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Sabbinger Viktor, polg. isk. igazg., szül. 

Esztergom, 1879 má j . 12. Tanulmánya i t 
szülővárosában és Bpesten végezte, majd a 
székesfőv. szolgálatába lépett. 1903 válasz
tották meg rendes t aná r rá . 1923. a Tóth 
Kálmán-utcai polg. leányiskola igazgatójává 
nevezték ki, 1929. pedig a X. ker. Liget-utcai 
polg. fiúiskola igazgatását vette át. 

Sacelíáry György, bankár , szül. Bpest, 
1856 febr. 5. Elvégezte a bpesti Keresk. Aka
démiát, majd a Földhitel intézet tisztviselője 
lett. Rövidesen kinevezték az Osztrák-Ma
gyar Vasul társaság t i tkárává, később ön
álló bank- és gabonabizományi üzletet lé
tesített 1901. a dorogi kerület képviselőjévé 
választotta a szabadelvűpárt programmjá-
val. 1910. a nemzeti munkapá r t p rogramm-
jával került be a Házba. Élénk részt vett a 
társaséletben, amelynek egyik á l ta lánosan 
ismert kedvelt alakja. Sportember, aki a 
magj 'arországi lótenyésztés terén is érdeme
ket szerzett. 

Sajó Sándor, író, tanker , kir. főigazg., 
szül. Ipolyság, 1868 nov. 13. Középiskoláinak 
•elvégzése után, egyetemi tanulmányokat foly
tatott, önkéntes katonaévet szolgált, tart . 
tiszti rangot és tanári oklevelet szerzett. Egy 
ideig vidéken működött , majd 1903. Bpestre 
került. Jelenleg a X. ker. Szent László reál
gimnázium igazgatója és tanker, főigazgató. 
Pedagógiai munkássága mellett már kora ifjú
ságában a szépirodalom felé vonzódott. Szín
darabjain és elbeszélésein kívül főleg lírai 
verseivel tűnt fel, melyekben a klasszikus 
magyar költészet útjait járja. Magyar érzésű, 
magyar tárgyú költeményei kitisztult, egyéni 
formán keresztül találtak utat a magyar kö
zönség szívéhez. Lírai verseivel 12 előkelő 
díjat nyert. A magyar hazafias i rredenta 
költészet egyik legkiválóbb művelője. Költe
ményeit iskoláinkban tanítják és országszerte 
szavalják, öná l ló kötetei: Fiatal szívvel, Üt-
közben, Gordonka, Tegnaptól holnapig, Ma
gyar versek, Muzsikaszó. Zrínyi György há
zassága c. verses történeti vígjátéka az Aka
démia Teleki-díját nyerte és a Nemzeti Szín
házban került színre. S. a Kisfaludy-Társaság 
tagja, a Szent István Akadémia osztályelnöke, 
az Orsz. Középisk. Tanáregyesület tb. tagja. 

Salamon Béla, színművész, szül. Bereg-
rákos, 1885. Tanulmányainak befejezése u tán 

a kereskedői pá lyára lépett. Később azonban 
pályát változtatott és az Apolló-Kabarénak 
tagja lett. Humoros alakításaival, csakha
mar nagy népszerűségre tett szert és Nagy 
Endrével együtt Terézkörúti Színpad néven 
kabarét alapított . A pesti humornak egyik 
legragyogóbb tolmácsolója, aki groteszk ala
kításaival, finom poentírozó képességével a 
magyar kabarészínészet egyik elsőrendű ér
tékévé emelkedett. 

Salamon Henrik, orvos, egyet. m.-tanár, 
szül. Hőgyész, 1865 márc . 31 Orvosi okleve
lét Bpesten szerezte, majd 1911. a budapesti 
egyetem m.-tanárává képesítették. Széleskörű 
szakirodalmi működést fejt ki. Főbb művei: 
A stomatológiai tanítás története Magyar
országon, Útmutató a klinikai és laborató
riumi odontotechnikai munkákhoz, össze
gyűjtött apró dolgozatok, Petőfi koponyája, 
Visszaemlékezések és A fogorvosi hídpótlá-
sok rendszere. 

Salánky József, t isztiorvos, szül. Debre
cen, 1896 ápr. 16. Középiskoláit és az egye
temet szülővárosában végezte. A háború alatt 
harctéri szolgálatot teljesített és 1916. orosz 
fogságba került. Két és félévi fogság után 
tért haza. 1923. nyerte orvosi oklevelét. Mű
ködését a debreceni idegklinikán kezdte, ahol 
mint osztályvezető tanársegéd, az adminisz
trációt intézte. 1925. tisztiorvosi képesítést 
szerzett és 1926 óta mint Debrecen tiszti
orvosa működik. Orvostudományi cikkei az 
Orvosi Hetilap c. folyóiratban jelentek meg. 

Salgó Ernő , orvos, író, szül. Jánosháza, 
1873 dec. 31. A bpesti egyetem befejezése után 
Par isban és Berlinben folytatott orvosi gya
korlatot. Az Újságírók Kórház- és Szanató
rium-Egyesületének megalakulása óta orvosa. 
Az Egyetértésnek, majd a Független Magyar
országnak volt irodalmi és színikritikusa. 
Később a Pesti Napló belső munkatársa lett, 
ahonnan a Magyarország szerkesztőségébe 
ment át színikritikusnak. írók és színdarabok 
c. kötete munkásságának java értékeit tar
talmazza. Értékes műfordí tásokat végzett 
Stendhal, Flaubert , Goncourt fivérek, France, 
Renan. Freycinet, Lemaitre és Dickens mű
veiből. 

Salgó Géza, zeneszerző, szül. Budapes
ten, 1902 máj . 8. A fiatalabb zeneszerző gene
ráció tagja. Szerzeményeit a „Homophon 
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Cie G. m. b. H. Berlin" adta ki. Szerzői ál
neve S. G. Sally. Ismertebb dalai: az Ar any-
sugár és Szép babám, stb. 

Sallay János, ügyvéd, szül. Kiskunfél
egyháza, 1877. Középiskoláit Kiskunfélegy
házán végezte, majd Bpesten jogot hallga
tott és 1905. ügyvédi oklevelet szerzett, majd 
Kiskunfélegyházán telepedett le, mint ügy
véd. Résztvett a háborúban. A kommün alatt 
túszként akarták elfogni és ezért menekülnie 
kellett. 1919. az első nemzetgyűlésen a Ke
resztény Nemzeti Egyesülés programmjával 
szülővárosának nemzetgyűlési képviselője 
volt. 

Salomváry Jenő, gyógyszerész, szül. Bu
dapest, 1885 nov. 17. Oklevelét 1908. a buda
pesti egyetemen nyerte, majd 1910-ig Kis
pesten működött . Ekkor Nyitrabányán nyi
tott gyógyszertárat, 1915. a bpesti Purgó-
gyár vezetője lett. 1925 óta a Bazilika-gyógy
szertár tulajdonosa. 1924-ig, mint a keresz
tény politikai pártok főtitkára, a választá
sokat vezette. Tevékeny részt vett a kat. 
egyesületi és hitéletben. 1927. alapította a 
Magyar Gyógyszerész Szaklapot, amelynek 
1929-ig főszerkesztője volt. 

Salusinszky Imre, szerkesztő, szül. Ba
lázsfalva, 1883. A bpesti egyetemen jogot 
hallgatott, majd 1902. újságírói pá lyára lé
pett. A Magyar Szó munkatársa , majd a Bu
dapest s.-szerkesztője volt. 1910. Az Est szer
kesztője, 1911. pedig felelős szerkesztője lett. 
Nagy érdemeket szerzett a bpesti újságíró
intézmények felvirágoztatása körül. 1918. a 
Bpesti Újságírók Egyesülete Betegpénztárá-
nak elnöke lett. S. nevéhez fűződik az intéz
mény átszervezése. 1927. tevékeny részt vett 
a Magyarországi Hírlapírók Nyugdíjintézeté
nek átszervezésében. Az intézmény vezérlő 
bizottságának tagja. 

Salver Béla, zeneszerző, szül. Zsámbok-
rét, 1893 szept. 7. Középiskoláit Szabadkán 
és Bpesten végezte. Első dala 1917. jelent 
meg. A könnyű zene művelése körül jó ne
vet szerzett magának. Több táncdala nagy 
sikert ért el. 

Saly Alajos, á l lamrend. főfelügyelő, a 
toloncház osztá lyparancsnoka, szül. Bpest, 
1892 jan. 3. Középiskolai és egyet, t anu lmá
nyait Bpesten végezte, ahol á l lamtud. dok
torátust nyert . 1911. lépett a rendőrség kö
telékébe. A főkapi tányság különböző osztá
lyain működött . 1914. hadbavonul t , a szerb 
és az orosz fronton küzdött , ahol fogságba 
került. 1918. rendőrfelügyelői r angban a 
VII. ker. osz tá lyparancsnokság élére került, 
1928. a toloncházi osz tá lyparancsnokság ve
zetését vette át. A hadiék í tményes bronz 
katonai érdemérem, a bronz vitézségi érem, 
a Károly-csapatkereszt, a sebesülési érem 
és az 1912—13. évi szolgálati emlékkereszt 
tulajdonosa. 

Saíy Endre, szakszervezeti vezető, szül. 
Koltán, 1872. Iskoláinak végeztével a szabó

ipari pá lyára ment. Előbb Győrött dolgo
zott, majd 1893. bevonult katonai szolgá
latra. Háromévi ka tonáskodás után Buda
pestre költözött, ahol folytatta mesterségét. 
1897. megválasztot ták a Budapesti Szabó
munkások Szakegyletének jegyzőjévé. Ké
sőbb alelnöke, majd elnöke lett a szakegy
letnek, amelynek 1901 óta pénztárosa. 1906. 
a Budapest i Szabósegédek Betegsegélyző 
Pénz tá rának , majd az Általános Betegse
gélyző Pénz tá rak tisztviselője lett. Később 
megválasztot ták a Budapest i Kerületi Mun
kásbiztosító Pénz tár t i tkárává. 1920 óta a 
szociáldemokrata pár t gazdasági hivatalá
nak vezetője. Egy ideig kiadója, majd fele
lős szerkesztője volt a Népszavának. Elénk 
résztvett a szakszervezeti életben és a szo
c iá ldemokra ta pár tmozga lmakban . A máso
dik nemzetgyűlésen a budapes tkörnyéki ke
rület képviselője volt. 1926. Szeged város 
országgyűl. pótképviselője lett. 

Saly László, egyet, tanárhelyet tes , a bu
dapesti Közp. Papnöv. Int. tanulmányi fel
ügyelője, szül. Kissike, 1881 márc. 2. Közép
iskolai és egyetemi tanulmányainak befeje
zése u tán pappá szentelték. Rövid ideig mint 
segédlelkész működött , majd 1906—10. a bu
dapesti Szent Imre-Kollégium prefektusa 
volt. 1910. kinevezték a bpesti Közp. Pap
növelde Intézet tanulmányi felügyelőjévé. 
Ugyanabban az évben a bpesti egyetem hit
tudományi karának tanárhelyettese lett. 
Élénk működést fejt ki az egyházi i roda
lomban. Főbb művei: À magántalajdon ke
resztény szempontból, A budai Szt. Imre-
Kollégium, A bpesti egyetemi templom tör
ténete. 

Salzer Ferenc, r.-t. igazg., szül. 1878 oki. 
4. Bécsben. Középiskoláit ugyanitt, egyetemi 
tanulmányait Bécsben, Zürichben és Drezdá
ban végezte. 1907-ben az Egyesült Izzólámpa 

! és Villamossági r.-t. mint vegyészt szerződ
tette, amelynek 1909-ben üzemvezetője leü. 
majd 1916 óta igazgatója. S. feltalálója a 
galvanikus chromozó eljárásnak, melyet első 
ízben az Egyesült Izzólámpa és Villamossági 
részvénytársaságnál és más külföldi gyárakban 
alkalmaztak. Az utóbbi években nagy mér
tékben e találmány alapján végzik a fém
részek chrómmal való bevonását. 

Samarjay Lajos, a MÁV. elnöke, szül. 
Pozsonyban, 1870 márc . 26. Régi nemesi 

család sarja. Középiskolái u tán a budapesti 
kir. József Műegyetemen folytatta tanulmá
nyait és 1892. u. o. szerzett gépészmérnöki 
oklevelet. Utána a Kassa—Oderbergi vasút 
mérnökévé lett. 1893—1898-ig a MÁV. gép
gyárában működöt t és ezalatt Belgiumba 
küldöttek egyévi tanulmányútra . 1898. a 
Vasúti és Hajózási Főfelügyelőséghez osz
tották be, hol mint biztos, majd főfelügyelő 
teljesített szolgálatot. 1910—1920-ig a Kassa— 
Oderbergi vasút igazgatóhelyettese, majd 
vezérigazgató-helyettese volt. A háború alatt 
a hadügyminisztériumban képviselte vasút-



S amassa 4 8 6 Sándor 

társaságát. 1920. miniszteri tanácsossá és a 
MÁV. gépészeti főosztályának igazgatójává, 
majd később a magyar államvasutak elnö
kévé nevezték ki. Évtizedes tevékenységét a 
közlekedésügy terén sok siker koronázta. A 
kormányzat is elismerte érdemeit és több 
ízben kitüntetésre terjesztette föl. A Ferenc 
József-rend lovagja lett és a háború alatt 
megkapta a Ferenc József-rend tiszti kereszt
jét a vitézségi érem szalagján. Több belga 
és német rendjellel is kitüntették. Mint a 
MÁV. elnöke, rendkívüli szaktudással érvé
nyesíti évtizedes tapasztalatait . Az ország 
legválságosabb éveiben is nagy szívóssággal 
tartot ta fenn az ál lamvasutak európai nívóját. 

Samassa Auréi (gesztőci), kereskedelem
ügyi h. államtitkár, szül. Aranyosmaróton, 
1875 jan. 22. A fővárosban végezte közép
iskolai és jogi tanulmányait . 1897. u. o. szer
zett államtudori oklevelet. Utána két évig 
Német-, Francia-, Olaszországban és Svájc
ban folytatta tanulmányait . 1900. hazatért és 
a kereskedelemügyi minisztérium fogalma
zói karába lépett. Fokról fokra előlépve, 1922. 
a kormányzó min. tanácsossá, 1926. h. állam
t i tkárrá nevezte ki. Majdnem 30 esztendős 
közszolgálata alatt rendkívül nagyszabású 
tevékenységet fejtett ki a magyar kereske
delem központi adminisztrációja terén. Meg 
állapította a minisztérium új ügyrendjét, 
megszervezte az egyes osztályok hatáskör i 
és személyzeti beosztását és átalakítot ta a 
minisztérium épületeit. Jelenleg a miniszté
rium elnöki osztályának főnöke és a leg
bizalmasabb személyi és kereskedelempoliti
kai ügyeket intézi. A magyar társadalmi moz
galmaknak egyik leglelkesebb támogatója. 
A Vasutasok Családgondozó Országos Egye
sületének elnöke, a Társadalmi Egyesületek 
Szövetségének örökös tiszteleti tagja, az Al
földi Magyar Közművelődési Egyesület igazg. 
tagja, a Dunántúli Közművelődési Egyesület 
igazg. tagja, a Balatoni Szövetség igazg. tagja, 
a Budavári Koronázó Főtemplom Egyház
község tanácstagja, a Kisegítő Kápolna Egye
sület pénztárosa, a Collegium Marianum 
Egyesület tagja, a kereskedelemügyi minisz
térium Sport Egyletének védnöke, a Szent 
Családról nevezett templomépítő egyesület 
védnöke, a Szent Gellért-hegyi Lourdesi 
Barlangegyesület alelnöke, a Katholikus Unió 
tagja, a Magyar Férfiak Szent Korona Szö
vetségének tagja, a Foederatio Emericana 
tagja, Magyar Folyam- és Tengerhajózási 
Iiészvénytársaság igazgatósági tagja, az Or
szágos Kaszinó és a Baross-Szövetség leve
lező tagja, a Miskolc—mezőcsáti h. é. v. igaz
gatósági tagja, a Fehér—tolna h. é. v. igaz
gatósági tagja, a Magyar Tőzsde Klub tagja. 
S.-t a király III. oszt. vaskoronarenddel tün
tette ki. Fáradhata t lan és önzetlen közéleti 
szereplése a magyar tá rsadalom egyik első 
kitűnőségévé emelte. 

Sámik József, gazdálkodó, felsőházi tag, 
szül. Toponár, 1876. Iskolai tanulmányainak 

elvégzése óta somogymegyei bi r tokán gaz
dálkodik. 1912. alelnöke lett a kaposvári kis
gazdapártnak, amelynek megalapításában te
vékeny részt vett. 1912. megválasztották Ka
posvár város képviselőtestületének tagjává. 
A háborúban többször kitüntették, míg 38 
havi frontszolgálat u tán súlyos betegségével 
került haza. Élénk részt vesz a kisgazdatár
sadalom gazdasági és kulturális életében. 
Belső munkatá rsa a Dunántúli Szántóvető 
c. gazdasági lapnak, elnöke az Alsódunán
túli Mezőgazd. Kamarának, alelnöke az Orsz. 
Mezőgazd. Kamarának és igazg. tagja a Ka
posvári Kisgazda és Kisiparos Takaréknak. 
Mint a mezőgazd. kamarák küldöttét be
választották a felsőházba. 

Sándor Albert, állami·, főfelügyelő, az 
I. ker. kapi tányság osztá lyparancsnoka, szül. 
Csíkszentimre, 1889 márc . 29. Tanu lmánya i t 
Csíksomlyón és Csíkszeredán végezte, majd 
1914—17. mint tar t . hadnag}^ az orosz harc
téren frontszolgálatot teljesített. Hadiki tün
tetései: az I. o. ezüst vitézségi érem és a 
Károly-csapatkereszt . 1917. mint rendőr
felügyelő a rendőrség kötelékébe lépett. 
Előbb az I. ker. osz tá lyparancsnokság be
osztott tisztje volt, majd a IV. ker . osztály
parancsnokság élére ál l í tot ták. 1921. az I. 
ker. osz tá lyparancsnokság vezetésével bíz
ták meg. 1929 október 24. legfelsőbb elis
merésben részesült. 

Sándor Béla, kir. ügyészségi elnök, szül. 
Kecskemét, 1883 ápr. 14. Középiskoláit szü
lővárosában, az egyetemet Kolozsvárott vé
gezte. 1906. a szegedi törvényszék joggya
kornoka lett. 1909. a nagykikindai kir . tör
vényszék jegyzőjévé nevezték ki. 1912. 
ugyanot t a l járásbí ró lett. 1914. megkapta 
já rásbí ró i kinevezését. 1915. a nagykikindai 
kir . törvényszékhez törvényszéki bíróvá ne
vezték ki. A háború alatt , mint főhadnagy-
hadbí ró , teljesített szolgálatot. Megkapta a 
koronás a rany érdemkeresztet a kardokkal , 
a vitézségi érem szalagján. 1920. Sopronban 
kir . ügyész lett. 1924. ügyészségi elnöki cí
met kapot t . 1926. az ügyészség elnökévé ne
vezték ki. A város tá rsadalmi és kul turál is 
ügyeiben tevékenyen vesz részt. A népsza
vazás a lkalmával a magyarság érdekében 
eredményes működés t fejtett ki. 

Sándor István, igazg.-főorvos, szül. Te
mesvár, 1881 nov. 28. Egyet, tanulmányait 
Leipzigban kezdte, 1904. Bpesten orvosi ok
levelet nyert. Egy ideig br. Herzl és Dollia-
ger mellett működöt t , majd egyet, tanár
segéd lett Kolozsvárott. Később a Szt. István
kórház alorvosa lett Hültl professzor osztá
lyán és 1911 óta az újpesti gr. Károlyi-kór
ház igazgató főorvosa. A háború alatt ka
tonai szolgálatot teljesített és a koronás 
a rany érdemkeresztet, a II. oszt. vöröskeresz
tet és a III. oszt. porosz vöröskeresztet kapta 
meg. Az Üjpest-Rákospalotai Orvosegyesület
nek, a Magyar Vöröskereszt újpesti fiókjá
nak elnöke, a m. kir. Orvosegyesület, a ma-
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gyár Sebésztarsasâg, a Deutsche Gesellschaft 
für Chirurgie tagja, az Országos Orvos Szö
vetség pestvármegyei fiókjának alelnöke, 
Pest vármegye törv.-hat. biz. tagja. Mint 
operatőr-sebész az újpesti orvosi körökben 
elsőrendű tekintélynek örvend. Jelentős mű
ködést fejt ki mint orvosszakcikkíró. 

Sándor József (Gy), festőművész és grafi
kus, szül. Gyömrő, 1887 dec. 7. Középisko
láinak elvégzése u tán a müncheni képzőmű
vészeti akadémián és több nagy német mes
ternél tanult . Már Münchenben résztvett a 
Glaspalast és a Secessio kiál l í tásain. 1902 
óta kiállítója a Műcsarnok, Nemzeti Szalon 
és az Ernst-Múzeum tár la la inak. Szerepelt 
Stockholm, Kopenhága, Göteborg, Malmö, 
Oslo, Róma, Firenze, Velence, Bécs és Ber
lin városokban is. Munkáit több ízben ki
tüntet ték, többek között megkapta 1914. a 
Nemzeti Szalon ezüstérmét, 1921. a Műcsar
nok kitüntető elismerését, 1922. a Lipótvá
rosi Kaszinó díját és a VII. ker. Demokra ta 
Kör nagydíját, 1923. a Galambos-díjat és 
számos külföldi díjat. Művei nagyrészt ma
gángyűjteményekben, valamint a római ka-
pifolium, British Múzeum és a Szépművé
szeti Múzeum, Fővárosi Múzeum és a ro
mán király tulajdonában, valamint külön
böző külföldi múzeumokban vannak . S. 
olajfestményei és rézkarcai impresszionista 
színezetűek. Tájképei és figurális kompo
zíciói mozgalmasságukkal tűnnek fel. 

Sándor Pá l , orszgyűl. képv., szül. Hód
mezővásárhely, 1860. A Bpesti Kereskedelmi 
Akadémia elvégzése után Drezdában foly
tat ta kereskedelmi tanulmányait , majd haza
térve, a Schlesinger és Polakovics cég köte
lékébe lépett, majd a cég képviseletében 
huzamosabb ideig tartózkodott Antwerpen
ben. Később átvette a cég vezetését. 1912. 
a Budapesti Közúti Villamosvasút r.-t. igaz
gatója lelt, mely állásáról 1920, amikor a 
főváros az üzemet átvette, lemondott. Poli
tikai szereplését 1896. kezdte meg, amikor 
a Lipótvárosban lépett fel képvis'íjelölt-
nek. 1901. került be a Házba, szabadelvű 
programmal. Azután többízben megválasz
tották, míg 1910. a munkapár thoz csatlako
zott. A forradalom alatt, mint túszt, letar
tóztatták. Az első nemzetgyűlésen a fővá
ros V., a másodikon a II. kerületét képviselle 
pártonkívüli liberális programmal . Ezidő-
szerint Budapest északi kerületét képviseli. 
Tevékeny közgazdasági működést fejt ki és 
politikai szereplése során is mindig a keres
kedelem érdekeit tar tot ta szem előtt. Meg
alapítója és ma is elnöke az O. M. K. E.-nek, 
tagja a Budapesti Kereskedelmi és Iparka
marának és elnöke a Lipótvárosi Polgári Kör 
nek. Tevékeny részt vett a zsidóság társa
dalmi mozgalmaiban is. 

Sándor Zoltán (lokodi), oki. vegyész
mérnök, műegvet. tanársegéd, szül. Med-
gyes (Nagyküküllő m.), 1900 márc . 1. Egyet. 

t anulmányai t Bpesten végezte. Tart . tüzér
hadnagy. 1927. tanársegéd lett a műegyetem 
élelmiszerkémiai tanszékén. 1927—8. és 
1929—30. tanévre elnyerte a kultuszminisz
ter kuta tás i ösztöndíját . Mint vegyészmér
nök az élelmiszerkémia terén állandó kuta
tásaival nevezetes eredményeket ért el. Ide
vonatkozó munká la ta i ró l bel- és külföldi 
szaklapokban jelennek meg tanulmányai . 

Sándorfi Kázmér, ügyvéd, szül. Veszp
rém, 1877. Középiskoláit Veszprémben, egyet, 
tanulmányai t Bpesten végezte. 1903. Veszp
rémben ügyvédi irodát nyitott. A háború 
alatt harctér i szolgálatot teljesített és a 
bronz vitézségi érmet és a Károly-csapat-
keresztet kap ta meg. Szerkesztője volt a 
Veszprém Vármegye c. lapnak. Mint politi
kai és iparjogi cikkíró ismeretes. A vármegyei 
törv.-hat. biz. és a városi képv.-test. tagja. 
Az Orsz. Ügyvédszövetség veszprémi társ
elnöke, a Székesfehérvári Ügyvédi Kamara 
veszprémi választmányának tagja. 

Sándy Gyula, építész, műegyetemi nyilv. 
rendes tanár, szül. Eperjes, 1868 jűn. 25. 
Középiskoláit és egyetemi tanulmányai t Bu
dapesten végezte, építészmérnöki oklevelet 
1891. nyert. Tanulmányainak befejezése után. 
Pecz Samu műegyetemi tanár középítéstani 
tanszékéhez tanársegéddé nevezték ki. A bu
dai református templom és a Központi Vá
sárcsarnok építésének vezetésében tevéke
nyen közreműködött . 1895—1899. a magyar 
kir. állami felső építőipariskola óraadó ta
nára, 1899—1914. szaktanára volt. 1914. a 
műegyetem II. épületszerkezeti tanszékéhez 
nyilv. rendes tanárrá nevezték ki. 1922—24. 
a mérnöki és építészeti osztály dékánja volt. 
Ipariskolai tanároskodása idejében több éní-
tcsztervét Foerk és Orbán tanártársaival 
együtt készítette. Több mint 25 budapesti és 
vidéki magánházon és nyaralón kívül 9 vi
déki templomot épített. A breznóbányai , 
nagykőrösi és rimaszombati templomtornyok, 
a fővárosi és vidéki városok több iskolája, 
kórházak, takarékpénztári épületek, a zág
rábi, újpesti és budai postapaloták S. művei. 
Lánczy Gyula és Bânfïy Dezső síremlékein, 
a nagykőrösi Arany János-szobron, valamint 
Ferenczy István szobrász nagybátyjának 
rimaszombati síremlékén a szobrászati mun
kákkal kapcsolatos építészeti megoldások 
szintén S. munkái . Az ezredéves országos 
kiállítás csoportbizottsági és zsűritagja volt. 
Orsz. középítési tanácsos, a magy. kir. Kúria 
szabadalmi tanácsának ülnöke, a magyar és 
nemzetközi anyagvizsgálók egyesületének 
tagja, a bpesti Mérnöki Kamara alelnöke, a 
budai várbeli ág. hitv. ev. egyházközség fel
ügyelője, a Luther-Otthon főiskolai diák-
kollégium kormányzó-bizottságának tagja. 
Törvényszéki hites szakértő. Szakirodalmi 
tevékenysége közismert. Az építészet törté
nete c. mű egyik fejezetét ő írta, melyért 
aranyérmet nyert. Épületek költségvetése és 
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leszámolása, Építési enciklopédia és más 
számos műve a modern építészet nélkülözhe
tetlen kézikönyvei. 

Sarbó Artúr (szepesváraljai), orvos, író, 
szül. Budapest, 1867, márc. 10. Egyetemi ta
nulmányait Bpesten, Berlinben, Parisban és 
Londonban végezte. 1896. egyetemi m.-tanárrá 
képesítették. 1909. rendkív. tanár lett a bu
dapesti tud. egyetemen, egyszersmind a szé-
kesfőv. Szt. István-kórház főorvosává nevez
ték ki. 1924. érdemei elismeréséül egészség
ügyi főtanácsossá nevezték ki. Jelentősebb 
munkái : Achillessehnenreflex u. seine klini
sche Bedeutung, Az epilepsia kór- és gyógy
tanának jelen állása, Ütmutató a balesetek 
körüli orvosi eljárásokban, Háborús közle
mények, Syphilis és idegrendszer, Népszerű 
útmutatás a beszédhibák felismerésére és el
hárítására, Zur Pathologie und Therapie der 
Kriegsnervenschädigungen, Über Cisternen-
punktion, A Beszéd, összes vonatkozásaiban, 
Ujabb szempontok a központi idegrendszer 
mozgási berendezésében, A központi ideg
rendszer syphilisének gyógyítása, Az ideg
rendszeri syphilis, A hyptokinesisről, A pachy
meningitis haemorrhagica internáról, Ujabb 
szemészeti vonatkozások a neurológiában, 
über eine neue Goldzolreaktion und über 
deren klinische Verwertbarkeit, Aneurisins 
of the Dura mater. 

Sárkány Balázs (ilencfalvi), a pestvidéki 
kir. tvszék tanácselnöke, szül. Mezőmadaras, 
1875 aug. 29. Középiskoláit Marosvásár
helyen, egyet, tanulmányai t Bpesten végezte. 
1903. bírói vizsgát tett. Tanulmányainak be
fejezése után Szászrégenben joggyakornok 
volt, majd mint tvszéki jegyző Marosvásár
helyre került. 1904. Vajdahunyadon vezető 
járásbíró lett. 1918. az eskütétel megtagadása 
miatt menekülnie kellett. Először a budapesti 
központi jbírósághoz volt beosztva, 1926 óta 
a pestvidéki tvszéki tanács elnöke. Erdély
ben a vajdahunyadi városi képviselőtestü
let tagja és az ottani református egy
ház presbitere volt. A „Vajdahunyad" c. 
napilapban, továbbá az „Erdélyrészi Jogi 
Közlöny" és „Jogtudományi Itözlöny"-ben 
jogi szakcikkeket írt. Λ polgári hadiérem 
tulajdonosa. 

Sárkány Ernő (ilencfalvi), főszolgabíró, 
szül. Pilis (Pest m.), 1875 dec. 28. Közép
iskoláit Aszódon és Selmecbányán, jogi ta
nulmányait Eperjesen végezte. 1897. Pest 
vmegye szolgálatába lépett mint közigazga
tási gyakornok. 1898. tb. és helyettes szolga
bíróvá, majd valóságos szolgabíróvá válasz
tották. Ebben a minőségében Gödöllőn, Nagy-
kátán, majd Pomázon működött , ahonnan 
1912. az aszódi járás főszolgabírájává vá
lasztották. A Pest vmegyei ág. h. ev. felső-
esperesség volt másodfelügyelője, a bányai 
ág. h. ev. egyházkerület aszódi leánynevelő
intézetének volt felügyelője. Az Aszódi Petőfi 

Társaskör elnöke, a gaígagyörki ág. h. ev. 
egyházközség felügyelője. 

Sárkány Ferenc, ügyvéd, v. polgármes
ter, szül. Arad, 1887 febr. 11. Középiskoláit 
Aradon, az egyetemet Kolozsvárott, Berlinben 
és Bpesten végezte, ahol 1908. doktorrá avat
ták. Rövid ideig Aradon és Bpesten volt gya
korlóügyvéd. 1914—17. a fronton teljesített 
szolgálatot. A Signum Laudist és a Károly-
csapatkeresztet kapta meg. Ezután Aradon 
főispáni titkár, városi tb. ügyész, majd 1919. 
polgármester lett. Működése alatt alakult 
meg ott az ellenforradalmi kormány. Részt
vett a nemzeti hadsereg felállításában. A ro
mán megszállás u tán Szegedre ment és tovább 
is résztvett a kormány nemzetmentő mun
kájában. 1921 óta Bpesten folytat ügyvédi 
gyakorlatot. Több irodalmi fordítása jelent 
meg. Társfordítója Kynes: A béke gazdasági 
következményei c. müvének. 

Sárkány Ferenc, vegyészeti gyáros, szül. 
Komárom, 1892 aug. 20. Győrben keresk. 
érettségit tett és a Zeneművészeti Főiskolát 
is elvégezte. Tanulmányai végeztével hadba 
vonult és végigszolgálta a háborút , majd 
atyja üzletébe lépett. Rokkantsága miatt nem 
folytathatta zenei képzését. Tevékeny részt 
vett a H. O. N. Sz. és a Hadirokkantak 
Lapjá-nak megalapításában. A H. O. N. Sz. 
íf. ker. elnöke és orsz. alelnöke, a Hadirok
kantak Vagyonőrző r.-t.-nak igazg. tagja. Λ 
Hadirokkantak Lapja szerkesztője. 

Sárkány Gyula, polgármester , szül. Ceg
léd, 1891. Középiskolai tanulmányai elvégzése 
u tán a bpesti egyetemen szerzett jogtudori 
oklevelet. Végigküzdötte a háborút , fogságba 
is került. 1919. lépett Cegléd város szolgá
latába, amelynek 1920 óta polgármestere. 
Működése alatt sokat fejlődött a város. Üj 
elemi iskola, szülészeti és női kórház építése 
és a városi vámőrség megszervezése mara
dandó emléket állítottak az egyik legfiata
labb magyar polgármesternek. 

Sárközy Elemér (nádasdi), festőművész, 
szül. Csurgó, 1900 jún. 10. Középiskolai ta
nulmányainak befejezése u tán a bpesti Kép
zőművészeti Főiskolán tanult. A háborúban 
mint önkéntes vett részt. Hosszabb külföldi 
tanulmányutakat tett. 1925-től kezdőüöleg 
1927—1928-iki reprezentatív kiállításon és 
azóta is több tár la ton vett részt. Sírba
tétel c. alkotása széles körben elismerést 
szerzett nevének. A magyar puszta és a 
felhős ég titokzatos fényjátékainak művésze. 
Falu vége c. képe a Somogyvármegyei mú
zeum bir tokában van. A Kupecky Társaság 
tagja. 

Sárközy György (id. nagybóczai) , ny. h. 
polgármester, szül. Érmihályfalva, 1862. Is
koláit Debrecenben végezte. Közigazgatási 
pályafutását Szolnokon kezdte meg, ahol rö
videsen gazd. tanácsnok lett. 1910. adóügyi 
tanácsnokká, később h. polgármesterié vá
lasztották. 1927. nyugalomba vonult. Az Ο 
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Κ. Η. alelnöke, a szolnoki Mezőgazdasági 
Takarékpénztár igazg. tagja, a ref. e 6 j h á z 
presbitere. 

Sármány Ferenc, plébános, szül. Kisjob-
bágyi (Nógrád m.), 1894. Középiskoláit Bu
dapesten, a teológiát Esztergomban végezte, 
ahol pappá szentelték. Tanu lmánya inak be
fejezése után, mint káp lán Nógrád megyé
ben működött , majd 1921. Budapesten a 
Terézváros káplánja lett. 1923 óta az egy
házközség szervezési munkála ta i t végzi. 

Sármezey Endre , mérnök, szül. Mező
kovácsháza, 1859 márc. 21. Műegyetemi ta
nulmányait Zürichben végezte, ahol mérnöki 
oklevelet szerzett. 1882. az Arad-Csanádi 
Vasutak üzemmérnökévé nevezték ki. Épí
tésvezető, majd igazgató, végül vezérigazg. 
helyettes lett. 1912. önállósította magát és 
Bpesten magánmérnöki irodát nyitott. Azóta 
nagy szerepet visz a mérnöki kamara életé
ben. 1922. megkapta a műszaki főtanácsosi 
címet és tagja lett az Orsz. Középítési Ta
nácsnak. 1927. a mérnöki kamara a felső
házba küldte, mint póttagot. Nagyarányú 
munkásságot fejt ki a mérnöki szakirodalom 
terén. Megjelent müvei: Egynéhány szó 
a nagyszentmiklós-makó-hódmezővásárhelyi 
vasút szervezetéhez, Motorkocsik alkalmazása 
a vasúti üzemben, Vicinális vasutaink fej
lesztése és Agrárreform és a kisvasutak. 

Sárospataky József, főügyész, ügyészs. 
elnök, szül. Benkőfalva, 1870 jan. 23. Közép
iskoláit és jogi tanulmányai t Kassán végezte, 
a bírói vizsgát Bpesten tette le. 1893. a bírói 
pályára lépett. A rozsnyói járásbíróságon 
működött mint joggyakornok, majd mint al-
bírót Vácra helyezték át. Később Sátoralja
újhelyre, onnan Szekszárdra került mint al-
ügyész. Pécsett már vezetőügyészi tisztet töl
tött be. 1915. a pestvidéki kir. ügyészség 
vezetője lett főügyészhelyettesi címmel és 
jelleggel. 1919. c. főügyész lett. 1922. meg
kapta a III. fiz. csoportba tartozó főügyészi 
címet és mint ilyen a pestvidéki kir. ügyész
ség vezetői székébe került. Már mint fiatal 
ügyész is a legérdekesebb és legnagyobb bűn
ügyeknek nyomozását irányította. Többek 
között résztvett az annak idején nagy por t 
felvert felső zempléni katonaszabadítási bűn
ügy kivizsgálásában. Mint annak elnöke, je
lenleg is a pestvidéki kir. ügyészség élén van. 

Sárossy Károh' , polg. isk. igazg., szül. 
Vardódfalva, 1873 febr. 1. Középiskoláit 
Csiksomlyón, egyet, tanulmányai t Bpesten 
végezte. Tanulmányainak befejezése után 
különböző vidéki városokban mint tanító 
működőit. Hosszú ideig t aná r volt a pancso-
vai polg. fiúiskolánál, majd igazgatója lett 
a fogarasi, később a nagyszebeni polg. isko
lának. A háború alatt mint népfelkelő főhad
nagy harctéri szolgálatot teljesített és maga
tartásáért a koronás a rany érdemkeresztet, 
a Signum Laudist és a Károly-csapatkeresz-
tet kapta meg. 1919 óta a szekszárdi polg. 

fiúiskola igazgatója. A városi képv.-testület-
nek és különböző tanáregyesületeknek tagja. 
Cikkei a helyi lapokban jelentek meg. 

Sárossy Mihály, színművész, szül. Bpest, 
1893 okt. 6. Középiskoláit és a színiiskolát 
Bpesten végezte, majd különböző vidéki vá
rosokban színészkedett. A háború alatt harc
téri szolgálatot teljesített és orosz fogságba 
esett. A szibériai magyar színháznak négy 
évig egyik vezetője volt. 1920. a Nagy Endre-
Kabarénak, majd a Király Színháznak és a 
Royal Orfeumnak tagja lett. 

Sashegyi Kálmán, festőművész, szül. 
Jászkisér, 1886 szept. 23. Középiskoláinak 
befejezése u tán a nagybányai művésztelepen 
folytatott tanulmányokat , majd a Képzőmű
vészeti Főiskola növendéke lett. A Műcsarnok 
és a Nemzeti Szalon állandó kiállítója. Köz
ismert képei: Borulás, Solymár, Eső után és 
a Felhős táj. Impresszionista, tompa, átszűrt 
színe! jellemzik. 

Sauerwald Géza, zeneszerző, zeneíró, 
szül. Nagybecskerek, 1897 márc . 1. Közép
iskoláinak és zeneakadémiai tanulmányainak 
elvégzése u tán 1921. a Nemzeti Zenede, majd 
1924. a Szföv. Fels. Zeneiskola t anára lett. 
1922—1925. az Üj Nemzedék zenekritikusa. 
A Szfőv. Zenekar élén mint karmester mu
tatkozott be. Eredeti karművei t és népdal
feldolgozásait a Szfőv. Fels. Zeneiskola női 
kara nagy sikerrel adta elő. 1927 önálló 
szerzői estén mutat ta be tíz év zenei ter
melését. 

Sávoly Ferenc, egyet. m.-tanár, szül. 
Németelemér, 1870 ápr. 29. Középiskoláit és 
az egyetemet Bpesten végezte, ahol állam
tudományi oklevelet nyert. Versecen mint 
középiskolai tanár kezdte meg működését , 
majd a bpesti Meteorológiai Intézet főmeteo-
rológusa lett. 1928. a Mezőgazdasági Múzeum 
igazgatójának nevezték ki. Évtizedek óta ta
nulmányozza az időjárásnak a mezőgazda
sági terményekre való hatását és az egész 
világon az ő módszere szerint védekeznek. 
Szakcikkei a hazai és külföldi lapokban je
lennek meg. Értékes működésének elismeré
séül egyet, magántanár rá képesítették és a 
II. o. polg. hadiérdemkereszttel tüntet ték ki. 

Saslehnep Ödön, főkonzul, szül. Buda
pest, 1871 márc . 10. Középiskoláinak elvég
zése után kereskedelmi pá lyára lépett. Hosz-
szabb t anu lmányuta t telt külföldön és 1896. 
a Saxlehner András és társa cég londoni 
i rodájának vezetője lett. 1899. New-Yorkba 
utazott, ahol két évig dolgozott, majd ha
zajött és átvette a cég forrásleiepeinek ve
zetését. 1923. finn főkonzulnak nevezték ki . 

Schack Béla, ny. felsőkeresk. isk. igazg., 
szül. Miskolc, 1859. Tanulmányai t a bpesti 
egyetemen végezte, ahol doktorátust tett. 
1886. keresk. iskolai tanár lett Miskolcon, 
1898. megszervezte a keresk. iskolai tanár
képző-intézetet, amelynek igazgatójává ne
vezték ki. Számos pedagógiai intézet alapítója 



Schack 4 9 0 Schandl 

és elnöke. Az Orsz. Ipari és Keresk, Oktatási 
Tanács előadója. Legnagyobb munkája A 
Magyar Kereskedő Könyve 4 kötetre terjedő 
mii és a 'Kereskedelmi és Ipari Lexikon. Ér
demeinek elismeréséül udv. tanácsossá ne
vezték ki. 

Schack Zoltán, orvos, szül. 1888 nov. 5. 
Soroksáron. Középiskoláinak elvégzése u tán 
a budapesti tud. egyetemen orvosi oklevelet 
szerzett. A főváros közkórházaiban tíz éven át 
állott alkalmazásban. A háború alatt katonai 
kórházakban teljesített szolgálatot, amelyért 
a vöröskereszt II. o. hadiékítményes érdem
keresztjét kapta meg. Számos tudományos és 
orvosegyesületnek tagja. 

mozgalmasabb időkben vezette a főváros 
büntető-tvszékének saj tótanácsát , midőn az 
esküdtszék szünetelt és a szakbíróságnak 
kellett a legkényesebb polit ikai esetekben 
is állást foglalnia. Sch. rendkívül éles judi-
c iummal töltötte be nehéz hivatását és 
nagy körültekintéssel alkalmazta az akko
r iban még alig kipróbál t sajtótörvényt, úgy, 
hogy a felsőbb bíróságok által is helyben
hagyott döntéseivel és állásfoglalásaival 
i rányt szabott a saj tótörvény egyöntetű al
ka lmazásának . 

Schaffer Károly, orvos, egyet. ny. r. ta
nár , szül. Bécs, 1864 szept. 7. A budapesti 
egyetemen folytatott tanulmányainak befe
jezése u tán az elmekórtani klinika tanár
segéde lett. 1893. a bpesti egyetemen magán
tanárrá képesítették. 1912. rendkívüli , 1919. 
ny. rendes tanárrá nevezték ki, egyszersmind 
az egyetemi agyszövettani és interakadémiai 
agykutató intézet igazgatója lett. 1910 óta a 
fővárosi Erzsébet szegényházi kórház igazg.-
főorvosa. 1895—1912. a bpesti poliklinika 
idegosztályán, mint főorvos működöt t . 1914. 
a M. Tad. Akadémia tagjai sorába választotta. 
1925. a spanyol Achucarro-díj nyertese volt 
és a Philadelphia Neurologica Society, vala
mint az American Neurological Association 
levelező tagjává választották. Pontosabb ön
állóan megjelent munká i : Suggestion und 
Reflex, A hipnotizmusról, Anatomisch-klini
sche Vorträge aus dem Gebiete der Nerven
pathologie, Tabes, Hirnpathologische Beiträge 
és Jendrassik Ernő emlékezete. 

Schág Károly, a Μ. Β. I. t i tkára, szül. 
Németság, 1886 márc. 24. Jogi tanulmányai t 
1913. a bpesti egyetemen végezte, ahol jog
tudorrá avatták. A háborúban a fronton tel
jesített szolgálatot, az ezüst és bronz Signum 
Laudist, a német vaskeresztet, a kisezüst vitéz
ségi érmet, a Károly-csapatkeresztet és a 
vöröskereszt bronzérmet kapta meg. Az Orsz. 
Kat. Szöuelség t i tkára, 1918. az Üjlap kiadó-
hiv. főnöke, majd 1920. a Közp. Sajtóvállalat 
t i tkára lett. Ügyvédi oklevele megszerzése 
u tán ügyvédi irodát nyitott. 1929. a Μ. Β. I. 
elnöki oszt.-nak vezetőjévé nevezték ki, tit
kári rangban. A pápai Pro ecclesia pontifica 
tulajdonosa. 

Schamhurg Pál, zongoraművész, zene
szerző, szül. Bpest, 1897 márc . 27. Középis
koláit és zeneművészeti t anu lmánya i t Buda
pesten végezte. A háborúban harc tér i szol
gálatot teljesített. Számos táncmelódia szer
zője; sanzonjait , kis operettjeit a fővárosi 
kaba rékban ad ták elő. 

Schandl József, egyetemi nv. r. tanár , 
az Országos m. kir. Gyapjúminősítő Intézet 
igazgatója. Szül. Bakonybél, 1885 ápr . 27. A 
magyaróvár i gazdasági akadémián és a bpesti 
állatorvosi főiskolán végezte t anu lmánya i t 
Tanár i működését a magyaróvár i gazdasági 
akadémián kezdte meg, majd 1920. a bpesti 
közgazdasági egyetemen az állattenyésztés, 

Scnasííer József, orvos, egyet. m.-tanár, 
szül. Kiskőrös, 1893 febr. 19. Középiskoláit 
Nagykőrösön végezte és 1910. Budapesten 
orvosdoktori oklevelet nyert. A háború alatt 
katonai szolgálatot teljesített és az arany ér
demkeresztet, kisezüst vitézségi érmet és a Ká
roly-csapatkeresztet kapta meg. 1919 óta az 
egyetem kórbonctani tanszékén néh. Krom-
pecher tanár mellett dolgozott s 1920 óta a 
belgyógyászati diagnosztikai, majd a II. sz. 
belgyógyászati klinika kötelékében fejt ki ér
tékes tevékenységet. Számos tudományos 
munkájával magára vonta a hazai és külföldi 
szakkörök figyelmét. Különösen értékesnek 
mondhatók azok az értekezései, melyekkel 
az epekőbetegség kezelésénél új és egyedül 
álló gyógyítási módot ajánlott. A belgyógyá
szati terápia köréből számos szakelőadást 
tartolt. 1928. egyetemi m.- tanárrá képesítet
ték. Több tudományos egyesület tagja. 

Schadl Ernő, törvszéki tan.-elnök, szül. 
Győrött, 1885 dec 5. Patr íc ius kereskedőcsa

lád gyermeke. Szülővárosában végezte kö
zépiskoláit, majd jogot hallgatott a kolozs
vári egyetemen, ahol 1908. doktori oklevelet 
szerzett. Két évi ügyvédjelöltködés után, 
1910. joggyakornokká lett a győri tvszéken, 
melynek akkori elnöke, Degré Miklós, felis
merte kiváló a lkalmasságát . 1913. ügyvédi 
vizsgát tett. Mint tar t . hadnagy részt vett a 
háborúban, kétszer megsebesült és 1915. 
hadifogságba esett, hol majdnem öt évet 
töltött . 1920. sikerült hazameneküln ie . Már 
hadifogsága alatt kinevezték já rásb í róvá 
Alsólendvára. A megszállás miat t azonban 
nem foglalhatta el alsólendvai beosztását 
és előbb ideiglenesen, röviddel u tóbb pedig 
végleg a budanesti büntető tvszékhez he
lyezték át, ahol Gadó István tanácsában 
több országos jelentőségű bűnper mellett, a 
Tiszagyilkosság ügyének ítéletszerkesztő 
bírája volt. Később Töreky, akkori tvszéki 
másodelnök, t anácsába került és f^l^nt 
már csak politikai és sajtóügyek előadóbí-
rájaként működöt t . 1924. tanácsvezetéssel 
bízták meg, majd 1927. számos nagyjelentő

ségű sajtóperben hozott ítélete után, a kor
mányzó kinevezte az ország legfiatalabb ta
nácselnökévé. Sch. a for rada lmak utáni leg-
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tejgazdaság ny. r. tanárává nevezték ki. Fon-
tosabb munkái : A hússertések és mangalicák 
anyagcsereviszonyai, A sörélcaztő takar-
mányértéke, A szarvasmarha tenyésztése és 
ÁHategészségtan (öt kötetben). 

Schandl Károly, nyűg. ál lamtitkár, orsz.-
gyűlési képviselő, szül. Bakonybél, 1882. Kö
zépiskoláit Győrött, egyetemi tanulmányai t 
pedig Bpesten végezte, ahol 1907. jogi dok
torrá avatták. Egyetemi éveiben a Szent Imre
kor ügyvezető elnöke volt és megalapította a 
Keresztény Magyar Ifjúság c. lapot. Az Orszá
gos Széchenyi Szövetséget Sch. szervezte meg 
és annak két évig elnöke volt. Egyetemi diák
társaival együtt résztvett a földműves-osztály 
hazafias mozgalmaiban. Közben meghívták a 
Magyar Gazdaszövetséghez, amelynek később 
ügyvezető titkára és h. igazgatója lett. Ké
r ő b b a Gazdaszövetség, majd az Űj barázda c. 
hetilap szerkesztője volt. Résztvett a földmü-
vespárt megalakításában. A forradalom után 
az Üj barázda felelős szerkesztője lett. Ugyan
akkor nagy szerepet játszott a kisgazda-párt 
mozgalmaiban, mint a párt elnöki tanácsá
nak tagja. 1901. kinevezték a földművelésügyi 
minisztérium politikai ál lamtitkárává. Később 
csatlakozott az egységespártoz és 1922., mint 
annak hivatalos jelöltjét, választották meg 
Csongrádon és Kiskundorozsmán. Nagyatádi 
Szabó István földművelésügyi miniszter halála 
után több hétig Sch. vezette a minisztériumot. 
Bőbben a minőségben résztvett a külföldi köl
csön és a szanálás előkészítésére irányuló lon
doni tárgyalásokon. 1925. az OKH. alelnöke, 
lett. A Falu Országos Földműves Szövetség
nek megalakulása óla társelnöke. Az ország
gyűlésen a devecseri kerületet képviseli egy
ségespárti programmal . 1928. nyugalomba vo
nult és átvette az OKH. vezetését. Sch. a 
magyarországi földművesérdekeltségek egyik 
legszámottevőbb vezéralakja. Nagy érdemei 
vannak a magyarországi szövetkezeti élet meg
szervezése terén. Gyakorlati munkásságát írá
saival is szolgálta. Publicisztikai cikkei mel
lett több önálló művet írt, amelyek közül a 
legnevezetesebb Birtokpolitika és földreform 
Magyarországon, német és francia nyelven is 
megjelent. Egyéb munká i : Károlyi Sándor és 
a magyar föld, Választójog és az állam esz
méje, Szövetkezetek sikerei és Szövetkezetek 
eredményei Magyarországon. 

Schausehek Árpád, müegyet . c. rk. tanár , 
szül. Szeged, 1863 febr. 13. Középiskoláit Bu
dapesten, egyet, és művészeti tanulmányai t a 
budapesti tud. egyetemen, illetve a Képzőmű
vészeti Főiskolán végezte. 1887. a Kir. Ipar
művészeti Iskola h. t anára lett. 1888—1910. 
külföldi tanulmányutakat végzett, 1894. az 
Iparművészeti Iskola r. tanárává nevezték ki. 
1895. a műegyetemen a rajz és ornamentika 
tanszékéhez osztották be. 1901. megkapta a 
rk. tanári címet. 1924. a tud. egyetem meghí
vott előadója a természettudományi szakos 
hallgatóknál, a rajzgyakorlatok vezetője. Az 

Egyesült Keresztény Nemzeti Liga alelnöke, 
iskolaszéki h. elnök, egyházközségi képviselő. 
Közoktatási és iparoktatási tanácsok rendes 
és bizottsági tagja volt. Munkatársa volt a 
Normál Tanterv c. illusztrált műnek. Szakiro
dalmi tevékenysége igen jelentékeny. Pe
dagógiai tanulmányai a mai rajztanítási mód
szerek alapelveit határozzák meg. Műtörté-
nelmi tanulmányai életrajzokban, emlékbeszé
dekben egyaránt nevezetesek. A Kisfaludy 
Társaság egyízben pályadíjjal tüntette ki. A 
régi Budapest topográfiájára és történetére 
vonatkozó tanulmányaival elfeledett tényekre 
és műemlékekre hívta fel a figyelmet. Ezen 
értekezéseit nagyrészt az Egyes. Ker. Nemzeti 
Liga estélyein olvasta fel. 

Schaclíter Dezső, orvos, szül. Budapest , 
1897 máj . 24. Gimnáziumi tanulmánvai t Bu-

j dapesten, az egyetemet Bpesten és Heidelberg
ben végezte. 1926. megalapította az Orvostu
dományi Szemle c. folyóiratot. 1928 óta szer
kesztője a Gyógyászat c. orvosi szaklapnak 
is. amelynek hasábjain számos értékes tudo
mányos cikke jelent meg. 

Sehäi'e? Miksa, közgazdasági író, szül. 
Ipolyságon, 1874 nov. 8. Vácott végezte kö 
zépiskoláit, majd a Világ, a Pesti Napló és a 
Magyar Hírlap tarifaügyi cikkírójává lett. 
Mint honvédtiszt részlvelt a háborúban és 
megkapta a jubileumi érmet, a Signum Lau-
dist, a koronás arany érdemkeresztet a vitézségi 
érem szalagján, a Károly-csapatkeresztet és a 

! sebesülési érmet. Sch. kiterjedt szakirodalmi 
I működést fejt ki. Tarifaügyi szerkesztője a 
! Vállalkozók Lapjának, a Magyar faipari és 

Fakereskedelem c. heti lapnak és a Borászati 
Lapoknak. Alelnöke a Magyar Tarif őrök Or
szágos Szövetségének. 

Schäffer Jenő János , á l lamrend. főkapi
tányhelyet tes , az erkölcsrendészeti osztály 
vezetője, szül. Miskolc, 1871 aug. 13. Kö
zépiskoláit Miskolcon, főiskolai t anu lmá
nyait Egerben, Debrecenben, Kassán és Bu
dapesten végezte. Ál lamtudományi á l lam
vizsgát tett. 1899. a rendőrség szolgálatába 
lépett, ahol előbb a IV., majd a II. ker. ka
pitányságon, később az ^ k ö l c s r e n d é s z e t i 
osztályon, majd a főkapi tányság bűnügyi 
osztályán és a bejelentési h ivata lban telje
sített szolgálatot. Azután ismét visszakerült 
mint vezető az erkölcsrendészeti osztályra. 
Megkapta a II. o. hadiérdemkeresztet , a vö
röskereszt hadidíszí tményes II. o. díszjelvé
nyét, a jubi leumi emlékérmet polgári a lkal
mazottak számára és a polg. jubi leumi ke
resztet. 1927. megkapta a főkapitányhelyet
tesi címet. 1929. valóságos főkapitányhelyet
tessé nevezték ki. 

Scheftsik Is tván (szolnoki), főszolgabíró, 
szül. Szolnok, 1886. Középiskoláit Szolno
kon, Brassóban és Budapesten végezte. Jogi 
tanulmányokat Nagyváradon és Budapes
ten folytatott . Pályájá t először kereskedelmi 
téren kezdte, majd 1905. Szolnok vármegye 
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szolgálatába lépett. 1910. szolgabírónak, 
1914. vm. aljegyzőnek, 1919. tb. főszolgabí
rónak és tb. főjegyzőnek, 1922. második 
vm. főjegyzőnek választot ták meg. 1913. a 
központi j á r á s főszolgabírája lett. Sch. a 
já rása érdekében igen nagy tevékenységet 
fejtett ki. Rákosfalva díszpolgára, a szol
noki O. K. H. elnökigazgatója. 

Scheiber Hugó, festőművész, szül. Bpest, 
1873. A németes expresszionizmus torzítottan 
dekoratív irányzata jellemzi alkotásait. E rő 
teljes, intuitiv művészegyéniség, sokszínű, 
mozgalmas perspektivájú vonaldekorációival 
egész Európában ismertté tette nevét. Csak 
későn, majdnem ötvenéves korában jutott 
művészetének elismeréséhez a Belvedere Sza
lonban és az Alkotás művészházában kiállí
tott képeivel. A neoprimitiv iskola stílusában 
arcképeket is rajzolt. Képeivel a Sturm ber
lini, amerikai és londoni kiállításain nagy si
kereket aratott. 

Scherg Lőrinc, erdőmester , gazd. tan., 
szül. Lohr. a. Main (Bajorország), 1864. Ta
nulmányai t külföldön végezte és 1884. a sár
vári bajor királyi u rada lom gyakornoka 
lett. 1886. erdésszé, 1909. főerdésszé és 
1921. erdőmesterré nevezték ki. Ér tékes 
munkásságának elismeréséül a m. kir . gazd. 
tanácsosi címmel tüntet ték ki. A bajor kir. 
Mihály-rend tulajdonosa. Erdészeti cikkei a 
szaklapokban jelennek meg. 

Scheurer Károly, jbírósági elnök, szül. 
Pécs, 1869 febr. 5. Középiskoláit és egyet, 
tanulmányait szülővárosában végezte. Tanul
mányainak befejezése után, mint joggyakor
nok a szekszárdi törvényszéknél működött . 
1893. a nagyatádi járásbíróság aljegyzője, 
1896. évben a kaposvári törvényszék jegy
zője, ugyanez évben a lengyeltóti járásbíró
ság aljárásbírája, később járásbírája. 1913. 
a gyönki kir. járásbíróság vezetője lett és 
1922 óta a paksi járásbíróság elnöke. A köz
ség társadalmi és kulturális életének jelen
tékeny egyénisége, a Kaszinónak elnöke, a 
polg. isk. gondnoksága, a r. kat. egyház 
világi elnöke, a pécsi fiatalkorúak bíróságá
nak tanácselnöke, a Paksi Zeneegyesület és a 
paksi önkéntes tűzoltóegyesület elnöke. 

Schey Géza, nőgyógyász, szül. Nagyszent-
mihály, 1888 jan. 29. A bpesli és bécsi egye
temeken tanult. 1922. a Zsidókórház segéd- : 
majd alorvosa lett. 1927 óta a Weiss Alice-
kórház osztályos főorvosa. A háborúban, 
mint ezredorvos teljesített szolgálatot és meg
kapta a koronás arany érdemkeresztet a kar
dokkal. Nagyobb tanulmánya: A lepény idő
szaki kezelésének története és mai állása. 

Schichtancz Armin, polg. isk. igazg., 
szül. Nagyoroszi, 1862 okt. 30. Iskolai tanul
mányainak végeztével tanári oklevelet nyert. 
Mint tanító a szigetvári izr. iskolában kezdte 
meg működését, majd 1886. a pesti izr. hit
községi elemi iskolába került. 1896. a polg. 
fiúiskola tanára, 1905. a polg. leányiskola h. 

igazgatója, majd igazgatója lett. Tevékeny 
| részt vett az iskola tantervének és tanmene-
| tének megállapításában és iskolai jóléti intéz-
| menyek szervezésében. Az Eötvös-alap és a 

Tanítóegyesületek Országos Szövetségének 
igazg. tagja és a / / / . Egyetemes tanügyi kon
gresszus társelnöke. Az Orsz. Izr. Tanító
egyesület elnöke. Az Izr. Tanügyi Értesítő fe
lelős szerkesztője. 

Schiff Ernő, orvos, szül. Gáborja, 1863. 
Egyetemi tanulmányainak elvégzése u tán kül
földön a gyermekgyógyászatot tanulmányozta . 
1925-ig a nagyváradi gyermekkórház igazgató
főorvosa és a bábaképző tanára volt. Az új 
szülöttek fiziológiája és patológiája körül i tu
dományos kutatásai révén világszerte ismertté 
tette nevét. A Magyar Tudományos Akadémia 
öt terjedelmes kötetben adta ki munkái t . 

Schiffer Adolf, gordonkaművész , szül. 
Apatin, 1873 aug. 14. Középiskoláit szülő
városában, a Zeneművészeti Főiskolát Bu
dapesten végezte, ahol művészi oklevelet 
nyert . 1900. a Zeneművészeti Főiskola ta
ná ra lett. Magyarország különböző városai
ban nagysikerű gordonkahangversenyeket 
adott . 

Schiffer Ferenc , á l lamr. főtanácsos, szül. 
Bpest, 1879 dec. 3. Tanulmányai t Budapesten 
végezte, ahol állami és jogtudományi dokto
rátust szerzett. 1905. a rendőrség szolgálatába 
lépett és a IV. ker. kapi tányságon kezdte meg 
működését , ahol később másodhelyettes veze-

| tővé nevezték ki. Utóbb a bűnügyi nyilván-
! tar tó hivatalhoz került. A háborús eszten

dők alatt teljesített szolgálatainak elismeré
séül a II. oszt. polg. hadiérdemkeresztet kapta. 
1917. a bűnügyi nyilvántartó hivatal h. veze
tője lett. I rodalmi tevékenységében nagy sze
repet játszik a nyomozás tudomány kérdése, 
amelyben Sch. elismert szaktekintély. 10 év 
óta az ál lamrendőrség kinevezett kriminalisz
tikai tanára . 

Schiffer Hugó, r.-t. igazgató, szül. Sió
fok, 1879 jan. 13. Székesfehérváron végezte 
a középiskolát, majd 1902. a bpesli műegye
temen mérnöki oklevelet szerzett. Mint mér
nök nagyobbszabású vasútépítkezéseket, víz
vezeték- és csatornaépítéseket és magasépít
kezéseket vezetett, részint a belföldön, részint 
Ausztriában és a Balkán különböző országai
ban. A háború alatt, mint vezető főmérnök, 
a központi ha ta lmak legnagyobb háborús épít
kezését, a steyri fegyvergyár építését vezette. 
1926 óta a Szobi Kőszénbánya r.-t. ügyvezető 
igazgatója. 

K. Schiíferi Ferenc, ügyvéd, szül. Bé
késgyula, 1884 márc . 11. Középiskoláinak 
elvégzése u tán a budapest i és kolozsvári 
egyetemek jogi ka r án folytatott tanulmá
nyokat és a jogi doktorá tus megszerzése 
u tán 1912. letelte az ügyvédi vizsgát. Bé
késgyulán kezdte meg ügyvédi gyakorlatát, 
majd a háború ki törésekor főhadnagyi rang
ban a harc té r re került , ahol végigküzdötte 
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a przemysli körülzárás összes harca i t és az 
utolsó k i rohanásná l orosz fogságba esett. 
38 hónapi hadifogság u tán 1918. érkezett 
vissza szülővárosába, ahol a forradalom első 
napjaiban polgármesterré választották. A 
román megszállás idején, mivel a várost 
nem volt haj landó a románoknak á tadni , 
Brassóba internál ták, ahonnan 7 h ó n a p 
niulva szabadult ki. Szegeden a Nemzeti 
Hadsereg kötelékébe lépett, majd a r omán 
csapatok kivonulása u tán visszatért váro
sába. Az első nemzetgyűlésbe Békésgyula 
választotta meg képviselőjévé. 

Schilling Zoltán, a szab. bíróság elnöke, 
szül. Kolozsvár, 1876 máj . 16. Középiskoláit 
Kolozsvárott, az egyetemet Bpesten végezte, 
ahol gépészmérnöki oklevelet nyert, majd Zü
richben elektrotechnikai tanulmányokat foly
tatott. Mint elektomérnök a Ganz és Társa 
gépgyárában kezdte működését. 1902. a M. 
Kir. Szabadalmi Hivatal albírája lett. 1920. a 
Központi Árvizsgáló Bizottság alelnökévé ne
vezték ki, majd mint min. tanácsos, a keres
kedelmi minisztérium iparfelügyelettel és ipari 
munkásügyekkel foglalkozó szakosztályának 
vezetője lett. 1928. a M. Kir. Szabadalmi Bí
róság elnökévé nevezték ki. A Magyar Mér
nök- és Építészegyletnek 1911-től t i tkára, 
1914—1917. főtitkára s ebben a minőségében 
az Egylet közlönyének társszerkesztője, ön 
álló tanulmányai : Pénzügyi helyzetünk ren
dezése és A drágaságról. Szabadalomjogi, va
lamint közgazdasági cikkei különböző szak
lapokban és gyűjteményes munkákban jelen
tek meg. 

Schímanck Emil, m negyei, lanár, szül. 
Kpest, 1872 nov. 23. Középiskolai tanulmá
nyait Bpesten végezte, majd a műegyetemet 
hallgatta. Mérnöki oklevelét Berlinben sze
rezte. Tanulmányainak befejezése u tán a Ma
gyar Fegyver- és Gépgyár, majd a Ganz és 
Társa Vili. r.-t. mérnöke lett. 1900. műegyet. 
tanárrá nevezlek ki. 1910. elnöke lett az orsz. 
automobil-szakértő bizottságnak és 1928. a 
bánhidai villamos centrale építésvezető bi
zottságának. Elsőrangú mérnök-szakember, 
akinek gépszerkesztői munkásságát a külföl
dön is nagyra becsülik. Az emelőgépekkel és 
gázmotorokkal végzett kísérleteit tudományos 
értekezésekben ismertette. 

Schindler András, helyet, polgármester , 
szül. Fertőmeggyes, 1881 okt. 7. Középisko
láit Sopronban, egyet, t anu lmánya i t Ko
lozsvárott végezte, ahol jogi doktorá tus t 
szerzett. 1907. kezdte meg közigazgatási pá
lyáját Sopronban, mint rendőrfogalmazó. 
1908. r. a lkapi tánnyá nevezték ki . 1911. meg
választották városi tanácsossá. Résztvett a 
háborúban. Kitüntetései: az ezüst és a bronz 
Signum Laudis, va lamint a Károly-csapat-
kereszt. 1919 óta Sopron h. polgármestere. 
Nagy érdemei vannak a város fejlesztése te
rén. A soproni felső ev. egyházmegye fel
ügyelője. 

Schiriila Achill, tvszéki tanácselnök, 
szül. Szolnok, 1872. Bpesten végezte közép
iskoláit és jogi tanulmányait . 1894. lépett 
közszolgálatba és azóta különböző bíróságok
nál fokozatosan lépett elő. A fiatalkorúak bí
róságának megszervezését annak idején nagy 
hozzáértéssel végezte és résztvett a fiatal
korúak bíróságáról szóló törvény megalkotá
sában is. Nagy hozzáértéssel karolta fel a 
gyermekvédelem társadalmi mozgalmait. 1917. 
ítélőtáblai bíróvá nevezték ki. 1923. a bpesti 
büntető törvényszék egyik tanácsának élére 
állították és a kormányzó 1927. kúriai bírói 
rangra emelte. Sch. szakirodalmi munkássá
got is fejt ki. Cikkeket írt A Nemzeti Újság
ba, a Közbiztonságba, a Magyar Jogéletbe, 
az Egyházi értesítőbe s több más folyó
iratba. Főként a gyermekvilág foglalkoztatja. 
Ε téren rendkívül sok, értékes tanulmányt 
írt a fiatalkorúak kriminalitása, a tanítók 
pat ronázsmunkája és a gyermekek nyelvtanu
lása felöl. 

