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U 
Uforankovits Ernő, közs. főjegyző, szül. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Udvarnoki András, bapt is ta teológiai 
szeminár iumi igazgató, szül. Szada, 1865 
nov. 16. Középiskoláinak elvégzése után 
1889—1893. a hamburg i baptista teológiai 
szeminár iumban tanul t . 1904. Tótfalu lel
késze lett. 1905. megalapí tot ta a „Budapest, 
Nap-utcai Baptista Gyülekezet"-et. 1920. a 
„Baptista Teológiai Szeminárium"-ot léte
sítette, amelynek azóta igazgatója. A ma-
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gyarországi baptisták egyik legképzettebb 
és legbuzgóbb prédikátora. Nagy érdemei 
vannak a „Baptista Aggok Háza" és a 70 
gyermeket ellátó „Baptista Árvaház" megala
pítása körül. Irodalmi téren is tevékenyke
dik. A „Békehírnök" c. baptista hetilap 
munkatársa, önálló művei: a „Hittan" c. 
tankönyve és a „Népszerű teológia" 3 fü
zetben. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

szül. Fuss, 1890 jan. 19. Középiskoláinak el
végzése u tán mint gyorsíró kezdte pályáját , 
majd újságíró lett. Először vidéki lapokba 
írt tudósításokat, t á rcáka t és verseket, majd 
több fővárosi lapban jelentek meg cikkei, 

amelyek főleg filmkritikával és filmesztéti
kával foglalkoztak. Később f i lmdramaturg 
lett és több mint ezer külföldi filmhez írt 
magyar kísérő szöveget. A legrégibb mozi-
és fi lmszakírók egyike. A hazai f i lmkultúrá
nak két évtized óta számottevő munkása . 
A Magyar F i lmklub háznagya. 

Váczy Ferenc, ref. lelkész, taní tóképez-
dei igazg., szül. Hajdúszoboszló, 1884 okt. 
6. Középiskoláit és a teológiát Debrecenben, 
egyet, tanulmányait Kolozsvárott végezte. 
Tanári oklevelének megszerzése u tán mint 
helyettes tanár Szatmáron működöt t és 1913 
óta a nagykőrösi ref. tanítóképző rendes 
tanára, 1914 óta igazgatója. Az Arany János 
Társaskörnek tagja. A Ref. Egyházmegyei 
Tanítóképezdei Egyesületnek tb. elnöke. Cik
kei a helyi lapokban és folyóiratokban je
lennek meg. 

Vadadi Albert, í ró és újságíró, szül. 
Nagyenyed, 1895. A nagyenyedi ref. főgim
náziumban tett érettségi vizsgálatot. A há
borúban mint tart. hadnagy vett részt. A 
háború vége felé került r omán fogságba. 
Megkapta a Signum Laudis, nagyezüst vi
tézségi érem, bronz vitézségi érem és Ká-
roly-csapatkereszt kitüntetéseket. 1919. át
vette Alsófehér vm. egyedüli magyar nyelvű 
lapjának, az Enyedi Újságnak szerkesztését. 
A Szivárvány c. erdélyi szatirikus irodalmi 
lap is V. szerkesztésében jelent meg. Mun
katársa volt számos kolozsvári szépirodalmi 
folyóiratnak. 1920 óta szerkeszti az Üjpeslen 
megjelenő Független Újság c. politikai hír
lapot. Sápadt asszonyok c. regényének és 
Tarka krónika c. novelláskötetének meg
érdemelt i rodalmi sikere volt. 

Vadas Ferenc , r.-t. igazg., szül. Aszód, 
1882 máj . 13. Középiskoláit Bpesten végezte. 
1923 óta a Magyar Ruggyantaárugyár r.-t. 
igazgatója és a „Cordatic" Magyar Gummi-
abroncs r.-t. igazgatósági tagja. Szakcikkíró, 
A Kerék felelős kiadója. 

Vadas József, orvos, szül. Rád, 1863. Kö
zépiskoláit Vácott, egyet, tanulmányai t Bu

dapesten végezte. Orvosi oklevelének meg
szerzése után 1892. Vácott telepedett le. 3895 
óta városi tisztifőorvos. 1907—1928. mint a 
ker. Munkásbiztosítő Pénztár főorvosa mű
ködött . Az izr. hitközségnek több ízben el
nöke volt. Jelenleg a Szentegylet elnöke. A 
polg. leányiskola megalapítója. Tagja volt a 
városi tanácsnak és a képv.-testületnek. Az 
ál lamrendőrség és a postahivatal orvosa. 

Vadász Elemér, geológus, szül. Székes
fehérvár, 1885 márc . 1. A bpesti egyetemen 
tanult, amelynek tanársegéde, majd adjunk
tusa volt. Megindította és szerkesztette a 
Földtani Intézet k iadásában megjelenő Geo-
logica Hungarica c. folyóiratot. Jelentősebb 
munká i : őslénytani adatok Belső-Ázsiából, A 
földtantanítás elmélete. A nagykükűllömegyei 
Alsórákos alsóliászkorú faunája. Magyaror
szág mediterrán tüskésbőrüi, A szén és pet
róleum múltja és jövője. A geológus mun
kája. A borsodi szénmedence bányaföldtani 
viszonyai. 

Vadász Jenő, közgazdász, szül. Polgár, 
1882. A Gazdasági Akadémián folytatott ta
nulmányainak elvégzése u tán gyakorlati pá
lyára ment. 1910. a margittai gőzmalmot, 
1919. a Margittai Ipari és Kereskedelmi r.-t.-oí, 
1922. a Margittai Villanyos Vállalat r.-t.-ot 
alapította meg. A vállalatok vezérigazgató
jává és a helyi Kereskedelmi Csarnok elnö
kévé választották meg. 

Vadász Károly (gyöngyös-halászi), vm. 
főjegyző, szül. Túrkeve, 1866 okt. 14. Közép
iskoláit Mezőtúron és Szarvason, egyetemi 
tanulmányai t Bpesten és Kolozsvárott vé
gezte. Egyetemi tanulmányainak befejezése 
u tán külföldi tanulmányuta t tett. 1909. Szol
nok vm. szolgálatába lépett. 1910. tb. al
jegyzővé nevezték ki, 1914. szolgabíró lett 
a tiszai alsó járásban, 1916. vm. aljegyző, 
1920. pedig főjegyzővé választatott. Mint 
földbirtokos, alapító és választmányi tagja 
a vármegyei Gazdasági Egyesületnek és a re
formátus egyház presbitere. 

Vadász Lajos, törv. bíró. kir. kúriai 
tanácsjegyző, szül. Szegeden, 1881 jan. 15. 
Középiskoláit Szegeden, egyetemi tanulmá
nyait Bpesten végezte, ahol 1912. jogtudori, 
1917. pedig ügyvédi oklevelet szerzett. 1914. 
lépett közszolgálatba és 1918-ig a fehér-
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templomi tvszéknél mint jegyző, 1918-tól a 
kevevárai járásbíróságnál mint í télőbíró mű
ködött. A szerb megszállás alatt a hűség
eskü megtagadása miatt kiutasították és 1920. 
a paksi járásbíróságnál nyert beosztást. 1923. 
szegedi járásbíró, 1926. a szegedi kir. tör
vényszék bírája lett. 1928 óta mint a kir. 
Kúria tanácsjegyzője működik. Egyike a leg
kitűnőbb magyar magánjogászoknak, aki ez-
irányú munkáival , törvénymagyarázataival 
elsőrendű pozíciót vívott ki magának a ma
gyar jogirodalomban. Főbb munká i : Ma
gánjogunk legfőbb elvei és az új jogfejlődés 
(2 kötet), A valorizációs törvény kommen
tárja, Az 1928. év valorizációs gyakorlata, 
Személyi és családjog az 1910—1927. évi 
kodifikációs anyagával, Magánjogi törvény
könyvünk és élő tételes jogunk. 

