Konzervgyár 
vezetését vette át. 1929 óta a Tribun Ruhá
zati r.-t. ügyv. igazgatója. 

Záawí-Nioitíiei· xuuias, író és hír lapíró, 
szül. Budapesten, 1882 okt. 10. 1898. a pécsi 
honvédhadapródiskola növendéke lett. Írói 
pályára vágyott és már 1903. a Magyarország 
c. napilap munkatársa volt. Első novellái a 
Pesti Hírlapban jelentek meg. 1908—1916. 
Kolozsvárott szépirodalmi és színházi lapo
kat szerkesztett. Itt jelent meg Modern Bizánc 
c. regénye, Néró c. tragédiája. A kolozsvári 
Nemzeti Színház 1914. mutat ta be Romano-
vck alkonya c. színművét. 1916. visszatért a 
fővárosba és azóta a 8 Órai Üjság c. napilap 
jelestollú munkatársa . 1922. a Várszínház 
előadta három egyfelvonásos történelmi drá
máját Nagy Magyarország címen. 1924. „Át a 
felete vizeken . . ." című novelláskötete je
lent meg. 1926. a Petőfi Társaság tagjai so
rába választotta. Ez évben jelent meg a Szent 
milliárdos c. utópisztikus regénye. 1928. Tá
vol az Istenektől c. egyiptomi tárgyú regé
nyét az irodalmi kritika osztatlan elismerés
sel fogadta. Kitűnő történelmi ismeret, rég
múlt események intuitív meglátása, rekon
struáló erő és egyéni stílus jellemzi írásait, 
melyeket erős nemzeti érzés hat át. 

Zadravecz Islván, felszentelt püspök, 
szül. Csáktornya, 1884 jún. 20. Még ifjúkorá
ban belépett a Szent Ferenc-rendbe és kö
zépiskolái elvégzése után teológiai tanulmá
nyait Rómában folytatta. Magyarországra 
visszatérve, a rendben teológiai tanár, majd 
Szegeden házfőnök lett. Kiváló szónoki ké
pessége folytán csakhamar széles körben 
nagy népszerűségre tett szert. 1919. a szegedi 
ellenforradalmi kormányhoz csatlakozott, 
majd a Nemzeti Hadsereggel a Dunántúlra 
vonult. 1920. a honvédség tábori püspöké
nek nevezték ki s még ugyanazon évben fel
szentelték. Z. megszervezte a honvédlelkész
séget, a helyőrségi templom mellett felállít
tatta a magyar történelem kimagasló alak
ját, Kapisztrán Szent János szobrát, akiről 
Kapisztrán címmel történeti színművet is 
írt, amely 1921. a Fővárosi Nyári Színház
ban került bemutatásra. Az annakidején nagy 
port felvert frankhamistási perbe be akar
ták keverni, azonban Z. a bíróság előtt tisz
tázta magát. 

Zahler Emil, orvos, szül. Nádasd, 1875 
dec. 27. A bpesti és bécsi egyetemen tanult. 
Eleinte a Poliklinika gyermekosztályán mű
ködött, mint tanársegéd, majd fővárosi ke
rületi orvos lett. 1921 óta a Phönix biztosító 
főorvosa és az Újságírók Szanatóriumegye
sületének orvosa. A zsidó közéletben kora 
ifjúsága óta szerepel. A Pesti Izr. Hitközség
nél előkelő pozíciót tölt be. Számos zsidó 
vonatkozású kulturális és szociális cikke je
lent meg a felekezeti sajtóban. 

ZHHs"Jt«if Vrtur, ve "•••észmérnök, kísér
letügyi igazgató, szül. Budapesten, 1872 okt. 
24. Középiskolái u tán elvégezte a műegyete

met, majd a tudományegyetem bölcsészeti ka
rán doktori oklevelet szerzett. 30 éve a ma
gyar kir. állatélettani és takarmányozási kí
sérleti állomás kebelében működik és 1924 
január óta kir. igazgató. A háborúban 
katonai szolgálatot teljesített. Több hazai és 
külföldi szaklap állandó cikkírója. Igen sok 
tudományos dolgozata is jelent meg. Nagyobb 
művei: Népszerű takarmányozási útmutató és 
Takarmányozásion (Weiser Istvánnal, (I. o.) 
együtt.) Mindkét mű már a második kiadás
ban van használatban. A Gyakorlati Lexikon 
takarmányozási részét is Z. írta. 

Zakar iás Antal, rendőrfőtanácsos , szül. 
Fogaras , 1882 ápr . 11. Középiskoláit Erzsé
betvárosban végezte, majd a kolozsvári 
jogtud. egyetemet hal lgat ta . Tanu lmánya i 
nak befejezése u tán 1906. Fogaras megyé
hez került , mint közigazgatási gyakornok. 
1907. szolgabíró és 1917. a sá rkányi j á rás 
főszolgabírája lett. 1918. mint menekül t 
tisztviselőt a belügyminisz tér iumba osztot
ták be. 1919. Veszprémbe kerül t az al ispáni 
hivatalba, majd megbízták a veszprémi 
á l lamrendőrség vezetésével. Kinevezték r.-
tanácsossá és 1927. a soproni r endőrkap i 
tányság élére került . A III. o. polg. hadi 
érem tulajdonosa. 

Zakar iás István, tvszéki tanácséin. , szül. 
Kézdivásárhely, 1865 febr. 26. Jogi tanulmá
nyait Kolozsvárott végezte. Utána a bíróság 
kötelékébe lépett és különböző helyeken, fő
leg Erdélyben teljesített szolgálatot. 1899. ne
vezték ki a lugosi tvszék bírájává. 20 eszten
dőt töltött Lúgoson, de a román megszállás 
u tán megtagadta a hűségesküt és Budapestre 
menekült . Azóta a bpesti büntetőtörvényszé
ken mint tanácselnök működik. 1913. tábla
bírói, 1925. pedig kúriai bírói rangra emel
ték. Lúgoson hosszú éveken át Krassó-
Szörény vármegye törvényhatósági bizottsá
gának tagja, a lugosi kaszinó elnöke, a mun
kásbiztosító választott bíróság elnöke, a bírói 
és ügyészi egyesület lugosi osztályának tit
kára, majd alelnöke volt. Jogi értekezései a 
Jogtudományi Közlönyben és a Bírói és 
Ügyészi Lapokban jelentek meg. 

Zala György, szobrászművész, szül. Alsó-
Lendva, 1858 ápr. 16. Az érettségi vizsgálat 
letétele után, Bpesten, majd Bécsben, ké
sőbb Münchenben folytatott művészeti ta
nu lmányoka t . Számos képmást , síremléket 
és emlékművet faragott . Z. mintáz ta az 
a radi vér tanuk szobrát, a Milleniumi em
lékművet, Erzsébet k i rá lyné szobrát , a 
P á z m á n y Péter tud. egyet, és Nagykőrös 
város hősi ha lo t ta inak emlékművét , a sze
gedi Nemzeti Megújhodás szobrát és a sze
gedi Deák Ferenc szobrot, a bnesti And-
rássy Gyula lovasszobrot és a budai hon
védemléket. Műveivel számos külföldi és 
hazai nagydíjat és pályadí jat nyert . 

Zala Hugó, r.-t. igazg., szül. Jánoshalma, 
1883 jún. 14. Középiskolai tanulmányai t sza
badkán végezte, majd a bpesti tud.-egyetemen 
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jogot halgatott és ott jogtudományi doktorá
tust szerzett. 10 éven át jogi és kereskedelmi 
gyakorlatot folytatott, majd a Villamossági 
Trust Phöbus müveihez lépett be, s 1909 óta 
— jelenleg mint a kereskedelmi és jogi ügyek 
cégjegyző igazgatója — a vállalatnál műkö
dik. Üjpest város törvényhatósági bizottságá
nak tagja és a vállalat által alapított „Általá
nos Részvénytársaság Technikai és Ipari cé
lokra" igazgatósági tagja. 

< Zala Lajos, magy. kir. kormányfőtaná
csos, a Földhitelbank ügyv. igazgatója, szül. 
Bpest, 1873 dec. 18. Kereskedelmi érettségit 
1891. Bpesten tett, ugyancsak gimnáziumi 
érettségit 1894. Bpesten, s a bpesti tud. egye
temen jogvégzettséget nyert. Pályáját 1894. a 
Jelzáloghitelbanknál kezdte, s onnan 1911. 
kilépett, hogy részt vegyen a Földhitelbank 
alapításában. Ügy a Jelzálogbanknál, mint a 
Földhitelbanknál a magyar földhitel előte
remtésének szolgálatába állott, s részt vett 
azokban a nagyarányú földbirtok-parcellázási 
akciókban, amelyeknek célja volt a magyar
országi birtokok egészséges megoszlásának 
előmozdítása. Működésének tevékenysége 
akkor kezdődött, amikor még bir tokhiány 
miatt az agrár-szociális kérdés a legégetőbb 
megoldástváró kérdések közé tartozott. A 
Földhitelbank tevékenysége, amelybe teljes 
mértékben bekapcsolódott, nagyban hozzá
járult, hogy e kérdés aránylagos nyugvó
pontra került. Közéleti működését a kor
mány azzal ismerte el, hogy 1924. m. kir. 
kormányfőtanácsossá nevezte ki. Szakcikkei 
különböző bel- és külföldi pénzügyi lapokban 
jelennek meg. Alelnöke az Erzsébetvárosi 
Kaszinónak és a Sertéshizlaló r.-t. igazgató
sági tagja. 

Zalai János , főreálisk. igazg., szül. Kis-
sáros, 1877 nov. 15. Középiskoláit Kisszeben-
ben, Eperjesen és Kecskeméten végezte, majd 
a kolozsvári egyetemen középisk. tanári ok
levelet szerzett. Később letette a bölcsészeti 
doktorátust is. Tanári működését 1903. a 
nagyszombati érseki főgimnáziumban kezdte 
meg. 1904. a fogarasi áll. főgimnáziumhoz 
került, majd 1908. a debreceni áll. főreál-
iskolába helyezték át. A háború alatt a harc
téren teljesített szolgálatot és megkapta a 
bronz Signum Laudist a kardokkal , valamint 
a Károly-csapatkeresztet. 1917. a harctéren 
súlyos betegséget szerzett. 1918. újból el
foglalta katedráját, de 1919. mint ellenfor
radalmárt, áthelyezték Kisvárdára, ahonnan 
csak 8 hónap múlva tért vissza. 1921 óta a 
debreceni főreálisk. igazgatója. A debreceni 
róm. kath. iskolaszék és a Kath. Népszövet
ség debreceni szervezetének elnöke, a Deb
receni Népszövetségi Hitelszövetkezet alel
nöke és a Hangya igazg. tagia. Számos cikke 
jelent meg különböző folyóiratokban és a 
napisajtóban, önálló művei: Janus Panno
nius, mint utánzó. 