Schlagetter Leon (sáponyai), mérnök, 
szül. Baja, 1877 jún . 28. Középiskoláit 
Zomborban, egyet, t anu lmányai t Bécsben 
és Bpesten végezte, ahol 1903. mérnöki ok
levelet szerzett. Több horvátországi vasút
vonal építésénél működöl t közre. 1910. 
Mexikóba utazott, ahonnan 1920. visszatérve 
Bpesten és külföldön folytat tevékenységet. 

Schlanger Mór, kereskedő, szül. Újvidék, 
1873. Felsőkereskedelmi iskolai tanulmányai
nak elvégzése után, mint könyvelő kereske
delmi szolgálatba lépeti. Számos társadalmi 
egyesület vezetőségének tagja, hosszú ideig a 
Kereskedelmi Alkalmazottak Országos Egye
sületének volt elnökhelyettese. 

Schlayer Árpád, apát, szül. Budapest, 
1872 júl. 8. Középiskoláit és teológiai tanul
mányai t Vácott végezte. 1895. pappá szentel
ték. Ez időtől fogva különböző vidéki váro
sokban folytatott lelkipásztori működést és 
1918 óta a gödöllői királyi vár templom plé
bánosa. Nevéhez fűződik a zárda megalapí
tása, épületének megszerzése és átalakítása, 
a r. kat. egyházi és a községi iskola felépí
tése és felszerelése. A háború alatt mint ka
tonai lelkész működött és a koronás arany 
érdemkeresztet és a vöröskeresztet kapta meg. 
Mint I. Ferenc József és Károly király bizal
masa, a község szegényei érdekében értékes 
munkásságot fejtett ki. Károly király gödöl
lői tartózkodása alatt ő celebrálta az udvari 
miséket és a királyi családdal jelenleg is ösz-
szeköttetést tart fenn. Sch. működésének kö
szönhető a kápolna felépítése és felszerelése, 
a Credo Egyesület székházának megszerzése, 
különböző házhelyek és templomhelyek biz
tosítása a szociális intézmények számára. Az 
összes iskoláknak iskolaszéki elnöke, a köz
ségi képv.-test. tagja, a Hangya Szövetkezet 
és a Gödöllői Takarékpénztár igazgatója, a 
Credo Egyesületnek és az egyháztanácsnak 
elnöke. 
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Schmidhofer István, oki . építészmérnök, 
műegyetemi tanársegéd, szül. Kolozsvár, 
1901 szept. 20. Középiskoláit Budapesten, 
egyetemi t anu lmánya i t a m. kir. József Mű
egyetemen végezte. IV. éves hallgató korá
ban egy szálloda terve a londoni kiáll í tásra 
nyert kiküldetést . Több pályázaton vett 
részt, így a Gyula város ku l tú rházának és a 
kaposvár i leánygimnázium épületének terv
pályázatain . 1929. Sándy Gyula II. sz. épü
let szerk. tanszékén műegyetemi tanárse
géddé nevezték ki. Mint tervező építész a 
modern barokkstílust kedveli. 

Sehmidl István, iparos, szül. Székesfe-
fehérvár, 1866. A székesfehérvári Ipartestü
letnek 32 éve tevékeny tagja, majd elnöke. 
Mint a tűzoltóság tb. parancsnoka a 25 éves 
királyi érmet és a 30 éves szolgálati érmet 
kapta meg. Λ városi bizottság tagja. 

SchiieiJer János, műasztalosmester. , ipar
művész, szül. őrszál lás , 1882 nov. 30. Az 
Iparművészeti Iskolái és a Technológiát 
Bpesien végezte. Számos szociális intéz
ményt létesített. Az Orsz. Iparosszövetség 
alelnöke és más egyesületek vezető tagja. 
Főv. biz. póttag. 1929. a magyar ipar terén 
szerzett érdemeiért a ranyéremmel tüntet ték 
ki. 

Schmidthauer Lajos (id.), gyógyszerész, 
szül. Esztergom, 1854. Gyógyszerészi okle
velét a bpesti egyetemen szerezte, majd 
Komáromban gyógyszertárat nyitott , ame
lyet 1913-ig vezetett. Közben átvette az ig-
mándi keserűvízforrások kezelését, melye
ket kiváló üzleti érzékkel kiemelt az isme
retlenség homályából és a jelentéktelen kis 
vállalatot világhírűvé tette. 

Schmidthauer Lajos (ifj.), orgonaművész, 
szül. Komárom, 1882 febr. 3. Középiskoláit 
Kalocsán végezte és a bpesti egyetemen 
gyógyszerészi oklevelet nyer t . Zenei tanul 
mányait a bpesti Zeneakadémián, a berlini 
Musikhochschuleban és Par i sban Guillmant 
professzornál végezte, majd hangverseny-
kőrútra indult . Bécsben, Berlinben, Mün
chenben, Kölnben, Leipzigben és Dor tmund-
ban tartott hangversenyein jelentős sikerei 
voltak. Az orgona l i t te ra turának világi ré
szével foglalkozik. A Zeneakadémián tar tot t 
hangversenyét a rádió is közvetítette. 

Schmidthauer Vilmos, ügyvéd, szül. Ko
márom, 1885 máj . 5. A bpesti egyetemen 
1905. jog- és államtud. doktorátust , később 
ügyvédi oklevelet szerzett, majd atyja vál
lalatának az Igmándi keserűvízforrásoknak 
társtulajdonosa és vezetője lett. A háború t 
mint tart . tüzérhadnagy szolgálata végig és 
számos ki tüntetésben részesült. Komárom 
vm. törv.-hat. b izot tságának tagja. 

Schnell János , ideg- és elmeorvos, a 
Gyógypedagógiai Psychológiai m. kir. Labo
ratórium vezetője, szül. Magyarszéken, 1893 
márc. 6. Középiskoláit Pécsett végezte. U. o. 
1911. tanítói oklevelet, 1916. a bpesti Gyógy
pedagógiai Tanárképzőn tanári- és 1923 a bu

dapesti tud. egyetemen orvostudori oklevelet 
szerzett. 10 éven át részben a palotabozsoki 
elemi iskolában, majd a temesvári siketnéma 
intézetben és a budapesti vakok intézetében 
tanított . Tudományos érdeklődése azonban 
egy évtizedes gyakorlati munkásság után a 
gyógypedagógiai és orvosi psychológia felé 
irányult . 1920. a Gyógypedagógiai Psycho
lógiai Labora tór ium asszistensévé, 1926. pe
dig Ranschburg Pál professzor u tódaként a 
laboratór ium vezetőjévé lett. A Gyógypeda
gógiai Tanárképző Főiskolán az emberi elme 
tanát és a fogyatékosak testi és elmetani ta
nulmányozásának módszertanát adja elő. Igaz
gatója a Gyógypedagógiai Orsz. Tanácsadó
nak. *Számos cikket és tanulmányt írt külön
böző szakfolyóiratokba, öná l lóan megjelent 
művei és értekezései: A felfogó típus és szá-
molóképesség kölcsönös kapcsolata a gyen-
geelméjüeknél. Die Entwicklung der Lesefer
tigkeit bei Normalen, Sinnesdefekten und De
bilen. Felfogó típus és gyógypedagógia. Ver
gleichende Untersuchungen der Lesefertigkeit 
der Normalen, Blinden, Taubstummen und 
Debilen. Az értelmi fogyatékosok egészség
ügye. A beszéd védelme és egészségtana. A 
siketnémák egészségügye. A vakok egészség
ügye. Gyógypedagógiai és orvosi psychológia. 
Psychológiai Tanulmányok c. jubileumi m ű 
szerkesztője. 

Schnell József, á l lamr. detektívfelűgyelő, 
az intel lektuális és a kár tyacsopor t veze
tője, szül. Vác, 1892 jan . 29. Iskolai tanul
mánya i t Bpesten végezte. A h á b o r ú előtt és 
a háború alat t a hadi tengerészetnél teljesí
tett szolgálatot. A Károly-csapatkereszt tu
lajdonosa. 1918. lépett a rendőrség szolgá
la tába. 1923. má r "csoportvezető lett. 1927. 
megkapta a felügyelői kinvezését. 

Schober Béla (galgóci), a Nemzeti Bank 
vezérigazgatója, szül. Bpesten, 1867 márc ius 
1. Középiskolai t anu lmánya inak befejezése 
u t án jogot tanul t előbb Lipcsében, majd 
Budapesten, ahol jogi doktorá tus t szerzett. 
Az ügyvédi oklevelet is megszerezte és kez
detben mint több jelzálogintézet ügyésze 
működöt t . 1895. a Magyar Agrár Já radék
bank ügyv. igazgatója lett és a vállalat 
jogi, jelzálog- és vasúti ügyeit intézte. 
1916. kinevezték a Pénzintézet i Központ 
ügyvezető igazgatójává, majd 1917. vezér
igazgatóvá. 1920. a ko rmány megbízásából 
résztvett a brüsszeli konferencián és később 
Londonban , Rómában és Par i sban folytatott 
pénzügyi tárgyalásokat . 1924-ben kinevezték 
a Magyar Nemzeti Bank vezérigazgatójává. 
A felsőházban Baja város törvényhatóságá
nak küldöt te . Egyike a legtekintélyesebb 
közgazdasági szakembereknek. Hivatalos 
megbízatása előtt. számos vasút társaság, 
ipari és keresk. bank, valamint pénzintézet 
vezetőségében foglalt helyet. Ma különböző 
közintézmények igazgatósági tagja. Számos 
pénzügyi cikke jelent meg hazai és külföldi 
lapokban. 
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Schober József, gyárigazgató, szül. Baj-
mokon, 1892 február 7. Tanulmányai u tán 
svájci és franciaországi gyárakban mint szö
vőmunkás, majd textiltechnikus dolgozott. 
Éveken át tanulmányozta külföldön a szövé-
szetet. A háborúban, mint tűzérfőhadnagy és 
légbajós vett részt. Megkapta a 111. osztályú 
katonai érdemkeresztet, kétszer az ezüst és 
kétszer a bronz Signum Laudist, a nagy- és 
kisezüst, valamint bronz vitézségi érmet és a 
léghajós jelvényt. Háború után a Magyar Kir. 
Selyemfonódák Haszonbérlete r.-t. szolgála
tába állott, melynek jelenleg is igazgatója. A 
selyem, műselyem és pamut gyártásáról több 
tanulmányt írt hazai folyóiratokba és szak
lapokba, önál ló munká i : A selyem és feldol
gozása (1926). Seide und Seidenwaren (1927). 
Silk and Silk Industry (1929). 

Schoditsch Lajos, építész, a felsőépílő-
ipariskola igazgatója, szül. Bpesl, 1872 május 
19. Középiskoláit és egyetemi tanulmányai t 
Budapesten végezte, majd 1894. építészi okle
velet szerzett. Mint műegyetemi hallgató a 
Hauszmann Alajos-féle pályázaton dicséretet, 
a gyöngyösi polgári iskola tervpályázatán pe
dig első díjat nyert. Tanulmányainak befeje
zése után 1894—1905. Kiss István műegye
temi tanár irodájában működöt t . 1898. a felső
építőipariskola tanárává, 1917. pedig igazga
tójává nevezték ki. 1920 óta az építőmesteri 
képzettség megvizsgálására szervezett bizottság 
elnöke. A Budapesti Mérnöki Kamara választ
mányának, több szakbizottságának és fe
gyelmi bíróságának tagja. A Magyar Mérnök-
és Építész-Egylet középítési szakosztályának, 
az Országos Közegészségügyi Egyesület tech
nikai szakosztályának volt elnöke, az orsz. 
ipari és kereskedelmi tanács tagja, a buda
pesti evang. egyház presbitere, valamint más 
társadalmi és egyházi tisztségek viselője. Sch. 
építette a Baross-utcai klinika izoláló pavil-
lonját, a kispesti r endőrség és lovasrendőr
ségi épületét. Sch. készítette a késmárki ál
lami szövő- és fonóiskola, a technológiai és 
anyagvizsgáló intézet, úgyszintén az állami 
mechanikai és elektromos ipari szakiskola át
alakítási és kibővítési terveit. A budapest i 
Népszálló, a pécsi bábaképző intézet és a 
budapesti kőbányai pénzügyőri iskola szintén 
Sch. műve. Számos nyilvános tervpályázatot 
és díjat nyert, többek között a kőbányai ev. 
ref. templom tervpályázatán, a Magyar Mér
nök- és Építész-Egylet a ranyérmét , a József
téri gróf Cziráky-palota tervpályázatán első 
díjat és a vasvármegyei Zita-kórház tervpályá
zatán szintén első díjat nver t . Számos kézi
könyvet, tankönyvet és szakcikket írt. Az Ipa
rosok könyvtárában megjelent munká i : Tető
fedő- és bádogosmunkák, Épületbefejező 
munkák, Lépcsőszerkezetek, és Egyszerű épü
lettervezetek. 

Scholz János, gordonkaművész , szül. 
Sopron, 1903 dec. 20. Középiskoláit Sopron
ban, a Zeneművészeti Főiskolát Bpesten vé

gezte. 1916. Sopronb . lépett először nyil
vánosság elé és művé ά játékával jelentékeny 
sikert aratott . 1922 óta Bpesten hangverse
nyez. 1928. a Melles-vonósnégyes társaság 
tagja lett. A filharmonikusokkal több kül
földi városban vendégszerepelt. 

Scholtz Kornél (eperjesi), áll.-titk. egyet, 
rk. tanár, szül. Gölnicbányán, 1871. Egye
temi tanulmányai t Bpesten végezte, ahol 1894. 
orvosi oklevelet szerzett. Először a bpesti tud. 
egyet, szemészeti klinikáján mint gyakornok, 
később pedig mint tanársegéd működöt t . 1907. 
egyet, magántanár rá képesítették, 1909. pe
dig elnyerte az egyet. rk. tanár i címet. Sch. 
már 1908. a belügyminisztérium szolgálatába 
lépett, 1922. a népjóléti és munkaügyi mi
nisztérium helyettes ál lamtitkára, 1925. pedig 
ál lamti tkár lett. Ebben a beosztásában a köz
egészségügyekkel foglalkozik. A közélet terén 
kifejtett érdemeinek elismeréséül a II. oszt. 
polg. érdemkeresztet és a német vöröskereszt 
II. oszt. kitüntetését nyerte el. Szakmunkái: 
Gyakorlati Szemészet. Az egészség gondozása 
Magyarországon nagy elismerést érdemeltek 
ki. Állandó cikkírója a hazai és külföldi szak
lapoknak. 

Scholcz Lajos, polg. isk. igazg., szül. 
Budapest, 1876 febr. 15. Középiskoláit és az 
egyetemet Bpesten végezte. Tanu lmánya inak 
befejezése után, mint tanár Zólyomban, Ta
polcán, majd Zilahon működöt t . 1923 óta 
Vasváron, mint polg. isk. igazg. fejt ki érté
kes működést . 

Schőn Győző, a Szfőv. Gázművek li. ve
zérigazgatója, szül. Bpest, 1875 ápr. 5. Kö
zépiskolai tanulmányainak elvégzése után a 
bécsi műegyetemen gépészmérnöki oklevelet 
szerzett. 1898. a Ganz és Társa gyár mérnöke 
lett. 1904. az Ált. Osztrák Magyar Légszesz
társulat üzemvezetőjéül hívták meg. 1910. a 
főváros szolgálatába lépett át és mint építés
vezető főmérnök az óbudai gázgyár terve
zését és építését vezette. Később igazgató
helyettessé, majd műszaki igazgatóvá nevez
ték ki. 1927. h. vezérigazgatóvá lépett elő. A 
Magyar Mérnök- és Építészegylet választmá
nyi tagja, a Magyar Mérnökök Nemzeti Szöv. 
gépészmérnöki szakosztályának és a Városi 

Mérnökök Orsz. Szövetségének alelnöke, a 
Statisztikai Értékmegállapító Bizottságnak 
szakértője, a Székesfővárosi Gázmüvek Da
lárda és Önképzőkörének díszelnöke. Az Osztr. 
Góztechnikusok Egyesületének választmányi 
tagja. 

Schőn Oszkár, szfővárosi műszerüzemi 
igazgató, szül. Budapest , 1877. szept. 22. 
Kereskedelmi akadémiai t anu lmánya inak 
elvégzése u tán néhány éven át, mint bank
tisztviselő működöt t . 1908. lépett a Gázmű
vek szolgálatába és amikor azt a főváros 
saját kezelésébe vette át, h. főkönyvelővé 
lépett elő. Később megszervezte az anyag
beszerzési osztályt, amelynek főnökévé ne
vezték ki . 1919. a Székesfővárosi Műszer-
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üzemhez hívták meg igazgatói minőségben. 
A Szeretetház vá lasz tmányának tagja. 

Schönberger Armand, festőművész, szül. 
Galgóc, 1885 ápr. 2. Középiskoláinak elvégzése 
után Bpesten, Münchenben, Parisban és Nagy
bányán festészeti tanulmányokat folytatott. 
Nagyobb anyaggal először 1917. szerepelt és 
1923. kollektív kiállítást rendezett a Belvede-
rében. Müvei a Műcsarnok kiállításain tűn
tek fel és 1927-ben a K. U. T. kitüntető el
ismerését nyerte el. Müveivel külföldi tárla
tokon is sikeresen szerepelt. Rajzait a Szép
művészeti Múzeumban őrzik. A modern irá
nyú festészet magyar reprezentánsa. A K. U. 
T. törzstagja. 

Schönberger Gusztáv, főorvos, szül. Fer
tőszentmiklós, 18G3. Középiskoláit Sopron
ban végezte, majd a bécsi egyetemet hall
gatta és olt orvosi oklevelet szerzett. Ta
nulmányainak befejezése u tán a bécsi vá
rosi közkórházhoz került, mint alorvos, 
majd 1892. Sopronban magánorvosi gyakor
latot kezdett. Később kinevezték a Munkás-
bizt. Pénztár orvosává. 1899. városi tiszti
orvos lett, majd 1910. tisztifőorvossá vá
lasztották meg. A háború alatt , mint kór
házigazgató működött . A II. o. polg. hadi 
érdemkereszt, a vöröskeiesztérem és a tűz
oltóérem tulajdonosa. 

Schömvald Imre, óragyáros , szül. Pécs, 
1885 okt. 15. Iskolai tanulmányai t szülőhe
lyén végezte, amely u tán németországi és 
svájci tanulmányútra ment. 1894. átvette 
szüleinek pécsi üzletéi s erőteljes működést 
fejtett ki a magyar ipar termékek terjeszté
sében. 1911 óta a magyar ipar fellendítése 
érdekében a fővárosban fejt ki tevékeny
séget. 

Schöpf lin Aladár, író, kr i t ikus , szül. 
Maniga (Nyitra m.), 1872 okt. 4. Középisko
lai tanulmányainak befejezése u tán a pozso
nyi evangélikus teológia, majd a budapesti 
tud. egyetem bölcsészeti ka rának hallgatója 
volt. 1898. a Vasárnapi Üjság belső munka
társa lett. Kritikai tehetségének meglepő meg
nyilvánulásai felhívták rá a figyelmet. Rövi
desen a Vasárnapi Üjság irodalmi és színházi 
rovatának élére állították. 1908. az induló 
Nyugathoz csatlakozott. Ady Endre érvényesü
lését jelentős mértékben gyorsította kritikusi 
tekintélyével. Egyéniségét nyugodt tárgyilagos
ság, a saját nézeteitől is lehetőségig független 
szemlélet, a társadalmi kapcsolatok irodalmi 
fontosságának átérzése, sokrétegű tudás és 
érzékeny szem jellemzik. Kritikái többnyire 
a Nyugat hasábjain jelennek meg. Több re
gényt és színdarabot is irt. önál ló művei: Kitli 
János szerencséje, Balatoni tragédia, Mossó-
czi) Pál szép nyara, A pirosruhás nő, írók és 
könyvek, Magyar írók és néhány ifjúsági re
gény. Vége a szép nyárnak és a Pirosruhás 
hölgy c. dramatizált regényeit a Kamara Szín
házban sikerrel adták elő. A magyar irodalom 
gazdagodása érdekében nagy munká t végzett. 

Schréder Gyula, á l lamr. kapi tány, az 
elnöki osztály előadója, szül. Rpest, 1895 
okt. 11. Tanu lmánya i t Selmecbányán és 
Bpesten végezte. Mint hadnagy frontszolgá
latot teljesített és több ki tüntetést szerzett. 
Rendőri működését 1913. kezdte meg. 
Először a főkapitányságon, majd a X. és 
a VII. ker. kapi tányságokon teljesített szol
gálatot. 1922 mint r endőrkap i t ány t az el
nöki osztályhoz osztot ták be. Neve a ma
gyar spor tkörökben is ismert, mer t évek óta 
mint ki tűnő vívó a R. A. C. színeiben szá
mos győzelmet ara tot t . Legutóbb résztvett 
Nápolyban a magyar színekben az európai 
kardvívó mérkőzésen is, megelőzőleg pedig 
az amste rdami ol impiászon a zsűri tagja 
volt. 

Schreiber Dániel, magy. kir. rendőrka
pitány , szül. Tolna, 1894 okt. 28. Középisko
lai és egyetemi tanulmányai t Budapesten vé
gezte. 1915. mint rendőrdí jnok kezdte műkö
dését a budapesti főkapitányságon. 1918. fo
galmazógyakornokká nevezték ki. 1919. letette 
az á l lamtudományi államvizsgát és segédfo
galmazó lett. 1920. megszerezte az államtudo
mányi doktorátust és rendőrfogalmazóvá ne
vezték ki. 1924. rendőrkapi tánnyá lépett elő 
és mint ilyen a bűnügyi osztály előadója volt. 
1929. jogtudori oklevelet szerzett a bpesti tud. 
egyetemen. Évenként —• részben hivatali meg
bízásból —- tanulmá η y utakat tesz és Európa 
valamennyi á l lamának rendőrszervezetét a 
helyszínen tanulmányozta. Tapasztalatairól 
rendőri szaklapokban számol be. Jelentékeny 
szakirodalmi működésének nevezetesebb feje
zetei: A német rendőrség. A helyszín, Dakti-
loszkópia, Gewohnheitsverbrecher. A szeren
cse-játékok szélhámosai c. műve sajtó alatt 
van. Több bel- és külföldi napi lapnak és 
rendőri szaklapnak állandó cikkírója. A legis
mertebb rendőri szakírók egyike. 

Schreiber Emil, ny. h. rendőrfőkapitány, 
szül. Kaposvár, 1863. Miután a bpesti egye
temen jogi doktorá tus t szerzett, 1886. az ál
lamrendőrség szolgálatába lépett. 1896. a fő
kapi tányság adminisztrat ív osztályának lett 
a vezetője. A prosti túció, a toloncügy és az 
iparjog kérdéseiről számos tanulmánnyal 
gazdagította a rendőr i szakirodalmat . A 
leánykereskedelem meggát lására alakult 
erkölcsrendészeti in tézmény vezetője volt. 
1920. nyugalomba vonult . 

Schreiber Miklós, kir . közjegyző, szül. 
Szolnok, 1875. Középiskoláit szülővárosá
ban, egyet, t anu lmánya i t Budapesten és Ko
lozsvárott végezte. Az ügyvédi diploma 
megszerzése u tán Kolozsváron volt közjegy
zőhelyettes. 1908. Naszódra, később Kolozs
várra nevezték ki közjegyzőnek. Erdély 
megszállása u tán vezetőszerepet játszott az 
ot tani magyarság poli t ikai mozgalmaiban, 
ezért a románok megfosztották állásától és 
kiutasították. Később Szolnokra került, ahol, 
mint közjegyző, a város társadalmi életében 
jelentős szerepet játszik. 
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Sehreyer J akab , ügyvéd, jogtudós, szül. 
ügra, 1847 febr. 7. Tanulmányai t és az egye
temet Nagyváradon, Bécsben és Budapesten 
végezte. 1872. a fővárosban ügyvédi irodát 
nyitott. Mint a magyar kereskedelmi csarnok 
főtitkára, majd ügyvezető alelnöke, utóbb 
örökös tiszteletbeli elnöke és mint a budapesti 
Kereskedelmi Kamara levelező tagja, beha
tóan foglalkozott kereskedelmi és közgazda
sági kérdésekkel. Tagja lett a fővárosi kép- j 
viselőtestiiíetnek, az ügyvédi kamara választ- J 
mányának, az ügyvédvizsgáló bizottságának, 
majd később a magyar kir. Kúria ügyvédi j 
tanácsának. 1893. Szilágyi Dezső felszólítá- ' 
sara kidolgozta a csődreformra, a csődönki- j 
vüli kényszeregyezségre és a csődönkívüli tá- ; 
madó jogra vonatkozó törvényjavaslatokat. ! 

Tagja volt a magánjogi tervezet kidolgozására i 
alakított kodifikáló bizottságnak. Főbb könyv- j 
alakban megjelent müvei: A perorvoslatok tel- I 
yes rendszere (mely a Magyar Tudományos 
Akadémia Sztrókay-díját nyerte el), A pol
gári törvénykezési rendtartás (2 kötet, há rom 
kiadást ért el), Huszonöt év a kereskedelmi 
csarnok történetéből, Csődjogi reformok stb. 

Schuber Mátyás, a főisk. Diákot thonegy
let igazgatója, szül. Borbolya, 1861. okt. 19. 
Középiskoláit és egyetemi tanulmányai t Bu
dapesten végezte, majd a rozsnyói ev. gimná
zium tanára lett. 1894. a dévai áll. főreális
kola, 1911—1919. a bpesti VI. ker . főreál
iskola tanára volt és 1919. nyugalomba vo
nult. 1911 óta a főiskolai Diákotthonegylet 
igazgatója. Értékes pedagógiai szakcikkei a 
Filológiai Közlönyben, a Közoktatási Szem
lében, a Magyar Hírlapban, stb. jelentek 
meg. Tankönyvei általánosan ismertek. 

Sehuchmau Rezső, iparos, szül. Balassa
gyarmat, 1873. Tanu lmánya i elvégzése u tán 
egyideig Bpesten dolgozott, majd külföldi 
tanulmányuta t tett . 1901. Balassagyarmaton 
önálló üzemet alapí tot t . Résztvett a háború
ban és a kisezüst vitézségi érmet, a Kiároly-
csapatkeresztet és a török félholdat kapta 
meg. A város közéletének je lentékeny alakja. 
A Balassagyarmati Ipar testület elnöke, ren
des kamara i tag. A városi képv.-testület, az 
O. T. 1. vá lasz tmányának, a vmegyei közig, 
ipari tanácsnak, a Move vá lasz tmányának , 
stb. tagja. Számos tá r sada lmi egyesületben 
visel tisztséget. 

SchuIIer Jenő, mérnök, vállalkozó, szül. 
Gyulafehérvár, 1897. Középiskoláinak elvég
zése után a bpesti Műegyetemen mérnöki ta
nulmányokat folytatott és 1920. oklevelet 
nyert. Résztvett a háborúban és súlyosan 
megsebesült. A nagyezüst és bronz vitézségi 
érmet, a Károly-csapatkeresztet és a sebesü
lési érmet kapta meg. Az ellenforradalomban 
tényleges részt vett. Egyik megalapítója volt 
a Zsidó Magyar Főiskolai Hallgatók Orsz. Szö
vetségének. Diplomájának megszerzése után 
a Hungária Műszaki Vállalat igazgatója lett. 
Ezenkívül mint öná1 ' ' építészvállalkozó i.s 

működik. Értékes műszaki cikkei a szaksajtó 
hasábjain látnak napvilágot. 

Schulmann Adolf, gyógypedag. igazg., 
szül. Oravicabánya (Krassb-Szörény m.), 1883 
dec. 22. Középiskoláit szülőhelyén és Temes
várt, a Gyógypedagógiai Tanárképző Főisko
lát Budapesten végezte. 1906. tanári oklevelet 
nyert. Az ungvári Áll. Segélyezett Siket-némák 
Intézeténél, mint s. tanár kezdte működését. 
Í906. rendes tanárrá , majd 1915. az intézet 
igazgatójává nevezték ki. A cseh megszállás 
után a siket-némák bpesti állami intézetének 
tanára lett. 1925 óta a Beszédhibák Javítására 
Szolgáló Áll. Tanfolyam vezetője. A Gyógy 
pedagógiai Intézetek Országos Szaktanácsá
nak tagja, az Orsz. Siket-néma Otthonnak el 
nöke, a Magyar Gyógypedagógiai Társaság 
nak alapító, és a Magyarországi Elmevédő 
Ligának választmányi tagja. Az ungvári Kár
páti Napló c. politikai és társadalmi lap meg
alapítója, a Magyarországi Népek Testvéri 
Szövetsége sajtóosztályának volt vezetője, a 
Magyar Siket-néma Oktatás c. szakfolyóirat 
rovatvezetője, a Siket-némák és Vakok Okta
tásügye c. folyóirat szerkesztője és több kül
földi szaklap munkatársa . 

Schulmann Emil, r.-t. igazg., szül. Buda
pest, 1897. Középiskoláit Bpesten végezte, 
u tána a Magyar Általános Hitelbank kötélé 
kébe lépett, majd 1920. a Hermes Bank ne
vezte ki cégvezetőjének. 1923. a bpesti egye
temen á l lamtudományi oklevelet nvert . 
1926 a nagytétényi Magyar Sertéshízlaló és 
Húsipari r.-t. igazgatója lett. A Sertéske 
reskedők Orsz. Egyesületének választmányi 
tagja, a Sertésnagyvágó r.-t. igazgatósági 
tagja. Cikkei, amelyek a szaklapok hasáb
jain jelennek meg, az értékes szakember 
tehetségének szószólói. 

Schürger Sándor, orvos, szül. Alcsut, 
1892 júl. 8. Középiskolai és egyet, tanulmá
nyait Bpesten végezte. A háború alatt ha rc 
téri szolgálatot teljesített. Orosz fogságba ke
rült és 1918. szökve tért haza. Orvosi okleve
lének megszerzése után a II. sz. nőgyógyá
szati klinika tanársegéde lett. Tanulmányoka t 
végzett külföldi egyetemeken és 1929 óta a 
Kispesti Szülőotthon osztály vezető-főorvosa. 
Orvosi hetilapok munkatársa és több önálló 
szakmunka szerzője. 

Schüszler Rezső, kir. ügyész, szül. Bony
hádon, 1890 febr. 17. Középiskoláinak el
végzése u tán a budapest i tud. egyetemen 
tanult jogot és 1913. szerzett jogtudori ok
levelet. Utána a bíróság kötelékébe lépett. 
1922. ügyvédi gyakorlatot folytatott. 1923. 
a budapesti ügyészséghez ügyésszé nevezték 
ki. 1926. előadóként működött , majd a bu
dapesti tvszéki fogház ügyészévé nevezték 
ki. 

Schützenberger Endre , orvos, szül. Her
cegfalva, 1859 nov. 26. Iskolai tanulmányai t 
Bpesten végezte, ahol orvostudományi okle
velet nyert. Orvosi gyakorlatát , mint a Rókus-
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és a Szent János-kórház alorvosa kezdte meg. 
1885. mint gyakorlóorvos Dunaföldváron mű
ködött. 1888. községi orvossá választották. 
1911. a kispesti já rás h. orvosa lett. A kolera
járvány letörésében jelentős része volt s ezért 
miniszteri elismeréssel tüntették ki. 1915— 
1917. a kispesti kat. üd. kórház vezető-főor
vosa volt. 1926. nyugalomba vonult. Tolna és 
Pest vármegye tb, főorvosa. A M. Á. V. és a 
M. Kir. Posta orvosa, a Pest vármegye Fiók-
Orvosszövetség alelnöke. Az Orvosszövetség 
lapjának munkatársa. Irodalmi téren megje
lent müve: Az egészségügy helyes szervezése 
községek számára. Erdemeinek elismeréséül 
m. kir. egészségügyi tanácsossá nevezték ki . 

Schwab Gyula, h. á l lamti tkár , műegyet. 
ny. r. tanár, szül. Bpest, 1879 júl. 31. Tanul
mányainak elvégzése után műegyetemi tanár
segéd, majd a vallás- és közoktatásügyi mi
nisztérium műszaki osztályának főnöke lett. 
1922 óta min. tanácsosi, majd helyettes állam
titkári rangban a műszaki osztály főnöke.Ter-
vezője a svábhegyi M. Kir. Csillagvizsgáló 
Intézetnek, az irtványi, tanyai és elemi nép
iskolák típusterveinek, a gödöllői Premontrei 
Kanonok-rend gimnáziumának, internátusá-
nak és rendházának. A Magy. Mérnök- és Épí 
tészegyfet a Hollán-díjjal és Czigler-plaket-
tel tüntette ki. A képzőművészeti tanács és 
az Országos Műemlékek Országos Bizottságá
nak állandó tagja. A Magyar Parasztház társ
szerzője. Értékes működésének elismeréséül 
a II. oszt. érdeméremmel tüntették ki. 

Schwalb Lajos, gyáros, szül. Gyöngyös, 
1872. Szakirányú t anu lmánya i t Németor
szágban és Par i sban végezte. A bádogdoboz
gyártást Sch. vezette be Magyarországon. 
Iparága fellendítése körül jelentős érdeme
ket szerzett. 

Schwartz Ernő, orvos, szül. Udvardon, 
1892. Miután középiskolai t anu lmánya i t el
végezte, 1923. orvosi diplomát szerzett a 
bpesti tud. egyetemen. A háború alatt , mint 
hadnagy teljesített szolgálatot s az a rany 
érdemkereszttel és a Károly-csapatkereszt-
tel ju ta lmazták. 

Schwarz Gusztáv, r. k. plébános, pápa i 
prelátus, szül. Gyula, 1870 okt. 7. Középis
koláit Vácott, teológiai t anu lmánya i t a bécsi 
egyetemen végezte. 1894. á ldozópappá szen
telték, majd az Istvántelki Nevelőintézet lel
késze és igazgatója, 1900. pedig a váci sze
miná r ium lelki igazgatója lett. Ugyanekkor 
szentszéki jegyzővé és egyházmegyei könyv
tárossá nevezték ki. 1905. szentszéki előadó
tanácsos és pápai kamarás , 1906. Rozsnyói 
tb. szentszéki ülnök lett. 1915. t r iskai apá t t á 
nevezték ki. 1910 óta Rákospalota plébá
nosa, 1925. pápai prelá tus . Zsinati bíró, egy
házmegyei könyvbírá ló és a h i t tanár i vizs
gálóbizottság tagja. A rákospalota i elemi és 
állami iskolák gondnoksági elnöke, a városi 
képviselőtestület, a vm. törvényhatósági bi
zottság és a megyei ál landó választmány 
tagja. 

Schwőder 

Schwarcz Géza, gyárigazgató, ny. alezre
des, szül. Németújvár, 1883 okt. 13. Kö
zépiskolai t anu lmánya inak befejezése után 
a pécsi ka tona i akadémia növendéke volt, 
majd a bécsi hadi iskolá t végezte. Mint tény
leges katonat iszt a vezérkarnál teljesített 
szolgálatot. A harc téren , mint vezérkari 
tiszt szolgált. A III. o. vaskoronarendnek, a 
ka tonai é rdemérem és érdemkeresztnek és 
az I. és II. o. német vaskeresztnek tulajdo
nosa. 1921. nyugdí jazta t ta magát , mint ve
zérkar i alezredes és az Elida-szappangyár 
vezetését vette át. Működése alatt a gyár 
sokat fejlődött; mint a propaganda-osztály 
i rányí tója rendkívül i sikereket ért el. 1929. 
a Sárg cégét vál la la tába olvasztotta. A Ke
reskedelmi Kamara zsűrijének tagja. 

Sehwartz Kálmán (meggyesi), középisk. 
igazgató, szül. Sopron, 1870 ápr. 7. Középis
koláit szülővárosában, az egyetemet Inns
bruckban, Rómában és Bpesten végezte. Ta
nulmányainak befejezése u tán mint h. tanár 
Kalocsán, majd Nagyszombatban működött. 
Később a pozsonyi rk . főgimnázium igaz
gatója lett. 1919 óta, mint a soproni magy. 
kir. áll. leányliceum igazgatója fejt ki érté
kes pedagógiai tevékenységet. A II. o. polg. 
érdemkeresztnek tulajdonosa. A város köz
életében tevékeny részt vesz. 

Schweinitzer József, á l lamr. tanácsos, a 
politikai nyomozó főcsoport h. vezetője, szül. 
Fehértemplom, 1891 márc . 13. Középiskoláit 
Fehér templomon, jogi tanulmányai t Buda
pesten végezte, ahol 1914. nyert jogtudori ok
levelet. S. a legismertebb nevű rendőrtisztvi
selők egyike, mer t közel egy évtizedes mun
kásságával nagymér tékben hozzájárul t a kon
szolidáció megteremtéséhez. Állami szempont
ból fontos rendőri tevékenységét a tanácsköz
társaság ura lma után kezdte meg, amikor or
szágos kiterjedésű nyomozásokat folytattak az 
országban rejtőző moszkvai agitátorok elfoga
tása érdekében. Nagy nyomozási készségével 
rendkívül sok kommunis ta összeesküvést lep
lezett le. S. nevéhez fűződik a Szántó Zoltán 
és Rákosi Mátyás elfogatása. A háború alatt, 
mint honvédhadbíróhadnagy teljesített szol
gálatot. I rodalmi munkássága: A helyszín, a 
Bűnügyi nyomozás a gyakorlatban. 

Schwőder Ervin, h. á l lamti tkár , szül. Ig-
lón, 1873 má j . 22. Középiskoláinak elvég
zése u tán a kolozsvári egyetemen megsze
rezte a jogi és á l l amtudományi doktorátust. 
Pályájá t a Kassa-oderbergi vasút elnöksé
génél kezdte, majd kinevezték a vallás- és 
közokta tásügyi minisztér iumba, ahol 1926. 
h. á l lamt i tkár lett. Hatáskörébe tartozik az 
iskolai és iskolán kívüli testnevelés, vala
mint az összes testnevelési ügyek felülvizs
gálata. 1908. a londoni magyar kiállításon 
a ko rmány t képviselte, majd a római nem
zetközi művészeti kiál l í tás előkészítésében 
működöt t közre. A III. oszt. vaskoronarend 
és a Ferencz József-rend középkeresztjének 
tulajdonosa. 
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Scipiades Elemér, egyet. ny. r. t anár , 
szül. Jászárokszállás, 1875 aug. 21. Középis
kolai tanulmányainak befejezése után a bpesti 
tud. egyetem orvoskarának hallgatója lett. 
Mint harmadéves orvosnövendék leszolgálta 
önkéntesi évét. 1898. orvosdoktorrá avatták 
s a bpesti egyetem élettani intézetének gya
kornoka lett. 1899-ben a II. sz. belgyógyá
szati klinikán gyakornokoskodott . 1900—1907. 
a bpesti II. sz. szülészeti és nőbeteg klinikán, 
mint gyakornok, tanársegéd, majd adjunktus 
működött. 1910-ben a terhességi és szülési pa
tológia c. tárgykörből magántanár i képesítést 
nyert. A háború kitörésekor a Vöröskereszt 
tábori kórháznál teljesített szolgálatot, ahol 
soronkívül főorvossá léptették elő. 1915. a 
honv. helyőrs. kórház seb. osztályán először, 
mint beosztott orvos, majd mint ezredorvos 
tevékenykedeti. A vöröskereszt II. o. díszjel
vényével tüntették ki. 1916. klinikája kérésére 
felmentették a katonai szolgálat alól. 1917. a 
Szent Rókus-kórház helyettes főorvosa, majd 
a Zita-kórház főorvosa lett. 1920. az Erzsé-
bet-egyet. szül. és nőgyógyászati tanszékének 
helyettesítésével bízták meg. 1922. az Erzsébet-
egyet. szül. és nőgyógyászati tanszékének nyil
vános r. tanárául hívta meg. I rodalmi műkö
dése terjedelmes és jelentékeny. Hazai és kül
földi előkelő orvosi folyóiratokban 80 feltű
nést keltő tudományos dolgozata jelent meg. 

Scitovszky Béla, belügyminiszter, szül. 
Epést, 1878 ápr. 23. Középiskoláit a jezsui
ták kalksburgi intézetében és a kalocsai fő
gimnáziumba végezte, majd a bpesti egye
temen jogot tanult és megszerezte az állam
tudományi doktorátust. Tanulmányainak be
fejezése után Nógrád megye közigazgatásá
nak szolgálalába lépett, ahol a szécsényi járás 
szolgabírá jává választolták meg. Itteni műkö
déséhez fűződik a Szécsényi Központi Szesz
főzde és a Nógrádmegyei Hangya Fogyasz
tási Szövetkezet megalapítása, továbbá a Szé
csényi Kaszinó újjászervezése és a szécsényi 
polgári iskola létesítése. 1907. főszolgabíró 
lett, majd 1910. lemondott. Ugyanakkor mun
kapárti programmal a nagyszécsényi kerület 
képviselőjévé választották. A Háznak 1917. 
egyik alelnöke lett és ebben a minőségében 
egész az összeomlásig működöt t . Közben a 
háborúban is résztvett mint tűzérszázados. 
1920. kisgazdapárti n rogrammal újm fell^nelt 
Szécsényben képviselőjelöltnek, de kisebbség
ben maradt. A második nemzetgyűlésre a ba
lassagyarmati kerület küldte be kereszt, nem
zeti párti programmal. A nemzetgyűlésnek 
előbb alelnöke, majd elnöke volt. Mint elnök 
mindig az ellentétek elsimításán fáradozott. 
Vagyobb szerepe 1924. az Esküdt-ügy tárgya
s a alkalmával keletkezett parlamenti bot-

fäny idején volt, mikor is a tüntető képvise
lőket kivezettette a teremből. Később a pasz-
szivitásba vonult baloldali ellenzéknek a par
lamentbe való visszatérése érdekében, elnöki 
minőségében, maga indí tványozta a kizárási 

határozat hatálytalanításai . Működése alatt 
számos külső és belső esemény nyugtalaní
tot ta a par lament i életet és S.-nak ál landóan 
őrködni kellett a minden pi l lanatban kirob-

j bánásra kész szenvedélyek fölött. Különösen 
ι a választójogi javaslat tárgyalásakor és a 
í frankper politikai vonatkozásának megvizs

gálására kiküldött bizottság jelentésének meg 
; tételekor hárul t rá nagy feladat. Pártatlansága, 

körültekintése és tapintata azonban a válsá
gos időkben is meg tudta menteni a Ház te
kintélyét. 1926. az országgyűlési választások 

| előtt a Ház elnöki székét a belügyminiszteri 
| bársonyszékkel cserélte fel. Miniszterségének 
! első idejében különböző reprezentatív jellegű 
j intézkedésekkel igyekezett a kormányzat te

kintélyét növelni. A képviselőház elnöki fo-
dadótermébe Munkácsy Mihály Honfoglalás 
c. világhírű festményével díszítette fel, majd 
egy nagyszabású gobelint rendelt a puszta
szeri honalapító országgyűlés megörökítésére. 
Ezt, a magasabb kulturális érdekeket és meg
örökítésreméltó történeti hagyományokat szol
gáló kezdeményezését, a képviselőház egy
hangú helyesléssel fogadta. A nemzetgyűlés 
feloszlatása után S. vezette az országgyűlési 
választást. A balassagyarmati kerület egyhan-

! gúlag választotta meg képviselőjévé, mint az 
\ egységes-párt hivatalos jelöltjét. A képviselő-
I házban első javaslala az önkormányzat i tes-
! tületek háztar tásának hatályosabb ellenőrzé-
; séről szól. 1927. rendeletet adott ki a közer-

kölcsök javításáról, amelyet számos fontos 
I közigazgatási intézkedés követett. S. feladata 

volt a Házban a közigazgatás reformjának 
évtizedek óta esedékes megalkotása. 1929. ter-

! jeszíette elő a Házban vármegyei törvényja
vaslatát, amely a megyei önkormányzatok 
működését, az állami szempontok figyelembe
vételével, teljesen új a lapokra fektette. A ja
vaslat törvényerőre emelkedése után rövidesen 
kiírta az új megyei választásokat is, amelyek 
túlnyomó részben a kománypár t győzelmével 
végződtek. S. ezidőszerint az új fővárosi tör
vényjavaslaton dolgozik. Nagy gondot fordít 
az ál lomrendőrség szervezésére is. A fővárosi 
és vidéki rendőrségek munkájá t akárhányszor 

[ személyesen ellenőrizte. 

Scitovszky Tibor, a Magyar Ált. Hitel
bank vezérigazgatója, v. miniszter, szül. Nő
tincs, 1875 jún. 21. Középiskoláit Kalksburg-
ban végezte, jogi t anu lmányai t pedig előbb 
Parisban, majd Bpesten folytatta, ahol ál
lamtudományi doktorá tus t szerzett. 1889. a 
keresk. minisztér iumba került , ahol főként 
keresk. politikai ügyekkel foglalkozott és 
résztvett több nemzetközi keresk. szerződés 
megkötésének előkészítésében. A háború 
alatt ä keresk. minisztert képviselte a köz-

í ponti ha ta lmak közt folytatott gazdasági 
tárgyalásokon. Az összeomlás u tán a kül
ügyminisztér iumhoz ment át, ahol különle
ges megbízatással több fontos nemzetközi 
tárgyaláson vett részt. 1922. visszakerült a 
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keresk. minisztér iumhoz, mint á l lamti tkár , 
de rövidesen nyugdí jazta t ta magát és a Hi
telbank igazgatója lett. 1924. elvállalta a 
külügyminiszteri tárcát . 1925. lemondott és 
visszament a Hi te lbankhoz mint vezérigaz
gató. A ko rmányzó 1927. felsőházi taggá ne
vezte ki. 

Sebeők Dezső, ügyvéd, szül. Bpest, 1891. 
Középiskoláit és egyet, tanulmányait a fővá
rosban végezte és 1914. ügyvédi vizsgát tett, 
majd Bpesten irodát nyitott. A háború alatt, 
mint főhadnagyhadbíró katonai szolgálatot 
teljesített. Főként polgári perekkel foglalkozik. 
A fővárosi lapoknak cikkírója. Modern ver
sek címmel verseskötete jelent meg. 

Sebess Dénes (zilahi), a Magy. Fölhilel-
intézet igazgatója, a felsőház tagja, szül. Ma
rosvásárhely, 1869 okt. 9. A budapesti egyete
men jogtudori és ügyvédi oklevelet szerzett. 
Pályafutását mint bíró kezdte. Táblabíró, 
majd táblai tanácselnök lett. 1901. független
ségi programmal szülővárosában képviselővé 
választották. 1906. a kivándorlási tanács föld-
reformjavaslat szerkesztésével bízta meg. 1917. 
igazságügyi á l lamt i tkár rá nevezték ki. Egy év 
múlva, amikor állásáról lemondott, a M. Föld
hitelintézet igazgatója lett. Résztvett a béke
szerződés szakmunkálataiban. Éveken át tagja 
volt a polgár törvénykönyv szerkesztőbizott
ságának és az egyesült bírói és ügyvédi vizs
gálóbizottságnak. Számos szakmunkája jelent 
meg, amelyek közül jelentősebbek: a Magyar 
birtokrendezés, Telepítés, Tagosítás, Erdélyi 
birtokrendezés, Hitbizományi jog, A jelzálogjog 
rendszere, Mezőgazdasági hitel. Több munká
ban bírálta az utódállamok földreform törvé
nyeit. Számos munkája német, angol és fran
cia nyelven is megjelent. A Jogtudományi Köz
löny, Jogállam, Ügyvédek Lapja munkatársa . 
A Lipót-rend középkeresztjének tulajdonosa. 
A felsőháznak kinevezett tagja. 

Sebes Ferenc, a Magyar Kegyes Taní tó
rend főnöke, felsőh. tag, szül. Vácott, 1883. 
Középiskoláit a váci és kecskeméti gimná
ziumban, felsőbb tanulmányait a bud. tudo
mányegyetem teológiai ka rán végezte, hol 
a teológia doktorává avat ták. 1900. lépett 
a Magyar Kegyes Taní tórendbe és 1906. 
szentelték áldozópappá. Mint középiskolai 
h i t t anár a rend intézeteiben Szegeden, Kecs
keméten, Kolozsvárott és Budapesten mű
ködött . Utóbbi két helyen a rend hi t tudo
mányi és tanárképző intézetében, a Kala-
zantinumban, teológiai tanár, prefektus és 
spirituális volt. 1923. a rendi papnövendékek 
és tanárjelöltek nevelési és tanulmányi 
ügyeinek központi vezetésével bízták meg. 
1925. a rendi kápta lan asszisztensévé, a rend
főnök tanácsának tagjává, majd 1928. a 
rendi káptalan a Magyar Kegyes Taní tó
rend főnökévé választotta. S. a magyar ok
tatás egyik kitűnősége, aki a rendi növendé
kek nevelése körül elévülhetetlen érdemeket 
szerzett. A budapesti tud. egyetem hi t tudo

mányi karának bekebelezett doktora. 1928 
óta a felsőház tagja 

Sebesta Erhard , vendéglős, szül. Holies, 
1878 jan. 5. Középiskoláit Szakolcán végezte, 
majd hosszabb külföldi tanulmányútra ment. 
Mint a párisi Ritz-szálló tisztviselője, résztvett 
a bpesti Ritz-szálló üzemének megszervezésé
ben, majd vezetésében. Bérlője az Otthon írók 
és hír lapírók egyesületének és a siófoki fürdő
telepnek. Jelenleg a Balatonfüredi Szanató
rium és a Grand Hotel vezetője. A bala
toni forgalomfejlesztés egyik út törője és ér
demeiért a Balatonvidéki Vendéglősök Egye
sülete elnökévé választotta. 

Sebestyén Aladár, r.-t. igazgató, szül. 
Esztergom, 1884 jún. 28. Iskolai tanulmányai
nak elvégzése u tán 1902. a Klotild vegyipari 
r.-t. tisztviselője, később az Országos Vaske
reskedelmi r.-t. cégvezetője, majd igazgatója 
lett. Résztvett a háborúban. A bronz és ezüst 
Signum Laudisszal, a Károly-csapatkereszt-
tel és a sebesülési éremmel tüntet ték ki. 1922. 
a Ferróglőbus r.-t. igazgatójává nevezték ki. 
Az Agrárglobus r.-t. és a Zománcelárusító 
r.-t. felügyelőbizottságának tagja. 

Sebestyén Artúr , építész, szül. Budapest, 
1868 jan . 17-én. Középiskolai és egyetemi 
t anu lmánya i t Bpesten végezte, majd a Mű
egyetemen építészi oklevelet szerzett . Tanul
mánya inak befejezése u t án H a u s z m a n n mű
egyetemi t aná r asszisztense volt. Később 
H a u s z m a n n t aná r i rodájában dolgozott és 
résztvett a New-York-palota, valamint a m. 
kir . Kúria építkezésében. Hosszabb tanul
mányu ta t tett nyugateurópai ál lamokban. 
Önálló mérnöki gyakor la tában eleinte az 
olasz barokkst í lus t művelte, majd Lechner 
Ödön ha t á sa alat t a magyar építészeti mo-

j t ivumokat kul t ivál ta . Számos terve pálya
díjat nyert . F ő műve a Gellért-fürdő és 
szálloda épülete. Az osztálysorsjáték, vala
min t a Magyar Általános Kőszénbánya r.-t. 
palotája is S. műve, továbbá a szolnoki 
Városi Színház, a Mezőtúr r. t. város vá
rosháza és a Gellért-hullámfürdő. 

Sebestyén Ede, újságíró, szül. 1875. Ta
nulmányainak befejezése u tán újságírói pá
lyára lépett. Több politikai napi lap munkatár
saként és szerkesztőjeként működöt t . A ro
mán nemzetiségi politika tanulmányozásával 
jeles érdemeket szerzett. Az orosz irodalom 
kiváló ismerője. Szépirodalmi tevékenységet 
is fejt ki. öná l ló művei: El Parisba! A román 
nemzetiségi politika, A romániai magyarok 
élete, A kézcsók. Számos regényt, különösen 
orosz írókét hozzáértéssel fordított. 

Sebestyén Géza, színházigazgató, szül. 
Kurdon, 1878. Középiskolái elvégzése után 
az Országos Színművészeti Akadémia növen
déke lett, ahol mindvégig a legjobb tanulók 
között szerepelt. Tanulmányainak befejezése 
u tán 1899. kezdte meg színészi pályafutását 
és először a deési színház, majd különböző 
vidéki színházak után végül Budapesten a Ma-
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gyár Színház tagja lett. Színészi já tékában fo
ként az erős, szuggesztív ábrázolásban, ko
moly művészi eredményt ért el, jellemszínészi 
szerepkörében mindenkor élethű és valószerű 
figurát elevenített .aeg. Mint rendező is jelen
tős működést fejtett ki és később, amikor a 
székesfőváros színházának, a Városi Színház
nak, bérletét elnyerte, igazgatói értékei is ér
vényre juthattak. Ugyanabban az időben Bu
dapest budai oldalának egyetlen színházát, a 
Budai Színkört is S. vette kezelésbe, ahol nya
ranként majdnem kivétel nélkül magyar szer
zők operettjeivel szolgálja a magyar kultúrát . 

Sebestyén Gyula, magyar nemzeti mú
zeumi igazgató, szül. Szentantalfa, 1864 márc. 
7. Középiskoláinak elvégzése után Budapesten 
egyetemi tanulmányokat folytatott és 1891. 
bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1889. a mú
zeum könyvtárának tisztviselője, később igaz
gatója lett. 22 évig szerkesztette az Ethno-
'jraphia c. folyóiratot és jelenleg szerkesztője 
a Kisfaludy-Társaság Magyar Népköltési Gyűj
teményének. Értékes tevékenységet fejtett ki 
a magyar néphagyomány emlékeinek össze
gyűjtése körül. Száznál több köztörténelmi, 
irodalomtörténeti, ethnographiai és folklorisz
tikai cikkén kívül önállóan megjelent művei: 
Egy ismeretlen Homér-fordítóről. Adalékok 
a középkori cnekmondók történetéhez. A szé
kelyek neve és eredete. A Halotti Beszéd szer
zője és kora. Ki volt Anonymus? Az avar-szé
kely kapcsolat emlékei. Regösénekek. A re· 
<jösök. Ursprung der Bustrophedonschrifl. Te-
legdi János Rudimentájának hamburgi és ma
rosvásárhelyi kéziratáról. A magyar honfogla
lás mondái I—II. köt. Dunántúli gyűjtés. Ro
vás és rovás-írás. Kriza: Vadrózsák kritikai 
kiadása. Tájékoztató a Folklore Fellows ma
gyar osztályának országos gyűjtéséhez. Négy 
emlékirat a hazai néphagyomány gyűjtése 
tárgyában. Északi tanulmányút. A magyar ro
vás-írás hiteles emlékei. A Magyar Tud. Aka
démia szózata a művelt világ összes akadémiái
hoz (hat nyelven). Az egyesült ker. nemzeti 
pártok és az orsz. m. közművelődési és köz
gazdasági egyesület kiadványa a m. néphez, 
1919. Bizalmas okmányok a Magyar Nemzeti 
Múzeum és a Magyar Tud. Akadémia történe
léhez. Balatoni évkönyv, 1921. Keszthelyi orsz. 
könyvtár és dunántúli központi múzeum. Ló-
czy Lajos, br. Wlassics Gyula, stb. társaságá
ban írta az angolra is lefordított La Hongrie 
c. irredentisztikus kötetet, Gcsta Hungarorum 
a magyar hősmondák öt könyve: I. köt. Ős-
hiedelmek. II. köt. Ménrót. V. köt. Emese 
álma. A Magyar Tudományos Akadémia, a 
Kisfaludy-Társaság és a helsingfőrsiFinn-ugor-
Társaság tagja, a Folklore Fellows magyaror
szági elnöke a Magyar Néprajzi Társaság volt 
elnöke és örökös tiszteletbeli tagja. Kiváló 
munkásságának elismeréséül a m. kir. udv. 
tanácsosi méltósággal tüntették ki. 

Sebestyén Gyula, orvos, egyetemi magán
tanár, szül. Eger. 1887 mác. 17. A budapesti 

és grazi egyetemen tanult, majd orvos-dok
tori oklevelet szerzett. 19U. a sebészeti klini
kán tanársegéd lett. 1906. kinevezték a pozso
nyi rokkant intézet sebészeti osztályának ve
zető főorvosává. 1923. a pozsonyi egyetem ad
junktusa lett, majd 1926. a sebészeti műtéttan 
magántanárává képesítették. Értékes munkát 
végzett az ideg és plasztikai műtétek terén. 
Főbb művei: Az achiiles-inelőrehelyezése izo
lált peroneus és schiadicus bénulásnál, Periar-
teriális sympathectomia csont- és izület-gümő-
kórnál, Trachomas csont sarcomákról, A mű
vinyelőcső mechanizmusáról és értékéről, va
lamint a vizsgálatok az edényfalon keletkező 
vérrögről, kapcsolatban a vérzéscsillapodás 
kérdésével. 

Sebestyén Imre (zetelaki), kir. kúr ia i 
bíró, szül. Zetelaka (Udvarhely m.), 1869 
jan . 6. Középiskoláit Székelyudvarhelyen, 
egyetemi tanulmányai t Kolozsvárott vé
gezte. Tanu lmánya inak elvégzése u tán a 
székelykeresztúri já rásbí róságon kezdte meg 
működését , mint gyakornok, majd 1894. a 
nagyszebeni kir- törvényszékhez aljegyzővé, 
1897. pedig a szolnoki kir. tvszék jegyző
jévé nevezték ki. 1898. a szegedi kir . tör
vényszéknél albíró lett, ahol előbb, mint 
törvényszéki albíró, később, mint a l járás-
bíró, végül pedig mint táblai tanácsjegyző 
működöt t . 1904. a zombori kir . tvszékhez 
helyezték át, ahol előbb mint törvényszéki 
bíró, majd mint tanácselnök 1918-ig teljesí
tett szolgálatot. A megszálló szerb hatóság 
az eskü letételének megtagadása miatt hi
vatalától megfosztotta. 1920. a bpasti kir . 
törvényszéknél törv. bírói minőségben nyer t 
beosztást. 1922. a bpesti kir. í télőtáblához 
került , ahol 4 éven keresztül teljesített szol
gálatot. 1926. a kormányzó kúriai bíróvá 
nevezte ki. 

Sebestyén Károly, író, az Orsz. Színmű
vészeti Akadémia tanára , szül. 1872. Kö
zépiskolai tanulmányainak befejezése után a 
budapesti, majd a lipcsei, végül a berlini tud. 
egyetemek hallgatója volt, majd tanári okle
velet szerzett. Pedagógiai működését a fővá
rosban kezdte. 1912. az Országos Színművé
szeti Akadémia tanárául hívta meg. Oktatói 
teendői mellett újságírással, pedagógiai iro
dalommal és egyéb tudományokkal foglalko
zott. Hosszú ideig dolgozott a Pesti Hírlapnál. 
Később a Pester Lloyd belső munkatársa lett. 
Shakespeare fordításaival és szabad előadá
saival jelentős érdemeket szerzett. Kisebb ter
jedelmű tanulmányain kívül könyvei is jelen
tek meg. Önálló müvei: Napnyugati séták; 
Shakespeare és az angol renaissance, Drama
turgia, A cinikusok, A római irodalom törté
nete, Athéni Pseudo-Phokylides, A görög gon
dolkodás kezdete. A kultuszminiszter megbízá
sából a Színművészeti Akadémát vezeti. 

Sebestyén Sándor, ref. lelkész, szül. 
Nagybér, 1883. Tanu lmánya i t Sárospatakon 
és Szolnokon, majd a teológiát Budapesten 
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végezte. 1910 óta Baja ref. egyházközségé
nek vezető lelkésze. Több egj'házi folyóirat 
cikkírója. 

Sebő Béla, szfvi főszámvevő, szül. Buda
pesten, 1877. Ugyanott végezte iskoláit és 
1895. lépett a szfv. szolgálatába. Éveken át 
a pénzügyi osztályban a főváros költségve
tésének összeállításán dolgozott. Mint nép
felkelő tiszt a szerbiai és az északi harc té 
ren küzdötte végig a háborút és a bronz 
Signum Laudisszal, a Károly-csapatkereszt-
tel és a III. o. hadi érdemkereszttel tüntet
ték ki. 1924. a szfv. tanácsa adóhivatal i 
igazgatójává, 1926. pedig a szfv. t. h. fő
számvevővé választotta meg. 

Sebő Miklós, dalénekes, szül. Bpest, 1899 
okt. 16. Középiskoláinak elvégzése u tán 
iparművészeti t anulmányokat folytatott, 
majd a színi pályára lépett. Több fővárosi 
színháznak tagja volt. Nevét, mint rádió- és 
grammofonénekes tette közismert té . 

Sekeres István, ügyvéd, szül. Nagyszom
batban, 1884 febr. 25. Előkelő közhivatal
noki családból származik. Pozsonyban és 
Budapesten végezte tanulmányai t . 1914. sze
rezte ügyvédi oklevelét és Budapesten nyi
tott irodát. A háború t mint tar t . tüzérfőhad
nagy küzdötte végig. A for radalmak lezaj
lása után számos polit ikai bűnügyben sze
repelt védőként. Az egyik fővárosi kávéház 
ellen annak idején elkövetett halá los kime
netelű merénylet tetteseinek védelmével fel
tűnést kelteit. Élénk részt vett a keresztény 
mozgalmakban. Ügyésze a Keresztényszo
cialista Magántisztviselők Egyesületének. 

Sélley Barnabás , kúriai bíró, szül. Nagy
szalonta, 1865 jan. 23. Egyetemi tanu lmá
nyainak elvégzése u tán Bpesten bírói és 
ügyvédi vizsgát tett, majd 1888. igazságügyi 
szolgálatba lépett és működését , mint jog
gyakornok a bpesti kir. í télőtáblán kezdte 
meg. Később Bpesten alügyész lett. 1906. meg
kapta a főügyészhelyettesi címet és a bu
dapesti kir. ügyészség vezetésével bízták 
meg. 1914. kúriai bírói minőségében a Kúriai 
III. sz. büntetőtanácsához helyezték. 

Sellei József, főorvos, kir. tanácsos, szül. 
Temesvár, 1871 szept. 11. Középiskoláit és 
egyet, tanulmányait Bpesten végezte. 1895. or
vosi diplomát nyert, majd az egyet, bőrklini
kán volt tanársegéd. Nagyobb külföldi tanul
mányutakat tett, azután Budapesten kezdett 
magángyakorlatot . A háború ki törésekor ka
tonai szolgálatra jelentkezett és különböző ha
dikórházakban teljesített szolgálatot. A háború 
előtt és után, mint szakorvos a székesfővárosi 
kórházakban működött . A Magyar Bőrgyó
gyászati Egyesület alelnöke. Több dermato-
lógiai könyv szerzője. Számos tanulmánya és 
cikke a különböző hazai és külföldi orvosi 
szaklapokban jelent meg. 

Semsey Aladár, polgármester , szül. Mál
nás, 1872 febr. 25. Középiskolai és egyet, ta
nulmányainak elvégzése után Bpesten és 
Brassóban volt ügyvédjelölt. 1896. Brassó 

vármegye szolgálatába lépett, ahol a rang
létrán gyorsan haladva 1901. a hétfalusi já
rás főszolgabírája lett, 1907. vármegyei fő
jegyzővé választották, mely ál lásában 1919-
ig működöt t , mikor a r o m á n hűségeskü le
tételének megtagadása miat t kiutasí tot ták. 
1919. a belügyminisztér ium vármegyei osz
tá lyában működöt t , majd mint min. biztos 
Veszprém vármegye több községében a 
harc tér rő l haza té r t ka tonák közigazgatás el
leni panaszai t vizsgálja felül. Még ugyanez 
évben, mint Pest vármegye törv.-hat. biz
tosa, a felfüggesztett képviselőtestület hatás
körében Üjpest város közigazgatását in
tézte. 1922. polgármester ré választották. S. 
kiváló városi és kul túrpol i t ikus , akinek ne
véhez igen sok jóléti és szociális intézmény 
megalapí tása fűződik. 

Semsey László (gróf), földbirtokos, fel
sőházi tag, szül. Bpest, 1869 dec. 24. Közép
iskoláit Kalksburgban, jogi tanulmányai t 
pedig Angersben, Oxfordban és végül Bpes
ten végezte, ahol á l lamtud. doktorá tus t szer
zett. 1918. megválasztot ták képviselőnek a 
nagyidai kerületben, szabadelvű program
mal . 1904. csatlakozott az a lko tmánypár t 
hoz és mint annak jegyzője, 1905. résztvett 
a nemzeti ellenállás megszervezésében. 1907. 
a király a grófi ranggal és örökös főrendi
házi tagsággal ruház ta fel. A háború alatt, 
mint a vöröskereszt főmegbizottja, tevéke
nyen működöt t közre a sebesültellátás és 
közjótékonyság terén. Az összeomlás után 
visszavonult a közszerepléstől. Mint Abaúj-
Torna és Hajdú megye első virilistája, a 
vmegye ügyeivel is sokat foglalkozott. 

Senyéi József, festőművész, szül. Bpest, 
18S5 febr. 9. Középiskolai tanulmányainak el
végzése után a bpesti Műegyetem hallgatója 
lett. Építészi diplomájának megszerzése u tán 
kezdte meg művészi tanulmányait . 1905. Buda
pesten, 1908—10. Münchenben Hollósy Simon 
nál, 1910—14. Londonban László Fülöp is
kolájában tanult. A háborúban, mint h. tüzér-
főhadnagy, majd mint százados teljesített 
szolgálatot. Katonai kitüntetései: bronz és 
ezüst Signum Laudis és a Károly-csapatke-
reszt. 1921. kezdi meg önálló művészi műkö
dését, mint arcképfestö. 1927. önálló csoport
kiállítást rendezeti a Xemzeli Szalonban. Ké
pei túlnyomórészben magánosok és a Szép 
művészeti Múzeum, a Fővárosi Múzeum, a 
Hadtörténelmi Múzeum és az Orsz. Tiszti Ka
szinó tulajdonában vannak. Könnyed, sima 
technikájú művész, a nagy angol mesterek ha
tása alatt áll. 

Sennyey Miklós (báró), földbirtokos, fel
sőházi póttag, született Pác inban , 1860 de
cember 30. Tanu lmánya inak befejezése után 
Zemplén megyében, nagycigándi birtokán 
ííazdálkodott. 1908. a k i rá lyhelmeci kerület 
képviselője lett és 1910, újból megválasztot
ták Kossuth-párt i p rogrammal . Később ki
lépett a Kossuth-pártból , visszavonult a po
litikai szerepléstől és a gazdasági téren te-
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vékenykedett. Saját költségén 900 hold föl
det felparcellázott a kisgazdák között, hitel
szövetkezetet alapítot t és eredményes moz
galmat indított a bodrogközi gazdasági 
vasút építése érdekében. 1920. a földbirtok-
reform életbelépése előtt többszáz hold föl
det osztott szét b i r tokából . Erzsébet- tanyai 
gazdasága mellett iskolát létesített, amelyet 
maga tar t fenn. A felsőház póttagjává az 
örökösjogú főrendi családok választották. 
1889 óta a Bodrogközi Tiszaszabályozó 
Társulat alelnöke, miniszteri biztosa és el
nöke. 1929. II. oszt. érdemkereszttel tüntet
ték ki. 