Vadász Manó Mihály, ügyvéd, szül. Bu
dapest, 1875. Középiskolai és jogi tanulmá
nyainak befejezése u tán a bpesti tud. egye
temen jogi doktori oklevelet nyert. Később 
letette az ügyvédi vizsgát és Bpesten ügy
védi irodát nyitott. Működése során főleg 
magánjogi és szentszéki perekkel foglalko
zott. 1927. kormányfőtanácsi címmel tüntet
ték ki. Az esztergomi szentszéknél is be
jegyzett ügyvéd. A Magyar Honsz. egyik 
díszelnöke. Buda társadalmi, jótékonysági és 
politikai életében jelentős szerepet tölt be. 
Az egységespárt számottevő tagja. 

Vadnai László, író, szül. Bpest, 1904 jűn. 
6. Iskolai tanulmányait Budapesten végezte. 
18 éves korában" fogadták el első egyfelvo
násos színdarabját. A fiatal humorista-gárda 
egyik legismertebb tagja. Számos bohózatot 
írt, amelyek közül sokat külföldön is siker
rel adtak elő. Eddig száznál több egyfelvo
násosát játszották. 

Vadnay Tibor (sajókazai és vadnai) , 
nyűg. államtitkár, szül. Bpest, 1869 máj . 17. 
Középiskolai és egyetemi tanulmányainak be
fejezése, valamint á l lamtudományi tudorrá 
avatása után Borsod vármegye szolgálatába 
lépett. 1914. a belügyminisztérium vármegyei 
osztályának élére helyezték, mint osztályta
nácsost. A háború alatt nagyszabású gyer
meknyaraltatási mozgalmat kezdeményezett 
és annak lebonyolítását, mint kormánybiztos 
vezette. A kommunizmus alatt eltávolították 
állásából. A rend helyreáll í tásakor ismét a 
megyei ügyek vezetését vette át és előbb 
min. tanácsossá, később pedig h. államtit
kárrá lépett elő. 1922. az Ínséges viszonyok 
között élő mezőgazdasági munkások felsegí
tésére indított kormányakció vezetői teendőit 
látta el. 1928., mint ál lamti tkár , nyugalomba 
vonult. Számos szociális és gazdasági vonat
kozású tanulmányain kívül megjelent önálló 
művei: Tudományos és gyakorlati szocializ
mus, A magyar hivatalos nyelv szabályai, Ma
gyar jövő. 

Vági József, ügyvéd, szül. Bpest, 1892. 
aug. 2. Ügyvédi oklevelét a bpesti tud.-egye
temen szerezte. Jogtudományi szakíró, a Pol

gári Jog c. folyóirat főmunkatársa . Nagyobb 
tanulmányai : Eljárás és per, Állam és jöve
delem, Perjogunk jurisdictionális szabályai. 

Vágó Albert, r.-t. igazgató, szül. Jász
árokszál lás , 1871 ápr. 1. Tanu lmánya i vé
geztével 1887. a Wertheimer és F rank i cég 
gyakornoka, majd a Wohl Herman szesz
es élesztőgyár tisztviselője lett. Tizenegyévi 
szolgálat u t án a Boni gyártelep és Mezőgaz
dasági r.-t. ii odafönökéként működöt t . 1912. 
a Gottschlig Ágoston r.-t. irodafőnökévé, 
majd igazgatójává nevezték ki. A Gottschlig 
r.-t. igazg. tagja, illetve ügyv. igazgatója. 

Vágó Béla, színművész, szül. Nagyvá
rad, 1876. Marosvásárhelyen lépett fel elő
ször. Hosszabb vidéki színészkedése után 
Bpestre került, előbb a Király Színházhoz, 
majd a Magyar Színházhoz, amelynek jelen
leg főrendezője is. 

Vágó Dezső, szobrász, szül. Bpest, 1882. 
LÍ Iparművészet i Főiskolán és Pa r i sban ta
nult . 1902. Par i sba ment, ahol é remművé
szettel, főként domborművű zománcmű
vészettel foglalkozott, amelynek speciális 
készítési módjára szabadalma van. Nagy 
sikert ara tot t bpesti , párisi és londoni kiál
l í tásokon 1906. és 1907. a főváros Ferenc 
József-alapí tványának iparművészet i díját 
kap ta meg. 

Vágó Jenő, a Szabómesterek Orsz. Szöv. 
igazgatója, szül. Nagykároly, 1885 júl. 16. 
Tanulmányainak befejezése u tán egy ideig a 
szfv. szolgálatában állott és 1924. mint számv. 
főtiszt vonult nyugalomba. Azóta tevékeny
ségét kizárólag a szabóipar fejlesztésének 
szentelte. 25 esztendeje vesz részt a Szabó
mesterek Orsz. Szövetségének életében, je
lenleg mint igazgató tevékenykedik. A Ma
gyar Konfektióújság felelős szerkesztője és 
kiadótulajdonosa. A Magyar Iparos szerkesz
tésénél is közreműködik. Az Otthon írók és 
Hírlapírók Egyesületének tagja. 

Vágó József, építész, szül. Nagyvárad, 
1877. A bpesti egyetemen tanult, ahol 1900. 
építészi, 1916. mérnöki oklevelet szerzett. 
1899. a párisi világkiállítás magyar osztályá
nak építési vezetője volt. 1911-ig bátyjával, 
V. László építésszel tervezte együtt épületeit, 
később Lechner Ödönnel dolgozott. A Ma
gyar Mérnök- és Építészegylettől 1900. ezüst, 
1901. aranyérmet, az 1911. római művészeti 
kiállításon ezüstérmet kapott. Jelentősebb 
alkotásai: a Sándor-téri Gutenberg-Otthon, 
az Alföldi Takarékpénztár, a Városligeti 
Színház, a Schiffér-palota, a Lipótvárosi Ka
szinó nyári helyisége, a Magyar Unió Klub 
épülete, a nagyváradi Orsz. Csendőrségi lak
tanya, a Grünwald-palota 1919. Svájcba, ké
sőbb Olaszországba költözött. 1928. a Nép
szövetségi palotára kiírt pályázaton a kilenc 
első díj egyikét nyerte el és há rom másik 
külföldi építész társaságában megbízást ka
pott a palota építésére. 
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Vágó József, közgazdasági író, szül. Bu
dapest, 1877 jan. 21. Egyet, tanulmányainak 
befejezése után a Bpesti Keresk. és Iparka
mara tisztviselője, később titkára lett. 1920. 
nyugalomba vonult, azóta a Pester Lloyd 
közgazdasági rovatvezetője. Résztvett a Ma
gyar Vámpolitikai Központ megalapításában, 
majd vezetésében és annak ötkötetes emlék
iratát is V. szerkesztette. Kiadásában jelent 
meg az élelmiszerek hamisításáról szóló ma
gyar rendeletek és törvények gyűjteménye. 
Munkatársa a genfi Bureau de Travaille ki
adványának. 

