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Ybl Ervin, műépítész, művészettörténész, 
szül. 1890. Az építésművészet történelmének 
egyik legjelesebb magyar ismerője. Számos 
jelentőségteljes könyvet írt a különböző ko
rok építési irányáról. Tanulmányai, cikkei a 
napilapokban és folyóiratokban jelennek 
meg. önálló művei: Az ornametika, Az an
tik és a modern művészet, A gótikus szob
rászat Olaszországban, Az utolsó félszázad 
művészete, Donatello. A Budapesti Hírlap 
művészeti kritikusa. 

Igaz Béla, pápai prelátus, felsőházi tag, 
szül. Lábod (Somogy vm.), 1865 jan. 8. Közép
iskolai tanulmányainak befejezése u tán a 
bécsi Pazmaneum növendéke volt, h i t tudo
mányi doktorrá a bécsi egyetemen avat ták. 
Hosszabb tanu lmányutaka t tett több nyugat i 
kultúrál lamban. 1898. püspöki t i t ká r r á ne
vezték ki. 1899. püspöki irodaigazgató lett. 
1912. kanonokká lépett elő és egyházmegyei 
tanfelügyelővé, valamint a pécsi papnevelő
intézet kormányzójává nevezték ki. Beha
tóan tanulmányozta a szociális, munkás , tan
ügyi és gazdasági kérdéseket. A pécsi. Kath. 
Legényegylet elnöke volt négy éven át. Cím
zetes dorozsmai apát . Baranya vm. gazdasági 
egyesületének alelnöke. Baranya vármegye 
választotta felsőházi taggá. 

Ignotus-Veigelsberg Hugó, író, a Nyugat 
főszerkesztője, szül. Budapest, 1869 nov. 2. 
Középiskoláinak befejezése u tán a bpesti 
egyetem jogi karán fejezte be tanulmányait . 
Még egyetemi hallgató korában kezdett iro
dalommal foglalkozni és 1891. a Hétnek, 
majd 1902. a Magyar Hírlap főmunkatársa 
lett. 1907 óta főszerkesztője a Nyugatnak. 
Irodalmi működésének elején főként szép
irodalmi téren tevékenykedett, később mind
inkább szociológiai kérdésekkel, iránycik-
kekke] és művészeti, valamint irodalmi ta
nulmányokkal foglalkozott, melyekben iz
mos tehetsége, hatalmas felkészültsége és 
sokoldalú műveltsége egyaránt érvényre ju
tottak. Írásait újszerű, egyéni modor, eredeti 
és minden esetben indokolt állásfoglalás, túl
finomult szellemesség és kiváló stílusérzék 
jellemzik. A proletárdikta túra bukása óta 
Bécsben és Magyarországon él s ismét át
vette a Nyugat szerkesztését. Főbb önálló 
művei: Slemil keservei, Versek, Vallomá
sok, Változatok a G-húron, Olvasás közben, 

Feljegyzések, Kísérletek, Színházi Dolgok, 
Egy év történelem, Ignotusz novelláiból, 
Versek. 

Ignotus Pál , í ró és hír lapíró , szül. 1901. 
Az Esti Kurir belső munkatársa , színházi és 
irodalmi kri t ikákat , valamint külpolitikai 
cikkeket ír. Komoly és elmélyedő kritikus, 
aki kri t ikáiban és társadalmi cikkeiben szel
lemes formában jól meglátott problémákat 
tárgyal. Tanulmányai a Hétben, a Nyugat 
ban, a Magyar írásban és a napi lapokban je
lennek meg. Utóbbi időben a Toll hasábjain 
láttak napvilágot érdekes társadalmi vonat
kozású írásai . 