Zalán István (alsódomborúi), min. tan., 
M. A. B. I. igazg., Csik vm. tb. főszolgabírája, 

szül. Alsó-Domboru, 1876 ápr. 19. Középis
koláit a budapesti piarista főgimnáziumban, 
egyetemi tanulmányai t a Pázmány Péter tu
dományegyetemen végezte, ahol 1901. ál lam
tudományi doktorá tus t szerzett. Pályájá t 
1903. a belügyminisztér iumban kezdte. Fő
ispáni t i tkár volt Háromszék, Csik vm-ben, 
majd Székesfehérvárott . A náborút , mint a 
cs. és kir. 3-ik huszárezred kapi tánya szol
gálta végig. Kitüntetései: soronkívül kapi
tány lett 1916., Károly-csapatkereszt a kato
nai értlemkei eszi s /auu ja·! , bronz katonai 
érdemérem, a Ferenc József rend lovagke
resztje, a katonai érdemkereszt szalagján. 
1920. belügyminiszteri osztálytanácsossá lé
pett elő, ezen minőségben helyeztetett át a 
népjóléti minisztér iumba, ahol 1927. a min. 
tanácsosi címet és jelleget kapta meg. 1928. 
a M. A. B. I. igazgatójává nevezték ki . 

Zámbó Béla, dohánygyár i igazgató, szül. 
Kiskunfélegyháza, 1869 ápr. 1. Középisko
lai tanulmányait Kecskeméten végezte, majd 
szülővárosa dohánybeváltó hivatalánál kezdte 
meg állami szolgálatát. 1893. a pápai magy. 
kir. dohánygyár gyakornoka volt, 1895. do
hánygyári tisztté léptették elő. 1897. a sze
gedi dohánygyárhoz helyezték át, ahol 1914. 
aligazgató lett. 1922. a debreceni dohány
gyárban teljesített szolgálatot, míg 1923. igaz
gatóvá nevezték ki és az egri gyár vezetésé
vel bízták meg. 1925 óta az óbudai dohány
gyár igazgatója. Működése alatt a gyártmá
nyok minőségét olyan mértékben javította 
fel, hogy a vezetése alatt álló gyár dohány
termékei a ' legkeresettebbek közé tartoznak. 
A III. ker. kat egyház tanácsosa. A Ker. Pol
gári Kör választm. tagja. 

Zambra Alajos, e r^e l . tanár, szül. Fiume, 
1886 febr. 7. A bpesti, bécsi, római és bo
lognai egyetemeken bölcsészetet és jogot hall
gatott, majd Bpesten megszerezte a jogi dok
torátust . 1906. beosztották a milanói nem
zetközi kiállítás kormánybiztosságához, majd 
az Iparművészeti Múzeumhoz nevezték ki. 
1920. a bpesti egyetemen az olasz nyelv és 
irodalom tanára lett. Egyik alapítója és tit
kára a Korvin Mátyás Magyar-Olasz Egye
sületnek. Szerkeszti az egyesület olasznyelvü 
folyóiratát. Élénk irodalmi munkásságot fejt 
ki. Különösen az olasz-magyar vonatkozású 
kérdésekkel foglalkoznak tanulmányai . Mű
fordításai a Modern Könyvtárban és a Klasz 
szikus Regénytárban jelennek meg. 

Záttior Rezs", '-ir. ΐ·ο-'ΐ<·"'*·7\ s 'íil. Ρ , τ ί η , 
(Pozsony m.), 1881 máj . 29. Középiskoláit és 
egyetemi tanulmányai t Pécsett, majd Ko
lozsvárott végezte. 1907. ügyvédi oklevelet 
szerzett. R^esten 10 óvón -ít l n , i r r t ' " ' ' " lH , ' " t ' t -
tes volt. 1919 óta, mint kinevezett kir. köz
jegyző Újpesten fejt ki értékes tevékenységet. 

Z^nfeó Α"»η·. ι ^ ο ' ΐ ό Π η η , · ; ! - «-ok, t'cz-
rendészeti felügyelő, szül. Bonyhád, 1888. 
Középiskoláinak elvégzése után 1906. a tűz
rendészet szol^á'aiáhn ló^ett. lo*^. Kispes
ten, mint tőzoltóparancsnok, megszervezte a 
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tűzoltóságot. Kezdeményezésére Kispesten 
vmegyei tűzol tószaktanfolyamot létesítettek, 
melynek á l landóan 50—60 hallgatója van. 
1923. tűzoltótiszti vizsgát tett, hosszú műkö
dése alatt szerzett tapasztalatai t a vezetése 
alatt álló legénység alapos kiképzésére hasz
nál ta fel, s ennek köszönhető, hogy 1926. a 
Hungár ia J a q u a r d szövőgyár beomlása al
kalmával hét ember életét mentették meg. 
A szaklapokban ál landóan tűzrendészeti kér
désekkel foglalkozik. Évtizedes értékes mun
kásságának elismeréséül Pestvármegye köz
ponti j á rásának tűzrendészeti felügyelőjévé 
nevezték ki. 

Zawadovski Alfréd, a legfőbb ál lami 
számvevőszék elnöke, szül. Temesvárott, 1862 
nov. 20. Középiskoláit Bpesten végezte. A 
matematika iránti rendkívüli érzéke és te
hetsége a matematikai pályára vonzotta s 
a bécsi, berlini és budapesti egyetemek hall
gatója volt. Pályáját azonban egészségi okok
ból kénytelen volt félbeszakítani s a jogi 
szakra tért át, amelynek elvégzése u tán 1884. 
az Országos Statisztikai Hivatal szolgálatába 
lépett. 1888. segédfogalmazó, 1890. fogal
mazó, 1892. p . ü. titkár, 1904. pénzügymi
niszteri titkár, 1909. osztálytanácsos, 1911. 
közigalzgatási bíró, 1920. a legfőbb állami 
számvevőszék alelnöke, 1921. pedig a leg
főbb állami számvevőszék elnöke lett. Ér
demei elismeréséül 1911. a III. oszt. vasko
ronarendet, 1926. pedig a magyar érdem
kereszt I. osztályát kapta. Hivatali munkás
sága mellett élénk irodalmi munkásságot fej
tett ki a közgazdaság, pénzügyi irodalom és 
statisztika terén. A hivatalos kiadásban meg
jelent statisztikai dolgozatain kívül, önálló 
cikkeket írt az Ungarische Revue-ben s a 
Revue de Hongrie es Journal des Economis
tes útján ál landóan tájékoztatta a külföldet 
pénzügyi viszonyaink felől. A Pénzügyi sza
bályok gyűjteménye c. ötkötetes szakmun
kája az ál lamháztartás és a közigazgatás 
minden ágában nélkülözhetetlen forrásmunka. 

Zaymusz Illés, gépészmérnök, r.-t. igazg., 
szül. Rákóczifalva, 1884. Középiskoláit Szol
nokon, a műegyetemet és jogot Budapesten 
végezte. Ezután állami szolgálatba lépett és a 
fővárosban mint iparfelügyelő működöt t . A 
háború alatt Szerbiában a cséplési magvesz
teség kérdését tanulmányozta, melynek ered
ményeképen több gépszerkezetet konstruált . 
Hazajövet megalapította a Gabonamentő 
r.-t.-ot, melynek igazgatója lett. Z. igen jelen
tős szakirodalmi tevékenységet fejt ki. Művei: 
A csépléseknél keletkező gabonaveszteség és 
az elhárítás módozatai (1917), A jövő cséplő
gépe (1927). 

Zboray Miklós, ügyvéd, szül. 1866. Gyu-
lafehérvárott és Kolozsvárt tanult . U. o. 
szerezte doktori oklevelét. Utána Polonyi 
Géza v. igazságügyminiszter i rodájába lé
pett. 1894. ügyvédi vizsgát tett. Hamarosan 
feltűnt a politikai élet porondján . Z. 32 éven 
át volt a par lament tagja, ahol igen értékes 

tevékenységet fejtett ki. Működését minden
kor a tiszta közérdek és a magasabb r^mzeti 
szempontok ha to t t ák át. Egyházi kérdésekben 
mondot t beszédeivel nagy sikereket aratott, 
így lett a katolicizmus egyik vezéralakjává. 
Z. jogtanácsosa a királyi családnak, elnöke a 
Bűnügyi védők egyesületének, ügyésze a Szí
nészek, a Vígszínház Nyugdíjintézetének és a 
Kávésok Ipartestületének. Magyarsága, ügy
védi és szónoki sikerei előkelő helyet sze
reztek Z.-nak a magyar társadalomban. 
Jelenleg Vajda Ödön (1. o.) ügyvéddel tart 
fenn közös i rodát . 

Zechmeister László, egyet. ny. r. tanár, 
szül. Győr, 1889 máj . 14. Középiskoláit szülő
városában végezte, majd a zürichi műegyete
men vegyészmérnöki és műszaki doktori ok
levelet nyert . 1912—1914. Berlinben Will-
stätter professzor munkatársa , majd főtanár-
segéde volt. A háború alatt harctér i szolgá
latot teljesített és orosz fogságba esett. Ha
zatérve, tudományos vizsgálatokkal foglal
kozott, majd vezetője vblt a Chinoin-gyár 
labora tór iumának és kuta tó osztályának. 
1921—1923. Kopenhágában dolgozott Bjer-
rum professzor laboratór iumában, közben 
a pécsi egyetem orvosi k a r á n a vegytan ny. 
r. tanárává nevezték ki. A bpesti . Műegyetem 
magántanára . Főleg az organikus kémiát 
műveli. Dolgozatai külföldi és hazai kémiai 
folyóiratokban jelennek meg. öná l ló művei: 
Zur Kentniss der Cellulose und des Lignins; 
Bevezetés a titrimetriába; Faurholt-Gjald 
beck-Zechmeister; Kémiai gyakorlatok. 

Zeiner Alajos, advent is ta prédikátor , 
szül. Nagyszeben, 1893 aug. 24. Középisko
láit Bonyhádon, préd iká tor i tanulmányai t 
Bpesten végezte. 1910. mint segédprédiká
tor a fővárosban, majd Aradon működött . 
1919. Gyulán préd iká tor lett. 1925. Mis
kolcra kerül t . 1927 óta a bpesti adventista
gyülekezet préd iká tora . Egyházi szakiroda
lommal foglalkozik. Az egyházi lapok mun
katársa . 

Zeisler Artúr, r.-t. igazg., szül. Török
szentmiklós, 1873 aug. 1. Középiskoláit és a 
kereskedelmi akadémiát Bpesten végezrte. 
Szolnokon mint tisztviselő kezdte működé
sét, majd a Szolnoki Hitelbank igazgatója 
lett. 1914—18. katonai szolgálatot teljesített. 
1919—1923 mint a Phönix Bizt. Társaság 
igazgatója működöt t és 1923 óta a Salgó
tarjáni Népbank igazgatója. A társadalmi 
élet tevékeny alakja, képviselőtestületi tag. 