Vágó Lajos, ügyvéd, gyárigazg., szül. 
Sárbogárd, 1873 nov. 23. Középiskoláit és 
egyet, tanulmányait Bpesten végezte. Ügy
védi oklevelének megszerzése után Buda
pesten irodát nyitott. A háborúban mint szá
zados kaíonaí szolgálatot teljesített s 1921. 
átvette a Dozzi Szalámiárugyár ügyvezetését 
igazgatói minőségben, ahol, mint a magyar 
ipar egyik lelkes fejlesztője, fejt ki érdemes 
tevékenységet. 

Vágó László, építész, szül. Nagyvárad, 
1875. Középiskoláinak elvégzése u tán a 
felső ipariskolán tanult , majd építészi okle
velet nyert . Tanu lmánya inak befejezése 
u tán építészi i rodát nyitott . V. egyike a 
legkeresettebb magyar építészeknek. Nagy
számú fővárosi és vidéki középület, vala
mint magánház építése fűződik nevéhez. 
Számos pályadíjat nyert , többek között 
1899. a Magyar Mérnök- és Építész Egylet 
aranyérmét , 1911. pedig a római nemzet
közi kiállí tás ezüstérmét nyerte el. V. épí
tette újjá a Magyar Színházat, a Nemzeti 
Színház Kamarasz ínházát és a miskolci 
színházat. A Jard^n-mula tó , a Magy. Ált. 
Ingatlan Bank bérpalotái és a Lipótvárosi 
Kaszinó palotája szintén V. műve. Legutóbb 
az izr. Hősök Templomára készült tervpá
lyázatával nyert kitüntetést. 

Vágó Pál , festőművész, szül. Jászapát i , 
1854. Középiskolai tanulmányainak befeje
zése után joghallgató lett, majd Münchenben 
művészeti tanulmányokat folytatott. Festmé
nyei különböző témakörből készültek. Neve
sebb művei: Jár a baba, Gyík c. életképek, 
Birkózó bikák, Alföldi jelenet, Huszárság 
története, hatalmas méretű történeti vonat
kozású kép. Több pályadíjat és kitüntetést 
nyert. 

Vágó Sándor, bankár , szül. Kecskemét, 
1879 szept. 6. Iskolai t anu lmánya inak el
végzése u tán kereskedelmi pá lyára lépett. 
30 éve közismert bankár . A háborúban 
mint tart . százados hactéri szolgálatot tel
jesített. A III. o. kat . érdemkereszt , ezüst 
és bronz Signum Laudis a kardokkal , a 
Károly-csapatkereszt, a sebesülési érem, a 
Ferenc József emlékkereszt és a II. o. né
met vaskereszt tulajdonosa. Több vállalat 
vezetőségében foglal helyet, számos sport
egyesület alapítója. Tőrvényhat . bizottsági 

pót tag. A nemzeti demokra ta pár t kerületi 
elnöke stb. 

Váhl E rnő , ügyvéd, szül. Heves, 1876 
jan . 1. Középiskoláit Iglón, az egyetemet 
Bpesten végezte, ahol ügyvédi oklevelet 
nyert . Tanu lmánya inak befejezése után, 
mint jogyakornok a fővárosban működött , 
majd Csepregen ügyvédi i rodát nyi tot t . A 
háború alatt , mint főhadnagy harc tér i szol
gálatot teljesített és több ki tüntetésben ré
szesült. Az izr. hi tközség elnöke, th.-biz. tag. 
A község és a megye közéletében tevékeny 
részt vesz. 

Vaizer Béla, magy. kir . dohánygyár i 
igazgató, szül. Tiszakanyár, 1874 szept. 30. 
Középiskoláit Sárospalakon végezte- majd a 
magy. kir. dohányjövedék szolgálatába lé, 
pett. A kisvárdai dohánybeváltóhivatal volt 
első állomáshelye, ahonnan 1896. dohány-
jövedéki tiszti minőségben Fiúméba helyez
ték. Később Debrecenben teljesített szolgála
tot, mint osztályvezető. 1922. a munkácsi 
gyár aligazgatójává nevezték ki. Résztvett a 
háborúban. A polgári és katonai érdemke
reszt tulajdonosa. 1923 óta a bpesti kőbányai 
dohánygyárat vezeti igazgatói rangban. Élénk 
társadalmi és egyházi tevékenységet folytat. 
A kőbányai ref. egyház presbitere, a Revíziós 
Liga igazgatóságának tagja és a Nemzeti 
Munkavédelmi Hivatal működésénél is fon
tos szerepet visz. 

Vajay Károly, min. t i tkár , szül. Szatmár
németi , 1892. okt. 10. Középiskoláit szülő
városában, az egyetemet Bpesten végezte, 
ahol á l l amtudományi oklevelet nyert . A há
ború alatt , mint hadnagy harc té r i szolgála
tot teljesített és magta r tásáér t a Signum 
Laudisszal , a bronz vitézségi éremmel és a 
Károly-csapatkereszt tel tüntet ték ki. Közvet
lenül a leszerelés u tán a belügyminisztérium 
kötelékébe lépett s a belügyminisztérium 
közbiztonsági osztályába osztot ták be szol
gálattételre, majd Rakovszky Iván belügy
miniszter idejében, kiváló szolgálatainak 
eredményeképen a belügyminiszter titká
rává nevezték ki, s jelenleg is mint a bel
ügyminiszter t i tkára teljesít szolgálatot. 

Vajda Árpád, á l lamr . fogalmazó, a VII. 
ker. kapitányság bűnügyi előadója, szül. 
Rimaszombat, 1896 máj . 2. Középiskoláit 
Zalaegerszegen, Nyi t rán és Bpesten, egyet. 
tanulmányai t pedig Bpesten végezte, ahol 
1920. jog- és államtud. doktorátust nyerL 
1916—18., mint zászlós, kat. szolg. teljesített 
Európai sakkmester. 1919—21. megnyerte a 
bpesti sakkbajnokságot. 1921. Bécsben a nem
zetközi versenyen mesteri címet nyert. Ettől 
az időtől fogva neve jól ismert a nemzetközi 
sakkvilágban. A világ első sakkmesterei kö
zött emlegetik. 1926. Semmeringen a világ
verseny alkalmával a nagymesterekkel vívott 
küzdelemben külön díjat nyert. 1924. Paris
ban, 1927. Londonban és 1928. Hágában a 
nemzetközi sakkcsapatversenyen győztes ma-
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gyár csapatnak tagja volt. Az angol sakk
szövetség mesteri oklevéllel tüntette ki. Évek 
óta főmunkatársa a Magyar Sakkvilágnak. 
A Magyar Sakkszövetség elnöki tanácstagja. 

Vajda Ernő, í ró . A modern magyar 
drámairodalom egyik igen erős hatásérzék
kel dolgozó alakja. Színműveinek inkább 
tökéletesen felépített külső formájával, mint 
belső értékeivel ért el, különösen külföldön, 
jelentős sikereket. Előadott darabjai : Bobby, 
A váratlan vendég, A szerelem vására (Sidney 
Garrick álnéven), A válóperes hölgy, Déli
báb, Farsangi lakodalom (operaszöveg Pol-
dini zenéjére). Az utóbbi években igen sok 
fi lmszcenáriumát dolgozták fel amerikai 
fi lmgyárak. 