Iklódy-Szabó Andor, (iklódi), h. állam
titkár, szül. Veszprém, 1880 okt. 13. Közép
iskoláit szülővárosában és Bpesten, 'egyet, 
tanulmányait Bpesten, Wienben, Berlinben és 
Parisban végezte. 1902. szerezte a budapesti 
tud. egyetemen doktori oklevelét. Utána a 
pestvidéki pénzügyigazgatóság szolgálatába 
lépett, közben a dévai pénzügyigazgatóság
nál is szolgált, majd 1905. központi szolgá
latra rendelték a pénzügyminisztériumba, 
hol fokozatosan miniszteri osztálytanácsossá 
lépett elő. Az összeomlás u tán a külügy
minisztériumba nevezték ki miniszteri taná
csossá, de még ugyanabban az évben a 
pénzügyminisztériumba került vissza. Azóta 
a hitelügyi főosztály vezetője. 1927. a h. 
ál lamtitkári címet, majd 1928. a h. állam
titkári jelleget kapta. Tevékeny részt vett az 
ország minden közhiteli kérdésének intézé
sében, a háború alatt a hadikölcsönök ki
bocsátásában, a háború után a békeszerző
déssel kapcsolatos állami adósságok és a 
közhiteli ügyek tárgyalásain és a velők 
összefüggő jogi alkotások előkészítésében. 
Igazgatósági tagja a Pénzintézeti Központ
nak, az Országos Központi Hitelszövetkezet
nek, a Magyar Földhitelintézetek Országos 
Szövetségének és néhány más vállalatnak. 
Kormánybiztosa a Kisbirtokosok Országos 
Földhitelintézetének, az Országos Magyar 
Ipari Jelzálogintézetnek és a két záloglevél-
kibocsátásra alakított szövetkezetnek. A köz
gazdaság terén kifejtett rendkívül értékes 
munkásságának, valamint a háború alatti 
szolgálatainak elismeréséül a Ferenc József
rend lovagkeresztjével és a II. oszt. polgári 
hadiérdemkereszttel tüntet ték ki. 
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Iklódy-Szabó János (iklódi), volt ország
gyűlési és nemzetgyűlési képviselő, szül. 
Veszprém, 1877 okt. 27. Középiskoláinak el
végzése után Bécsben, Lipcsében és Genfben 
folytatott jogi tanulmányokat , majd megsze
rezte a doktorátust is. Tanulmánya inak be
fejezése után Veszprém vármegye tb. főszol-
gabírájává választották meg. Később beren
delték a belügyminisztériumba. 1910. a nagy
vázsonyi kerület munkapár t i p rogrammal 
országgyűlési képviselőjévé választotta. A 
háború alatt a harctéren teljesített szolgála
tot és számos kitüntetést szerzett. A kom
mün alatt balatonfüredi ot thonába vonult 
vissza, majd a forradalom u tán egyik szer
vezője volt a veszprémmegyei kisgazda
pártnak. 1920. az első nemzetgyűlésen régi 
kerületét képviselte kisgazdapárt i program
mal és mint az egységespárt tagja kép
viselte kerületét, a második nemzetgyűlésen. 
Számos közgazdasági és közlekedésügyi ta
nulmánya jelent meg különböző szaklapok
ban és a napisajtóban. 

Illek Aladár, áll. rendőrségi főkapitány
helyettes, a belügym. rendőr i szervezeti osz
tályának különleges megbízatással működő 
tagja, szül. Bpest, 1878 febr. 4. Az á l lamtu
dományi államvizsga letétele u tán a rend
őrség szolgálatába lépett. Először a VI. ker . 
kapitányságon, majd a főkapi tányság köz
igazgatási osztályán teljesített szolgálatot. 
1914—17. az I. ker. kapi tányság h. vezetője, 
később a kihágási oszt. vezetője volt. Ez 
utóbbi beosztásában éveken át tagja volt a 
rendőrszemélyzet vizsgabizottságának és elő
adója volt a tiszti tanfolyamon a kihágási 
jognak és a rendőri büntetőbíráskodásnak. 
1923—28. a főkapitányság elnöki oszt.-nak 
élén állott. 1929. megkapta a főkapitányhelyet
tesi címet és azóta a belügyminiszt. rendőri 
szervezeti osztályán működik. A bpesti rend-
őrtisztikar nyugdíjpótló és segélyző egyleté
nek elnöke, a RAC ügyv. alelnöke. Működése 
alatt számos, — főleg a rendőr i bünte tőbí rás
kodás körét érintő cikkel gazdagítot ta a 
rendőri szaksajtót. A II. o. polg. had ié rdem
kereszt, a Vöröskereszt hadidíszítményes II. 
díszjelvénye, a jubileumi emlékérem tu la j 
donosa. 

Illés Andor, kir. főügyész, szül. Kőrös
mező, 1871 jún. 2. Gimnáziumi tanulmá
nyait Máramarosszigeten és Ungváron vé
gezte, a jogot a bpesti egyetemen hallgatta 
és ugyanitt szerzett bírói oklevelet. Igazság- j 
ügyi szolgálatát Máramarosszigeten mint I 
tvszéki joggyakornok kezdte meg, rövidesen j 
aljegyzővé lépett elő. 1898. albíró, 1900. al-
figyész lett. 1904. Beregszászba nevezték ki 
törvényszéki bírói rangban. Később ugyanitt 
mint vizsgálóbíró nyert beosztást, majd a 
munkásbiztosító bíróság h. elnökévé nevez- ! 
ték ki. 1908. a raáramarosszigeti ügyészség j 
vezetésével bízták meg. 1914. megkapta a ; 
főügyészhelyettesi címet. 1920. a nyíregy

házai ügyészségre osztották be, 1921. ugyan
ott főügyészi rangban a kir. ügyészség el
nöke lett. 1928. a nyíregyházai törvényszék 
elnökévé nevezték ki. Mint kiváló jogászt 
ismerik. Élénk szerepet játszik a város tár
sadalmi életében. 

Illés József (viski), egyet. ny. r. tanár , 
v. országgy. képviselő, szül. Huszt, 1871 nov. 
10. A bpesti tud. egyet. 1894-ben jogtudori 
oklevelet szerzett s igazságügyi szolgálatba 
lépett. A jogi kar a jánlatára a berlini, lip
csei, londoni és párisi egyetemen folytatta 
tanulmányai t . 1896. az igazságügyminiszté
r iumba rendelték, hol 14 éven át a magyar 
kir. polgári könyv előkészítésében vett részt. 
1913. ítélőtáblai bíróvá lépett elő, ugyan
akkor a huszti kerület egyhangúlag kép
viselőjévé választotta. A par lamentben több 
igazságügyi, köztük a kivételes ha ta lomról 
és koronázásról szóló javaslatok előadója 
volt. 1917. lemondott mandá tumáró l és a 
tudományegyetem jogi ka r án a jogtörténet 
nyilv. r. tanárává nevezték ki. A jogi szak
irodalom kiváló művelője. Önálló munká i : 
Az újkori alkotmányfejlődés elemei (1898), 
Az Anjou-kori társadalom és az adózás 
(1900), A magyar házassági vagyonjog az 
Árpádok korában. (1900), A magyar szerző
dési jog az Árpádok korában (1901), A tör
vényes öröklés rendje az Árpádok korában 
(1904), A magyar társadalom és állam szer
vezete a honfoglaláskor (1908), Bevezetés a 
magyar jog történetébe (1910). 