Zelenka Lajos (kutnai és eőrvistyei), íté
lőtáblai tanácselnök, szül. Miskolc, 1867 
febr. 6. Középiskolai t anu lmánya inak befe
jezése u t án a kassai jogakadémia , majd a 
bpesti tud. egyetem jogi k a r á n a k hallgatója 
volt, ahol jogtudorrá is avatták. Igazság
ügyi pályafutását 1889. a budapesti ítélő
táblánál , mint joggyakornok kezdte. Ké
sőbb az igazságügyminisztér ium elnöki osz
tá lyába került , majd a pestvidéki tvszékre 
aljegyzővé nevezték ki, ügyvédi vizsgát tett 
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és Szilágyi Dezső mellett dolgozott. A buda
pesti tvszéken bírói minőségben teljesített 

/szolgálatot. 1906. a kir. kúr iához tanács-
jegyzőül rendelték be, 1913. a budapest i kir. 
ítélőtábla bírája lett, 1918. pedig kúriai bírói 
címmel és jelleggel a nyíregyházai kir. tör
vényszék elnökévé nevezték ki. 1926 óta a 
budapesti kir. ítélőtábla tanácselnöke. Szent
földi utazásán tett tapasztalatairól több cik
ket írt. Társadalmi vonatkozású írásai is je
lentek meg. 1922-től a tiszai evangélikus 
egyházkerület felügyelője. A „KANSz" sza
bolcsmegyei osztályának örökös díszelnöke 
és Szabolcs vm. törv.-hat. bizottságának tagja. 

Zclenski Róbert (gróf), nagybir tokos, 
szül. Űjarad, 1850 júl. 30. Középiskolai ta
nulmányait Olaszországban és a párisi Col
lege Rollainban végezte. Magyarnyelvű érett
ségit a bpesti piaristák gimnáziumában tett. 
Először a hohenheimi gazd. akadémia, majd 
a bpesti tud. egyetem jogi ka rának hallga
tója volt. 18*80. nemzeti-párti p rogrammal 
a lippai kerület orsz.-gyűl. képviselőjévé vá
lasztotta; később az újaradi és pankotai ke
rületeket képviselte. 1903. ν b . t. t. címet 
kapott. 1905. nem vállalt képviselőséget, ha
nem elfoglalta helyét a főrendiházban. Fiatal 
korától kezdve tevékeny részt vett az OMGE, 
valamint az Aradmegyei Gazd. Egyesület éle
tében. Az előbbi 1898-ban alelnökévé, 1918-
ban elnökévé választotta, utóbbinak már 
1876-tól elnöke. Egyik alapítója az Acsev-
nck és a Gazdák Biztosító Szövetkezetének. 
Mindkét intézménynek máig elnöke. 1916. 
az I. o. vaskoronarenddel tüntették ki. Szá
mos közjogi és gazdasági tanulmányt írt. 
Nevesebb önálló müvei: Spekuláció és ár-
képződés, A szocializmus ellen, Szerződésünk 
Ausztriával, Agrárpolitikai észrevételek, 1928-
ben megjelent „Emlékeim" c. nagy mun
kája általános feltűnést keltett. Pénzügyi és 
agrárkérdésekkel foglalkozó beszédei állan
dóan nagy érdeklődést váltanak ki a felső
házban. 

Zemplén Géza, műegyetemi ny. r. tanár , 
szül. Fiume, 1883 okt. 20. Egyetemi tanul
mányait Bpesten végezte és előbb itt, majd 
1905. Selmecbányán, mint főreáliskola! tanár 
működött. Az akkori kormány felhívására 
külföldi tanulmányutat tett és Berlinben ké
miai kutatásokkal foglalkozott. Hazatérve, a 
külföldön szerzett tapasztalatai alapján, 1910. 
megszervezte az ú jonnan épített kémiai la
boratóriumot Selmecbányán. 1913. kapta 
meg egyet. rend. t anár rá való kinevezését a 
műegyetem szerves-kémiai tanszékére. A há
ború alatt különféle hadianyagok gyártási 
eljárásait dolgozta ki és e téren szerzett ér
demeiért alezredes-mérnökké nevezték ki. 
Szakirodalmi munkáinak nagy része a Zeit
schrift für Physiologische Chemisten és a Be-
richte der deutschen Chem. Gesellschaft c. 
folyóiratokban, a Handbuch der biochemi
schen Arbeitsmethoden, a Handbuch der bio
logischen Arbeitsmethoden c. művekben és 

magyar szakfolyóiratokban jelentek meg. 
1923. a Magy. Tud. Akadémia levelező tag
jává választotta. 

Zeőke Antal, orszgyűl. képv., szül. Csík
szereda, 1884. Ugyanott végezte a középisko
lát, majd egyet, tanulmányokat folytatott és 
megszerezte az ál lamtud. doktorátust . Le
telte az államszámviteli vizsgát. Először a 
postatakarékpénztár budapesti központjának 
tisztviselője lett, majd a földműv. minisz
tér iumba került, mint fogalmazó. 1918. nagy
atádi Szabó István t i tkára lett. 1919. Gyo-
mán kisgazdaprogrammal képviselőnek vá
lasztották meg. Ugyanakkor a főváros törv.-
hat. bizottságában is helyet foglalt. 1926. 
egységespárti p rogrammal újból megválasz
tották Gyoma képviselőjévé. Mint az Orsz. 
Állatvédő Egyesület főfelügyelője, éveken át 
szerkesztette az egyesület hivatalos lapját. 

Zerkovitz Béla, zeneszerző, szül. Szeged, 
1881 júl. 11. A bpesti műegyetemen építész
mérnöki oklevelet szerzett. A háborút meg
előző időkben nagyszámú műdalával nagy 
népszerűségre tett szert. 1925. a Városi Szín
ház igazgatója volt, 1927 óta a Royal Or
feum művészeti igazgatója. Ismertebb ope
rettjei: Aranyeső, Százszorszép, Aranymadár, 
Árvácska, Csókos asszony, Die Wunder
mühle, Finanzgenie, A nóta vége, Muzsikus 
Ferkó, Legkisebbik Horváth lány, Eltörött 
a hegedűm, Katonadolog, Postás Katica, La 
Bambola della Prateria (Milano), stb. 

Zibolen Endre , gimn. igazg., szül. Túróc« 
liget, 1885 dec. 1. Középiskoláit Beszterce
bányán, egyet, tanulmányai t Bpesten végezte, 
ahol bölcsészdoktori oklevelet nyert . Hosz-
szabb ideig vidéken és Bpesten tanárkodot t . 
1919. az újpesti áll. leánygimnázium és 1924. 
az újpesti áll. reálgimnázium igazgatója lett. 
Tanügyi munkásságán kívül értékes társa
dalmi működést is fejt ki. Az Újpesti Kat. 
Kör elnöke, a kat. egyház tanácsának, a köz
oktatásügyi és kat. tanügyi tanácsnak és 

több tanáregyesületnek tagja. Mint pedagó
giai cikkíró a Magyar Középiskolának és a 
Tanár egyesületi Közlönynek ál landó munka
társa. Közgazdasági és jogi ismeretek címen 
tankönyvet írt. 

Zichy Ágost (gróf, zichi és vásonkeői), 
v. képv. és főrendiházi tag, szül. Penzing, 
1852 jún. 14. Jogi tanulmányai t Bécsben és 
Bpesten végezte. 1875. beutazta Kelet-Ázsiát 
és Szibériát. Tapasztalatairól a Földrajzi Tár
saság előadásain számolt be. 1878. Észak-
Amerikába utazott. 1879. megválasztották 
képviselőnek, majd 1883. fiumei kormányzó 
lett. Hivatalában tíz évig működött . Az Aka
démia lev. tagja. Megjelent munká i : A Boro-
Budor Japánban és a Dominion of Canada. 

Zichy Aladár (gróf), felsőházi tag, v. 
miniszter, szül. Nagyláng, 1864 szept. 4. Ta
nu lmányá t Bpesten és Strassburgban, Inns^ 
b ruckban és Halléban végezte. Többízben 
bejár ta Európát . 1893. tagja lett a főrendi
háznak, amelynek kétízben jegyzője is 
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volt. 1893 óta cs. és kir . kamará s . 1896. 
néppárt i programmal képviselővé választot
ták. 1903. a néppár tnak elnöke lett. 1906. a 
király személye körül i miniszterré nevezték 
ki. 1907. valóságos belső titkos tanácsosi 
címet kapott . 1917. ismét a király személye 
körüli miniszter lett. Később rövid ideig 
mint horvát miniszter is szerepelt. Politikai 
megnyilatkozásai t mindenkor a meggyőző
déses katol ic izmus hatot ta át és ennek je
gyében ál landó ellenzéke volt a háború 
előtti liberális színezetű kormánynak. A 
kommün alatt résztvett a szegedi ellenfor
rada lmi mozgalomban. Ma is nagy szerepet 
visz a katolikus társadalmi szervezetek éle
tében. 

Zichy Géza Lipót (gróf, zichi és váson
keői), nagvbirtokos, felsőházi tag, szül. Bu
dapest, 1882. Középiskolai és jogi tanulmá
nyainak befejezése, valamint jogtudorrá 
avatása után, bir tokai kezelését vette át. A 
magyar közgazdasági életben jelentős tevé
kenységet fejt ki. Számos ipari és kereske
delmi vállalat igazgatóságának tagja. A ha
zai zene- és képzőművészet lelkes pártfo
gója. A felsőház tagja. 

Zichy Gyula (zichi és vásonkeői, gróf), 
kalocsai érsek, b . t. t., pápai t rónál ló , szül. 
Nagyláng, 1871 nov. 7. Középiskoláit Karls-
burgban és Székesfehévárott, a teológiát 
Innsbruckban végezte. 1895. a nagylángi csa
ládi kastély kápolná jában a székesfehérvári 
püspök pappá szentelte. 1897. püspökének 
rendeletére Rómába ment, ahol az Acade-
mia Dei Nobili-ben tehetségével magára 
vonta a pápai udvar figyelmét. XIII. Leó 
pápa csakhamar mint szolgálattevő kama
rást maga mellé rendelte. Rövid idő alatt 
a pápa legbensőbb bizalmasa lett. 1905 okt. 
havában X. Pius pápa pécsi püspökké ne
vezte ki, majd pedig december 21-én a vati
káni Sixtini kápolnában püspökké szentelte. 
20 évi pécsi püspöki működése alatt fellendí
tette egyházmegyéjének hitéletét. Az iskolák 
fejlesztésére különös gondot fordított. Alko
tásai között a legelső helyen áll a pécsi 
Pius-intézet főgimnáziummal és in terná tus-
sal, melynek hatalmas méretei nagy áldo
zatkészségét hirdetik. Több, mint száz új 
tantermet építtetett. Megalapította a Pécs
egyházmegyei Általános Tanítóegyesületet , 
újjászervezte az egyházmegyei tanfelügyelő
séget, a taní tóképző számára új intézeti he
lyiségeket építtetett. A leánynevelés előmoz
dítására rk. felsőbb leányiskolát létesített, 
Dombóvárra telepítette az Orsolyitákat, akik 
ott elemi és polgári leányiskolát , kereske
delmi és gazdasági szakiskolát nyitot tak. A 
katolikus társulatok és egyesületek szervez
kedését nagyban előmozdította. Nevéhez fű
ződik az pécsi országos kato l ikus nagygyű
lés, amely megteremtette az Országos Kat. 
Sajtóegyesületet és a Kat. Középiskolai Ta
náregyesületet. Nagy gonddal és szeretettel 
karolta fel a keresztény szociális mozgalmak 

ügyeit. 1923. XI. P ius pápa a megüresedett 
kalocsai érseki szék apostoli adminisz t rá to
rává , 1925. pedig kalocsai és bácsi érsekké 
nevezte ki, de egyelőre még a pécsi egyház
megye kormányzásá t is rábízta. Utódának, 
Virág Ferenc pécsi püspöknek kinevezése és 
felszentelése után, amit ő maga végzett a 
pécsi székesegyházban, híveinek könnyei kö
zött vált meg a pév si egyházmegyétől , mely
ben 21 évet töltött. Uj egyházmegyéjében 
hasonló buzgósággal működik. Üj plébániá
kat, iskolákat, zárdákat létesít s egyházme-
gvéjének minden lelki, kul turá l is és anyagi 
érdekét is előmozdítani iparkodik. 1929. nem
zeti zarándokla to t vezetett a Szentföldre, 
mely a legnehezebb időben, az a rab és zsidó 
villongások ideje alatt , nagy tiszteletet és 
megbecsülést biztosított az egész nemzetnek. 