Vajda Gyula, isk. igazg., szül. Kaposvár, 
1868. Tanulmányait a bpesti tud. egyetemen 
végezte, ahol 1898. filozófiai doktorrá avat
ták. Tanári működését Szegeden kezdte. 
1905. a trencséni áll. felsőbb leányiskola 
igazgatója lett. 1907. a szabadkai felsőleány
iskola szervezésével bízták meg. Az összeomlás 
után először a soproni, majd a bajai áll. női 
felsőkereskedelmi iskola igazgatója lett. Sok
oldalú irodalmi munkásságot fejtett ki. 25 
önálló munkája jelent meg. Ezek közül leg
kiválóbb A háborús költészet c. könyve. 
Magyarra fordította Olga Wohlbrück JBar-
bárok c. regényét. 

Vajda Ödön, ügyvéd, szül. Nyíregyhá
zán, 1884. Középiskoláit szülővárosában, 
jogi tanulmányai t a budapesti egyetemen 
végezte. 1906. szerezte doktori , 1912. ügy
védi oklevelét. 1906. Zboray Miklós irodá
jába lépett és több mint tíz év óta társává 
lett. A háborúban mint tüzértiszt vett részt. 
Hosszabb időt töltött a frontokon és több 
kitüntetést kapot t . V. egyike legismertebb 
sajtó- és büntetőjogászainknak. Felszólalá
sai a sa j tóankétokon és tárgyalásokon min
dig nagy figyelemben részesülnek. Az 
utóbbi években a fővárosi lapok ellen meg
indult rengeteg tiltott közlési perekben oly 
védelmet honosítot t meg, mely meghozta a 
perbefogott hír lapírok sorozatos felmenté
sét. 

Vajda Zsigmond, festőművész, szüleinek 
1848 emigráció jukbaH szül. Bukarestben, 
1859 márc. 9. A mintarajziskola elvégzése 
után a párisi Julien Akadémia növendéke 
lett, majd Münchenben nyitott műtermet. 
Később Olaszországba ment és Palermóban 
telepedett le. 1886. hazatér t és azóta állandó 
kiállítója a Műcsarnoknak. V. végezte az 
országház freskómunkálatait , amiért a Lotz-
díjat nyerte el és a király a vaskoronarend 
lovagkeresztjével tüntette ki. Londonban a 
magyar csoport kiáll í tásban az arany medá
liával tüntették ki. A par lament freskóin kí
vül az ő alkotása a királyi várpalotában a 
zene allegóriája, azonkívül a szegedi város
háza, a Széchenyi-fürdő és a József-telefon
központ falfestményei. Nevezetesebb portréi : 

Ferenc József, Vilmos császár és számos 
közéleti nagyság arcképe. Bál után c. képét 
a Székesfőváros Múzeuma, Szilágyi Erzsébet 
c. képét a nagyváradi múzeum vásárolta 
meg. 1906 óta a Steindl-céh alelnöke, a Kép
zőművészeti Egyesület tagja, a Nemzeti Sza
lon igazgatósági és sociétaire tagja. A Lotz-
iskola híve, rajongója az abszolút művészi
nek. Figurális és dekoratív kompozícióiban 
a freskóvalőröket szereti. Művészetével a 
szaksajtó és az olasz lapok is foglalkoztak. 

Vájna József, gyógyszerész, szül. Eper
jes, 1876 júl. 12. Középiskoláit Eperjesen, az 
egyetemet Bpesten végezte. Két évig Móron, 
Szegeden és Szarvason működöt t , 1903. Sza
badszálláson nyitott gyógyszertárat. 1918. 
Bpesten a Városi gyógyszertárat vette át. A 
háborúban katonai szolgálatot teljesített és 
a II. o. vöröskeresztéremmel tüntették ki. 
A szabadszállási városi képv.-test. és a Bu
dapesti Gyógyszerésztestület választmányá
nak volt tagja. 

Valkó Fülöp, ügyvéd, szül. Bpest, 1870. 
Középiskoláit és egyet, t anu lmánya i t Buda
pesten végezte és 1896. ügyvédi vizsgát tett . 
A magyar jogászi ka rnak értékes alakja. F ő 
leg kereskedelmi és polgári ügyekkel fog
lalkozik. 

Vallus István, malomtula jdonos , földbir
tokos, m. kir. gazdasági tanácsos, szül. Jász
berény, 1872 jún . 16. Középiskoláit Jászbe
rényben, a gazdasági akadémiá t Debrecen
ben végezte. Iskolai t anu lmánya inak elvég
zése után Jászberényben gazdálkodott, majd 
1899. megvette Jászberény legrégibb mal
mát, amelyet nagy teljesítőképességű, mo
dern üzemé fejlesztett. A k o m m ü n b a n tel
jesen kifosztották, de V. vállalatát csakha
mar újjáépítet te. Szolnok vm. törv.-hat. biz. 
Jászberény képviselőtestületének és a Jász
sági Hitelintézet igazgatóságának tagja. 

Válya Gyula (vitéz), polgármester , szül. 
Felvinc, 1889 okt. 27. Középiskolai tanul
mányainak befejezése u tán 1913. az Orsz. 
Levél tárban kezdte pályafutását . A háború
ban harctér i szolgálatot teljesített, a kis- és 
nagyezüst vitézségi érmek, a Károly-csapat-
kereszt és a sebesülési érem tulajdonosa. 
1920. a főváros törv.-hatósági bizot tságának 
tagja lett. 1922. Kispest polgármesterévé 
választotta. Nevéhez fűződik Kispest roha
mos fejlődése, a vízvezetéki építkezések, 
utak burkolása, j á rdák és csatornák létesí
tése. Iskolákat , óvodákat , városházat , j á rá s 
bíróságot, napközi o t thonokat , tüdőgondo
zót, szülőotthont , fertőtlenítőt, j á rványkór 
házat, mentő székházat létesített. A kat . 
egyháztanácsnak és a kispesti mentőknek 
elnöke, va lamint a legtöbb kispesti tá rsa
dalmi egyesületnek és spor tk lubnak díszel
nöke. 

Vályi Sándor, a Magy. Kir. Munkásbiz
tosítási Felsőbíróság elnöke, szül. Budapest , 
1865 máj . 13. Tanulmányainak befejezése 
után ügyvédi pályára lépett. Egy ideig ügy-
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védi gyakorlatot folytatott, majd 1892. bíróvá 
nevezték ki. 1908. megszervezte a Budapesti 
Elsőfokú Munkásbiztosítási Bíróságot, 1921. 
pedig a Munkásbiztosítási Felsőbíróságot, 
amelynek kir. í télőtáblai elnöki rangban el
nöke lett. Résztvett a polgári perrendtar tás 
életbeléptetésében. Tagja a Hatásköri Bíró
ságnak és elnökhelyettese az Egységes Bírói 
és Ügyvédvizsgáló Bizottságnak. Feltűnést 
keltő dolgozatai nagy számban jelentek meg 
különbözi jogi szaklapokban a hiteljog és 
társadalomtudomány tárgyköréből, míg a 
szövetkezeti munkásbiztosítási és részvény
társasági jogról írott müvei önálló kötetek
ben jelentek meg. Főbb munká i : Magyar 
cégjog (1906), A részvénytársaságok és szö
vetkezetek cégjegyzése (1908), Tanulmányok 
a magyar munkásbiztosítási jog köréből 
(1913). Értékes munkásságának elismeréséül 
a II. oszt. polg. hadi érdemkereszttel tüntet
ték ki. 