Illés Lajos, r.-t. igazg., szül. Dunaföid-
vár, 1897 júl. 1. Iskolai tanulmányai t Buda
pesten végezte, majd Dunaföldváron, később 
Bpesten textilvállalatot létesített. A vállalat 
megszűnése után az Általános Kereskedelmi 
Bank kötelékébe lépett, ahol igazgatóvá ne
vezték ki. A háború alatt harctér i szolgála
tot teljesített. 

I losvay Lajos (nagyilosvai), nyűg. á l lam
titkár, műegyetemi nyilv. r. tanár, a felső
ház tagja, szül. Dés, 1851 okt. 31. Közép
iskoláit Kolozsvárott, egyetemi tanulmányai t 
Bpesten végezte. Kémiai ismereteit Heidel
bergben, Münchenben és Par isban tökéletesí
tette. A bpesti egyetemen avatták bölcsész
doktorrá . Középisk. tanári oklevelét is u. ott 
szerezte meg. Működését a bpesti tud. egye
tem asszisztenseként kezdte meg. 1882. a J ó 
zsef műegyetem ált. kémiai tanszékére hívta 
meg h. tanárul , majd nyilv. r. t anár rá ne
vezték ki. Több éven át viselte a műegyetem 
dékáni és rektori tisztét. 1891. a M. Tud. 
Akadémia levelező-, 1905. rendes-, 1919. 
igazgató-, 1928. tb. tagjai sorába választotta. 
1916 óta két ízben viselte a másodelnöki tiszt
séget. 1910. a magyarláposi kerület munka
párt i p rogrammal képviselőjévé választotta. 
1914. a vallás- és közoktatásügyi miniszté
r ium ál lamti tkára lett és ugyanakkor régi 
kerülete ismét egyhangú választással küldöt te 
a parlamentbe. Értékes tanulmányokkal és 
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szakmunkákkal gazdagította a tudományos 
irodalmat. Számos tanulmányon és értekezé
sen kívül megjelent önálló művei: A kémia 
alapvonalai, Bevezetés a szerves kémiába, 
Budapest ásványos vizei és fürdői. A torjai 
büdösbarlang kémiai vizsgálata, A Balaton 
vizének kémiai viszonyai. Résztvett a Magyar 
Chemiai Folyóirat alapításában és annak 17 
éven át szerkesztője volt. A műegyetem tb., 
a Pázmány Péter tud. egyetem jubiláris dok
torává avatta. A Természettudományi Társu
lat és az Erzsébet Népakadémia elnökévé vá
lasztotta. Az Országos Közegészségi Egyesü
letnek 17 évig volt elnöke, a Magyar Kém. 
Szakosztálynak és a Magy. Kémikusok Egye
sületének íb. elnöke, a Magyar Földtani Tár
sulatnak, az Országos Közegészségügyi Egye
sületnek tb. tagja. A Budapesti Ref. Egyház 
presbitere és a Vili . ker. ref. egyházközség 
gondnoka. A Magyar Tud. Akadémia 1927. 
a felsőház tagjává választotta. 

Illyés Géza, egyetemi tanár , szül. Maros
vásárhely, 1870 május 24. A bpesti, berlini 
és párisi egyetemeken végezte tanulmányait . 
A sebészeti klinikán öt éven át működött , 
mint első tanársegéd. 1904. az urológiai se
bészetből m.-tanárrá képesítették. 1905. a bu
dapesti Poliklinika sebészeti osztályának fő
orvosa lett, majd egyetemi rk. tanárnak, ké
sőbb r. tanárnak hívták meg és az urológiai 
klinika igazgatójává nevezték ki. Számos 
szaktanulmánya jelent meg a bel- és külföldi 
orvosi lapokban. Főbb munkái : Az urológia 
tankönyve, A vesekőről, Tapasztalatok a ve
sesebészet köréből. Vesesebészet, über Pro-
statahypert! ophie, Erfahrungen in der Nieren-
chirurgie. 

üuiezky László, zeneszerző, szül. Nagy
becskerek, 1897 dec. 3. Középiskoláit Ung
váron, zeneművészeti tanulmányait Bpesten 
végezte. Mint tartalékos hadnagy résztvett 
a háborúban és a kis- és nagyezüst vi
tézségi éremmel tüntették ki. A könnyű 
tánczene művelője. Melodikus számai nagy 
népszerűségre tettek szert. 