Serédi Juszt in ián, Magyarország herceg
prímása, a felsőház tagja, szül. Deáki (Po
zsony) ni.), 1884 ápr. 24. Középiskolai tanul
mányait a pozsonyi kir. katolikus gimnázium
ban végezte. Még gimnáziumi tanulmányai 
közben, 1901. a pannonhalmi Szent Benedek
rendbe lépett és akkor kapta meg a Jusztinián 
rendi nevet. A noviciátusi év letelte u tán Pan
nonhalmán folytatta középiskolai tanulmá
nyait, majd Győrött érettségi vizsgát tett. Gim
náziumi tanuló korában lefordította XIII. Leó 
pápa egyik versét és műfordításával első díjat 
nyert a Zászlónk c. lap pályázatán. Az érett
ségi vizsgálat u tán a római Sz. Anzelm-ben
césegyetemen teológiai t anulmányokat folyta
tott. Az egyetemen kivált különleges tehetsé
gével és szeretetreméltó egyéniségével, derűs 
kedélye révén nemcsak tanárai , hanem tanuló
társai körében is közkedveltségnek örvendett. 
S. az összes teológiai vizsgáit kitüntetéssel 
tette le és ezért tanulmányainak befejeztével 
ugyancsak a római Szent Anzelm-egyetemen 
teol. doktorátust nyert. Ezután visszatért Pan
nonhalmára , ahol Kohl Medárd püspök 1908. 
júl. 14. áldozópappá szentelte. Gaspari bíbor-
nok, akivel S. még egyetemi tanulmányai alatt 
ismerkedett meg, Fehér Ipoly pannonhalmi 
főapáttól elkérte S.-t a kánonjogot kodifikáló 
bizottság számára. 1908. S. ismét Rómába 
ment és csakhamar a bizottság konzultora 
lett. Ettől kezdve minden idejét az egyházjog 
kodifikálási munkála ta inak szentelte és ki tűnő 
képessége, hatalmas tudása csakhamar fel
tűnt Gasparri bíborosnak, aki bará tságába fo
gadta az ifjú tudóst. S. ekkor már a Szent 
Anzelm-egyetemen az egyházjogot adta elő. Itt 
érte a háború ki törése és mikor Olaszor
szág is hadat üzent a központ i ha t a lmaknak , 
hatalmas munkáját a Vatikán exterritoriális 
területén folytatta, mint Gasparr i bíboros ál
lamtitkár jóbarátja és vendége. A kánonjogi 
kódex 1917. készütt el és S. évtizedes munká
jának fáradalmait kipihenni a spanyol kor
mány védelme alatt Pannonha lmára jött. Csak
hamar katonai lelkészi szolgálatra vonult be 
és a kenyérmezei fogolytáborba nyert beosz
tást, ahol az Oroszországból hazatérő kom
munista eszmékkel átitatott foglyokat igyeke
zett megnyerni a hit számára . Az összeomlás 
után ismét Pannonhalmára ment, majd a ma

gyar Szt. Benedek-rend képviseletében a ben
cés kongregációk római gyűlésére utazott. A 
proletárdiktatúra kitörése Pannonhalmán érte, 

| hol visszavonulva folytatta tovább tudomá-
| nyos munkásságát és elkészítette kiváló jogászi 
! művét, amely A magyar Szent Benedek-rend 
| Statútumai címen jelent meg, majd Rómába 
! visszatérve Gasparri megbízásából Codicis Ju-
! ris Canonici Fontes címen az új kódex forrá-
i sainak hata lmas gyűjteményét készítette el. 
| Fá radha ta t l an és felbecsülhetetlen munkássá-
I gát a pápa is méltányolta és az új kódex kihir

detését megörökítő képen S. alakját is meg
festette. Rómában értékes munkásságot fejtett 
ki, mint több szent kongregáció konzultora, 
a vatikáni magyar szövetség tanácsosa és a 
magyar egyházmegyéknek szentszéki ügyvi-

| vője és a vatikáni levéltárosképző iskola ta-
i nára . Csernoch János halála u tán XI. Pius 

pápa 1927. nov. 30-án esztergomi érsekké, 
hercegpr ímássá és b ibornokká nevezte ki . 
Mint katolikus egyházfő a felsőháznak hiva
talból tagja. 

Screghy Mihály, kúr ia i bíró, szül. Tur-
terebes, 1861 aug. 29. Középiskoláit Szatmá-
ron és Ungváron, jogi t anu lmányai t pedig 
Nagyváradon és Bpesten végezte. Joggya
korlatá t , mint ügyvédjelölt Sza tmáron kezdte 
meg. 1887. Bpesten letette az ügyvédi vizs
gát, majd 1880. a szatmári tvszékhez kerül t 
mint aljegyző. 1890. kinevezték a ha lmi i já
rásbírósághoz a lbí rónak. 1893. áthelyezték 
a nagyváradi városi járásbírósághoz. 1893. 
Nagyváradon táblai tanácsjegyző lett. 1894. 

ι kinevezték bíróvá a gyulai tvszékhez. 1900. 
| ismét visszakerült a nagyváradi Táblához 

mint elnöki t i tkár és 1904. ugyanott tábla
bíró lett. 1903. nevezték ki a Kúriához, 
amelynek egyik legképzetteb és legmegbe
csültebb bírája. 

Seress László, hír lapíró, szül. Baja, 1875. 
Tanulmányainak elvégzése u tán hír lapíró lett. 
Az Egyetértés, Magyar Szó, Pesti Napó, Füg
getlen Magyarország munkatársa volt. 1910. 
óta Az Est főmunkatársa és közgazdasági 
szerkesztője. A tözsdeadó és az adók elmélete 
c. könyvéért a Magy. Tudományos Akadémia 
dicséretét nyerte el. Fontosabb önálló mű
vei: A nagy francia forradalom, Napoleon 
életrajza. Magyarra fordította Marx és Las-
sale több munkáját , továbbá Büchner: Erő és 
Anyag, valamint Darwin: Az ember szárma-

i zása c. könyvét. 
J Sesztina Jenő, vasnagykereskedő, felső-
I házi tag, szül. Debrecen^ 1869. Középiskolái 

elvégzése u tán a budapesti egyetemen nem-
I zetgazdaságtant hallgatott, majd Bécsújhe-
| lyen és Grácban gyakornokoskodott , nagy 
ι vaskereskedő cégeknél. Később tanulmány-
! utat tett Európa nagyobb városaiban és 
[ Egyiptomot is felkereste. 1891. belépeti a 
| nagybátyja állal még 1819. alapított vasnagy-
| kereskedésébe. 1926 óta elnöke a debreceni 

keresk. és iparkamarának. Több ipari és ke-
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ιeskedelmi vállalat igazgatóságában tevékeny
kedik. Alapító tagja a Tisza István Tudomá
nyos Társaságnak és választmányi tagja a 
Csokonai Körnek. Mint a vidéki kereskedelmi 
és iparkamarának kiküldötte, a felsőházban 
is helyet foglal. M. kir. kormányfőtanácsos. 

Séthy Antal (bicskei), igazságügyi ál
lamti tkár , rk., szül. Bicske (Fehér m.), 1873 
ápr. 14. Jogi tanulmányainak befejezése után 
Budapesten bírósági szolgálatba lépett, ahon
nan az 1897. évben a m. kir. igazságügymi-
niszlériuniba rendelték be. Itt a nemzetközi, 
a törvényelőkészítő és a felügyeleti osztály
ban működött, később a nemzetközi, a bíró
sági közjegyzői és ügyvédi felügyeleti, a bör
tönügyi és gazdasági osztályok államtitkára 
lett. Nemzetközi tanulmányai alapján meg
írta a/. Útmutató a nemzetközi jogsegély 
Úrén c. kézikönyvéi. Az 1908. évben megbí
zás! kapott a bűnügyi nyilvántartásnak orszá
gos szervezésére. Λ külföldi hasonló intézmé
nyeket Parisban, Brüsszelben, Berlinben és 
Bécsben tanulmányozta . A magyar Országos 
Bűnügyi Nyilvántartó Hivatal felállítása u tán 
ennek igazságügyi osztályát vezette, majd e 
hivatal felügyelője lett. Résztvett a polgári 
perrendtartással kapcsolatos bírósági ügyvi
teli szabályoknak s az igazságügyi szerveze
tet érintő számos jogszabálynak, köztük a bí
rói és ügyészi státusról szóló törvénynek meg
alkotásában. A polgári perrendtar tással kap
csolatos bírói ügyvitel életbeléptetésekor több 
kir. í télőtáblán ügyviteli e lőadásokat tar to t t . 
Az 1918. év május havától kezdve szerkesz
tője az Igazságügyi Közlönynek és melléklap
jainak. Közreműködésével készült művek: 
Hármas mutató a magyar igazságügy írott 
jogforrásairól (19971, Iratminták a kir. tör
vényszékek, a kir. járásbíróságok és a kir. 
ügyészségek számára (1913), Igazságügyi Ke
zelők Kézikönyve (1915)), Λ bírósági ügyvi
tel szabályai (1915), Magyar törvények és 
egyéb jogszabályok mutatója (1928), Büntető
jogi Határozatok Tára, Polgárijogi Határo
zatok Tára, Bűnügyi Körözések Lapja. A Ré
vai Nagy Lexikonnak is munkatársa vott. A 
KANSZ. elnöke és a Magyar Köztisztviselők 
Fogyasztási, Termelő és Értékesítő Szövetke
zetének alelnöke. A háború folyamán a II. o. 
polg. hadiérdemkereszttel tüntették ki és leg
utóbb érdemei elismeréséül a csillaggal éke
sített II. oszt. Magyar Érdemkeresztet kapta. 

Shvoy Lajos, róm. kat . püspök, felső
házi lag. szül. Bpest, 1878 márc. 9. Közép
iskoláit Bpesten kezdte meg, majd az eszter
gomi papnevelő-intézetben folytatta. Teoló
giai tanulmányainak befejezése után 1910. Bu
dapestre került, mint hitoktató. 1911. szen
telték pappá. Előbb a bpesti ág. ev. gimná
zium, majd a Munkácsy-uteai főgimnázium 
kat. tanulóinak volt a hitoktatója. Egyik 
kezdeményezője a Regnum Marianum ifjú
sági mozgalomnak, 1919. a hercegprímás 
megbízta a bpesti Regnum Marianum egy

házközség megalapításával. 1924. a főváros 
egyhangúlag megválasztotta az új egyházköz
ség plébánosává. Működése során nagy temp
lomépítési akciót indított, amelynek ered
ménye a Városligetben épülő hatalmas temp
lom. 1927. a pápa székesfehérvári püspökké 
nevezte ki. S. nagy szerepet játszik a kat. 
hitbuzgalmi és társ. mozgalmakban. Egyik 
megalapítója a kat. cserkészetnek és nagy 

| érdemei vannak a különböző jótékonysági, 
| egészségügyi és gyermekjóléti mozgalmak 
| szervezése terén. Jelentős irodalmi munkás-
j ságot is fejt ki. Szerkesztője volt a Regnum 

Marianum értesítőjének és lelkes munka-
) társa a Zászlónk c. ifjúsági folyóiratnak. 
j Seyler Vilmos, m. kir. gazd. főtanácsos, 
• jószágigazgató, szül. Esztergom, 1853. júl. 5. 
J Iskoláit Esztergomban végezte. 1872. került 
I az esztergomi főkáptalanhoz mint gazdasági 

gyakornok. 1874—1875. végezte a magyar
óvári Gazdasági Akadémiát. 1886. számtar
tóvá nevezték ki. 1902. központi főpénztár-
nok lelt, 1909. főszámvevő Esztergomban, 
1918. pedig az esztergomi főkáptalan, vala
mint az esztergomi és budapesti Papnöveldék 
bir tokainak jószágkormányzójául nevezték 
ki. 1922. a főkáptalan előterjesztésére a kor
mányzó kiváló érdemeinek elismeréséül m. 
kir . gazdasági főtanácsossá nevezte ki. 

Sidló Ferenc, szobrászművész, a Képző
művészeti Főiskola tanára , szül. Bpest, 1882 
jan. 21. Középiskoláit Bpesten, képzőművé
szeti tanulmányai t Budapesten, Bécsben, Mün
chenben és Rómában végezte. Tanulmányai
nak befejezése u tán a gödöllői művésztelep 
tagja lett és ezidőben készítette el a maros
vásárhelyi kul túrpalota számára a Ferenc Jó-

| zseí koronázását ábrázoló nagyméretű dom-
! borművét. Résztvett a háborúban és vitézsége 
i éremmel és a Károly-csapatkereszttel tüntet-
| lék ki. Budapesti műtermében készítette el a 
! Nemzed áldozatkészség szobrát, az Ellenforra-
i dalmi hősök emlékszobrát, a Nyugat irredenta 
! szobrot, azonkívül igen sok nyilvános szob-
i rot, domborművet és más plasztikai munkát . 

Megmintázta Károly király, Horthy Miklós, 
József főherceg stb. portréit . Művészetét a 
formai nagyvonalúság és monumental i tásra 
való törekvés jellemzi. Számos bel- és külföldi 
előkelő díj nyertese, 28 külföldi reprezenta
tív kiállí táson vett részt. Az Országos Képzö-

; művészeti Főiskola r tanára , az Orsz. Kép-
I zőművészeti Tanácsnak, a Szinyei Merse Pál-
j társaságnak és számos művészeti társaságnak 
j tagja. Alkotásai a hazai és külföldi múzeu-
! mokban és gyűjteményekben foglalnak helyet. 
I Értékes munkásságáért a kormányfőtanácsosi 
I címmel tüntették ki. 

Siegmann Pál , hegedűművész. szüi. 
Bpest, 1901 nov. 20. Középiskoláit és zenemű
vészeti tanulmányai t Bpesten végezte. A Zene
akadémián és számos külföldi városban sike
rült hangversenyeket adoií . Λ bpesti Mozart 
Egyesület k a m agya. 
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Sigmond Elek, műegyet. ny. r. tanár , 
szül. Kolozsvárott, 1873 febr. 26. Kolozsvá
rott végezte középiskoláit, majd beiratkozott 
a bpesti műegyetemre, ahol vegyészmérnöki 
oklevelet szerzett. Később a kolozsvári egye
temen bölcsészeti doktorrá is avatták a ma
tematika-természettudományi szakon. Mint 
fiatal mérnök Nagybányán dolgozott, a bá
nyahivatal vegyi kémlelő intézetében, majd 
átvette Kolozsvárott atyja vállalatainak ve
zetését. Azután Magyaróvárra került az orsz. 
magy. kir. növénytermelési kísérleti állomás
hoz, míg 1905. műegyetemi tanárnak hívták 
meg. Ekkor hosszabb utazást tett Európá
ban és Amerikában a mezőgazdasági kémiá
nak és a kémiai technológiának tanulmányo
zására. 1908. müegy. rk. tanár lett, majd 
1910. rendes tanár, 1927. megbízták az Orsz. 
Kémiai intézet vezetésével és kinevezték a 
Központi Talajjavító Bizottság elnökévé. A 
Mafjy. Tud. Akadémia és a Szent István-Tár
sulat rendes tagja. ; 

Sigmond Emil (kisenyedi és alsószent-
mihályfalvi), ny. h. államtitkár, szül. Ko
lozsvár, 1874 jan. 29. Bpesten végezte a jog
tudományi egyetemet, majd a keresk. mi
nisztérium tisztviselője lett. 1907. a miniszté
riumból az Áll. Munkásbiztosító Hivatalhoz 
osztották be. 1918. min. tanácsossá nevezték 
ki, majd 1920. a munkaügyi és népjóléti 
minisztériumhoz ment át, ahol 1922. h. ál
lamtitkár lett. 1927. nyugalomba vonult. 1907 
óta, nyugalombavonulásáig szerkesztője volt 
a Munkásbiztosítási Közlönynek. Sok jogi 
és közgazdasági közleménye jelent meg. Ön
álló műve: Az acetylenipari rendeletek és 
jogszabályok gyűjteménye. 

Sigray Antal (gróf, alsó- és felsősurányi), 
nagybir tokos, orszgyűl. képv., szül. Ivánc 
(Vas m.), 1879. Középiskolai és egyet, tanul
mányainak befejezése után, hosszabb világ
körüli utat tett. 1904. főrendiházi tag lett. 
A háború alatt , mint százados harctér i szolgá
latot teljesített, de közben a főrendiház ülé
sein is megjelent. Hadiérdemei t számos ki
tüntetéssel ju ta lmazták . A forradalom alaít 
előbb Svájcba menekült , később pedig a bé
csi el lenforradalom megszervezésében vett 
részt. A Fr iedr ich-kormány dunántú l i fő-
kormánybiztossá nevezte ki. 1921. a kör
mendi kerület ker. nemzet ipár t i p rogram
mal nemzetgyűlési képviselővé választotta. 
A Teleki-kormány ismét Nyugatmagyaror
szág főkormánybiztosává nevezte ki. 1921. 
IV. Károly király visszatérése a lkalmával 
azonnal hozzácsatlakozott , amiér t letartóz
tat ták és mentelmi jogának felfüggesztése 
nélkül, hosszabb ideig fogságban tar to t ták . 
1922. a körmendi kerület keresztény ellen
zéki programmal, ismét képviselőjévé vá
lasztotta. 1926. régi kerülete mandá tumát , 
pártonkívüli ellenzéki legitimista program
mal, nyerte el. Egyike, a legjelentősebb le
gitimista pol i t ikusoknak, aki ma is szoros 
kapcsolatot tart fenn a királyi családdal. 

A nyugatmagyarországi kérdés megoldása 
körül felbecsülhetetlen érdemeket szerzett. 

Sikabonyi Antal, a Magy. Nemz. Mú
zeum könyvtárnoka, szül. Komárom, 1886 nov. 
24. Középiskolai tanulmányainak elvégzése 
után a bpesti tud. egyetemen bölcsészetdok
tor! oklevelet nyert. Már kora ifjúságában kez
dett az i rodalommal foglalkozni s eleinte ver
seket és novellákat írt. Később az irodalom
történetre és műkri t ikára tért át. 1911 óta a 
Magyar Nemzeti Múzeum tisztviselője, ma pe
dig a könyvtárnoka. Hosszú éveken át feltű
nést keltő kr i t ikákat és művészettörténeti cik-

| keket írt a fővárosi folyóiratokba és napi-
j lapokba. Egy ideig a Könyvbarátok Lapját és 
| a Magyar Bibliofil Szemlét szerkesztette és 
J munka tá rsa volt a Révai Lexikonnak. Főbb 
ί munká i : Komjáthy Jenő. Könyvtári kérdé-
j sckröl, Az alkotó lélek és a háború, Az iroda-
! lom és a művészetek mai hivatásáról, Petőfi és 
| Arany barátsága, Jókai és Komárom, Romain 

Rolland dans la littérature hongroise. 
Síklaki István, polg. isk. tanár , szül. 

Ládbesenyő (Borsod m.)', 1892 júl. 27. Tanul
mányainak befejezése u tán a tanári pályára 
lépett. Résztvett a háborúban és a II. oszt. 
ezüst vitézségi éremmel, a Károly-csapatke-
reszttel és a sebesülési éremmel tüntették ki. 
Jelentékeny irodalmi munkásságot fejt ki. 
Megjelent költeményeinek, ifjúsági regényei
nek és színdarabjainak megvolt megérdemelt 

j sikerük. Megalapította és szerkeszti az Ifjú 
! Polgárok Lapját és a Szülők Lapját. Az Orsz. 
: Polg. Iskolai Tanáregyesületi Közlöny szer

kesztője. Négyesy Lászlóval együtt polg. isko-
| lai magyar tankönyveket szerkesztett.. 1927. 
1 rendezte az első tanügyi kiállítás polgári is

kola részét és 1928. t i tkára volt a / / / . Egye
temes Tanügyi Kongresszusnak. Tagja az Or
szágos Gárdonyi Géza Irodalmi Társaságnak, 
az Ifjúsági Irodalmi Társaságnak. A Magyar 
Revíziós Liga igazgatósági tagja. A Magyar 
Gyermektanulmányi és Gyakorlati Lélektani 
Társaság választmányi tagja. 

Siklós Albert, zeneszerző, szül. Buda
pesten, 1878 jún. 26. Középiskolái elvégzése 
után a budapesti tud. egyetemen jogot végzett. 
Közben a zeneakadémián tanult, hol művészi 
oklevelet szerzett. Azután hosszabb külföldi 
tanulmányutakat tett. Hazatérve előbb a Fo
dor-zeneiskolában tanított. 1910. a Zeneművé
szeti Főiskola tanárává nevezték ki. Zene
szerzést, karéneket, hangszereléstant, esztéti
kát és magyar zenetörténelmet tanít. A peda
gógia terén nagy érdemei vannak. A zeneiro
dalom hivatott müvelője. Könyvei: összhang
zattan. Ellenponttan. Hangszereléstan. Zene
lexikon. Magyar Zenetörténet. Zeneköltészet
tan. A harmonizálás kézikönyve (1923). Zene
esztétikai jegyzetek. 1928 óta a székesfőváros 
kiadásában megjelenő „A Zene" c. lap szer
kesztője. Kompozíciói: Λ tükör (pántomin). 
A hónapok háza (opera 1927, m. kir. Opera
házi . Simfónia ÍG-dúr). Három zenekari szvit, 
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két nyitány, vonósnégyes, több zongoradarab 
és dalmű. S. évek óta a Nemzeti Zenedébe de
legált miniszteri biztos, az Országos Tanár
vizsgáló bizottság és a Zeneművészeti Tanács 
tagja. 1922. a kormányzó a Signum Laudis-
szal tüntette ki. 

Siklóssy László, művészeti író, az Or
szággyűlési Gyorsiroda másodfőnöke, szül. 
Bpest, 1881. 1909. ügyvédi oklevelet szerzett. 
A műtárgyak gyűjtését tárgyaló i rodalom 
egyik legjelesebb művelője. Munkásságával 
az i rodalom és művészettörténet számára hé
zagpótló eredményeket ért el. Tanulmányai
ról több értekezésben és könyv keretében 
számolt be. Önálló művei: Róma, Az exlibris 
Magyarországon és külföldön, Marquis F. 
de Boyros; Holies, Tata, Stomfa; A világ
háború és a művészet; A modern magyar 
érem- és plakettmüvészet és művelői; Kung 
Domokos, egg budai keramikus a XVIII. 
században; Aprógijüjtés; Műkincseink vándor-
útja Bécsbe; A régi Budapest erkölcsei I—///; 
A Magyar Sport Ezer Eve I—III. S. alapí
totta a Szent György-Czéh Magyar Amatő
rök és Gyűjtők Egyesületét. S. alapítot ta és 
szerkesztette A Gyűjtő c. folyóiratot. Sokat 
utazott külföldön; New-Yorkban, a Public 
Library az ő buzdítására határozta el egy 
magyar osztály létesítését. Állandó cikkírója 
a Pesti Hírlapnak. 

Siklóssy Pál (perneszi), színházi rendező, 
szül. Bpest, 1901 júl. 16. Egyet, tanulmányai t 
Bpesten végezte, ahol 1923. bölcsészdoktori 
oklevelet nyert. A Nemzeti Színház kötelé
kébe lépett és először, mint tanulmányi , 
majd mint segédrendező működöt t . 1925. 
rendezővé nevezték ki. Belletrisztikai mun
kásságot fejt ki. Cikkei, versei, novellái fő
városi napilapokban és szépirodalmi folyó
iratokban jelentek meg. 

Silbiger Bertalan, ügyvéd, szül. Miskolc, 
1881 aug. 4. Középiskoláit Miskolcon, jogi 
tanulmányai t a bpesti tud. egyetemen vé
gezte, ahol jogtudori oklevelet nyert . 1909. 
Miskolcon ügyvédi i rodát nyitot t . 1913. vá
rosa ügyészi h ivata lának vezetésével bízták 
meg. 1923. tisztifőügyésszé választották. A 
város üzemeinek jogi előadója. 

Simay Gyula, í télőtáblai tanácselnök, 
szül. Szamosujvárott. 1863 nov. 13. Közép
iskoláit Kolozsvárott, jogi t anu lmánya i t a 
budapest i lud. egyetemen végezte. 1887. u. 
ott jogtudorrá avatták. Még azévben a 
budapesti törvényszékhez joggyakornokká, 
189Î. a kolozsvári járásbírósághoz, 1897. a 
nagyváradi törvényszékhez, 1901. pedig a 
bpesti törvényszékhez nevezték ki bíróvá. 
1909. budapest i í télőtáblai bíróvá, 1917. pe
dig u. o. tanácse lnökké lépett elő. Azóta a 
VIÍ. polgári tanács vezetője. Főként hitel
jogi pereket tárgyal. Egyike legképzet
tebb magánjogászainknak. Évek óta a bu
dapesti egységes bírói és ügyvédi vizsgáló
bizottság tagja. Felesége Fáy Szeréna, ki
váló színművésznő, a Nemzeti Színház örö

kös tagja és az Orsz. Színművészeti Akadé
mia rendes t anára . 

Simay Imre , szobrászművész, grafikus, 
| szül. Bpest, 1874 dec. 16. Középiskoláinak 
| befejeztével Münchenben és Bécsben festé

szeti tanulmányokat folytatott, de később 
teljesen a szobrászatra tért át. A Műcsarnok 
kiállításán tűnt fel bizarr majomszobrocs
káival. Az Iparművészeti Iskola tanára. 1925. 
pedig az intézet rektora volt. Művészi egyé
niségét kötött és zárt forma, stilizáltság és 
erőteljesség jellemzi. 

Simay Ernő , ügyvéd, Pest vm. tb . ügyé-
I sze, szül. Szilágysomlyó, 1888 máj . 14. K!ö-
I zépiskoláit szülővárosában és Zilahon vé-
I gezte, a bpesti egyetemen jogtudori okleve-
{ let szerzett, majd ügyvédi vizsgát tett. Üj-

pesten nyitot t ügyvédi irodát . A háború 
! alat t nagy- és kisezüst érmet és Károly-csa-
I patkeresztet kapott . Az egységes pár t elnöke. 
j Jelentős szerepet játszik a várospolit ikában. 
I Simkó Gyula, orvos, szül. Rajcány, 189:i 
! jűn. 8. Középiskoláit Nyitrán, egyet, tanulmá-
j ivyail Bpesten végezte. Résztvett a háborúban 
í és kiváló magatar tásáér t arany- és bronz ér-
| demkeresztet kapott . Tanulmányainak befe-
! jezése után 1919. mint egyet, tanársegéd a Bó-
I kay-klinikán működött , 1922. a rákospalotai 
! Stefánia Szövetség igazgató főorvosa lett. 
j Gyermekgyógyászati szakcikkei az előkelő ha-
] zai és külföldi orvosi folyóiratokban jelennek 
i meg. A Vöröskereszt előadó orvosa. A sport-
! élet terén érdemes tevékenységet fejt ki. Több 
j vívóverseny nyertese. Jelenleg az U. T. E. ví-
í vószakosztályának kapi tánya. 
j Simó Balázs, í télőtáblai tanácselnök, 
| szül. Székelyudvarhelyen. Középiskoláit 
I szülővárosában, jogi t anu lmánya i t a ko-
] lozsvári tud. egyetemen végezte, u. itt sze-
' rezte doktori oklevelét. 1885. lépett igazság

ügyi szolgálatba. 1896. már a székelyudvar
helyi törvényszék bírójává, 1901. a maros
vásárhelyi í télőtábla elnöki t i tkárává , 1903. 
í télőtáblai bíróvá, 1917. kúr ia i bíróvá, majd 
í télőtáblai tanácse lnökké nevezték ki. Azóta 
a budapest i í té lőtáblán működik . Az össze
omlás u táni válságos időkben számos nagy
szabású bűnper tárgyalásá t lá t ta el. 

Simon András, ügyvéd, orszgy. képv., 
szül. Fehérvárcsurgó , 1889 febr. 21. Közép
iskoláit P á p á n végezte, Berl inben a közgaz
dasági szak hal lgatója volt. 1920. Bpesten 
ügyvédi vizsgát tett. Rövid ideig a székes
fehérvári törvényszéknél működöt t , mint 
elnöki t i tkár , majd ugyanot t ügyvédi irodát 
nyitott. Résztvett a háborúban , ahonnan 
súlyosan megsebesülve érkezett vissza. 1919 
óta foglalkozik poli t ikával, a helyi kisgaz
dapár t egyik megalapí tója . 1926. Lovas-
berény képviselőjévé választot ták. Az egy-

j séges pár t tagja. 
| Simon Elemér (vitéz), főispán, szül. Sop-
| i onban , 1875 nov. 18. Bpesten jogi és állam-
j tudományi doktorátus t , majd ügj'védi okié-

veiét szerzett. 1897. Sopron megye szolgála-
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tába állolt. Kiésőbb Bpesten ügyvédi i rodát 
nyitott. Sokat u tazot t külföldön, ahol a köz
gazdasági viszonyokat tanulmányozta . 1910. 
Nagymartonban munkapá r t i képviselő lett. 
A háborúba önként jelentkezett. Egyideig 
vöröskereszt főmegbízott volt, majd ha rc 
téri szolgálatot teljesített. Megkapta a Fe
renc József-rend tisztikeresztjét, a III. oszt. 
vaskoronarendet , a III. oszt. katonai érdem
keresztet és még több más kitüntetést. 1922. 
vitézzé avat ták és kinevezték soproni főis
pánná. A Vörös Kereszt tb. elnöke. 1927. 
megkapta a mag3*ar érdemkereszt II. osztá
lyát a csillaggal. Elnöke a Thal lmayer és 
Seitz budapes t i gyógyáru-nagykereskedő 
részvénytársaságnak. 

Simon György, pápai prelátus, szül. 
Gelse, 1863 febr. 15. Középiskoláit Nagykani
zsán a piaristáknál, egyet, tanulmányait , mint 
Veszprém-egyházmegyei papnövendék, Buda
pesten végezte, ahol hi t tudományi doktori ok
levelet szerzett. 1887. pappá szentelték és mint 
káplán Túrra került. 1889. báró Hornig Ká
roly, veszprémi püspök udvarába vitte és az 
egyházmegyei hivatalba levéltárossá és ikta
tóvá nevezte ki. Ugyanezen évben a papnevelő-
intézetben, az egyháztörténelem és egyházjog 
helyettes tanára. 1890. szeníszéki aljegyző, 
1891. szentszéki jegyző, 1898. püspöki tit
kár, 1900. szentszéki ülnök, 1905. pápai ka
marás, 1907. zsinati vizsgáló, oldalkanonok 
és az egyházmegyei hivatal igazgatója. 1910. 
címzetes apát, 1911. segesdi, 1918. pápai 
föesperes, zsinati bíró és ügyhallgató, az 
angolkisasszonyok és irgalmasnővérek inté
zetében, az elemi és polg. iskolák igazgatója, 
1919. egyházmegyei főtanfelügyelő, 1920. so
mogyi föesperes, majd az egyházmegyei taní
tók fegyelmi tanácsának elnöke lett. 1922. 
zalai föesperes, 1923. az angolkisasszonyok 
keresk. iskolájában püspöki biztos, ugyanez 
évben pápai prelátus, 1921- székesegyházi fő-
esperes, 1827. őrkanonok, 1928. éneklő kano
nok. Vallástudományi műve: Az egyházi 
könyvtilalom és könyvbírálat. 

Simon János , kisbir tokos, orszgyül. kép
viselő, szül. Nagyharsányon, 1880. Iskoláit 
szülőfalujában és Németbolyon végezte, 
majd bir tokán gazdálkodott . 1910. Német
boly községi bírájává választot ták. A há
ború kitörésekor hadbavonul t és vitézségé
ért megkapta a vas érdemkereszte t . 1921. 
Siklóson kisgazdapárt i p r o g r a m m a l képvise
lővé választották. Azóta mint az egységes
párt tagja képviselő. Nagy szerepet visz 
Nagyharsány és vidéke gazda tá rsada lmi éle
tében. Elsőrangú gazdász, fajborait több ki
állításon kitüntették. A Baranyamegyei Gaz
dasági- és Hitelszövetkezetnek és Nagyhar
sány község társaskörének elnöke. 

Simon Károly, a budapes t i I. ker. Szt. 
Margit- leánygimnázium igazgatója. Tanul
mányainak befejezése u tán 1907. a tanár i 
pályára lépett. 1907. kerül t az Isten Meg

váltó Leányai budapesti I. ker. Szt. Mar
gi t - leánygimnáziumának kötelékébe, ahol 
jelenleg, mint igazgató-tanár fejt ki értékes 
pedagógiai működést . 

Simon Lajos, iskolaigazg., szül. Cserép
váralja, 1876 márc . 13. Középiskoláit Rima
szombatban, a tanítóképzőt Egerben végezte. 
Eleinte elemi iskolai tanító volt, majd 1900. 
polgáriskolai tanári képesítést nyert. 1912. pol
gáriskolai tanár és 1926. polgáriskolai h. igaz
gató és 1929. a Rotlenbiller-utcai polg. iskola 
igazgatója lett. Értékes egyesületi munkássá
got fejtett ki. Számos pedagógiai egyesületben 
visel tisztséget. 1922. megalapítot ta az Orsz. 
Gárdonyi Géza Irodalmi Társaságot és meg
teremtette két lapját, a Magyar Családot és a 
Meseországot, amelynek főszerkesztője, illetve 
főmunkatársa . Értékes szépirodalmi munkás 
ságot fejt ki. Versei, novellái és cikkei külön
böző irodalmi lapokban jelennek meg. Önálló 
művei: örök vágyak, Cserépvári történetek, 
Delelőn. Irodalmi munkásságáért a Gárdo
nyi irodalmi díjjal tüntették ki. A Gárdonyi 
Társaság elnöke. 

Simon Vilmos, író és hír lapíró, szül. 
Nagyklopotiva (Hunyad vm.), 1876 márc. 8. 
Tanulmányainak befejezése u tán a 38. gya
logezredben tényleges szolgálatot teljesített. 
1899. Afrikába ment és a búr hadsereg köte
lékében résztvett az angol-búr háborúban. 
Számos ütközetben vett részt és súlyosan 
megsebesült. Magatartásáért a délafrikai vi
tézségi kereszttel tüntették ki. Hazatérve, 
rendőri riportere, majd külpolitikai munka
társa lett az Egyetértés c. lapnak és idő
közben a Budapesti Hírlapnál is dolgozott. 

! 1910. óta a Pesti Hírlap munkatársa és kül
politikai rovatvezetője. Mint haditudósító 
résztvett a török-bolgár, a szerb-bolgár há
borúban és a vi lágháborúban. Önálló mun
kái: Az angol-búr háború, Élményeim az 

! angol-búr háborúban, A török harctér, Ha-
dakútján. 

Simonffy Jenő, p remont r . kanonok, szül. 
Söjtör, 1885. szept. 7. Középiskoláit Zala
egerszegen végezte és 1904. a premontre i 
kanonokrendbe lépett. 1909. a bpesti egye
temen tanár i oklevelet szerzeit. 1908. Szom
bathelyen, 1911. Keszthelyen működött , majd 
ismét Szombathelyre került , ahol a mai 
napig, mint t aná r fejt ki értékes pedagógiai 
munkásságot . A szombathelyi rendháznak 
helyettes házfőnöke. 

Simontsits Elemér (alsó- és felsőkorom-
pai), felsőházi tag. szül. Bölcske 1869 jan . 
1. Bpesten végezte az egyetemet, majd 
Tolna megye szolgálatába állolt. Fokozatos 
előlépés u tán al ispán lett, majd főispánná 
nevezték ki . 1913. Bonyhád munkapá r t i kép
viselője lett. 1914. a képviselőház elnökévé 
választották. A háború alatt az Országos 
Hadsegélyző Bizottság ügyvezető a le lnöke 
volt. 1917. részlvelt a szövetséges ha t a lmak 
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parlamenti elnökeinek tanácskozásain. 1918. 
lemondott a Ház elnökségéről és visszavo
nult a politikai szerepléstől. Kitüntetései: a 
Szent István-rend középkeresztje, az I. o. 
porosz kir. koronarend. Valóságos belső tit
kos tanácsos, főrendiházi tag. 

Simonyi Jenő, ny. ker. akad. tanár , szül. 
Veszprém, 1860 máj . 12. A bpesti egyetemen 
tanult. 1888 óta a Kereskedelmi Akadémia 
tanára. Számos tanulmánya jelent meg a 
szakfolyóiratokban. Önálló munkái : A sark
vidéki felfedezések története, Az Üjvilág, A 
világkereskedelem, Idegen népek között. 

•Simonyi Sándor, h í r lapíró , szül. Bpest, 
1885. dec. 12. Középiskoláit és egyel, tanul
mányait Bpesten végezte, ahol 1909. jogi dok
torátust nyert. Tanulmányainak befejezése 
után hírlapírói pályára lépett. Működését a 
Pesti Hírlapnál kezdte meg és egyidőben a 
Detektív c. szaklap szerkesztője volt. Jelenleg 
a Friss Üjság rendőri rovat vezetője. 

Simonyi-Semadam Sándor, v. miniszter
elnök, szül. Csesznek. 1864 márc. 23. Közép
iskolai tanulmányainak befejezése u tán a bu
dapesti egyetemen megszerezte a jogi és ál
lamtud. doktorátusi , majd letette az ügy
védi vizsgát és Bpesten ügyvédi irodát nyi
tott. Nagy utazásokai tett Európában, Ame
rikában, Afrikában és Ázsiában. 1901. nép
párti programmal megválasztották a német
újvári kerület képviselőjévé. 1906. és 1910. 
újból képviselő lett. A kommün alatt letar
tóztatták és öt hétig fogságban tar tot ták. 
1919. belépett a Keresztény Nemzeti Egyesü
lés pártjába. 1920. Mezőkövesd képviselője, 
majd a Ház elnöke és végül miniszterelnök 
lett. Mindössze há rom hónapig volt kormá
nyon és lemondása után visszavonult a po
litikai szerepléstől. 

Simsa Emil, igazg., szül. Velejte (Zemp
lén m.), 1873 január 9. Tanulmányai t Szat-
máron és Bpesten végezte. A háborúban, mint 
főhadnagy vett részt és a Signum Laudisszal, 
a Károly-csapatkereszttel és a III. o. polg. 
hadiérdemkereszttel tüntették ki. 1922. kine
vezték a Budapest Székesfőváros Dunabalparti 
Köztemetők igazgatójává. 

Singer Artúr, főszerkesztő, szül. Bpest, 
1870 júl. 15. A bécsi egyetemet, és a párisi 
Académie pour l'Histoire contemporaine-t 
végezte. 1900. megalapította a Neues Buda
pester Abendblattot, amelynek főszerkesztője, 
majd a Berliner Tageblatt magyarországi 
szerkesztője és a Rudolf Mosse r.-t. elnöke 
lett. Főbb művei: Mahnworte, Lasst die 
Kroaten reiten, Automobilfahrten durch die 
Máramuros, Bismarck in der Literatur (2 kö
tet), Von Bismarck bis Hindenburg, Die 
Reaktion in Ungarn, Roms Kampf gegen die 
Freimaurerei, Geschichte des Dreibundes. 

Singer Gusztáv (severini), ny. tábornok, 
szül. Somfa-Baranya, 1863. A bpesti had
apródiskola elvégzése u tán 1888. hadnaggyá 
nevezték ki. A közbenlevő rangfokozatok 

után 1917. érte el az ezredesi rangot. A há
ború folyamán résztvett a rohatini és lem-
bergi ütközetben, ahol súlyosan megsebesült. 
Felgyógyulása u tán végigharcolta a kárpáti 
hadjáratot . 1917. az erdélyi határra , 1918. 
Szerbiába vezényelték. Az összeomlás után, 
mint tábornok vonult nyugalomba. Számos 

; katonai érdemrend tulajdonosa. 1917. seve-
1 rini előnévvel nemességet kapott . 
| Sípos Adolf, h. igazgató, szül. Balassa-
; gyarmat, 1872 jún. 30. Tanulmányainak be

fejezése után a Magyar Fém- és Lámpaáru-
, gyár r.-t. szolgálatába állott, ahol fokozatosan 
| emelkedve, h. igazgatóvá lépett elő. A fő-
| város X. kerületének társadalmi életében 
] élénk szerepet tölt be, a kőbányai izr. hit-
j község elöljárója. A vasárnapi munkásképző 
I iskolában az elektromosság körébe tartozó 
| kérdésekről számos előadást tartott . 
| Sipos E rnő , r.-t. vezérigazg., szül. Zala-
| egerszeg, 1884 má j . 7. Tanu lmánya i t szülő

városában végezte. Egyideig Zalaegerszegen, 
majd Tolnán működöt t és 1907 óta a Duna-
földvári Takarékpénz tá r szolgálatában áll, 
amelynek jelenleg vezérigazgatója. Műkö
dése alatt a vezetése alatt álló részvénytár
saság a vidék legnagyobb pénzintézeteinek 
sorába emelkedett. A háború egész ideje 
alat t harc tér i szolgálatot teljesített. A köz
ség tá rsada lmi életének tevékeny alakja, a 
vmegyei törv.-hat. bizottságnak, a Pénzin
tézeti Központ vá lasz tmányának és számos 
helybeli egyesületnek tagja. Szakirányú 
cikkei a pénzügyi l apokban jelennek meg. 
Ér tékes működésének elismeréséül 1925. a 
kormánytanácsos i címmel tüntet ték ki. 

Sipos Iván, író, h í r lapíró , szül. Nagyvá
rad, 1897 jan. 18. Középiskoláit Nagyváradon 
és Debrecenben végezte, majd a hírlapírói pá
lyára lépett. Működését a Debreceni Magyar
ságnál és a Debreceni Független Újságnál 
kezdte. A háborúban harctéri szolgálatot tel
jesített és megrokkanva került haza. 1920. a 

I nagyváradi Magyar Szó főszerkesztője volt. 
Igen sok novellája és verse jelent meg. Több 
irodalmi pályadíjat nyert. í rásaiban a natu
ralista világszemlélet nyilatkozik meg. Számos 
regénye önálló kötetben jelent meg. 

Sipőcz Jenő, Budapest székesfőváros 
polgármestere, szül. Bpest, 1878 szept. 19. 
Középiskoláit és egyet, tanulmányai t Bpes-

i ten végedé, ahol jogi és ál lamtudori okleve-
I let szerzett, majd letette az ügyvédi vizsgát. 
í Tanulmányainak befejezése u tán eleinte gya-
! korlóügyvéd volt Bpesten, majd a szfőv szol

gálatába lépett, ahol tiszti ügyésszé válasz
tották meg. 1920. a szfőv. kormánybiztosává 
nevezték ki. Még ugyanabban az évben az 
újjáalakított törv.-hat. bizottság Bpest pol
gármesterévé választotta meg. A főváros köz
állapotai abban az időben még mindig a for
radalmak hatása alatt állottak. A forradalmi 
gazdálkodás éppúgy megzavarta a közigaz
gatás menetét, mint ahogy a közüzemek -ál» 
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lapotában is nagy pusztításokat végzett. A 
főváros pénzügyi helyzete a lehető legrosz-
szabb volt és S. feladata volt, hogy Bpest le
romlott háztartását helyreállítsa. Nagy hoz
záértésének és agilitásának eredményekép S. 
már az első években elérte azt, hogy a szfőv. 
költségvetése hiány nélkül zárult. A meg
rongált közüzemeket jövedelmezővé tette és 
a külföldi hitelezőkkel megkötött egyesség 
útján, megszabadította a fővárost milliós 
adósságainak gondjától. Polgármesterségének 
egyik legfontosabb és legeredményesebb 
ténykedése volt a villamosvasutak megvál
tása és a Beszkárt megalkotása. Működése 
mindenkor a napi politikán felül állott és 
a főváros érdekeit minden más politikai 
szempontnak elébe helyezte. Mint Bpest ön
kormányzatának első tisztviselője, a főváros 
érdekében mindenkor a legnagyobb eréllyel 
és határozottsággal védelmezte az autonó
mia álláspontját. Ennek a pártat lanságnak 
egyrészt, másrészt munkássága eredményé
nek tudható be az, hogy 1926. a törv.-hat. 
biz. újabb hat évre polgármesterré válasz
totta. S. széleskörű társadalmi működést fejt 
ki és számos jótékonysági, hazafias és kul
turális mozgalom élén áll. Sok társadalmi 
egyesület díszelnöke és védnöke, többek kö
zött elnöke a Magyar Városok Kongresszu
sának. Közéleti működését számos magas 
kitüntetéssel dekorálták. Tulajdonosa a pá
pai Nagy Szent Gergely-rend csillagos közép
keresztjének és a bolgár pour l 'Encourage
ment au Bien érdemkeresztnek is. 

Sismándy Ferenc (kukorelly, vitéz), ny. 
százados, szül. Felsősismánd, 1895 máj . 13. 
Középiskolai t anulmányainak végeztével 
1915. bevonult katonai szolgálatra a 18. 
honvgy.-ezredhez, Sopronba. Innen a veszp
rémi 31. ezredhez helyezték, majd rövide
sen önként jelentkezett a frontra, ahol több 
ütközetben vett részt és 1916. meg is sebe
sült. Felgyógyulása u tán ténylegesítette ma
gát és a háború végéig a harc téren volt. 
1919. Veszprémben teljesített szolgálatot, 
1921. pedig nyugalomba vonult és gazdál
kodni kezdett. 1928. ismét belépett a had
seregbe és azóta a Vitézi Szék veszprém
megyei széktartója. A háború alat t a Sig
num Laudis-t, az I. o. ezüst és a bronz vi
tézségi érmet, a Károly-csapatkeresztet és a 
sebesülési érmet kapta meg, majd a kor
mányzó vitézzé avatta. 

Sivó Jenő, földbirtokos, szül. Abony, 1865 
máj . 1. Középiskoláit és egyet, t anu lmányai t 
Bpesten végezte, majd abonyi b i r tokán tele
pedett le, ahol 40 év óta fejt ki értékes me
zőgazdasági tevékenységet. A vmegye köz
életének kiemelkedő egyénisége. Számos 
társadalmi, kulturális és jóléti egyesület 
vezetőségi tagja. Kegyurasági elnök. Csász. 
és kir. kamarás . 

Skcrleez Iván (báró), volt horvát bán, 
szül. Poroszló (Baranya m.), 1873 júl. 31. 

Középiskoláinak elvégzése u tán Pécsett és 
Budapesten jogi t anu lmányokat folytatott. 
1896. ál lami szolgálatba lépett. A miniszter
elnökséghez osztották be és 1911. min. taná
csossá nevezték ki. Egyidöben a kabinetiro
dában Daruváry Géza osztályfőnököt he
lyettesítette, mint a magyar ügyek előadója. 
1913. horvát-szlavonországi kir. biztossá 
nevezték ki és még ugyanez évben Horvát-
Szlavon- és Dalmát-országok bánja lett. 
Méltóságáról 1917. lemondot t és azóta visz-
szavonult a nyi lvános poli t ikai szerepléstől. 
Valóságos belső t i tkos tanácsos. 

Smialovszky Tibor, min. tanácsos, szül. 
Iilava, 1882 okt. 23. Középiskoláit Kalocsán, 
az egyetemet Bpesten, Kolozsvárott és Paris
ban végezte. Ügyvédi pá lyára lépett, majd a 
közigazgatás szolgálatába állott és Trencsén-
ben megyei aljegyző lett. 1908. a belügymi
nisztériumba került, ahol Ugrón Gábor, We-
kerle Sándor és gr. Bat thyány Tivadar bel
ügyminiszterek mellett dolgozott. 1911. gr. 
Apponyi Albert kíséretében az Egyesült Ál
lamokban volt. Hazatérése után a miniszté
r ium rendőri büntetőosztályában működött . 
1918. min. t i tkárrá, 1919. osztálytanácsossá 
és 1923. min. tanácsossá nevezték ki. Publi
cisztikai és jogi cikkei az Üj Magyar Szemle-
ben és a Magyar Jogi Lexikonban jelentek 
meg. 1914. atyjával, néhai Smialovszky Va-
lérral együtt a sanfranciscoi világkiállítás 
alkalmából angoinyelvű munkát adott ki, 
amelyben felhívta a figyelmet arra, hogy 
Európa békéjét nagy veszély fenyegeti és a 
legkisebb incidens is világháborúra vezethet. 
Ezért e munkában már akkor nemzetközi 
bíróság felállítását javasolta. 

Soldos Béla (runyai) , főispán, szül. Alsó-
vály, 1881 jan . 11. Jogi t anu lmányai t Eper
jesen, Bpesten és Kolozsvárott végezte. Mi
u tán megszerezte az á l lamtud. doktorá tus t , 
Gömör vm. szolgálatába lépett. Csakhamar 
aljegyző, majd főjegyző, később helyet tes 
alispán lett. 1922. berendelték a belügymi
nisztér iumba szolgálattételre. 1924. Borsod-
Gömör-Kishont egyesített megyék főispán
jává nevezték ki. Rövid ideig, mint miskolci 
főispán is működöt t . Legutóbb megkapta 
a kormányfőtanácsosi címet. 

Soltész Imre, csendőrezredes, szül. Má
don, 1877 febr. 2. A tart . tiszti vizsga letétele 
után 1898. a csendőrség kötelékébe lépett. 
1900. hadnaggyá, majd fokozatos előléptetések 
után 1923. ezredessé nevezték ki. 1924. a 
Csendőrségi Állandó Tanulmányi Bizottság el
nöke lett. Szakmunkái csendőri körökben is
mertek. Értékes szolgálataiért a hadi ékít-
ményes III. oszt. katonai érdemkeresztet, két 
Signum Laudist és a Vöröskereszt II. oszt. 
díszjelvényét kapta meg. Legismertebb mun
kája: Útmutatás a bűnügyi nyomozás alkal
mával követendő eljárásra nézve, értékes út
mutatóul szolgál vizsgálóbíróknak, ügyészek
nek,csendőröknek és rendőröknek stb. a bűn
ügyi nyomozásoknál. 
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Soiymossy János , ál lamr. főfelügyelő, 
szül. Bárót, 1894 jún . 24. A középiskolát 
Székelyudvarhelyen végezte, majd 1914. ka
tonai szolgálatra jelentkezett . Mint hadap
ród vonult a f rontra és 30 havi frontszolgá
lat után, mint tényleges főhadnagy 1918 no
vemberében lépett át az ál lamrendőrség 
szolgálatába, ahol 10 év óta első csapatse
gédtiszt, főfelügyelői rangban. A III. o. kat . 
érdemkereszt a kardokkal , a bronz polgári 
Signum Laudis, a bronz vitézségi érem és 
a Károly-csapatkereszt tulajdonosa. 

'Sombori László (Magyar-Nagy-Zsom
bori), államr. kapitány, szül. Hídalmás, 1890 
márc. 13. Középisk. és egyet, tanúim. Ko
lozsvárott végezte, ahol á l lamtudományi ál
lamvizsgát tett. Részt vett a háborúban . 
1920. lépett a rendőrség szolgálatába. Előbb 
a belügyminisztérium közbiztonsági (B. M. 
VII. oszt.) osztályán működött , majd 1925. 
a IV. ker., azután a IX. ker. kapi tányságra 
helyezték át. 1926 decemberétől 1929 nov. 
3-ig a fogház és toloncügyosztály közigaz
gatási előadója , azóta a VII. ker. kapi tány
ságon kihágási előadó. A nagy ezüst és a 
bronz vitézségi érem, a Károly-csapatke
reszt, a polgári jubi leumi kereszt és a „Ma
rianer Kreutz*' tulajdonosa. 

Somfai Elemér, ny. százados, szül. Bu
dapest, 1897 aug. 28. A magyar sport egyik 
kimagasló alakja. Az a t lé t ikának majdnem 
minden ágát műveli. A párisi olimpiász pen-
tatlonjában második lett. Tizenhét magyar 
és egy angol bajnokságot tar t és így ő a 
bajnokságok rekordere . 

Somló Arnold, r.-t. vezérigazgató, szül. 
Tata, 1879 aug. 12. Tanu lmánya inak befe
jezése u tán a t e rményszakmában működöt t . 
A háborúban harctér i szolgálatot teljesített 
és magatar tásáér t a III. o. katonai érdem
keresztet, két Signum Laudist , a Károly-
csapatkeresztet, a sebesülési érmet és a 
német érdemérmet kapta meg. A leszerelés 
után megszervezte a m. kir. selyemfonódák 
haszonbérletét, melynek igazgatója, 1922. 
pedig vezérigazgatója lett. A vállalatot más 
érdekeltségek bekapcsolásával o lyannyira 
kifejlesztette, hogy az ma 1200 munkásnak 
és 50 tisztviselőnek ad kenyeret. S. számos 
vállalat igazgatóságában foglal helyet. 

Somló Bertalan, oki. gépészmérnök, szül. 
Kassa, 1882 júl. 12. Tanulmányai befejezése 
után több külföldi államban folytatott mér
nöki gyakorlatot. Mint tart. tüzérszázados 
vett részt a háborúban és több kitüntetésben 
részesült. A leszerelés után New-Yorkban 
nyitott műszaki irodát. 1927. hazatért és át
vette a Skoda-művek magyarországi képvi
seletét. Ügy Amerikában, mint idehaza, te
vékenyen részt vesz a mérnöki testületek 
munkájában. A Lafontain-Társaság pártoló 
tagja. 

Somló József, operaénekes, szül. Szilágy
somlyó, 1892 szept. 1. Középiskoláinak elvég-

> Somogyi 

zése után énektanulmányokat folytatott, majd 
1921. a Városi Színháznak és 1923. a Magy. 
Királyi Operaháznak tagja lett. Bohémélet, 
Tosca, Carmen, Hoffmann meséi, Mesterdal
nokok és a Turandot c. darabokban szerepel 
nagy sikerrel. 

Somló Zoltán, szövetk. igazgató, szül. 
Salföld, 1886 márc . 20. Tanulmányai t a bu
dapesti Keresk. Akadémián, 1903. végezte. 
Több vállalat tisztviselője és igazgatója volt. 
Jelenleg a Közszolgálati Alkalmazottak Te
lekértékesítő Szövetkezetének ügyvezető igaz
gatója és számos r.-t. igazg. tagja. A VI. ker. 
Egységespárt alelnöke. Működéséhez számos 
emberbarát i és társadalmi akció fűződik. 
1929. négy elhalt hír lapíró részére síremlé
ket adományozott . 

Somlyó Zoltán, költő, szül. 1882. Tanul-
nulmányainak befejezése u tán újságíróként 
kezdte pályafutását. Idillikus, színes, gyak
ran búja erotikával fűtött verseivel tűnt fel. 
Abariendos Mária c. ciklusa az új magyar 
szerelmi költészet legszebb példányai közé 
tartozik. Ifjúkori verseinek r i tmusa és oly
kor vadságig szenvedélyes hangja lassan halk 
lírává csendesedik. Újságokban, folyóiratok
ban megjelent költeményein kívül számos 
ke tetet adott ki. Önálló müvei: Az átkozott 
költő, Végzetes verssorok, Sötét baldachin, 
A férfi versei a halál árnyékában, Tangó Mi-
longa hercegnő, őszi regény. Hoffmansthal: 
A költő halála c. dialógusát hajlékony tollal 
ültette magyarba. 

Somody János (vitéz), ügyészs. alelnök, 
szül. Héjőbába (Borsod m.), 1879 dec. 18. 
Középiskoláit és jogi t anu lmánya i t Sáros
patakon végezte. Jogtudor i oklevelét a ko
lozsvári egyetemen nyerte , a bírói vizsgát 
1905. Bpesten tette le. 1902—1903. aljegyző 
lett a szigetvári kir . tvszéken, majd Zom-
borba helyezték át, ahol először, mint al-
bíró, később mint bíró működöt t a háború 
kitöréséig. A háború alatt , mint tüzérszáza
dos teljesített szolgálatot. A III. o.» kat . ér
demkereszttel , az ezüst és a bronz Signum 
Laudis-szal és a Károly-csapatkereszttel 
tüntet ték ki. Háború után Zomborra kerül t 
vissza, ahonnan 1919. az eskütétel megtaga
dása miat t kiutasí tot ták. 1920. mint ügyész 
a pestvidéki kir. ügyészséghez nyer t beosz
tást. 1925. ügyészségi alelnökké nevezték ki . 

Somogyi Arnold, mérnök, szül. Bpest, 
1880 aug. 29. Középiskoláit és műegyetemi 
tanulmányai t Bpesten végezte. Mint mér
nökkar i főhadnagy résztvett a háborúban 
és a Signum Laudisszal tüntet ték ki. Mint 
mérnök leginkább vasútépítéssel foglalko
zik. Számos fontos vasútvonal tervezője és 
építője. A Mérnöki Kamara tagja. 

Somogyi Jenő, tvszéki tanácselnök, szül. 
Inkeantalfa, 1873 szept. 23. Középiskoláit 
Kaposvárot t és Trencsénben, az egyetemet 
Budapesten végezte. 1901. bírói vizsgát tett. 
Pályáját 1894-ben a bpesti kir . tvszéken 



Somogyi 5 1 1 Somogyráry 

kezdte meg, mint joggyakornok, majd a IV. I 
ker. Járásbíróságra, később a kir. Büntető- ! 
törvényszékre helyezték át. 1908. kinevez
ték albírónak a pestvidéki tvszékre, ahol 
1911. kapta meg tvszki bírói kinevezését. 
1922. táblabírói címmel ruházták fel. 1926, 
tanácselnökké nevezték ki s a pestvidéki 
kir. tvszék büntető fellebbviteli és főtárgya-
lási tanácsának elnöke lett. 

Somogyi Béla (felsőpulyai), ügyvéd, szül. 
Nagyvárad, 1894 dec. 4. A budapesti egye
temen fejezte be jogi tanulmányai t , majd 
letette az ügyvédi vizsgát. A fajvédőpárt meg
alapí tásában Gömbös Gyula mellett tevé
keny részt vett és ezen párt programmjával 
választották meg 1925. a letenyei időközi 
választáson nemzetgyűlési képviselővé. A 
Házban több alkalommal felszólalt az akko
r iban kipat tant franküggyel kapcsolatban. 

Somogyi Mór, zenetanár, zongoramű
vész, szül. Szigetvár, 1857 szept. 5. Már 10 
éves korában hangversenyezett . Bejár ta Eu
rópa metropolisait , 1892. az Orsz. Magy. 
Kir. Zeneakadémia t anára és működési ok
levéllel tüntet ték ki. 1894. nyi tot ta meg a fő
városban zeneiskoláját. A Hubay-Popper-
Somogyi trió és Grünfeld-quartet t tagja, s 
mint ilyen számos európai t u rnéban vett 
részt. A zeneszerzés terén is sok alkotással 
gyarapította i roda lmunkat . 

Somogyi Pá l (nemes, vitéz), ny. tábor
nok, szül. Garam-Szőlős, 1874 márc . 9. A 
kolozsvári keresk. akadémia elvégzése u tán 
egyéves önkéntes lett, majd a nyi t ra i 14. 
honv.-ezred kötelékében ténylegesítették. 
1895. hadnagy, 1899. főhadnagy lett, majd 
1909. századossá lépett elő. 1914. a 13. honv. 
gyalogezreddel, mint századparancsnok vo
nult a harc tér re , ahol különböző frontokon 
43 hónapot töltött. A harc téren előbb őr
naggyá, majd alezredessé nevezték ki és vi
tézségéért megkapta a vaskoronarendet , a 
kat. érdemkeresztet , az ezüst és bronz kato
nai érdemérmet , továbbá a vaskeresztet, a 
Károly-csapatkeresztet , a sebesülési érmet, a 
bronz érdemérmet és a jubi leumi érdemér
met. A kommün ki törése Ligetfalunál érte, 
ahol a pozsonyi hídfőt ta r to t ta tüzérségi 
megszállás alatt . Részt vett az ellenforra
dalmi mozgalom megszervezésében. A kom
munisták halá l ra ítélték, de sikerült cseh-
területre menekülnie . A Nemzeti Hadsereg 
bevonulása u tán előbb az osztrák ha tá ron , 
majd Magyaróváron teljesített ka tonai szol
gálatot. 1920. Győr ka tona i t é rparancsnokává 
nevezték ki. 1921. a ko rmányzó vitézzé 
avatta és kinevezte a vasvármegyei Vitézi 
Szék kapitányává és neki egyidejűleg Ná-
dasd ha tárában (Vas m.) 83 kat . hold ingye
nes vitézi telket ju t ta to t t . 1926. a szombat
helyi 3. honv. vegyesdandárhoz osztották 
be ezredesi rangban beosztott tábornoki 
minőségben. 1927. t ábornoki címmel vonult 
nyugalomba. 

Somogyi Szilveszter, polgármester, szül. 
Szeged, 1872 jan . 1. Középiskoláit Szegeden, 
egyetemi tanulmányai t Budapesten végezte, 
ahol jogi doktorá tus t szerzett. 1907. mint 
főkapitány, Szeged város szolgálatába lépett. 
1915 óta pedig a város polgármestere. Eb
ben a minőségében társadalmi és hivatalos 
körökben egyaránt elismerést szerzett ne
vének. Polgármestersége alatt Szeged nagy
a rányú fejlődésnek indult , amiben S. mun
ká jának nagy része van. Érdemeinek elis
meréséül számos magas kitüntetést kapott. 
Megkapta Hor thy Miklós kormányzó által 
létesített érdemkeresztet a szalaggal, a pol
gári II. o. hadi érdemkereszte t és a Vörös
kereszt érdemkereszt jét . 1925. a magy. kir. 
Ferenc József Tudományegye tem díszdok
torává avat ta . Szeged város minden nagyobb 
tá rsada lmi egyesületének díszelnöke, a Sze
gedi Úri Kaszinó dísztagja. S. városfejlesz
tési törekvéseiben Szeged minden társa
dalmi rétegét összefogta és a legnagyobb 
egyetértésben a város szociális és kul turá
lis fejlesztésének szolgálatába állította. Szé
les lá tkörü várospolit ikus, akinek működése 
alat t Szeged jelentős egyetemi várossá fej
lődött . 

Somogyi Zsigmond, orvos, szül. Paks , 
1888 okt. 3. Középiskoláit Szekszárdon, egyet, 
tanulmányait Bpesten végezte. Tanulmányai
nak befejezése után a budapesti egyetem bőr-
és nemikórtani klinikáján működöt t és csak
hamar első tanársegéd lett. Résztvett a hábo
rúban és két Signum Laudist, a sebes, érmet, 
a Károly-csapatkeresztet és a II. o. Vörös
kereszt díszérmet kapta meg. Hosszabb tanul
mányutat tett külföldön, amelynek során több 
orvoskongresszuson előadást tartott. 1920 óta 
az Egyetemi Szociálpolitikai Intézet Egészség
ügyi osztályának vezetője, 1921 óta a Szövet
kezetek Erzsébet-kórházának bőrgyógyász fő
orvosa. Számos előadást tartott különböző 
tud, társulatokban és mintegy 50 dolgozata 
jelent meg bel- és külföldi szaklapokban. A 
Magyar Dermatológia Társaság t i tkára, az 
Orsz. Közegészségi Egyesület Antivenereás 
Bizottságának t i tkára, 

Somogyváry Gyula (vitéz, írói nevén 
Gyula diák), író, a Rádió-Társaság h. igaz
gatója, szül. Füles, 1895 ápr. 21. Tanulmá
nyainak befejezése után a hírlapírói pályára 
lépett, majd a háború kitörésekor önként ka
tonai szolgálatra jelentkezett és különböző 
harctereken küzdve, számos kitüntetést szer
zett. Az összeomláskor főhadnagyi rangban 
jött haza és résztvett az ellenforradalmi szer
vezkedésekben. A proletárdiktatúra bukása 
után a nemzeti hadseregbe lépett, majd 1920. 
leszerelt és ismét hír lapíró lett. A Magy. Táv,-
irati I roda szerkesztőségében nyert elhelyez
kedést. 1928. a Magyar Telefonhírmondó és 
Rádió-Társaság h. igazgatójává nevezték ki 
és a dramaturgi teendők elletásával bízták 
meg. 1929. vitézzé avatták, ugyanakkor régi 
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német nemesi nevét Somogyváryra magyaro
sította. Sok politikai, esztétikai és kritikai 
cikke jelent meg fővárosi lapokban. Számos 
novelláján kívül, önálló könyvei: Gyújtoga
tás (versek), Dal, amelyet nem daloltak végig 
(lírai regény) : Λ fejedelem stafétája (regény), 
Idők sodrában (versek) és Éjfél után (ver
sek). 

Somssich József (gróf), ny, külügymi
niszter, szül. Graz, 1864 dec. 19. Középisko
láit Kalksbnrgban és Bpesten, egyet, tanul 
mányait Grácban és Bpesten végezte, ahol 
1885. ál lamtud. doktorátust nyert . Katonai 
szolgálatot teljesített, mint tart . huszárhad
nagy. 1888—1893. a belügyminisztérium 
szolgálatába lépett, majd b i r tokán gazdál
kodott . 1898. a genuai főkonzulátusnál kül
ügyi szolgálatot teljesített, majd a berlini 
követség attaséja lett. 1906. köv. tanácsossá 
nevezték ki, 1911. a párisi követséghez ke
rült és 1912. rk. követ és meghata lmazot t 
miniszferi címet kapott . A háború kitörése
kor elhagyta állását. 1919—20. a Fr iedr ich-
és Huszár -kormányban Magyarország kül
ügyminisztere volt. 1920. mint rk. követet és 
meghatalmazott minisztert , a vat ikáni ma
gyar követség vezetésével bízták meg. Ki
váló működésének elismeréséül számos ha
zai és külföldi ki tüntetésben részesült. Cs. 
és kir. kamarás . Tb. mál ta i lovag. 

Somssich László (gróf, saárdi) , földbir
tokos, felsőházi tag, szül. Grác, 1874 máj . 
8. Pozsonyban elvégezte a jogakadémiát , 
majd Magyaróváron a gazdasági akadémiát . 
Tanulmányainak befejezése óta somogyme-
gyei bir tokán gazdálkodik. 1914. a főrendi
ház tagja lett. A háború alatt elnöke volt a 
Haditermény r.-t.-nak, majd 1917. kinevezték 
az Osztrák-Magyar Bank főtanácsosává. 1920. 
a neully-i béketárgyaláson tagja volt a ma
gyar delegációnak mint mezőgazdasági fő-
megbízott. 1927. a fenti világgazdasági kon
ferencián képviselte Magyarországot. Egyike 
az ország legtekintélyesebb mezőgazd. szak
embereinek. Az OMKE egyik vezetője és szá
mos ipari és keresk. vállalat igazg. tagja. 

Somssich Miklós, felsőh. tag, szül. Saár-
don 1876. Középiskoláit Budapesten végezte, 
majd a jogtudományi egyetemet hal lgat ta . 
Később a magyarországi gazdasági akadé
miára iratkozott be, ahol oklevelet szer
zett. Tanulmányainak befejezte óta saárdi 
b i r tokán gazdálkodik. Tevékeny részt vesz 
Somogy vármegye gazdasági és t á r sadami 
megmozdulásaiban. A vármegyei törvény
hatóság bizot tságában helyet foglal; mint 
ilyent választották a felsőház tagjává. A 
Somogymegyei Gazdasági Egyesület és a 
Somogymegyi Takarékpénz tá r elnöke. 