Vámbéry Rusztem, ny. egy. tanár , Vám-
béry Árminnak, a világhírű orientalistának 
íia, szül. Bpest, 1872 febr. 29. Középiskolái
nak elvégzése után a bpesti és a hallei egye
temet hallgatta. Jogi doktorátust , majd ügy
védi oklevelet szerzett. Pályáját az igazság-
ügyminisztériumban kezdte meg. 1898. albí-
róvá, majd rövidesen kir. ügyésszé, később 
táblabíróvá nevezték ki és az igazságügymi
nisztérium törvényelőkészítő osztályába osz
tották be. Ebben a minőségben számos nagy
fontosságú törvényjavaslat szerkesztését bíz
ták rá. 1901. a bpesti jogtudományi egyete
men a büntetőjog magántanárává képesítet
ték. Később rendkívüli, majd rendes t anár rá 
nevezték ki. 1919. ügyvédi irodát nyitott. 
Egyike a legalaposabb felkészültségű magyar 
jogászoknak. Mint jogtudós, értekezései, cik
kei révén, európaszerte ismert és elismert 
tekintély. Számos nagyszabású bűnpör, töb
bek közt néhány forradalmi pör védelmében 
öregbítette jogászi tekintélyét. Egy-egy védő
beszéde valóságos tanulmányszámba ment és 
külföldön is nagy feltűnést keltett. A Társa
dalomtudományi Társaságnak egyik legszá
mottevőbb tagja volt. 1929. Megalapította a 
Magyar Fábiánus Társaságot, amelynek ügy
vezető elnöke lett. 1913 óta felelős szerkesz
tője a Jogtudományi Közlönynek, 1924 óta 
a Századunk c. folyóiratnak. Főv. biz. tag. 
Alelnöke az Orsz. Kossuth-Pártnak. Főbb 
művei: A házasság védelme a büntetőjogban, 
Büntetőjog és ethika, Büntetőpolitikai köve
telések, Bűnvádi perrendtartás, Büntetőjog, 
Kriminológia, Eretnek világnézet (sajtó alatt) , 
Das ungarische Jugendgericht, Extradition 
treaties, stb. Különböző hazai és külföldi 
jogi és társ. tud. szaklapnak, továbbá a Nép
szavának állandó munkatársa . 

Vámos Ferenc, községi főjegvző, szül. 
Vág, 1885 aug. 23. Középiskoláit Győrött, a 
közigazgatási tanfolyamot Szombathelyen 
végezte. Tanu lmánya inak befejezése után, 
mint s.-jegyző Beleden kezdte működését , 

majd jegyző lett. A háború alatt Süttörön 
polgári szolgálatot teljesített és a polgári 
had ié rem ki tüntetésében részesült . 1922 óta 
Kapuvár főjegyzője. A község fejlesztése te
rén eredményes tevékenységet fejtett ki. 
Villanyvilágítás, iskolaalapítás és számos 
kultúrintézmény létesítése fűződik nevéhez. 
Az Orsz. Jegyző-Egyesület főjegyzője. Cikkei 
különböző lapokban jelentek meg. 

Vámossy Károly, gyárigazg., szül. Bpest, 
1882. Középiskolai t anu lmánya inak befeje
zése u tán a Műegyetemen szerezte gépész
mérnöki oklevelét. A h á b o r ú b a n századosi 
r angban vett részt és a Signum Laudis t és a 
Károly-csapatkereszlet kapta meg. Okleve
lének megszerzése u t án franciaországi és 
más külföldi gépgyárak a lkalmazot t ja volt. 
1922. a Műegyetem előadójául hívták meg. 
Ugyanez évben a Ganz és Társa- Danubius 
r.-í. gyárigazgatójává nevezték ki. Első volt, 
aki Magyarországon a pszichotechnikai vizs
gálatokat a gyakorlatba átvitte. 

Vámosy Mihály, kúr ia i bíró, szül. Nagy-
torna , 1865. aug. 31. Egyetemi t anu lmánya i t 
az egri érseki l íceumban végezte, ahol 1890. 
á l l amtudományi államvizsgát tett . 1895. Bu
dapesten megszerezte bírói oklevelét. Bírói 
működését 1892. kezdte meg a pécskai já
rásbíróságon, mint aljegyző, 1899. Nagyvá
radon alügyész és még ugyanabban az év
ben törvényszéki bíró lett. 1910. a nagyvá
radi m u n k á s választott b í róság helyet tes el
nöke lett. 1913. Nagyváradon megkapta táb
labírói kinevezését. 1921 óta mint kúr ia i 
b í ró , a magy. kir . Kúr ián működik . 1922. az 
OFB póttagja lett. 

Vanczák János , orszgy. képviselő, szül. 
Bpest, 1870 okt. 19. Tanulmányainak befeje
zése u tán lakatosmesterséget tanult, majd 3 
évig külföldön vándorolt . 1899. a bpesti 
lakatosipartestület tisztviselőjének hívta meg. 
Akkor kapcsolódott szorosabban a munkás
mozgalmakhoz. 1905. a Magyarországi Vas
es Fémmunkások Szövetsége t i tkárául válasz
totta. 1920. átvette a Népszava szerkesztését. 
1922. a főváros déli kerülete nemzetgyűlési 
képviselővé, 1927. pedig országgyűlési kép
viselőjévé választotta. A magyar munkássá
got több ízben képviselte különböző európai 
és nemzetközi gyűléseken. A munkásbiztosí
tás és munkásközvetí tés kiépítésében jelentős 
része van. Az Országos Munkásbetegsegélyző 
és Balesetbiztosító Pénz tá rnak igazgatósági 
tagja, a Budapesti Kerületi Munkásbiztosító 
Pénztárnak alelnöke. V. nevével elválasztha
tat lanul forr tak egybe a magyarországi mun
kásmozgalmak. I rodalmi téren is széleskörű 
munkásságot fejtett ki. Társadalomtudomá
nyi értekezésein kívül verseivel, elbeszélései
vel és könyvfordításaival ismert nevet szer
zett magának. 

Vándor Dezső, orvos, szül. Bpest, 1874 
jan. 28. Középiskoláit és egyet, tanulmányait 
Bpesten végezte. Orvosi gyakorlatát a Rókus-
kórház sebészeti osztályán kezdte meg, majd 
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különböző klinikákon működött . 1904. bécsi 
tanulmányútja u tán a Fangó Vízgyógyintézet 
főorvosa és 1905. a Körúti Gyógyfürdő fő-
oçvosa lett. A háború alatt katonai szol
gálatot teljesített. 1920—1924. a Zsidó-kórház 
fizikoterápiai intézetét vezette. Több önálló 
szakmunkája jelent meg, amelyek közül ne
vezetesebbek: Az iszapkezelés mechanikája, 
A csúz és köszvény gyógykezelése a Fangó 
di Botagliával. Számos szakcikke az orvosi 
hetilapokban látott napvilágot. 