Ilovszky János, nagykereskedő, orszgyűl. 
pólképviselő, szül. Budapest, 1888 május 20. 
Középiskolai tanulmányainak befejezése u tán 
hosszabb külföldi tanulmányuta t tett. Ké
sőbb átvette családja porcellán- és üveg
áru nagykereskedésének vezetését. A poli
tikai életben is jelentős szerepet tölt be. 
A Fehér Ház egyik alapítója. 1921. keresz
tény nemzeti párti programmal a főváros 
törv.-hat. bizottságának tagjává, 1926. a 
keresztény gazdasági párt programmjával a 
pesti déli kerület országgyűlési pótképvise-
jőjévé választották. 

Imre József (ifj.), egyet. ny. r. tanár, szül. 
Hódmezővásárhely, 1882 jún. 8. Középisko
láit szülővárosában, az egyetemet Kolozs
várott és Bpesten végezte. 1907. orv.-tud. ok
levelet szerzett. Tanu lmánya inak befejezése 
után mint gyakornok a bpesti I. szemklini

kán működött , majd tanársegéd lett. Közben 
Fre iburgban folytatott t anu lmányoka t . 1914. 
a bpesti egyetemen a szemészet tá rgykö. iből 
m a g á n t a n á r r á képesítették. A háború alatt 
több fővárosi had ikórház létesítésében és 

i vezetésében vett részt. Érdemeinek elismeré-
j séül a II. o. polg. hadiérdemkereszt te l , a 
í hadiékí tményes II. o. vöröskereszttel , a II. 
í ο porosz vöröskereszttel és a Chryser Kor

nél-éremmel tüntet ték ki. 1918. a pozsonyi 
egyetem ny. r. t aná rává nevezték ki. Az egye
temnek Pécsre történt költözésekor a szem
klinika átszervezési munkáját végezte el. 1923. 
az Egyesült Államokban a szemészet és szem
operációk tárgyköréből több előadást és tan
folyamot tar tot t . A magy. kir . Erzsébet tud. 
egyetem volt rektora , a pécsi Rotary Club 
volt elnöke, a Magyar Atlétikai Szövetség dél
nyugati kerületének elnöke, a Német Sze
mésztársaság tagja és az Inst i tute of Interna
tional Educat ion volt magyar képviselője. 
Számos orvos tudományi cikke, főleg a sze
mészeti kór tan és műté t tan köréből magyar, 
angol és spanyol nyelven jelent meg. 

| Imreh József, főszolgabíró, szül. Sepsí-
! kőröspatak, 1868 jan. 1. Középiskoláit Ko-
! lozsvárt, jog- és á l l amtudományi tanulmá

nyait Budapesten és Nagyváradon végezte. 
Tanu lmánya inak befejezése u tán a gyulafe-

: hérvári kir. törvényszékhez kerül t és idő
közben a telekkönyvi szakvizsgát is letette. 
1894. Gyulafehérvár sz. kir. város főjegyzö-

i jévé választotta, 1894. balásfalvi szolgabíró 
és 1901 a nagyenyedi j á r á s főszolgabírójává 
választották. 1908—1918-ig a verespataki 
j á rás főszolgabírája. A román megszállás 
után 1918. a Belügyminisztér ium idegen-el
lenőrző hivata lának egyik osztályvezetője, 
1919. a kommunizmus kitörése vitáu vissza
menekült Erdélybe, honnan 1921. visszatért 
és mint menekült főszolgabírót az alsóda-
basi j á rásba osztották be. 1924. nyugdíjaz
ták és mint joghatósággal felruházott pest
vármegyei tb. főszolgabíró ingyenesen mű
ködik. Szakirodalmi munkásságot fejt ki, 
Az uni tár ius egyház tanácsosa, több egyházi 
és tá rsadalmi egyesületnek tagja. 

Imre József id., orvos, nyűg. egyet, ta
nár, szül. Hódmezővásárhely, 1851 dec. 18. 
Orvosi oklevelének megszerzése u tán ma
gángyakorlatot folytatott. Megalapítója és 
vezetője a hódmezővásárhelyi szemkórház
nak. 1909-től mint a kolozsvári, majd a sze
gedi egyetem szemészeti tanára működött ; 
1924 végén nyugalomba vonult. Jelentős 
szakirodalmi munkásságot fejtett ki, főleg a 
szemorvoslás terén. 1925. Orvosi etika címen 
önálló munkája jelent meg. Több évtizedes 
kiváló egészségügyi szolgálatainak elismeré
séül a kir. tanácsosi címmel, a Ferenc Jó
zsef-rend lovagkeresztjével, a polg. hadiér
demrend II. osztályával, a német vöröske
reszt II. o. díszjelvényével és a Signum Lau-
disszal tüntették ki. A hódmezővásárhelyi 
szemkórház megszervezése és kifejlesztése 
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körül elért érdemeiért a város díszpolgárává 
választották. Az 1927. összeüli országgyűlés 
felsőházának a városi törvényhatóság által 
megválasztott tagja. 