Somssich T ihamér (gróf), földbirtokos, 
v. főispán, szül. Kadarkút , 1877 szept. 3. Kö
zépiskolai tanulmányainak befejezése után 
katonai szolgálatba lépett. Ϊ901. mint fő
hadnagy, megvált a hadseregtől és somogy

megyei bir tokán gazdálkodott. 190G. függet
lenségi és 48-as programmal a szalántai ke
rület képviselőjévé választották. 1910. újra 
képviselő lett. A háborúban különböző fron
tokon harcolt és többször kitüntette magát. 
1917. kinevezték Selmec- és Bélabánya fő
ispánjává. Az összeomlás után megalapította 
a Magyar Királyság Pártját. Élénk közgaz
dasági tevékenységet fejt ki. Számos ipari 
és keresk. vállalat igazg. tagja. 

Sonkoly István, hegedűművész, .szül. 
Sátoraljaújhely, 1908 dec. 21. Művészi tanul
mányai t a Zeneművészeti Főiskolán végezte, 
ahol Zsolt, Bloch, Kodály, Kemény, Wei-
ner és Hubay taní tványa volt. Ügy belföldön, 
mint külföldön igen sok hangversenyt adott, 
amelyeknek során angol, francia és olasz el
ismerésekben részesült. Mint zenetörténelmi 
és zeneelméleti író, főbb munkái : Tolsztoj 
és a zene. Az észt zenéről. Hubay mesterisko
lája. A budai zeneakadémia tanára . 

Soós Géza, gazd. főtan. szül. Csorna. 
1867 jan. 28. Középiskoláit Győrött és Sop
ronban, a gazdasági akadémiá t Magyar-
óvárott végezte. Tanu lmánya inak befejezése 
után, az Agricola r.-t. gazdatisztje lett. 
1910. Esterházy herceg r ábapordány i bir to
kát bérelte ki. 1920 óta a hercegi u rada lom
ban mint jószágkormányzó működik . 1921. 
ér tékes közgazdasági tevékenységének elis
meréséül gazdasági főtanácsosi címmel tün
tették ki. 

Soós Károly (vitéz, bádoki) , volt hon
védelmi miniszter , felsőházi tag, szül. Nagy
szeben, 1869. Középiskolai és ka tona i aka
démiai t anu lmánya inak befejezése után 
tényleges szolgálatba lépett. Mint főhadna
gyot a hadi iskolába vezényelték. Később 
különböző parancsnokságokná l szolgált és 
csapattestek élén állott . A háború alatt 
előbb a Pflanzer-Balt in hadsereg vezérkari 
főnöke, majd az I. Tiroli Császárvadászez
red parancsnoka volt. 1915. Doberdót vé
delmezte, mint a 33. py.-dandár parancs
noka. 1916. a 11. hadtes t vezérkari főnö
kévé nevezték ki. 1918. a 33. gy.-dandár 
parancsnokságát vette át. Hadiérdemei t a 
Lipót-rend hadiékí tményes és ka rdokka l 
díszített parancsnoki jelvényével, a hadi
ékí tményes II. o. Vaskorona-renddel , a Li
pót-rend lovagkeresztjével, az ezüst és bronz 
Signum Laudisszal , a II. o. német vaske
reszttel, a török félholddal és még számos 
kitüntetéssel ju ta lmazták . Az első forrada
lom alatt visszavonult. A k o m m ü n alatt a 
szegedi el lenforradalom szervezésében vett 
részt, majd a nemzeti hadsereg vezérkari 
főnöke lett. 1920. előbb hadügyi államtit
kár rá , majd honvédelmi miniszterré nevez
ték ki . Később azonban megvált tárcájától 
és a kaposvári , majd a pécsi ka tona i kör
let parancsnokságát vette át. A déli határok 
és Baranya felszabadulásakor vezénylő tá
bornoki minőségben vezette csapatait a fel-
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szabadult területekre. 1922. a honvédfőpa
rancsnoksághoz kerül t . 1927. felsőházi taggá 
nevezte ki a ko rmányzó . 

Soós Zoltán, póstaigazg., szül. Nagyká
rolyban, 1881 dec. 26. Középiskoláit szülő
városában, jogi t anu lmánya i t a nagyváradi 
jogakadémián végezte. 1900. lépett a nagy
váradi postaigazgatóság kötelékébe. Később 
a budapesti postaigazgatóság előadója és 
biztosa volt, majd mint póstaigazgatót a 
kereskedelmi minisz tér iumba rendelték. 
1925 óta a központ i é r tékc ikkraktárnak , 
mint a kereskedelmi minisztérium központi 
hivatalának vezetője. 

Soós Zoltán (gyalakúti), kúr ia i bíró, 
szül. Déva, 1878 dec. 30. Főiskolai tanulmá
nyait Bpesten végezte és 1899. jog tudorrá 
avatták. 1903. tette le a bírói vizsgát. Ta
nulmányainak befejezése u tán előbb ügy
védjelölt volt, majd 1900. bírói pályára lé
pett. Működését a kunszentmár toni j á rás 
bíróságon kezdte meg, mint aljegyző, 1904. 
a bpesti tvszéken jegyző lett, 1907. a buda
pesti kir. í télőtáblához helyezték át szolgá
lattételre. 1908. a bpesti tvszéken albíró, 
1912, a bpesti já rásbí róságon bíró, 1921. a 
bpesti kir. í télőtáblán í télőbíró lett, 1929. 
kinevezték ítélőbíróul a m. kir . Kúriához. 

Soós Zoltán (sóvári), volt főispán, szül. 
Homonna (Zemplén m.), 1864. Tanu lmá
nyait Bécsben és a budapest i tudományegye
temen végezte, majd ál lami szolgálatba lé
pett . Közhivatali pályáját a belügyminisz
t é r iumban kezdte meg. 1905. Bereg vm. fő
ispánjává nevezték ki, 1906. azonban a kor
mánnya l támadt összeütközése miatt lemon
dott ál lásáról . Tagja volt a munkapár tnak 
és nagy tevékenységet fejtett ki a párt vi
déki szervezeteinek kiépítése körül . A há
borúban önként jelentkezett és katonai 
szolgálatot teljesített. 

Sós Ármin, a HÉV. és a NOVA. ügyv. 
igazgatója, szül. Vihnyepeszerény, 1873. 
1896. a Budapesti Közúti Vaspálya Társaság 
szolgálatába lépett és néhány év múlva, 
mint igazgató kerül t annak élére. A válla
lat megszűnése u tán a NOVA és a HÉV 
hívta meg igazgatónak, mely ál lását ma is 
betölti. S.-nek nagy szerepe van a magyar 
közlekedés kifejlesztésében. A vasútpoli t ika 
irányítói á l landóan igénybe veszik kiváló 
szakismereteit. 

Sopkéz Sándor, műegyetemi ny. r. ta
nár, orsz.-gyűl. képv., szül. Brád, 1866 szept. 
20. Középiskoláit Déván, egyetemi tanulmá
nyait pedig Bpesten végezte, ahol gépész
mérnöki oklevelet szerzett, majd állami ösz
töndíjjal Berlinben és Londonban folytatta 
tanulmányait . Pályáját a Ganz-gyárban kezdte, 
ahol az elektrotechnikai szerkesztési osztá
lyon működött. 1891. a bpesti városi villa
mosvasút Aréna-úti főműhelyének vezetője 
lett és résztvett a vonalhálózat kibővítésé
nek, valamint a földalatti vasút építésének 

munká la ta iban . 1895. kinevezték MÁV. fő
mérnökké és a gépészeti főosztályon az elek
tromos osztály vezetésével bízták meg. 1899, 
beosztották a keresk. minisztériumba és mű
egyetemi m.- tanárrá képesítették. 1900. vas
úti és hajózási főfelügyelő, niajd 1906. mi
niszteri tanácsos és a Vasúti és Hajózási fő
felügyelőség vasúti osztályának vezetője lett. 
1907. a főfelügyelőség h. főnökévé nevezték 
ki. 1908. műegyetemi rendes tanár lett, a II. 
elektrotechnikai tanszéken. 1905. kiküldték 
a washingtoni nemzetközi vasúti kongresz-
szusra, ahol a nagyvasúti elektromos vonta
tásra vonatkozó tárgyalásokon vett tevé
keny részt. 1913. a műegyetem mérnöki osz
tályának dékánja lett és ezt a tisztségét há
rom tanéven át viselte. 1910. a vajdahunyadi 
kerület képviselőjévé választották és több 
cikluson át volt az országgyűlés tagja. Je
lenleg az enyingi kerület képviselője, kor
mánypár t i programmal. Elsőrangú szakem
ber. Az elektromos energiagazdálkodásnak 
egyik legkiválóbb ismerője. Erről a kérdés
ről több előadást tartott a Szakegyesületek
ben, több ízben felszólalt a parlamentijén és 
sok cikket írt különböző szaklapokban. Ön
álló művei: A dynamóyépek számításáról, Az 
elektromos vasúti kocsik motorjairól és köz
lőmüveiről, Dynamógépek. Az elektromos 
vontatásról, A nagyvasulak elektromos von
tatása, Az Auer- és Nernst-féle villamos izzó
lámpa, A vasúti kocsik elektromos világítása. 
Az ország első nagyfeszültségű távvezetékei 
S. kezdeményezésére és tervei alapján léte
sültek. 

Spalt János , szobrászművész, szül. 
Bpest, 1880 nov. 6. Középiskoláit és az Ipar
művészeti Főiskolát Bpesten végezte, majd 
a párisi Jul ien-akadémián folytatta szobrá
szati tanulmányait . Már Par isban jelentős si
kerei voltak, ahol Férfi fej tanulmányával 
aratott nagy sikert. 1907. a Műcsarnok ál
landó kiállítója lett. Nevezetesebb alkotásai: 
Tanulmányfö. Justicia. Szökőkút. Félakt. A 
főváros számos középületének architektoni-
kus kiképzését tervezte. Művészetét erősen 
összefoglaló, lendületes vonalak jellemzik. 

Spányik Cornél Mária (dományiki) , fes
tőművész, szül. Pozsony, 1858 okt. 29. Közép
iskoláit Pozsonyban végezte, onnan a wieni 
Akadémiára került, majd Stuttgartba Lieczen-
rnayerhez, végül Budapestre Benczúr-mester
iskolájába. Festményeivel Münchenben arany
érmet, Parisban és Bpesten nagy bronzérmet, 
Pécsett ezüstérmet nyert. Adoma s életképei: 
Mézeshetek, Éljen Annuska, Liliomok, Családi 
boldogság. Híres aktja Aranyeső. Pályadíjat 
nyert oltárképe Szt Norbert. Híresek még In-
terieurjei és portréjai (Szilágyi Dezső,·József 
főherceg, Sipőcz Jenő, Bittó István, Pálfí'y 
István pozsonyi gróf és számos női arcképe) 
erősen hozzájárultak népszerűségéhez. 10 é v ' 
volt elnöke a pozsonyi Képzőművészeti ' ,,;/-
létnek. — 
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Spanyol Sándor, oki. mérnök, a B. H. 
É. V. igazgatója, szül. Felső-Csöpöny, 1869 
szept. 28. Középiskoláit és műegyetemi tanul
mányait Bpesten végezte, ahol 1892. mérnöki 
oklevelet szerzett. 1894. a M. Á. V. szolgála
tába lépett. Résztvett a Nagybocskó—Kőrös
mező határszéli vasút, valamint a székely vas
utak Sepsiszentgyörgy—Csíkszeredai vonalá
nak nyom jelzésében és megépítésében, to
vábbá a Salgótarjáni Kőszénbánya r.-t. és a 
Kincstári volt zsilvölgyi Kőszénbánya nagy
szabású vasúti terveinek végrehajtásában. 
1912. a B. H. É. V, építési és pályafenntar
tási osztályának vezetője lett. Működése alatt 
épültek a Cinkota—Rákospalotai és a Buda 
fok—Törökbálinti viliamosvasutak. A kom
mün alatt eltávolították állásából, de a ta
nácsköztársaság bukása után ismét vissza
helyezték. A Kunszentmiklós—Dunapataji II. 
É. V. igazg. tagja, a Haraszti—Ráckevei H. 
Ê. V. felügyelőbizottsági tagja. 

Spelter Henrik, cukrász, ipartestületi el
nök, szül. Tatatóváros, 1882. Iskoláinak be
fejezése után külföldi tanulmányutat tett és 
1910. Bpesten telepedett le. A Kézművesipari 
Tárlat két nagy érmének tulajdonosa. 

Spett Elek, ügyvéd, szül. Budapest , 1880. 
júl. 5. Középiskoláit és egyetemi t anu lmá
nyait Budapesten végezte. Egyideig, mint 
ügyvédjelölt működött , majd 1907. a fő
városban ügyvédi i rodát nyitott és csakha
mar egyik elismert tagja lett a fővárosi 
ügyvédi karnak . 1920. Pest vm. tb. főügyé
szévé választotta. A Budapesti Ügyvédi Ka
mara és az Ügyvédszövetség választmányi 
tagja, a belvárosi róm. kath. egyház taná
csosa. 

Spett Ferenc, ügyvéd, szül. Bpest, 1873 
jan. 14. Középiskolai és jogi t anu lmánya i 
nak befejezése, valamint ügyvédi vizsgájá
nak megszerzése u tán 1908. a fővárosban 
nyitotta meg irodáját . A háború alatt hu
szárszázadosi rangban teljesített szolgálatot. 
A városi pol i t ikában jelentős szerepet já t
szik. Egyik vezetője az egységespárt lipót
városi szervezetének. A szfőv. tvhat . bizott
ság tagja. 1923. kormányfőtanácsosi címet 
nyert . 

Spiegel Ármin, főrabbi, szül. Korneu-
burg, 1883 jan. 28. A rabbiképző és a buda
pesti egyetem elvégzése után, bölcsészeti dok
torrá avatták. Tanulmányainak befejezése 
után, pályáját Szarvason kezdte. 1911. az 
esztergomi izr. hitközség kerületi főrabbija 
lett. Lelkészi működése mellett jelentős iro
dalmi tevékenységet fejt ki. Művei közül a 
legértékesebb: A magyarországi héber könyv
nyomdászat c. bibliográfiai és kultúrhistórai 
munkája. 

Spiegel Andor, r.-t. ügyv. igazgató, szül. 
Bpest, 1892 szept. 23. Tanulmányai t Buda
pesten végezte, majd néhány évig különböző 
olaszországi, franciaországi és hollandiai cé
gek alkalmazusábaii állott. Hazatérte u tán 

1913. a Magyar Ált. Hitelbank tisztviselője 
lett. 1920. delegálták a Joss. M. Löwenstein 
r.-t.-hoz mint igazgatót. A Joss. M. Löwen-
stein r.-t. igazg. tagja. 

Spiegl Szigfrid, i pa rkamara i elnök, szül. 
Gomba, 1888 okt. 30. Iskolai t anu lmánya i t 
Bécsben végezte, ahol a közgazdasági pá
lyára lépett. Még a 70-es években kerül t 

j Pécsre, majd Szombathelyre költözött , 
j a h o n n a n 1882. Sopronba kerül t és azóta ott 
| nagyarányú közgazdasági és kul turá l is te-
| vékenységet fejt ki. 1918. k i rá lyi tanácsossá 
j nevezték ki. Nagy érdemeket szerzett a 
! soproni népszavazás a lka lmával a magyar-
j ség érdekében kifejtett működésével . 1925. 

kormányfőtanácsossá nevezték ki. Úgy a 
városi, mint a megyei közéletben jelenté
keny szerepet tölt be. A soproni kereske
delmi és i p a r k a m a r a elnöke. Számos ipari 
és kereskedelmi vállalat igazgatósági, illetve 
felügyelőbizottsági tagja. 

Spitzer József, ügyvéd, szül. Ádánd, 
i 1868. Középiskoláit Veszprémben, egyet, ta-
! nu lmánya i t Budapesten végezte, ahol jog-
i tudori oklevelet nyert . Az ügyvédi vizsga 
; letétele u tán Veszprémben a felsőkereske

delmi iskola váltó- és jogtudományi tanára 
lett. Nemsokára a vm. bizottság és a városi 
képviselőtestület tagjául választották, mely 
minőségében hosszú időn át tevékenyke
dett a város közéletében. Elnöke volt az 
Ügyvédszövetség helyi f iókjának és szer
kesztette a helybeli lapot. 

Spitzer Mór, ügyvéd, szül. Ádánd, 1859. 
Középiskoláit Győrött, Székesfehérváron és 
Bpesten végezte. Jogtudor i oklevelet a bu
dapest i egyetemen nyert . 1885. Veszprém
ben ügyvédi i rodát nyitot t . A háborúban 
frontszolgálatot teljesített és mint százados 
több kitüntetésben részesült. Veszprém köz
életének szereplő egyénisége, az izr. hitköz
ség XI. kerületének elnöke, a veszprémi izr. 
bitközség elnöke. Vármegyei bizottsági, s vá
rosi képviselőtestületi tag. 40 év óta a hely
beli kaszinó elnöke. 

Spitzer Pál , orvos, szül. F iume, 1896. 
márc . 16. Középiskoláit és egyet, tanulmá
nyait Bpesten végezte. Eleinte különböző 
bpesti kórházakban és kl inikákon műkö
dölt. Orvosi működése mellett zeneművé
szeti tanulmányokat is folytatott és 1924 
óta a Pester Lloyd zenekritikusa. Jelenleg a 
Siesta- és a Schwartzer-szanatóriumoknak 
és a Budai Szeretetház laboratór iumi főor
vosa. Orvosi szakcikkíró. Szakcikkei a bel-
és külföldi orvosi folyóiratokban lá tnak nap
világot. 

Spur István, volt kormánybiz tos , szül. 
Gelse, 1858 febr. 14. Miután a budapesti 
műegyetemen mérnök i oklevelet szerzett, 
1886—1892. kikötőépítéssel foglalkozott, 
majd nagyobbszabású malomépítkezések 
vezetésében vett részt. S. készítette el Ba
latonföldvár fürdőtelepének, valamint a 
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Felső-Duna szabályozási terveit is. 1920— 
1928. balatoni kormánybiz tos volt és eb
ben a minőségében gazdasági téren, vala
mint az idegenforgalom fejlesztése körül 
nagy érdemeket szerzett. Értékes munkás 
ságának elismeréséül 1927. gazdasági főta
nácsossá nevezték ki. Élénk szakirodalmi 
tevékenységet fejt ki, a napi lapokban meg
jelent számos c ikkén kívül több önálló 
műve jelent meg. 

Sréter István, volt honv. miniszter, szül. 
Cserhátsurány (Nógrád m.), 1867. Tanul
mányainak befejezése u tán tényleges kato
nai szolgálatba lépett. 1898. a honvédséghez 
helyezték át. A háború kitörésekor, mint 
zászlóaljparancsnok, a 17. honv.-gyalogez-
reddel ment a harctérre . 1915. ezredpa
rancsnokká nevezték ki. 1916. dandárpa-
rancsnokká lépett elő. Hadiérdemeit számos 
kitüntetéssel, köztük a hadiékí tményes Li
pót-rend tiszti keresztjével, a II. és III. o. 
kardokkal díszített vaskoronarenddel és ez^ 
redesi ranggal ju ta lmazták . Az összeom
láskor nyugdíjba vonult. A k o m m u n i z m u s 
alatt családjával együtt le tar tóztat ták. Az 
első nemzetgyűlésen a szini kerületet kis
gazdapárti p rogrammal képviselte. Az első 
Teleki-kormányban a kormányzó honvé
delmi miniszterré és t ábornokká nevezte ki . 

Stampf Gyula, tvszéki elnök, szül. Sop
ron, 1865 nov. 19. Középiskoláit Sopronbon 
végezte, majd egyet, t anu lmányoka t folyta
tott Bécsben és a pozsonyi jogakadémián. 
Tanulmánya inak befejezése u tán Kolozs
várot t ügyvédjelölt volt, majd 1888. kine
vezték Zsolnára a járásbírósághoz aljegy
zővé. 1894. albíró lett Illaván és 1899. tör
vényszéki bíró, majd vizsgálóbíró Bereg
szászon, hol 1904. az egyik büntetőtanács 
vezetésével bízták meg, amely minőségben 
1918-ig működöt t , s ugyanezen évben a be
regszászi tvszék elnökévé neveztetett ki . A 
kommün alatt , mint túszt tar tóztat ták le, 
később pedig a csehek in ternál ták az illavai 
fegyházba, h o n n a n két és félhavi tar tózko
dás után szabadulván, Beregszászon a „Be-
regmegyei Központi T a k a r é k p é n z t á r i n á l 
működött, mint pénztáros . 1922. a miskolci 
kir. tvszék vezetésével bízták meg és itt öt 
éven át működöt t , míg 1927. Sopronba he
lyezték át s azóta mint ezen tvszék elnöke 
működik. 

Stark Lipót, gépészmérnök, szül. Tren-
csén, 1866. A bpesti műegyetemen tanult . 
Pályáját a Ganz-gyár villamos osztályában 
kezdte. 1891—93. Sao Pau loban az ottani 
elektromosmű főmérnöke volt. 1893—96. a 
Magy. Villamossági r.-t. főmérnöke. 1896— 
1910. a Ganz-féle Villamossági r.-t. főmér
nöke, 1911. a konstantinápolyi elektromos 
mű vezérigazgatója, 1911—19. a szfőv. elek
tromos művek vezérigazgatója volt. 1917. 
alapította a Magy. Villamos müvek szövet
ségét, amelynek azóta elnöke. Számos elek
tromos művet tervezett és épített. 1891. Her

zog Józseffel számítási módot talált zárt ve
zetékhálózatok számítására. Jelenleg műszaki 
tanácsadó a szfőv. elektromos műveknél és 
más vállalatoknál. 

Starzsinszky László, polgármester, szül. 
Galambok (Zala m.), 1887 nov. 28. Középis
koláit Nagykanizsán, a közigazg., mentő- és 
tűzoltótanfolyamot pedig Budapesten végezte, 
majd a bpesti tud. egyetemen ál lamtudori 
oklevelet szerzett. 1908. mint Csáktornya al
jegyzője közszolgálatba lépett. 1916. Szent
endrére került , mint városi főjegyző. 1924. 
évben polgármesterré választot ták. Nevéhez 
fűződik a járásbíróság, az adóhivatal , az ál
lamrendőrség, posta, stb. felépítése, főútvo
nalak kiépítése. A város ha t á r ában ásatáso
kat végeztetett, összegyűjtötte a római kor
ból való emlékeket. Művésztelepet létesített. 
Ér tékes működéséér t több helyi egyesület 
díszelnökévé választotta. A polg. érdemke
reszt tulajdonosa. 

Staub Elemér, ny. honv. h. á l lamti tkár , 
földbirtokos, szül. Bpest, 1877 aug. 26. Kö
zépiskolai és egyetemi tanulmányait Bpes-
ten végezte. Közszolgálati működését 1898. 
kezdte meg, mint pénzügyi fogalmazó-gya
kornok. 1900. került a honv. minisztériumba. 
Itt gyors ütemben haladt előre. Főként a tör
vényelőkészítési osztályban működöt t és 
résztvett az 1912. évi véderőről szóló tör
vény, valamint különböző háborús törvények 
megalkotásában. Λ háború alatt mint a me
zőgazdasági osztály főnöke, nagy érdemeket 
szerzett azzal, hogy intézkedései révén el
értük azt, hogy a mezőgazdaság művelésé
nek folytonossága fennakadást nem szenve
dett. Később az elnöki osztály vezetésével 
bízták meg, amit, áll. titkári rangban tör
tént nyugalomba vonulásáig, ellátott. 1904 
óta csömöri gazdaságát is vezeti és mint vi
rilista, élénk részt vesz községe közéletében. 
Mint a Pestvármegyei Gazdasági Egyesület 
igazgató választm. tagja, továbbá az OMGE, 
a Magyar Gazda-Szövetség, a Falu-Szövetség, 
az Alföldi Magyar Közművelődési Egyesület
nek és a Szőlősgazdák Orsz. Egyesületének 
igazg. tagja, széleskörű társad, és gazd. mű
ködést fejt ki. Tagja az Orsz. Kivándorlási 
Tanácsnak, alelnöke a Duna-Tiszaközi Me-
zőgazd. Kamarának, továbbá társelnöke a 
Magyar Méhészeti Egyesületek Orsz. Szövet
ségének. Az O. F. B.-nek évekig rendes tagja 
volt. úgyszintén gazdasági szakértőtagja volt 
a kir. Kúria vegyes tanácsának is. 1922. egy
séges- (Bethlen-) párt i programmal a bpesti 
körny. kerület pótképviselője lett. 1929. a 
Mezőgazd. Termény- és Termékforg. Intézet 
elnökévé nevezték ki. A szfőv. tör.-hat. bi
zottságában mint kinevezett tag a mezőgazd. 
kamarát képviseli. Tagja Pest-Pilis-Solt-Kis
kun vármegye törvényhatósági bizottságá
nak is. 

Stauróezky Lajos, Bpest Szfőv. Községi 
Gyógyszerüzem igazgatója, szül. Arad, 1857 
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szept. 16. Középiskoláinak elvégzése, gyógy
szerészeti és doktori oklevelének megszerzése 
után 1909-ig mint gyógyszertártulajdonos 
működött . 1909-től a székesfőváros közkór
házaiban, mint gyógyszerész teljesített szol
gálatot. Jelenleg a Bpcst Székesfőv. Gyógy
szerüzemek igazgatója. \ katonai jubileumi 
érem és a hadiékí tményes vöröskereszt dísz
érem tulajdonosa. A Gyógyszerész Közlöny 
megalapításakor annak szerkesztőtársa volt. 

Stefániái Imre, kir. kamaraművész , a 
kir. Zeneakadémia tanára, szül. Bpest, 1885 
dec. 13. Középiskoláit Bpesten, zeneművészeti 
tanulmányait ugyanott és Berlinben vé
gezte. 1908. megnyerte a nemzetközi Mendel-
sohn-díjat. Első hangversenyét 1909. Buda
pesten adta és azóta Európában és Ameri
kában számos hangversenyt adott. 1926. tért 
vissza Magyarországra és 1927. a Zeneaka
démia tanára, 1928. a rádió zenei tanácsosa 
lett. 1929. megalapította a Muzsika c. folyó
iratot. Nagysikerű külföldi hangversenyei al-
kalkalmával számos magas kitüntetésben 
részesült. így megkapta a spanyol Izabella
rendet, a pápai kamarás-rendet , a román 
korona-rendet, a chilei pour le mérite-t, a 
hessení Phillips-rendet, a szász királyi lovag
keresztet, a XII. Alfonz királyi rendjelet. 
Azonkívül spanyol és szász királyi, valamint 
góthai hercegi kamaraművész. Számos zon
goradarabnak és pedagógiai m u n k á n a k szer
zője. 

Stein Emil, a Kereskedelmi Bank ügyv. 
igazgatója, szül. Pozsony, 1878. Miután a 
pozsonyi keresk. akadémián befejezte isko
lai tanulmányai t , 1895. a Hite lbank szolgá
latába lépett. Hivalalnokoskodásával egy
idejűleg tovább folytatta tanulmányai t és a 
gimnáziumi kiegészítő vizsga letétele u tán 
a bpesti egyetem jogi ka rának hallgatója 
lett, ahol 1903. jogi doktorrá avatták. 
A Hitelbankban a rendes ügybeosztása mel
lett egyszersmind Ullmann Adolf bá ró tit
kára volt. 1904. a Hermes Bank R.-T. igaz
gatói székébe hívták meg, ahol 10 esztendőn 
át működött . 1914. az Angol-Osztrák Bank 
igazgatója lett, azonban csak rövid ideig, 
mer t 1915. a Keresk. Bank szolgálatába 
ment át, amelvnek ügyvezető igazgatója 
lett. 

Stein János , festőművész, az orsz. magy. 
kif. Iparművészeti Főiskola r. tanára , szül. 
Kolozsvár, 1874 jún. 15. Művészeti tanulmá
nyait Berlinben, Parisban, Londonban és 
Lotz Károly mesteriskolájában végezte. 
Freskófestő. Művészetét dekoratizmusra és 
idealizmusra való törekvés jellemzi. Neveze
tesebb alkotásai: Lear király, Shylock, Utolsó 
ítélet (freskó a móri templomban), Utolsó 
ítélet mozaik, Patrona Hungáriáé árkádos 
sírbolt a kerepesi temetőben, Mozart (freskó a 
Rákóczi-gimnázium kápolnájában) . Művészeti 
bonctan címen önálló munká t adott ki. 

Steinbach Andor, orvos, szül. Siklóson, 
1897 júl. 16. Orvosi t anu lmánya i t a pécsi 

egyetemen végezte. 1926. orvossá avat ták. A 
budapest i s tomatológiai k l in ikára Szabó ta
nárhoz , azután Berlinbe került , ahol egy-
ídeig a világhírű Schröder professzor mel
lett dolgozott. A háború t , mint ta r ta lékos 
hadnagy küzdöt te végig. 

Steiner Andor, vállalati igazg.-tulajdonos, 
szül. Bpest, 1903 szept. 27. Iskolai tanulmá
nyait Bpesten végezte, majd Németországban 
gyakorlati t anulmányokat folytatott. 1923. a 
Sütő- és Cukrászipar r.-t. cégvezetője, majd 
a Megbízási Bank igazgatója lett. 1906. sütő
ipari berendezövállalatot alapított, amely 
amerikai, jugoszláv és román export- és im
portüzleteket is bonyolít le. 

Steiner György, r.-t. igazgató, szül. Buda
pest, 1893 márc . 27. A kereskedelmi akadé
mia elvégzése u tán Budapesten a Hatvany-
cég gabona- és terményvállalatának tőzsdei 

1 diszponense lett. 1916. a Haditermény r.-t. 
I osztályfőnöke. 1917. Földes Béla átmenet-
I gazdasági miniszter a személyi és anyagi íe-
! szerelés kérdésének a mezőgazdaság szem-
| pontjából való kidolgozásával bízta meg. 
I Tervezetét a miniszter elfogadta és a Hadi-
) anyagértékesítő r.-t. megalapítására szólí-
; totta fel. 1919. mint a Pénzintézetek és köz-
| pontok fogyasztási szövetkezetének ügyvezető 
I igazgatója, résztvett a Magyarországi fogyasz-
| tási szövetkezetek nagybevásárló egyesületé-
I nek megszervezésében. A budapesti áru- és 
! értéktőzsdének 1914 óta tagja. Később a 

Magyar-hollandi földművelő r.-t, igazgatói 
állására hívták meg. A Polgári Egység 
Klubjának intézőbizottsági tagja, a Teréz
városi Kaszinó ügyvezető elnöke, a Teréz
városi Polgári Dalkör tb. elnöke, a Teréz
városi Társaskör angyalföldi csoportjának 
dísztagja, a Professzionista Labdarúgók Szö
vetsége alelnöke, a B. A. K. elnöke, a VI. 
ker. Népkönyvtár-egyesület elnöke, stb. 

Stella Adorján, író, szül. Középlak, 1897 
jan. 30. Iskoláit Kolozsváron végezte. A há
borúban résztvett és mint rokkant szerelt le; 
az arany, kétszer a kisezüst és a bronz vi
tézségi érmek, a háromsávos sebesülési érem, 
a Károly-csapatkereszt és a német emlékérem 
kitüntetések tulajdonosa. Főleg fordítások
kal foglalkozik. Eddig 30 darabot fordított 
magyar nyelvre, önál ló színdarabjai : Pesti 
lány, Pesti család, Szeretem a feleségem, 

! ismertebb fordításai: Mersz-e Mary, Ügyvéd 
! és a férje, stb. 

Stella Sándor, magy. kir. póstahiv. igazg. 
szül. Nógrádverőce, 1870 febr. 4. 1892. lépett 
a magy. kir. posta szolgálatába. 1907. a 
nagybányai postahivatal főnökévé lépett elő. 
1920. a megszállott területekről menekülni 
volt kénytelen. Sátoral jaújhelyen nyer t be
osztást, mint az ot tani postahivatal vezetője. 
1923. a miskolci postahivatal vezetésével bí
zatot t meg. 1926. a ko rmányzó kir. pösta-
hiv. igazgatóvá nevezte ki . 

Stern Gusztáv, r.-t. igazgató, szül. Győr, 
1850 júl. 4. A bécsi keresk. akadémia elvég-
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zése után a keresk. pályára lépett és mint 
levelező Bécsben működött . 1880. mint ex
portőr önállósította magát. 1883. Brünnben 
magánvállalkozó lett és bevezette a brünni 
telefonhálózatot. Ugyanekkor átvette a „New-
York" Életbiztosító Társ. vezérképviseletét, 
majd 1889. meghívásra a Mutual amerikai 
biztosító társaság vezérképviseletét. A válla
lattól, mint igazgató, lépett ki és önálló biz
tosítási i rodát alapított , amelynek kere tén 
belül főleg angol biztosító intézetek képvise
letét vállalta el. Ebből fejlesztett ki az Angol 
Biztosítási Képviseletek r.-t.-ot, amelynek 
első vezetője és igazgatósági tagja lett. A 
biztosítási szakmában kifejtett évtizedes ér
tékes munkásságának eredménye, hogy S. 
m a a biztosítási ágazatok közmegbecsülés
ben álló, elismert szaktekintélye. 

Stern Samu, r.-t. vezérigazgató, udv. ta
nácsos, szül. Nemesszalók, 1874. Tanulmá
nyainak befejezése után a mezőgazdasági pá
lyára lépett. Gazdálkodó lett, majd tejgazda
ságot alapított. Működésével magára vonta 
az akkori tejgazd. főfelügyelő figyelmét, aki
nek felhívására megalakította a Tejgazdasági 
Vállalat r.-t.-ot. Vállalatából létesült a Buda
pesti Általános Tejcsarnok r.-t. Később az 
Élelmiszerszállító r.-t. vezérigazgatójává ne
vezték ki. A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 
igazgatósági tagja. Számos ipari vállalat, tár
sadalmi és kultúregyesület vezető és igazga
tósági tagja. Rendkívül értékes szolgálataiért 
a király az udvari tanácsosi címmel tüntette 
ki. A Pesti Izr. Hitközség jóléti és szociális 
mozgalmainak tevékeny alakja. 1929. a hit
község egyhangúlag elnökévé választotta. 

Stern Sándor (if j . ) , vállalkozó, szül. 
Bajsa, 1874. 1910. a kereskedelemügyi mi
nisz tér ium megbízásából hosszabb tanul
mányu ta t tett külföldön. Számos ipari ér
dekképviselet vezetőségének tagja. 1912. a 
főv. tvhat . b izot tságának tagjává választot
ták. 

Sternad Is tván (lovag), r.-t. vezérigaz
gató, szül. Bpest, 1882 dec. 26. Középiskoláit 
és a Kereskedelmi Akadémiát a fővárosban 
végezte. Tanulmányainak befejezése után a 
Kisbirtokosok Országos Földhitelintézetének, 
majd a Magyar Földhitel-Intézetnek, később 
a Hangya Fogy. Szövetkezetnek igazgatója 
volt. Két éven át, mint Az Üjság vezérigaz
gatója fejtett ki értékes tevékenységet. A há
ború alatt, mint tart. százados, harctéri szol
gálatot teljesített és a Ferenc József-rend 
lovagkeresztjével, a kor. a rany érdemkereszt
tel és a vöröskereszt hadiékítményes jelvé
nyével tüntették ki. A leszerelés u tán a Ma
gyar Élet- és Járadék-Biztosító Intézet vezér
igazgatója lett. Számos kulturális és gazda
sági egyesület tagja. Pénzügyi kérdésekkel 
foglalkozó tanulmányai a szaklapokban je
lentek meg. 

Steuer György, ny. á l lamti tkár , főispán, 
szül. Palona, 1875. Tanu lmánya i t a bpesti 
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egyetemen végezte, ahol államtudori okleve
let nyert. 1900. lépett a honv. minisztérium 
szolgálatába. 1907. min. fogalmazóvá nevez
ték ki és a Délvidéki Gazd. Egyesület elnö
kévé választották. 1909. a minisztérium ta
nu lmányút ra küldte. 1911. szolgálataiért a 
honv. miniszter legfelsőbb dicsérettel tüntette 
ki. A háború alatt a honv. minisztérium gaz
dasági osztályainak megszervezésével bízták 
meg, amelynek sikeres elvégzéséért 1915. di
cséretet, 1917. a Ferencz József-rend lovag
keresztjét kapta meg, majd min. tanácsos lett. 
Ez év végén Torontá l vármegye főispánjává, 
1919. adminisztratív á l lamti tkárrá és a béke
delegáció szakértőjévé nevezték ki. A magyar 
Volkskalender és a Kalocsai—Pécsi Diák-
szemle szerkesztő-kiadója. 

Stób Zoltán, hír lapíró, szül. Üjpest, 1901 
máj . 12. Középiskoláit Bpesten végezte és 
egy évig a műegyetem hallgatója volt. A 
Művészvilág c. színházi lapnál kezdte hír lap
írói működését. 1921. a lap h. szerkesztője 
lett. Később a Ma Este c. hetilapba és több 
színházi folyóiratba írt színházi vonatkozású 
és művészeti cikkeket, majd egy ideig a 
Színházi Élet belső munkatársa volt. 1922. 
vette át a Hétfői Napló színházi rovatának 
szerkesztését. 1925 óta a Friss Újság belső 
munkatársa , önál ló művei: A királynő csókja, 
A filmkirályfi és négy egyfelvonásos dra-
molettje Tánc címen került színre. 

Stocker Antal, magy. kir. kúriai bíró, 
szül. Keszthely, 1861 okt. 24. Középiskolai 
és egyet, t anu lmánya inak befejezése u tán , 
1886. mint a bpesti kir. tvszék joggyakor
noka kezdte igazságügyi pályafutását . 1889. 
az igazságügyminisztérium segédfogalma
zója lett. 1892. alügyésszé, 1898. ügyésszé és 
1906. a pancsovai kir. tvszék elnökévé ne
vezték ki. 1917. megkapta a kúr ia i bírói 
címet és jelleget. 1918. a megszállás miat t 
elmenekült Pancsováról , ekkor npvezték ki 
bíróvá a magy kir. Kúriához, ahol azóta a 
II. sz. bünte tő tanácsban működik . 1919— 
1920. a bpesti kir. bünlelőtvszéken a nagy 
kommunis ta bűnügyek tárgyalásai t vezette; 
Az ő tanácsa hozott ítéletet Cserny József 
és a népbiztosok bűnpereiben is. 

Stockinger János , min. tan., szül. Peszér-
Adácson (Pest m.), 1875 nov. 8. Középisko
láit Kecskeméten, jogi tanulmányai t Buda
pesten végezte. Utána ügyvédjelöitösködött, 
majd 1901. a pestvidéki tvszék joggyakor-t 
nokává nevezték ki. Több évi bírósági szol
gálat u tán 1911. az igazságügyminiszté
r iumba rendelték. A háborúban, mint szá
zados vett részt, megsebesült, és többször 
ki tüntet ték. Visszatérve hivatalába, 1921. taná
csossá nevezték ki, 1922. pedig a gazdasági 
osztály vezetője lett. St. a háború és a for
rada lmak után a legválságosabb időben 
gazdaságilag és erkölcsileg lezüllött le tar tóz
ta tás! és javítóintézetek gazdasági felügye
letének élén, rendkívüli buzgalommal és 
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szakértelemmel áll í totta helyre a rendet . 
Korszerű technikai berendezéseket, számos 
börtönügyi, javítóintézeti és különösen gaz
dasági épí tményt létesített és azokat modern 
színvonalra emelte. St. út törő érdeme, hogy 
a le tar tóztatot t földmíveseket a különféle 
intézetekben mezőgazdasági munkával fog
lalkoztatják, valamint elméleti és gyakorlat i 
okta tásban részesítik. Az ország minden le
tar tóz ta tás! intézetében összesen mintegy 
7000 kat. hold terjedelmű rabgazdaságot 
és rabkertészetet létesített és javas la tára a 
kincstár nagykiterjedésű bir tokokat vásá
rolt. St.-t az a gondolat irányította, hogy a 
le tar tóztatot takat is rendszeres m u n k á r a 
szoktassák, a társadalom hasznos pol
gáraivá váljanak, az intézetben is fenntart
sák magukat és az á l lamnak hasznot hajt
sanak. Ε téren igen jelentős szakirodalmi 
tevékenységet fejtett ki. Számos cikket, ja
vaslatot és t anu lmányt írt, melyeket a kül
földön is érdeklődéssel olvastak. 

SíoIS Kálmán, járás i tiszti-orvos, szül. 
Bpest, 1892 febr. 2. Középiskoláinak elvég
zése után a bpesti tud. egyetemen orvosi és 
műtőorvosi oklevelet szerzett. 1926. Gödöl
lőn orvosi rendelőt nyitott, majd résztvett az 
egészségügyi mintaszolgálat megszervezésé
ben. Működése alatt a já rásban hét Stefánia 
anya- és csecsemővédőintézet létesült. A gö
döllői Tüdőbeteggondozó Intézet megszerve
zése körül értékes tevékenységet fejtett ki. 

Strache Gusztáv, ügyészségi elnök, szül. 
Szomolnok, 1872 okt. 17. Középiskoláinak 
elvégzése után a kolozsvári tudományegye
temen jogi t anu lmányokat folytatott, ahol 
1894. jog- és á l lamtudományi oklevelet szer
zett. 1895. lépett igazságügyi szolgálatba Bu
dapesten. 1900. győri albíró, majd Szolno
kon alügyész lett. 1905. a pestvidéki, 1906. 
a bpesti ügyészséghez helyezték át, ahol 
1916. főügyészhelyettesi címet kapot t . 1918. 
a bpesti főügyészséghez került , ahol 1920. 
főügyészi címet nyert . 1920 óta a bpesti kir. 
ügyészség elnöke. Mint az ügyészség elnöke 
a közvádat képviselte számos olyan neveze
tes bűnperben, amelynek tárgyalásai t nem
csak az oszág, hanem az egész művelt világ 
szokatlan figyelemmel kísérte. S. képviselte 
a vádat Beniczky Ödön volt belügyminiszter 
ellen indítot t kormányzósértési perben, bá ró 
Hatvány Lajos író ellen nemzetrágalmazás 
bűntet te és a herceg Windischgrätz Lajos, 
dr. Nádossy Imre, volt országos főkapitány 
és társai ellen pénzhamisí tás bűntet te miat t 
indított úgynevezett f rankperben. 

Stráner Vilmos, egyet. ny. r. tanár , szül. 
Sopron, 1866 ápr. 8. Középiskoláit szülő
városában, főiskolai tanulmányai t Sopron
ban és Tübingenben végezte. Tanulmányai 
után 1889—1905. Pinkafőn először mint ev. 
s.-lelkész, később, mint r.- lelkész működöt t . 
1906—1908. Kőszegen vezetőlelkész volt, majd 
1908. a soproni év. teológia r. tanárává, 1919. 

pedig igazgatójává választották meg. 1923. 
egyet. ny. r. tanár lett, a pécsi egyetem sop
roni hi t tudományi fakultásán. Három évig 
a fakultás dékánja, két évig annak pro-
dékánja volt. 1929. Debrecenben megkapta 
a tiszteletbeli teológiai doktori címet. Az 
egyetemes zsinat előkészítő bizottságának és 
számos más egyesületnek vezető tagja. Jelen
tékeny egyházirodalmi tevékenységet fejt ki. 
Nevezetesebb művei: A szentírás jelentősége 
és kezelése a gyakorlati teológia minden ágá
ban, Tanszabadság a hazai protestáns főisko
lákon, A Biblia az élet könyve. Éveken át 
szerkesztette az Evangélikus egyházi élet c. 
lapot. Cikkei a különböző egyházi lapokban 
jelennek meg. 

Strasser Béla, r.-t. vezérigazg., szül. Cece, 
1880 okt. 23. Tanulmányai t Bpesten végezte, 
majd a Dunaföldvári Népbank szolgálatába 
lépett. 1918 óta mint a vállalat vezérigazga
tója működik. A község társadalmi életének 
tevékeny tagja, vármegyei törvényhatósági 
és községi képviselőtestületi tag. A Tébe 
nyugdíjpénztárának és választmányának, az 
Onxke választmányának tagja. 

St raub L. Gyula, leánygimn. igazg., szül. 
Temesvár, 1871 okt. 9. Középiskoláit Te-
mesvárott végezte, majd a bpesti egyetemen 
tanár i oklevelet szerzett. Működését a bpesti 
I. ker . kat . főgimnáziumnál kezdte meg 
1893. mint óraadó- tanár . 1895. Érsekújváron 
tanított , majd 1901. a temesvári áll. felső
leányiskola t aná rává nevezték ki. 1903. ke
rül t Bpestre. Előbb a VI. ker. áll. leánygim
náz iumban tanított , majd 1908. Besztercebá
nyá ra helyezték át, a h o n n a n 1916. a po
zsonyi áll. l eánygimnázium igazgatójaként 
távozott . 1919 óta a Veres Pálné Leánygim
náz ium igazgatója. Az Orsz. Középisk. Ta
náregyesület és a Magy. Középiskolai Taná
rok Nemzeti Szövetségének választmányi 
tagja. A IV. ker. róm. kat. egyházközség 
képviselőtestületének tagja. Több tanköny
vet írt leánygimnáziumok haszná la tá ra . 

Strausz István, Legfőbb Ali. Számvevő
szék ny. elnöke, orsz.-gyül. képviselő, szül. 
Barka, 1865. Középiskoláit Pozsonyban, egye
temi tanulmányait Bpesten végezte, ahol jog-
és á l lamtudományi doktorátust szerzett. Pá
lyáját a belügyminisztériumban kezdte, majd 
a legfőbb áll. számvevőszékhez nevezték ki 
és itt másodelnöki, majd elnöki méltóságba 
emelkedett. 1910. nyugdíjba vonult, 1922. és 
1926. a marcali kerület képviselőjévé válasz
totta. Tevékeny részt vett a képviselőház bi
zottsági és plenáris tárgyalásain. A zárszám
adás és a számvizsgáló bizottság legszakava
tottabb tagja. Pénzügyi, közgazdasági, adó
ügyi és költségvetési bíráló beszédei feltűnést 
keltettek. Több templomnak, zárdának és 
rendháznak létesítése fűződik nevéhez és szá
mos intézmény fejlesztése körül folytatott ér
demes tevékenységet. Kerületében igen nagy 
népszerűségnek örvend Marcali község dísz-
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polgárává választotta és főutcáját róla ne
vezte el, mely kitüntetéssel a középületek 
létesítése és a község fejlesztése körül szer
zett érdemeit ismerte el. Egyházi működésé
nek elismeréséül a pápa a nagy Szent Ger
gely lovagrend parancsnoki keresztjével tün
tette ki. 

Strém István, költő, hír lapíró, szül. 1891. 
Középiskolai tanulmányainak befejezése u tán 
jogtudori oklevelet szerzett. A háború kitö
résekor katonai szolgálattételre vonult be és 
orosz fogságba esett. Hazaérkezése u tán az 
Üjság kötelékébe lépett, melynek jelenleg is 
munkatársa . Versei és egyéb írásai a napi
lapok és folyóiratok hasábjain jelennek meg. 
önál ló művei: A könnyek fátyolában, Mert 
fáj az igazság, Borgia Lukrétia, Balatoni gróf, 
Jégvirágos ablak, Vadrózsa asszony. A ma
gyar spiritiszták életében jelentős szerepet 
tölt be. 

Stubenvoll Ferenc, kórházi főorvos, szül. 
Ángyád, 1885 nov. 1. Középiskoláit Sop
ronban, az egyetemet Bpesten végezte, ahol 
orv.-tud., majd Kolozsvárott sebészműtői 
oklevelet nyert . Tanu lmánya inak befejezése 
u tán a nyitrai közkóház sebész-főorvosa 
lett. A háború alatt , mint ezredorvos ha rc 
téri szolgálatot teljesített és a Ferenc Jó
zsef rend lovagkeresztjével, a kor . ar . ér
demkereszttel, a hadiékí tményes tiszti-vö
röskereszttel és a porosz-vöröskereszttel 
tüntet ték ki. A leszerelés u t án a gyulafehér
vári kat . közkórház sebészeti osztályának 
vezetője volt. 1922 óta, mint a sárvári köz
kórház igazgató-főorvosa működik. 

Stumpf Sándor, felsőkeresk. isk. igazg., 
szül. Hidasnémet i , 1884 okt. 3. Középiskoláit 
Kassán, teológiai tanulmányai t Kassán és 
Bpesten végezte. 1907. pappá szentelték és 
1915-ig a Kassai Taní tóképző Intézet tanára 
volt. 1920. t anár i és 1922. bölcsészdoktori 
oklevelet szerzett. 1925-ig Bpesten, mint hit
oktató működöt t és azóta a pestújhelyi r. k. 
fiú felsőkeresk. iskola igazgatója. A kassai 
egyházmegye áldozőpapja, szentszéki bíró. 

Stux Sándor, orvos, szül. Bpest, 1891. 
Középiskoláit és egyet, tanulmányai t Bpesten 
végezte, ahol orvosi oklevelet szerzett. 1914. 
Pécsett a bábaképző intézetben mint tanár
segéd működött . A háború alatt mint főhad
nagyorvos harctéri szolgálatot teljesített és 
mint rokkant szerelt le. 1928—1929. az O. T. 
1. vezető-főorvosa volt. 

Sugár Ferenc, ügyvéd, szül. Margitta, 
1890 máj. 3. Középiskoláit Nagyváradon és 
Kolozsvárott, egyetemi tanulmányai t Kolozs
várott, Budapesten és Berlinben végezte. 
A háború alatt mint tüzértiszt teljesített 
szolgálatot és a Signum Laudist , az arany 
érdemkeresztet, a bronz vitézségi érmet 
és a Károly-csapatkeresztet kapta meg. 
192Θ. ügyvédi vizsgát tett, és Bpesten ügy
védi irodát nyitott. Az Orsz. Ügyvéd-Szövet
ség választmányi tagja, a Royal Vívó és Cél

lövő Club ügyv. igazgatója. A főváros tár
sadalmi életében élénken vesz részt. Jogi 
és közgazdasági szakcikkei különböző folyó
i ra tokban jelentek meg. 

Sugár István, r.-t. ügyvezető igazg., szül. 
Miskolc, 1885 aug. 20. Középiskolai tanulmá
nyainak befejezése u tán a genfi Ecola Supé
r ieur de Genève növendéke leli. Hosszabb 
ideig gyakornokoskodott nagy külföldi cé
geknél, majd a Disznóshorváti Szénbánya 
r.-t. kötelékébe lépett. Résztvett a háborúban 
és 2 Signum Laudist kapott . Szakcikkeit 
napilapok közlik. A Keresk. és Iparkamara 
választott bíróságának tagja, a Szesznagyke
reskedők Orsz. Egyesületének alelnöke. 

Sugár Viktor, orgonaművész, a Nemzeti 
Zenede tanára , szül. Déva, 1872 márc . 12. 
Főgimnáziumot Kalocsán és Szegeden vég
zett, zeneművészeti tanulmányai t (Zeneszer
zés és orgonaművészi oklevél), a Nemzeti Ze
nedében folytatott. Érettségi u tán katonai pá
lyán működöt t , majd végigküzdötte a hábo
rút, mely alatt Signum Laudis-szal, Károly-
csapatkereszttel és Bolgár kat. érdemkereszttel 
tüntették ki, végül mint tüzérőrnagy vonult 
nyugalomba. Magyarországon, Svájcban és 
Németországban számos nagysikerű hang
versenyt adott. 1904 óta működik a Buda
vári Koronázó Mátyás-templomban mint or
gonaművész és h. karnagy, 1919 óta mint 
karnagy. A Külügyi Társaság művészi osztá
lyának tagja. Több egyházi szerzeménye és 
Az Orgona című egyedüli magyarnyelvű or
gonaépítési szakmunkája jelent meg. A ma
gyar egyházi zene fejlesztése körül szerzett 
érdemei elismeréséül 1926. a m. kir. kor
mányfőtanácsosi méltóságot kapta. 

Sulyok Dezső, ügyvéd, szül. Simaháza
puszta, 1897. Középiskoláit Pápán , egyet, ta
nulmányai t Budapesten végezte, ahol jogtu
dori oklevelet nyert . 1924. ügyvédi vizsgát 
tett, majd Pápán ügyvédi irodát nyitott . A 
háború t mint hadnagy küzdöt te végig és 
több ki tüntetésben részesült. A város köz
életében jelentős szerepet játszik. A városi 
képviselőtestület tagja, a Katholikus Kör el
nöke. 

Sulzbeck Henrik, bankigazgató , szül. Sár
vár, 1865 dec. 16. A bécsi keresk. akadémia 
elvégzése u tán Bécsben gyakornokoskodot t , 
majd Sárvárott atyja vállalatának vezetését 
vette át. A háború alatt a Hadifermény r.-t. 
bizományosaként működöt t . 1921 óta a Sár
vári Takarékpénztár r.-t. igazgatója. Számos 
társadalmi egyesületben visel tisztséget. 

Sulzer Andor, kórház i főorvos, szül. 
Szigetvár, 1887 aug. 2. Iskolai tanulmányai t 
és az egyetemet Bpesten végezte, ahol 1912. 
orvostudorrá avatták. Mint fiatal orvos a 
Jendrassik-klinikára került, itt kezdetben 
mint gyakornok, később mint tanársegéd 
fejtett ki értékes tevékenységet. A háborúban 
mint főorvos a csapatnál teljesített szolgá
latot és a hadiékítményes Signum Laudisszal. 
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koronás arany érdemkereszttel és a vörös
kereszt II. oszt. tiszti jelvényével tüntették 
ki. 1921-ben a Biró Dániel-féle közkórház 
főorvosnak hívta meg, amely állását ma is 
betölti, öná l lóan megjelent orvosi szakérte
kezései: Az epekőről, A tuberkulózisról, A 
cukorbajról és A typhus bakterológiájáról és 
serologiájáről címet viselik. Több tudományos 
orvosi egyesület tagja, a VI. ker. Orvostársa-
sóg vezető tagja. A betegségek okozóinak és 
azok legyűrésére alkalmas gyógyszereknek a 
kutatói közé tartozik. 

Surânyi Ferenc, apátplébános, szül. 
Győr, 1887 máj. 25. Középiskoláit és a teo
lógiát szülővárosában végezte. Pappá szen-
teltetése után, mint káplán, különböző he
lyeken működött . A háború alatt katonai 
lelkész volt. A kardokkal díszített katonai 
lelkészi érdemkereszttel, a Károly-csapatke-
reszttel és a vöröskereszt díszjelvényével 
tüntették ki. 1921 óta Komárom plébánosa. 
1927. apáttá nevezték ki. Az Evangélium c. 
egyházi lap munkatársa . 

Surgóth Gyula, ügyvéd, ny. ítélöt. bíró, 
szül. Dunaföldvárott , 1874 aug. 18. Közép
iskolái u tán a debreceni és a budapest i tud. 
egyetemen végezte tanulmányai t . 1902. szer
zett jogtudori oklevelet. 1898. mint joggya
kornok lépett igazságügyi szolgálatba. 1904. 
alügyésszé nevezték ki. 1917. í télőtáblai bí
róvá lépett elő és a budapesti büntetőtör
vényszék egyik tanácsa élén ítélkezett. A 
tanácsköztársaság bukása u tán egyik gyor
sított tanács elnöke volt. Számos kommu
nistavezér ügyében hozott ítéletet.. 1921. 
nyugalomba vonult és Budapesten nyitot t 
ügyvédi irodát. Több politikai jellegű bűn
ügyben és sajtópörben tűnt föl védelmével. 
S. látta el többek között Károlyi Imre gróf 
sajtópörét és védte Kostka István, kincs
tári tanácsost, aki évekkel ezelőtt féltékeny
ségből lelőtte Valérián Zsigmond ezredest. 
1923. a kormányzó az igazságszolgáltatás 
terén kifejtett munkásságának elismeréséül 
kormányfőtanácsossá nevezte ki. 

Surgóth Jenő, gazdásági főtan., magy. 
kir. gazd. főfelügyelő, szül. Dunaföldváron, 
1877 márc. 5. Középiskoláit Bpesten végezte, 
gazd. oklevelét a keszthelyi gazd. akadémián 
szerezte meg. Tanulmányainak befejezése 
Után állami szolgálatba lépett. A mezőhe-
gyesi és bábolnai ménesbirtokokon, valamint 
a gödöllői koronauradalomban fejtett ki 
hasznos tevékenységet. 1907. gazd. felügye
lővé nevezték ki Dévára. 1909. Debrecenbe 
helyezték át és ezen idő óta a Hajdú vmegyei 
és Debrecen városi Gazdasági Felügyelőség 
főnöke. A háború alatt teljesített szolgála
taiért a másodosztályú polgári hadiérdem
kereszttel tüntették ki. 1927. pedig a mező
gazdaság fejlesztése körül kifejtett szolgála
taiért gazd. főtanácsossá nevezték ki. Szá
mos gazd. egyesületnek és intézménynek vá
lasztmányi, illetve igazg. tagja. Különösen ál

lattenyésztési kérdésekben számos értékes 
cikke jeleni meg szaklapokban. 

Sülé Antal, h í r lapíró , születeti 1884. A 
Pesti Hírlap egyik szerkesztője. Hírlapiro
dalmi munkásságán kívül főleg történelem
mel és filozófiai i rodalommal foglalkozik. 
Az erre vonatkozó tanulmányai a különböző 

' lapok hasábjain jelentek meg. Önálló müve: 
| A nemzetközi jog filozófiai problémái. 
! Sümegi József, orvos, szül. SzÜasbalhás, 
I 1862. Középiskoláit Baján, egyet, tanulmá-
j nyait Bpesten végezte. Bpesten 1887 óta fizi-
! kális terápiával foglalkozik. 1903 óta erős 
| orvosi propagandát indított meg a balatoni 

gyógyfürdők érdekében. Értékes tevékenysé
gének eredményeképen lett közismert a ba
latonfüredi gyógyforrás. A szívbántalmak 
fizikai terápiájával kapcsolatban számos tu
dományos értekezést írt. A Balatoni Szövet
ség és a Balneológiai Egyesület igazgatóta-

! nácsának tagja. A szfőv.-i VII. ker. Orvos-
j társaság alelnöke. 
> Sümegi Vilmos, lap vállalati igaz., szül. 
| Sümeg, 1864 ápr. 4. Tanulmányainak befe

jezése után több lap munkatársa lett. Holló 
Lajossal együtt S. alapította és később szer
kesztette a Magyarország c. függetlenségi-
liberális irányú politikai estilapot. 1904—18. 
megszakítás nélkül képviselő volt független
ségi programmal. 

Sütő István, róm. ka i . plébános, szül. 
Tinnye, 1884 febr. 4. Középiskoláit és a pap
nevelőintézetet Győrött végezte el. 1908. 
szentelték pappá. Mint káp lán több helyen 
tevékenykedett , míg 1916. tábor i lelkész lett. 
Hadi szolgálataiért megkapta a lelkészi ér
demkeresztet . A háború u tán újból káplán 
lett, majd 1920. Rábakecre helyezték, mint 
egyházi adminisz t rá tor t . 1924. megválasz
tot ták Beled község plébánosává. Élénk 
részt vesz a község közéletében. Szépiro
dalmi közleményei számos folyóiratban 
megjelentek. 

Sütő József, volt nemzetgyűlési képvi
selő, szül. Bpest, 1881. Tanulmányainak be
fejezése u tán kőművesipari pályára lépett, 
majd hosszabb külföldi utat tett. 1899. Po
zsonyba került, ahol az épí tőmunkás szak
egyletnek alelnöke és más szocialista párt
intézmény vezetője lett. 1904. Bpestre került 
és az építőmunkás-kongresszus a szövetség 
alelnökévé választotta. 1914. a Magyarországi 
Szociáldemokrata Pár t választmányi tagjai 
sorában foglal helyet és a végrehajtóbizolt-

! ság elnökévé tették meg. Az Építőmunkás c. 
szaklap munkatársa . 1922. Bpest északi ke
rülete lajstromos szavazás útján, szociálde
mokra ta programmal , nemzetgyűlési pót
képviselőjévé választotta. Peyer Károly le
mondása következtében került a nemzetgyű
lésbe. 

Szabados Béla, ügyészségi alelnök, szül. 
| Szabadka, 1879 ápr. 4. Középiskoláit Sza-
i badkán, az egyetemet Bpesten végezte. 1904. 
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bírói vizsgát tett. Pályáját , mint joggyakor
nok a szabadkai kir. ügyészségen kezdte 
meg, később alügyésszé, majd ügyésszé ne
vezték ki. 1919. a megszállás következtében 
menekülni volt kénytelen. A pestvidéki kir. 
tvszékhez osztották be. 1924. megkapta az 
ügyészségi alelnöki címet. Többek közölt 
választmányi iagja volt a Délvidéki Otthon
nak is. Elnöke a Szt. Rókus Egyházközség 
fegyelmi bizot tságának és választmányi 
tagja a Magyar Jogász és Mérnök Segély
egyletnek. 

Szabados Béla, a Nemzeti Zenede fő
igazgatója, a Zeneművészeti Főiskola rendes 
tanára, szül. Bpest, 1867 jún. 3. Középisko
láinak elvégzése után az Orsz. Zeneakadé
mián zeneművészeti tanulmányokat folyta
tott; 1894. ennek az intézetnek rendes tanára 
lett. Értékes pedagógiai működésén kívül 
széleskörű zeneszerzői tevékenységet fejt ki. 
1896. vonósnégyes kompozíciójával meg
nyerte a Király-díjat. A Ferenc József jubi
leumi emlékérem, a III. o. vaskoronarend 
és a kormányzói Signum Laudis tulajdonosa. 
Művei: Tragikai nyitány, Szimfónia, Négy 
király (operett, Rákosi Jenő szövegére), Há
rom Kázmér (énekes bohózat) . Alszik a 
nagynéni (vígopera egy felvonásban), Rika, 
Kuktakisasszony (operettek), A bolond (ze
nés legenda, Rákosi Jenő szövegére, amely 
később dalművé átdolgozva az Operaházban 
került színre), Karácsonyi álom kísérőzenéje, 
Felsőbb asszonyok (operett), A múmia (ope
rett) , Mária (regényes dalmű, Szende Árpád
dal) . Szép Ilonka (daljáték), Bolond Istók 
idaljáték). Meny asszony háború (daljáték), 
Fanni (opera). Ezenkívül számos dalt, kar t 
és vonósnégyest írt. Pedagógiai kiadványai, 
amelyek közül nevezetesebbek: Kariskolai 
kézikönyv. Solfège, Nótaország közkézen fo
rognak, 1921. az országos pályázaton meg
nyerte a Magyar Hiszekegy megzenésítésére 
kitűzött pályadíjat, amely azóta nemzeti 
énekké vált. Az utolsó évtizedben jelentős 
énekpedagógiai tevékenységei fejt ki. 

Szabados Jenő, r.-t. igazg., szül. Perlak 
ÍZala m.), 1887 jún. 16. Középiskoláit Nagy
kanizsán, az egyetemet Berlinben végezte, 
ahol gépészmérnöki oklevelet nyert . Tanul
mányainak befejezése u tán a Görz-Művek, 
majd egy frankfurti gyár üzemvezető mér
nöke volt. 1910. a Telefongyár üzemasszisz
tense lett. 1912 óta, mint műszaki igazgató, 
a Süss Nándor r.-f.-nál működik . Vezetése 
alatt a gyár nagy exportvállalattá fejlődött. 
Számos szabadalmat konstruált . A Statiszti
kai Értékmegállapító Bizottság tagja. 

Szabados Ödön, gyógyszerész, r.-t. ve
zérigazgató, szül. Ipolyság 1882. Gyógysze
részi oklevelét a budapest i tud. egyetemen 
szerezte meg. Előbb Kőrös ladányon, majd 
Budapesten gyógyszertártulajdonos volt. 
1913. óta, mint a Ballá Sándor és Társa 
gyógyszerészeti l abora tór ium cégnek rész

tulajdonosa, tevékeny részt vett a vállalat 
Medichemia gyógyszerkészítmények gyára 
részvénytársasággá való átalakí tásában, 
melynek alapí tása óta igazgatója. A Mező
gazdasági és Ipari Vegyszerek Kereskedelmi 
R.-T.-nak vezérigazgatója és e minőségében 
hazánk közgazdaságának •— főleg az egész
séges kenyérmagvak és exportképes gyü
mölcstermelésének felfokozásában, — tekin
télyes tényezője. 

Szabaoljevits Dusán, al ispán, szül. Nagy-
kikinda, 1877 jan. 17. A bpesti egyetemen 
1903. avatták jogtudorrá . 1901. lépett megyei 
szolgálatba, mint szolgabíró. 1904. árvaszéki 
ülnök, majd 1905. főszolgabíró lett. 1911. 
vm. főjegyzővé választották; ugyanakkor 
kir. tanácsossá nevezték ki. A szerb uralom 
alatt Zomborban Sz. vezette egyideig a me
gye ügyeit, majd Magyarországra jött és 
1920. megszervezte a bács-bodrogmegyei köz
igazgatást. 1921. alispánná választották, 1923. 
kormányfőtanácsossá nevezték ki. A vörös
kereszt ezüst díszérem tulajdonosa. A Szegedi 
Alföldkutató Bizottság díszelnöke, a Bács-
Bodrogmegyei Gazdasági Egyesület, a Bács-
Bodrogmegyei Testnevelési és Népművelési 
Bizottságnak, a Bajai Hajósegylctnek elnöke 
stb., stb. 

Szabó Aladár ifj., ref. lelkész, teoló
giai tanár, egyházmegyei tanácsbíró, szül. 
Bpest, 1890 aug. 11. Középiskoláit és egyet, 
t anu lmányai t Bpesten és Berlinben végezte, 
A budapesti tudományegyetemen sub auspi-
cis regis avat ták bölcsészeti doktorrá . 1912-
től Bpesten hi tokta tó volt, 1917 óta Gödöllő 
lelkésze. Mint egyházi szakcikkíró is jelenté
keny működést fejt ki és több önálló történet
tudományi munkája jelent meg. A Ráday Pál 
cserkészcsapat elnöke, a Bethánia Egyesü
letnek, a Stefánia Egylet gödöllői fiókjának, 
valamint a Járási Mentöegijesületnek vá
lasztmányi tagja. A Református Híradó társ
szerkesztő je. 

Szabó Armin, tiszti-főorvos, szül. Mis
kolc, 1863 jún. 23. Középiskoláinak elvégzése 
után Bpesten orvosi oklevelet nyert . Eleinte 
Boldván mint körorvos működött . 1894. Mis
kolc kerületi orvosává választották. 1906. 
városi vezatő főorvossá és 1908. városi tiszti 
főorvossá nevezték ki. A háború alatt hadi
kórházat szervezett és vezetett, amelynek 
magas színvonala általános elismerést vívott 
ki. 12 éven át elnöke volt az Orsz. Orvos-
szövetség helyi fiókjának és vezetőségi tagja 
számos társadalmi egyesületnek. A Ferenc 
József-rend lovagkeresztjével, a vöröskereszt 
II. o. díszjelvényével és a II. o. polg. hadi
érdemkereszttel tüntették ki. 