Vándor Kálmán, író és hír lapíró, szül. 
Szombathelyen, 1898. Kora ifjúságában kez
dett i rodalommal foglalkozni és első könyvei 
már diákkorában jelentek meg: Mindenfelé 
(1915), Innen-onnan (1915). Középiskoláinak 
befejezése u tán mint tartalékos hadnagy har
colt a fronton. A háború után megint föl
vette a tollat. Ettől fogva egymást követik 
érdekes munkái : Menyasszonyok éjszakája 
(novellák), Börtönéjszakák (versek), Üveg
fuvolán (elbeszélések), Barta Pepi tanítványa 
(regény), Péter várnagy (történelmi színmű), 
Halál őfelsége (elbeszélések), Ez az élet (re
gény), Az ezüsthajú asszony (regény). Ván
dor Kálmán azonban főként színműíró. Leg
nagyobb sikert a Nemzeti és Kamara Szín
házban bemutatott drámája az özvegy Varga 
Ábrisné aratott . Színrekerült művei: Dr. Ni-
kodémusz (tragikomédia), Péter és a nők 
(tragikomédia), Epilógus (vígj.), Garasok 
(vígj.), Mária Asszony (színmű), Pálinkás 
orvos (színmű), A gyenge nő (színmű), A 
Liszt hangverseny (lírai játék 3 felvonásban. 
V. írásaiban sok őszinteség, lelki finomság, 
néhol szentimentalizmus és arányos humor 
szólal meg egészen egyéni hangon. Termé
keny irodalmi működése mellett. V. 1922 óta 
az Újság c. napilap kitűnő tollú belső mun
katársa. 

Vándor Mihály, ügyvéd, szül. Deésen, 
1883 dec. 28. 1904. a kolozsvári tud.-egyete-
men szerzett doktori oklevelet és 1908. avat
ták ügyvéddé. Bpesten éveken át Kelemen 
Samu dr. ügyvéd és országgyűlési képvi
selő, kiváló büntetőjogász irodáját vezette. 
A háborút mint főhadnagy harcol ta végig; 
megkapta a bronz vitézségi érmet, a II. o. 
vöröskeresztérmet és a Károly-csapatkeresz-
tet. 1908-ban nyi tot ta meg ügyv. i rodáját 
Budapesten. Több nagyszabású bünperben 
szerepelt védőként. Számos jogi t anu lmányt 
írt jogi szaklapokba. 

Vándory Dezső, Budapest , szfőv. gyógy
pedagógiai intézeti igazgató, született Bu
karest, 1884 aug. 17. Középiskoláit Pancso-
ván, Iglón, Halason és Budapesten végezte. 
Ugyancsak Budapesten végezte az áll. taní
tóképzőt és az áll. gyógypedagógiai tanár
képzőt. Tanár i oklevelet nyer t 1913. 1906 
óta van a főváros szolgálatában, 1915— 
1918-ig katonai szolgálatot teljesített, 1921. 
a Tűzoltó-u. kisegítő iskola igazgatója lett. 
1924-től 1926-ig a szfőv. gyógypedagógiai 
intézetek megszervezésén dolgozott. 1926 óta 

a X. ker. gyógypedagógiai intézet igazga
tója. Számos cikke, novellája és egy regénye 
jelent meg a különböző fővárosi napi lapok
ban. A szfőv. gyógypedagógiai tanárok egye
sületének megszervezője és elnöke, valamint 
vezető tagja számos szak-, társadalmi és 
kul turál is egyesületnek. 

Vannay Béla, főjegyző, szül. Balassa
gyarmat, 1894 márc . 23. Középiskoláinak el
végzése u tán Kassán és Bpesten jogi tanul
mányokat folytatott. A háború alatt harc
téri szolgálatot teljesített és orosz fogságba 
esett. A Károly-csapatkereszttel és a sebesü
lési éremmel tüntették ki. A háború u tán a 
Futuránál, majd a Körzeti Mezőgazdasági 
Hitelszövetkezetnél működöt t és 1927 óta 
mint főjegyző Balassagyarmat város szolgá
la tában áll. 

Vávady Imre, ügyvéd, szül. Cegléd, 1895. 
Középiskolai tanulmányainak elvégzése u tán 
a bpesti egyetemen jogi doktorátust szerzett. 
1923. ügyvédi vizsgát tett. Elnöke volt az 
Ügyvédjelöltek Országos Szövetségének és az: 
ügyvédi kar gazdasági és politikai mozgal
maiban ma is tevékeny részt vesz. Jelenleg 
kereskedelmi és polgári gyakorlatot folytat. 

Várady Gyula, festőművész, szül. Sáros-
Oroszi, 1866 május 8. Münchenben folyta
tott művészeti tanulmányokat . Mélyrehangolt 
táj- és városrészlet-festményekkel szerepel 
különböző kiál l í tásokon. Nevesebb művei : 
Akácfasor, Lelátás éjjel a Tabánból. Több 
pályadíjat és kitüntetést nyert . Mint mester-
hegedűkészítő is jó nevet szerzett. 

Várady Jenő, szfv. tiszti főügyészh., 
szül. Budapesten, 1881 márc . 29. Atyja, V. 
Antal, jeles író és műfordí tó volt. Közép
iskoláit Budapesten, egyetemi tanulmányai t 
szintén itt végezte. 1904. szerzett jogtudori 
és 1907-ben az ügyvédi oklevelet. 1901-ben 
a m. kir. kincstári jogügyi igazgatósághoz 
nevezték ki fog.-gyakornoknak, ahol 1907-ig 
szolgált, amidőn a főváros szolgálatába állott. 
Itt 1911-ben megválasztották alügyésszé, majd 
1915-ben tiszti ügyésszé és 1929-ben helyettes 
tiszti főügyésszé. A háborúban megkapta a 
Signum Laudist a kardokkal és a Károly-
csapatkeresztet. 4 éven keresztül tárcaírója 
és színikritikusa volt az „Egyetértés" c. napi
lapnak, u tána ifj. Ábrányi Kornél sajtófőnók-
sége alatt a miniszterelnökségi sajtóirodá
nak írt gazdasági tárgyú és a L'Evénement 
c. francia napilap számára francia nyelvű 
cikkeket. 

Várady Zsigmond, városi tanácsnok, 
szül. Nagykőrös, 1871 febr. 12. Középiskoláit 
Nagykőrösön és Kecskeméten végezte, majd 
1891. évben mint gyakornok Újpest község 
szolgálatába lépett. A k o m m ü n alatt külö
nös érdemeket szerzett azzal, hogy bizton
ságba helyezte az adókönyveket és a kincs
tári lajstromokat és ezáltal a kincstár, to
vábbá a vármegyének és városnak sok mil
l iárdos követeléseit mentet te meg. 1922. 
adóügyi t anácsnokká választották meg. Te-
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vékeny részt vett az újpesti kir. adóhivatal 
felállítása körül, mely létét az ő értékes 
munkásságának köszönheti . Közéleti érde
meinél fogva számos egyesületnél tölt be 
tisztségeket. A református egyház presbitere. 
A városnál az adókerület i rendszert hozta 
be, ami által a város adóigazgatása helyes 
i rányt nyert , a város ház tar tásának rende
zését pedig lényegesen előmozdította. 

Varannai Aurél, az Omke t i tkára , szül. 
Bpest, 1900. A bpesti tud. egyetemen hallgatta 
a jogot, majd egyideig Parisban esztétikai 
tanulmányokat folytatott. 1922 óta az Orsz. 
Magyar Kereskedelmi Egyesület alkalmazá
sában áll, mint annak titkára. Közgazdaság
irodalmi tevékenységet fejt ki, leginkább 
vámpolit ikai kérdésekkel foglalkozik. Cikkei 
az Üjság és különböző magyar, német és 
francia lapokban jelennek meg. 