Imre Sándor, egyel. ny. r. tanár , szül. 
Hódmezővásárhely, 1877 okt. 13. Kolozsvárt 
lett fii. doktor, azután Heidelbergben és Lip
csében folytatta tanulmányait. 1900. Kolozs
váron gimn. tanár, 1908. Bpeslen a Pedagó-
giura tanára, majd 1918. igazgatója lett. 1904, 
a kolozsvári, 1912. a bpesli tud. egyetemen ma
gántanári képesítést nyert. 1918. nov. vallás-
és közoktatásügyi h. államtitkár, 1919. aug. 
az első nemzeti kormányban vallás- és köz
oktat, miniszter, 1919. aug. 16-tól 1924. dec. 
31-ig a vallás- és közokt. min. adminisztra
tív, államtitkára; ekkor nyugalomba vonult . 
1925. jan. 31 óta a szegedi tud. egyetem böl
csészeti karának meghívására ott a nevelés
tudomány tanára. Irodalmi munkássága széles
körű, a neveléstudomány és a művelődéspoli
tika kérdéseivel foglalkozik. Önállóan megj. mű
vei: Gróf Széchenyi István nézetei a nevelés
ről (1904), A nevelés sorsa és a szocializmus 
(1909. második kiadás 1920), Nemzetnevelés 
(1912), .1 magijai- nevelés körvonalai (1920), 
A családi nevelés főkérdései (1925), Nevelés
tan (1928), stb. 1913—1918. szerkesztette a 
Magyar Pedagógiát, 1925 óta a Szülők Könyv
tálát. 

Incze Sándor, lapszerkesztő, szül. Ko
lozsvár, 1890. Középiskoláinak befejezése 
után a hírlapírói pályára lépett. Kolozsvárott 
színházi hetilapot indított, amely az első 
ilyennemű vállalkozás volt Magyarországon. 
Budapestre költözött és megalapította a Szín
házi Életet, amelynek ma is főszerkesztője. 
I. a színházi és társadalmi élet intimitásai
nak színes közlésével új zsanért teremtett 
meg a zsurnalisztikában és előmozdította a 
közönségnek a színpad eseményei iránti ér
deklődését. 

!ní'ig Ottó, író, hír lapíró, szül. Brassó, 
1890 nov. 18. Középiskoláit Kolozsvárott vé
gezte. Résztvett a háborúban és a bronz vi
tézségi éremmel és a Károly-csapatkereszt 
tel tüntették ki. A háború után az újságírói 
pályára lépett és a kolozsvári Ellenzék c. 
lap szerkesztője volt. Önálló művei: Papír
kosár, Játék (3 felvonásos vígjátékok). 

Inkey József (báró, pallini), nagybir tokos , 
felsőházi tag, szül. Iharosberény, 1871. Kö
zépiskolai tanulmányainak befejezése u tán a 
bpesti tud. egyetem jogi ka rának hallgatója 
volt. Közszolgálati pályafutását, mint köz
ponti ali" vző Somogy megye kötelékében 
kezdte. .-jobb főszolgabíróvá lépett elő. 
Hosszú ι iífh keresztül a csurgói kerület 
orszgy. képviselője volt. A háborúban tart. 
huszárszázadosi rangban teljesített szolgála
tot. Császári és kir. kamarás . Családi örö
kösjogon felsőházi tag. 

Inkey Pál (báró, pallini), nagybirtokos, 
felsőházi póttag, szül. Iharosberény, 1876 

jún. 23. Tanu lmánya inak befejezése u tán 
iharosi b i r tokának kezelését vette át. 1906. 

j kapott meghívó levelet a 'ő rendiházba , 
melynek 1918-ig tagja volt. Tönb nagy vál
lalat igazgatóságában és felügyelőbizottsá-
gában foglal helyet. Az örökösjogú családok 
választolták felsőházi póttaggá. 

Ipovitz Károly, kúriai bíró, szül. Komá
rom, 1870. máj . 5. Egyetemi tanulmányai t 
Bpeslen végezte, ahol 1895. jog tudor rá avat
ták. A bírói vizsgát 1918. Bpesten tette le. 
1893. ügyvédjelölt volt, majd igazságügyi mű
ködését a bpesti törvényszéknél kezdte meg, 
mint joggyakornok. 1896. a bpesti büntető
törvényszéken aljegyző, 1898. a já rásbí rósá
gon jegyző, 1901. a bpesti törvényszéken al-
bíró, 1908. u. o. bíró lett. 1917. kapta meg 
táblabírói kinevezését és attól kezdve a 
bpesti kir. í télőtáblán működöt t . 1929. mint 
ítélőbirót a magy. kir. Kúriához nevezték,ki . 

Isaák Gyula, kir. főügyészhelyeltes, szül. 
Hatvan, 1885 okt. 15. Tanulmányai befeje
zése után 1908. lépett igazságügyi szolgá
latba. Az egri, majd a bpesti ügyészségen mű
ködött, ahonnan az igazságügyminisztérium 
törvényelőkészítő osztályába osztották be, 
mint előadót. Munkái: Többszörös választó
jog. Árdrágító közvetítés, A BTK és a bün
tettet és vétséget megállapító más törvények 
magyarázata. 

Isaák Gyula (kisdobrcmyi), felsőházi tag, 
szül. Nagyréde, 1858. Középiskolai és egye
temi tanulmányainak befejezése után állam
tudományi és jogtudományi államvizsgát tett. 
Működését a közigazgatási pályán kezdte. 
1881. a belügyminisztériumban teljesített 
szolgálatot. 1885. a hatvani járás főszolga-

! bírájává választották. 1896. Heves megye köz
ponti j á rásának vezetője lett. 1898. az Alsó-
tarnavölgui Víztársulatnál, mint kormány-

i biztos működött . 1901. megyei főjegyző és 
| 1916. alispán lett. A forradalmak alatt mene

külni volt kénytelen. A rend helyreállítása 
után ismét átvette hivatalát és az újjáépítés 
munkájában jelentős eredményeket ért el. 
1923. főispán lett. Felsőházi taggá Heves vár
megye törvényhatósága választotta. 