Zichy István (gróf, zichi és vásonkeői), 
nagybir tokos, volt orszgyűl. képv., szül. 
Újfalu (Fejér vm.), 18f>5 ápr . 8. Középisko
lai t anu lmánya inak befejezése u t án a bu
dapesti tud. epvelem joni ka rának hallga
tója volt. Később hosszabb európai köru ta t 
tett, majd bir tokai kezelését vette át. 1910. 
a mezőkövesdi kerület nemzeti mu n k ap á r t i 
p rogramma 1 orszav^l . kéovisel "jévé válasz
totta. Megbízatása leteltével bir tokaira vo
nult vissza. 

Zichy István (gróf"), festőművész, grafi
kus, szül. Bábolna, 1879 márc. 31. Bpesten, 
Münchenben, majd Nagybányán, később Pa
risban folytatott művészeti t anu lmányoka t 
Eleinte litográfiákkal, később festményekkel 
szerepelt a kiállításokon. Nevesebb művei: 
Két asszony, Szent Margit csodatétele. A Ze
neakadémia számára dekoratív festményeket 
készített. 

Zichy János (gróf, zichi és vásonkeői) , 
nagybirtokos, orsz.-gyül. képv., nyűg. mi
niszter, szül. Nagyláng, 1868 máj . 30. Közép
iskolai és jogi tanulmányainak befejezése, 
valamint á l lamtudományi doktori oklevelé
nek elnyerése után, közigazgatási szolgálatba 
lépett. 1894. hivatalától megvált és a főrendi
ház tagja lett. 1896. a zurányi kerület kép
viselői mandátumát , néppárt i p rogrammal 
szerezte meg. 1901. a szabadbárándi kerület 
választotta meg képviselőjévé. 1908. valósá
gos belső titkos tanácsosi címet kapott. 1910. 
Eger képviselője lett és a kultuszminiszteri 
tárcát vállalta el. 1912. a Désy-Lukács per
ben tett tanúvallomása miatt megvált tárcá
jától. A Wekerle-kabinetben ismét kultusz
miniszterré nevezték ki és ebben az időben 
lelt cs. és kir. kamarás . Ferenc Ferdinánd 
t rónörökös legbizalmasabb emberei közé tar
tozott, a görögkatolikus magyar püspökség 
megszervezése és felállítása miatt azonban 
elvesztette a főherceg kegyeit. A forradal
mak alatt Bécsben az ellenforradalmi moz
galmakban vett részt. Az első nemzetgyűlés 
feloszlatásakor a Nemzeti összetartás Klub
ját létesítette. A második nemzetgyűlésben 
Lövőt képviselte pártonkívüli programmal . 
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1926. a győri kerület választotta meg orsz.-
gyűl. képviselőjévé. A Szent Imre-Kör, a ke
resztény gazdasági és szociális párt alapítója 
és az utóbbinak elnöke. 

Zichy-Meskó Jakab (gróf), nagybir tokos, 
felsőházi póttag, szül. Kassa, 1872 ápr. 2. 
Középiskolai és gazdasági t anu lmánya inak 
befejezése után bir tokai kezelését vette át. 
1896. a gönci kerület, nemzet ipár t i p rogram
mal, orszgyűl. képviselőjévé választotta. 
1898. cs. és kir. kamarás lett. 1902—1918. 
a főrendiház tagja volt. Az összeomlás 
óta teljesen gazdaságának szenteli idejét. 
Felsőházi póttaggá az örökösjogú főrendi 
családok választották. 

Zíchy-Rubidó Iván (báró, zagorjei, zichi 
és zajki), rendkívüli követ és meghata lma
zott miniszter, szül. Grác, 1874 jún. 17. A 

vbécsi Teréziániim elvégzése u tán Bpesten 
Λ jogot hallgatott. 1899. letette a diplomáciai 

vizsgát és külügyi szolgálatba lépett. Előbb 
Rómában, majd Bukarestben és Madridban 
működött, mint követségi at tasé, míg 1902. 
kinevezték Washingtonba követségi t i tkár
nak. Innen Pekingbe került, majd 1907. 
Koppenhágába. Diplomáciai működésének 
további állomásai Stockholm, Kairó, Stutt
gart és Konstantinápoly. A háború kitörése
kor már követségi tanácsos. Mint huszár
százados vonult hadba és többszöri ki tünte
tésben részesült. 1917. szófiai ügyvivőnek, 
majd 1920. rendkívüli követté és meg
hatalmazott miniszterré nevezték ki és Bu
karestbe, aztán Londonba helyezték, ahol ma 
is a követség vezetője. Számos hazai és kül
földi kitüntetés tulajdonosa. 

Ziegler Vilmos (sáromberki), sz. k. hon
védszázados, követs. sajtóelőadó, szül. Nagy
szebenben, 1889 szept. 21. Katonai nevelés
ben részesült és elvégezte a mödlingi mű
szaki katonai akadémiát . Mint tényleges 
utász- és árkásztiszt, végigküzdötte a hábo
rút és két sebesülése u tán megrokkanva tért 
haza. Kétszer a hadiékí tményes katonai ér
demkereszttel, ezüst és bronz katonai ér
deméremmel, Károly-csapatkereszttel , két
szeres sebesülési éremmel és a II. o. porosz 
vaskereszüel tüntették ki. A nemzeti had
sereg kebelében felállította a Ludovika Aka
démia műszaki századát . 1921 óta a Pester 
Lloyd tárcaírója, színikrit ikusa, majd kül
politikai vezércikkírója. Í929. érte őt a ki
tüntetés, mely a bécsi magyar királyi követ
ség sajtóelőadói á l lásába emelte. 

Ziermann Lajos, evang. lelkész, kor
mányfőtanácsos, szül. Rohonc, 1874 aug. 16. 
Középiskoláit Sopronban, egyetemi tanulmá
nyait Sopronban és Tübingenben végezte. 
1897. meghívták segédlelkésznek Pinkafőre, 
1898. rendes lelkésznek Rohoncra. 1906 
elején elfoglalta a pinkafői lelkészi állást. 
Pinkafőn óvodát, árvaházat létesített. A pin
kafői leánygyülekezetekben új iskolákat épí
tett s új tanítói állásokat szervezett. 1910. a 
kiterjedt vasi felső evang. egyházmegye al-

esperessé választotta. 1913. Dunántúl legna
gyobb gyülekezete, Sopron hívta meg lelké
szül. A háború alatt, az összeomlás u tán 
és az 1921. évi népszavazás alkalmával hí
ven betöltötte helyét s eredményesen mun
kálkodott a város magyarságának érdekében. 
1922. a Magyarhoni Egyetemes Evengélikus 
Egyházi Gyámintézet egyházi elnökévé vá
lasztotta. Élénk egyházirodalmi tevékenységet 
fejt ki. Cikkei bel- és külföldi lapokban je
lennek meg. Keresztség és Úrvacsora c. műve 
magyar és német nyelven jelent meg. 

Ziffer Sándor, festőművész, szül. Eger, 
1880. Középiskoláinak elvégzése u tán Buda
pesten, Münchenben, később Nagybányán 
folytatott művészeti tanulmányokat. Számos 
önálló kiállítást rendezett és több tár la ton 
szerepelt képeivel. Nevesebb művei: Pihenő 
modellek, Cigány-család. Művészi egyénisé
gét naturalisztikus látás és erőteljes, friss 
színek jellemzik. A nagybányai művésztelep 
törzstagja. 

Zilahy Dezső (gyurgyókai) , a szfőv. ide
genforgalmi hivatalának igazgatója, szül. Bu
dapesten, 1873 szept. 12. Tanulmányai t Bu
dapesten, Prágában, Berlinben és Bécsben 
végezte, majd 1892. a Budapesti Hírlaphoz 
került , hol 1914. működöt t s végül igazga
tója lett. A háború kitörésekor hadbavonult . 
Kitüntetései: a Signum Laudis, a háborús 
polg. érdemkereszt, a német vöröskereszt II. 
oszt. érdemrendje és a jubileumi érdemrend
jelek. A háború alatt, 1915. meghívták a szé
kesfővároshoz és megbízták az Idegenfor
galmi Hivatal megszervezésével, mely hiva
talnak mai napig igazgatója. 1926. a kor
mányzó az idegenforgalom fejlesztése körül 
szerzett érdemeiért legfelsőbb elismerésben 
részesítette. Z. az Országos Idegenforgalmi 
Tanács végrehajtóbizottságának tagja, az 
Idegenforg. Szöv. főelőadója, a Magyar Szent 
Korona Orsz. Balneológiai Egyesületének 
igazg. tagja és a Hungária Autó-Club választ
mányi tagja. Számos cikke jelent meg a ha
zai és külföldi szaklapokban, az idegenfor
galom kérdéséről. 

Zilahy Lajos (literati), író, szül. Nagy
szalontán, 1891 mác. 27. Középiskoláinak 
elvégzése u tán a bpesti egyetemen jogi dok
torátust szerzett. Résztvett a háborúban és 
meg is sebesült. A háború alatt már mint 
újságíró működöt t , majd hosszabb külföldi 
tar tózkodás után, egészen az irodalom felé 
fordult. Regényei, színdarabjai hamarosan 
ismertté tették nevét, de első igazi nagy si
kerét 1924. érte el, mikor a Nemzeti Színház 
bemutat ta Süt a nap c. színművét. A fiatal 
magyar írógenerációnak egyik legismertebb 
és legtehetségesebb tagja, aki a magyar élet
ből merített alakjainak reális, életteljes meg
jelenítésével egy csapásra az elsők közé küz
dötte fel magát . Egyéni, nagykultúrájú és 
t ipikusan magyar írásműszetének elismeré
séül a Kisfaludy Társaság tagjává /álasz-
totta. Nevezetesebb munká i : Halálos tavasz, 
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regény, Szépapám szerelme, regény Két fo
goly, regény, Az ezüstszárnyú szélmalom, no
vellák. Színművei: Hazajáró lélek, A jégcsap, 
Süt a nap, Csillagok, Zenebohócok, Szibéria 
és A Tábornok. Színműveit külföldi szín
padok is játsszák, regényei pedig angol, fran
cia, német, olasz és spanyol nyelveken is 
megjelennek. 