Varga Béla, orvos, szül. Kiskunfélegy
háza, 1889 júl. 2. Szédítő ívben tört felfelé 
a sportkarr ier je . 1912—1913. Európa ba j 
noka, 1911. világbajnok lett. Nyolc ízben 
hódította el Magyarország birkozóbajnoksá-
gát. Sebész operatőr; tart. főhadnagy, több 
katonai kitüntetése van. 

Varga Béla (vitéz), ügyvéd, szül. 1893. 
Középiskolái u tán Debrecenben, Kolozsvá
rott és Berlinben jogot hal lgatót ; doktori 
oklevelet szerzett. 1926. ügyvédi vizsgát tett. 
A háborút mint hadnagy küzdötte végig és 
az I. o. porosz kir. harcos éremmel, a sebe
sülési éremmel és a Károly-csapatkereszt-
tel tüntették ki. Több érdeklődést keltő 
sajtóperben és bűnügyben szerepelt védő
ként, és tette nevét ismert té . 

Vargha Ferenc, koronaügyész, felsőházi 
tag. szül. 1858 nov. 26. Iskolai és jogi tanul
mányait Kassán végezte. 1882. mint joggya
kornok kassai aljegyzővé nevezték ki, majd 
a gyulai, komáromi és bpesti tvszk. alügyésze 
lett. 1891. Kecskeméten ügyésszé, 1893. bpesti 
büntetőtvszk bírájává nevezték ki. 1896. mint 
a törvényelőkészítő bizottság tagja, az igaz
ságügyminisztériumban nyert beosztást, ahol 
igen fontos törvények előkészítésében vett 
részt. 1897. tíélőtáblai bírói címet kapott , 
1900. bpesti főügyészhelyettes, 1904. korona
ügyészhelyettes, 1912. a Kúria tanácselnöke, 
1922. koronaügyésze lett. 1925. az egységes 
bíró- és ügyvédvizsgáló bizottság elnökévé 
nevezték ki. A büntetőjogászi körnek egyik 
legkimagaslóbb alakja, aki a jogi irodalom 
terén is nagyértékű munkásságot fejtett ki. 
Balogh Jenővel és Edvi Illés Károllyal a 
Bűnvádi perrendtartás magyarázata címen 
korszakalkotó jogtudományi könyvet írt. 
Ezenkívül fontosabb önálló munkái : Az ott
hon védelme, A perorvoslatok rendszere, 
Észrevételek a BT Κ novelláihoz, Az ügyvédi 
vizsga reformja, A gyermekkorban lévő bű
nösök, A sajtószabadság, Az esküdtszék, Kér
désfelvételek az esküdtszéki eljárásban, 
Ügyészség és politika, Szándék és a szemé- \ 

lyes körülmények, Lánckereskedés, Megtor
lás és védekezés, Az izgatás psychológiája, 
A terror psychológiája, A bírói függetlenség, 
Képviselők felelőtlensége, stb., stb. Ezenkívül 
a szaklapokban többszáz jogtudományi ér
tekezése jelent meg. 

Vargha Gábor (szentpáli és balatonfü
redi), ügyvéd, orsz.-gyűl. képv., szül. And-
rásfa (Vas m.), 1859. Középiskolai és jogi 
t anu lmánya inak befejezése, valamint dok
tori oklevelének elnyerése u tán letette az 
ügyvédi vizsgát, majd Szentgot thárdon ügy
védi i rodát nyitott . 1910. a rumi kerület, 
munkapá r t i p rogrammal , orszgyűl. képvise
lőjévé választotta. A szentgot thárdi főgim
náz ium és dohánygyár , valamint a járási 
kórházegyesület létesítése érdekében jelen
tős tevékenységet fejtett ki. 1926. a szent
gotthárdi kerület a keresztény gazdasági és 
szociális pár t p rogrammjával orszgyűl. kép
viselőjévé választotta. Városa és megyéje 
poli t ikai és tá rsadalmi életében előkelő 
szerepet tölt be. A vm. tvhat . bizottság és 
a közigazg. bizottság tagja. 

Varga Gyula, polgármester , szül. Mágócs, 
(Csongrád m.), 1879 dec. 28. Középiskolai 
tanulmányainak befejezése u tán az eperjesi 
jogakadémia, majd a bpesti tud. egyetem 
hallgatója volt, ahol jogidoktori oklevelet 
nyert . Ügyvédi vizsgát Bpesten tett. Gyula 
város képviselőtestülete közigazg. tanácsno
kául hívta meg. A háború kitörésekor, mint 
tart . tiszt harc tér i szolgálatot teljesített és 
orosz fogságba esett. 1920. hazaérkezése 
u tán közigazgatási tanácsnoki hivatalát is
mét elfoglalta. 1928. nagy szótöbbséggel 
Gyula város polgármesterévé választották. 
1929. a nürnbergi magyar héten városát kép
viselte. A helyi lapokban nemzetgazdasági 
cikkei je lennek meg. 

Vargha Imre , á l lamti tkár , szül. Szolno
kon, 1876 febr. 26. Középiskoláit Jászberény
ben, jogi tanulmányai t Budapesten végezte. 
1894. kezdette meg pénzügyi szolgálatai. 
Mint számvevőségi tisztviselő a központi díj-
és illeték-kiszabási hivatalnál, majd mini pü. 
fogalmazó a fővárosi pénzügyigazgalóságnál 
működöt t . 1910 január 1-től a közigazgatási 
bíróság tanácsjegyzője, majd elnöki tit
kára, 1918. pedig bírája volt. Mint ta
nácsjegyző szerkesztette a közigazgatási 
bíróság pénzügyi osztályának döntvényei
ről és elvi jelentőségű határozatairól meg
jelent kiadványokat . Eveken át az Adó-
és Illetékügyi Szemle egyik szerkesztője volt. 
A háború utolsó éveiben Wekerle Sándor 
miniszterelnök bízta meg az illetéktörvények 
átdolgozásával. Az 1918 : XI. t . -c , valamint 
az 1920 : XXXIV. t . -c , indokolásával együtt 
kizáróan V. munkája. Még közigazgatási bí
ráskodása idején Hegedűs Lóránd pénzügy
miniszter felkérésére megalkotta a forgalmi 
adóról szóló 1921:XXXXIX. t.-c.-et és jelentős 
szerepe van a vagyonváltság törvények elő-



Varga 595 Varga 

készítésében. 1921. pénzügyminiszteri állam
titkárrá nevezték ki. Ε minőségében az egye
nesadó, illeték, forgalmi adó, vagyonváltság, 
városi háztartási ügyek és fogyasztási adók 
ügyosztályát, valamint a számvevőségi igaz
gatóságot vezeti. Ezen ügykörökben életbe
léptetett törvényeket mind V. irányítása mel
lett alkották. Az egyenesadókra vonatkozó 
hivatalos összeállítás is vezetése mellett tör
tént. Elnöke a Magyar Földhitel Intézetek 
Országos Szövetségének, alelnöke a Magyar 
Jogászegylet pénzügyi szakosztályának, dísz
elnöke a Magyar Szaklapok Egyesületének, 
kormánybiztosa a Földbirtokrendezés Pénz
ügyi lebonyolítására alakult Szövetségnek. 
1929 óta a közgazdasági egyetemen a pénz
ügyi jog előadója. 1918. a polgári érdem
kereszttel tüntették ki. Az ország pénzügyi 
újjáépítése körül szerzett rendkívüli érdemei 
elismeréséül pedig 1924. megkapta a kor
mányzó teljes elismerését tanúsító arany 
Signum Laudist és 1926. a II. o. magyar ér
demkeresztet a csillagokkal. 1928. miniszteri 
rangra emelték. 