Isoó Viktor, kir. közj., szül. Alsóleudva, 
1875. szept. 1. Középiskoláit Sopronban, az 
egyetemet Bpesten végezte. Tanu lmánya inak 
befejezése után, mint ügyvédjelölt, Győrött, 
mint közjegyzőhelyettes ugyanot t és Zala
egerszegen működött . 1910. Csáktornyán köz
jegyző volt. A háború alatt , mint százados 
harctér i szolgálatot teljesített és több ki tün
tetésben részesült. A leszerelés u tán csornai 
közjegyző lett. A vm. törvhat . biz. tagja. 

Ispánovits Sándor, polg. isk. igazg., szül. 
Pádén (Torontál m.), 1881 febr. 6. Közép
iskoláit Zentán, a tanítóképzőt Szegeden és 
a tanárképző főiskolát Bpesten végezte. 
Előbb vidéken tanítóskodott , majd 1903. a 
főváros szolgálatába lépett. 1905. a szfváros 
finnországi tanulmányútra küldte, ahol az 
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iskolán kívüli népmüvelödési viszonyokat 
tanulmányozta. Hazatérve erősen propagálta 
a népegyetem eszméjét. 1906. a Wesselényi
utcai polgári iskola tanára, 1920. pedig a 
Homok-utcai polg. iskola igazgatója lett. 
Propagálója a finn-magyar rokonság eszmé
jének, társas utazásokat vezetett Lengyel-, 
Észt- és Finnországba, a finn-ugor kon
gresszus központi bizottságának tagja, a 
Cserkész Szövetség budapesti kerületének 
társelnöke, az Ifjúsági Vöröskereszt köz
ponti választmányának tagja. I. úgy peda
gógiai pályáján, mint az ifjúsági cserkész
mozgalmakban értékes és eredményes mun
kásságot fejt ki. Az észtországi vörös ke
reszt részéről magas kitüntetésben részesült. 

Issekutz Béla (erzsébetvárosi), orvos, egye
temi tanár, szül. Kőhalom, 1886 jan. 31. Mi
után tanulmányait a kolozsvári egyetemen és 
külföldön elvégezte, 1914. a gyógyszertan 
magántanára, 1920 rendkívüli, 1921. rendes 
tanára lett a kolozsvári, majd szegedi egye
temen. Magyar és német szaklapokban szá
mos gyógyszertani tanulmánya jelent meg. 
Nagyobb munkája: A gyógyszerismeret tan
könyve. (Jakabházy Zsigmond társaságában.) 

Istenes Károly, intézeti igazg., szül. Ud-
vard, 1880 jún. 19. Középiskolai tanulmá
nyainak elvégzése után, 1903. gyógypedagó
giai tanári oklevelet szerzett. 1904. Jolsván 
a Siketnémák Intézetének tanára. Még az 
évben a siketnémák bpesti M. Kir. Áll. In
tézetének tanárává nevezték ki. 1918. önálló 
vezetője lett a beszédhibák javítására szol
gáló állami tanfolyamnak és 1925-től pedig 
a siketnémák budapesti M. Kir. Áll. Intéze
tének igazgatója. A Siketnémák és Vakok 
Oktatásügye c. lap szerkesztője. Több peda
gógiai és társadalmi egyesület tagja. Mint 
gyógypedagógiai szakíró, értékes munkássá
got fejtett ki; munkái közül nevezeteseb
bek: Hangkapcsolódások a magyar beszéd
ben, A háború siketéi és némái stb., A siket
némák élet-, lélek- és neveléstana. A beszéd
hibák javitásmódjának gyakorlati kéziköny
ve, 1. rész. Kiválóan humánus és közhasznú 
működésének elismeréséül a vöröskereszt 
hadiékítményes II. oszt. díszjelvényének 
adományozásában íészesült. 

Istók János, szobrászművész, szül. Báes-
falu (Brassó), 1873 jún. 16. Iskolai tanulmá
nyainak befejezése után 1888. a hosszúfa
lusi müfaragászati intézetben kezdte művészi 
pályáját, amelynek tanfolyamát kitüntetéssel 
végezte. További tanulmányait Münchenben, 
majd Stróbl mester mellett a magy. kir. 
szobrászati mesteriskolában folytatta, ahol 
a Nadányiné ösztöndíjat kapta a Képzőmű
vészeti Társulattól. Hoszabb tanulmányútja 
után kezdte meg termékeny munkásságát. 
Cézár c. kutyaszobrát és Münnich Aurél volt 
országgyűlési képviselő mellszobrát 1898. a 
Műcsarnokban, majd Münchenben állította 
ki. Kutyaszobrát megvette az állam a Szép