Zimányi Gyula, a Kegyes Taní tórend Ka-
letarum Hit tudományi és Tanárképző fő
iskola igazg., szül. Makó, 1879 ápr. 10. Ta
nulmányai t a bpesti egyetemen végezte, 1903. 
pappá szentelték, majd a kecskeméti kat. 
gimn. tanára, 1907. pedig a bpesti Hittudo
mányi és Tanárképző főiskola prefektusa 
lett. 1920. ennek igazgatójává nevezték ki. 
Közben 7 éven át tanított a bpesti piarista 
főgimnáziumban. Működése alatt tevékeny 
részt vett (1916.) a kolozsvári és bpesti rendi 
főiskola egyesítésének munkálata iban. Iro
dalmi működése is számottévő. Több teoló
giai és pedagógiai cikke jelent meg. Munka
társa a Katholikus Lexikonnak. A Kat. Hit
tanárok, a Kat. Hitoktató Tanáregyes. és a 
Magyar Gyorsírók Orsz. Szövetségének vá
lasztmányi tagja. 

Zimányi Károly, magy. nemz. múzeumi 
igazgató, szül. Budapest, 1862 máj . 2. Kö
zépiskolai és egyetemi tanulmányai t Bpesten 
végezte, ahol bölcsésztudori és középiskolai 
tanári oklevelet szerzett. 1884—1894. a mű
egyetem ásványföldtani tanszékén tanársegéd 
volt. Ez idő alatt több bpesti középiskolában 
is tanított. 1895. a Magyar Nemzeti Múzeum 
ásvány- és őslénytári osztályához segédőr
nek nevezték ki, ahol fokozatosan előlépve, 
1923. múzeumi igazgató lett. Az ásvány- és 
kristálytan körében széleskörű és értékes 
szakirodalmi tevékenységet folytatott. Tudo
mányos értekezései a bel- és külföldi szak
lapokban jelentek meg. A Magyar. Tud. Aka
démia 1904. levelező-, 1922. rendes tagjává 
választotta. Mint múzeumi tisztviselő hazánk 
különböző bányavidékét tanulmányozta. 1898 
—1903. időszakban többször nagyobb kül
földi tanulmányutakon volt. A Magyarhoni 
Földtani Társulat és a Kir. Magyar Termé
szettudományi Társulat örökös tagja. 

Zimányi Lajos Mihály, a Premont re i rend
ház főnöke, szül. Szeged, 1876 júl. 24. Tanul
mányai t a bpesti egyetem teológiai ka rán , 
1899. végezte. Pappá szenteltetése u tán a rend 
jászóvári anyaszékházába került, majd 1901. 
a kassai premontrei főgimn. tanára lett. 
1908 óta Bpesten a teológia tanára, 1909 óta 
tanára az Angol kisasszonyok taní tónőkép
zőjének is. 1920. a bpesti rendház főnökévé 
és igazgatójává nevezték ki. A Szent ísíodn 
Társaság és a Hitoktató Tanárok Orsz. Egye
sülete igazgató választmányának tagja a Nor-
biterium hi t tudományi és tanárképző egyesü
let igazgatója. 

Zimmer Ferenc (ifj.), ügyv. igazg., szül. 
Bpest, 1891 júl. 13. Tanu lmánya i t a Buda
pesti Kereskedelmi Akadémián és a berni 

expor takadémián végezte. 1901—1903. Bel
giumban, Svájcban és Franc iaországban 
volt t anu lmányú ton . Résztvett a háború
ban és mint tar t . főhadnagy szerelt le. A 
Signum Laudis, a nagy- és kisezüst és a 
bronz vitézségi é rem tulajdonosa. A szak
i roda lomban élénk tevékenységet fejt ki. 

Zimmermann Ágoston, főiskolai tanár , 
egyet, m.-tanár, szül. Moór, 1875 jan . 3. Kö
zépiskoláit és egyet, tanulmányai t Bpesten 
végezte, ahol bölcsészetdoktori és állatorvosi 
oklevelet szerzett. 1896. a M. Kir. Állatorvosi 
Főiskola szolgálatába lépett és 1910. rendes 
tanár rá nevezték ki. A nápolyi zoológiai ál
lomáson dolgozott. Széleskörű és jelentős 
szakirodalmi munkásságot fejt ki. Számos 
folyóirat szerkesztője és munka tá rsa . Főbb 
művei: Háziállatok anatómiája, Anatómiai 
gyakorlatok, Fejlődéstan, A házinyúl termé
szetrajza, A ló ujjának anatómiája, stb. Szá
mos értekezése pályadíjat nyert . A Magyar 
Tud. Akadémia lev.-tagja. Értékes munkás 
ságának elismeréséül a koronás a rany ér
demkereszttel tüntették ki. 

Zimmermann Géza, ügyvéd, szül. Mádon, 
1894. Középiskoláit Sárospatakon, jogi tanul 
mányai t a budapest i és berlini egyetemen 
végezte, majd doktori és ügyvédi oklevelet 
szerzett. Budapesten nyitott i rodát és több 
nagyszabású, főként politikai és sajtóbűnper 
védelme fűződik nevéhez. Z. annak idején 
Berlinben a Pesti Hírlap tudósítója volt. Fő
ként polit ikai és jogi cikkeket írt. Azonkí
vül a Világ, a Magyar Hírlap, az Újság, va
lamint az Ügyvédek Lapjának ál landó cikk
írója. 

Zlinszky Aladár, i rodalomtörténész, egy. 
m.-tanár, szül. Cegléd, 1864 júl. 5. Közép
iskoláit és egyetemi tanulmányai t Budapes
ten végezte, ahol 1888. középiskolai tanári 
és bölcsészetdoktori oklevelet nyert. 1887— 
1896. Baján, Zomborban és Pozsonyban mű
ködött , mint középiskolai tanár és 1896. a 
bpesti VIII. ker. állami főgimnázium tanára 
lett. 1921 óta a középiskolai tanárképző-in
tézet e lőadótanára és c. igazgató. 1922. a bu
dapesti tud. egyetemen az irodalmi segédtu
dományok egyetemi magántanárává képesí
tették. Széleskörű irodalomtörténeti munkás 
ságot fejt ki, értekezéseiben főleg a forrás
kutatással, a magyar st í lustudomány kérdé
seivel és a stílus érzelmi vonatkozásaival 
foglalkozik. 

Zlinszky István (roglaticzai és gyóni), a 
Magy. Földhitelintézetek Orsz. Szövetségének 
ügyv. igazgatója, szül. Nagykáta, 1871. Ta
nulmányainak befejezése u tán 1903. a MÖ-
gyarorszdg szerkesztőségének tagja, később 
a Független Hírlap felelős szerkesztője lett. 
Megalapítója és főszerkesztője volt az Aradi 
Függetlenség című politikai napi lapnak. 
1917. megindított a Politika c. közgazdasági 
és politikai folyóiratot. Már fiatal korában 
bekapcsolódott a politikai életbe, a függet
lenségi és 48-as Kossuth-pártnak hosszú időn 
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át igazgatója, majd 1917-től az összeomlásig 
ügyvezető alelnöke volt. Pár t jának programm-
jával az 1905. és 1906-os cikluson a dorogi 
választókerületet képviselte, 1910—1918. az 
alsódabasi kerület képviseletében foglalt he
lyet a parlamentben. 1907. a képviselőház 
jegyzőjévé, 1909. pedig háznagyává válasz
tották. 1922. Bethlen István gróf felhívására 
a függetlenségi és 48-as Kossuth-Párt tagjait 
az egységespártba vezette. Az új országgyű
lésbe a paksi kerület választotta be az Egy
séges párt programmjával. A régi parlament
ben tagja volt a közlekedési bizottságnak. 
Z. előadásában került tárgyalásra az első 
nagy vasúti beruházási javaslat. Ugyancsak 
tagja volt a kivándorlási tanácsnak és a 
magyar delegációnak. Hosszú ideig vett részt 
az Altruista Bank vezetésében, majd a Ma
gyar Földhitelintézetek Orsz. Szövetségének 
megalakulása után ügyvezető igazgatója lett. 

Zlinszky Vidor, ügyvéd, szül. Kassa, 1885 
jan. 28. Középiskoláit Kassán és Miskolcon, 
egyetemi tanulmányai t Kassán és Kolozs
várott végezte. 1911 óta Dunaföldvárot t mű
ködik. A háborúban, mint honv. tüzérfőhad
nagy frontszolgálatot teljesített. A községi 
társadalmi élet tevékeny tagja. Számos egye
sület ügyésze és vezetőségi tagja. 

Zloch Károly, ügyvéd, ügyészségi meg
bízott, szül. Budapesten, 1894. U. o. szerzett 
doktori oklevelet és 1922. ügyvédi vizsgát tett. 
Budapesten nyitott irodát és csakhamar 
több érdeklődést keltő ügyben szerepelt vé
delmeivel. A kecskeméti Ungvári-család hí
ressé vált hagyatéki ügyében feltűnést kel
tett ügyvédi szerepléseivel. 

Zolnai Gyula, nyelvész, egyet. ny. r. ta
nár, szül. Nagysomkút, 1862 dec. 3. 1887—88. 
az egri kat. főgimnáziumban, 1888—93. a 
székesfehérvári áll. főreáliskolában tanított , 
1894. pedig Bpestre az V. ker. főgimnázium
hoz nevezték ki. 1906. a kolozsvári, 1918. pe
dig a pozsonyi (jelenleg pécsi) egyetem ny. 
r. tanára lett. A Magy. Tud. Akadémiának 
rendes tagja. Az Akadémia Szótári Bizottsá
gának 1898—1906. előadója volt. Nyelvészeti 
tanulmányai számos új eredménnyel gazda
gították a magyar nyelv fejlődéséről és tör
ténetéről való ismereteinket. Legtöbb művét 
az Akadémia adta ki. Főbb munkái : Szó
magyarázatok, Mátyusföld nyelvjárása, Mon
dattani búvárlatok, Nyelvemlékeink a könyv
nyomtatás koráig, Az új Nagy Szótár föl
adatáról, A -si képző eredete, Mondatátszö-
vődés. Szerkesztette Szamota István hagya
téka alapján a Magyar Oklevél-Szótárt, amely 
a legrégibb magyar nyelvtörténeti adatok
nak nagyértékü gyűjteménye. Egy ideig a 
Magyar Nyelv c. folyóiratnak társszerkesz
tője és a Magyar Nyelvtudományi Társaság
nak titkára volt. Számos műfordítása jelent 
meg finn nyelvből Somkuti néven. A Finn 
Irodalmi Társaságnak és a Suomalais-ugri-
lainen Seurának (Finnugor Társaság) lpve-

lező tagja. Elnöke volt a pécsi Orsz. Közép-
isk. Tanárvizsgáló Bizottságnak. 

Zoltán Géza, magy. kir . á l lami taní tó-
képző-intézeti igazg., szül. Mohács, 1881 dec. 
9. Középiskoláit Baján, az egyetemet Buda
pesten végezte. Tanu lmánya inak elvégzése 
u t án a losonci, később a győri állami taní tó-
ríőképző-intézetben működöt t , majd a Kő
szegen létesítendő állami tanítóképző-in
tézet megszervezésével bízták meg, amely
nek később igazgatója lett. A város közéle
tében tevékeny szerepet játszik. Az Orsz. 
Tanítóképző Egyesület v. tagja, a kőszegi is
kolánkívüli népművelés szakfelügyelője, az 
iparos tanonciskola i felügyelőbizottság el
nöke. Több önálló munká ja , c ikke és ér teke
zése jelent meg. 