Szabó Bertalan, magy. kir. járásbírósági 
elnök, szül. Margitta (Bihar m.), 1871 márc . 
21. Középiskolai t anu lmánya inak befejezése 
u tán a debreceni jogakadémia hal lgatója 
volt. 1894. a margi t ta i já rásbí róságnál jog
gyakornokként működöt t . 1895. ugyanot t 
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aljegyzővé nevezték ki. 1897. Budapesten 
bírói vizsgát tett. 1898. Szolnokon tvszéki 
jegyzővé nevezték ki . 1899. al járásbíró lett. 
1902. alügyészi r angra emelkedett. 1905. a 
debreceni kir . ügyészséghez helyezték át. 
1907. pedig a máramárossziget i kir. ügyész
séghez kerül t . 1908. mint ügyész működöt t . 
1911. mint já rásbí ró t Hajdúnánásra helyez
ték át. 1921. a hajdúnánási járásbíróság el
nöke lett. 1928. a III. fiz. csoport jellegével 
ruház ták fel. A Büntetőjogtárba több cikket 
írt. 

Szabó Dezső, író, szül. Kolozsvár, 1879. 
júl. 6. Középiskoláinak elvégzése u tán Buda
pesten egyet, tanulmányokat folytatott és 
tanári oklevelet szerzett. Párisi tanulmány
útja után előbb vidéken, majd a fővárosban 
tanárkodott, később egészen az irodalomnak 
szentelte életét. Már első írásai nagy fel
tűnést keltettek egyéni hangjukkal és külö
nös kifejezésmódjukkal. Az első idők nyug
talan, fiatalos háborgása és önvívódása után, 
egy egészen különálló és egészen érdekes 
koncepciójú írásművés« tűnt fel a magyar 
irodalomban. Az irodalmi folyóiratokban 
megjelent kisebb írásai és az első korszak
ból való kötetekben kiadott munkái után, a 
legnagyobb meglepetés erejével hatot t az 
Elsodort falu c. hata lmas prózai eposza. Új 
szempontok, forradalmian új stílus, egyéni 
szóképek jellemzik a regény külső formáját: 
belülről pedig a magyarság örök drámájának 
erőteljesen feszülő íve alól a költő őszinte fáj
dalmának hangjai sírnak fel. Mai figurák, 
a modern magyar élet előttünk szereplő 
alakjai Sz. egyéni meglátásán keresztül, va
lami elvont és mégis hihetetlenül valóságos 
életet élnek. A magyar lélek örök tragédiá
ját Sz. nem a kívülálló bűntelen és egész
séges erkölcsbíró polcáról nézi, hanem a ma
gyar sorsot, a benne is meglévő magyar bű 
nök fájlalásával jeleníti meg. Semmilyen esz
tétikai szempont nem köti. Külső stílusa és 
munkáinak belső struktúrája mindunta lan 
megroppannak nyughatat lan és kirobbanó 
szubjektivitásának súlya alatt. A háborút 
követő időkben a politika terére sodródott . 
Nyíltan és gőgös pózzal váltogatta meggyőző
déseit és csak a magyar bűnök ostorozá-
sához maradt hű. Ragyogó publicisztikai 
cikkei szokatlanul éles, őszinte és szatirikus 
hangjukkal a magyar irodalom legmegka-
póbb pamfletjei. A magyar zseni harcát és 
bukását jeleníti meg a Segítség c. regényé
ben, mely kegyetlen és éleshangú írás a ger
mánság és a szlávság ellen. Félelmesen gú
nyos hangjával sok ellenfelet szerzett magá
nak, de minden megjelenő munkáját az egész 
ország osztatlan érdeklődése kíséri. Főbb 
munkái, a már említetteken kívül: Egyenes 
úton, Mesék a kacagó emberről, Csodálatos 
élet, ölj !, Jaj !, A magyar protestantizmus 
válsága, A tenger és temető, Nincs menekvés, 
Tanulmányok és jegyzetek, Élet és irodalom, 

kritikai füzetek megjelenésükkor mind szé
leskörű vitákat hívtak ki. Minden munkájá
ban éles politikai állásfoglalása mellett, gú
nyolódó és nyers hangján keresztül is át tör 
egészen egyéni írásmüvészetének kemény és 
férfias muzsikája. 

Szabó Dezső, tör ténet í ró , egyet. ny. r. 
tanár , szül. Makó., 1882 dec. 3. Tanár i ok
levelének megszerzése u tán a bpesti V. ker. 
főreáliskola, majd 1911. a tanárképzőintézeti 
gyakorló főgimnázium tanára lett. 1912. a 
debreceni egyetem magántanár rá képesítette, 
1924 óta pedig egy. ny. r. tanár, 1924—25. 
a debreceni egyetem bölcsészeti ka rának dé
kánja volt. Főbb müvei: a Magyar ország
gyűlések története II. Lajos korában, Az ál
landó hadsereg becikkelyezése, Küzdelmeink 
a nemzeti királyságért, Mária Terézia és a 
parasztok. 

Szabó Géza (F), ny. főispán, országgy. képv. 
szül. Nagykőrös, 1877. Középisk. és jogi tanul
mányainak befejezése, valamint jogi és ál
lamtudományi államvizsgájának letétele után 
Pest vármegye szolgálatába lépett s ennek 
aljegyzője, majd másodfőjegyzője és tb. fő
jegyzője lett. 1914. Komárom thjí . város 
polgármesterévé választották, később úgy 
ennek, mint Komárom vármegyének főis
pánja és kormánybiztosa volt. 1922. a biai 
kerület kormánypár t i p rogrammal nemzet
gyűlési képviselőjévé választotta. 1926. régi 
kerülete az országgyűlésbe is beválasztotta. 
A komáromi Jókai-egyesület elnöke, a Vár
megyei Tisztviselők Országos Egyesületének 
ügyvezető elnöke, a III. oszt. vaskoronarend 
tulajdonosa. Szépirodalmi és publicisztikai 
közleményei a Budapesti Hirlap-ban jelen
nek meg. Főszerkesztője az A Vármegye c. 
közigazgatási szaklapnak, öná l ló novellás 
kötete: Muskátlis ablakok címen aratott je
lentős sikert. 

Szabó Géza (vitéz), városi tanácsnok, 
szül. Szeged, 1892 febr. 14. Középiskolai ta
nu lmánya inak befejezése u t án Szeged vá
ros szolgálatába lépett, de hivatali elfoglalt
ságával pá rhuzamosan jogi t anu lmányoka t 
is folytatott . A háborúban hactér i szolgála
tot teljesített. Érdemeit a ka tonai érdemke
reszttel, a Signum Laudis-sal, az I. o. ezüst 
vitézségi éremmel és a Károly-csapatkereszt-
tel ju ta lmazták . 1919. ismét átvette hivata
lát. 1923. évben fogalmazóvá, később II. o. 
aljegyzővé léptették elő. 1926. vitézzé avat
ták. 1928. a város tanácsnokká választotta, 
a polgármester pedig ebben a minoségéberi 
a közművelődési ügyoszt. vezetésével bízta 
meg. Cikkei a helyi lapokban jelennek meg. 

Szabó Gusztáv, egyet. ny. r. tanár , szül. 
Győr, 1879. Középiskolai és műegyetemi ta
nulmányainak befejezése, valamint gépész
mérnöki és doktori oklevelének elnyerése 
után az államvasutak mozdonyszerkesztésí 
osztályánál kezdte meg pályafutását. 1910. a 
bpesti József-Műegyetem a lokomotívtan elő-
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adójául hívta meg. 1918. a mezőgazdasági 
géptan nyilvános rendes tanárává nevezték 
ki és a Gépkísérleti Intézet vezetője lett, ahol 
a mezőgazdasági gépek teljesítőképességének 
mérését végzi és a szerkezeti tökéletesítéssel 
kapcsolatos kísérleteket folytat. A közgazd. 
egyetem meghívott tanára, a Kúria szaba
dalmi tanácsának ülnöke és a Mérnök és 
Építész Egylet gépészeti, elektrotechnikai, 
valamint gyáripari szakosztályának elnöke. 
Szakirodalmi téren is értékes munkásságot 
fejtett ki. Tanulmányain kívül megjelent ki
válóbb művei: Vizsgálati előadások a trak
torokról, Vasúti járművek mozgásának elem
zése. 

Szabó Gyula, pénzügy, ig.-helyettes, min. 
tan., szül. Székelyudvarhely, 1869 márc . 10. 
Középiskoláit szülővárosában, az egyetemet 
Bpesten végezte, ahol áll. tud. doktorátusi 
szerzett. Tanulmányainak befejezése u tán 
mint fogalmazó a lőcsei pénzügyigazgatóság
nál kezdte meg működését, majd a székely
udvarhelyi pénzügyigazgatóságnál rövid idő 
alatt főtanácsos lett. A román megszállás 
után Bpestre jött, ahol mint ig.-helyettes a 
pénzügyminisztériumba került. 1923. minisz
teri tanácsossá nevezték ki. 1926 óta mint a 
bpestvidéki pénzügyig, helyettese és ideig
lenes vezetője fejt ki értékes tevékenységet. 
Számos p.-ü. utasítási szabályzatnak a szer
kesztője. Irányítása mellett készítették Az 
állami készpénzbevételek és kiadások kezelé
sére vonatkozó utasítást, amely az állami 
pénzkezelés mai rendszerét szabályozza. 

Szabó Ignác (negyedi), szfőv. leánylí
ceumi igazg., szül. Szimő (Komárom m.), 
1872 j an . 30. Középiskoláit Kecskeméten, 
egyet, t anu lmánya i t Bpesten végezte. Kö
zépiskolai t aná r i oklevelének megszerzése 
u tán a budapes t i kegyesrendi gimnázium
ban, majd Vácott és Klecskeméten műkö
dött. 1906—1909. a Wagner magángimná
zium igazgatója volt, majd a szfőv. szolgá
latába lépett. 1911. a IV. ker. főreáliskola 
tanára , majd igazgatóhelyettese volt. 1927. 
óta a Práter-utcai Zrinyi I lona-leánylíceum 
igazgatója. Számos pedagógiai és társa
dalmi egyesületnek vezetőségi tagja. A 
leány- és fiúközépiskolák számára több tan
könyvet szerkesztett. 

Szabó Imre, kúr ia i bírói jelleggel felru
házott pestvidéki tvszéki bíró, szül. Doroszló, 
(Bács m.), 1865 nov. 2. Középiskoláit Üj-
verbászon, Szabadkán és Szegeden, az egye
temet Bpesten végezte, ahol bírói oklev. nyert. 
Tanulmányainak befejezése u t á n mint a te
mesvári postaigazgatóság Orsovára kiküldött 
gyakornoka futárszolgálatot teljesített a ke
leti országokban. Később mint joggyakornok 
a zombori kir. törvényszéken működöt t . Rö
vid újvidéki tartózkodás u tán visszakerült 
Zomborba, ahol aljegyzővé, majd tvszéki el
bíróvá nevezték ki. Néhány évvel később a 
hódsági járásbíróság vezetője lett, ahonnan 

mint tvszéki bírót Újvidékre helyezték át. 
Öt éven át vizsgálóbírói működést fejtett ki. 
1917. táblabírói rangot kapott. A háború alatt 
az újvidéki kir. tvszék elnökhelyettese volt. 
A szerb megszállók elől menekülnie kellett. 
1920. évben Bpestre jött, ahol 192h. kúriai 
bírói jelleget kapot t és a pestvidéki kir. tör
vényszék polg. tanácsát vezette, majd a bün
tető fellebbviteli tanács vezetését vette ál. 
Jelenleg a pestvidéki kir. tvszék vádtanácsá
nak elnöke és jövedéki bíró. A jub. emlék
érem és a II. o. polg. érdemrend tulajdonosa. 
Bács-Bodrog vm. törv.-hat. biz. volt tagja. 
Budapesten a Rókus Egyházközség !képv.-
testületének vez. tagja. Tevékeny irodalmi 
munkásságot fejtett ki. A Bácska c. politikai 
napi lapnak és a Zombori Hírlapnak ál landó 
cikkírója volt. Értékes jogtudományi cikke
ket írt a Büntetőjogtárba és a Jogtudományi 
Közlönybe. 

Szabó Imre , í ró és újságíró, szül. Érsek
újvár, 1883. Működését, mint német újság
író kezdte a fővárosban a Neues Politisches 
Volksblattnál. írásait a színes meseszövés és 
az elmés finom humor jellemzi. Nagyobb 
sikert ara tot t munkái : Mózsi és Ildikó, Ház 
mesterlány c. hosszabb novellái, Az utolsó 
máglya (történeti regény), Szent Eliz. 

Szabó Is tván (sokorópátkai) , v. miniszter, 
orsz.-gyűl. képviselő, szül. Sokorópátka, 
1878. Tanulmányainak befejezése után gaz
daságának kezelését vette át. Fiatalon vá
lasztották faluja bírájává. A háború alatt 
harctéri szolgálatot teljesített. Hadi érdemeit 
számos kitüntetéssel jutalmazták. A Károlyi-
forradalom alatt a kisgazdapárt szervezésé
ben működött közre. A kommün alatt, mint 
túszt, letartóztatták. A rend helyreállítása
kor a harmadik Friedrich-kormány kisgazda
ügyi minisztere lett. 1920. a Földmíves-Szö
vetség 'egyik alelnökévé választották és a 
kunszentmártoni kerület képviselője lett. A 
második nemzetgyűlésnek szintén tagja volt 
és 1926 óta Győrszentmárton orsz.-gyűl. kép
viselője. 

Szabó Iván, ügyvéd, orszgyűl. képv. szül. 
Kecskemét, 1874. Középiskolai és jogi tanul
mányainak befejezése, valamint ügyvéd
doktorrá avatása után, szülővárosában foly
tatott ügyvédi gyakorlatot . 1915. ügyvédi 
foglalkozásától megvált és teljesen a gazda
sági életre i rányí tot ta képességeit. 1926. a 
kecskeméti választókerület egységespárti 
p rogrammal orszgyűl. képviselőjévé válasz
totta. Kecskemét tvhat . és közig, bizottsá
gának tagja és az adófelszólamlási bizottság 
elnöke. A Kúr ia ügyvédi tanácsának , vala
mint a Pénzintézet i Központ választmányá
nak tagja. 

Szabó Jenő, kúriai bírói címmel felruhá
zott kir. tvszéki tanácselnök, szül. Kolozs
vár, 1865 máj . 15. Jogi tanulmányai t a ko 
lozsvári egyetemen végezte. 1889. joggya
kornok, majd a kolozsvári kir. tvszéknél 
aljegyző, 1894. a jászapát i j á rásb í róságnál 
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albíró, 1895. a dévai kir, ügyészségnél al-
ügyész lett. 1900. dési, majd a kolozsvári 
kir. tvszéknél és 1913. a kolozsvári kir. íté
lőtáblánál mint b í ró működöt t . 1922. a kir. 
kúriai bírói cím adományozása mellett a 
pestvidéki kir . tvszékhez tanácselnökké ne
vezték ki . Jelenleg a büntető fellebbviteli 
tanács elnöke. 

Szabó Jenő, építész, szül. Ócsa, 1881 nov. 
18. Középiskolai és műegyet. t anu lmánya i 
nak befejezése, valamint építészi oklevelé
nek elnyerése után magánmérnöki i rodát 
nyitott . Ebben a minőségben számos köz-
és magánépület , gyár és ipartelep tervezé
sét, valamint kivitelezését végezte. A háború 
alat t tüzérszázadosi rangban harc tér i szol
gálatot teljesített. Hadiérdemeit h á r o m íz
ben Signum Laudis-szal és a Károly-csapat-
kereszüel ju ta lmazták . Sz. tervezte a római-
fürdőtelepi iskolát, a pápai rendőrkapi tány
ság palotáját, a G'schwindt-féle gyárat, az 
Elite mozgószínházat, Jászay Mari síremlé
két, I lubay Jenő házát és számos más köz-
és magánépületet . Szakirodami téren kifej
tett munkássága számottevő. Cikkeit külön
böző folyóiratok és szaklapok közlik. Alko
tásaival számos pályadíjat nyert . A Mér
nöki Klamara tagja. Hites tvszéki és árva
széki szakértő. 

Szabó Jenő, ügyvéd, szül. Monor, 1888 
febr. 1. Középiskoláit és egyet, t anu lmá
nyait Bpesten végezte. Tanu lmánya inak be
fejezése u tán a tisztviselői pá lyára lépett. 
A háború alatt harc tér i szolgálatot teljesí
tett és orosz fogságba esett. Hazaférve foly
tat ta hivatalnoki működését, majd 1927. 
Gyomron ügyvédi irodát nyitott. Számos 
helybeli egyesületnek ügyésze. Cikkei a helyi 
lapok hasábjain látnak napvilágot. 

Szabó József, egyet. ny. r. tanár , szül. 
Bpest, 1874 aug. 30. Orvosdoktori oklevelét 
a bpesti egyetemen szerezte. 1898. a tud. 
egyetem fogászati intézetében tanársegéd 
volt. 1901. első tanársegéd lett. 1905. a fogá
szati műtét tan magántanárává képesítették. 
1914. a Poliklinika, majd a háború kitörése 
után a m. kir. Rokkantügyi Hivatal utókezelő 
intézetének osztályvezető főorvosa lett. 1921. 
a Pázmány Péter tud. egyetem stomatológiai 
klinikájának igazgatójává nevezték ki. Az 
Igazságügyi Orvosi Tanács rendes, a Köz
egészségügyi Orvosi Tanács rendkívüli, a 
Munkásbiztosító Orvosszakértői Tanács elő
adó tagja. A Magyar Fogorvosok Egyesüle
tének tb. elnöke és még számos bel- és kül
földi orvosegyesület vezetőségében foglal he
lyet. A koronás arany érdemkereszt, a II. 
oszt. vöröskereszt hadiékítményes díszjelvé
nyének, a II. oszt. polgári hadiérdemkereszl-
nek és az olasz koronarend tiszti keresztjé
nek tulajdonosa. 

Szabó József, r.-t, vezérigazg., szül. 
Jászberény, 1881 febr. Középiskoláit Jász
berényben, egyet, tanulmányai t Kolozsvárott 
végezte. Tanulmányainak . befejezése után 

Szabó 

Jászberényben telepedett le. ahol 1909. a 
Jászsági Hitelintézet igazgatójává választot
ták. Az intézet szolgálatában a jászberényi 
és a környéki falvak hiteligényeinek kielé
gítésével foglalkozik. A város társadalmi éle
tének jelentékeny alakja, a várm. törv.-hat. 
biz. és a városi kép.-test. tagja. 

Szabó Károly, a Bpesti Áll. Gyógypedagó
giai Nevelő-Intézet igazgatója, szül. Nagybá-
tonyban, 1883 júl . 11. Középiskolai tanulmá
nyainak elvégzése u tán , 1903. tanítói , 1908. 
gyógypedagógiai t aná r i oklevelet szerzett. A 
háború alat t ka tona i szolgálatot teljesített. 
1919-től 1923-ig szakelőadó volt a vallás- és 
közoktatásügyi minisz té r iumban. A gyógy
pedagógiai orsz. szaktanácsnak kinevezett 
tagja. 1925. Az Áll. Gyógypedagógiai Nevelő
intézet igazgatójává nevezték ki, mely inté
zetet teljesen reorganizál ta s a gyöngeelmé-
jűek «evelését és okta tásá t teljesen új ala
pokon európai színvonalra emelte. Az 1928. 
évi III. tanügyi és az 1928. III. gyógypeda
gógiai kongresszuson feltűnést keltő szak
előadást tar tot t . Sok szakcikket, gyógypeda
gógiai tankönyvet írt, psychológiai vizsgáló
dásokat folytatolt. Elnöke a Gyógypedagó
giai Tanárok Orsz. Egyesületének és tagja 
számos pedagógiai és társadalmi egyesület
nek. 

Szabó Lajos, r.-t. ipazg., szül. Zalaszent-
grót, 1875 szept. 18. Tanulmányainak befe
jezése u tán Bpestre jött és a ruggyanta 
szakmában helyezkedett el. Hosszú időn át 
a legelőkelőbb gyárak képviseleteit vezette. 
1929. a Pannónia Gummikereskedelmi r.-t. 
szolgálatába lépett, s jelenleg, mint annak 
igazgatója működik . 

Szabó László, h í r lapíró , szül. 1877. Kö
zépiskolai tanulmányainak befejezése után 
joghallgató lett és jogtudori oklevelet szer
zett. Mint vidéki újságíró kezdte pályafutá
sát, majd a fővárosba került, ahol több napi
lap munkatársa , Az Est s.-szerkesztője, az 
Uj Nemzedék főszerkesztője volt. Hosszú 
ideig szerkesztette a Kincses Kalendáriumot 
és az elemi népoktatás enciklopédiáját. 1923. 
az amerikai Columbia-egyetemre a magyar 
nyelv és irodalom előadójául hívták meg. 
Szépirodalmi téren is működik. 1929. a Nyu
gat Kruzolyó királya c. regényét közölte. 
Tárcáit Kalandozások a filozófia országában 
c. könyvében adta ki. Pályamutató c. mun
kája több kiadást ért el. Önálló művei még: 
A modern újságírás, Magyar festőművészet, 
Athenaeum, Jókai élete és munkái, Magyar 
hibák, magyar gondok, Szegény ember gaz
dag élete, Az igazi Amerika, Az Árpádkori 
magyar építőművészet stb. A magyar újság
írás egyik legszámottevőbb művelője. Jelen
leg a Pesti Napló belső munkatársa és ú. n. 
csillagos cikkei nagy népszerűségre tettek 
szert. 

Szabó László, min. tan., szül. Eszter
gom, 1870 márc . 12. Középiskoláit szülővá* 
rosában, egyet, t anulmányai t Budapesten vé* 
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gezie. Eleinte ügyvédi pályára készült, de 
1895. állami szolgálatba lépett. 1900. mint j 
pénzügyi fogalmazót a pénzügyminiszteri- | 
umba osztották be. 1926. mint főosztályve- ! 
zető miniszteri tanácsos, a szfőv. pénzügy
igazgatóság vezetője lett. A Bpest székesfő
városi törv. ha tóságnak hivatalból tagja és 
ugyanakkor beválasztot ták a számvevőség 
és a központi pénztár működésére felügyelő 
bizottságba. Mikor 1927. az állami közép
fokú pénzügyi hatóságokat takarékossági 
okokból összeolvasztották, ennek az össze
vont nagyarányú pénzügyi hatóságnak má
sodvezetője lett. Várospolitikai ügyekben 
az említett bizottságban és a közigazgatási 
bizot tságban fejtett ki tevékenységet jelenté
seivel és felszólalásaival. 

Szabó László (irányosi), ügyvéd, szül. 
Klecskemét, 1871 dec. 12. Középiskoláit szü
lővárosában, egyet, t anulmányai ! Bpesten 
végezte. Ügyvédi oklevelének megszerzése 
után 1899. Kecskeméten nyitot t i rodát . A 
város közéletében élénk részt vesz. A vár
megyei törv. hat . bizottságnak 30 éve tagja. 
A r. k. egyház főgondnoka. A magy. kir. 
kormányfőtanácsosi címmel tüntet ték ki. 

Szabó László, közs. bíró. szül. Siófok, 
1882 jún. 16. 1911. Siófok község szolgála
tába, mint közs. pénztáros lépett, 1914. pedig 
bíróvá választották. Végigküzdötte a hábo
rú t és orosz hadifogságba kerül t , ahonnan 
Î918. szökve tért haza. Tagja a közs. képv.-
testületnek, elnöke a Gazdaszövetségnek, az 
önk. Tűzoltóegyletnek, ügyvezető elnöke a 
Hangya szövetkezetnek és a Balatonvidéki 
t aka rékpénz tá r felügy. biz. tagja. Veszprém 
várm. törv. hat. tagja. 

Szabó Laurus , i rgalmasrendi áldozár, 
házfőnök, szül. Kecskemét, 1862 jan. 25. 
1925. házfőnökké nevezték ki Vácott, mely 
minősége melleit gazdasági és lelkészi teen
dőket is végez. 

Szabó Miklós »szeníistvánkirálybaksai), 
államr. kapitány, az útlevélhivatal előadója, 
szül. Bpesi, 1896 máj , 19. Tanulmánya i t Bu
dapesten végezte, ahol á l l amtudományi dok
torátust szerzett. T a n u l m á n y a i n a k befeje
zése u tán a rendőri pá lyára lépett, ahol si
keres működéséért 1922. r endőrkap i t ánnyá 
nevezték ki. Előbb a bűnügyi , majd a köz
igazgatási osztályon működöt t . Jelenleg az 
útlevélosztály előadója. I rodalmi tevékeny
sége nagyrészt rendőri vonatkozású érteke
zéseiből áll, amelyek a különböző rendőr i 
szaklapokban jelentek meg. j 

Szabó Oszkár, árvaszéki elnök, szül. I 
Gyöngyös. 1893 okt. 27. Középiskolai tanul- í 
monyainak befejezése után az egri jogaka- Ί 
déinia hallgatója volt. 1916. Budapesten jog- i 
tudományi doktorrá avatták. 1915. közigaz- ! 
gatási szolgálatba lépett. 1916. gyakornok, ! 
majd tb. aljegyző, 1917. aljegyző, 1918. fő- | 
ispáni titkár. 1919. h. fölevéltárnok, később j 
újból főispáni titkár lett. 1920. az árvaszék- | 
hoz került. 1921. árvaszéki ülnökké, 1925. ι 

tb. elnökké, 1926. h. elnökké, 1928. árva
széki elnökké nevezték ki. Az egri érseki női 
keresk. iskola tanára, az egri községi köz
igazgatási tanfolyam előadója és az egri 
Bükkosztály mint TúÁista Egyesület ügyv. 
elnöke. Élénk társadalmi tevékenységet fejt 
ki és időnként társadalmi jellegű cikkei na
pilapokban és folyóiratokban jelennek meg. 

Szabó Sándor, orszgyűlési képv., szül. 
Ptrügy, 1887 aug. 10. Középiskolai tanul
mányainak befejezése u tán a ptrügyi kör
jegyzőséghoz került , mint gyakornok. Köz
ben a bpesti községi közigazgatási tanfo
lyamon megszerezte a jegyzői oklevelet. 
Később ptrügyi s.-jegyző lett, majd a bpesti 
egyetemen á l lamtud. és jogi doktorá tus t 
szerzett és ügyvédi pá lyá ra lépett. A háború 
alat t harc tér i szolgálatot teljesített és orosz 
hadifogságba esett. Hadi érdemeit számos 
kitüntetéssel ju ta lmazták . 1918. hazaérke
zése u tán ügyvédi vizsgát tett és Tiszalö
kön ügyvédi i rodát nyitott. 1920. kisgazda
pár t i p rogrammal , a tiszalöki kerület kép
viselővé választotta. A tiszántúli részek fel
szabadulása u tán csonka kerülete kiegészül
vén, mandá tumáró l lemondott s az új válasz
táson kisebbségben m a r a d t s ekkor a kor
mányzó Csongrád megye főispánjává ne
vezte ki . 1922. a tiszalöki kerület egységes
pár t i p rogrammal ismét képviselőjévé vá
lasztotta. 1926. régi kerülete küldte az or
szággyűlésbe. Sz. a kisgazdapárt egyik leg
számottevőbb egyénisége. 

Szabó Vendel, egyet. ny. r. t anár , szül. 
Iharosberény (Somogy m.), 1882 máj . 14. 
Középiskolai tanulmányait Bpesten, Nagyka
nizsán és Győrött, egyetemi tanulmányai t 
Bécsben és Rómában végezte. Pápai t. ka
marás , nagyváradi I. szert, egyházmegyei 
áldozópap. 1926. az alapvető hit tan nyilvános 
rendes tanárává nevezték ki. Jelentékeny iro
dalmi tevékenységet fejt ki. Jelentősebb mű
vei: Az egyház téoedhetetlenségének tárgy
köre, A Szentháromságról, Katholicizmus. 
Egyházi és egyházirodalmi munkássága Euró-
paszerte ismert. Könyvei, amelyek idegen 
nyelven is megjelentek, egyházi körökben 
nagy feltűnést kellettek. 

Szabó Zoltán, botanikus , egyetemi nyilv. 
rendes tanár , született Budapest , 1882 nov. 
25. Középiskolai t anu lmánya inak befeje
zése után a budapesti tudományegyetemen 
természetrajzi és földrajzi t anu lmányoka t 
folytatott, majd a breslaui egyelem hallga
tója és asszisztense lett, ahol s. c. 1. dok
torrá avat ták. A budapest i bölcsészkaron 
1905. tanársegéd, 1912. adjunktus , 1913. 
magántanár , az Állatorvosi Főiskolán 1908. 
magántanár , 1913. előadó, 1917. címz. ny. 
rk. tanár , a közgazdasági egyetemen 1921. 
adjunktus , 1923. nyilv. rk. tanár , 1926. nyil
vános rendes tanár és a mezőgazdasági n ö j 

vénytani intézet igazgatója lett. 1916 óla 
rendes tagja a Szent István Akadémiának. 
Szakirodalmi működése széleskörű és jelen-
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iős, öt könyve és számos értekezése jelent 
meg, amelyekkel több kitüntetést is szer
zett, így 1909. a Természettud. Társulat Bu
gái-díját, 1915. a Magy. Tud. Akadémia 
Vitéz-díját. Szerkeszti a Botanikai Közlemé
nyek c. időszaki folyóiratot. 

Szabó Zoltán (szentmártoni) , országgyűl. 
képviselő, szül. Záhony, 1877. Középiskolai 
és egyetemi tanulmányainak befejezése, va
lamint jog- és á l lamtudományi államvizsgá
j ának letétele után, 1898. mint közigazga
tási gyakornok Ung megye kötelékében 
kezdte meg pályafutását. 1900. Nagyberez-
nán szolgabíróvá választották, 1902. tb. fő
szolgabíró, 1916. az ungvári j á rás főszolga-
bírája és megyei tb. főjegyző lett. Később a 
Weker le-kormány Ung és Ugocsa várme
gyék területére önálló ha táskörű kormány-
biztoshelyettessé nevezte ki. A cseh meg
szállás alatt a hűségeskü megtagadása miat t 
kiutasították. 1921. a gyermekvédelem kor
mánybiztosává nevezték ki. Mindkét nem
zetgyűlésnek tagja volt. 1926. a záhonyi ke
rület egységespárti p rog rammal országgyűl. 
képviselőjévé választotta. Az ungmegyei ref. 
egyházmegye főjegyzője, a t i száninneni ref. 
egyházkerület képviselője, gazdasági főta
nácsos. 

Szabóky Alajos (budai), á l lamti tkár , 
szül. Bpesten, 1873 szept. 15. Középiskoláit 
és felsőbb tanulmányait ugyanott végezte és 
1895. a bpesti tud. egyetemen szerezte állam-
tudori oklevelét. Utána a központi statiszti
kai hivatal tisztviselőjévé nevezték ki, hol 
rövidesen feltűnt tehetségével. Ε hivatalában 
a gazdaságstatisztikának és a külkereske
delmi statisztikának megszervezésével irá
nyította magára a figyelmet. Nevéhez fűződik 
a külkereskedelmi statisztika megalapozása 
és ennek korszerű szabályozásáról szóló 
1921. évi LII. törvénycikk megalkotása. 
1917. már a Statisztikai Hivatal aligazgató
jává, 1920. igazgatójává, majd 1924. h. állam
titkárrá nevezték ki. 1924. a pénzügyminisz
ter hívta meg. Azóta a költségvetési, hitel, 
valuta- és vámosztályokat vezette. Egyúttal 
a volt Monarchia likvidálására vonatkozó 
és jóvátételi ügyek irányítója. Az ország 
pénzügyi helyreállításának előkészítése jórészt 
Sz. munkássága és e téren szerzett kiváló 
érdemeit a kormányzó rendkívül meleghangú 
elismerésben részesítette, majd 1926. a csil
lagos II. o. magyar érdemkereszttel tüntette 
ki. A szanálás éveiben Sz. irányította a pénz
ügyi helyreállítás műveleteit és vezette a 
Nemzetek Szövetségének kiküldött főbiztosá
val a pénzügyi kormányzat érintkezését. A 
Nemzetek Szövetségének genfi tárgyalásain 
tevékeny részt vett. A Nemzeti Banknak 
fennállása óta kormánybiztosa. 1925. a Köz
ponti Hitelszövetkezet elnöki teendőivel bíz
ták meg. 1927. a váci választókerület egy
hangúlag választotta országgyűlési képvise
lővé. A kormányzó 1928. miniszteri rangra ] 
emelte. A statisztikában kifejtett tudományos 

munkásságának elismeréséül 1925. a Nem
zetközi Statisztikai Intézet, továbbá a német 
és a magyar statisztikai társaság rendes tag
jává választotta. Sz. sokévi közéleti műkö
dése melett a szakirodalomnak is egyik ki
váló művelője. A külkereskedelmi forgalom 
kérdései, a magyar gazdasági viszonyok ala
kulása és a közélelmezési kérdések felől szá
mos feltűnést keltő cikket és tanulmányt írt. 
önál ló tanulmánya: Javaslat a volt Magyar 
Birodalom Államadósságának mikénti meg
oszlására nézve (1922. Francia nyelven is 
megjelent). Sz. a magyar pénzügyek kiváló 
és elismert szaktekintélye. 

Szabóky Ernő , ny. min. tanácsos, M. B. I. 
alelnöke, szül. Bpest 1875 szept. 11. Kö
zépiskoláit és egyetemi t anu lmánya i t Buda
pesten végezte, ahol 1897. á l l amtudor rá 
avat ták. 1898. ál lami szolgálatba lépett. A 
keresk. min isz té r iumban teljesített szolgá
latot. 1921. mint min. tanácsosi c ímmel és 
jelleggel felruházott min. o. tanácsos ment 
nyugdíjba. 1928. a népjóléti miniszter elő
terjesztésére a ko rmányzó a Magánalk. Biz
tosító Intézet alelnökévé nevezte ki, ahol 
azóta teljesít é rdemekben dús szolgálatot. 

Szabóky Jenő, mérnök, országgyűl. kép
viselő, szül. Kalocsa, 1881. Középiskolai és 
műegyetemi tanulmányainak befejezése, va
lamint mérnöki oklevelének elnyerése után, 
hosszabb európai t anu lmányu ta t tett. 1906. 
a Pestmegyei Sárközi Armentesí tő Társula t 
szakmérnökévé választot ták. 1912. Kalocsa 
képviselőtestületének és Pest megye törv.-
hat . b izot tságának tagja lett. A háború alatt 
századosi r angban harc tér i szolgálatot tel
jesített . A for rada lom ki törésekor nemzeti 
szempontból ér tékes munkásságot fejtett 
ki. A kalocsai e l lenforradalom vezére volt. 
A k o m m u n i z m u s bukása u t án a nemzeti 
hadsereg elővédjéhez csatolt különí tmény 
pa rancsnokakén t működöt t . 1920. a kalocsai 
kerület kisgazdapárt i p rogrammal nemzet
gyűlési képviselőjévé választotta. Szülővá
rosa m a n d á t u m á t a második nemzetgyűlés
ben is megtar to t ta . 1924. az Armentesítő 
Társu la t igazgatófőmérnöke lett. 1926. régi 
kerülete országgyűl. képviselőjévé válasz
totta. 

Szabolcs Ernő , színházi rendező, szül. 
Bpest, 1887. Középiskolái elvégzése u tán a 
bécsi kereskedelmi akadémia hallgatója volt. 
Magyarországra visszatérve az Orsz. Ipar
egylet szolgálatába lépett, ahol a kiállítási 
ügyek intézésével bízták meg. 1911. a szí
nészi pá lyára ment és a városligeti szín
körben, majd különböző vidéki színpadokon 
szerepelt. 1913. a Király Színház szerződ
tette, majd 1920. a Vígszínház t i tkára, 1923. 
a Fővárosi Operettszínház rendezője, 1924. 
helyettes igazgatója lett. 

Szabolcsi Lajos, szerkesztő, szül. Buda-
I pest 1890 okt. 17. A bpesti egyetemen filozó-
j fiai doktorátust szerzett. 1911. az Egyenlőség 

h. szerkesztője, majd 1915. Sz. Miksa halála 
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után, felelős szerkesztője lett. Főbb önálló 
munkái: Rokokó (versek), Vasárnapok (ver
sek), Henry Beque ( tanulmány), A csillag 
fia, Az áruló, A föld. 

Szacsvay András (szacsvai és esztelneki), 
ál lamr. főtanácsos, szül. Esztelnek (Három
szék vm), 1881 okt. 5. Középiskolai és egye
temi tanulmányai t Kolozsvárott végezte, 
ahol á l lamtudományi doktorá tus t nyer t . Ta
nulmányainak elvégzése u tán a hadsereg 
kötelékébe lépett. 1906. a ha tá r rendőrséghez 
nevezték ki. Előbb Brassóban teljesített 
szolgálatott, később a predeáli kirendeltség 
vezetője lett, majd Orsovára helyezték át, 
azután a verseci és a temesvári ha tá r rend
őri kirendeltség vezetésével bízták meg. A 
háború utolsó éveiben F iúméban teljesített 
szolgálatot, az ott létesített ál lamrendőr, 
főkapitányságnál, mint osztályvezető, majd 
a főkapitányság bűnügyi osztályára osztot
ták be. Közben főtanácsossá nevezték ki és 
mint ilyen résztvett a Pestvidéki ker. Fő
kapi tányság megszervezésében, azu tán a 
belügyminisztérium nyomozó osztályába 
rendelték, s ennek megszüntetése u tán is
mét visszakerült a főkapi tányságra , ahol 
sajtóügyekkel foglalkozott. 1927 óta az I. 
ker. kapi tányság vezetője. A III. o. polg. 
hadiérdemkereszt , a koronás a rany érdem
kereszt, a jubi leumi emlékérem a fegyveres 
erők számára, a jubi leumi emlékérem a 
polg. alkalm. számára és az 1912/13. szolg. 
emlékkereszt tulajdonosa. 

Szadeczky József, építési vállaik., szül. 
Ta ta , 1890. A gimnáziumot Tatán végezte, 
gezte, u. o. 1922 óta önálló építési vállal
kozó. A háború t a fronton küzdötte végig. 
A községi képviselőtestület és az ipartestü
let elöl járóságának tagja. Jelentős szerepet 
játszik a közgazdasági és társadalmi élet
ben. 

Szádeezky-Kardoss Lajos (szádecsnei és 
kardosfalvai), egyet. ny. r. tanár, szül. Puszta
falun (Abaúj vm.), 1859 ápr. 5. Középiskolai 
és egyetemi tanulmányainak befejezése, va
lamint tanári és bölcsé§zettudori oklevelé
nek elnyerése után 1883. a bpesti tud. egye
temen a magyar történelem m.-tanárává ké
pesítették. 1891. a kolozsvári egyetemen a 
magyar történelem nyilv. r. tanárává nevez
ték ki. 1900. a párisi világkiállításon bemu
tatott erdélyi műkincseket gyűjtötte össze. 
A háború alatt, mint hadtörténet i író, szá
mos harcteret látogatott meg. Tapasztalatai
ról több hírlapi cikkben és könyvben számolt 
be. A megszálló román csapatok előbb inter
nálták, majd a hűségesü megtagadása miatt 
megfosztották katedrájától és kiutasították 
Erdélyből. Az első nemzetgyűlési választások 
alkalmával Hódmezővásárhely II. kerületé
nek képviselői mandá tumát nyerte el. A 
csángótelepítésnek 1883-ban herceg Odescal-
chi Artúr mellett, főintézője volt, amely 
4000 lakossal szaporította Magyarország né
pességét. 1922—29-ig a szegedi magy. kir. 

Ferenc József-egyetemen adta elő a ma
gyar történelmet s nyugalomba vonulásakor 
a kormányzó elismerésével tüntette ki. Ren
des tagja a Magy. Tud. Akadémiának, tb. 
tagja a lengyel Tud. Akadémiának, tb. dok
tora a vilnói „Báthory-egyetemnek"; a török 
Osmanje-rend lovagja, stb. Történelmi mű
veinek száma a félszázat meghaladja, köz
tük a legutóbbi ,,A székely nemzet története 
és alkotmánya". 

Szagmüller József, esperes apátplébá
nos, szül. Ilmic, 1857. Középiskoláit Győ
röt t és Pozsonyban, teológiai tanulmanya.it  
Esztergomban végezte. 1903 óta Óbudán 
működik . Az óbudai egyházközség megszer
vezése nevéhez fűződik. Számos kul túr- és 
jóléti in tézményt létesített. 1903—1923. a 

j szfővi törv.-hat. tagja volt. A Ferenc József 
Ι hadiékí tményes tisztikereszt tu ladonosa . 
J Szahlender Lajos, egy. m.-tanár, a dro-
i guista továbbképző tanfolyam igazgatója, 

szül. Budapest , 1877 ápr. 27. Tanu lmánya i t 
Kolozsvárott és Budapesten végezte, ugyan
itt lett 1900. vegyészdoktor. Négy éven át 
T h á n és Winkler egy. t anárok mellett asz-
szisztensként dolgozott. 1900. ker. iskolai 
vegytantanár i beosztást kapot t a fővárosnál. 
1908. hivatalos megbízásból külföldi tanul
mányu ta t tett. 1909. megszervezte a dro-
guista szakiskolát, amelynek igazgatója lett. 
1923. a droguista továbbképző tanfolya
mot állí totta fel. 1926. az áruismeret tárgy
köréből egy. m.- tanárrá képesítették. 1927. 
címzetes felsőker. isk. kir. főigazgatóvá ne
vezték ki. Iskolájában az általa berendezett 
vegyi labora tór ium európai viszonylatban is 
az első helyet foglalja el. Szakcikkei a Ter
mészettudományi Közlönyben és más lapok 
hasábjain jelennek meg. A Kereskedelmi Isk. 
Tanárok Nemzeti Szövetségének tb. elnöke. 

Szakács Andor, hír lapíró, v. nemzetgy. 
képv., szül Kecskemét, 1877 nov. 18. Közép
iskolai és jogi tanulmányainak befejezése, 
valamint államtud. államvizsgájának letétele 
után hírlapírói pályára lépett és a Magyar
ország munkatársa lett. 1902. a Szeged és 
Vidéke c. napilapot alapította, majd ismét 
Bpestre került, ahol a Budapesti Hírlap mun
katársaként működött és az Otthon Kör tit
kárává választották. 1912. az Az Est szer
kesztőségének tagja volt, majd a Magyar
ország felelős szerkesztője lett. 1917. megala
pította a Virradatot, amelynek főszerkesztője 
volt. A forradalom után min. tanácsosi rang
ban a Friedrich-kormány sajtófőnökévé ne
vezték ki. Nyugalombavonulásakor az állam
titkári címet kapta. A nemzetgyűlésen a bé
kési kerületet képviselte. Jelenleg a Mai Nap 
főszerkesztője és tulajdonosa. Kitűnő hír lap
írói munkássága mellett szépirodalommal is 
foglalkozik. 

Szakács József, ügyvéd, szül. Kecskemét, 
1879 okt. 14. A budapest i és kolozsvári 
egyetemeken folytatta jogi t anu lmánya i t és 
1901. a kolozsvári egyetemen a jog- és ál-

http://tanulmanya.it
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lamtudományok doktorává avat ták. Miután 
1907» letette az ügyvédi vizsgát, Szegeden 
kezdett ügyvédi gyakorlatot . 1910. az őrgróf 
Pallavicini család mindszentányási hitbizo-
mányának ügyésze lett. A pro le tá rd ik ta túra 
idején rendkívül élénk tevékenységet fejtett 
ki a szegedi el lenforradalmi mozgalmakban . 
Sz. a lapí to t ta meg hatodmagával Szegeden 
az ABC-t (Antibolsevista Comité). A Nemzeti 
Hadsereg toborzóbizottságának alelnöke volt. 
1922. egységespárti programmal a mindszenti 
választókerület küldte a nemzetgyűlésbe. 

Szakáts István (szenterzsébeti), tvszéki 
elnök, szül. Brád, 1872 máre . 20. Középisko
láit Szászvároson, egyet, t anu lmányai t Ko
lozsvárott végezte. Tanu lmánya inak befeje
zése után, mint közigazgatási gyakornok 
közszolgálatba lépett és 1897. bírói vizsgát 
tett. 1898. Kőrösbányán bíróvá neveztek ki, 
ahol 1909-ig működöt t . 1909. Algyógyon, 
majd Pet rozsényban vezető j á rásb í ró lett, 
később Kecskemétre kerüli , ahol 1926-ig, 
mint a já rásbí róság elnöke működöl t és az
óta mint a kecskeméti tvszék elnöke fejt ki 
értékes tevékenységet. A II. o. polg. hadi
érdemkereszttel tünte t ték ki. 

Szakolczay Lajos, kúriai bíró, tvszéki 
elnök, szül. Arad, 1868 febr. 7. Középiskolai 
tanulmányainak befejezése u tán a bpesti 
lud. egyetem hallgatója lett. 1897. bírói vizs
gát tett Bpesten. Működéséi az a radi j á rás 
bíróságnál, mint joggyakornok kezdte meg. 
1893. aljegyzővé nevezték ki, 1898. a ba t to-
nyai bírósághoz a l járásbíróvá nevezték ki.. 
1901. az aradi ügyészség alügyészévé léptet
ték elő, 1905. az ügyészség elnöki méltósá
gába emelkedett . 1914. a nyíregyházai tör
vényszék elnökévé nevezték ki. 1918. ismét 
Aradra került, mint a tvszék elnöke. A román 
megszállás miat t el kellett hagynia Erdélyt . 
1921. a gyulai kir. törvényszék elnöki székét 
foglalta el és érdemei elismeréséül kúr ia i 
bírói címet kapott . Arad, Szabolcs, Csanád 
és Torontál vmegyék törv.-hat. bizottságá
nak tagja volt. A polg. és ka tonai jubi leumi 
emlékérem tulajdonosa. 

Szálai Emil, ügyvéd, szül. Makó, 1871 
nov. 5. Középiskolai és egyetemi tanulmá
nyait a fővárosban végezte, ugyanitt sze
rezte jogtudori és ügyvédi oklevelét, majd a 
fővárosban ügyvédi irodái nyitott. A bpesti 
ügyvédtársadalom kimagasló alakja, kiváló 
jogász, a szerzői jog és a színpaddal össze
függő jogi kérdések egyik legalaposabb is
merője. A jogi szakirodalom terén jelentős 
munkásságot fejtett ki. Főbb művei: Magyar 
szerzői jog, Λ berni unió és A szerzői jog a 
katonai büntetőtörvénykönyvben. Szakcikkei 
különböző heti- és napilapokban jelennek 
meg. Egyidőben szépirodalommal is foglal
kozott, több színmüvet fordított francia, né
met és spanyol nyelvből. Λ Magyar Színpadi 
Szerzők tb. ügyészié, a Magyar Színigazgatók 
Szövetségének jogtanácsosa, az Orsz. Ma
gyar; Ifíaregyesület választmányi tagja és a 

Magy. Iparjogvédelmi Egyesület szerzői jogi 
szakosztályának társelnöke. 

Szalay Károly, polg. isk. igazg., szül, 
Kecskemét, 1871 nov. 21. Középiskoláit 
Kecskeméten, a teológiát Nyi t rán és egyet, 
t anu lmánya i t Kolozsvárott végezte. Eleinte 
különböző vidéki városokban, a kegyes ta
ní tórend kötelékében tanároskodot t . 1905. 
a rendből kilépve Sopronban és Rákospalo
tán tanítot t . 1913. az ú jonnan felállított köz
ségi polg. isk. igazgatójává választották. A 
k o m m ü n alatt elmozdítot ták állásából. 
Élénk részt vett Rákospalota társadalmi éle
tében mint a Keresztényszocialista Párt el
nöke; a pudapest i polg. isk. tanárok alel
nöke, a Petőfi Társaság tagja. Cikkei a Nép 
c. nap i lapban jelentek meg. 

Szalay László (zalai), író, szül 1879. No
velláit a különböző napilapok közlik. Szuhay 
novellák c. kötetévei tűnt fel. önál ló művei: 
Ez a föld, Mihály bácsi, Szép város Jeruzsá
lem, Színház, Mirabeau, A. tatárjárás. írásai 
jóízűen magyarosak és erős megjelenítő erő
vel elevenítik meg a magyar Alföld életét. 
.4 zsidó nők története c. kötetével nagy fel
tűnést keltett. A ta lmudtudomány jeles is
merője. 

Szalay Sándor, ügyvéd, városi főügyész, 
szül. Salgótarján, 1881 márc . 8. Középisko
láit Losoncon, az egyetemet Buditpeslen vé
gezte. Jogi és á l l amtudományi oklevelet 
nyert . Az ügyvédi vizsga letétele u tán ügy
védi i rodát nyitott Újpesten. A háborúban 
katonai érdemkeresztet, Signum Laudiszt. 
bronz vitézségi érmet , sebesülési érmet és 

! Károly-csapatkeresztet kapot t . 1912. az Ûj-
| pesti Függetlenségi P á r t elnökévé, 1925L 'á-
j rosi főügyésszé választották. Egyháztanácsos 
I és számos egyesület vezetőségében foglal he

lyet. 
Szalvendy Ödön, ügyvéd, szül. Karanes-

keszi, 1885. Középiskoláit Losoncon, egyet, 
tanulmányai t Bpesten végezte. 1910. diplo
mát nyert és 1911. Salgótarjánban ügyvédi 
irodát nyitott. A háborúban mint tart. fő-

i hadnagy harctéri szolgálatot teljesített és 
3 Signum Laudist, a III . o. hadiérdemkeresz-
iet és a Károly-csapatkeresztet kapta meg. A 
Salgótarjáni Takarékpénztár ügyésze. 

Számord Ignác, áldozópap, író, sziü. 
Tapsony, 1857 aug. 25. Középiskoláit és teo
lógiai tanulmányai t Esztergomban végezte. 
1880. pappá szentelték. Eleinte különböző 
vidéki városokban, majd Esztergomban lel-
készkedett és 1892. ugyanott kisdedóvónő-
képzőintézeti igazgató lett. 1902. pápai tb. 
káplánná nevezték ki. Az egyházi irodalom 
terén széleskörű tevékenységet fejt ki. Peda
gógiai és egyházi értekezései különböző fo
lyóiratokban jelennek meg. Önálló művei: 
Az esztergomi Szt. Anna-templom története, 
Kicsinyek áhítata, Énekfüzér, Kisdednevelés 
és módszertan c. munkája pályadíjat nyert. 
1916—1926. a főegyházmegye helyettes fő
tanfelügyelője volt. Városi képv.-testületi és 
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megyei törv.-hat biz. tag. A Kath. Tanügyi 
Tanács tagja. 1921 óta c. kanonok, az Eccl. 
et pontif. pápai kitüntetés tulajdonosa. 

Szundtner Pál , egy. nyilv. r. tanár , szül. 
Dunaföldvárott, 1884 dec. 4-én. Középiskolai 
és egyetemi tanulmányainak befejezése, va
lamint a politikai tudományok doktorává 
történt felavatása u tán a vallás- és közok
tatásügyi minisztér ium tisztviselője lett. 
1911. a nagyváradi jogakadémia közjogi és 
politikai tanszékét nyerte el. 1915. egyetemi 
magántanár i képesítést nyert . 1917. a ko
lozsvári egyetemre a magy. közjog nyilv. 
r. t anárává nevezték ki. 1919. a külügymi
nisztérium Békeelőkészítő I rodájának, il
letve az Orsz. Menekültügyi Hivatalnak ke
belében működöt t és mint ilyen a kolozs
vári egyetem újjászervezése, valamint a me
nekült magyar főiskolai ifjúság érdekében 
fejtett ki értékes tevékenységet. Tanszékét 
az új székhelyére, Szegedre telepített ko
lozsvári egyetemen is megtar tot ta s egyben 
a Főiskolai Tanulmányi és Pályaválasztás i 
Tájékoztató Intézet vezetésével is megbíz
ták. 1928. a bpesti tud. egyetem polit ikai 
tanszékére hívták meg. A Szt. I s tván-akadé
mia r. tagja. Volt felsőházi tag. Főbb mun-
Tiái: Az államcél elméletei (1911). Az alattvalói 
engedelmesség problémája (1914). A jog- és 
államtudományi továbbképzés jövő szerve
zése (1916). A magyar főiskolai ifjúság vál
sága (1927). 

Szántó Endre, r.-t. vezérigazgató, szül. 
Nagymihály, 1894 júl. 7. Középiskolai tanul
mányai t Miskolcon végezte, majd Európa és 
Amerika különböző városaiban folytatott ta
nulmányokat . Mint a Hajós és Szántó Elek
tromos gyár r.-t. vezérigazgatója, a községek 
villamosítása körül fejt ki hasznos tevékeny
séget. 1923. megalapította az Agrolux r.-t.-ol, 
amely a községek és vármegyék villamosí
tásával foglalkozik. Veszprém vármegye vil
lamosításának előkészítő munkálatai t a kö
zelmúltban fejezte be. A H. Sz. r.-t.-nak Ju
goszláviában és Romániában saját vállalatai 
vannak. 

Szántó Gergely, szobrászművész, szül. 
Velence (Fehér m.), 1886 dec. 6. Iskoláit 
Bpesten és Drezdában végezte. Szobrásznak 
készült, majd festő lett. Grafikával is foglal
kozott. A háború u tán visszatért a szobrá
szathoz. 1913. évben az okmánybélyeg-pályá
zaton első és második díjat nyert. Magyar 
Pantheon címen éremsorozatot készített ne
ves magyar írókról. A Jókai síremlékpályá
zaton, a Federation Aéronautique Interna
tional nemzetközi dí jérempályázatán díjat 
nyert. Philadelphiában aranyérmet kapott. 
1925-i fémpénz-pályázaton 3 díjat és 1929-in 
1 díjat nyert. Számos közéleti nagyság port
réját mintázta meg. Igen sok külföldi kiállí
táson vett részt. Műveinek nagy részét bpesti 
és vidéki múzeumok vásárolták meg. Tagja 
a Képzőművészek Egyesületének és a Mun
kácsi Céhnek. 

Szántó Menyhért , ny. h. á l lamti tkár , 
szül. Kalocsa, 1860 nov. 1. Középiskolai, gaz
dasági akadémiai és egyetemi tanulmányai
nak befejezése után, 1883. a gödöllői kir. 
uradalom szolgálatába lépett, majd a föld
művelésügyi minisztériumba helyezték. 1904. 
miniszteri osztálytanácsossá lépett elő. 1906. 
a Társadalmi Múzeum igazgatója lett. 1917. 
min. tanácsossá nevezték ki. 1925. h. állam
titkári rangra emelkedett, nyugdíjba vonult 
és az Élet és Egészség c. folyóirat felelős 
szerkesztői teendőit vállalta el. I rodalmi té
ren sokirányú és terjedelmes munkásságot 
fejtett ki. önál ló művei : Szövetkezés, Az ál
lam és társadalom feladata a munkásvéde-
lem terén, Küzdelem a ' ̂ betegségek ellen, 
Köztárházak, A TársadaLní Múzeum feladata, 
Népszerű előadások vezérfonala. 

Szánthó Mihály, zeneszerző, szül. Vilá
goson, 1896. Középiskoláit és zenei tanulmá
nyait Aradon és Wienben végezte. Rosée 
taní tványa volt. Szerzeményei nagy része 
még akadémikus korában jelent meg, me
lyekkel őszinte sikert aratott . Ismertebb mű
vei: Mit susog a fehér akác. 3 felvonásos 
operett. A felség csókja és A kölcsönkért 
feleség, 3 felvonásos daljáték. 

Szántó Samu, városi tanácsnok, szül. 
Nemesszalók (Veszpém m.), 1882 aug. 3. Kö
zépiskoláit és a jegyzői tanfolyamot Buda
pesten végezte. 1905 óta Pesterzsébet szol
gála tában áll. Mint jegyző tevékeny részt 
vett a várossá való á ta lakulás munká la ta i 
ban. 1923. pénzügyi tanácsnokká választot
ták. A k o m m ü n alatt elmozdították állá^ 
ból, majd visszahelyeztetve, a város zilaTE 
pénzügyi viszonyainak rendbehozata lával 
szerzett érdemeket . 

Szapár József, kir. főügyész, szül. Eger, 
1868 ápr. 14. Középiskoláit és jogi tanulmá
nyait szülővárosában végezte, jogi doktorá
tust Kolozsvárott nyert. 1892. az egri tvszék 
joggyakornoka lett és 1889. az ügyészi pá
lyára lépett. 1906. szabadkai, majd szegedi 
kir. ügyész lett és mint ilyen a dr. Nagy 
György elleni, u. n. köztársasági perekben 
a közvádat képviselte. 1914. pécsi kir. fő
ügyészhelyettessé nevezték ki. 1916—1920. 
Pozsonyban működött , majd a bpesti kir. 
főügyészségen nyert beosztást. 1921 óta Pécs 
kir. főügyésze. A pécsi Erzsébet egyetemen 
a jogtudományi államvizsgázó bizottság kül
tagja. 1896. Szirmok címen verseskötete je
lent meg. 

Szápáry Frigyes (gróf), ny, nagykövet, 
szül. Bpest, 1869 nov. ő. Középiskoláit és az 
egyetemet Bécsben végezte. 1901. a diplo
máciai pá lyára lépett és a római quir inál i 
nagykövetséghez kapott beosztást. 1903. 
Berlinbe került , mint követségi t i tkár Szö-
gyén-Marich László gróf akkor i nagykövet 
mellé. 1907. visszarendelték Bécsbe és gróf 
Aerenthal külügyminiszter mellett, mint ka
binetfőnökhelyettes teljesített szolgálatot. 
1910. mint kabinetfőnök, az elnöki osztály 
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vezetője lett, majd gróf Berchtold külügymi
niszter hivatalbalépése alkalmával politikai 
osztályfőnök lett. Ugyanebben az évben lett 
v. b. t. t. 1913. szenpétervári nagykövetté ne
vezték ki és ott 1914. aug. 6-án a monarchia 
hadüzenetét Sz. nyújtotta át az orosz kor
mánynak. A háború alatt a közös külügymi
nisztériumban működött. Az utolsó közös kül
ügyminiszternek, gr. Andrássy Gyulának ta
rozásakor mondott le. 

Szapáry György (gróf), nagybirtokos, 
felsőházi tag, szül. Bpest, 1865 márc. 27. 
Tanulmányainak befejezése után jásznagy
kunszolnokmegyei kiterjedt birtokainak ke
zelését vette át. örökös jogon tagja volt a 
régi főrendiháznak. Egyidőben, mint Jász
nagykunszolnok m. főispánja működött. A 
kommün alatt letartóztatták és a román 
megszállás idejében is sok zaklatásnak volt 
kitéve hazafias magatartásáért. Megyéjében 
sokat fáradozott a társadalmi béke helyreál
lítása érdekében és értékes munkásságot 
fejtett ki a vm. mezőgazdasági életének fel
lendítése terén. Vezető szerepe van a me
gyei gazdasági egyesületben, az állattenyész
tés felvirágoztatásában és a mezőgazdasági 
kamara irányításában. Az új felsőházba az 
örökösjogú főrendi családok küldték be. 

Szapáry István (gróf), földbirtokos, v. 
főrendiházi tag, szül. Abony, 1858 május 
21. A pozsonyi hadapródiskola elvégzése 
után a cs. és kir. 7. huszárezredben, mint 
hadnagy teljesített katonai szolgálatot. 1884. 
megnősült és ezidőtől fogva birtokán gaz
dálkodik, örökös jogon tagja volt a főren
diháznak és örökös tagja Pest megye törv.-
hat. bizottságának. Cs. és kir. kamarás. 

Szapáry Lajos (gróf, muraszombati, szé-
csiszigeti és szápári), nagybirtokos, országy-
gyülési képviselő, szül. Abony, 1886. Közép
iskolai és gazdasági akadémiai tanulmányai
nak, valamint önkéntesi évének leszolgálása 
után jogtudori oklevelet szerzett. 1912. Pest 
vmegye kötelékében kezdte meg pályafutá
sát. A háborúban harctéri szolgálatot telje
sített. 1916. vm. aljegyző lett. 1921. nyug
díjba vonult. A második nemzetgyűlésbe 
az albertirsai kerület egységesnárti pro
grammal küldte. A frankügy politikai hát
terének megvizsgálására kiküldött parla
menti bizottság tagja volt. 1926. régi kerü
lete országgyűlési képviselőjévé választotta. 
Pest vmegye törv.-hat. bizottságának tagja. 
Számos gazdasági és társadalmi egyesület 
kebelében tölt be vezető szerepet. 

Szapáry László (gróf, muraszombati, 
szécsiszigeti és szápári), rendk. követ és 
meghatalmazott miniszter, szül. Pekárta, 
1864 máj. 16. Tanulmányainak befejezése 
után, diplomáciai pályára lépett és mint 
követségi attasé, Londonban kezdte meg 
működését. 1892. Lovrinban, szabadelvű
párti programmal, képviselői mandátumot 
nyert. 1896. Muraszombat választotta kép
viselőjévé, majd Fiume kormányzójává ne

vezték ki. 1898. belső titkos tanácsosi mél
tóságra emelkedett. 1903. elvi okokból le
mondott a fiumei kormányzóságról és a 
főrendiházban közgazdasági kérdésekkel 
foglalkozott. 1922. a londoni m. kir. követ
ség vezetését, mint rendkívüli követ és meg
hatalmazott miniszter vette át. 

Szarka Lajos, tanítóképző-intézeti igazg. 
szül. Máramarossziget, 1875. Tanulmányainak 
befejezése után mint tanítóképzőintézeti ta
nár működött. 1909. Modoron igazgató lett 
és 1923 óta a pápai kir. áll. tanítóképző-in
tézetet vezeti. Értékes szakcikkei különböző 
lapokban jelentek meg. 

Szarvas Ede, isk.-igazg., szül. Dévény
ben, 1881 nov. 18. Tanulmányait Budapesten 
és Pápán végezte. Eleinte vidéki városokban 
tanítóskodott, 1903-tól a kispesti áll. el. is
koláknál mint tanító működött. 1919. u. o. 
igazgató-gondnok lett. Résztvett a háború
ban és szolgálataiért kitüntetésben része
sült. Lelkes munkása a pedagógiai karnak, 
több tankönyvet írt és állandó cikkírója a 
szaklapoknak. 

Szarvas Jenő, gyáros, szül. Tóváros, 1872 
ápr. 28. Tatatóvároson 33 éve önálló gyár
iparos. A város közéletének tevékeny alakja. 
A megyei törv.-hat. bizottság, a községi kép
viselőtestület és a Közgazdasági Takarék 
igazgatóságának tagja. 

Szarvasy Imre, egyet. ny. r. tanár, felső
házi tag, szül. Bpest, 1872. Középiskolai ta
nulmányainak befejezése után a bpesti mű
egyetem vegyészi és a bpesti tud. egyetem 
bölcsészeti karának hallgatója volt. 1894. 
vegyésztudori oklevelet nyert. 1896. a böl
csészeti doktorátust is megszerezte. Működé
sét, mint a bpesti műegyetem tanársegéde 
kezdte meg. 1897. hosszabb európai körutat 
tett. 1899. hazatérése után müegyet. adjunk
tus lett. 1900. m.-tanári képesítést nyert. 
1902. a kémiai tanszék nyilv. rendkívüli 
tanárává, 1905. a műegyetem kémiai tanszé
kének ny. r. tanárává nevezték ki. 1910. a 
Magy. Tud. Akadémia lev. tagjává válasz
totta. 1922. pedig az akadémia r. tagjai so
rába került. Szakirodalmi működése az elek
trokémia és a vegyészeti ipar más ágaza
tain, különösen kiváló. Tanulmányait több 
idegen nyelvre lefordították, összeköttetést 
tart fenn a külföldi tudományos körökkel, 
amelyekben elsőrangú hírnévnek örvend. A 
Szent István-Akadémia tagja. Felsőházi taggá 
a kir. József műegyetem választotta. 

Szász Alfréd, kir. főbakteriológus, föisk. 
tanár, szül. Pécs, 1877 szept. 15. Középisko
láit Pécsett, majd Bpesten, főiskolai tanul
mányait Bpesten végezte. 1903. állatorvosi 
oklevelet nyert. Működését az áll. bakterio
lógiai intézetnél kezdte meg, mint tanár
segéd, előbb Preisz Hugó, majd Aujeszky 
Aladár mellett. 1907. állatorvosi doktori cí
met nyert a bpesti Állatorvosi Főiskolán. 
Megszervezte az Áll. Ojtóanyagtermelő Inté
zetet, amelynek igazgatója lett. 1914-ben a 
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vezetője lett, majd gróf Berchtold külügymi
niszter hivatalbalépése alkalmával politikai 
osztályfőnök lett. Ugyanebben az évben lett 
v. b. t. t. 1913. szenpétervári nagykövetté ne
vezték ki és ott 1914. aug. 6-án a monarchia 
hadüzenetét Sz. nyújtotta át az orosz kor
mánynak. A háború alatt a közös külügymi
nisztériumban működött. Az utolsó közös kül
ügyminiszternek, gr. Andrássy Gyulának ta
rozásakor mondott le. 

Szapáry György (gróf), nagybirtokos, 
felsőházi tag, szül. Bpest, 1865 márc. 27. 
Tanulmányainak befejezése után jásznagy
kunszolnokmegyei kiterjedt birtokainak ke
zelését vette át. örökös jogon tagja volt a 
régi főrendiháznak. Egyidőben, mint Jász
nagykunszolnok m. főispánja működött. A 
kommün alatt letartóztatták és a román 
megszállás idejében is sok zaklatásnak volt 
kitéve hazafias magatartásáért. Megyéjében 
sokat fáradozott a társadalmi béke helyreál
lítása érdekében és értékes munkásságot 
fejtett ki a vm. mezőgazdasági életének fel
lendítése terén. Vezető szerepe van a me
gyei gazdasági egyesületben, az állattenyész
tés felvirágoztatásában és a mezőgazdasági 
kamara irányításában. Az új felsőházba az 
örökösjogú főrendi családok küldték be. 

Szapáry István (gróf), földbirtokos, v. 
főrendiházi tag, szül. Abony, 1858 május 
21. A pozsonyi hadapródiskola elvégzése 
után a cs. és kir. 7. huszárezredben, mint 
hadnagy teljesített katonai szolgálatot. 1884. 
megnősült és ezidőtől fogva birtokán gaz
dálkodik, örökös jogon tagja volt a főren
diháznak és örökös tagja Pest megye törv.-
hat. bizottságának. Cs. és kir. kamarás. 

Szapáry Lajos (gróf, muraszombati, szé-
csiszigeti és szápári), nagybirtokos, országy-
gyűíési képviselő, szül. Abony, 1886. Közép
iskolai és gazdasági akadémiai tanulmányai
nak, valamint önkéntesi évének leszolgálása 
után jogtudori oklevelet szerzett. 1912. Pest 
vmegye kötelékében kezdte meg pályafutá
sát. Á háborúban harctéri szolgálatot telje
sített. 1916. vm. aljegyző lett. 1921. nyug
díjba vonult. A második nemzetgyűlésbe 
az albertirsai kerület egységesnárti pro
grammal küldte. A frankügy politikai hát
terének megvizsgálására kiküldött parla
menti bizottság tagja volt. 1926. régi kerü
lete országgyűlési képviselőjévé választotta. 
Pest vmegye törv.-hat. bizottságának tagja. 
Számos gazdasági és társadalmi egyesület 
kebelében tölt be vezető szerepet. 