művészeti Múzeum részére. Et től kezdve egy
mást követték alkotásai, amelyek külön-kü
lön is nagy sikert jelentettek nemcsak a mű
vész, de a magyar szobrászat számára is. 
Számos pályázaton vett részt és több díjat 
nyert . Ügy a székesfőváros, mint a vidéki 
városok számára több szobrot mintázott . Mű
vészetét képviseli a Stefánia-úti Barta Miklós 
Sí.obor, a Múzeumkerti Széchenyi Ferenc gr. 
szobor és Sümeg, Szarvas, Nagyszeben, Komá
rom, Öcsöd, Kőröstarcsa, Kunszentmiklós, Győr
szentistván, Nagydorog és még 8—10 község 
és város őrzi részint domborművek, részint 
hata lmas csoportozatok alakjában I. művészi 
alkotásait. I. kivételes portréfaragó képessé
gét egyébként azok az alkotásai is beszéde
sen bizonyítják, amelyek családtagjait ábrá
zolják. Számos kitüntetésben volt része. Fe
renc József király a koronás a rany érdem
kereszttel tüntette ki. A Par isban székelő 
Union Internationale des Beaux Arts des 
Lettres des Scinces et de l ' Industr ie a világ 
minden részéből delegált 100 főből álló mű
vésztestület tagjai sorába iktatták. A Had
történelmi múzeum egymillió koronás díját 
is megnyerte. Szülőfalujának díszpolgára. 
Számos művészi és írói egyesület vezető 
tagja, különböző társadalmi egyesület tisz
teletbeli és dísztagja. 

Istókovits Kálmán, festőművész, szül. Sik
lós, (Baranya m.), 1898 szept. 2. Középisko
láit Pécsett, festészeti tanulmányai t Bécsben, 
Milanóban és Bpesten végezte. A háború alatt 
harctéri szolgálatot teljesített. A kisezüst és 
bronz vitézségi érmekkel tüntették ki. A le
szerelés után számos kiállításon vett részt. A 
székesfőváros akvarell díjában, a Szinyei Tár
saság díjában, a Tamás-féle grafikai díjban, 
a Ferenc József jubileumi díjban és még 
több kitüntető elismerésben részesült. 1927. 
a firenzei nemzetközi grafikai kiállításon ér
tékes sikert aratot t . A római magyar kiállí
táson az olasz király két művét, a firencei 
nemzetközi kiállításon az Uffizi galéria pedig 
Komédiások c. karcolatát vásárolta meg. A 
magyar Rézkarcolók Egyesületének tagja. 
1929. megrendezte negyedik kollektív kiál
lítását, melyen olajfestményeivel is sikert 
aratott . 1929. évben a Római ösztöndíjat 
kapta. 

Istvánffy Lajos, (kisasszonyfalvi), kir. 
kúriai bíró, szül. Nyíregyházán, 1862 júL 5. 
Középiskoláit Nagyváradon, egyetemi tanul
mányai t Bpesten végezte. 1883. a bpesti kir. 
tvszékhez joggyakornokká nevezték ki. 1886. 
igazságügymin. segédfogalmazó, majd foko
zatos kinevezések után, 1894. a budapesti 
keresk. és váltótörvényszék, 1900. pedig a 
bpesti ítélőtábla bírája lett. 1913 óta mint 
kir. kúriai bí ró számos ügyben hozott igen 
érdekes, elvi jelentőségű döntéseket. 

Istvánffy Sándor, (nagyváradi, kisbédi, 
kisasszonyfalvi) ny. kir. ítélőtáblai bíró, 
ügyvéd, őse a XVI. század elején élt István-
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be szolgálattételre. A háború első évében a 
kassai vöröskereszt-kórházban, majd a kas
sai megfigyelőállomáson, mint a min. biztosi 
hivatal i rodafőnöke teljesített szolgálatot 
1916-ban történt bevonulásáig. 1916-tól a 
háború befejezéséig hadnagyi r angban telje
sített harctér i szolgálatot és vitézségéért a 
hadiékí tményes vöröskereszt ezüst díszérem
mel és a porosz vöröskereszt III. o.-val tün
tették ki. 1920. rendőrkap i tány i rangra emel
ték és Bpesten a főkapi tányság intel lektuál is 
csoport jának lelt előadója. Később az V. ker. 
kapi tányságon, mint rendőr i bünte tőbí ró mű
ködött, míg 1927-től a főkapitányság kihá-
gási osztá lyának előadói teendőivel bízták 
meg, majd tanácsosi r angra emelték. 1907— 
1908-ig kassai tar tózkodása alatt újságírással 
is foglalkozott és a Fullánk c. lap társszer
kesztője volt. 

Iványi Grünwald Béla, festőművész, szül. 
Somogy, 1867 május 6. Középiskoláit és fes
tészeti tanulmányai t Budapesten végezte, 

I majd a müncheni és párisi akadémia nö-
i vendéke volt. ö t éven keresztül, mint ön

álló művész Münchenben dolgozott. Itt ké
szítette el a Nihilisták és Krisztus születése c. 
képeit. Az utóbbival a Mübarátok 1500 koro
nás díját nyerte el. Hazatérése u tán megala
pította a nagybányai művésztelepet és festőis
kolát. Nagybányán, mint t anár hosszabb 