Zólyomi-Zierlich Rezső, szobrászművész, 
szül. Kassa, 1894 jan. 17. Művészeti tanul
mányai t Bpesten és Münchenben végezte. 
Jelentősebb alkotásai: Táncosnő, Anyóka, 
Kígyók, Krisztus és Madonna, Gótikus Jézus 
és Madonna. A Műcsarnoknak és a Nemzeti 
Szalonnak állandó kiállítója. Több nemzet
közi kiállításon is résztvett. Alkotásai előkelő 
magángyűjtemények tulajdonában vannak. 
Faszobrász. A nagy lendületeket keresi. 
Egyéni stílussal, erős plasztikával az érzések 
és a lelki ha tások kifejezésére törekszik. 

Zombory István, igazg., szül. Zombor, 
1873 okt. 29. Középiskoláit Újvidéken, a mű
egyetemet Karlsruheban végezte. 1895. pályá
ját , mint egy magánvál la la t mérnöke kezdte 
meg, majd a földművelésügyi miniszté
r ium szolgálatába lépett. Innen Leipzigbe 
ke lü l t a BIeichert Adolf sodronykötélpálya
gyárhoz, melynek megbízásából 1902. Ameri
kába ment a gyár fiókvállalatához. 1912. ha
zajött és az Atlant ika Tengerhaj . Társ . oszt.-
vezetőjeként a lkalmazta . 1914. a szfővárosi 
Széchenyi gyógyfürdő igazgatói á l lásába 
hívták meg. Vezetése alat t a lakí tot ták át a 
fürdőt ha t a lmas méretűvé. Idegenforgalmi 
kérdésekben elismert szaktekintély. Cikkei 
és útleírásai főleg angol és spanyol szakla
pokban jelentek meg. 

Zombory Lajos, festőművész, szül. Sze
ged, 1867 jan. 9. Pályáját egészen fiatalon 
kezdte mint építési rajzoló, később egyide
jűleg festészettel is foglalkozott. 1892. már 
építészeti pályadíjat nyert . 1894. két ízben 
nyerte meg a szegedi kultúrpalota építésére 
hirdetett pályadíjat . Számos házat épített 
Szegeden és másutt . 1898. végleg a festé
szetre tért át és Münchenben folytatott ta
nulmányokat . Több ösztöndíjat nyert, végül 
1902. a szolnoki művésztelepre költözött. A 
háború alatt festőiskolát létesített Szolnokon. 
Számos nagysikerű kiállítást rendezett. Ma
radandó értékű művei többek között A ma
gyar bika, őszi szántás, Bikagúlya, Huszár-
verseny. 1928. kb. 30 festményt szülőváro
sának és Szolnoknak ajándékozott . 

Zongor Béla, ev. esperes-lelkész, szül. 
Alsóbükk, 1882 ápr. 14. Iskolai tanulmá-
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nyait a soproni theol. Akadémián és a hallei 
egyetemen végezte, majd 1904. Győrött lel
késszé avatták. Pápán mint segédlelkész 
kezdte meg működését, majd Győrött hit
oktató, uraiújfalui és 1917 óta körmendi lel
kész. 1918 óta a vasi közép egyházmegye 
esperese. 1928. a dunántúli egyházkerület 
al- és a magyarhoni egyetemes egyház fő
jegyzőjévé választatott. Egyházirodalmi írá
sokkal foglalkozik. 

ú>rkóczy Samu (zorkóczi), r.-t. vezér-
igazg., szül. Radvány, 1869 nov. 9. Közép
iskoláit Pozsonyban, a bányamérnöki fő
iskolát Selmecbányán végezte, ahol kohó
mérnöki oklevelet szerzett. Tanulmányainak 
befejezése után a főiskola tanársegéde lett. 
1894. mint a Rimamurány-Salgótarjáni Vas
mű r.-t. mérnöke Salgótarjánba került. 1905. 
az ózdi gyár igazgatója lett, majd 1910. a 
bpcsti vezérigazgatóságnál központi műszaki 
igazgatóvá nevezték ki. Csakhamar feltűnt 
nagy szaktudásával és a részvénytársaság 
irányításában rövidesen vezető szerephez ju
tott. 1927. műszaki vezérigazgatóvá válasz
tották. A Bpesti Mérnöki Kamara alelnöke, 
az Orsz. Magyar Bányászati és Kohászati 
Egyesület elnöke, a Magyar Anyagvizsgálók 
Egyesületének alelnöke, a soproni bánya- és 
kohómérnöki vizsgálóbizottság tagja, az ózdi 
ev. egyház felügyelője. 

Zoványi Jenő, egyet. ny. r. tanár , szül. 
Zovány, 1865 szept. 11. Középiskoláinak el
végzése után Utrechtben és Kolozsvárott teo
lógiai tanulmányokat folytatott és 1889. a 
sárospataki főiskolán teológiai magántanár i 
képesítést nyert 1891—94-ig Kolozsvárott, 
1894- 1901-ig Tiszaföld váron lelkészkedett, 
majd Sárospatakon teol. tanár lett. Egyidő-
hen szabadelvű teológiai felfogása miatt el
mozdították, később azonban felmentették 
és visszakapta katedráját. 1914. a debreceni 
egyetem ny. r. tanárává nevezték ki. A kom
munizmus alatt tanúsított magatar tása miatt 
elítélték és megfosztották lelkészi jellegétől. 
Főbb munkái : Tanulmányok a magyar pro
testáns egyház és irodalom történetéből, A 
cocceianizmus története, A reformáció Ma
gyarországon, A mohácsi vész, Magyarországi 
siwerintendentiák a XVI. században, Teoló
giai ismeretek tára, Egyetemes főgondnok és 
főconsistorium a magyarországi rendegyház
ban, Kossuth és Rákóczi, A reformáció egy 
háza, Kisebb dolgozatok a magyar protes
tantizmus történetének köréből, Puritánus 
mozgalmak a manyar ref. egyházban, Ágens-
választás V61 63-ban, A reformáció Magyar
országon 1565-ig, A felvilágosodás története. 

Zöld Márton ísióacárdi) , ny. honvédtá
bornok, szül. Szekszárd, 1865 ápr. 25. A bu
dapesti Ludovika Akadémián végezte kato-
nni Innu 'mnnva ' l . Λ Mibnrú kitörése u tán 
Dalmáciában, majd Volhiniában, Bukovi
nában, Kelet-Galiciában és Olaszországban 
tette fényes fegyvertényeivel ismert té nevét. 

A trebinjei csa tában végrehajtot t haditet té
ért 1914. a legfelsőbb el ismerésben része
sült. A raracei csa tában 1916., oly hősiesen 
viselkedett, hogy a király a magyar nemes
séggel és a III. o. vaskoronarenddel tüntet te 
ki. A Kárpátokban vívott harcokban a III. 
o. ka tonai érdemkereszt te l és ismételt leg
felsőbb elismeréssel tüntet ték ki . Vitézségé
nek és katonai képességének Kelet-Galiciában, 
a Lysonián adta bizonyítékát , hol a túl
erőben levő orosz támadás t fényesen visz-
szaverte. Elismerésül a III. o. Lipót-renddel 
és a szász Albrecht-rend tisztikeresztjével 
tünte t ték ki. A másodosztá lyú vaskeresztet 
Z. a keletgaliciai ha r cokban érdemelte ki . 
Az összeomlás u t án ezredét, teljesen rendben 
hozta haza az olasz frontról . Tagja volt a 
Nemzeti Hadseregnek és kiváló működésé
nek elismeréséül a ko rmányzó t á b o r n o k k á 
nevezte ki. 

Zrínyi Károly, nyűg. taní tóképezdei 
igazg. szül. Csáktornyán, 1861 jan. 1. A ta
nítóképző intézetet 1879. végezte el, t anár i 
vizsgát 1887. tett. 1879 óta működöt t Csák
tornyán, előbb mint elemi isk. tanító, ké
sőbb polg. isk. tanár, majd a tanítóképző
intézet tanára s 1907—18. igazgatója. 1918. 
Somogycsurgóra helyezték át, a megszállás 
következtében, ahol mint tanítóképezdei igaz>-
gató 1922. 43 évi működés után nyugalomba 
vonult. Négy évtizedes működése alatt ve
zetőszerepet töltött be az összes kulturális 
és társadalmi a lakula tokban úgy Csáktor
nyán, mint Somogycsurgón. Csáktornyán a 
Muraköz c ímű kétnyelvű lapnak volt szer
kesztője s e mellett megyei és fővárosi napi-
és szaklapokba cikkeket írt s Csáktornya 
monográfiáját is megírta. Most Kispesten el
nöke a Wekerletelepi Társaskörnek, a Hangya 
felügyelőbizottságának és a Kispesti Ébredők 
Egyesületének, alelnöke az iskolai gondnok
ságnak. Hosszú és értékes pedagógiai mun
kásság után a legfelsőbb helyről jövő elis
merés nyilvánítása mellett vonult nyuga
lomba. 

Zsacskó Béla, törv.-bíró, szül. Pil iscsaba, 
1887 márc . 27. Középiskolai t anu lmánya inak 
elvégzése u tán Bpesten jogot tanul t . 1912. 
dok to r rá avat ták . 1909—11. ügyvédjelölt 
volt. 1911. ál lami szolgálatba lépett. 1913. 
bírói vizsgát tett és tvszéki jegyzővé nevez
ték ki . Résztvett a hábo rúban és mint fő
hadnagy-hadbí ró szerelt le. 1919. a bpesti 
büntetőtvszéken bíró lett és mint ilyen 
előbb vizsgálóbíróként, majd az egyik ítélő-
tanácsban, u tóbb egyesbíróként működöt t . 
1928. kúr ia i lanácsjegyzőnek osztot ták be. 
Több tá rsada lmi egyesület tevékeny tagja. 

Zsadányi Guido (szepesszombati), járási 
főszolgabíró, szül. Kassa, 1887. Középiskoláit 
szülővárosában, egyet, tanulmányai t Kolozs
várott végezte, majd mint közigazgatási gya
kornok Szepes vármegye szolgálatába lépett. 
A háború alatt mint főhadnagy harctéri szol-
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gálatot teljesített és a Signum Laudist és a 
koronás arany érdemkeresztet kapta meg. 
1919. Salgótarján szolgabírája lett és 1923 
óta mint balassagyarmati járási főszolgabíró 
működik. Az ev. egyház tanácsosa. A Balassa
gyarmati Hitelszövetkezet elnöke, a vmegyei 
törv.-hat. biz. tagja. 