Szapáry László (gróf, muraszombati, 
szécsiszigeti és szápári), rendk. követ és 
meghatalmazott miniszter, szül. Pekárta, 
1864 máj. 16. Tanulmányainak befejezése 
után, diplomáciai pályára lépett és mint 
követségi attasé, Londonban kezdte meg 
működését. 1892. Lovrinban, szabadelvű-
párti programmal, képviselői mandátumot 
nyert. 1896. Muraszombat választotta kép
viselőjévé, majd Fiume kormányzójává ne

vezték ki. 1898. belső titkos tanácsosi mél
tóságra emelkedett. 1903. elvi okokból le
mondott a fiumei kormányzóságról és a 
főrendiházban közgazdasági kérdésekkel 
foglalkozott. 1922. a londoni m. kir. követ
ség vezetését, mint rendkívüli követ és meg
hatalmazott miniszter vette át. 

Szarka Lajos, tanítóképző-intézeti igazg. 
szül. Máramarossziget, 1875. Tanulmányainak 
befejezése után mint tanítóképzőintézeti ta
nár működött. 1909. Modoron igazgató lett 
és 1923 óta a pápai kir. áll. tanítóképző-in
tézetet vezeti. Értékes szakcikkei különböző 
lapokban jelentek meg. 

Szarvas Ede, isk.-igazg., szül. Dévény
ben, 1881 nov. 18. Tanulmányait Budapesten 
és Pápán végezte. Eleinte vidéki városokban 
tanítóskodott, 1903-tól a kispesti áll. el. is
koláknál mint tanító működött. 1919. u. o. 
igazgató-gondnok lett. Résztvett a háború
ban és szolgálataiért kitüntetésben része
sült. Lelkes munkása a pedagógiai karnak, 
több tankönyvet írt és állandó cikkírója a 
szaklapoknak. 

Szarvas Jenő, gyáros, szül. Tóváros, 1872 
ápr. 28. Tatatóvároson 33 éve önálló gyár
iparos. A város közéletének tevékeny alakja. 
A megyei törv.-hat. bizottság, a községi kép
viselőtestület és a Közgazdasági Takarék 
igazgatóságának tagja. 

Szarvasy Imre, egyet. ny. r. tanár, felső
házi tag, szül. Bpest, 1872. Középiskolai ta
nulmányainak befejezése után a bpesti mű
egyetem vegyészi és a bpesti tud. egyetem 
bölcsészeti karának hallgatója volt. 1894. 
vegyésztudori oklevelet nyert. 1896. a böl
csészeti doktorátust is megszerezte. Működé
sét, mint a bpesti műegyetem tanársegéde 
kezdte meg. 1897. hosszabb európai körutat 
tett. 1899. hazatérése után műegyet. adjunk
tus lett. 1900. m.-tanári képesítést nyert. 
1902. a kémiai tanszék nyilv. rendkívüli 
tanárává, 1905. a műegyetem kémiai tanszé
kének ny. r. tanárává nevezték ki. 1910. a 
Magy. Tud. Akadémia lev. tagjává válasz
totta. 1922. pedig az akadémia r. tagjai so
rába került. Szakirodalmi működése az elek
trokémia és a vegyészeti ipar más ágaza
tain, különösen kiváló. Tanulmányait több 
idegen nyelvre lefordították, összeköttetést 
tart fenn a külföldi tudományos körökkel, 
amelyekben elsőrangú hírnévnek örvend. A 
Szent István-Akadémia tagja. Felsőházi taggá 
a kir. József műegyetem választotta. 

Szász Alfréd, kir. főbakteriológus, főisk. 
tanár, szül. Pécs, 1877 szept. 15. Középisko
láit Pécsett, majd Bpesten, főiskolai tanul
mányait Bpesten végezte. 1903. állatorvosi 
oklevelet nyert. Működését az áll. bakterio
lógiai intézetnél kezdte meg, mint tanár
segéd, előbb Preisz Hugó, majd Aujeszky 
Aladár mellett. 1907. állatorvosi doktori cí
met nyert a bpesti Állatorvosi Főiskolán. 
Megszervezte az Áll. Ojtóanyagtermelő Inté
zetet, amelynek igazgatója lett. 1914-ben a 
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védő- és gyógyítóojtások m.-tanárává képe
sítették a bpesti m. kir. állatorvosi főiskolán, 
ahol e tárgynak ma is előadója. Mint az Áll. 
Ojtóanyagtermelő Intézet igazgatója, 1922-
ben nyugdíjba vonult. Azóta saját bakterio
lógiai és ojtóanyagtermelő intézetében foly
tatja tudományos munkálkodását . A II. o. 
polg. hadiérdemkereszt tulajdonosa. Szakiro
dalmi tevékenysége közismert. Bakteriológiai 
szakcikkeit különböző bel- és külföldi szak
lapok közlik. Baktériumok és baktériumter-
mékek, mint védő- és gyógyítóanyagok c. 
munkája 1912. jelent meg. 

Szász Ernő , r.-t. vezérigazg., szül. Szája 
(Torontál m.), 1881 jún. 9. Tanulmányainak 
befejezése után a szegedi Kenderfonónál 
kezdte pályafutását, majd a Hungária Ken-
derfonógyár igazgatója volt. A vállalat fúziója 
után a Magyar Kender, Len és Jutagyár r.-t. 
vezérigazgatója lett. Értékes működésének el
ismeréséül a m. kir. kormányfőtanácsosi 
címmel tüntették ki. 

Szász Gyula, r.-t. igazg., szül. Nagyvá
rad, 1875. Tanulmányai t Bécsben végezte, 
majd a bankpályára lépett. Később Kölcsö
nös Tűzkár és Janus biztosító intézet szolgá
latába lépett, ahol már 31 éve dolgozik és a 
magyarországi intézet igazgatója lett. A há
borúban mint százados vett részt. A bizto
sítási szakirodalom terén élénk munkásságot 
fejt ki. 

Szász Károly (legifjabb), író, v. b . t. t. 
miniszteri tanácsos, a Budapesti Közlöny 
szerkesztője, szül. Szabadszálláson, 1865 nov. 
11. Középiskolái után a bpesti tud. egyete
men végezte a jogot és doktori oklevelet 
szerzett. Utána nagyobb külföldi tanulmány
utakat tett. 1888. lépett a közoktatásügyi 
minisztérium szolgálatába. Az évek során mi
niszteri tanácsossá lépett elő. 1910. az enyingi 
kerület munkapár t i programmal képviselő
jévé választotta. A parlamentnek jegyzője, 
majd 1913. alelnöke, 1917. elnöke lett. A 
proltárdiktatúra alatt túszként letartóztat
ták. 1919. a Budapesti Hírlap kötelékébe lé
pett. Sz.-nak termékeny és értékes irodalmi 
múltja van. önál ló munká i : Balogh hadnagy 
története (1899), Versek (1908), Tisza István 
élet- és jellemrajza (1920), Várszínházi em
lékek (1921), Emlékezés a vörös uralomra 
(1922), Emlékek (1925), Színésznők (1926), 
A szabadfalvi pap leánya. (Verses regény, 
1927). Képek és történetek (1928). Színre
került darabjai : A múzsa (1892, Nemzeti 
Színház), Katolnai úr házasodik (1894, Nem
zeti Színház), Kántorné (1907, Nemz. Szín
ház), A botrány c. vígjátékával elnyerte a 
M. Tud. Akadémia Teleki-díját (1897). Sz. 
a M. Tud. Akadémia levelező tagja és a Kis
faludy Társaság rendes tagja. Utóbbinak né
hány éven át t i tkára volt. A 8 Órai Újság 
színibírálója, az Irodalomtörténet i Társaság 
alelnöke. Több éven át tagja volt az Orszá
gos Színművészeti Tanácsnak. 

Szász Kornél, a B. H. É. V. h. igazgatója, 
szül. Kosárfalva, 1885 dec. 24. Középisko
láinak elvégzése után a bpesti Műegyetemen 
mérnöki tanulmányokat folytatott, majd a 
B. H. É. V. szolgálatába lépett, ahol mint 
mérnök, majd mint főmérnök és műszaki 
főtanácsos működöt t . Értékes tevékenységét 
a H. Ë. V. építkezéseinek és fejlesztésének 
szolgálatában fejti ki. 

Szász Ottó födbirtokos, szül. Baja, 1879. 
Középiskoláit Bpesten. a gazd. akadémiát 

Magyaróvárott végezte. Ezután gazdasági 
gyakornok volt. A megszállás alatt, hazafias 
magatar tásáér t a szerbek letartóztatták. A 
bajai th. biz. és a Duna-Tiszaközi Mezőgazd. 
Kamara tagja. 

Szász Ödön, nagykereskedő, szül. Bpesl, 
1885 dec. 2. Iskoláinak befejezése u tán kül
földön folytatta tanulmányait és mint mun
kás különböző textilgyárakban működöt t . 
Hazatérve, 20 éves korában, atyjának, 
Schwarcz Lajosnak üzletét vette át és ne
gyedszázados eredményes munkásság u tán cé
gét hata lmasan felvirágoztatta. Nevéhez fű
ződik a Szabó-Otthon megteremtése. Meg
indította a Szabó-Otthon c. szakfolyóiratot 
és áldozatkészségével sokat tett a szabóipa
rosság szociális helyzetének javítása érde
kében. 

Szász Rudolf, ügyv. igazg., szül. Bor-
sicz, 1890 szept. 28. A Keresk. Akadémia el
végzése után, 1912. a zsákszakmában önálló
sította magát. Cégét 1922. részvénytársasággá 
alakította át, amelynek azóta ügyv. igazga
tója. A zsákszakmában elismert szaktekin
tély. A Zsák- éc Ponyvakereskedők Egyesüle
tének elnöke. Az Omke és a Kereskedelmi 
Csarnok választmányi tagja, az Okisz igaz
gatóságának, a Schlesinger és Tsa Zsákkeresk. 
r.-t. igazgatóságának és az O. T. I. választmá
nyának tagja. 

Szaszovszky László, főorvos, szül. Bnest, 
1879 máj . 26. Tanulmányai t Bpesten végezte 
és orvossá avatták. Hosszabb külföldi tanul
mányutat tett. 1914. betegsége dacára be
vonult és 49 hónapot töltött a fronton, mint 
ezredorvos. 6 éven át a magyar Vöröskereszt 
nőgyógyászati alorvosa volt, 3 évig a II. sz. 
(Jendrássik-féle) belklinikán működöt t . 1910. 
a Ferenc József-kórház főorvosi hivatalának 
szaksegédjévé hívták meg. 1921 óta a M. B. 
I. vezető-főorvosa. Orvosi és egyéb társ. egye
sületekben számos népies és tudományos 
előadást tartott. A Dunajobbparti orvostársa-
ság elnöke, r z Országos Közegészségügyi 
Egyesület, a Munkaképtelen Orvosok Segély
egylete választmányának tagja. 

Szászy Béla (szászi), á l lamti tkár , szül. 
Pocsmegyeren, 1865 nov. 26. Kiözépiskoláit 
a váci piar is ta g imnáziumban és a bpesti 
ref. főgimnáziumban, jogi t anu lmánya i t a 
budapesti egyetemen végezte. Utána 3 éven 
át a kecskeméti jogakadémia t anára volt. 
Innen bírói szolgálatba lépett, majd az 
igazságügyminisztér iumba rendel ték, hol 
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1913. már miniszteri tanácsossá lett. 1918. 
h. ál lamti tkárrá és ez évben ál lamti tkárrá 
nevezték ki. A k o m m u n i z m u s bukása u tán 
1919. rövid ideig igazságügyminiszter volt, 
azután megint elfoglalta á l lamti tkár i állá
sát. 1924. miniszteri rangosztályba sorol
ták. Hosszú szolgálata alatt főként törvény
előkészítő munkásságot fejt ki és éveken át 
volt ezen osztály vezetője. — Nagyrészt az 
ő nevéhez fűződik a házassági törvénynek 
és végrehajtási rendeleteinek, a büntető no
vellának, a rendőri büntető el járásnak és a 
polgári törvénykönyv javasla tának előké
szítő munkála ta . Sz. alkotása az a lkotmá
nyosság helyreáll í tásáról szóló 1920. évi 
I. t.-c. is. A polgári törvénykönyv javaslat
nak szerkesztő bizottsága élén végzett ér
demes munkájáér t 1928. az elsőosztályú 
magyar érdemkereszt tel tüntet ték ki. A 
jogi i rodalom terén rendkívül termékeny 
munkásságot fejt ki, számos cikket és ta
nulmányt írt a legkülönfélébb szaklapokba. 
Az egyházi életben is vezető szerepet visz. 
Póttagja a református zsinatnak, egyházke
rületi és egyházmegyei tanácsbíró , valamint 
a budapesti református egyház gondnoka. 
A magyar jogászvilág egyik legtekintélye
sebb személyisége. Elnöke a Magyar Jo
gászegyletnek. 

Szászy István (szászi), tvszéki bíró, szül. 
Bpest, 1899 dec. 1. Jogi tanulmányainak be
fejezése után summa cum laude jogi dok
torrá avatták. 1922. a francia kormány ösz
töndíjával Parisban folytatott jogi tanulmá
nyokat és 1924. kitűnő eredménnyel elvé
gezte az Ecole des Sciences Politiques diplo
máciai szakosztályát. Magyarországra vissza
térve, ugyancsak 1924. a külügyminisztérium 
szolgálatába lépett, és 1925. a diplomáciai 
vizsgát, majd 1926. az egységes bírói és ügy
védi vizsgát tette le. 1926. az igazságügymi-
minisztériumba rendelték szolgálattételre, 
ahol a nerttzelközi osztályon törvényszéki 

bírói rangban működik. Művei: Az utolsó 
ötven év diplomáciai története (1924) ; Les 
finances des états européens depuis la guerre 
(Paris, 1925) ; Az államok közötti utódlás 
elmélete (Budapest, 1928) ; A szerződő felek 
jogszabályválasztó joga a nemzetközi kötelmi 
jogban (Budapest, 1929). 

Szathmáry István, iparművész, szül. 
Debrecen, 1896 aug. 20. Középiskoláit szülő
városában, a Képzőművészeti Főiskolát Bu
dapesten végezte, majd a miskolci művész
telepen képezte magát tovább. 1921. kinevez
ték a Székesfővárosi Iparrajziskola grafikai 
tanárává. Az Iparművészek Testületének és 
a Magyar Rajztanárok Orsz. Egyesületének 
t i tkárává választották. Számos plakátpályá
zaton vett részt sikeres eredménnyel és úgy 
a székesfővárosnak, mint az Iparművészeti 
Társulatnak több díját nyerte el. Kiváló 
illusztrátor és ismert oklevéltervező. Több 
szakmunkát írt. A kis ötvös, Kis könyvkötő, 
Játékkészítés c. munkái közismertek. 1929-

ben a római Coll. Hungar icumban állami 
ösztöndíjat nyert. 

Sza thmáry László, szolnoki kir . köz
jegyző, szül. Szaniszló. Gimnáziumi tanul
mányai t Nagykáro lyban és Szolnokon vé
gezte. Nagyváradon és Budapesten hallga
tott jogot és 1913. jogtudor i oklevelet nyert . 
Pályáját , mint közjegyzőjelölt Szolnokon 
kezdte. 1910. ügyvédi vizsgát tett, majd 
mint közjegyzőhelyettes Nagyváradon és 
Szolnokon működöt t . Résztveti a háború
ban. 1921. Szolnokon kir. közjegyzőnek ne
vezték ki . Sz. tevékeny működés t fejt ki, 
mint Szolnok vármegye törv.-hat. biz. tag 
és min t Szolnok r. t. város képviselőtestü
leti tagja. 

Szatmári Mór, publicista, szül. József
házán, 1856. Középiskoláit Szatmáron és 
Nagyváradon, a jogot a nagyváradi jogaka
démián végezte. Ü. o. kezdette hírlapírói 
működését. 1881. került a fővárosba. Több 
nagy politikai lap munkatá rsa és szerkesz
tője volt. 1901—1910-ig a margit tai kerület 
képviselője volt. Par lamenti szereplése alatt 
főként közjogi és munkásügyi kérdésekkel 
foglalkozott. Előadója volt az első nagyobb 
szociális reformjavaslatnak, a munkások be
tegség és baleset ellen való biztosításának 
parlamenti előadójaként szerepelt. Sz. egyik 
alapítója a Magyar Üjságírók Egyesületének, 
mely örökös tiszteletbeli tagjává választotta. 
Széleskörű irodalmi tevékenységet fejtett ki. 
Főbb művei: Közigazgatási reform (1892), 
Polgári házasság (1894), Sülyedő társadalom 
(1896), Kossuth Ferenc válogatott beszédei 
(1904), Közlekedési Évkönyv (1906—1915), 
Húszesztendő parlamenti viharai 1880—1900 
(1927). 

Sza thmáry Róbert , á l lamr. detektívfel
ügyelő, a detektív-testület egyik bizalmi cso
port jának a vezetője, szül. Bpest, 1891 máj. 
28. Középiskolai és főiskolai jogi tanulmá
nyait Bpesten végezte. 1917 január havában 
lépett a rendőri pályára. 1920 június hóban 
detektívfelügyelővé nevezték ki. Mindvégig 
a főkapitányságon teljesített szolgálatot, el
ismert szaktekintély bank és tőzsdei vissza
élések és pénzhamisítási bűnügyek kinyo-
mozásában. A D. A. C. elnöke. Irodalmi mun
kássága: A detektív munkája; jelenleg sajtó 
alatt vannak: A kommunizmus terroristáinak 
bűncselekményei és Detektívtörténetek c. 
munkái . Ezenkívül több rendőri szaklapnak 
és fővárosi napi lapnak állandó cikkírója és 
a Magyar Detektív munkatársa . 

Szatmáry Sándor, lapszerkesztő, sz Î. 
Berhida, 1878 ápr. 21. Egyet, tanulmányi · 
nak befejezése után közszolgálatba lépeí 
Mint postatakarékpénztári főtanácsos vonult 
nyugalomba. Résztvett a háborúban és a III. 
oszt. katonai érdemkereszttel, az ezüst -«és 
bronz Signum Laudisszal, a II. o. vaskereszt
tel, a Károly-csapatkereszttel és a sebesülési 
éremmel tüntették ki. 3 évtizede foglalkozik 
újságírással és 20 éve szerkesztője a Magyar 
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Kereskedelem és Pénzügy c. közgazdasági 
hetilapnak. Lapjában és a napilapokban meg
jelenő értékes közgazdasági cikkein kívül 
számos szakkönyvnek szerzője. 

Szatmári Tibor, zongoraművész, szül. 
Bpest, 1894 szept. 23. Középiskoláit és ze
neművészeti tanulmányait Bpesten végezte, 
a Zeneművészeti Főiskolán Szendy Árpád 
tanítványa volt. Mint tartalékos főhadnagy 
végigküzdötte a háborút és a II. oszt. ér
demkeresztet, a Signum Laudist, az arany 
érdemkeresztet, az ezüst vitézségi érmet és 
a Károly-csapatkeresztet kapta meg. Első 
koncertjét 1920. adta és azóta Európa min
den nagyobb városában hangversenyezett. 
Külföldön Bartók és Kodály műveinek be
mutatásával nagy sikert ért el. A Zenepe
dagógiai Egyesületnek igazgatósági tagja. 

Szathmáry Tihamér (erdőszádi), volt 
kormánybiztos főispán, szül. Hódmezővá
sárhely, 1869 márc. 1. Tanulmányainak be
fejezése után, 1889. Hódmezővásárhely vá
ros kötelékében kezdte meg pályafutását és 
fokozatos előléptetések után mint rendőr
főkapitány vonult nyugalomba. A forrada
lom kitörésekor Bpestre menekült és a bel
ügyminisztériumban fejtett ki tevékenysé
get. Később Észak-Magyarország kormány
biztosa mellé osztották be. A kommunizmus 
alatt Szegeden a szegedi kormány népjóléti 
minisztériumában működött. 1919. Hódme
zővásárhely kormánybiztos főispánja lett. 
1920. felmentették állásából. Szépirodalmi 
téren is sikeresen működött, több egyfelvo-
násosa került színre, apróbb írásait pedig a 
napilapok közölték. 

Széchényi Aladár (gróf, sárvárfelsővi
déki) nagybirtokos, felsőházi tag, szül. Bécs, 
1862 febr. 15. Középiskolai, valamint jogi ta
nulmányainak befejezése után birtokának 
kezelését vette át. 1887. a nagyatádi kerület 
szabadelvűpárti programmal a képviselő
házba küldötte, ahol korjegyzői tisztet töl
tött be. 1896. a vágvecsei kerület választotta 
képviselővé. 1901. a főrendiház tagja lett. 
1916. Somogy megye főispánjáva nevezték ki, 
majd Baranya, Tolna, Somogy megyék és 
Pécs város közélelmezési kormánybiztosa lett. 
A forradalom kitörésekor megvált állásától 
és birtokára vonult vissza. Irodalmi téren is 
tevékenységet fejt ki. Népesedés és nemzeti 
nagyság címen nagyobb értekezése az egyke
rendszer káros hatását mutatja be. 

Széchényi Andor Pál (gróf, sárvár
felsővidéki), nagybirtokos, felsőházi tag, 
szül. Oroszvár, 1864. jún. 13. Tanulmánvai-
nak befejezése után birtokainak kezelését 
vette át. 1906. a főrendiház tagjai sorába 
hívta meg. Érdemeiért cs. és kir. kamarási 
címet kanott. A társadalmi életben előkelő 
szerepet tölt be. A felsőház tagja. 

Széchényi Bertalan (gróf, sárvárfelsővi
déki), nagybirtokos, felsőházi tag, szül. 
Sopron, 1866. Középiskolai és jogi tanulmá
nyainak befejezése, valamint gazdászokleve-

lének elnyerése után, hosszabb világkörüli 
utat tett. 1893. a főrendiház tagjai sorába 
került, ahol előbb mint jegyző, majd mint 
elnök működött. A felsőházba az örökösjogú 
családok küldték, ahol alelnökké választot
ták. Közgazdasági, közjótékonysági és kul
turális téren kifejtett tevékenységéért cs. 
és kir. kamarási, valóságos belső titkos ta
nácsosi méltóságot és még számos kitün
tetést nyert. A társadalmi béke érdekében 
értékes tevékenységet fejtett ki. Ε célra 1922. 
nagyobb adományt is ajánlott fel. 

Széchényi Dénes (gróf), rendk. követ és 
meghatalmazott miniszter, volt főrendiházi 
tag, szül. 1866 dec. 1. Tanulmányainak be
fejezése után diplomáciai pályára lépett és 
a drezdai követségnél mint követségi titkár 
kezdte meg működését. Teljesített szolgála
tot Szentpéterváron, Athénben és Brüsszel
ben is. 1904. követségi tanácsossá lépett 
elő és Berlinbe helyezték. 1907. rendkívüli 
követté és meghatalmazott miniszterré ne
vezték ki. 1908—1917. Dániában és Norvé
giában képviselte az Osztrák-Magyar Mo
narchiát. 

Széchényi Domokos (gróf, sárvárfelsővi
déki), nagybirt., felsőházi tag, szül. Gyönk, 
1871 ápr 10. Tanulmányainak befejezése 
után nagydorogi birtokának kezelését vette 
át. 1902. cs. és kir. kamarási méltóságot ka
pott. 1914. főrendiházi tag lett. 1916. a Ná
dor-csatorna Társulat alelnÖKi székébe ke
rült. Számos előkelő társadalmi egyesület 
tagja. Megyéje közéletében kimagasló szere
pet tölt be. 

Széchényi Emil (gróf, sárvárfelsővidéki), 
nagybirtokos, felsőházi tag, szül. 1865. Kö
zépiskolai tanulmányainak befejezése után 
a bpesti tud. egyetem jogi karának hallga
tója volt, majd birtokai kezelését vette át. 
Hosszú ideig állott mint főispán Sopron 
megye és Sopron város élén. 1905. Sopron 
város pártonkívüli programmal országgyűl. 
képviselőjévé választotta. Később Eszter
gom város mandátumát nyerte el, majd a 
főrendiházban fejtett ki közérdekű munkás
ságot. Cs. és kir. kamarás. Az Orsz. Ipar
tanács volt tagja és több ármentesítő társa
ság elnöke. 

Széchényi Frigyes (gróf, sárvárfelsővi
déki), földbirtokos, v. főrendiházi tag, szül. 
1875 okt. 30. Tanulmányainak befejezése 
után a 11. huszárezrednél szolgált, mint ön
kéntes, majd visszavonult somogytarnócai 
birtokára és ott gazdálkodik ma is. Cs. és 
kir kamarás. A főrendiház v. tagja. 

Széchényi Géza (gróf, sárvárfe'sővidéki), 
nagybirtokos, a felsőház póttarja, v ül. Hor-
pács, 1860 márc. 14. Tanulmánya\ ^k be
fejezése után hosszú ideig tartó világkörüli 
utat tett. 1884. a főrendiház tagjai sorába 
került. 1887. cs. és kir. kamarási címet 
nyert. A hazai állattenyésztés érdekében ér
tékes munkásságot fejtett ki. Számos ipari 
és keresk. vállalatban van érdekeltsége. A 



Széchényi 5 3 4 Szeder 

Somogymegyei Lótenyésztési Bizottság el
nöke. Az örökösjogú családok választották 
felsőházi póttaggá. 

Széchényi László (gróf, sárvárfelsővi
déki), nagybirtokos, rendk. követ és meg
hatalmazott miniszter, szül. Horpács, 1879 
febr. 18. Tanulmányainak befejezése u tán 
gazdaságai kezelését vette át. 1904. főrendi
házi tag lett. 1908. New-Yorkban feleségül 
vette Wanderbil t , híres amerikai milliomos 
leányát, Gladyst. Az összeomlás u tán követ
kező ínséges időkben nagy áldozatokat ho
zott a magyar gyermekekért és jelentős része 
van az amerikai magyar jótékonysági moz
galom megszervezésében. Az Országos Gyer
mekvédő Liga elnöke és a gyermeküdülte
tési akció volt kormánybiztosa. 1921. a wa
shingtoni m. kir. követség felállításával és 
vezetésével bízták meg, majd rk. követté és 
meghatalmazott miniszterré nevezték ki. 

Széchényi Manó (gróf, sárvárfelsővidéki}, 
nagybirtokos, volt főrendiházi tag, szül. 
Sopron, 1858 júl . 30. Tanu lmánya inak be
fejezése után, diplomáciai pá lyára lépelt. 
Hosszú ideig teljesített szolgálatot Konstan
t inápolyban, Berlinben és Rómában, öná l ló 
hatáskörben, mint chargé d'affaires Athén
ben és Szentpéterváron működöt t . 1898. a 
király személye körül i miniszter volt. 1900. 
megváll hivatalától és átvette bir tokai ke
zelését. 

Széchényi Viktor (gróf, sárvárfelsővi
déki) nagybirtokos, szül. Pozsony, 1871 okt. 
10. Középiskolái elvégzése után, a lovassági 
hadapródiskolában tanult, majd tényleges 
katonai szolgálatba lépett és Ottó főherceg 
szolgálattevő kamarása lett. Később főhad
nagyi rangban kivált a hadseregből és bir
tokai kezelését vette át. 1904. a bodajki ke
rület szabadelvűpárti p rogrammal országgyű
lési képviselőjévé választotta. 1905. a főrendi
ház tagja lett és annak jegyzőjévé választot
ták. 1908. Fejér megye főispánjává nevezték 
ki. A háború alatt harctér i szolgálatot telje
sített. Hadiérdemeit számos kitüntetéssel ju
talmazták. A második nemzetgyűlésen a 
moori kerületet képviselte egységespárti pro
grammal. 1926. ismét Fejér megye főispánja 
lett. A Magyar Országos Tűzoltószövetség el
nöke. 

Szécsi Ernő, Budapest székesfőváros 
tiszti főorvoshelyettese, szül. Kisszeben, 
1881 jan. 18. Egyetemi tanulmányai t Buda-
nestcn vesézte. Kórházi t anu lmánya inak 
befejezte ulán, 1908. mint hatósági orvos, 
a székesfőváros szolgálatába lépett. 1913. 
a székesfőváros törvényhatósága tisztior
vossá választotta. A háború alatt katonai 
szolgálatot teljesített és több ki tüntetésben 
részesült. Mint tisztiorvos, 1916 óta a tiszti
főorvosi hivatalban teljesített szolgálatot 
és 19^7-ben a s7ékesf^város törvénvhatósása 
tiszti főorvoshelyettesévé választotta meg. A 
közegészségügy terén szerzett érdemeinek 
elismeréséül a II. o. polg. hadiérdemkeresz

tet és a m. kir . egészségügyi tanácsosi cí
met kapta meg. I rodalmi t anu lmánya i kü
lönböző közegészségügyi folyóiratokban je
lentek meg. 

Szécsi Ferenc, kir. közjegyző, író szül. 
"Budapest, 1861 május 16. A jogot Lipcsében 
és Budapesten végezte, majd ügyvédi irodát 
nyitott . Tárcacikkeivel , melyek a Pesti Hír
lapban és más fővárosi s külföldi lapokban 
jelentek meg, csakhamar ismert nevet szer
zett. Számos színdarabjai közül, melyet a bu
dapesti Nemzeti Színházban, a Vígszínházban 
és a külföld számos előkelő színpadán nagy 
sikerrel kerültek színre, a legismertebbek: 
Bál után, A baba, Legénybúcsú, Művészsze
relem, Utazás az özvegység felé, Kaland és 
A színház ördöge. Válogatott művei Derű 
cím alatt, há rom kötetben jelentek meg. A 
budapesti Vígszínház egyik alapítója s több 
évig annak első dramaturgigazgatója volt. 
1904. Hatvan, 1915. Pesterzsébet kir. közjegy
zője lett. A jogi szakirodalom terén is több 
munkájával jelentős sikert aratott . A Magyar
országi Királyi Közjegyzők Egyesületének al 
elnöke. 1907 óta a Petőfi Társaság r. tagja. 

Szécsy Husó , bankigazgató, szül. Buda
pest, 1887. Tanulmányai t részben külföldön 
végezte, melyek befejeztével az azóta a Ma-
gyar-Olasz Bankká átalakult Magyar Agrár-
és Já radékbank tisztviselője lett. Már pá
lyája elején feltűnt egy adópolit ikai tanul
mányával , mellyel az egyesített Walkó-
Lukács pályadíjat nyerte meg. A bank vasúti 
üzletága keretében a magyar közlekedésügy 
terén út törő munká t végzett. Számos nagy
szabású tervezetet dolgozott ki, melyek alap
ján új nagy vasúti vonalak létesültek. A há
ború alatt a M. kir. Selyemfonódák Haszon
bérlete r.-t. megszervezésére kapot t megbí
zást. Működésének befejeztével a Magyar 
Belhajózási r.-t.-hoz delegálták, hol külföldi 
konferenciákon értékes munká t fejtett ki a 
dunai hajózásnak a háborús változások 
folytán involvált racionalizálása, továbbá az 
idegen impérium alá került csatornáknak a 
magyar hajózás részére leendő szabaddá
tétele érdekében. A balatoni hajózás és a 
dunai evezőssport fejlesztése terén eredmé
nyes tevékenységet végzett. A balatoni kir. 
Yachtklub kötelékébe tartozó Dunai Vitor-
láscgylet díszelnökévé választotta. Számos 
vasúti és ipari vállalat igazgatósági tagja. 
Tagja a Külügyi Társaságnak, bizottsági 
tagja a Kereskedelmi és Iparkamarának. 
Alelnöke a VII. ker. Polgári Kaszinónak. 
Közgazdasági cikkei napi lapokban és szak
folyóiratokban jelentek meg. 

Szeder Ferenc, szakszervezeti t i tkár, volt 
nemzetgyűlési képviselő, szül. Szentes, 1881 
jan. 29. Elemi iskolai tanulmányainak befe
jezése után mezőgazdasági munkás lett. Kora 
ifjúságától résztvett a földmunkás-mozgal
makban, majd a magyarországi földmunká
sok orsz. szövetségében fejtett ki tevékenysé-
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get. 1910. a miskolci szociáldemokrata pár t 
titkári állását foglalta el és a Népszava tu
dósítását is vállalta. Több szocialista újság 
munkatársa. A nemzetgyűlési választásokon 
Hódmezővásárhely és Békéscsaba mandátu
mát nyerte el. 8 

Szeder Ferenc János , földbirt. orszgyül. 
képv., szül. Szentes, 1887. Középiskolai és 
egyetemi t anu lmánya inak befejezése, vala
mint jog- és á l l amtudor rá avatása után, 
hosszabb külföldi t anu lmányuta t tett. A 
háború alatt huszárszázadosi rangban, ha rc 
téri szolgálatot teljesített. Hadiérdemeit szá
mos kitüntetéssel ju ta lmazták. 1926. a szen
tesi kerület kormánytámogató pár tonkívül i 
p rogrammal országgyül. képviselőjévé vá
lasztotta. Csongrád megye törv.-hat. bizott
ságának és Szentes város képviselőtestüle
tének, valamint számos gazdasági egyesület 
és ipari vállalat tagja, illetve igazgatósági 
»agja. 

Szedő Miklós, operaénekes, szül. Bpest, 
1898 jún. 8. Középiskoláit Bpesten végezte. 
Először 1922. a Zeneakadémián lépett fel, 
ahol Kodály Énekszó c. gyűjteményét mu
tatta be. Számos sikerült hangverseny u tán 
1926. a M. Kir. Operaház tagja lett. A Tosca, 
Bohémélet, Pillangókisasszony, Sevillai bor
bély, Mignon, stb. vezetőszerepeinek hivatott 
interpreíálója. 

Szegedi-Kovács Ágoston, festőművész, ta
nár, szül. Szeged, 1888 aug. 29. Középisko
láit szülővárosában, a Képzőművészeti Fő
iskolát Bpesten végezte. Tanu lmánya inak 
befejezése u tán a kiáll í tások ál landó részt
vevője lett. 1912. a kultuszminiszter meg
bízásából történelmi festményeket készített. 
1913. Olaszországban, Franciaországban és 
Németországban tanulmányúton volt. A há
ború alatt , mint tart . hadnagy harctér i szol
gálatot teljesített és,, orosz fogságba kerül t . 
A leszerelés u t án a Műcsarnok és a Nem
zeti Szalon kiál l í tásain több díjat nyert . 
Részlvett a drezdai és a miiánói nemzetközi 
kiál l í tásokon is. Főleg a hadifogoly és szi
bériai tárgyú festményeivel a ra to t t sikere
ket. 1929. a Műcsarnok kiál l í tásán ki tüntető 
elismerésben részesült . 

Szegheő János , zongoraművész, zene
szerző, zenetanár, szül. Bpesten, 1898 ápr. 28. 
Középiskolai tanulmányai t Bpesten végezte. 
1906. az Orsz. M. Kir. Zeneakadémia növen
déke lett, mesterei Szendy, Dohnányi , Herz-
feld és Kessler voltak, ahol 1917. tanári , 
1919. pedig zongoraművészi oklevelet nyert. 
1923—24-ben a Zeneművészeti Főiskola ta
nára. Sz. mint pianista és zeneszerző egy
aránt kimagasló alakja a magyar zenei élet
nek, aki már tanulmányainak korai éveiben 
is a legnagyobb akadémiai kitüntetésekben 
részesült: 1917 és 1919. Liszt-ösztöndíj, 1919. 
Haynald-pályadíj, Ave Mária, 1920. és 1921. 
Ferenc József koronázási jubileumi díj . Fő
leg külföldön, mint Liszt-műveinek leghiva
tottabb interpretátorát ismerik. A zeneszer

zésben egyéni felfogáson keresztül halad egy 
modern vonalú klasszikus kifejezésmód felé. 

Szegő Béla, r.-t. igazg., szül. Székesfehér
vár, 1883 márc . 20. Középiskoláit Bpesten. 
egyet, tanulmányai t Zürichben és Bpesten vé
gezte. M^.nöki oklevelet szerzett és a vegy
ipari p í yára lépett. Működését Romániában 
kezdte meg, majd Bpestre jött, ahol egyik 
legnagyobb szappangyárunk vezetését vette 
át. 1911. megalapította saját gyárát. A hábo
rúban, mint tart . hadnagy, harctéri szolgá
latot teljesített. 1916. felmentették és az olaj-
és zsírközpont igazgatója, majd vezérigazga
tója lett. 1920. Hollandiában egy nagyobb 
keresk. társaság igazgatója volt. 1922. újból 
hazajött. Elnöke a Hitelezői Védegylet fű
szer és vegyi szakcsoportjának, a Szappan-
gyárosok Orsz. Egyesületének, a Magyar 
Reklámszövetségnek. Alelnöke a Pipereszap
pangyárosok Egyesületének, a Magyar Ké
mikusok Egyesületének, az Otte, továbbá a 
Libertás I rodalmi vállalat r.-t. és a Vegyé
szeti Gyárosok Egyesülete végrehajtóbizott
ságának tagja. A N. S. C. elnöke. Cikkei és 
szaktanulmányai napilapokban, szaklapok
ban és folyóiratokban jelennek meg. 

Szegő László gyógyszerész, szül, Eger, 
1872 aug. 2. Középiskolai tanulmányainak 
befejezése után a bpesti tud. egyetem hallga
tója volt, ahol 1894. gyógyszerészi oklevelet 
szerzett. Működéáét Egerben kezdte, ahol 
1899. gyógyszertára volt. 1913. Bpestre köl
tözött és itt gyógyszertárat nyitott. Az Orsz. 
Gyógyszerész Egyesület választmányának, He
ves vm. t .-hatóságának tagja volt. 

Szegő Sándor, Budapest Szfőv. Elektro
mos Művei főfelügyelője, szül. Vásáros-
dombó, 1858 márc . 18. Középiskolai tanul
mányai t Bpesten végezte. Katonai pályára 
lépett, m. kir. honvédséghez, ahol 1893. év
iién főhadnasvi rangban nyugá l lományba 
helyeztetett. Közvetlen ezután lépett a B. 
Sz. E. M. (akkoriban Magy. Villám r.-t.) 
szolgálatába. Ugyancsak 1893. évtől 10 éven 
át mint az Orsz. Munkásbiztosító Pénz tár 
igazgatósági tagja, annak fej les/ lésében te
vékeny részt vett. A háború kitörésekor 56 
éves korában bevonult és 1918. századosi 
rangban szerelt le. Érdemeiér t koronás 
a rany érdemkeresztet kapot t . Hazaérkezés 
u tán újból átvette hivatalát . 

Székács Antal, nagykereskedő, felsőházi 
tag, szül. Bpest, 1862. Középiskoláit és a ke
resk. akadémiát Bpesten végezte, majd ke
reskedelmi pályára lépett. Mint az évtizedes 
múlttal bí ró Schwartz À. és Fiai üvegnagy
kereskedő cég tulajdonosa, egyike a főváros 
legtekintélyesebb kereskedőinek. Kiváló kül
földi összeköttetésekkel rendelkezik, amelye
ket számos tanulmányútja és üzleti körút ja 
során szerzett. A háború alatt, mint a kor
mány kiküldötte, különleges megbizatással 
Belgiumban járt . Fővállalatán kívül egész se
reg ipari és kereskedelmi vállalat veze-
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tőségében foglal helyet. Élénk munkássá
got fejt ki a közgazdasági szakirodalomban. 
Különböző szaklapokban megjelent cikkei és 
az aktuális közgazdasági kérdésekhez való 
hozzászólásai nagy szakértelemről tesznek ta
núságot. A felsőházba a keresk. és iparka
marák küldték be. 

Székely Ágoston, ügyvéd, szül. Maros
vásárhely, 1879. Középiskoláinak elvégzése 
u tán 1902. a Pázmány Péter Tud. Egyete
men jogi doktorátust nyert. Az adókérdé
sekkel kapcsolatosan számos jogi tanul
mánya jelent meg. Leginkább polgári és 
bünte tő ügyekkel foglalkozik. 

Székely Arnold, zongoraművész, szül. 
Bpest, 1876 nov. 6. Középiskoláit és az 
egyetemet Bpesten végezte. Zenei tanulmá
nyait Berlinben folytatta. 1904. az ország 
különböző városaiban hangversenykörúton 
volt. 1905. Berlinben, Leipzigben hangver
senyezett. 1906. a Zeneakadémia t anára lett. 
1907. hangversenyeket és kamarazeneesté
ket adott. 1919. a Zongoratanárképző veze
tőjévé nevezték ki. Érdemeinek elismeré
séül a kormányzó a Signum Laudisszal tün
tette ki. Az Orsz. Zenepedagógiai Tanács 
igazgatósági és az Orsz. Zenetanárvizsgáló 
Bizottság rendes tagja. 

Székely Artúr, közgazdasági író, szül. 
Kisbér, 1887 m á r a 26. Â bpesti és több kül
földi egyetem jogi ka rán szerezte jogtud. 
doktorátusát. A Magyar Vegyészeti Gyárosok 
Orsz. Egyesületének, később a Magyar Vám
politikai Központnak, majd 1916. a Bpesti 
Kereskedelmi és Iparkamarának lett t i tkára, 
egyszersmind pedig 1920—1927. igazgatója a 
Magyar Külkereskedelmi Szövetségnek és 
1923 óta a Magy. Vámpolitikai Központnak. 
Főbb önálló müvei: Háború és közgazdaság, 
Importőrök kiskátéja, A kereskedelempoli
tika helyzete Európában és Magyarországon, 
Magyarország kereskedelmi szerződéses poli
tikája, Emlékirat a kereskedelmi mérleg 
passzivitásáról, stb. Napilapokban és folyó
iratokban élénk publicisztikai tevékenységet 
fejt ki, 1927. megindítja és azóta szerkeszti 
A Budapesti Keresk. és Iparkamara Külke
reskedelmi Közleményei-t. 

Székely Béla, építőmester, vezérigazg., 
szül. Kisvárdán, 1889. Középiskoláit Bpes
ten végezte és oklevelét u. itt szerezte meg. 
A háborút , mint tartalékos főhadnagy küz
dötte végig és a sebesülési és vitézségi érem, 
valamint a Károly-csapatkereszt adomá
nyozásában részesült. A Cyklop Építő r.-t. 
vezérigazgatója. Sz. a fővárosban igen sok 
bérházat és középületet épített, melyek 
mind szaktudását és európai színvonalon 
álló építészi ízlését dicsérik. A bel- és kül
földi szaklapokban á l landóan feltűnést keltő 
cikkeket ír. 

Székely Ferenc, bankelnök, szül. Alap, 
1858 jan. 9. A székesfehérvári keresk. aka
démián tanult. 1882. a Magyar Orsz. Bank 
tisztviselője lett, majd a Pesti Magyar Keres

kedelmi Bank szolgálatába lépett. 1892. a 
Belvárosi Takarékpénztár vezérigazgatójává, 
később elnökévé választották. Vezérigazga
tója volt, majd alelnöke az Angol-Magyar 
Banknak és elnöke több pénzintézetnek és 
iparvállalatnak. Értékes közgazdasági tevé
kenységéért az udvari tanácsosi címet kapta . 
1892. Valuták rendezése c. munkájával aka
démiai pályadíjat nyert. A Borsszem Jankó 
c. élclapnak Sz. teremtette meg több nép
szerű alakját. Egyideig a bpesti izr. hitköz
ség elnöke volt. 

Székely Jenő, ügyvéd, szül. Marosvásár 
hely, 1879. Középiskoláinak elvégzése u tán 
a bpesti tud. egyetemen jogi t anu lmányoka t 
folytatott és 1902. jogtudor i oklevelet szer
zett. 1909. ügyvédi vizsgát tett. A háború 
alatt mint ta r ta lékos igazságügyi tiszt, tel
jesített szolgálatot. Jelenleg leginkább pol
gári és büntetőügyekkel foglalkozik. 

Székely Károly (vitéz), szobrászművész, 
szül. Marosvásárhely, 1880 jan. 22. Közép
iskoláinak elvégzése u tán az Iparművészeti 
Főiskola hallgatója lett, majd a párisi és 
brüszeli akadémián folytatta tanulmányai t . 
Olaszországban, Angliában és Franciaország
ban hosszabb tanulmányutat tett, majd 10 
éven át tartózkodott külföldön. Tanulmány
fej c. szobrát a párisi akadémia díjával, a 
Nyilas c. szobrát a Ferenczi-díjjal tüntették 
ki. Feleségem c. szobra a Szépművészeti Mú
zeum, az Ülő akt, Fürdőzés után és a Gyer
mekcsoport c. szobrai pedig a Fővárosi Mú
zeum tula jdonában vannak. Kivitelre került 
szobrai: a marosvásárhelyi Rákóczi-szobor, 
a törökszentmiklósi és szarvasi hősi emlék
szobrok és több kitűnő síremlék. A Képzö-
műv. Egyesületnek és a Képzöműv. Társ.-nak 
választm. tagja és a Hősök Emlékét Meg
örökítő Orsz. Szöv. alelnöke. 

Székely Lajos, kir. tvszéki tanácselnök, 
szül. Tokaj , 1872 nov. 21. Középiskolai ta
nu lmánya inak befejezése u tán a budapest i 
tud. egyetem jogi ka rának hallgatója volt. 
Oklevelét 1895. nyer te el. Rövid ideig ügy
védjelöltként működöt t , majd a pestvidéki 
tvszéknél, mint joggyakornok kezdte meg 
közszolgálatát . 1899. bírói vizsgát tett. 1905. 
bíróvá nevezték ki és a bünte tő j á rásb í ró 
sághoz osztották be vizsgálóbírói minőség
ben. 1920. a pestvidéki tvszékhez helyezték 
át tanácsvezetői rangban. 1924. valóságos 
tanácselnöki címmel ruház ták fel. 

Székely Lajos, ügyvéd, kir . tanácsos, 
szül. 1860. Középiskoláinak elvégzése u t án 
a wieni, majd a budapesti egyetemen ta
nult . 1880. jogi doktorá tus t , 1884. ügyvédi 
oklevelet szerzett. Egyike a főváros legis
mer tebb jogászainak. Az u ra lkodó 1913. ki-
rátyi tanácsossá nevezte ki. A magyar jogi 
szaklapok ál landó cikkírója. Húsz éve tagja 
az ügyvédvizsgáló bizot tságnak. 

Székely Mihály, operaénekes , szül. Jász
berény, 1901 máj . 8. Középiskoláit és zene
művészeti tanulmányai t Bpesten yégezte. 
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1923 óta a M. Kir. Operaház tagja, ahol szá
mos vezető szerepben keltett feltűnést. 

Székely Pál , (árpástói-marosszéki-sza-
bédi), m. kir. főbányabiztos, szül. Kackó, 
1891 máj . 9. Középiskoláit és egyet, tanul 
mányait és a községi közigazgatási tan
folyamot Kolozsvárott végezte, majd Sop
ronban bányamérnök i vizsgát tett. Tanul 
mányainak befejezése u tán Ta tabányán bá
nyamérnöki gyakorla tot folytatót. A há
ború alatt 3 ha rc té ren teljesített szolgálatot 
és a Signum Laudist , a kisezüst vitézségi 
érmet és a Károly-csapatkeresztet kap ta 
meg. 1924. a salgótarjáni bányakapi tány
sághoz osztot ták be és 1926. főbiztossá ne
vezték ki . 

Székely-Nuszbek Sán lo r , ügyészségi al
elnök, író és zeneszerző, szül. Sarkad-Csáki
szigeten, 1877 júl. 13. Atyja, írói néven Fe-
nyéri Sándor, jónevű poéta volt. Közép
iskoláinak elvégzése után a kolozsvári tud. 
egyetemen jogot hallgatott és jogi doktori 
oklevelet szerzett. 1900. lépett közszolgálatba 
és fokozatosan előrehaladva, 1922. a bpesti 
ügyészség alelnökévé nevezték ki. Egészen 
fiatalon kezdett i rodalommal és zenével fog
lalkozni és e téren igen termékeny és sike
res munkásságot fejtett ki. 1898. Hófehérke 
c. 6 énekes epikáját a szegedi Dugonits Tár
saság pályadíjjal tüntette ki. Délibáb c. ver
seskötete 1901. jelent meg. Sámson c. epikai 
művét (1911) a Magyar Tud. Akadémia a 
100 aranyas gróf Nádasdy-díjjal jutalmazta 
meg. Lírai költeményeivel 1922. és 1923. 
megnyerte a Petőfi Társaság gróf Vigyázó, 
Bulyovszky és Grünwald-féle pályadíját. A 
Budapesti Hirlap 1926. kiadta Aratás c. ver
ses kötetét. Sz. zeneszerzéssel is behatóan 
foglalkozik. Sok dalt, egyházi és operett
zenét költött. Néhai Rákosi Jenő 1927. ren
deztette meg Sz. nagyszabású szerzői estjét, 
melyen ki tűnő szépírói és dalköltészeti ter
mékeit muta t t ák be nagy sikerrel. Sz. a sze
gedi Dugonits Társaságnak tagja. 

Székely Salamon, nyűg. kísérletügyi fő-
igazg., szül. Győr, 1860 szept. 28. Középisko
láit Győrött végezte, majd a bécsi műegyete
men tanult. Működését az Orsz. kémiai in
tézetben kezdte el, mint vegyész. Később fő-
vegyésszé nevezték ki, majd 1917. igazgató 
lett. 1921. főigazgatóvá nevezték ki. 1893. a 
földművelésügyi minisztérium megbízásából 
Németországba, Dániába és Svédországba 
utazott a tejgazdaságok tanulmányozására . 
Tapasztalatai alapján létesítették az Állami 
Tejkísérleti Állomást. Közreműködött a lej
szövetkezetek létesítésében is. Az ezredévi 
kiállításon Sz. rendezte a tejgazdaság tudo
mányos részét. Érdemeiért akkor miniszteri 
elismeréssel tüntették ki. Az élelmiszerek 
ellenőrzését szervezte. Az anyatej pótlására 
szolgáló Székely-féle gyermektej , továbbá a 
cukormentes tej, az Ovola és a Y ovo névvel 
ismeretes tejkészítmény Sz. találmánya. 1907. 
Sz. rendezte be a Denaturáló Pótszerkeverő 

Állomást. 1922. buzgó és eredményes mun
kásságának teljes elismerése mellett vonult 
nyugalomba. A háború alatt szolgálatainak 
elismeréséül megkapta a II. oszt. polg. hadi
érdemkeresztet. 

Székelyhidy Ferenc , operaénekes, szül. 
Tövis, 1885 ápr. 4. Középiskolái elvégzése 
u tán egyetemi hal lgató lelt és ál lamludori 
diplomát nyert . Egyetemi tanulmányaival 
pá rhuzamosan F a r k a s Ödön vezetése mel
lett elvégezte a Kolozsvári Zenekonzervató
r iumot . Művészi pá lyá jának megkezdése 
előtt Kolozsvár város tb. főjegyzője és tör
vényhatósági b izot tságának tagja volt. 1909 
óta az Operaház tagja. 1922 óta örökös 
tagja. Az a r a n y érdemkereszt tulajdonosa, 
a vitézségi érem szalagján a II. oszt. vö
röskereszt é rdemérmet is kapot t . A német 
becsületrend lovagja. Bel- és külföldön szá
mos o ra tó r iumi hangversenyt adott . Műso
rán az összes klasszikus operák szerepel
nek. A bayru th i iskolát is végezte és a 
bayru th i Wagner Festspieleken többször 
énekelt . Főbb szerepei: Lohengrin, Mester
dalnokok, Parsifal , Fidelio, Varázsfuvola, 
Don Juan , Szöktetés, Hunyadi , Bánk bán, 
Sába, Faust , Álarcosbál, Aida, Travia ta , 
Rigoletto, Bohémek, Pil langó, Tosca, Car
men, Zsidónő, Bajazzok, Karenina, Mignon, 
Francessa, Farsangi lakodalom, stb. stb. ve
zető tenor-szerepei. 

Szekér Pál , nyűg. rendőrkapi tány , szül. 
Kiskunhalas, 1859 máj . 5. Középiskolai ta
nu lmánya inak befejezése u tán a bpesti tud. 
egyetem jogi ka rának hallgatója volt, majd, 
mint ügyvédjelölt tevékenykedett . 1884. Kis
kunhalason megválasztották rendőrkap i 
tánynak. 1915. mint rendőrkapi tányt nyug
díjazták. Három évtizede vmegyei th. biz. 
lag. 

Szekeres Antal, árvaszéki elnök, szül. 
Nagykőrös, 1887 jún. 4. Középiskoláit Nagy
kőrösön és Kecskeméten végezte. A bpesti 
tud. egyetemen á l lamtudományi dok to rá tus t 
szerzett. 1912. Debrecenben jegyzői okieve-
Jet nyert . Eleinte Debrecen, majd Erzsébet-
falva szolgálatában állott és rövid idő alat t 
aljegyző lett. A várossá való á ta laku lásakor 
árvaszéki ülnökké választoltak. A helvi la
poknak munkatársa , számos novellája és 
filozófiai tanulmánya jelent meg. 

Szekeres Ferenc, orgonaművész, zene
szerző, szül. Bpesten, 1896 ápr. 9. Kora ifjú
ságában föltűnt zenei tehetsége. Középiskolái 
után elvégezte a bpesti Zeneművészeti Fő 
iskolát, Antalffy, Weiner és Siklós taní tványa 
volt. Első hangversenyét a Zeneakadémián 
tartotta. Wienben is sikerrel állotta ki a tűz-
próbát. Utána Európa minden metropolisá
ban föllépett. Később Bpesten zeneiskolát 
nyitott. 1927. u. o. felállította Európa első 
jazz-tanszékét. Sz. a zeneirodalom jeles mun
kása. Szerzett szimfonikus költeményeket , * 
zongora- és orgonadarabokat és gyakorlato
kat, öná l ló szerzeményei: Délibáb (operett) , 
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Szeressük egymást (Petőfi-daljáték, meg
nyerte a szfv. páyadí já t ) . A fölszarvazott 
szamár, Ki-ki a párjával, Búcsú (szimfonikus 
költemény). 

Szekeres Ká lmán (nagyszandai). nyűg. 
középisk. igazgató, szül. Nagyvárad, 1859 
szept. 27. Középiskoláinak elvégzése u tán 
Bpesten és Berlinben egyetemi és műegye
temi tanulmányokat folytatott. A bölcsészet
tudományok doktora. Középiskolai tanár i 
oklevelének megszerzése után Rozsnyón, 
Szolnokon, Sopronban, maj'd Bpesten műkö
dött és 1906. a II. ker. főreáliskola igazga
tója lett. 1919. vonult nyugalomba. A mate
matikai és természettani szakirodalomnak 
jeles művelője. A tudományos folyóiratokban 
és szaklapokban megjelent értekezésein kívül 
számos önálló munkát írt. Ezek: A kúpsze
letbe írt háromszögről, A görögök mennyi
ségtana, A Föld, A bolygók. Lefordította 
azonkívül Helmholfz Az erő megmaradásáról 
c. munkáját. 

Szél! Gyula, ügyvéd, felsőházi tag, szül. 
Szentes, 1871 dec. 25. Iskoláit Szentesen és 
Késmárkon, egyetemi t anu lmánya i t Buda
pesten végezte. 1899. Szegeden ügyvédi iro
dát nyitott, majd társul t dr. Kelemen Béla 
volt miniszterrel , később az i rodát önál lóan 
vezette. Már ekkor fontos szerepet já tszot t 
a város társadalmi életében. 1904. az Ügy
védi Kamara választmányi tagja, 1909. a 
Kamara pénztárnoka, majd elnökhelyettese 
és 1924. az Ügyvédi Kamara elnöke lett. Az 
Országos Ügyvédi Gyám- és Nyugdíjintézet 
igazgatósági tagja. Az ország vidéki ügy
védi kamará inak képviseletében kerül t a 
Felsőházba, ahol az ügyvédség érdekeiért 
íírneü fel szavát. Jelentős munkásságot fej
tett ki az egyházi életben is. A Békés
bánáti református egyházmegyének 18 éven 
át volt tanácsbíró főjegyzője, néhány éve 
pedig gondnoka. A tiszántúli re formátus 
egyházkerület közgyűlésének s bíróságá
nak és a református egyetemes zsinatnak 
tagja, a szegedi református egyházközség 
főgondnoka. Sz. kiváló jogászi képességei 
révén a városi és vármegyei életben számos 
kitüntető tisztséget kapot t . Csongrád vm.-
nek tb. tisztifőügyésze, a szegedi Ferenc 
József egyet, ügyésze. A Szegedi Gyorsírók 
Egyesületének tíz év óta elnöke s a gyors
írás minél intenzívebb taní tása és a gyakor
lati élet minden terén való a lka lmazása ér
dekében fáradhat lanul buzgólkodik. 

Széli József (dukai és szentgyörgyvöl
gyi), főispán, szül. Szombathely, 1880. Kö
zépiskoláinak eívégzése u tán jogi t anu lmá
nyokat folytatott, majd közigazg. pá lyára 
lépett. Kisküküllő, majd Marostorda vár
megye tisztviselője volt. 1908. kinevezték 
Fogaras vármegye főispánjává. 1917. külön
leges ha táskörre l József főherceg mellé osz
tották be. Megbízatása 23 törvényhatóság 
területére terjedt ki közigazg. és közéleim, 
ügyekben. 1918. lemondott kormánybiztos i 

ál lásáról és visszavonult b i r tokára . A ro
m á n megszállás elől Abonyba költözött . A 
for radalom alat t külföldön tar tózkodott . 
1925. Zemplén, majd 1926. egyúttal Abauj-
to rna megye főispánjává nevezték ki . 1928. 
a tokaj-hegyalj ai segitöakció kormánybiz 
tosa lett. Számos magas ki tüntetés tulajdo
nosa. 

Szelényi Géza, mérnök, szül. Ózdon, 
1892 ji'il. 11. Középiskoláit Lőcsén végezte, 
majd 1910. a bpesti műegyetemen vegyész
mérnöki és doktor i oklevelet szerzett. A mű
egyetemen működik mint tanársegéd és 
szakmájában úgy gyakorlat i , mint tudomá
nyos munkásságot fejt ki . Értékes műszaki 
t anu lmánya i különböző magyar és német 
folyóiratokban jelentek meg. A háborúban 
ι észtvett és többször k i tünte t te magát . Mint 
főhadnagy orosz hadifogságba került , ahon
nan csak 6 és félév u tán kerül t haza. 

Szeless László, ny. táblabíró , felsőházi 
tag, szül. Kecskemét, 1866 dec. 4. Középis
kolai és jogi t anu lmánya inak befejezése, va
lamint bírói vizsgájának letétele u tán Kecs
keméten kezdte meg igazságügyi szolgála
tá t . Később táblabívói minőségben BpesU-e 
került , majd a közigazgatási bírósághoz 
osztották be. Az O. F . B.-hoz, annak felál
l í tásakor helyezték, ahonnan tanácsvezetői 
r angban 1925. nyugalomba vonult . Kecske
mét város törv.-hat. bizot tságának tagja, a 
kecskeméti ref. egyházmegye főgondnoka. 

Szelnár Aladár, szül. Bpest, 1884 febr. 9. 
Középiskolai tanulmányai t és a tud. egyetem 
jogi szakát Bpesten végezte, majd jogtudori 
oklevelet szerzett. Működését, mint ügyvéd
jelölt kezdte. Rövidesen pályát változtatott 
és átvette szülei virágüzletének vezetését. 
Annak idején az Országos Magyar Ker
tészeti Egyesület alelnökeként erősen hozzá
járult a magyar műkertészet kifejlődéséhez. 
1910. a Királyi Magyar Automobil Club 
vezértitkárává választotta. Az Automobil 
Club nagyarányú fejlődése nagyrészt Sz. ér
deme. Megrendezte az első magyar automo
bilversenyeket és az első harcszerű léghajó
üldözést. A háhorúban különböző parancsnok
ságoknál, majd századparancsnokként az 
első harcvonalban teljesített szolgálatot és 
több hadikitüntetésben részesült. Hazaté
rése után újból az automobilsport fejleszté
sének szentelte minden idejét. Nevéhez fűző
dik a svábhegyi versenyek bevezetése és a 
nagysikerű 1925-iki és 1927-iki nemzetközi 
automobilkiáll í tások megrendezése. A ma
gyar külügyminisztériumot és klubját számos 
alkalommal képviselte külföldi útügyi és 
sportügyi értkezleteken. Mint a sport társada
lom vezéregyéniségét választották a Magyar 
Síszövetség elnökévé és az Orsz. Testnevelési 
Tanács tagjává. Úgy vezértitkári tisztéről, 
mint a sportszövetségeknél viselt állásairól 
időközben lemondott. 1925. a kormányzói 
Signum Laudisszal tüntették ki. 1929. a Hun-
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gária Automobilklub ügyv. igazgatójává vá
lasztotta. 

Szémán István, pápai prelátus , szül. 
Abaújszántó, 1880 júl. 5. Középiskolái u tán 
az eperjesi teológiát végezite, majd a kolozs
vári egyetemen a kánonjog doktora lett. 1903. 
szentelték fel gör. kat. áldozópappá. 1902. 
az eperjesi fiúinternátus tanúim, felügyelője, 
1903. a tanítóképző, majd 1905. a kat. fő
gimnázium tanára lett Eperjesen. 1918. a 
háború alatt feldúlt iskolák újjáépítése és 
a rutén népművelés terén tevékenykedett. A 
cseh megszállás alatt kiutasították Eperjes
ről, mire a kisebbségi minisztérium abauj-
borsodi kirendeltségének vezetésével bízták 
meg. 1925. a magyarországi Eperjes és Mun
kács megyében alakított apostoli adminisztra-
tura szolgálatába lépett. 1925. Miskolcra 
került, mint érseki helynök, az érseki isko
lák főfelügyelője és a szentszéki bíróság el
nöke. 1926. püspöki ált. helynök, majd 1927, 
pápai prelátus lett. 1926. ker. nemzeti pro
grammal Miskolc a képviselőház póttagjává 
választotta meg. Igen értékes működést fejt 
ki a tudómányos irodalomban is. A Szent 
István-Akadémia rendes tagja. 

Szémann Mihály, ny. M. Á. V. főműve
zető, szül. Kelecsény, 1869 dec. 2. Iskolai 
tanulmányainak elvégzése u tán ipari pályára, 
majd 1880. a M. Á. V. szolgálatába lé
pett, ahol 1908. főművezetővé nevezték ki. 
1924. nyugalomba vonult . A háború alatt a 
páncélvonatok szerkesztése és építése körül 
tevékenykedett és szolgálataiért a koronás 
nagy érdemkeresztet kapta. Egyik megalapí
tója és alelnöke volt a Magyar Szentkorona 
Országai Vasutas Szövetségének. Szerepet ját
szott a keresztényszocialista pártmozgalmak
ban és a szövetkezeti életben is. A Kőbányai 
Ker. Fogy. Szöv. és a Keresztény Községi 
Párt kőbányai szervezetének ügyv. elnöke. 
1920 óta a szfov. törv.-hat. biz. tagja. 

Személyi Kálmán, ür»wéd, egvet. m.-ta
nár, szül. Nagyvárad, 1884 jan. 19. Közép
iskoláit szülővárosában, az egyetemet Buda
pesten végezte, ahol ügyvédi oklevelet nyert. 
A háború alatt szülővárosában a Vöröske
reszt-hadikórház vezetője volt. 1919. a nagy
váradi jogakadémia tanárává nevezték ki. 
1918. a pécsi tud. egyetemen a római jogból 
magántanárrá képesítették. 1920 óta a bpesti 
tudományegyetemen, mint a római jog ma
gántanára, 1928 óta, mint az üresedésben 
levő római jogi tanszék helyettese fejt ki 
értékes pedagógiai tevékenységet, önál ló mű
vei: A névjog, A nők magánjogi helyzete, 
Elidegenítés és rendelkezés, Az engedmény 
történetéből, A solutio jogi természete, Az 
interpolatiós kutató módszer. Jogtudományi 
írásai különböző szakfolyóiratokban jelen
tek meg. 

Szemere Gvörgy, író, szül. Szabolcs, 1863 
okt. 30. Középiskoláit Bécsben és Bpesten, 
egyetemi tanulmányait Bpesten végezte. 1887. 

Zemplén vm. szolgálatába lépett. 1902. nyit-
raemőkei b i r tokának kezelését vette át. 1914. 
óta csak i rodalommal foglalkozik. írt publi
cisztikai tanulmányokat is, de főképen szép
irodalmi tevékenységet fejt ki. Számos nagy
sikerű regénynek és színdarabnak szerzője. 
Éles megfigyelő, helyzetrajzai világosak és 
tömörek, meseszövési készsége, valamint lán
goló fajszeretete tették műveit népszerükké. 
1917. a Kisfaludy Társaság tagja lett. Regé
nyei közül nevezetesebbek: Az alispán úr, 
Doktor Meflsztofelesz, A Forray-család, Két 
világ. Színművei közül jelentékeny sikert ért 
el Az erősek és gyengék c. társadalmi drá
májával, mely 1903. a Nemzeti Színházban 
került színre. 1906. A siralomház c. dramo-
lettje szintén nagy sikert aratott . 

Szemere Samu, taní tókéoző int. igazg., 
szül. Zirovnica (Vas m.), 1881 dec. 13. Kö
zépiskolai tanulmányainak elvégzése u tán a 
bpesti tud. egyetem hallgatója lett. 1904. 
filozófiai doktorrá avatták. 1906. áll. közép
iskolában kezdte meg tanári működését. 1927 
óta az Orsz. Izr. Tanítóképző Intézet igaz
gatója. A Magyar Pedagógiai Társaság és a 
Magyar Filozófiai Társaság tagja, a Tanító
képzőintézeti Tanárok Orsz. Egyesületének 
választmányi tagja, stb. A M. Tud. Akadémia 
kiadásában több esztétikai, filozófiai és pe
dagógiai tárgyú műve jelent meg. Számos 
előkelő kulturális társaság vezetőségi tagja. 

Szemző Gyula (kamjonkai) , ügyvéd, szül. 
Bácskossuthfalva, 1901 aug. 11. Középisko
lai és egyetemi t anu lmánya i t Budapesten 
végezte. 1920. a nemzeti hadsereg szolgála
tába lépett s a leszerelése után, egyetemi ta
nulmányai t Münchenben és Par i sban foly
tat ta. Ügyvédi oklevelet Budapesten szer
zett. 

Szemző Sándor, ügyvéd, szül. Budapest, 
1890. Középiskoláinak és egyet. t anulmá
nyainak elvégzése u tán a fővárosban ügy
védi i rodát nyitott . A háború alatt ka tona i 
szolgálatot teljesített és súlyosan megsebe
sült. A k o m m ü n alatt Szegedre menekül t , 
ahol igen értékes munká t végzett a nemzeti 
hadsereg megszervezése körül . A Tanács
köztársaság bukása után résztvett a Keresz
tény Nemzeti Pá r t mozgalmaiban és a váli 
kerület hivatalos jelöltje volt. Jelenleg kizá
rólag ügyvédi gyakorla tot folytat s főkép 
büntetőügyekkel foglalkozik. 

Szende Ferenc, operaénekes, szül. Hant , 
1887 ápr. 5. Középiskoláit Pécsett végezte, 
majd Bpesten Jacobi Antalnál és Lipcsében 
Augustine Böhme Köhler énekmesternőnél 
tanult . Később vidéki színházaknál műkö
dött, mint karmester . 1913 óta a magy. kir . 
Operaház tagja. Egyike a legkiválóbb ma
gyar bar i tonis táknak, akinek operai műkö
déséhez számos nagy siker fűződik. Leghí
resebb szerepei: Scarpia, Hans Sachs, W o 
tan, Ochs báró és Mephisto. 