ι ideig működöt t , majd egy és egy félévi romá-
; niai tar tózkodás u tán Kecskeméten is mű-
j vészítelepet és festőiskolát létesített. A háború 

befejezése óta Budapesten működik. Kitün
tetései: az áll. kis és nagy aranyérem, a Tár
sulati díj , a Wolfner tájképdíj , a Magyar Táj 
képkiállítás első díja és a barcelonai nem
zetközi kiállítás nagy arany érme. Az olasz 
állam az olasz király és Róma városa részére 
egy-egy festményét vásárolta meg. A mai mo
dern magyar festők egyik legmarkánsabb 
egyénisége. Tájképein és kompozícióiban a 
színhatások mestere. 

ffy Miklós nádor és híres történetíró. Bírói 
családból származik, fia Istvánffy József ny. 
kir. kúriai tanácselnöknek. Született Kapos
vár, 1881 jan. 1. Egyet, tanulmányait Buda
pesten végezte és a jogi doktorátus u tán a 
bírói pályára lépett. 1902. a budapesti keres
kedelmi és váltótörvényszéknél joggyakor
nok, majd fokozatosan előlépve táblai ta-
nácsjegyő, később a bpesti bünte tő tör
vényszéknél albíró, törvényszéki bíró és 1921. 
táblabíró lett. A háború alatt mint százados 
hadbíró teljesített szolgálatot, onnan vissza
kerülve, a büntető törvényszéknél az egyik 
gyorsított tanácsnak lett elnöke, majd ké
sőbb a vádtanács vezetését vette át. Tevé
keny résztvett a bírósági státusmozgalmak
ban és a külön bírói státus kivívása és a 
bírói magasabb javadalmazás elérése rész
ben az ő érdeme. Jogi i rodalommal sokat 
foglalkozott, már korán, mint joggyakornok 
kiadta „Büntetőjogi Jegyzetek" című mun
káját, amely az egyetemen közkézen forgott. 
1922. nyugdíjaztatta magát és ügyvédi pá
lyára lépett. 

Ivády Béla (ivádi), földbirtokos, orszgyul. 
képv., nyűg. h. á l lamti tkár , cs. és kir . kama
rás, Heves vármegye törvényhat . biz. tagja, 
szül. Fólya (Ternes m.), 1873. Középiskoláit 
Bpesten, jogi tanulmányait részben Berlin
ben és Parisban, részben Budapesten végezte, 
miközben úgy Európában, mint Afrikában j 
hosszabb tanulmányutat is tett. 1896-ban 
belépett a földműv. minisztériumba mint fo
galmazógyakornok. 1900-ban az akkori nagy
arányú inségakció vezetésében vett részt, 
majd a háború kitörésekor a háborús élel
mezés és gazdálkodás vezetésére hivatott or
szágos gazdasági bizottság helyettes vezetője 
lett. A közélelmezési hivatal felállításakor 
mint osztályfőnök intézte a hadsereg ellátá
sának ügyeit. 1916-ban Pest-Pilis-Solt-Kiskun, 
Szolnok és Bácsbodrog vármegyék közélel
mezési kormánybiztosa lett. A második nem
zetgyűlésen a pásztói kerületet képviselte 
egységespárti programmal. ^1926. a kerület 
országgyűlési képviselőjévé is megválasztotta. 
Az 0MGE és a Magyar Gazdaszövetség tagja, 
utóbbinak ügyvezető alelnöke is. Ügyszintén 
tagja az Orsz. Takarékossági Bizottság, va
lamint az egységespárt elnöki tanácsának. 

Iváncsy József, m. kir. á l lamr. tanácsos, 
szül. Abaújszántó, 1885 szept. 13. Középisko
lái befejezése után a kassai jogakadémián 
tanult, ahol á l lamtudományi államvizsgát 
tett. A jogtudori oklevelet a kolozsvári tud. 
egyetemen szerezte és az egységes bírói-ügy
védi vizsgát Bpesten tette le. Tanu lmánya inak 
befejezése után a miskolci kir. j á rásbí róság
hoz joggyakornokká nevezték ki, ahonnan a 
kassai kir. járásbírósághoz helyezték át, in
nen az ungvári járásbírósághoz osztották be 
jegyzői rangban. A cseh megszállás u t án az 
abaujszántói járásbíróságon nyer t beosztást, 
majd az igazságügyminisztériumba rendelték 

Iványi János , egyet. rk. tanár , szül. 
Püspöknádasd, 1894 jan. 9. Középiskoláit 
Pécsett, a teológiát Bécsben végezte. 1916. 
pappá szentelték és ugyanezen évben a 
Lackenbacher-díj nyertese lett. 1920. avatták 
doktorrá. Mint s.-lelkész Babarcon és Mo
hácson működött . 1921. a pécsi felsőkereske
delmi és az áll. főreáliskola h. hi t tanára, va
lamint az Emericanum tanulmányi felügye
lője lett. 1926. a pécsi püspök udvari papja 
és szentszéki jegyző volt. 1928. a budapesti 
Pázmány Péter tud. egyetemen az ószövetségi 
szentírástudománynak ny. rk. tanárává ne
vezték ki. A bécsi Augustineum és a római 
pápai bibilai intézet volt tagja, pécsi egyház
megyei áldozópap, pápai tb. káplán. Tevé
keny egyházirodalmi munkásságot fejt ki. Ne
vezetesebb művei: Az Abgar-legenda eredete, 
Törzs- és népalakulás a bibliai szemitáknál 
és Modern szentirásbírálat. 