Zsámboki Miklós, gordonkaművész, az 
Orsz. Magy. Kir. Zeneművészeti Főiskola 
tanára, szül. Körmöcbányán, 1890 szept. 11. 
Zenei tehetsége már gyermekkorában muta t 
kozott. Először zongorázni tanult és 12 éves 
korában már istentiszteleteken orgonázott . 
Zenei tanulmányai t a Zeneakadémián, Pop
per Dávidnál fejezte be, majd az egyetemre 
iratkozott , ahol bölcsészeti t anu lmányokka l 
foglalkozott. A háborút , mint huszárfőhad
nagy küzdötte végig és Károly-csapatkereszt 
kitüntetésben részesült. Leszerelése u tán a 
magy. kir. operába került , mint gordonkás , 
majd a Nemzeti Zenede t aná ra lett. 1920. 
kezdte meg önálló hangversenyeit és mint 
kamarazenész külföldön: Ausztr iában, Olasz
országban, Svájcban és Spanyolországban 
rendezett hangversenyeket . 1921 óta a Zene
művészeti Főiskola tanára . Állandó gordon
kása a Hubay Jenő kamarazene- társaságá
nak. Budapest zenei életének egyik ki tűnő
sége. 

Zsarkó Pál , min. t i tkár , szül. Orsova, 
1884 jún. 18. Középiskoláinak végeztével 
jogi és orvosi t anu lmányoka t folytatott a 
kolozsvári, bpesti, berlini és párisi egyete
meken. 1910. Bpesten jog- és ál lamtudomá
nyi doktorrá avatták. 1911. a vallás- és köz
oktatásügyi minisztérium szolgálatába lé
pett, ahol fokozatos előléptetések után, 
mint min. t i tkár a VH/a. ügyosztály fő
nöke lett. Mint tartalékos főhadnagy a há
borúban fronlszolgálatot teljesített. 

Zsedcnyi Béla (lőcsei), jogakadémiai 
nyilv. r. tanár, egyet, m.-tanár, szül. Akna-
suhatag, 1894 ápr. 5. Középiskoláit Nagysze
benben és Mármarosszigeten, jogakadémiai 
és egyetemi tanulmányai t Mármarosszigeten 
és Bpesten végezte, ahol jogi és államtudo
mányi doktorátust szerzett. A háborús esz
tendők alatt harctéri szolgálatot teljesített. 
Kitüntetései: a Johannita-rend lovagkeresztje 
Ά csillaggal, a III. oszt. katonai érdemkereszt, 
az ezüst és bronz Signum Laudis a kat. ér
demkereszt szalagján a kardokkal, a nagy
ezüst vitézségi, a sebesülési érem, a Károly-
csapatkereszt és a Mariannerkereszt. 1919. 
Komárom város aljegyzőjévé választották. 
A cseh megszállás alatt az eskü letételét 
megtagadta és összeesküvésben való részes
ség miatt a megszálló hatalom elfogatta. 
Kiszabadulása után 1919. olaszliszka-tolcsvai 
birtokára ment, ahol gazdálkodással foglal
kozott. 1925. a miskolci ev. jogakadémia ny. 
rendes tanárává hívták meg a közjog, poli
tika és nemzetközi jog tanszékére. 1928. e 
tanszék nyilv. r. tanárává nevezték ki. Ugyan

ezen idő óta a pécsi tud. egyetemen a poli
tika magántanára . 1929. a miskolci ev. jog
akadémián meghirdette a saj tótudományról 
szóló előadássorozatát, amivel egyben ezt a 
tudományágat először vitte be a magyar fő
iskolák tanterveibe. A tiszai ev. egyházkerü
let főjegyzője. Nagyarányú irodalmi tevé
kenységet fejt ki. Megjelent müvei közül ne
vezetesebbek: A felsőházi javaslat, A cseh
szlovák köztársaság alkotmánya, A demokrá
cia válsága, A képviselőjelölés, A vacuum 
iuris, A sajtőtudomány létjogosultsága és 
feladatai c. müvei. Publicisztikai és tudo
mányos értekezései és cikkei a különböző 
napi lapokban és folyóiratokban jelennek meg. 

Zseltvay Elemér, r.-t. vezérigazg., szül. 
Varannó, 1881 nov. 3. Középiskoláinak és 
a keresk. akadémiának elvégzése után hosz-
szabb külföldi t anu lmányú t ra ment . Vissza
térve a Magvar Gazdák Vásárcsarnokel lá tó 
Szövetkezetének kötelékébe lépett. 1911. az 
akkor megalakult , ,ΜΕΗ" vezetésére hívták 
meg. Elsőrangú szervezőképességeivel sike
rült elérnie, hogy az elszakított országrészek 
viasz- és mézkereskedelme ma is Budapes
ten keresztül bonyolódik le. Értékes külföldi 
kapcsola tokat létesített, melynek eredmé
nyeként ma a vezetése alatt áMó társaság 
domináló szerepet töltött be Kelet-Európa 
méz- és viaszskereskedelmében. 

Zsembery Gyula, siófoki közs. főjegyző, 
v. polgármester, szül. Radvány, 1883. Közép
iskoláit Besztercebányán, egyet, tanulmányai t 
Bpesten végezte. 1905. jog- és ál lamtudo
mányi doktorátust szerzett. Tanulmányainak 
befejeztével Zólyom vm. szolgálatába lépett. 
1910. aljegyzője lett, 1919. pedig Körmöc
bánya város polgármesterévé választotta, 
ahonnan a megszállás következtében távozni 
volt kénytelen. 1921 óta Siófok község fő
jegyzője, a község szociális és kulturális fej
lődése nagy részben a Zs. nevéhez fűződik. 
Veszprém vm. törv.-hat. bizottságának tagja, 
a Mentőegyesület ügyv. igazgatója, az Isko
lánkívüli Népművelödési Bizottság elnöke, a 
R. Kat. Világi Tanács elnöke, a Balatonvidéki 
Takarékpénztár igazgatósági tagja. 

Zsembery István (zsemberei és berzsenyi), 
v. főispán, a Magánalkalmazottak Bizt. Int. 
elnöke, szül. Bpest, 1879 jún. 26. Középisko
láit és egyet, tanulmányait Bpesten végezte, 
majd jogi doktorátust és ügyvédi oklevelet 
szerzett. Tanulmányainak befejeztével ügy
védi irodát nyitott és előbb Sáros, majd Sop
ron vármegye tb. tiszti főügyésze volt. A há
ború alatt harctéri szolgálatot teljesített és 
megkapta az I. oszt. ezüst vitézségi érmet, 
a II. oszt. vöröskereszt hadiékítményes ér
mét, a török Osmanje-rend középkeresztjét 
és a vaskoronarend III. osztályát. A Ferenc 
József-rend és a Máltai lovagrend lovagja, 
továbbá a francia L'Instruction Publique 
tisztje. Az első nemzetgyűlési választásokon 
képviselő lett, majd kormánybiztos-főispánná 
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nevezték ki Sopron város, valamint Sopron, 
Mosón és Pozsony vármegyék területére. 
1928 óta elnöke a Magánalk. Bizt. Intézeté
nek. Zs. a magyarországi katolikus mozgal
mak egyik vezető egyénisége. Az Orsz. Kat. 
Népszövetség és a Katolikus Kör alelnöke, 
úgyszintén számos egyházi intézmény veze
tője. A Magyar Kat. Almanach szerkesztő
bizottságának elnöke. 

Zsengellér Ferenc (vitéz), vezérigazg., 
szül. Cegléd, 1891 aug. 5. Középiskoláit Ceg
léden, a kereskedelmi akadémiát Bpesten 
végezte. Tanulmányainak befejezése u tán a 
hódmezővásárhelyi Közgazdasági Bankban 
működött . A háborúban harctéri szolgálatot 
teljesített mint főhadnagy és a nagy- és kis-
ezüst vitézségi éremmel, a Károly-csapat-
kereszttel és a sebesülési éremmel tüntették 
ki. 1920. ceglédi Közgazdasági Banknál mű
ködött, ahová meghívás útján választották 
meg főkönyvelőnek és még ugyanez évben 
a Városi Takarékpénztár cégvezető-főköny
velője lett, ugyancsak meghívás útján, ahol 
1923 óta az intézet ügyvezető igazgatója, majd 
1929 óta fenti intézet vezérigazgatója. Háborús 
szolgálataiért 1925. vitézzé avatták. A város 
közéletének tevékeny tagja. A helyi vívó
szakosztály elnöke és a Polgári Céllövő 
Egyesület alapítója. Az Első Ceglédi Tégla
gyár igazg. ta^ja, városi pénzügyi bizottsági 
tag, Cegléd város vállalatainak és több hely
beli vállalatnak és egyesületnek felügyelő
bizottsági tagja. : 

Zsigmondy Jenő, ügyvéd, szül. Budapest , 
1888 júl. 4. Tanulmányai t a bpesti egyete
men végezte, ahol 1909. jog- és á l lamtudori , 
1913. ügyvédi oklevelet nyert . Előbb Polónyi 
Dezső irodájában jelöltösködött , majd aty
jával együtt működött , mint ügyvéd. 1915. 
hadszolgálatra vonult be és a leszerelésig 
a fronton teljesített szolgálatot. A ka tona i 
érdemkeresztet és a Károly-csapatkeresztet 
kapta meg. Sportműködése jelentős. Évekig 
volt Magyarország tenniszbajnoka. Résztvett 
a londoni és stockholmi olimpiászon, ahol 
a világ legjobb versenyzőit legyőzte. 1924. 
a Kehrling páros mérkőzésben a párisi 
olimpiász III. helyezettje volt. Nyertese volt 
a Prága bajnokságának és ezenkívül is sok 
díjat nyert . Három éve golfozik. Ε téren is 
számos első díjat szerzett és tagja a váloga
tott csapatnak. A Tennisz-Szövetség elnöke, 
a Tennisz-Club tb. tagja, a M. A. C , a K. 
M. A. C , a Bpesti Lawn Tennis Club, az 
Országos Kaszinó és az Uri Club tagja. Több 
mint negyven bajnokság nyertese. 

Zsigmondy Jenő, ág. h. ev. egyetemes 
egyházi és iskolai főfelügyelő, felsőházi tag, 
szül. Bpest, 1849. Középiskoláit a főváros
ban, egyetemi tanulmányai t Bpesten és 
Bécsben végezte. Ügvvédi vizsgájának leté
tele után irodát nyitott és hosszú évtizede
ken át Bpesten folytatott gyakorlatot . 21 
éven át tagja volt a bpesti ügyvédi k a m a r a 

vá lasz tmányának és ha t esztendőn át a Kú
ria ügyvédi t anácsának . Kitűnő képességei 
és nagy jogi tudása révén a magyar jogász
tá r sada lom vezető egyéniségeinek sorába 
emelkedett . 1911. az egyházkerület főfel
ügyelőjévé választot ták és mint ilyen tagja 
volt a régi főrendiháznak. Az új felsőház
ban, mint az ev. egyház főhivatalnoka fog
lal helyet. 

Zsigmondy Kálmán, min. tanácsos, szül. 
Bpest, 1882 máj . 3. Középiskoláit és az egye
temet Bpesten végezte, ahol jog tudományi 
doktori oklevelet nyert . 1905. mint bírósági 
joggyakornok kezdte meg működését . 1909~ 
pénzügyi fogalmazóvá nevezték ki a lőcsei 
pénzügyigazgatósághoz. 1912. a bpesti adó
felügyelőséghez helyezték át. 1913. pénzügyi 
s.-titkárrá léptették elő, amikor is a pénz
ügyminisztérium hitelosztályába került . 1918. 
min. t i tkár rá nevezték ki, 1919. osztá lytaná
csosi címet és jelleget nyer t és ezen idő óta 
vezeti a pénzügyminisz tér ium hi telosztályát . 
1924. valóságos min. tanácsossá nevezték 
ki. Fá radha t a t l an munkásságáér t a II . o. 
érdemkereszttel és a II. o. polgári hadi ér
demkereszttel tüntették ki. 