Szende Pál , v. pénzügyminiszter , szül. 
Nyírbátor, 1879. Jogi tanulmányainak befe-
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jezése után a fővárosban irodát nyitott. 1908. 
az Orsz. M. Keresk. Egyesülésnek főti tkára 
volt. A háború vége felé a radikális polgári 
pártnak egyik vezére lett. 1918. a Károlyi-
kormány pénzügyi államtitkárává, majd 
pénzügyminiszterré nevezték ki. A Huszadik 
Század főmunkatársa volt. Nagyobb mun
kái: önálló vámterület és osztályharc, Ver-
böcz't, Nemzeti jog és a demokratikus fejlő
dés, Az adóreform, Üj október felé, Soziolo
gische Gedanken zur Relativitätstheorie. 

Szende Péter Pál, ügyvéd, szül. Zágráb, 
1897. Középiskoláinak elvégzése u tán jogot 
hallgatott Budapesten és Lipcsében, egyúttal 
a lipcsei keresk. akadémiát is elvégezte. Ügy
védi oklevelének megszerzése u tán Budapes
ten ügyvédi irodát nyitott. Széleskörű iro
dalmi tevékenységet fejt ki, különösen a szak
irodalomban, önál ló művei: Felértékelési 
mérleg, Pengőmérleg, Az utolsó évtized új élő 
jogszabályai, One man Company, A korlá
tolt felelősségű társaság, Kötelmi jog és Ma
gyar Hiteljog. Számos jogi vonatkozású tör
vényjavaslat előkészítésében vett részt. 

Szendey Béla (ifj.), szül. Bpest, 1902 okt. 
5. A magyar evezőssport egyik kimagasló 
reprezentánsa. Az utóbbi hat év alatt 48 
versenyben vett részt és kiválóságának leg
ékesebben szóló bizonyítéka, hogy e 48 ver
seny közül 40-ben győzött. 

Szenes András, festőművész, szül. 1895. 
Középiskolai tanulmányainak elvégzése u tán 
Fényes Adolfnak, majd a müncheni akadé
miának volt növendéke. 1924. a Belvedereben 
rendezte első hazai gyűjteményes kiállítását. 
Művészetét eleven, foltszerű stilus és erős ko-
lorisztikus igyekvés jellemzi. 

Szenes Fülön, festőművész, szül. Török
szentmiklós, 1863 máj . 3. Középiskoláit Bu
dapesten és Becsben, művészeti tanulmányai t 
Bpesten és Münchenben végezte, majd a 
Benczúr mesteriskola növendéke lett. Párisi 
tanulmányútja u tán Olaszországban nyitott 
műtermet, ahol 15 éven át tartózkodott . 
Még növendék korában László Fülöppel 
együtt minden főiskolai díjat elnyert. Keleti 
Gusztáv leányai c. képével lépett a nyilvá
nosság elé, a Műcsarnokban. A drezdai 
Kunstakademien kiállította a Kedvenc c. 
képét, mely nagy sikert aratot t és a párisi 
Grand Salonban Georges Petitjével pedig be
érkezett. Kitüntetései: Med. d'or, Paris , Pa
ris ac. Jul. , St. Louisi világkiállítás, arany
érem Bpest, a londoni kiállítás aranyérme. 
A Vesztett boldogság c. képe a Szépművészeti 
Múzeum tulajdona, Éltető napsugár c. képét 
Ferenc József vásárolta meg. Megfestette 
Benedek, jászai nagyprépost, Vázsonyi Vil
mos, Sándor Pál arcképét. Sámson és Delila 
c. kompozíciója az aradi Andrényi-gyüjte-
ményben van. 10 év óta úgy idehaza, mint 
külföldön úgyszólván kizárólagosan arcképe
ket fest. A nagybányai iskola híve, nemes, 
konzervatív rajz és a Grand art felé való tö

rekvés jellemzi. Értékelésével Téréi Gábor, 
dr. Lázár Béla, külföldön: Lajeuness (Paris), 
Osborn (Berlin), Tua tunà múzeumi igazgató 
(Olaszország) és a napisajtó foglalkozott. 

Szenkái* Dezső, zeneszerző, szül. Bpest, 
1894 jan. 28. Középiskoláit és zeneművészeti 
tanulmányai t Bpesten végezte. 1923. az Unió 
színházainak, 1926. a Magyar Színháznak, 
1927. az innsbrucki Stadttheaternek karna
gya volt. Számos zenekari kompozíciónak, 
műdalnak és ballett-suitenek szerzője. Szim
fonikus nyi tányát sikerrel muta t ták be. 

Szenkár Jenő, a kölni operaház főzene-
igazgatója, szül. Bpest, 1891 ápr. 9. Közép
iskoláit és zeneművészeti tanulmányai t Bu
dapesten végezte, ahol Koessler és Herzfeld 
taní tványa volt. 1911. a Népopera karmes
tere lett. Két évi működése u tán a prágai 
Landestheater zeneigazgatója, majd ismét a 
bpesti Népopera karnagya volt. Működött 
a salzburgi, drezdai és frankfurti operahá
zaknál és 1924 óta a kölni operaház főzene-
igazgatója. Vezényelt Madridban, Barceloná
ban, Buenos-Ayresben, stb. Igen sok külföldi 
művészi kitüntetés tulajdonosa. 

Szent-Györgyi Albert (nagyrápolti) , or
vos, egyetemi nyilv. r. t anár , szül. Budapest , 
1893 szept. 16. Középiskolai és egyetemi ta
nu lmánya i t Budapesten végezte, majd 1917. 
orvosdoktor i oklevelet szerzett. A háború 
alat t harc tér i szolgálatot teljesített és meg 
is sebesült. Katonai szolgálataiért megkapta 
a kisezüst vitézségi érmet . A háború után 
a pozsonyi egyetem tanársegédje lett. Az 
egyetemnek Pozsonyból történt elköltözése 
u tán a Tche rmak prágai professzor veze
tése alat t álló élettani intézetben, majd 
Berl inben Michaelis l abora tó r iumában , az
u tán pedig a hamburg i Tropenhygiénia i in
tézetben bakteriológiai és kémiai kutatáso
kat folytatott. Egyideig Hollandiában, majd 
Londonban , Koppenhágában és Helgoland-
ban foglalkozott tudományos kísérletekkel . 
1927. Cambridgeben a Rockefeller-alapít
vány, majd pedig az angol orvoskuta tó ta
nács tagjaként működöt t . Munkásságának 
elismeréséül a cambriclgei egyetem filozó
fiai doktor i címmel tüntet te ki. Ugyanakkor 
a szegedi egyetem nyilv. rendes tanára lett. 
1920. nya rán Amerikába költözőit , ahol, 
mint a rochesteri Mayo-alapítvány tagja mű
ködött , szegedi ka tedrá jának elfoglalásáig. 
Hatvan különböző tudományos közleménye 
jelent meg német, hol land és angol nyelven. 

Szentgyörgyi István, szobrászművész, 
szül. Bégaszentgyörgy, 1881 jún. 20. A sze
gedi fa- és fémipari iskola elvégzése után 
Svájcban a kőszobrászatban képezte ki ma
gát, majd a bpesti Iparművészeti Főiskola 
hallgatója lett. Kisebb plakettjeivel és port
réivei a Műcsarnok kiállításain szerepelt. 
Brüsszeli tanulmányút ja alatt készült a Pa
nasz c. szobra, amellyel a Rökk Szilárd
díjat nyerte el és amelyet a Szépművészeti 
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Múzeum vásárolt meg. Tenniszezö c. szobra 
a Műcsar/ioA'-kiállítás tar tama alatt három 
példányban kelt el. Hazatárve, megnyerte a 
Tisza Kálmán-szobor pályázatát és kivitelét. 
A háború alatt elkészítette a szegedi fa hon
védszobrot és az Erzsébet szoborpályázat 
első díját nyerte el. Bigéző fiú c. szobra a 
Szinnyei Társaság díját és a székesfőváros 
díját kapta meg és müvét a Szépművészeti 
Múzeum, valamint Brüsszel, Berlin, Róma és 
Oslo műgyűjtői vásárolták meg. A Szépmű
vészeti Múzeum 7 művét szerezte meg. Szá
mos hősi emlékszobrot mintázott meg. Meg
bízták a Rothermere-kút elkészítésével, ezen
kívül sok előkelő pályadíj nyertese. A szob
rászatban a tiszta plasztikára törekszik, szob
raiban a tiszta emberi érzést igyekszik életre
hívni és egyszerű megoldásaiban minden 
páthoszt kerül. 1924. a Képzőművészeti Fő
iskola tanára lett, 1925. pedig a képzőművé
szet terén elért kiváló munkásságának elis
meréséül m. kir. kormányfőtanácsossá ne
vezték ki. 

Szentirmay Endre (vitéz), á l lamr. kapi
tány, a rendőrség rádiószolgála tának veze
tője, szül. Csikeria, 1896 febr. 6. Tanu lmá
nyait Bpesten végezte és a bpesti tud. egye
temen avatták doktor rá . 1914. lépett a 
rendőrség kötelékébe. Először az erzsébet-
falvai kapi tányságon teljesített szolgálatot, 
majd 1916. bevonult és az olasz, valamint 
az orosz fronton küzdöt t . A leszerelés u tán 
a IV. ker. kapi tányságon, majd a közigaz
gatási osztályon teljesített szolgálatot. Ké
sőbb esztendőkön keresztül az akkor i fő
kap i t ány személyi t i tkára volt. Megszer
vezte az országos rendőri rádiószolgálatot. 
Jelenleg a belügyminisztérium rádióosztá
lyának veztője. Az I. és két II. osztályú 
ezüst vitézségi érem, a Károly-csapatkereszt, 
a sebesülési érem és a porosz becsületérem 
tulajdonosa. 1924. a kormányzó vitézzé 
avatta. 

Szent irmay Ödön, kúriai bíró. egyet, m.-
tanár, szül. Arad, 1876 okt. 1. Középiskolái
nak elvégzése u tán Bpesten jogi és állam
tudományi doktorátust nyert. Később letette 
a bírói, az ügyvédi, a katonai szolgálat terén 
pedig a csapattiszti, majd a hadbírói vizsgál 
is. A bírói pályát, mint bpesti kir. trvszéki 
joggyakornok kezdte meg, később mint kú
riai tanácsjegyző működöt t . Soronkívül lett 
büntető törvényszéki aljegyző. Csakhamar 
kassai kir. törvényszéki albíró, majd kassai 
kir. aljárásbíró, ezt követően gödöllői kir. já-
rásbíró, később budapest i kir. törvényszéki 
bíró és ezután a budapest i tábla elnöki tit
kára és kir. ítélőtáblai bíró lett. 1926 óta kú
riai bíró. A háború alatt mint hadbíró-őrnagy, 
majd a m. kir. legfelső honvédtörvényszéknél, 
mint koronaügyészhelyettes működöt t . A na
pilapokban és a szaksajtóban közölt cikkein 
kívül önállóan megjelent művei: A magyar 
nemzetegységtan, A magyar alkotmányosság 

ösvényén, Az állam filozófia tárgyköre, A bí
rói szervezeti reform megvalósításának irány
elvei, Alkotmányjogi vonatkozások a katonai 
bűnvádi perrendtartásban, A katonai büntető
jog történeti fejlődésének megvilágítása, 
Pszichológiai alapok az állam hadi ereje ellen 
elkövetett bűntetteknél, Büntető jogszolgálta
tási vezérszempontok a hadiszállítások tekin
tetében, A csődelhárító kényszeregyezség in
tézményének jogi szerkezete, A lakásügy meg
oldása a nemzetlét fenntartásának •szempont
jából, A valorizáció fogalma és értékelmélete, 
A sorzálogjog, Az elmebeteg házastárs bontó-
perbeli jogképessége, Az utóörökös nevezés 
irányelvei stb. Szerkesztője volt a Dárday-
Szentir may-Angyal Igazságügyi Törvénytár
vak, amely ál talánosan használt kézikönyv. 
Sz. egyike a legképzettebb és legobjektívebb 
magyar b í ráknak. A Tisza gyilkossági bűn
perben a legfelsőbb honvédtörvényszék előtt 
tar tot t főtárgyalásán, mint katonai korona
ügyészhelyettes a koronaügyészi tisztet Sz. 
látta el. 

Szent-Istvány Gyula, festőművész, az 
Iparművészeti Iskola tanára, szül. Vihnye, 
1881 nov. 6. Középiskoláit Selmecbányán, a 
Képzőművészeti Főiskolát és Mesteriskolát 
Bpesten végezte, majd Münchenben képezte 
tovább magát. 1914. Münchenben kiállított 
képei közül a Tenniszezö férfi élénk feltű
nést keltett. Az akadémián a legnagyobb dí
jat, II. Lajos bajor király nagy ezüst érmét 
nyerte el. A háború alatt harctér i szolgála
tot teljesített és orosz fogságba került. 1921. 
a fogságból hazatérve, a müncheni akadé
mián kapott műterme*, ahol két évig dolgo
zott. 1922. a bpesti Iparművészeti Iskola 
alakrajzi t anára lett. Ez időtől fogva a Mű
csarnok állandó kiállítója. Nagyobb kompo
zíciói: Orosz lovasok. Bányászok imája, Bá
nyász lovakkal, Bányászhalál. 1922. a Koh-
ner-díjnak, 1923. a székesfőváros díjának, 
1924. a Pállik-díjnak, 1926. a Képzőmüv. 
Társ, nagydíjának nyertese lett. Szereti a 
megrázó, drámai cselekményeket, amelyeket 
erőteljes modorra l jellemez. 

Szenthe Kálmán (szentéi és sárói), kir. 
tvszéki elnök, szül. Dunavecse, 1873 szept. 9. 
Középiskoláit Kiskunhalason, egyet, tanulmá
nyait Debrecenben végezte. Iskolai tanulmá
nyainak befejeztével a szolnoki járásbíróság 
joggyakornoka, majd a dunaadonyi és duna-
vecsei járásbíróság aljegyzője, később Szé-
csényben albíró és rövid idő múlva Salgó
tarjánban a bíróság elnöke lett. 1921. a ba
lassagyarmati törvényszéknél tanácselnök, 
1925. az ügyészség elnöke, majd 1927 óta 
a balassagyarmati törvényszék elnöke. A ref. 
egyház főgondnoka, egyházmegyei tanácsbíró, 
egyházkerületi képviselő. A vm.-i törv hat . 
tagja, a Kansz nógrádmegyei elnöke. 

Szentiványi Gyula, művészeti író, szül. 
Bpent, 1881 jan. 7. Tanulmányainak befeje
zése után, mint újságíró kezdte pályafutását. 
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Később a Szépművészeti Múzeumnál vállalt 
állást. Cikkei, tanulmányai különböző folyó
iratokban és napi lapokban jelentek meg. A 
Magyar Képzőművészek Lexikona egyik szer
kesztője. 

Szentiványi János , kanonok, szül. Mo-
sonszentjános, 1874. Középiskoláit Magyar-
óvárott és Győrött, egyet, tanulmányai t 
Bpesten végezte. 1898. pappá szentelték és 
eleinte különböző vidéki városokban mint 
káp lán működött . Egyidőben mint szer
tar tó , szentszéki jegyző és t i tkár, majd mint 
papnevelő-igazgató tevékenykedett . 1910— 
1914. egyházmegyei t i tkár és irodaigazgató, 
1914—1918. ismét papnevelő-igazgató volt. 
1914 óta kanonok. Győr város közéletének 
jelentékeny tagja. Budai c. prépost. Az egy
házmegyei nyomda vezérigazgatója. Me
gyei biz. tag. 

Szentiványi Kálmán, színművész, szül. 
Veszprém, 1885. Középiskoláinak elvégzése 
után a színipályára lépett. A háború alatt 
harctéri szolgálatot teljesített és a nagy-, a 
kisezüst és a bronz vitézségi érmet kapta meg. 
A háború után a Madách Színház tagja, 
majd az Apolló Színház konferansziéja lett. 
Az Orsz. Színészegyesület igazgatótanácsosa. 

Szentpétery Gyula, ügyvéd, szül. Torda , 
1884 márc. 17. Középiskoláinak befejezése 
után Kolozsvárott egyet. t anu lmányoka t 
folytatott. 1910. ügyvédi oklevelet szerzett 
és Kolozsvárott telepedett le. A hábo rúban 
harctér i szolgálatot teljesített és orosz fog
ságba esett. Hazatérve, Budapesten folytatta 
ügyvédi gyakorlatát . Főként büntetőügyek
kel foglalkozik. 

Szentpétery Pál (sajószentpéteri), gyógy
szerész, szül. Madranz, 1892 febr. 19. Kö
zépiskoláit Sárospatakon, az egyetemet Bu
dapesten végezte. Részt vett a háborúban . 
A katonai érdemkereszttel tüntet ték ki . 
1920. a Csillag-gyógyszertárban működöt t . 
1921. Alagon nyitott gyógyszertárat . 1922. 
Bpesten az Oroszlán-gyógyszertárat vette 
át. 

Szeőke István, kúr ia i tanácselnök, szül. 
Nagyszőllősön, 1862 okt. 8. Középiskoláit 
Szatmáron, jogi t anu lmánya i t Budapesten 
végezte 1879—1883. 1885. ugyanott dok
tori oklevelet szerzett. 1884. Sza tmárnéme
t iben joggyakornokká, majd aljegyzővé, 
később alügyésszé, 1894. a debreceni tör
vényszék bírájává, 1904. u. o. főügyészhe
lyettessé, 1911. Budapesten koronaügyész
helyettessé, 1923. pedig a Kúria tanácsel
nökévé nevezték ki. Azóta a II. büntetőta
nács élén b í ráskodik . Az utóbbi esztendők 
súlyos tá r sada lmi válságai közepette szá
mos politikai, intel lektuális és a tanácsköz
társasággal kapcsolatos bűnperben ítélke
zett. Majdnem fél évszázad óta teljesít igaz
ságügyi szolgálatot, mely idő alat t élénk 
részt vett a magyar közéletben és a nem
zeti mozgalmakban. A háború alatt kiváló 

szolgálataiért a I I . oszt. polgári hadi ér
demkereszt te l tünte t ték ki . 

Szép Ernő , költő, író, szül. Huszt, 1884 
jún. 30. Tanulmányainak befejezése után, 
mint hír lapíró kezdte pályafutását. Első ver
sei a Nyugatban tűntek fel. Ezüstösen csengő 
ködfinom lírájában a szív és a lélek mélyéből 
felbuggyanó érzésmelódiákat áhí tatos, köz
vetlen egyszerűséggel önti r ímbe. írásaiban 
lelkéből szól a lélekhez. Novellái, regényei 
is jelentek meg és több színmüvét mutat ták 
be a fővárosi színházak, önál ló művei: Éne
keskönyv, Az egyszeri királyfi, Patika, A jáz
minok illata, Emlék, Szilágyi és Hajmási, Bű
neim, Elalvó hattyú, Jó szó, Régi kedvünk, A 
világ, Egy falat föld, egy korty tenger, Élet
halál, Hetedikbe jártam, Kenyér, Kétfelől an
gyal, Lila akác, Magyar könyv, Okfóber, Sok 
minden, Valentine, Azra, A Hortobágy. Pró
zái is finomak és l íraiak. 

Szepes Béla (es. n. St rauch) , rajzolómű
vész, szül. Igló, 1903 szept. 5. Legjobb atlé
táink egyike. Az 1928-i ams te rdami olim-
piászon a gerelyvetés második helyezettje 
lett. Magyarország és Anglia 1929. évi ge-
relyvetőbajnoka, valamint Magyarország 
skíbajnoka. 

Szepessy Athur, magy. kir . erdőtanácsos, 
erdőigazgató, szül. Szomolnok, 1883 júl . 23. 
Gimnáziumi t anu lmánya i t Selmecbányán vé
gezte. 1905. szerzett a Selmecbányái főisko
lán e rdőmérnöki oklevelet. Működését, mint 
s.-mérnök a máramarossziget i erdőigazgató
ságnál kezdte meg. 1910-től a háború kitö
réséig a bus tyaháza i e rdőhivata lná l tevé
kenykedet t . Végigküzdötte a háború t . Mint 
tar t . százados szerelt le. A kat . érdemke
reszt III . oszt.-val, a kor . a r any érdemke
reszttel , a kisezüst és a bronz vitézségi 
éremmel, a Károly-csapatkereszttel és a se
besülési éremmel tüntet ték ki. Mint a ro
mánok által elszakított terület lakosa, meg
tagadta a hűségesküt, ezért internálták és 
csak 1920. engedték szabadon. 1922. a bán
révei Faér tékes í tő Hivatal vezetésével bíz
ták meg, majd erdőfelügyelővé, 1928. erdő
igazgatóvá nevezték ki a miskolci erdőigaz
gatóság élére. El ismert szakember , számos 
mérnöki és erdészeti egyesület vezetőségé
nek tagja. 

Szepessy Géza (négyesi), országgyűlési 
k é p v , szül. Sóstófalva, 1895. Középiskolái
nak elvégzése u tán a sárospataki ref. jog
akadémiá t hal lgat ta . A háború alatt harc
téri szolgálatot teljesített és többízben ki
tünte t te magát . 1920. szolgabíró, majd 1921» 
megyei aljegyző lett. 1926. egységespárti 
p rogrammal a megyaszói kerület képvise
lőjévé választotta. 

Szepessy (Raisz) Rezső, ny. szfőv. 1er. 
elüljáró, szül. Breznóbánya, 1862 okt. 2. 
Középiskolai és egyetemi tanulmányait a 
fővárosban végezte és itt szerezte állam
tudományi doktori oklevelét. 1888. lépett a 
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szfőv. szolgálatába, mint díjnok. Gyorsan 
haladt előre a ranglé t rán és rövidesen toll-
nok, később tanácsjegyző, 1910. pedig kerü
leti elüljáró lett. 1923. vonult nyugalomba. 
A főváros X. kerülete fejlesztése terén rend
kívüli érdemeket szerzett. Tar ta lékos hon
védhuszárhadnagy. 

Szepesfalvy János (vitéz), a M. Nemzeti 
Múzeum igazgató-őre, szül. Lőcse, 1882 máj . 
15. Középiskoláit Lőcsén, egyet, tanulmányai t 
Budapesten végezte. 1905. a Nemzeti Múzeum 
szolgálatába lépett. 1910. segédőrré nevezték 
ki. A háború kitörésekor katonai szolgálatra 
jelentkezett. Harctér i szolgálatai közben két
szer sebesült meg. Kitüntetései: I l i o. vas
koronarend, katonai érdemkereszt, két Signum 
I.audis, Károly csapatkereszt, sebesülési érem 
és német vaskereszt.Tudományos kutatásait a 
háborús idők alatt is folytatta. 1910. múzeumi 
őrré nevezték ki. A T. T. T. növénytani szak
osztály folyóiratának a Botanikai Közlelemé
nyeknek volt társszerkesztője. A hazai és 
európai mohák tanulmányozása képezi tudo
mányos kutatásainak főtárgyát. A háború 
után az Alföld diluviális növényzetéi kutat ta , 
ahol már eddig is igen nevezetes eredménye
ket ért el. Lőcse környékének mohaflórája c. 
tanulmányát az Arnheim-díjjal jutalmazták. 
Albánia mohaflórája c. t anulmányát a Ma
gyar Tudományos Akadémia adta ki. Neveze
tes munkái még: Adatok Észak-Magyarország 
mohaflórájához és a német nyelven megjelent: 
Beiträge zur Byrogeographie des östlichen 
Polens c. művek. 1924. vitézzé avatták. 

Szepesházy Imre (felsővizközi), ny. táb
labíró, volt. orszgyűl. képv., szül. Eperjes, 
1857 jan . 16. Jogi tanulmányainak befeje
zése u tán bírói pályára lépett. Fokozatos 
előléptetések u tán táblabírói rangig emelke
dett és 1910. nyugalomba vonult. Ebben az 
évben a zborói kerület nemzeti munkapár t i 
p rogrammal orszgyűl. képviselőjévé válasz
totta és a Ház egyik jegyzője lett. A hábo
rúban a hadművele tek következtében el
pusztított községek talpraál l í tás i mozgalmát 
ellenőrző miniszteri biztos volt. Érdemeit 
többízben magas ki tüntetésekkel ju ta lmaz
ták. Régi nemességének épségbentar tása 
mellett a felsővízközi nemesi előnevet 
kapta. 1923. a kormányzó magy. kir. kor
mányfőtanácsossá nevezte ki. 

Szerb Elek, tud. egyet, asszisztens, szül. 
Bpest, 1904 dec. 20. Az egyetem testnevelési 
tanszékének asszisztense. Kiváló hosszútáv
futó és mint ilyen Magyarország bajnok
ságain igen nagy szerepet játszik. 

Szerémy Zoltán, színművész, szül. 
Nagymegyer, 1861 dec. 14. Középiskoláit 
Nagyszombatban, az Orsz. Színi tanodát Bu
dapesten végezte. T a n u l m á n y a i n a k elvégzése 
u t án a kassai, majd a kolozsvári színház
hoz szerződött. Az 1906. létesült Vígszínház
nak megnyitása óta tagja. 1907. a Zenemű
vészeti Főiskola rendkívüli t anárává ne

vezték ki. A Vígszínház jubiláris évforduló
j án Magyarország kormányzója a Signum 
Laudisszal tüntet te ki. Színészi működése 
mellett, mint rendező is sikeresen műkö
dött . Színészettörténelmi írásai szövetségé
nek lapjában jelentek meg. Jelenleg a szín
padon eltöltött 40 év történetének megírá
sán dolgozik. Sz. a magyar színművészet
nek kiemelkedő reprezentálója . Kiforrott 
játékkészsége, leegyszerűsített jel lemábrá
zolása, természetes és lélekkel teljes játék
modora révén a magyar színjátszás klasz-
szikusai közé emelkedett . 

Szerdahelyi László, hegedűművész, szül. 
Keszthely, 1910 febr. 25. A Zeneművészeti 
Akadémián 1926. művészi oklevelet nyert . 
Művészi oklevelének megszerzése u tán Ka-
janusz Róbert, a nagyhírű finn dirigens Finn
országba vitte, ahol több hangversenyét diri
gálta. 1928. első nyertese volt Az Est tehet
ségpályázatának, azonkívül az Akadémián is 
számos ösztöndíjat nyert. 

Szieberth Béla, gazd. intéző, szül. Pécs, 
1893 jún. 13. Középiskoláit Pécsett, a gazd. 
akadémiá t Keszthelyen és Magyaróvárot t 
végezte. Iskolai t anu lmánya i elvégzése után, 
először a premontre i - rend türjei gazdaságá
nál, mint gazdasági ellenőr működöt t . 1919. 
nov. 1., mint gazdasági intézőt Csornára 
helyezték, ahol mind a mai napig a pre
montrei- rend gazdaságában teljesít szolgá
latot. A Gizdat iszt i Egyesület, az Omge és 
számos más gazd. és tá rsada lmi egyesület 
tagja. 

Szigeti Ferenc , fi lmkölcsönzövállalati 
igazgató, szül. Magyarszögyén, 1887 febr. 
22. Középiskoláit Bpesten végezte, majd a 
kereskedelemügyi minisz tér ium kötelékébe 
lépett. 1917. a Corvin filmgyárhoz került , 
melynek cégvezetője lett. 1919. megalapí
totta a Danubius Mozgóképipari r.-t., amely 
1924 óta a filmkölcsönzést is felvette ügy
körébe. A vál la latnak ügyvezető-igazgatója. 

Szigeti János , a Kassa-Oderbergi vasút
társaság ny. vezérigazgatója, felsőházi tag, 
szül. Budapest, 1869 jún. 18. Középiskoláit 
Bpesten végezte, majd Budapesten és Nagy
váradon jogot hallgatott. Utóbbi helyen jogi 
és ál lamtudományi államvizsgát tett. A vasúti 
tisztképző tanfolyam elvégzése u tán 1890. a 
Kassa-Oderbergi Vasúthoz került. 1908. fel
ügyelővé, 1913. főfelügyelővé, 1918. igazgató
helyettessé, 1921. igazgatóvá és 1926. vezér
igazgatóvá nevezték ki. Hivatali tanulmány
útjai során, majd egész Európát bejárta. Hi
vatali munkássága mellett nagy társadalmi 
és irodalmi működést fejtett ki. Munkatársa 
volt a Hét c. szépirodalmi folyóiratnak, a 
Vasúti és Hajózási Hetilapnak, valamint a 
Természettudományi Közlönynek, amelyben 
különlenyomatban jelent meg Darwin és 
az igazságszolgáltatás c. tanulmánya. Ti tkára 
volt az Irodalmi Társaskörnek és szerkesz
tője a Kör Almanachjának. Egyik megalapi 
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tója és ma is választmányi tagja a Vasúti és 
Hajózási Klubnak. Budapest törvényhatósá
gának 1909 óta tagja. 1917. Apponyi-párti 
programmal Budapest I. kerületének képvi
selője volt a Házban. A felsőház tagjává a 
főváros törvényhatósága választotta. 

Szigeti József, hegedűművész, szül. Má-
ramarossziget , 1892 szept. 2. A világ há rom 
legnagyobb hegedűművésze közé tartozik. A 
bpesti Zeneakadémián Hubay Jenő taní
totta. 1906—13. a berlini akadémia tanára 
volt. Tanárkodás u tán művészi köru taka t 
tett Európában is, ragyogó művészetével 
mindenüt t a legnagyobb elismerést vívta ki. 
Lelkes propagálója a magyar zenének. 1925. 
Amerikába hajózott, ahol szintén óriási 
népszerűségre tett szert. 1927. Oroszországba 
hangversenykörútra hívták meg és felkínál
ták a moszkvai zeneakadémia vezetői állását. 
Sz. a meghívást nem fogadta el. 

Szigethy Sándor, földbirtokos, szül. Rá-
babogyoszló, 1850 dec. 8. Középiskoláit Kő
szegen és Sopronban végezte. Tanu lmánya i 
nak befejezése u tán átvette Rábabogyoszló, 
Alsópaty és Felsőpaty község ha tá rában levő 
bir tokának kezelését. Azóta ott gazdálko
dik. Résztvesz az ev. egyház életében is. 

Szijj Bálint, gazdálkodó, felsőházi tag, 
szül. Nagyigmánd, 1868 febr. 4. Iskoláinak 
elvégzése óta kisbirtokát művelte. Szülőfalu
jában, sőt az egész vármegyében is csakha
mar nagy tekintélyre tett szert. A háború 
alatt községi bíró volt. A kisgazdapártnak 
megalakulása óta lelkes és tevékeny tagja és 
2 évig alelnöke is volt. Egyik alapítója a 
Magyarországi Kisbirtokosok Szövetségének. 
1920. Nagyigmánd kisgazdapárti képviselője 
lett és mandá tumát 1922. is megtartot ta . 
1926. a kormányzó a felsőház tagjává ne
vezte ki. 

Szikla Adolf, zeneigazgató, szül. Bécs, 
1860 júl. 1. Középiskoláit és a Zeneművészeti 
Főiskolát Bécsben végezte. Tanulmányainak 
elvégzése után gróf Zichy Géza gyermekei
nek zenei nevelője lett. Később az Operaház 
kötelékébe lépett, ahol 1892. karmesterré 
nevezték ki. Vezetése alatt az Operaház több 
mint 50 magyar művet mutatot t be. 1902. a 
Nemzeti Zenede tanára, majd osztályfőnöke 
lett. Hangszerelő képességéről tesznek tanú
ságot nagy sikerrel bemutatot t balettjei: a 
Törpe gránátos és az Álom. 1909. az Újpesti 
Zenekonzervatórium igazgatójává nevezték 
ki. Sikeres külföldi szereplésének elismeré
séül a porosz koronarend IV. o. lovagke
resztjét és a bolgár polg. érdemkeresztet 
kapta meg. 1928. többször nagy sikerrel sze
repelt a Székesfővárosi Zenekar élén. 

Sziklay János , író, szül. Vesznrém, 1857 
ápr. 2. Egyetemi tanulmányai t Pozsonyban 
és Budapesten végezte, majd filozófiai dok
torátust szerzett. Hírlapírói működését Po
zsonyban kezdte meg, majd Budapestre ke

rült és több napilap kötelékében fejtett ki 
működést . Közben széleskörű publicisztikai 
és kul túrtörténet i működést is folytatott. Sz. 
rendezte sajtó alá Vas Gereben összes mű
veit. Első szerkesztője volt a Magyarország 
vármegyéi és városai c. monográfia-kiadvány
nak. Ugyancsak szerkesztette a Katholikus 
Magyarország c. nagy díszművet. Nevezete
sebb ismertető müvei: A magyar népszínmű 
története, Budavár ostroma, Balatonvidéki 
kalauz, A Balaton és vidéke, Magyarország 
útirajzokban, Negyven év a magyar katoliciz
mus történetéből, II. Rákóczi Ferenc élete és 
a Balaton bibliográfiája. Nevezetesebb szép
irodalmi művei: Apa és leány, A méltóságos 
asszony, Ábrándos évek, A szerelem aposto
lai, Az irgalmasság Golgotája, Lelkek válsága, 
és Szt. Lászió király. Ifjúsági regényei: Hány 
Istók története, Azok a jó Rátótiak, Kis mese
könyv és Magyar szív. Nagy érdemei vannak 
a Balaton-kultusz fejlesztése körül . Titkára 
volt a Balaton-egyletnek és 31 évig főtitkára 

' az Országos Pázmány Péter-Egyesületnek, 
I melynek ma tb. alelnöke. A Szent István-

Akadémia tagja. Az Otthon í rók és Hírlap
írók Körének s az Újságírók Egyesületének 
alelnöke. Sz. a magyar hír lapíró-társadalom 
köztiszteletben álló kiváló tagja. 1926. írói 
működésének 50. évfordulóját ünnepelték. 

! Ez a lkalommal Veszprém város utcát neve
zett el nevéről. 

Sziklai Jenő, gimn. igazg., szül. Székes
fehérvár, 1893 aug. 5. Középiskoláit szülő
városában, a teológiát P a n n o n h a l m á n vé
gezte. P a p p á szenteltetése u tán , mint gim
náziumi t aná r P á p á n működöt t , majd 1919. 
a soproni g imnázium tanára , 1929. a Szent 
Benedek-rend házfőnöke lett és ezidő óta 
mint a g imnázium igazgatója fejt ki érté
kes pedagógiai tevékenységet. A Föderáció 
Emer ikana lelkésze, a Bencés Diákszöv. 
igazgatója és számos egyesület vezetőségi 
tagja. 

Szikra Károly bankigazg., szül. Budapest, 
1887 május 17. Iskolai tanulmányainak el
végzése u tán 1904. a M. Alt. Takarékpénztár
nál kezdte működését. 1911. a M. Ált. Ingat
lanbank szolgálatába lépett, ahol 1912. cég
vezető lett. Hasznos működésének elismeré
séül 1914. igazgatóvá nevezték ki. A Malom-
soky József Asztalosárúgyár r.-t. és a Huvgá-
ria Fürdő r.-t. igazg. tagja. 

Szikszay Gerő, min. tan., a keresk. mi
nisztérium vasúti műszaki szakosztályának 
főnöke, szül. Kunszentmiklós, 1876 márc. 1. 
Középiskoláit Kunszentmiklóson és Nagykő
rösön, műegyetemi tanulmányai t Budapesten 
végezte. 1898. a bpesti műegyetemen mérnöki 
oklevelet szerzett. Ugyanez évben a műegye
tem tanársegéde lett, majd a MÂV-hoz ke
rült, ahol a hídépítési osztályhoz osztották 
be. 1906. a kereskedelemügyi minisztériumba 
rendelték be, ahol később a vasúti szakosz
tály főnöke lett. A M. Kir. Áll. Vasgyárak 
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felügyelő bizottságának tagja, a vasgyári II. 
fokú fegyelmi bíróságnak, a Magyar Mér
nők- és Építészegylet út-, vasút- és hídépítési 
osztályának és a Magyar Mérnökök Nemzeti 
Szövetsége mérnöki szakosztályának elnöke. 
Élénk szakirodalmi tevékenységet fejt ki. Ér
tekezései és cikkei a különböző mérnöki 
szaklapokban jelennek meg. 

Szikszay Sándor, ügvvéd, ny. táblabíró, 
szül. Kunszentmiklós, 1866 május 9. Kö
zépiskoláit Kunszentmiklóson és Nagykőrö
sön, egyet, t anu lmánya i t Bpesten végezte. 
1887. a bírói pá lyára lépett s 1921. mint kir. 
ítélőtáblai bíró, nyugalomba vonult. Je
lenleg Szentendrén folytat ügyvédi gyakor
latot. A pesti ref. egyházmegye tanácsbí-
rája, a szentendrei ref. egyház főgondnoka, 
Pest vármegye és Szentendre tb. főügyésze, 
a P o m á d Egységespárt elnöke. Szentendre 
város képriselőíest. tagja. Értékes közéleti 
működésének elismeréséül 1925. kormányfő
tanácsossá nevezték ki. 

Szilágyi Béla, min. tanácsos, szül. Kon
doroson, 1876. Középiskolái elvégzése u tán 
a Műegyetemen szerezte mérnöki oklevelét. 
Utána állami szolgálatba lépett. A vízépítési 
igazgatóságnál, majd az állami földmérés
nél teljesített szolgálatot. Később a pénz
ügyminisztériumba rendelték, hol mint fő
osztályvezető teljesít szolgálatot. A háború t 
mint honvédhuszárhadnagy küzdötte vé
gig és a kardokkal ékesített Signum Lau-
disszal tüntet ték ki. Sz. a szakirodalom te
rén is működik és szaklapokban geodéziai 
t anu lmányokat írt. 

Szilágyi Gábor, főszolgabíró, szül. Bpest, 
1882 szept. 18. Főiskolai tanulmányai t Bu
dapesten végezte. Működését mint gyakor
nok Pest vármegyénél kezdte. 1911. Rácke
vén, majd Gödöllőn szolgabíró lett. 1924 
óta mint Kunszentmiklós főszolgabírója 
fejt ki ér tékes közéleti tevékenységet. 

Szilágyi Géza, író és hír lapíró, szül. Bu-
pest, 1875 dec. 29. Λ bpesti egyetem jogi ka 
rán tanult és ügyvédi diplomát szerzett. 1895. 
az Élet c. folyóirat munkatársa lett, majd 
1903—1919. az Újság helyettes szerkesztője 
volt. 1921—1928. az Est-lapok munkatársa . 
Jelenleg a berlini Ullstein lapok budapesti 
szerkesztője. Aegrotus név alatt írta cikkeit. 
Erőteljes hangú versei nagy hatást gyakorol 
tak az újabbkori költészetre. Verseskötetei: 
Tristia, Holt vizeken, Neked irtani, Szó és 
könny. A Nemzeti Színház előadta Májusi 
fagy c. Lenkei Henrikkel együtt írt drámáját . 
Könyvei közül nevezetesebbek: Lepel nélkül, 
Ez Pest, A háború mellől, Fantasztikus sze
relmek, Menny, pokol, háború, Nagy Napo
leon és kis barátnője, Az ördög nyája, Vitus-
tánc. 

Szilágyi Imre, oki. mérnök , építési vál
lalkozó, szül. Bpest, 1893 dec. 26. Középis
koláit Bpesten végezte, majd a berlini és 
a bpesti egyetemen tanul t . A háború alatt a 
harctéren mint huszárt iszt , később mint 

repülőfőhadnagy szolgált és megkapta az 
ezüst vitézségi érmet, a sebesülési érmet, a 
Vöröskereszt-érmet, valamint a Károly-csa-
patkeresztet . A háború utón folytatta egyet, 
t anulmányai t és mérnöki oklevelet szerzett. 
Egyetemi hal lgató korában a keresztény 
diákmozgalmak egyik vezére volt. 1924. 
átvette apja építési irodáját és azt az
óta önállóan vezeti. Sokat járt külföl
dön. Intenzíven foglalkozik zenei tanulmá
nyokkal , i smer t spor tember . Diákéveiben a 
MAFC. versenyúszója volt, később mint 
vívó, majd mint autóversenyző ért el szép 
sikereket. A MAFC. volt ügyv. alelnöke. 

Szilagyi János , á l lamr. detektívfőfel-
ügyelő, a Dunai ker. kapi tányság gvermek-
bírósági előadója, szül. Marosportus, 1892 
nov. 11. Középiskoláit Gyulafehérváron és 
Bpesten végezte. A bpesti tud. egyetemen 
1924. jogtudori oklevelet nyert . Tanu lmá
nyainak elvégzése u tán először a pénzügy
igazgatóságnál működöt t . 1919 óta a rend-
őiség szolgálatában áll. Előbb a főkapi tány
ságon teljesített szolgálatot, mint gyermek
bírósági előadó. A főkapitányság bűnügyi 
osztályában számos érdekes és eredményes 
nyomozást folytatott le. 

Szilágyi Lajos (piskárosi), földbirtokos, 
országgyűlési képviselő, szül. Berettyóújfalu, 
1882. Középiskolai és katonaiskolai tanul
mányainak befejezése után, mint hadnagy 
teljesített tényleges szolgálatot. 1902. a hon
véd felsőtiszti tanfolyamra került, majd jog-
és ál lamtudományi tanulmányokat folytafoü. 
1909. pedig doktori oklevelet nyert. 1911. a 
vezérkarhoz osztották be. 1914. nyugdíjaz-
taita magát és a Külügy-Hadügy c. katonai 
hetilapot indította meg. A háború alatt előbb 
Budapest honvédkerületének vezérkari főnö
keként működött , majd mint zászlóaljpa
rancsnok harctéri szolgálatot teljesített. Hadi
érdemeiért a hadiékítményes III. oszt. kato
nai érdemkereszttel, a porosz királyi J o h a n 
nita-renddel és még számos kitüntetéssel ju
talmazták. 1916. a berettyoújfalusi kerület 
mandátumát nyerte el. A forradalom után a 
biharmegyei kisgazdapárt szervezésében vett 
részt, majd Bihar megye főispán-kormány
biztosává nevezték ki. Az első nemzetgyűlé
sen Berettyóújfalut képviselte kisgazdapárti 
programmal. 1926. a Kispolgárok Országos 
Pártját létesítette, majd régi kerülete ismét 
képviselőjévé választotta. 

Szilágy? László, író, szül. Bpest, 1898 
okt. 2. Középiskoláit és jogi tanulmányait 
Bpesten végezte, majd az újságírói pályára 
lépett. Eleinte verseket, novellákat és kisebb 
kabarédarabokat írt, majd egészen az operett-
iibrettóírásra tért át. Első darabját , a Leven
dula c. háromfelvonásos énekes játékot a 
Várszínházban adták, amelyet gyors egymás
utánban követtek a főváros különböző szín
házaiban színrekerült nagysikerű operettjei. 
A háború utáni éveknek legtermékenyebb 
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magyar librettistája. Nevezetesebb munká i : 
Régi jó Budapest, A legkisebbik Horváth-
lány, A kék postakocsi, Aranyhattyú, Muzsi
kus Ferkó, Csókos asszony, Eltörött a hege
dűm, Miss Amerika, Diákszerelem, Tommy 
és Társa. 

Szilárd Béla, kereskedő, szül. Várpalota, 
1879. Középiskoláit és a kereskedelmi aka
démiát Székesfehérvárott végezte. 1904. az; 
autószakma szolgálatába lépett. 1912. a Ha
zai Automobil r.-t. vezérigazgatója lett. 1913. 
önállósította magát és neve ma az autószak
mában a legelsők között áll. Mint százados 
küzdötte végig a háborút. 1914—18-ig állan
dóan tűzvonalszolgálatot terjesített. A kü
lönböző frontokon résztvett számos nagyobb 
ütközetben és egészen rendkívüli hősies ma
gatartásáért a legmagasabb kitüntetésben 
részesült. Megkapta a Mária Terézia-rend 
tiszti arany vitézségi érmét, a Lipót-rend lo
vagkeresztjét, a hadi díszérmet, a bronz és 
ezüst Signum Laudist, a Károly-csapatke-
resztet és a sebesülési érmet. A Magyar Auto
mobilkereskedők Orsz. Egyesületének alel
nöke, a K. M. A. C. választmányi tagja, az O. 
M. K. E. igazgatósági tagja. 

Szilaveezky Aladár (szoboüszti), ál lam-
rendőrségi tanácsos, a VIII. ker. kapi tány
ság helyettes vezetője, szül. Selmecbánya, 
1885 márc. 25. Egyetemi tanu lmányai t Bu
dapesten végezte, ahol jog tudorrá avat ták. 
1903. kezdte meg rendőri működését a VI. 
ker. kapitányságon. Azután a főkapitányság 
bűnügyi osztályán teljesített szolgálatot. 14 
éven keresztül a belügyminisztér ium rend
őri osztályán működött , majd az I. ker . ka
pi tányságra került, azu tán 4 éven át a nép
jóléti minisztér ium és a lakáshivatal között 
teljesített összekötőtiszti szolgálatot, 1928. 
a VIII. ker. kapi tányság helyettes vezetője 
lett. Szolgálatai elismeréséül megkapta a 

koronás arany érdemkeresztet, a III . oszt. 
polg. hadiérdemkeresztet , az 1912/13. szol
gálati emlékkeresztet és a német III. o. 
vöröskeresztet. 

Szilaveczky Lajos (szobotiszti), r.-főtan., 
szül. Léva, 1883 szept. 17. Középiskoláit Sel
mecbányán és Bpesten, főiskoláit Bpesten 
végezte, ahol államtud. államvizsgál tett. 1903. 
a m. kir. államrendőrség kötelékébe lépett. 
1907. fogalmazógyakornokká, 1918, rendőr
kapi tánnyá, 1919. tanácsossá és 1921. főtaná
csossá nevezték ki. Először a főkapitányság 
másodfokú kihágási büntetőbíróságánál, majd 
mint gazdasági előadó a főkapitányság elnöki 
osztályán működöt t . Később az autóügyosz
tályt állította fel, amelynek megszervezője 
és vezetője volt. Innen a III. kerületi kapitány
sághoz, majd a bűnügyi osztályhoz került, 
ahol a lopási csoport vezetője lett. 1929 óta 
az intellektuális osztály vezetője. Az őrsze
mélyzet tagjaiból zenekart szervezett, amely 
igen szép sikerrel működik. Az ál lamrendőr 
ségi tisztikar nyugdíjpótló egyletének alel

nöke, a D. A. C. védnöke, a R. A. C. vívó-
szakosztályának kapitánya, a bpesti főkapi
tányság őrszemélyzeti fegyelmi bizottságának, 
valamint a rendőrőrszemélyzeti vizsgabizott
ságának és a rendőrzenekar zenebizottságá
nak tagja és a Magyar Vívószövciség tanács
tagja. A polg. hadiérdemkereszt III. oszt.-n^k, 
a vöröskereszt hadidíszítményes díszérmének, 
a polg. jubileumi keresztnek, a mozgósítási 
emlékkeresztnek és a német vi lágháborús em
lékéremnek tulajdonosa. 

Sziller Péter, ügyvéd, ny. min. osztály
tanácsos, szül. Nagykikinda, 1889. Középisko
láit szülővárosában, egyet, tanulmányai t Bu
dapesten végezte, majd egységes bírói és 
ügyvédi vizsgát tett. Tanulmányainak befe
jezése után, mint joggyakornok a bpesti tör
vényszékhez került, majd mint tvszéki jegy
zőt az igazságügyminisztériumba osztották 
be, ahol tvszki bírói rangot ért el és igaz
ságügyminiszteri elnöki t i tkár lett. A külügy
minisztérium felállításakor miniszteri t i tkár-

, rá nevezték ki és min. osztálytanácsosi cím-
| mel vonult nyugdíjba. Ezután 1920. Ba-
! lassagyarmaton ügyvédi irodát nyitott és 
| azóta a város társadalmi életének jelenté-
I kény alakja. A polg. hadiérdemkereszt tulaj-
I donosa. A vmegyei törv.-hat., a városi képv.-
| test. és számos társadalmi, kulturális egye-
I sülét biz. tagja, az Egységes Párt Helyi Szer-
\ vezetének elnöke. A Magyar Szövetkezés c. 
! lapban számos szakcikke jelent meg. A Nóg-
j rád-Hontmegyei Körzeti Mezőgazdasági Hi-
i telszövetkezet alelnöke. 

| Szilvássy Gy. László, gyógyszerész, szül. 
j Jászberény, 1869 júl. 16. Egyetemi tanulmá-
| nyainak elvégzése u tán több főváiosi gyógy

szertárban működöt t . 1900 óta a Pannónia-
gyógyszertár tulajdonosa. A Budapesti Gyógy 
szerész Testület I. alelnöke, a külső Erzsébet
városi Casinó ν. elnöke, a Ί crmészettudomá 
nyi Társulat r. tagja. 

Szíly Géza, ügyvéd, szül. Tolna, 1872. 
j an . 17. Középiskoláit Kalocsán, egyet, ta
nu lmánya i t Bpesten végezte. Tanu lmánya i 
nak befejezése után, mint gyakornok Pest 
vármegye szolgálatába lépett, majd a pest
vidéki kir. törvényszék aljegyzője lett. 
1900—1902. Dunaadonyban és 1902 óta Tol
nán mint ügyvéd működik. A háború alatt 
mint népfelkelő százados harc tér i szolgála
tot teljesített és a ko ronás a rany érdem
keresztet, a Signum Laudis t és a Károly-
csapatkeresztet kap ta meg. A vármegyei 
törv.-hat. biz. tagja, a vármegye tb. fő
ügyésze, a kat . egyház világi elnöke, azon
kívül számos egyesület vezetőségi tagja. 

Szily Kálmán (nagyszigethi), műegyet. ny. 
r. tanár , felsőházi tag, szül. Bpest, 1875 máj. 
4. Középiskolái végeztével a budapesti mű
egyetem hallgatója vol, majd külföldi tanul
mányút ra indult, melynek során egy évet Pa
r isban és egyet Zürichben töltött. 1901. a bu-
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dapesti műegyetemen magántanár rá képesí
tették. 1906. rk. műegyetemi lanár, majd 1913. 
nyilv. r. tanár lett a mechanikai tanszéken. 
1919-től kezdve há rom éven át a műegyetem 
mérnöki és építészeti osztályának dékánja 
Tolt. 1920. a tud. akadémia levelező tagjává 
rálasztották. 1926-ban a műegyetem felsőházi 
taggá választotta. 1927-től kezdve három éven 
át a műegyetem rektora. Széleskörű Sudomá-
nyos és szakirodalmi munkásságot fejt ki. A 
Mechanika c. háromkötetes kézikönyvét ál
talánosan használják. Tevékeny részt vesz az 
egyetemi ifjúság életeben. Megalakulásától 
kezdve 1928-ig magisztere a Hungária Magyar 
Technikusok Egyesülelének. Λ Centrum Szö
vetkezet és a Centrum Kiad"} r.-t. elnöke, a 
Magyar Mérnök- és Építészegvlet választmá
nyi és a Felsőoktatási Egyesület ígazg. tagja. 

Szimon István, ál lamr. tanácsos, a fő-
kapi tánvság életvédelmi osztályának veze
tője, szüí. Bpesf, 1887 ápr. 23. Középiskoláit 
Bpesfen és Kecskeméten végezte. 1911. a 
bpesti tud. egyetemen jogi és á l lamtud. dok
torátust szerzett. Sz. eredetileg papi pá lyára 
készült, de 1911. a rendőri pá lyára lépett. 
Először a főkapitányságon működöt t , majd 
1912. a rendőri gyermekbírósághoz kerül t , 
amelynek 1921. helyettes vezetője, 1927. 
megbízott vezetője lett. 1928. megszervezte 
a főkapitányság életvédelmi osztályát, 
amelynek azóta is vezetője. 

Színi Gyula, író, h í r lapíró , szül. Bpost, 
1876 okt. 9. Középiskolai tanulmányainak be
fejezése után 1900. a Pesti Napló munkatársa
ként kezdte pályafutását. Első versei, novellái 
különböző szépirodalmi lapokban jelentek meg 
és az irodalmi körök, valamint a közönség 
figyelmét különösen felkeltetlek. Novellái a 
magyar irodalom remekei közé tar toznak. 
Mondanivalóit maupassanti művészettel ol
vasztja össze fordulatos, érdekes színes me
séivel. Elbeszélő módját nemesen finom köny-
nyedség, csevegésig közvetlen hang, a szépség 
kihangsúlyozása és tökéletes kifejezésű tudás 
jellemzi. A szép kiemelése nála nem csupán 
esztétizálás, hanem életfilozófia is. Regényei, 
különösen A porcellán muzsika, a Bohócok 
és a Jókai bizonyítják, hogy novelláiban csil
logó erői nem halványodnak el hosszú léleg
zetű írásoknál sem. Önálló művei: Trilbi, 
Lelki kalandok, Egy sápadt asszony, Profán 
szerelem, Pesti konfetti, A rózsaszínű hó, Na
poleon szerelmei, Pára, ílanna, A tűzfészek, 
Szivárvány, A smaragd, A bűbájos, Homo 
doktor kísérlete, A kínai bálvány. Esszéi: Stú
diumok, írói arcképek, stb. Λ fekete pásztor 
c. színművét a Belvárosi Színház muta t ta be. 
Ikercsillag c. drámáját az í rók Színházában 
adták elő. Művei széles rétegekben örvende
nek népszerűségnek. 

Szini János r.-t. igazgató, szül. Szárhegv, 
1893 okt. 1. Középiskolai tanulmányai után 
hadbavonult. Előbb a 13. tábori tűzérezred-
ben, később az autó-csapatban teljesített szol-

Szinnyei 

gálatot. A háború ulán a Magy. Ált. Gépgyár 
t i tkára, majd később az Austro-Dainler-Puch-
müvek r.-t. igazgatója lett. Ismert sportem
ber. Számos autóversenyen értékes dijat nyert. 
Katonai kitüntetései: a II. oszt. katonai ér
demkereszt, az ezüst és bronz Signum Laudis, 
az ezüst és bronz vitézségi érem. a Rároly-
csapatkereszt és a sebesülési érem. A Hungá
ria Autó Klub igazgatósági tagja, az Autó- és 
Motorversenyző Egyesületnek alelnöke. 

Szinok Zoltán, ref. leikész, szül. Toron
tálvásárhely, 1881. Középiskoláit Pancsován, 
Nagykörösön és Debrecenben, a teológiát 
Debrecenben végezte, ahol pappá szentelték. 
Tanulmányainak befejezése után, mint segéd
lelkész Belényesen, majd Hajdúböszörmény
ben működöt t . Később a budapesti ref. egy
ház vallástanára lett. 1911. a pesterzsébeti ref. 
egyház lelkipásztorává választotta. Számos 
kultúr, egyházi és j j lé t i intézmény létesítése 
fűződik nevéhez. Egyházi író, a Pesterzsébeti 
Ker. Társaskör díszelnöke, a Magyar Kálvin 
Szövetség választmányi, tagja és a Ref. Sze
retetház elnöke. 

Szinnyei József, nyűg. egyet. ny. r. ta
nár , a Magy. Tudományos Akadémia főkönyv-
tárnoka, felsőházi tag, szül. Pozsony, 1857 
máj. 26. Középiskoláinak elvégzése után a bu
dapesti tud. egyetem bölcsészettudományi ka
rán folytatta tanulmányait s középiskolai ta
nári és bölcsészetdoktor! oklevelet szerzett. 
Már egyetemi hallgató korában irodalom- és 
művelődéstörténeti tanulmányokkal , valamint 
összehasonlító nyelvészettel foglalkozott. Ek
kor adta ki Irodalmunk története 1711—72-ig 
és A magyar irodalomtörténetírás imertetése 
c. munkáit . 1879—1880. állami ösztöndíjjal 
Finnországban összehasonlító nyelvtudományi 
kutatásokkal foglalkozott. Tanulmányainak 
egyik eredménye 1884. megjelent Finn-magyar 
szótár-a volt, melyet az Akadémia a Marciba-
nyi-díjjal tüntetett ki. 1881—1886. a Magyar 
Nemzeti Múzeum könyvtárának segédöre volt. 
1883-tól kezdve a budapesti egyetemen mint 
magántanár a finn nyelvet, majd mint helyet
tes tanár a magyar nyelvészetet adta elő. 1886. 
a kolozsvári egyetemen a megyar nyelv és iro
dalom ny. rk. és 1888. ny. r. tanára lett. 1893. 
Budenz utódaként a budapesti egyetem tanára 
lett. 1884. a Magyar Tud. Akadémia levelező 
tagjává, 1896. pedig r. tagjává választotta. 
1906. az Akadémia osztálytitkára, 1922. pedig 
igazgatósági tagja is lett. Levelező tagja a hel-
singforsi Finn Irodalmi Társaságnak, kültagja 
a norvég Tud. Akadémiánk, tiszteleti tagja a 
Finn-ugor Társaságnak és a Finn Tudomá
nyos Akadémiának, igazgatósági tagja a Szent 
István-Akadémiának. A Nyelvtudományi Köz
lemények c. folyóiratnak 1896 óta szerkesz
tője. A finn-ugor összehasonlító nyelvtudó- ~ 
mány egyik legkimagaslóbb művelője. A tudo
mányos folyóiratokban közzétett számos ér
tekezésén kívül igen sok önálló munká t adot t 
ki, melyek közül nevezetesebbek: Magyar 
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nyelvhasonlítás, Magyar Tájszótár {az Akadé
mia nagy jutalmával kitüntetve), A magyar
ság eredete, nyelve és honfoglaláskori művelt
sége (németül is), Finnisch-ugrische Sprach
wissenschaft, Ungarische Sprachlehre, Unkarin 
kielioppi (finnnyelvű magyar nyelvtan). Ezen
kívül a középiskolai oktatás számára több 
magyar nyelvtant írt. Lefordította 1879. finn 
nyelvre Szigligeti Cigányát, amelyet a finn 
színpadokon most is előadnak. A felsőház
ban, mint a Magyar Tud. Akadémia válasz
tott tagja foglal helyet. 

Szinyei Mersc Félix, földbirtokos, szül. 
Jernyén, 1874 aug. 18. Középiskoláit Eper
jesen végezte, majd a bpesti egyetemen jo
got tanult. Tanulmányainak befejezése után 
közgazd. pályára lépett. 1897. Sárospatak 
aljegyzőjévé választották meg. 1904. lemon
dott állásáról és visszavonult b i r tokára . 
1906. a lkotmánypár t i p rogrammal a kissze-
beni kerület képviselőjévé választották. 
1910. ismét képviselte kerületét munkapá r t i 
programmal. 

Szinyei Merse István, felsőházi tag. szül. 
Jernyén, 1862 jan. 9. A középiskolát Eper
jesen végezte, majd a bpesti egyetemen jogi 
és ál lamtud. államvizsgát tett. 1884. Sáros 
megye szolgálalába lépett mint közigazg. 
gyakornok. Rövidesen aljegyző lett, majd 
később főszolgabíró. 1892. Sáros megye al
ispánjává választották meg. 1897. Sáros vár
megye főispánjává neveztetett ki. 1899. nyu
galomba vonult. 1900. a földművelésügyi mi
nisztérium kiküldte Szentpétervárra gazd. 
tudósí tónak. 1904. kinevezték Zemplén me
gye főispánjává, de egy hónap múlva le
mondott . 1913. Árva vármegye, majd 1914. 
egyúttal Sáros megye, 1916. Zemplén várme
gye főispánja lett. A háború alatt kormány
biztos volt. A felsőház tagja. A III. o. vas-
korona-rend és a Szent István-rend kiske-
resztese és v. b . t. t. 

Szinyei Merse Jenő, országgy. képviselő, 
szül. Bpesi, 1888 dec. 7. Középiskolai és 
egyetemi tanulmányai t Bpesten végezte, ahol 
1911. jogtudományi tudori oklevelet szerzett. 
Pályáját 1911. a vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumban kezdte, mint fogalmazógya
kornok. Még ebben az évben segédfogalmazó, 
1918. fogalmazó, 1922. pedig t i tkár lett. 1922. 
a minisztér ium elnöki osztályába osztották 
be, ahol a személyzeti és költségvetési 
ügyeknek volt az előadója. 1925. gróf Kle-
belsberg Kunó kultuszminiszter személyi tit
kára lett, s ebben a beosztásban nyer te 
1925. a min. osztálytanácsosi címet. 1926. 
min. osztálytanácsosi címének meghagyása 
mellett közalapí tványi igazgatóvá nevezték 
ki. Az 1926-os á l ta lános választáson a hat
vani kerület orszgyül. képviselőjévé válasz
tották egységespárti p rogrammal . 1929. a 
magyar katolikus vallás- és tanulmányi ala
pokra felügyelő és azok kezelését ellenőrző 
időleges bizottság előadója lett. A háború
ban, mint tar talékos honvédhuszár-főhad

nagy teljesített harc tér i szolgálatot és meg
szerezte az ezüst és bronz Signum Laudis-t, 
valamint a II. o. német vaskeresztet . Heves 
vármegye tvhat . bizot tságának virilis jogon 
rendes tagja. 1918 óta csász. és kir. kama
rás . 

Szirmai Albert, zeneszerző, szül. Bpest, 
1880 júl. 2. Elismert operettszerző. Operettjei 
az egész világon ismertek. Számos hangula
tos kabarédalt is szerzett. F inom melódiái 
igazi művészi szerzemények. Híresebb ope
rettjei: Sárga dominó, Táncos huszárok, Bál-
királynő, Mexikói lány, Mágnás Miska, Gróf 
Rinaldó, Mézeskalács, Éva grófnő, Alexandra. 

Szirmai Antal, festőművész, szül. Sza
badka, 1860 júl. 11. Középiskolai tanulmányai
nak befejezése u tán Budapesten rajztanári , 
később Münchenben és Par isban művészeti 
tanulmányokat folytatott. Hazatérése u tán 
oktatói teendőket fejlett ki és táj-, élet-, vala
mint templomi faliképeket festett. Kiemel
kedő alkotásai: Eperszedés, Bácskai szüret. 
Műveivel több érmet és kitüntetést nyert . 

Szirmai Imre, színművész, szül. Szeged, 
1861. A színiakadémia elvégzése u tán Szege
den, majd Budán, 1885-től pedig a Népszín
háznál játszott. Később a Magyar Színházhoz 
került, majd a Király Színház tagja lett, ahol 
számos kiváló alakításával nagy sikereket ara
tott. 

Szirmay István, h í r lapíró , a Magyar Űj-
ságírók Egyesületének t i tkára, szül. 1890 
jún. 23. Középiskoláinak elvégzése u tán 
régi Független Magyarországnál kezdte tevé
kenységét. Azóta különböző lapok munka
társa volt. Dolgozott a Déli Hírlap, A Nap 
és az Üj Nemzedék c. napilapoknál . Jelen
leg az Újság belső munkatársa . A háború t 
mint hadnagy harcolta végig és számos kitün
tetést kapott . Több tanulmányt írt a bűnözők 
lelkivilágáról és néhány év előtt jelent meg 
a „Magyar Tolvajnyelv''-τδΙ készített tökéle
tes szótára. 

Szirmai Oszkár (nagysárosi), elnök ve
zérigazgató, szül. Wien, 1858. 15 éves korá
ban lépett a Magyar Általános Hitelbank 
kötelékébe. Innen 2 évi működés után a 
bank érdekkörébe tartozó Kőolaj finomító-
gyár r.-t. igazgatójává nevezték ki, melynek 
jelenleg elnök-vezérigazgatója. Majdnem hat 
évtizeden át a magyar közgazdaság szerény, 
de annál tevékenyebb munkása volt. Egész 
életét kizáróan hivatásának szentelte. A Ma
gyar Vegyészeti Gyárosok Országos Egyesü
letének évek óta elnöke, a Magyar Gyáripa
rosok Országos Szövetségének igazgatósági 
tagja, a Magyar kereskedelmi statisztikai ér
tékmegállapító bizottságnak és a Budapesti 
Kereskedelmi és Ipa rkamara különböző 
szakcsoportjának tagja. Sokévi működés 
u tán kereskedelmi tanácsossá, majd a ma
gyar gazdasági életben kifejtett eredményes 
munkásságának elismeréséül kormányfőta
nácsossá nevezték ki. 
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Szirmai Rezső, író és h í r lapíró , szül. 
Budapesten, 1901 szept. 16. A fővárosban 
végezte középiskoláit, majd 2 évig a buda
pesti tud. egyet, orvosi fakultását látogatta. 
Tanulmányait azonban félbeszakította és új
ságírói pályára lépett. Sz. i rodalommal is 
foglalkozik. Néhány regényt, novellát és 
verseskötetet írt. Művei: Koldusok (novellák, 
1920), Sorsotok a sorsom (versek, 1922), 
Menekülő lelkek (regény, 1924), örvény (re
gény, 1927). Sz. fordította Rosenfeld Morris, 
zsargonköltőnek, A nyomor dalaiból c. ver
seskötetét. Jelenleg Az Est-lapok jótollú 
munkatársa és törvényszéki rovatvezetője. 

Szirmay Sándor (gróf), földbirtokos, 
felsőházi tag, szül. Mád, 1865. Tanulmá
nyainak befejezése u tán katonai szolgálatba 
lépett. 1896. mint főhadnagyot Lobkovitz 
herceg mellé osztották be. Rövidesen kapi
tánnyá nevezték ki. 1908. nyugalomba ment 
és visszavonult pestmegyei b i r tokára . Részt
vett a háborúban és többször ki tüntet te 
magát. A felsőházba az örökösjogú főrendi 
családok küldték be. 

Szita Elemér (salfai), körorvos , tb. vm. 
tisztifőorvos, szül. Pusztamiske (Veszprém 
m.), 1861. Középisk. Sopronban, egyetemi ta
nulmányait Budapesten végezte. 1889. orvos-
tudori oklevelet szerzett. Orvosi működését 
Keszthelyen kezdte. 1889. Vasvárott köror
vossá választották. A háborúban a vasvári 
Vöröskereszt-kórház vezetője volt. Szolgála
tainak elismeréséül a II. o. vöröskereszt 
díszjelvényes érmét kapta meg. 1917. a vas
vári Kaszinó alelnöke, 1924. elnöke lett. A 
vasvári Sportegylet alapító tagja és volt el
nöke. A vasvári önkéntes Tüzoltőegyletnek 
35 éven át volt orvosa. Megkapta a 25 és 35 
éves szolgálati érmeket és örökös dísztaggá 
választották. A D. Sz. A. vasúttársaság or
vosa. Vasvár díszpolgára. Jólékonycélú és 
társadalmi ügvekben élénk tevékenységet 
fejt ki. 

Szivessy Tibor, műépítész, szül. Szeged, 
1884. szept. 29. Középiskoláit szülővárosá
ban, a műegyetemet Budapesten és Berlin-
Char lot tenburgban végezte. Külföldön és 
Budapesten folytatott gyakorlatot , majd 
1909.' Bpesten Jánszky Béla, műépítésszel 
együtt társas műépítészi i rodát nyitott . 
Számos bel- és külföldi köz- és magánépület 
tervezője, pá lyázatokon dí jakat nyert . A há
borúban nagyrészt harc té r i szolgálatot tel
jesített. Több ízben megsebesült és vitézsé
géért számos ki tüntetésben részesítették. A 
modern és magyaros építészeti i rány köve
tője. 