Zsitvay Géza, kúr ia i bíró, szül. Magyar
óvár, 1873 febr. 25. Középiskolai t anu lmá
nyai t Pozsonyban és Szombathelyen, a j o 
got a pozsonyi jogakadémián és a bpesti 
tud.-egyetemen végezte. Tanu lmánya i elvég
zése u tán bírói pá lyára lépett. Igazságügyi 
szolgálatának első idejében különböző vi
déki b í róságokon működöt t , majd felkerült 
a kir. í télőtáblához, a h o n n a n 1921. mint 
kúr ia i bírót a magy. kir . Kúriához nevezték 
ki. Széleskörű jogi i rodalmi tevékenységet 
fejt ki és különböző jogi szaklapokba szá
mos nagyfontosságú tudományos értekezést 
írt . 

Zsitvay Tibor (zsitvateöi), igazságügy
miniszter, a képviselőház v. elnöke, szül. Po
zsony, 1884. Középiskolai és jogi tanulmá
nyainak befejezése, valamint jogtudori ok
levelének elnyerése u tán 1909. ügyvédi vizs
gát tett, majd irodát nyitott és az állam
vasutak ügyésze lett. 1914. igazságügymi
niszteri megbízás alapján a bírák és ügyé
szek továbbképző tanfolyamán adott elő. Az 
ál lamvasutaknál rövidesen a fegyelmi bíró
ság előadói, majd elnöki tisztét foglalta el. 
1919. a kereszténypárt alapításában vett részt 
és a pár t programmkészítő bizottságában 
működött . 1919. Kecskemét kormánybizto
sává nevezték ki, a román csapatok azon
ban hivatala elfoglalása előtt letartóztat ták. 
Kiszabadulása u tán megkezdte működését . 
Városa rendőrségét soronkívül államosította 
és a közbiztonság érdekében hata lmas mun
kásságot fejtett ki. 1920. saját kérelmére 
felmentették állásától, visszatért a Máv. ve
zetőügyészi székébe és folytatta ügyvédi gya
korlatát. 1921. Kecskemét tá rsada lmának 
gyűlésén az egységespárt megalapítását ja-
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vasolta. 1922. Kecskemét II . kerülete nemzet
gyűlési képviselőjévé választotta. A Házban 
előbb, mint a mentelmi és az igazságügyi 
bizottság előadója, majd mint az I. bíráló 
bizottság elnöke működött . 1924. a nemzet
gyűlés alelnökévé, 1926. pedig elnökévé vá
lasztották. A frankhamisítási bűnügy politi
kai hátterének megvizsgálására kiküldött 
parlamenti bizottságnak elnöke volt. Az or
szággyűlési választások alkalmával a rétsági 
kerület mandátumát nyerte el. 1927. a kép
viselőház egyhangúlag az elnöki székébe he
lyezte. 1929. a politikai pártok helyeslése 
mellett igazságügyminiszterré nevezték ki. 
Első miniszteri ténykedése a sajtótörvény 
korszerű megreformálását irányzó törvény
tervezet elkészítése volt. A meghívott szak
emberek véleményének hatása alatt újból át
formálta a törvényjavaslatot. Közéleti sze
replése alatt számos nagyjelentőségű intéz
ményt létesített. Kecskemét városának hét 
tanyai templomot, nyolc lelkészlakot, számos 
különféle iskolát, internátust, sporttelepet, 
új postapalotát építtetett. A tiszaugi vasutak 
és a közúti híd létrejötte is nevéhez fűződik. 
Az Orsz. Diákszövetség, a Diákotthon, az 
egyetemi zászlóaljak megvalósítása érdeké
ben már egyet, hallgató korában értékes 

munkásságot fejtelt ki. Par lament i beszédei 
az általános érdeklődés középpontjában ál
lanak. Képviselői, házelnöki tevékenysége 
képviselőtársai körében, politikai pártál lásra 
való tekintet nélkül, megbecsülést és elisme
rést váltott ki. 

Zsivkovics Aladár, tiszti főorvos, szül. 
Soborsin. Középiskoláit és egyet, tanulmá
nyait Bpesten végezte. Tanu lmánya i befeje
zése u tán katonaorvos, majd Mezőberény és 
Kondoros hatósági orvosa volt. 1905 óta Ceg
léd város tiszti főorvosa és kórházi igazgató. 
A háború alatt az internál tak gyógykezelé
sét végezte, amiér t az ezüst hadiéremmel 
tüntették ki. Jelenleg egy új polgári kórház 
felállításán fáradozik. Cikkei a helyi lapok
ban jelennek meg és a népegészségügyi ház 
(tüdővész, venerea) ügyében röpiratokat adott 
ki. A Ceglédi Vadásztársaság elnöke. 

Zsolnai Béla, egy. ny. r. tanár , szül. 1890. 
Középiskolai tanulmányainak befejezése után 
filológiai tanulmányokat folytatott és tanári 
oklevelet szerzett. Jelenleg a szegedi tud. 
egyetem francia filológiai tanára. Oktatói 
működése mellett behatóan foglalkozik iro
dalomtörténettel, í r szépirodalmi és színház
kritikát is. Cikkei a bel- és külföldi folyó-
irafokban jelennek meg. Önálló művei: Szig
ligeti Szökött katonája, Mikes levelei, Eszté
tikai szempontok a nyelvtudományban. Mikes 
és a francia szellemi élet, Az idegen szavak, 
Nyelvtudomány és szellemtörténet, Magyar 
janzenhták, Rákóczi Ferenc könyvtára, Nyel
vek harca, A látható nyelv. 

Zsolt Béla, újságíró, költő, szül. 1898. 
Tanulmányainak befejezése után, mint vi

déki újságíró kezdte pályafutását, később 
Bpestre került, ahol a Világ c. napilap mun
katársa lett. A lap megszűnése után a Ma
gyar Hírlap kötelékébe lépett. 1929. meg
alapította a Toll c. hetilapot, amelynek fő
szerkesztője volt. Egyike a legkiválóbb ma
gyar újságíróknak. Különösen politikai és 
társadalmi kérdésekkel foglalkozó cikkei kel
tették fel az érdeklődést, amelyekben a köz
napi élet mozzanataiból hámozza ki az álta
lánosan emberi megnyi 'vánulásokat . A ma
gyar szimbolikus lira utolsó korszakának 
egyik legizmosabb költője, aki új lendülettel 
frissítette fel a hanyat ló irodalmi irányt. 
Önálló művei : Zsolt Béla verseskönyve, Hiába 
minden, Igaz könyv, Házassággal végződik, 
Lohengrin bukása, Harmincéves férfiak. 

Zsombor Géza, ny. á l lamti tkár , szül. Sop
ron, 1871. Tanulmányainak elvégzése után 
közgazdasági pályára lépett. Ez időtől kezdve 
élénk politikai és egyéb közérdekű tevékeny
séget fejt ki . A dunántúl i polgári demokrata 
mozgalom megszervezése körül jelentékenyen 
közreműködött . A Friedr ich-kormány meg
hívta a nemzetiségi minisztérium politikai 
á l lamti tkárának. Az országos demokra tapár t 
elnökségi tagja, a XVIII. ker. demokrata
kör elnöke. A Magyar-osztrák Gazdasági Ka
mara, valamint a bécsi Ung.-öst. Handels
kammer társelnöke. Az Országos Iparegye
sület elnökségi tagja. Az Országos Közérdekű 
Lakásépítő, a Raps Ferenc r.-t. és a Láng-
féle Óragyár r.-t. elnöke, valamint számos 
más ipari és kereskedelmi vállalat igazgatósági 
tagja. Élénk közgazdasági és publicisztikai 
tevékenységet fejt ki. öná l ló művei: A Du
nántúli reformáció és ellenreformáció és A 
nemzetiségi mozgalom nyugatmagyarországi 
történetéről. 

Zubkovics György, görögkeleti püspök, 
főrendiházi tag, szül. Bpest, 1878 ápr. 23. 
Középiskoláit Bpesten, h i t tudományi tanulmá
nyait pedig a csernowitzi egyetemen végezte. 
1903. a teológia doktorává avatták. 1901. dia
kónussá - e v e z t é k ki, majd a temesvári püs
pöki aulában, mint t i tkár működöt t . Az 1901-i 
püspöki zsinat budai görögkeleti szerb megyés
püspökké választotta és legfelsőbb királyi 

j jóváhagyás u tán püspöki székhelyét Budán, 
| 1913. elfoglalta. 1913. a régi főrendiháznak 
I tagja volt, s 1927. mint a görögkeleti egyház 

képviselője, a felsőház tagja lett. 

Zulawsky Andor (lovag), ny. min. tan., 
szül. Tőketerebes, 1866 jún. 28. Középiskoláit 
Bpesten, főiskolai tanulmányai t Bécsben vé
gezte, majd katonai pályára lépett. Előbb a 
12. cs. és kir. gy.-e. hadnagya lett és Rudolf 
t rónörökös mellett teljesített szolgálatot. Mint 
százados, a nagyszebeni, később a bpesti cs. 
és kir. hadapródiskola tanára volt. 1898. a 
keresk. minisztérium iparoktatási és ipar
fejlesztési osztályában nyert beosztást. 1900. 
szakiskolai, 1911. felsőiskolai igazgató lett. 
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1914. pedig iparoktatási kir. főigazgatóvá ne
vezték ki. 1926. min. tanácsosi rangban nyu
galomba vonult. A szfőv. törv.-hat. bizott
ságának tagja. A Regnum Marianum egyház
község felügy. bizottságának elnöke, a TESz. 
társelnöke. Megjelent munkái : Példatár a 
szolg. szabályzat magyarázatához, Járőrök 
(kézikönyv), Útmutatás a perspektíva taní
tásához, Iparoktatás Magyarországon. A Fe
renc József-rend, a II. oszt. polg. hadiérdem
kereszt, a Signum Laudis és a porosz vörös 
Sasrend tulajdonosa. 

Zwillinger Ferenc, ügyvéd, szül. Eszter
gom, 1876 máj . 24. Középiskoláit Esztergom

ban, egyet, tanulmányai t Bpesten végezte. 
1902. ügyvédi oklevelet • nyert és Esztergom
ban telepedett le. A háborúban mint népfel
kelő százados katonai szolgálatot teljesített. 
Az esztergomi társadalmi életnek egyik kiváló 
alakja, az izr. hitközség elnöke, vm. tb. tiszti 
főügyész, vm. bizottsági és városi képviselő
testületi tag, számos más megyei és városi 
bizottságnak tagja. Az Esztergomi Független
ségi Pártnak 20 éven át t i tkára és 8 éven át 
ügyv. alelnöke volt. Értékes szakcikkei a 
helyi lapokban s a fővárosi jogi folyóiratok
ban jelentek meg. Híres mügyüjteménye van, 
mely esztergomi vonatkozásban egyedülálló. 