SZÍVÓS Lajos, Tóváros község bírája, 
szül. Szigliget, 1860 aug. 9. 1883. mint had
nagy került ki a Ludovika Akadémiából. 
1884-től nyugdíjaztatásáig MÁV. hivatal
nok, később állomásfőnök volt Tatatóváros-
ban. Hat éve a község bírája és élénk sze
repet játszik a társadalmi életben. A Köz

gazdasági Takarékpénztár felügyelőbizottsá
gának elnöke. 

SZÍVÓS Oltó, oki. gépészmérnök, elektro
technikai nagykereskedő, szül. Győr, 1875 
szept. 5. Középiskolai tanulmányainak befe
jezése u tán 1896. a bpesti műegyetemen 
gépészmérnöki oklevelet szerzett. Munkás
ságát 1908. a Ganz-féle vili. r.-t. szolgálatá
ban kezdte meg, mint annak mérnöke. 1908. 
a Phőbus r.-t. főmérnöke lett. 1909. a 
West inghous vál lalatokat képviselte Ma
gyarországon, majd önállósí tot ta magát és 
elektrotechnikai nagykereskedést nyitott . Az 
Omke elektromos szakosztályának elnöke. 

Szladits Károly (dunaszerdahelyi) , min. 
tan., egyet, nyilv. r. tanár, szül. Dunaszerda-
helyt, 1871 dec. 27. Egyetemi tanulmányai t 
Bpesten végezte, majd ügyvédi oklevelet szer
zett. 1895 sub auspiciis regis jog tudomá
nyi doktorrá avatták. 1895-től 1917-ig az 
igazságügymin. törvényelőkészítő osztályában 
működött . 1908. az egyetem jogi ka rán előbb 
a magyar, utóbb az ausztriai magánjogból 
egyetemi magántanár rá képesítették. 1917. 
a tud. egyetem nyilv. rend. tanárává nevez
ték ki. A magánjogi törvénykönyv szerkesz
tőbizottságának tagja. A Magyar Csehszlo
vák Vegyes Döntőbíróság tagja. A Magyar 
Jogászegyesület tiszteletbeli tagja és magán
jogi szakosztályának elnöke. Irodalmi mun
kásságának ismertebb művei: A magyar ma
gánjog vázlata, Magánjogunk újabb szabá
lyai, továbbá az 1929. megjelent Dologi jog. 
A magánjogi döntvénytár szerkesztője. 1921 
—1923. a Béke jog és Békegazdaság c. szak
lapot is szerkesztette. Szemináriumának ki
adványaként jelent meg szerkesztésében A 
magánjogi bírói gyakorlat 1900—1927. című 
összefoglaló munka . 

Szlányi Lajos, festőművész, szül. Buda
pest, 1869 aug. 4. Középiskoláinak elvégzése 
után a Képzőművészeti Főiskolát abszolválta, 
majd a karlsruhei művészeti akadémiára 
járt. 1895. külföldi tanulmányútra indult. 
Művészi munkásságának elismeréseképen a 
Műcsarnok és a Nemzeti Szalon választmá
nyi tagjául választotta. Ezenkívül adminisz
trátora a Céhbeli művészcsoportnak, alapító 
és törzstagja a Szolnoki Művésztelepnek. A 
II. o. polgári hadiérdemkereszt tulajdonosa. 
Művészi kitüntetései: Budapest szkv. kis 
aranyérme, Társulati nagydíj, Röck-díj, a 
Lipótvárosi Kaszinó díja, Eszterházy akvarell-
díj stb. Sz. neve nemcsak hazai művészkörök
ben, hanem külföldön is nagy tekintélynek 
örvend. Külföldi kitüntetései: a müncheni 
nemzetközi kiállítás II. állami aranyérme, ki
tüntető elismerések a varsói és krakói kiállí
tásokon. 

Szlavek Ferenc, kir . kúr ia i bíró, szül. 
Temesvár, 1865 júl . 6. Középiskoláit szülő
városában, jogi t anu lmányai t a budapes t i 
tud. egyetemen végezte, ahol 1893. jogtudo
mányi államvizsgát tett, majd 1894-ben jog-
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tudori oklevelet is szerzett. 1892-ben a bu
dapesti kir. büntetőtörvényszék szolgálatába 
lépett. 1912. a budapesti kir. ítélőtábla bí-
rájává lett, majd 1918 elején a kir. Kúriá
hoz nevezték ki bírónak. A kommunizmus 
alatt elfogták és túszként internálták. Hosz-
szú bírói működése alatt rendkívül jelentős 
jogászi tevékenységet fejtett ki. ítéleteiben 
kiváló tudás, nagy tapasztalat, egyszerű és 
tömör hang szólal meg. Az egységes bírói 
és ügyvédi vizsgálóbizottság tagja. 

Szlávik Dezső, festőművész, szül. Jász
apáti, 1887 jún. 14. A budapesti siketnéma-
intézet növendéke volt, majd az iparművé
szeti iskola rézmetszési osztályán folytatta 
tanulmányait. Később Vágó Pál növendéke 
lelt. Tanulmányainak befejezése óta állandó 
kiállítója a Műcsarnok és a Nemzeti Szalon 
tárlatainak, valamint a különböző vidéki ki
állításoknak. Legkedvesebb témája a csend
élet, de fest genreképeket és kompozició-
kal ie. 

Szlovák Lajos, államr. kapitány, a bűn
ügyi osztály előadója, szül. Bpest, 1895 aug. 
8. Tanulmányait Bpesten végezte. 1913. a 
rendőrség szolgálatába lépett. A háború 
alatt katonai szolgálatot teljesített. Kitünte
tései: hadidíszítményes bronz katonai ér
demérem a kardokkal és a Károly-csapatke-
reszt. 1918. államtudori oklevelet szerzett. 
1927. a rendőri sajtóiroda vezetőjévé ne
vezték ki. Rendőri vonatkozású tanulmá
nyaival jelentős sikert ért el. Különféle 
rendőri szaklapok állandó cikkírója. 

Szlovák Pál, szfvi tanácsi főjegyző, szül. 
Bpest, 1890 jan. 25. Középiskoláit és egyet, 
tanulmányait Bpesten végezte, ahol állam
tudományi doktorátust szerzett. 1915. a szé
kesfőváros szolgálatába lépett. 1920 óta a 
polgármesteri hivatalt vezeti. 1929. a közgyű
lés tanácsi főjegyzővé választotta. A Buda
pesti Kávésok Ipartestületének iparhatósági 
biztosa, a Magyar Kultúrlíga alelnöke, isko
laszéki tag. 

Szmreesányi György (szmrecsáni), ny. 
főispán, szül. Felsőkubinban, 1876. Kassán 
és Pozsonyban végezte középiskoláit, majd 
a budapesti tud. egyetemen jog- és állam
tudományi államvizsgát tett. Utána a ke
reskedelmi minisztériumban fogalmazó volt. 
1904. már országgyűlési képviselővé válasz
tották. A háborúban bevonult és a király 
kütönös kegyelemből hadnaggyá nevezte ki. 
Majdnem három esztendőt töltött a fronton. 
Megkapta a cs. és kir. Lipót-rend lovagke
resztjét, a Ferenc József-rend tiszti kereszt
jét, Károly király Signum Laudisát és a 
Vöröskereszt-rend tiszti keresztjét, összes 
kitüntetéseit a hadiékítmény díszíti. 1917-től 
a Károlyi forradalom kitöréséig Pozsony 
megye és város főispánja és 11 vármegye 
kormány-, később kir. biztosa volt. A kom
munisták üldözései elől Bécsbe menekült, 
hol gróf Bethlen Istvánnal és gróf Teleky 
Pállal megalapította az ellenforradalmi bi

zottmányt, mely később Grácba tette át 
székhelyét. Évtizedes parlamenti működése 
idején a keresztény irányzat híve volt és 
élénk résztvett minden kat. irányú nemzeti 
és társadalmi mozgalomban. Publicisztikai 
tevékenysége is e körül mozgott. Cikkei kü
lönböző lapokban és folyóiratokban jelentek 
meg. Több politikai röpiratot írt. 

Szmreesányi Lajos (szmreesányi), egri 
r. k. érsek és metropolita, a felsőház tagja, 
szül. Daróc, 1851 ápr. 26. Atyja Szmreesá
nyi Jenő, anyja Berzeviczy Mária grófnő 
volt. Iskolai tanulmányait Debrecenben, 
Eperjesen, 1867-től kezdve az egri papne
velőintézetben folytatta. A hittudományi 
tanfolyam elvégzése után, 1873. szentelték 
áldozó pappá. Kápláni működését Kápolna 
községben kezdte meg, ahonnan 1876. Mis
kolcra helyezték át. Itt előbb, mint káplán, 
később, mint plébánoshelyettes teljesítette 
papi hivatását. Leginkább a miskolci róm. 
kat. egyházközség önkormányzatának meg
alkotásával szerzett magának egyházkerüle
tében népszerűséget. 1882. Samassa József, 
egri érsek, udvarába hívta meg és szertar
tójává, valamint főszentszéke aljegyzőjévé 
nevezte ki. 1891. titkárrá lépett elő és érse
kének minden külföldi útján részt vett. 
1893. kanonoki címet kapott, majd kano
noki javadalmat nj'ert. Egy év múlva meg
kapta a Pécs melletti, Szentháromságról 
nevezett címzetes apátságot. 1901. az ér
seki iroda igazgatója lett. 1904. oldalkano
nokká lépett elő. 1905. mágidói címmel egri 
segédpüspökké szentelték. Az egri főkápta-
lanban az éneklőkanonoki stallumot töl
tötte be és mint ilyen, a főkáptalani ala
pítványok kezelői gondnoki teendőit is el
látta. 1912. utódlási joggal és a cyrrói ér
seki címmel coadjutorrá nevezték ki ég 
Samassa halála után elfoglalta az érseki 
széket. Egyházi kormányzatának számos 
alkotása hirdeti értékes tevékenységét. A 
háborúban a leromlott gazdasági viszonyok 
között is, emelni tudta egyházmegyéje fej
lődését új plébániák, helyi káplánságok 
megszervezésével és új iskolák alapításával. 
Hevesen és Kisvárdán zárdát, az Orsolya 
apácák részére iskolát, székvárosában pedig 
katolikus fiu felsőkereskedelmi iskolát épít
tetett. Minden egyházi, társadalmi, kulturá
lis és jóléti mozgalomnak nemesszívű, ál
dozatkész támogatója. 

Szobotka Imre, festőművész, szül. Zala
egerszeg, 1890. Tanulmányait Bpesten vé
gezte, majd Parisban a kubisták csoportjá
hoz csatlakozott. Művein azonban fokozatos 
tisztulás mutatkozott és rövidesen teljesen 
áttért a realista pikturához. 1921. a Belve-
dere-ben rendezett első kollektív kiállításán 
egész kiforrott munkáit mutatta be, amelyek 
szép sikert arattak. Mint illusztrátor is je
lentős eredményeket ért el. Tevékeny részt 
vett a KUT megalapításában és a társaság 
kiállításain sűrűn szerepel műveivel. A var-
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sói, velencei, nürnbergi és barcelonai repre
zentatív kiállításokon ugyancsak részt vett. 
A nürnbergi városi képtárban és a bpesti 
Űj-képtárban több alkotásával van képvi
selve. 

Szodfridt József, r.-t. elnökigazgató, fel
sőházi tag, szül. Csongrádpuszta, 1860. Kö
zépiskolái elvégzése után a győri jogaka
démián államtud. és jogi államvizsgát tett. 
Pályáját Győr megye szolgálatában kezdte 
mint közig, gyakornok. 1882. aljegyző lett, 
majd szolgabíró, főszolgabíró és árvaszéki 
elnök. 1912. kinevezték győri főispánná. 
1917. lemondott. Számos társadalmi és gaz
dasági egyesület élén tevékenykedik. A 
győri ipartelep elnökígazgatója és a Rába
szabályozó Társulat elnöke. Tulajdonosa a 
Lipót-rend lovagkeresztjének és a Vörös
kereszt díszérmének. A felsőházba Győr 
vármegye tvhatósága küldte be. 

Szofer Simon, főrabbi, szül. Kiskunha
las, 1866. Középiskoláit Baján, a rabbikép
zőt Pozsonyban végezte. 1918 óta Paks fő
rabbija. Számos kulturális és egyházi egye
sület tagja. Az egyházi irodalom terén je
lentős munkásságot fejt ki. 

Szohor Pál, városi főjegyző, szül. Nyír
egyháza, 1894 jan. 26. Középiskolai tanulmá
nyainak befejezése után a bpesti és az er-
langeni tud. egyetem jogi karának hallgatója 
volt, majd álamtud. államvizsgát tett. A há
borúban főhadnagyi rangban küzdött külön
böző harctereken. A kisezüst és a bronz vi
tézségi érmek és az ezüst és bronz Signum 
Laudis tulajdonosa. 1918. olasz fogságba 
esett. 1920. hazatérése után napidíjasi mi
nőségben Nyíregyháza város szolgálatába lé
pett. Rövidesen már, mint h. tanácsnok mű
ködött. 1922. polgármesterhelyettes főjegy
zővé választották. Állandó munkatársa a 
nyíregyházai lapoknak, önálló munkái: Nyír
egyháza város története, Az örök váltság szá
zadik évében. 

Szojka Kálmán, földbirtokos, szül. Sze
ged, 1864 márc. 12. Középiskoláit Szegeden 
végezte, majd a bécsi műegyetemet és ké
sőbb a bpesti jogtudományi egyetem elő
adásait hallgatta. Pályáját 1889. Csongrád 
megyénél kezdte mint közigazg. gyakornok. 
1891. Csanádmegyébe került jegyzőnek, 
majd 1892. járási főszolgabíró lett. 1895. 
t. főszolgabírói címet kapott, míg 1897. 
nagylaki főszolgabíróvá választották. 1907. 
nyugalomba vonult, mert szabadelvű meg
győződése miatt, a tisztújításon nem vá
lasztották meg újból. Azontúl birtokain gaz
dálkodott, míg 1910. munkapárti program
mal a nagylaki kerület képviselője lett. 
Nagy szerepet visz Csanád megyében mint 
a tvhat. bizottság tagja. Csanád-Arad megye 
1926. a felsőház póttagjává választotta. 

Szokol Villibald, festőművész, szül. 
Bpest, 1888 júl. 7. Középiskoláit és az egye
temet a fővárosban végezte, ahol államtud. 

oklevelet nyert. Később a Keleti Akadémia 
hallgatója lett. A Képzőművészeti Főiskolá
ban fejezte be tanulmányait. 1924 óta a 
Műcsarnok állandó kiállítója. Jelentősebb 
képei: Horthy kormányzó, Gracia Real vi
comte spanyol követ, gróf Mailáth Károly 
Gusztáv erdélyi püspök, Hanauer A. István 
váci püspök, dr. József Ferenc fhg., Albrecht 
fhg., Niczky grófnő, gróf Széchenyi Pál, stb. 
portréi. Oltárképei a bpesti karmeliták és 
Dömsöd templomát díszítik. Történelmi fi
gurális festő. 

Szombathy Béla (csehszombati és nagy
szombati), polg. isk. igazgató, szül. Tisza-
péterfalva, 1884 jan. 22. Középiskoláit Deb
recenben, a gazdasági tanfolyamot és a ta
nárképzőt Bpesten végezte. Eleinte külön
böző vidéki városokban tanított, majd 1911. 
a szentendrei polg. fiú- és leányiskola ta
nára lett. 1913. rendes igazgatóvá nevezték 
ki. A városi képviselőtestületnek, a városi 
pénzügyi bizottságnak, az iskolánkívüli nép
oktatás bizottságának tagja, a pesti ref. 
egyházmegye polgári iskoláinak egyházme
gyei képviselője, ref. egyháztanácsos. 

Szomjas Gusztáv, földbirtokos, szül. Sa-
jókesznyéte, 1870 dec. 14. Középiskoláit 
Kassán végezte, majd a bpesti keresk. aka
démiát hallgatta. Tanulmányainak befeje
zése után tiszalöki birtokán gazdálkodott. 
1911. a Szabolcsmegyei Gazdasági Egyesület 
kiállításán aranyérmet nyert. A román meg
szállás alatt, Hajdú, Szabolcs és Szatmár 
megyék kormánybiztosává nevezték ki, de 
hivatalát csak a román hadsereg kivonulása 
után foglalhatta el. Később Hajdumegye 
főispánja lett. 1922. lemondott és a hajdú
böszörményi kerület képviselője lett keresz
tény nemz. párti programmal. Gazdasági és 
politikai elfoglaltsága mellett, nagy kedvvel 
foglalkozott madártani megfigyelésekkel és 
az Ornithológiai Központ levelező tagjává 
választotta. Szakirodalmi munkásságát kü
lönböző gazdasági lapokban fejtette ki. Te
vékeny részt vett a vármegyei és egyházi 
életben is, mint Szabolcs megye közig, bi
zottságának tagja és az Alsószabolcs-Hajdu-
vidéki ref. egyházmegye gondnoka. 

Szomory Dezső, író, szül. 1873. Közép
iskolai tanulmányainak befejezése után a bu
dapesti Zeneakadémia növendéke lett. Hosszú 
ideig tartózkodott Parisban, ahol Alphonse 
Daudet-val való barátsága eltérítette eredeti 
pályájától. Muzsika helyett irodalommal kez
dett foglalkozni, de írásaiban is megmaradt 
muzsikusnak. Kedvenc formája a novella és 
a dráma. Novellái többnyire szavakból fel
épített szonáták. Szerinte az ember csupán a 
szépség élveznitudásáig fejlődött és önma
gával is kizárólag eszlétizálás céljából törő
dik. Nagy drámaiassága a muzsikus páthosz-
érzéke. önálló művei: A péknê, A selyemzsi
nór, A mennyei küldönc, Levelek egy barát
nőmhöz, Lőrinc emléke, Térjetek meg végre 
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hozzam, Harry Rüssel D. levelei a francia 
harctérről, Bella, II. József, Szabóky Zsig
mond Rafael, Nagyasszony. Egyénisége egy 
új színnel gazdagította a magyar irodalmat. 

Szomory Emil, hír lapíró, szül. Budapes
ten, 1874. Középiskoláinak elvégzése u tán 
hírlapírói pályára lépett. Több bpesti napi
lapnak belső munkatársa volt. A háború 
alatt katonai szolgálatot teljesített és a hadi-
ékítményes Ferenc József-rend tiszti kereszt
jét kapta meg. Széleskörű és sokoldalú iro
dalmi munkásságot fejtett ki. önálló munká i : 
Párisi mesék, A függöny előtt és a függöny 
mögött, Komédiák, Sárossy muníciót, Ha
vasi gyopár, Pletykálkodás, Sie Schritten, sie 
litten fürs Vaterland (Leipzig), Kriegslese
buch für den Schulgebrauch (Leipzig). Ere
deti színpadi művei: Böském, Katica a Vá
rosi Színházban, Bécsben és Berlinben, Kis
lány a Blaha Lujza Színházban és Bécsben 
kerültek színre. Magyarra fordította Murger 
La vie de Boheme c. darabját Bohémélet 
címen és Paul Bürget La Crise c. darabját 
Válságok címen. 

Szondi Lipót, idegorvos, gyermekpsy-
chiáter, szül. Nyitra, 1893 márc . 11. A bpesti 
egyetemen szerezte orvostudori oklevelét. 
Utána 10 évig a Gyógypedagógiai Psycholó-
giai Laboratór iumban és az Apponyi Poli-
kiinikán dolgozott. Végigküzdötte a háborút . 
Megkapta a Signum Laudist, a kis ezüst 
vitézségi érmet és a Károly-csapatkeresztet. 
A forradalmak után folytatta gyakorlatát és 
tanulmányait . 1927. a közoktatásügyi minisz
térium megbízásából megszervezte az Állami 
Gyógypedagógia Kórtani és Gyógytani Labo
ratóriumot, melynek azóta vezető főorvosa. 
1925. a Gyógypedagógiai Főiskola tanárává 
nevezték ki. Sz. évek óta széleskörű mun
kásságot fejt ki a belső szekréció (endokri
nológia), valamint a testi és elmebeli fogya
tékosságok kór- és gyógytanának kutatása- j 
ban. Külföldi szaklapokba sok, figyelmet 
keltő tanulmányt írt, főként a testi abnormi- ι 
tások okairól. Szakirodalmi tevékenysége is j 
jelentős, önálló munkái : Schwachsinn und 
innere Sekretion (1923), A fogyatékos érte
lem (1925), A növés zavarai és a belső szek
réció (1926), Az értelmi fogyatékosságok ke
zelésének úiabb utairól (1927), A neurasthe- I 
nia kórképének kettéválasztása (1929), Ma-
gijar anthropológiai normák (I. sorozat), Az 
iskolásgyermek testi méretei (1929), Zur Test-
psychometrie és Revision der Neurasthenie
frage c. monográfiák. 1923 óta szerkeszti a 
Budapesten megjelenő Abhandlungen aus 
den Grenzgebieten der inneren Sekretion c. 
monográfiasorozatot. 

Szőcs József, városi tanácsnok,, szül. 
Rákospalota, 1892 szept. 25. Középiskoláit 
Bpesten végezte, jogtudori és ál lamtudomá
nyi oklevelét a bpesti egyetemen nyerte. 1912. 
Rákospalotán mint díjnok kezdte pályáját. 
A háborúban megsebesült, orosz fogságba 

esett és a csereakció révén került vissza. 
1916. főszámvevő, 1928. pedig Rákospalota 
város tanácsnoka lett. Közben megválasz
tották osztályvezetőnek a Bpest környéki 
közélelmezési bizottságba. Sz. ügyvezető el
nöke a rákospalotai Leventeegyletnek, elnöke 
a Hadirokkantak és Hadiárvák Nemz. Szö
vetségének, a Mentőegyesületnek és a Stefá
nia Szövetségnek igazg. tagja, a Méhészek 
Egyesületének dísztagja. 

Sződy Szilárd, szobrászművész, szül. 
Nagykáta, 1878 ápr. 27. Középiskoláinak el
végzése u tán a bpesti iparművészet i főisko
lát és a ra jz tanárképzőt végezte. Később 
Olaszország több városában folytatta tanul
mányai t . Majd hazajöt t és különböző kiál
l í tásokon muta t t a be munká i t . 25 év óta ál
landóan szerepel a bpesti t á r la tokon és kül
földön is jó nevet szerzett magának . Főbb 
alkotásai a Népszálló kőbe faragott dom
borművei , a Darv in-dombormű márványból 
(Szépműv. Múzeumban) és a Maurer J ános 
síremléke a Kerepesi temetőben. A háború 
alatt katonai szolgálatot teljesített, de 
ugyanakkor Przemysl-ben mintegy 45 
bronzplaket te t készített. Innen orosz fog
ságba került, ahol 150 akvarellt, Talamint 
100 érmet és plakettet készített. Ezeket 
1918. a Műcsarnokban állította ki. A háború 
után számos síremléket (Mahunka-Takács, 
Jókai) és mellszobrot készített (Kornis 
Gyula ál lamti tkár) . Piakeltjei közül neveze
tesebbek a Vass József miniszterről , Pe t r i -
chevics á l lamt i tkár ró l , Agorasztó al ispánról , 
Sipőc Jenő polgármester- , és Ravasz László 
püspökről készített művek. Számos közéleti 
nagyságot mintázot t meg. Minden jelentős 
művészeti egyesület választott tagja, úgy
szintén 1927 óta tagja az Orsz. Képzőművé
szeti Tanácsnak is. 

Szogyény György (magyar-szögyéni), min . 
tanácsos, szül. Kárász, 1864 ápr. 23. Közép
iskoláit Kalksburgban és Kalocsán végezte. 
Jogot Budapesten hallgatott s itt nyer t jog
tudori oklevelet. Pályájá t 1888. a belügymi
nisztér ium szolgálatában kezdte. 1890. Ame
r ikába ment. 1899. hazajött , majd ismét 
visszament New-Yorkba mint a keresk. min. 
szaktudósí tója. 1904. a St. Louisi világkiál
lítás magyar kormánybiz tosa volt. 1907. 
Belgrádban, majd Konstant inápolyban a 
keresk. min. szaktudósí tójaként működöt t . 
1916. a berlini nagykövetségnél gazd. előadó 
lett. 1920. a magy. királyi külügyminiszté
r iumba osztották be. 1921. a határmegálla
pító központi i roda szervezésével bízták 
meg s résztvett a határmegál lapí tó bizott
ságok munká jában . 1928. nyugalomba 
vonult . 

Szőke Gyula, ügyvéd, a felsőház tagja, 
szül. Makó, 1881 szept. 23. A bpesti tudom, 
egyetem jogi ka rán folytatott tanulmányai
nak befejezése u tán 1907. ügyvédi vizsgát 
tett, majd a fővárosban ügyvédi irodát nyi
tott. Miután mezőgazdasági képzettséget is 
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szerzett, íöbb nagy uradalomnak, valamint a 
Szt. Imre Főiskolai Internátus Egyesületnek 
és a csanádi püspöki uradalomnak felügyelő 
jogtanácsosa lett. 1917—1920. Esztergom vm. 
törv.-hat. bizottságában foglalt helyet. 1920. 
pedig a főváros törv.-hat. bizottságába vá
lasztották. A központi választmányban a 
pénzügyi és jogügyi bizottságok munkájában 
tevékeny részt vesz. Évek óta a Budapest-Bel
városi Iskolaszék elnöke. Több ármentesí tő 
társulatnak vezetőségi tagja. A háború idején 
a Hadigondozó Hivatalnak ingyenes jogita
nácsadója volt. Felekezetének hitéletében 
élénk tevékenységet fejtett ki és csakhamar 
egyike lett a katolikus közélet vezető egyé
niségeinek. 1919. a fővárosban Sz. kezdemé
nyezte a rk. egyházközségek szervezését és a 
Belvárosban megalapította az első egyház
községet, amelynek társelnöke. A budapesti 
Központi Kath. Körnek, az Országos Kath. 
Szövetségnek és az Üj Lap c. napi lapnak 
igazgatóságában foglal helyet. Számos ke
resztény irányú társadalmi egyesület vezető
ségében foglal helyet. A felsőházban Bpest 
törvényhatóságát képviseli. 

Szőke Sándor, ügyvéd, szül. Szolnokon, 
1888 áp. 8. Középiskolái u tán a bpesti tud. 
egyetemen végzett jogott. 1911. szerezte dok
tori, 1916. ügyvédi oklevelét. Éveken át ú j 
ságíró volt. A Magyar Híradó, a Budapesti 
Tudósító, Az Est és a Pesti Napló c. napi
lapoknál dolgozott. Az Újság c. napilap cikk
írója. Parlamenti gyorsírói szakvizsgát tett, 
okleveles gyorsírótanár. Vitagyorsírási tan
könyve 5 kiadást ért el. A kommunizmus 
alatt számos ellenforradalmárt védett. Fő
ként bűnügyi és válóperi praxist folytat. 

Szőllősy Etele, kir. tanácsos, a Phönix 
és Bécsi Egyesült Biztosító r.-t. ügyvezető
igazgatója. Szül. Sátoraljaújhely. Középis
koláinak elvégzése u tán az Első Magyar Ál
talános Biztosító Társaság kötelékébe lé
pett, melynek 10 évig t i tkára volt. Majd egy 
évtizeden keresztül mint vezérigazgató mű
ködött a Szarajevóban székelő Herceg-
Bosna Országos Biztosító Intézetnél . A Phö
nix és Bécsi Egyesült Biztosító r.-t., Phönix 
Életbiztosító Társaság és a Turu l Magyar 
Országos Biztosító Intézet r.-t. igazgatósági 
tagja. 

Szőllősy Oszkár, min. tan., szül. Sátor
aljaújhely, 1874. T a n u l m á n y a i elvégzése 
után jogtudományi doktorá tus t és ügyvédi 
diplomát szerzett. 1906—1918. a pestvidéki 
és a bpesti ügyészségen működöt t mint kir. 
ügyész s egvebek közt 150 esküdts7éki üdv
ben szerepelt, mint közvádló. Széleskörű 
büntetőjogi tudása és kiváló szónoki kvali
tásai tették nevét közismer t té . 1918. a had
felügyeleti bizottság saj tóosztályának tagja 
és h. elnöke lett. A h á b o r ú u tán az igaz
ságügyminisztériumba helyezték át, ahol a 
börtönügyi osztály másodfőnöke lett és mi
niszteri tanácsosi r angra emelkedett . Szak
irodalmi működése: több szaklapban megje

lent jogi cikkein és t anu lmánya in kívül két 
önálló müve: „Vádbeszédek" és „Magyar bör
tönügy". 

Szuílősi Sándor, gyógyszerész, szül. Ma
rosvásárhely, 1878 okt. 8. Iskolai tanulmá
nyait Eperjesen, Debrecenben és Bpesten 
végezte. Egyideig mint gyógyszerészsegéd 
dolgozott, majd 1910. átvette a bpesti Gló
ria-gyógyszertárat. 1913. résztvett a Ballá 
J. és Tsa gyógyszer laboralór ium megalapí
tásában. A háború alatt , mint vöröskereszt
megbízott teljesített szolgálatot. Érdemei el
ismeréséül a II. o. polg. hadi érdemkereszt
tel és a II. o. Vöröskereszt-érdeméremmel 
tüntet ték ki. 1920. tevékenyen közreműkö
dött a Medichemia R.-T. létrehozása érdeké
ben, amely vállalat a nagya rányú külföldi 
gyógyszerbehozatal kiküszöbölésére alakult . 

Szőllősi Zsigmond, író és újságíró, szüi. 
1872. Szórakoztató írásai, ötletes elbeszélései 
és társadalmi cikkei napi lapokban és szépiro
dalmi folyóiratokban jelentek meg. Hosszú 
ideig szerkesztője volt a Kakas Márton című 
élclapnak. Az Újság hasábjain a Pesti kis 
tükör rovat vezetője és a népszerű Madár 
bácsi párbeszédek írója, önál ló művei: Az 
Ollenburg-dinasztia, Palma di Palma, Hihe
tetlen történetek. 

Szőnyi István, festőművész, szül. Üjpest, 
1894. jan. 17. Budapesten folytatott művé
szeti tanulmányokat . Nevezetesebb művei: ön
arckép, Üjságot olvasó férfi. Művészetét tö
mörség, a tanulmányokban való elmélyedés 
és nemes egyszerűség jellemzik. 

Szőnyi József, r.-t. ügyv. igazg., szül. 
Bpest, 1888 jún. 25. Középiskoláit és egyet, 
tanulmányai t Budapesten végezte. 1907. az 
Európai Áru- és Podgyászbiztosító r.-t. szol
gálatába lépett, amelynek 1920 óta ügyvezető 
igazgatója. Működése alatt keletkezett Ma
gyarországon a podgyászbiztosítási ágazat, 
amelynek előmunkálataiban tevékeny részt 
vett. A lapokban szakcikkei jelentek meg. 

Szörényi Mihály, kir. kertészeti fel
ügyelő, szül. Kistapolcsány, 1881 szept. 9. 
Középiskoláit Léván, a kertészeti tanintéze
tet Bpesten végezte. Vidéki működése u tán 
a királyi palota főkertészévé nevezték ki, 
ahol jelenleg kertészeti felügyelői rangban, 
mint a királyi kertek vezetője működik. Sz. 
rendezte át az egész várker te t . A magyar 
kertészetnek egyik kiváló szakembere, aki 
mint kertészeti s /akí ró is nevet szerzeit ma
gának. Mint a Magyar Entomológiai Társa
ság tagja, Magyarország lepke faunájával 
is foglalkozik. 

Szörísey József (szörcsei), földbirtokos, 
A T. E. Sz. elnöke, szül. Szörcse, 1888 júl. 
1. Tanulmányainak befejezése u tán gazdálko
dott, majd 1918. a román megszállás elől 
Pestre költözött. A forradalom alatt élénk 
részt vett az ellenforradalmi mozgalmakban. 
A kommunisták elfogták és halálra ítélték, de 
az ítéletet a külföldi követségek közbelépé
sére életfogytiglani fegyházbüntetésre változ-
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tat ták át. A forradalom óta nagy szerepet ját
szik a nemzeti és t á r sada lmi szervezkedésben. 
A Társadalmi Egyesületek Szövetségének ügy
vezető elnöke, a Magyar Nemzeti Szövetség 
alelnöke, a Magyar Jövő Szövetség orsz. el
nöke, a MOVE főosztályának társelnöke, a 
Szilágyi Erzsébet Erdélyi Nőegylet, az Attila 
Szövetség, a Júniusi Bajtársak Szövetségének 
elnöke, a Revíziós Liga társelnöke. Főszer
kesztője a Nemzeti Figyelő c. politikai heti
lapnak. Közéleti tevékenységéért a kormány-
főtanácsosi címet kapta. 

Szövényi Ernő, író, szül. Sárvár, 1905 
jú l . 6. Középiskoláinak elvégzése u tán írói 
pá lyára lépett. Számos országos h í r re emel
kedett táncdal szövegírója. 

Szrapkó Flórián, i rgalmasrendi áldozó
pap, perjel, kórházi igazgató, szül. Abony, 
1880 ápr. 30. Iskolai t anu lmányai t Gyön
gyösön, a teológiát Pozsonyban végezte. Pá
lyáját Pozsonyban mint kórházi lelkész és 
hi toktató kezdte, mely minőségében 14 évig 
működött , közben Szakolcán házfőnökhe
lyettes is volt. 1912. Kismar tonba helyezték 
át, majd Egerbe került . 1922. Pécsett mint 
kórházi lelkész és hi toktató , 1925. ismét 
Egerben mint rendi növendékmester mű
ködött, 1928 óta perjel Pápán, ahol a rend 
kórházát európai színvonalra emelte. 

Szrubián Dezső, állami·, lanácsos, a bűn
ügyi osztály sérülési csoportjának vezetője, 
szül. Újpest, 1888 júl. 11. Középiskoláit a bu
dapesti Ferencz József-gimnáziumban, a jo
got a budapesti tud. egyetemen végezte, ahol 
1910. államtudori oklevelet nyert. Sz. a Viíézi 
Szék tagja. Rendőri működését 1912. kezdte 
meg. 1917. nevezték ki segédfogalmazóvá és 
a bűnügyi osztály sérülési csoportjához osz
tották be. 1923. mint rendőrkapi tány a poli
tikai csoport vezetője volt és 1924. megkapta 
a tanácsosi kinevezését. Sz. nagyfontosságú 
tevékenységet fejtett ki a kommün utáni za
varos időkben a konszolidáció megteremtése 
érdekében. Az első nagy bűnügye volt gróf 
Tisza István gyilkosságának kinyomozása, 
majd a Ferry altábornagy, Menkina, Borhv 
alezredesek, Dobsa László, Berend egyetemi 
tanár és Hollán-testvérek, valamint Návay 
gyilkossági ügyében fejlett ki eredményes te
vékenységet. Közreműködött a terroristák le
tartóztatásánál, aztán a Britannia-szállóbeli 
felelőtlen elemek ellen folytatott küzdelmet s 
kinyomozta Soltra József rendőr, Verebély 
és Varsány gyilkosait. 1923. közreműködésé
vel sikerült az országos vasutassztrájkot le
törni. A zsidó templom, a Markó-utcai fog
ház és a francia követség ellen megkísérelt 
bombamerényletek ügyében is Sz. kitűnő ju-
diciuma és nagy szaktudása vezette ered
ményre a rendőrséget. Szaklapokban irodalmi 
munkásságot fejt ki. 

Sztankay Jenő, kúr ia i bíró, szül. Buda
pest, 1875 márc . 12. Középiskoláit és jogi 
tanulmányai t Pozsonyban végezte. 1898. lé

pett közszolgálatba, min t járásbírósági jog
gyakornok, majd Győrött aljegyző és jegyző 
lett. 1902. Kismar tonban albíró, 1908. já
rásbí ró , 1911. kecskémét kir . törvényszéki 
bíró . 1914. főudvarnagyi bírósági helyettes 
ülnök lett, 1915. a bpesti kir. törvényszék
hez helyezték át, 1921. pedig a bpesti kir. 
í télőtábla bírájává nevezték ki. 1923. a VI. 
tanács parallel a l t anácsának a vezetője, 
1928. kúr ia i bíróvá nevezték ki és ebben 
a minőségében, mint a II. polg. tanács tagja 
működik . 

Sztankay Lajos (sztankovói és sztanka-
hermányi) , iparostanonciskolai szakfelügyelő
igazgató, szül. Arad, 1877 júl. 23. Az állami 
tanítóképzőt Aradon végezte. 1909. rajztanári 
oklevelet szerzett, majd az ózdi iparostanonc
iskola rajztanítója lett. 1897—1910. a kecs
keméti szakirányú fiú- és leányiskola rajzta
nára, majd 1910. a fenti intézet igazgatója. 
Az Orsz. Ipari és Kereskedelmi Oktatási Ta
nács tagja, az Iparostanonciskolai Tanárok és 
Tanítók Orsz. Egyesületének alelnöke, a kecs
keméti iskolaszék tagja. A helybeli sajtónak 
és több szaklapnak állandó munkatársa . Szak
rajzmintái és művei az egész országban el
terjedtek. A kecskeméti iparostanonciskola 
fejlesztésében nagy érdemei vannak és a ve
zetése alatt álló iskola a legelső i lynemű in
tézetek között áll. 

Sztankó Gyula, szobrászművész, szül. 
Ungvár, 1900 márc . 2. Középiskoláit Ung
váron, a kő- és agyagipari szakiskolát Szé
kelyudvarhelyen végezte, majd az Iparművé
szeti Főiskola növendéke lett. Itt négyszer 
egymásután nyerte el a Szinyei Társaság 
ösztöndíját. Díjat nyert Meghalt a madár, 
A nagyképűsködő, A beteg ember és a Bib· 
lias ember c. szobraival. Két alkotása a mon
zai nemzetközi világkiállításon foglal helyet, 
A budakalászi hősi emlékmű alkotója. 1928. 
az Ady-síremlékpályázaton pályaművével 
nagy feltűnétst keltett. Csók a viharban c. 
kompozíciója és a Katona József-síremlék
pályázata sikert biztosított számára . A fiatal 
szobrászgeneráció sokatígérő tagja, akinek 
művészetében érzés és lendület kifinomult 
erővel párosul. 

Sztankovits Jenő, kúr ia i bíró, szül. Tót-
megyer, 1869 okt. 15. Egyetemi tanulmá
nyait Bpesten végezte, ahol 1891. jogtu
dor rá avat ták. 1896. Bpesten ügyvédi vizs
gát tett. Tanu lmánya i elvégzése u tán előbb 
gyakorlóügyvéd volt a fővárosban, majd 
1901. igazságügyi szolgálatba lépett. Műkö
dését mint jegyző a bpesti tvszéken kezdte 
meg. 1902. a Vl l . ker. j á rásb í róságon albíró, 
a következő esztendőben u. o. járásbíró 
lett. 1909. tvszéki bíróvá nevezték ki a bu
dapesti tvszékre. 1918. megkapta a táblabí
rói rangot . 1926. a bpesti kir. ítélőtáblán 
működöt t , később mint ítélőbírót, a magy. 
kir. Kúriához nevezték ki . 

Sztehlo Zoltán, egyet, m.-tanár, s a tiszai 
ág. h. ev. egyházkerület jogakadémiájának 
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ny. r. tanára, szül. Eperjes, 1889. jan. 15. 
Középiskoláit és jogi tanulmányait Eperjesen 
végezte és berlini, valamint müncheni tanul
mányai után Bpesten egységes ügyvédi és 
bírói vizsgát tett. A háború alatt mint tart. 
főhadnagy harctéri szolgálatot teljesített és 
a III. o. katonai érdemkeresztet, a hadiékít-
ményes ezüst és bronz Signum Laudist és a 
Károly-csapatkeresztet kapta meg. 1925. a 
szegedi egyetemen a római jog magántaná
rává képesítették. A Miskolci Takarékpénz
tár felügyelőbizottságának tagja, az ev. egy
házközség tanácsosa, a hegyaljai ev. egyház
megye tvszéki bírája, a Borsodmegyei Nép
művelési Bizottságnak a v. k. miniszter által 
kinevezett tagja. Jelentős szakirodalmi mun
kásságot fejtett ki és megjelent önálló mun
kái közül nevezetesebbek: Eherechtliche Fra
gen nach dem Friedensschluss in Ungarn, 
Magánjog és papyrológia, A társas háztulaj-
ríon kérdéséhez, Vezérfonal a római jog in-
stitutióihoz, A görög papyrus végrendeletek 
alaki sajátosságai. 

Szterényi József (brassói, báró) , ny. min., 
felsőházi tag, szül. Lengyeltóti, 1861 nov. 25. 
Tanulmányainak befejezése u tán Németor
szágban hosszabb tanulmányuta t tett, majd 
visszatérve a Budapesti Hírlap munka tá rsa 
lett. 1884. Brassóban megalapította a Brassó 
c. politikai napilapot, amelynek 1890-ig szer
kesztője volt. 1885. a földművelés-, ipar és 
keresk.-ügyi minisztér ium kezdeményezé
sére megalakította az Erdélyrészi Ipari és Ke
reskedelmi Egyesületet, amelynek főtitkára 
lett. Beutazta a Balkánt és Kisázsiát; Török
ország kereskedelmi bíráskodásáról nagy ta
nu lmányt írt, mely az első magyar ismerte
tése volt Törökország kereskedelemjogi viszo
nyainak. 1889. Baross Gábor erdélyrészi ipar
felügyelővé nevezte ki. 1890. a berlini első 
nemzetközi munkásvédelmi konferencián Ma
gyarországot képviselte. 1891. a kormány őt 
küldte ki az Alföldön kitört parasztlázadás 
okainak tanulmányozására . Ebben az időben 
az egész ország területén újjászervezte a há
ziipart és 1892. megvetette alapjait a hazai 
ipari szakoktatásnak, mely ma is azon az ala
pon áll. 1895. mint iparoktatási főigazgató, 
megalakította az Orsz. Iparoktatási Tanácsot, 
amelynek később elnöke lett. 1898. min. osz
tálytanácsosi rangban az ipari szakosztály fő
nöke, 1901. pedig min. tanácsos lett. Ebben a 
minőségében óriási lendületet adott az errész 
ország iparfejlődésének. Kiadta az első ipar
termelési statisztikát, amely az első ilynemű 
munka volt Eurónában . 1905. a kereskedelmi 
minisztérium adminisztratív, majd politikai 
államtitkára lett. 1906. a brassói kerület or
szággyűlési képviselőjévé választotta és kerü
letét egész 1918-ig képviselte. Államtitkársága 
alatt átszervezte az á l lamvasutakat , a postát 
és távirdát; új iparfejlesztési törvényt készí
tett és megszervezte a tengeri szabad hajózást. 
Megteremtette az ipari munkások kötelező 

balesetbiztosítását és egész Európában első
nek hozta be a munkások betegség- és balese
tére való biztosításában a paritásos rendszert, 
melyet azóta több ál lamban követtek. Elké
szítette az ipartörvény revízióját 12 kötetes 
anyaggyüjteményével. 1908. az Ausztriával 
való kiegyezési tárgyalások körül szerzett ér
demeiért v. b. t. tanácsossá nevezték ki. A 
par lamentben is nagyértékű munkásságot fej
tett ki. 1910. nyugdíjba vonult. 1918. a We-
kerle-kormány kereskedelemügyi minisztere 
lett és ugyanakkor brassói előnévvel bárói 
méltóságot kapott . A bukaresti békeszerződés
nek Magyarország részéről egyik aláírója volt. 
1918. áprilisban a király kabinetalakítással 
bízta meg, de megbízatása nem sikerült. 1919. 
a Tanácsköztársaság letartóztatta és öt hóna
pon keresztül fogságban volt. 1920. és 1926. is
mét képviselővé választották. Ez idő alatt az 
osztrák-magyar monarchia közös vagyonának 
likvidálása ügyében Magyarország képviselője 
és a választott bíróság magvar ta.«ja. Meg
alapítója az Orsz. Magyar Háziipari Szövetség
nek, az Anya- és Csecsemővédö Egyesületnek, 
a Budapesti Poliklinikának helyettes elnöke. 
A Teleia Egyesületnek, a Bőrgyárosok Orsz. 
Szövetségének, a Külkereskedelmi Szövetség
nek, a Fővárosi Kereskedők Egyesületének, 
stb. elnöke. Nagy szerepet visz a különböző 
nemzetközi szervezetekben, a Brüsszelben szé
kelő Institut International des Classes Moyen
nes c. intézetnek elnöke. 1929. a magyar-ro
mán optánsper tárgyalásain a magyar kor
mányt képviselte. Széleskörű publicisztikai 
munkásságot fejtett ki. Nevezetesebb művei: 
A takarékszövetkezetekről. Törökország keres
kedelemjogi viszonyai. Az iparoktatás külföl
dön. A háziipar Magyarországon. Az iparok
tatás Magyarországon. A magyar szent korona 
országainak gyáripara. Emlékirat a kivitelről. 
Az ipartőrvény módosítása. Az iparoktatás Ma
gyarországon és a külföldön. Emlékirat az 
iparfejlesztésről. Régi idők emléke. Magyaror
szág közgazdasága címen több nyelven meg
jelenő folyóirat szerkesztője. 

Szterényi Sándor (báró), h . á l lamti tkár , 
szül. Brassó, 1873 aug. 22. Középiskolai és 
jogi t anu lmánya inak befejezése után, ál
lamtud. doktorá tus t szerzett, majd 1897. a 
pénzügyminisztér ium szolgálatába lépett. 
Rövidesen áthelyezték a keresk. miniszté
r iumba, ahol gyors előléptetések után a ke
resk. polit, ügyosztály vezetésével bízták 
meg. 1918. kinevezték min tanácsossá, majd 
a Károlyi-kormány alatt rendelkezési állo
mányba helyezték. A forradalom után az 
iparoktatás i osztály vezetője lett. 1924 óta 
h. á l lamti tkár . Sz. különösen a keresk. szak
oktatás terén fejtett ki értékes tevékenysé
get, a tantervek korszerű elkészítésével. Ér
demeiért 1916. a III. o. vaskoronarenddel 
tüntet ték ki. 

Sztranyavszky Sándor (sztranyavai) , bel
ügyi áll.-titkár, szül. Ba lassagyarmaton , 
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1882. Középiskoláit Budapesten, Pozsony
ban és Losoncon végezte, a jogot a bpesti 
és kolozsvári egyetemeken hallgatta. Az 
utóbbin áll.-tud. doktorá tus t nyert . Katonai 
szolgálata u t án Balassagyarmaton közjegy
zőjelölt, 1905. m á r törv.-hat. tag. 1912. Ba
lassagyarmat képviselőjévé választja. A há
ború ki törésekor bevonult és a Signum 
Laudis , a ka tonai érdemérem és a Károly-
csapatkereszt adományozásában részesült . 
1918-ig tagja a képviselőháznak, a forrada
lom kitörésekor azonban teljesen visszavo
nul . 1922. Nógrád és Hont megye főispán
jává, 1926. pedig belügyi ál l . - t i tkárrá ne
vezték ki. Par lament i munkássága alat t 
mindig csatasorban állott a nemzeti eszmé
nek megvédésére és az elsők között volt, 
akik célul tűzték ki maguk elé, hogy a 
szociáldemokrata munkásságot a nemzeti 
gondolat ú t já ra terelik vissza. Fá radha ta t 
lan tevékenységet fejtett ki a háború és for
radalmak következtében zilált viszonyok 
rendezése érdekében. Mint belügyi áll.-tit
kár éles judic iumával , erélyével, gyors el
határozó képességével mindig a konszolidá
ció érdekében munkálkodot t . Poli t ikai mű
ködése alatt társadalmi téren is élénk te
vékenységet fejtett ki. Nevéhez több társa
dalmi, kulturális és gazdasági szervezkedés 
életrehívása fűződik. Sz. a legutóbbi or
szággyűlési választások a lkalmával az egy
ségespárt választási kampányának irányí
tója volt és kiváló szervezőereje a kor
mánypár to t győzelemhez ju t ta t ta . 

Sztrizs József, plébános, kerület i tanfel
ügyelő, szül. Alsókorompa, 1869 febr. 7. 
Középiskoláit Nagyszombaton, teológiai ta
nulmányai t Vácott végezte. Pappá szentelése 
után különböző városokban káplánoskodot t 
és 1904 óta Isaszeg plébánosa. 25 esztendős 
működése alatt új templomot és plébániát 
építtetett és a tótajkú lakosság körében 
bevezette a magyarnyelvű istentiszteletet. 

Sztrókay István (nemescsói), mérnök, a 
Beszkárt vezérigazgató helyettese, szül. Tol
mács, 1869 aug. A bpesti műegyetemen vé
gezte tanulmányait . 1893. a Bpesti Közúti vil
lamos vasút szolgálatába lépett. A közúti 
vasút és a városi villamos vasút fúziója után 
a Budapest Székesfővárosi Közlekedési r.-t. 
vezérigazgató helyettese lett. A villamos vas
utaknál teljesített értékes szolgálatainak elis
meréséül kormányfőtanácsosi címmel tüntet
ték ki. A közúti villamosközlekedés kérdé
seivel számos tanulmányban és cikkben fog
lalkozott. Füzet alakjában is megjelent fon-
tosabb tanulmányai : A budapesti földalatti 
elektromos vasút cement-vizsgáló állomása, 
Kis és közúti vasút az országúton, A városi 
ggorsvasutakról, A budapesti villamos vas
utak és a háború, A hosszrendszerü felépít
mény megfelelő méretezéséről és a sínek hul
lámos kopásáról, Die Budapester Elektrischen 
Bahnen und der Krieg, Das Verkehrsproblem 
von Gross-Budapest, Bahnhof und Werkstatt 

in der Franzstadt der Budapester Elektri
schen Bahnen. 

Szudy Elemér (szudi és darázsi) , min. 
tanácsos, szül. E rdőkür t 1880. Középiskoláit 
As/iódon és Budapesten végezte, majd a bu
dapesti egyetemen jogi tanulmányokat foly
tatott. Tanulmányainak befejezése u tán a hír
lapírói pályára lépett. Munkatársa volt a Ma
gyarországnak, majd az ország egyik legte-
kintélyesebbb napi lapjának, az azóta meg
szűnt Arad és Vidékének felelős szerkesztője 
lett. A háború kitörésekor önként jelentke
zelt katonai szolgálatra. Az összeomlás után 
Bpestre költözött. 1919. meghívták a minisz
terelnökségi sajtóosztályára, a sajtófőnök he
lyetteséül. 1928. kinevezték min. tanácsossá 
és megbízták a miniszterelnökségi sajtó
osztály vezetésével, amit azóta nagy szakérte
lemmel és körültekintéssel lát el. Kivételes 
képességeit szépirodalmi és publicisztikai 
munkássága is bizonyítja, öná l ló művei: Ta
vasz ébredése, Amit az élet gondol, Jártam
ban véres földeken, Trianon után Paris felé. 
A múlt évben jelent meg Két renaissance című 
kötete, amelyet a sajtó és a krit ika egyhangú 
elismeréssel fogadott. Ebben a könyvben 
a magyar és latin szellem rokonságát fejte
geti lebilincselően érdekes és nagy kul túráról 
tanúskodó előadásban. Megjelent egy nagyobb 
tanulmánya is, Magyarország 1919—1927-iki 
belpolitikai változásáról. 

Szuhányi Ferenc , orszgy. képv. szül. 
Csenger, 1863 nov. 30. Középiskoláit Szatmá-
ron, Kalksburgban és Pozsonyban, jogi ta
nulmányai t a pozsonyi akadémián végezte, 
ahol jog- és á l lamtudományi oklevelet szer
zett. Tanulmányainak befejeztével bírói pá
lyára lépett és mint joggyakornok a kolozs
vári tvszéken teljesített szolgálatot, majd a 
belügyminisztérium kötelékébe lépett. 1892. 
és 1896. a krassói kerület képviselőjévé vá
lasztotta. 1901. visszavonult a politikai élet
től és gazdálkodással foglalkozott. 1910. a 
csengeri kerület választotta képviselőjévé és 
azt 1918-ig képviselte. 1922. régi csengeri kerü
lete egységespárti programmal képviselőjévé 
választotta. 1926. ugyancsak a csengeri kerü
let választotta meg egyhangúlag. Megyéjében 
és kerületében élénk társadalmi tevékenységet 
folytat. A Szatmár, Ugocsa, Bereg megyék 
gazdasági egyesületének elnöke. A Szatmár 
Vármegyei Gazdasági Banknak alelnöke, a 
Csenger és Vidéke Takarékpénztár elnöke, a 
vármegyei közigazgatási bizottság tagja. Ér
tékes mezőgazdasági munkásságának elis
meréséül 1922. m. kir. gazdasági főtanácsossá 
nevezték ki. 1929. az Ecsedi-Iáp lecsapoló tár
sulat elnökévé választotta. 

Szukováthy Imre , Testnevelési Főiskolai 
igazg., m. kir. egészségügyi tanácsos, szül. 
Bpest, 1888. aug. 9. Középiskoláit és az egye
temet Bpesten végezte, ahol orvostud. okleve
let nyert, majd a berlini tud. egyetemen foly
tatta tanulmányait . 1912. a bpesti Élettani in-
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tézet tanársegéde lett. 1913. iskolaorvosi és 
egészségtan-tanári képesítést nyert. A világ
háború alatt, mint főorvos teljesített szolgá
latot. A hadiékítményes koronás a rany ér
demkereszttel, a II. o. vöröskereszt éremmel, 
a török vasfélholddal és a bolgár, porosz és 
német vöröskereszt érdeméremmel tüntették 
ki. Sopron vm. és Debrecen tb. tiszti főor
vosa, a Magyar Cserkészszövetség társelnöke 
és bpesti I. ker. elnöke, a Magyar Ifjúsági 
Vöröskereszt ügyvezető alelnöke, a Nyomorék 
Gyermekek Orsz. Egyesületének alelnöke, aa 
Orsz. Idegenforgalmi Tanácsnak és több kül
földi kultúregyesületnek tagja. 

Szúnyog Mihály, ügyvéd, szül. Inám-
puszta, 1878 szept. 23. À budapest i egyete
men végezte jogi tanulmányai t és a bécsi 
keresk. akadémián egyéves tanfolyamot 
hallgatott . Három évig a Magy. Ált. Hitel
bank szolgálatában működöt t , majd 1906. 
ügyvédi irodát nyitott és egyben hír lapírói 
tevékenységet fejtett ki. Hosszabb tanul
mányuta t tett a nyugateurópai á l lamokban, 
mely útja alatt számos európai nyelvet sa
játított el. A háború alatt főhadnagyi rang
ban csaknem négy esztendőt töltött a ha r c 
téren. Vitéz magatar tásáér t számos ki tün
tetésben részesült. A régi országgyűlésbe a 
mátészalkai kerület választot ta meg. 

Szurday Róbert (szurdai), r.-t. vezérigaz
gató, felsőházi póttag, szül. Bpest, 1877. márc . 
7. Középiskoláit Bpesten végezte, majd Mühl-
hausenben a textiltechnikai főiskolát, vala
mint a fonó- és szövőtanfolyamot hallgatta, 
ahol oklevelet szerzett. Később Németország
ban és Angliában gyakorlati tanulmányokat 
folytatott, majd x\merikába ment, ahol a leg
nagyobb pamutgyárakban dolgozott. Tanul
mányainak befejezése után hosszabb földkö
rüli utat tett. 1900. hazajött és tapasztalatai
ról Kína c. ismeretterjesztő darabot írt, ame
lyet az Uránia tud. színházban mutat tak be. 
Ugyanakkor számos cikkben számolt be úti 
élményeiről. Nemsokára átvette a Magyar 
Pamutipar R.-T. vezetését. Ezidöszerint is a 
vállalat élén áll és Sz. nevéhez fűződik annak 
nagy fejlődése. A háború alatt mint kormány
biztos, a közös hadügyminisztér iumban mű
ködött, mint a magyar ipar képviselője. Sz. 
a hazai nagyipar egyik legtekintélyesebb kép
viselője. Elsőrangú közgazd. szakember, aki
nek tanácsait hivatalos helyen is sokszor ki
kérik. Számos ipari és kereskedelmi vállalat 
élén áll és ezenkívül társadalmi, valamint kul
turális téren is nagy szerepet játszik. A Magv. 
kir. közp. statisztikai hivatal szakosztályel
nöke, a Magyar Nemzeti Bank főtanácsosa és 
a GyOSz. igazgatósági tagja, tőzsdetanácsos, a 
Kereskedelmi és Iparkamara tagja. Pest-Pilis-
Solt-Kiskun megye bizottsági tagja, a Keres
kedelmi testület igazgatósági tagja, a Textil
gyárosok Orsz. Egy. ügyv. alelnöke. Közgaz 
dasági érdemeiért a keresk. főtanácsosi cím
mel tüntették ki. 1926. a GYOSZ. felsőházi 

póttaggá választotta. A német vaskereszt fe
hér-fekete szalagon tulajdonosa. 

Szurmay Sándor (uzsoki, báró, vitéz), 
ny. honv. miniszter, gyal. tábornok, a volt 
20. honv. gy.-ezred tulajdonosa, v. b. t. t., 
szül. Boksánbánya , 1860. dec. 19. Középis
koláit Szegeden, a Ludovika Akadémiát és 
a Felsőbbtiszti Tanfolyamot Bpesten, a ha
diiskolát Bécsben végezte. Pályafutását a 
bécsi vezérkarnál kezdte, majd mint fogal
mazó a honv. minisz tér iumba került, ahol 
rövid idő alatt osztályvezető, majd csonort-
főnök lett. Közben Nagyváradon zászlóalj-, 
majd Nagykanizsán ezredparancsnok volt. 
A háború alatt honvédelmi á l lamt i tkár rá 
nevezték ki és az orosz harc téren , mint 
hadseregcsopor tparancsnok, majd mint had
tes tparancsnok fejtett ki működést . 1916. 
kiváló hadászat i és szervezőképességei ré
vén a honvédelmi miniszteri székbe emel
kedett . Az összeomlás u tán 1919. a Károlyi
k o r m á n y elfogatta és in ternál ta t ta , majd a 
k o m m ü n u ra lma alatt folytatólag a bpesti 
gyűjtőfogház lakója lett, ahonnan csak a 
k o m m ü n bukásakor került ki. Érdemeinek 
elismeréséül számos ki tüntetésben részesült, 
A Mária Terézia-rend lovagja, az I. o. Li
pót-rend, az I. o. Vaskorona, az I. o. Német 
Vaskereszt, a Vöröskereszt I. o. díszjelvé
nye, a II. o. Kat. érdemkereszt , a II. o. Né
met Vaskereszt, a Signum Laudis s még 
számos ki tüntetés tulajdonosa. Pápa , Ung
vár, Cinkola, Nagykanizsa, Nagyvárad, 
Bánffihunyad, Boksánbánya és Győr, dísz
polgárává választolta. Mint katonai szakíró, 
jelentős i rodaimi munkásságot fejtett ki. 

Szűcs András, ügyvéd, szül. Üjnest, 1888 
dec. 18. Középiskoláit és egyetemi tanulmá
nyait Bpesten végezte. Tanulmányainak befe
jezése után Újpesten irodát nyitott. Mint tar
talékos hadnagy résztvett a háborúban és 
a kisezüst vitézségi érmet, a Károly-csapat-
keresztet és a sebesülési érmet kapta meg. 
A kommün alatt el lenforradalmár-parancs-
nok volt, amiért szöknie is kellett. 1926. a 
Pestújhelyi Takarékpénztár alelnöke, 1929. a 
Központi Leszámítoló Bank ügyvezető igaz
gatója lett. A sportéletben is tevékeny részt 
vesz, az U. T. E. alelnöke és evezősosztályá-

| nak megalapítója és elnöke. 
Szűcs Dezső, ref. lelkész és középiskolai 

] tanár , v. nemzgyűl. képv., szül. Siómaros, 
I 1886. A pápai keresztényszocialista munkás -
! mozgalmak i rányí tásában vezetőszerepet 
| tölt be. Az első nemzetgyűlésen a pápai ke

rület képviselője volt, kereszténypárt i pro-
! grammal . 

Szűcs István, h. á l lamti tkár , ország«v. 
képv., szül. Szirák, 1868 júl. 23. Középiskoláit 
Vácott végezte, majd a bpesti egyetem böl
csészeti karán tanult, ahol doktori oklevelet 
szerzett. Pályáját mint középisk. tanár kezdte 
meg, majd 1894. a belügyminisztériumhoz 
került. Egyidejűleg mint a VII. ker. főgim
názium görög és latin tanára is működöt t . 
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Tanári állását nem hagyta el akkor sem, 
amikor 1896. a kultuszminisztériumhoz fo
galmazóvá, majd segédtitkárrá nevezték ki 
Min. t i tkárrá történt kinevezése óta azonban 
egész munkásságát a minisztériumnak szen
telte. További gyors előléptetések után h. ál
lamtitkár lett és a minisztériumban az elemi 
iskolaügyeket vezeti. 1926. a pestkörnyéki 
kerület pótképviselője lett, majd 1928 óta a 
képviselőház tagja. Élénk munkásságot fejt 
ki a szakirodalomban. Xenophon memorabi 
lianak pedagógiai jelentősége c. munkájá t 
széles körökben ismerik. A Ferenc József
rend lovagja és a pápai Szent György-rend 
tulajdonosa. Nagy érdemei vannak Pestújhely 
fejlesztése körül. 

Szűcs István, főszolgabíró, szül. Magyar-
geresen, 1892 okt. 9. Középiskoláit Szom
bathelyen, egyet, t anu lmányai t pedig a bu
dapesti egyetemen végezte. Államtudományi 
doktorátust szerzett. Tanu lmánya inak be
fejezése u tán hadbavonul t . Megkapta a kis 
ezüst és két ízben a nagy ezüst vitézségi 
érmet. Közigazgatási pályáját 1918. Vas 
vmegyénél kezdte, mint gyakornok. 1919. 
aljegyző és 1929. a szombathelyi j á r á s fő
szolgabírója lett. Élénk részt vesz Szom
bathely társadalmi mozgalmaiban. 

Szűcs János , gyáros, szül. Üjpest, 1885 
febr. 18. Tanulmányainak befejezése u tán 
külföldön tartózkodott , majd 1913. vissza
térve, résztvett a háborúban és a Károly-csa-
patkeresztet és a sebesülési érmet kapta meg. 
1917. a Dunapalota r.-t., majd a tátralom-
nici fürdők igazgatója lett. A megszállás u tán 
Üjpesten ecetgyárat létesített. Egész életét a 
magyar sport, különösen az úszósport fej
lesztésének szentelte. 1909. létesítette az első 
magyar százméteres úszópályát és az U. T. 
E. úszószakosztályát. Megszervezte a vízből
mentési és iskolai úszástanítási intézménye
ket. 1919. az U. T. E. kebelében turistasza
kaszt, majd kerékpárszakaszt alapított és ú j 
jászervezte a birkózó- és vívószakosztályt. Az 
újpesti stadionnak és az uszodának felépítése 
nagyrészben az ő nevéhez fűződik. Elnöke 
volt az Í7. T. E.-iiek és alelnöke a M. U. 
Sz.-nak. A Sporttelep r.-t. elnöke. 

Szügyi Kálmán, operaénekes, szül. Bpest, 
1888 szept. 7. Középiskolai és keresk. akadé
miai tanulmányait Bpesten végezte. Énekelni 
a Fodor-iskolában és De Sanctisnél tanult. 
1916. mint rokkant főhadnagy az Operaház
hoz szerződött. Résztvett az Operaház nürn
bergi vendégjátékán. Műsora gazdag és vál
tozatos. 

Szüle Péter , festőművész, szül. Cegléden, 
1886 jún. 25. Tanulmányai t Bpesten végezte. 
Bpesten van műterme. Évek hosszú sora óta 
tagja a szolnoki művésztelepnek. Az Ipar
művészeti és Művészeti Akadémia elvégzése 
után Benczúr Gyula tanítványa volt. Végig-
küzdötte a háborút . Hősiességéért a kisezüst 

vitézségi éremmel tüntették ki. Festői reá
lizmussal alkotot t figurális képeivel több 
nagyértékű díjat nyert . Több kiállításon 
nagy a rany és kis a r any érmekkel tüntették 
ki, nyertese a Szinnyei-díjnak. Több állami 
ösztöndíjat szerzett, i smertebb festményei: a 
Tükör előtt és a Templomban. Sz. mara
dandó értékű alkotásai díszéül szolgálnak a 
Képzőművészeti Múzeumnak és más nagyon 
sok magyar és külföldi műgyűjtő képtár
nak is. 

Szveteney György (báró, nagy-ohai) , ny. 
ezredes, szül. Tarnopol (Galícia), 1871 jan. 
21. Középiskoláit és a felsőbb katonai tanul
mányokat Bécsben végezte. 1892. mint had
nagy, a Radetzky gróf nevű 5. csász. és 
kir. huszárezrednél kezdte meg pályafutását. 
1896. a bécsi hadiiskolában, majd külön
böző helyőrségekben teljesített szolgálatot. 
1901. hosszabb külföldi utazás után, mint 
századost a herceg Eszterházy Louis 8. 
számú csász. és kir. huszárezredhez osztot
ták be. A háború alatt már mint alezre
des, később, mint az 5. h. ezrednek ezredese, 
az orosz harctéren működő VII. és IX. had
seregben szárnysegéd volt. 1918. az összeom
lás u tán nyugál lományba vonult. Katonai 
pálvafutasa alatt számos ki tüntetésben része
sült. A III. oszt. vaskorona, a Signum Lau-
dis, a német vaskereszt, a Károly-csapatke-
reszt, Rtb. tulajdonosa. "Nvugalombavonu-
lása óta festészettel és asztrológiával fog
lalkozik. 

Szviezsényi Zoltán, min. tan. szül. Nagy-
rőce, 1887 jan. 18. Középiskoláit Beszterce
bányán, egyet, tanulmányai t Bpesten vé
gezte, ahol középiskolai tanári oklevelet szer
zett. Egyetemi évei alatt élénk részt vett a 
diákság szociális mozgalmaiban. Egyideig 
különböző vidéki városokban tanároskodott. 
Mint selmeobánvai tanár , a főiskolai hallga
tók zászlóaljának élén a megszálló cseh csa
patokat visszavonulásra bír ta és így módot 
adott arra , hogy a főiskolák nagyértékű mű
szereit és a bányák aranykészletét megment
hessék. A hazafias érzésű felvidéki tótok 
mozgalmának megszervezője és részben a 
felvidéki néptanácsban, részben a területvédő 
ligában fejtett ki értékes munkásságot . Mint 
diplomáciai kiküldött, Varsóban tárgyalt a 
lengyel kormánnyal a közös ha tá r kérdésé
ben. A kommün bukása u tán min. tanácsosi 
rangban a tót főosztály élére került . A nem
zeti kisebbségek minisztériumának feloszlatá
sával nyugdíjba ment és azóta Budapest 
Fürdőváros Egyesület igazgatója. Az egyesü
let kötelékében eltöltött munkásságának elis-
menéséül az Orsz. Idegenforgalmi Tanács 
végrehajtóbizottságának tagjává nevezték ki. 
A Hollós Mátyás Társaság szakosztály-fő
nöke, a Zichy Mihály Művészklub alelnöke. 
1922. Hogyan veszett el a Felvidék? címmel 
feltűnéstkeltő m u n k á t írt . 