Varga József, műegyetem, ny. r. tanár , 
szül. Budapest, 1891 febr. 8. Középiskolai ta
nulmányainak befejezése u tán a budapesti 
műegyetem hallgatója volt, ahol mérnöki ok
levelet nyert. 1913. tanársegéd lett. 1915. mű
szaki doktorrá avatták. A háború alatt a ka
tonai hallgatók részére pótelőadásokat tar
tott. 1920. magántanár rá képesítették. 1923. 
a műegyetem kémia-technológiai tanszékét 
ny. r. tanárként foglalta el. Tanulmányai a 
bauxitok, a szénolaj feldolgozásának és ne
mesítésének kérdésével foglalkoznak. Kivá
lóbb önálló müve: Az ásványolajtermékek 
helyettesítése szénolajokkal és mesterséges 
úton előállított anyagokkal. 

Vargha József, kir. főügyész, szül. Siter 
(Bihar m.), 1869 dec. 9. Középiskoláit Iglón, 
jogi t anu lmánya i t a bpesti tud egyetemen 
végezte, ahol jog tudor rá avatták. 1895. az 
ügyvédi vizsga letétele u tán Budapesten 
ügyvédi gyakorlatot folytatott, majd 1897. 
•a bírói pályára lépett. Először Egerben 
volt alügyész, majd a pestvidéki ügyész
ségre helyezték át, azu tán 11 évig működöt t 
a bpesti ügyészségen, mint a III. fiz. cso
portba tartozó főügyész. A közvádat képvi
selte a Lederer, Pap Flórián és a Kosztka 
Valérián-féle bűnügyben. Erdélyi Béla bűn
ügyében szintén V. képviselte a vádat. 
Számos polgári kitüntetés tulajdonosa. 

Varga Kálmán, ügyvéd, szül. Gerje, 1882 
máj. 11. Középiskoláit Kiskunhalason, egyet. 
tanulmányait Bpesten és Kolozsvárott vé
gezte. A háborúban mint tar t . főhadnagy 
harctéri szolgálatot teljesített és a Signum 
Laudist és a Károly-csapatkeresztet kapta 
meg. Bírói pályafutását mint bírói jegyző 
Nagykikindán kezdte, majd a kolozsvári 
törvényszéknél mint j á rásb í ró működöt t . 

1918. Salgótarján járásbí rá ja lett és 1920. 
nyugalomba vonulva, ugyanott ügyvédi i ro 
dát nyitott. 1922 óta városi tiszti főügyész, a 
salgótarjáni ref. egyház főgondnoka, kama
rai választm. tag, tb. vármegyei főügyész. 

Varga Kálmán, járásbírósági elnök, szül. 
Máramarossziget , 1869 dec. 10. Középisko
láit és jogi t anu lmánya i t szülővárosában 
végezte, majd a jog tudományi államvizsgát 
letéve 1892. a máramarossziget i tvszék jog
gyakornoka lett, ahonnan rövid idő múlva 
a nagybecskereki tvszékre aljegyzői rangban 
helyezték át. Bírói vizsgája letétele u tán a 

j debreceni kir. í télőtábla tanácsjegyzőjévé 
I nevezték ki, majd Felsővisón fejtett ki tevé-
i kenységet, mint albíró. Később já rásb í róvá 
ι léptették elő, majd a felsővisói já rásb í róság 

vezetésével bízták meg. Az összeomlás után, 
mivel a megszálló románoknak nem tette le 
a hűségesküt, hivatalából távoznia kellett és 
Bpestre jött , ahol az I—III. ker. j á rásb í ró -

| ságnak előbb alelnöke, 1928. pedig elnöke 
| lett, mely utóbbi kinevezésével egyidejűleg 
! a bírói státus III. csoportjának cím és jel-
j legét is megkapta . Felsővisói hivatalos míi-
j ködése idején előkelő szerepet töltött be a 
j helyi közéletben, alelnöke volt a magyar 

kaszinónak, elnöke az úri da lárdának és a 
ref. leányegyház gondnoki tisztét viselte. 

Varga Samu, ügyvéd, szül. Szatmár, 1878. 
Jogi tanulmányai t Debrecenben végezte és 
1905. Bpesten ügyvédi vizsgát tett. 1909. Er
zsébetfalván ügyvédi irodát nyitott. Mint 
hadnagy végigküzdötte a háború t és a nagy-
és kisezüst vitézségi érmet, a Signum Laudist, 
a Károly-csapatkeresztet és a sebesülési ér
met kapta meg. 1925. megindította a Pest
erzsébeti Újságot, melynek azóta főszerkesz
tője. 1923 óta árvaszéki ügyész, a kaszinó 
főtitkára, hitközségi iskolaszéki tag. 

Varga Zsigmond, egyet. ny. r. tanár , szül. 
Marosdécse, 1886 febr. 5. Középiskoláit Nagy-
enyeden és Kolozsvárott teológiai és egyet, 
tanulmányait Kolozsvárott végezte. 1908. Ko
lozsvárott lelkészképesítöi vizsgát tett. 1908— 
1909. a berlini és genfi egyetemeken, 1909— 
1910. a berlini egyetemen, 1910—1911. az ut-
rechti egyetemen teológiát hallgatott. Egyben 
ugyanezen egyetemeken az ókori keleti nyel
vészeti előadásokat hallgatta. Közben máso
dik lelkészi vizsgáját is letette és rendes lel
készi oklevelet nyert. Mint segédlelkész, a mo
nostori parókiára került. 1911. a budapesti 
tud. egyetemen bölcsészetdoktori vizsgát tett, 
a sémi nyelvészetből, az ókori keleti népek 
történetéből és a filozófiából, summa cum 
laude eredménnyel. Ugyanezen évben teol. 
magántanár i vizsgát tett. 1912. állami ösztön
díjat nyert, amellyel Londonban, Par isban 
és Berlinben folytatott ókori keleti vonatko
zású muzeális tanulmányokat . 1913. a kolozs
vári ref. teológiai fakultás rk. docensévé ne
vezték ki. Ugyanezen évben a debreceni ref. 
kollégiumnál első könyvtártiszti a lkalmazást 
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nyert. Egyidejűleg a debreceni akadémián az 
ókori keleti nyelvek köréből heti négyórai 
előadással bízták meg. 1915. a tiszántúli ref. 
egyházkerület a ref. lelkészképző intézet ál
landó docenséül választotta. 1918. a hazai ref. 
teoL akadémiai tanárok státusában lelkész
képző intézeti ny. r. tanárrá minősítették. 
1920. megnyerte a Magyar Tud. Akadémia 
ráy- juta lomtételé t a szumir nyelvészeti kér
dés tárgyában írott pályaművével. Ugyanezen 
évben a debreceni kollégiumi nagykönyvtár 
igazgatójává nevezték ki. 1921. a debreceni 
magy. kir. Tisza István Tud. Egyetem ny. r. 
t aná ra lett. 1923—1924. és 1924—1925. tan
években a hit tudományi kar dékánja volt. A 
tiszántúli ref. egyházkerület tagja. Az Orszá
gos Ref. Tanáregyesület központi igazgatósá
gának választott tagja. A Tisza István Tud. 
Társaságnak, az Országos Ref. Lelkészegyesii-
let tagja. Irodalmi tevékenysége tudományos 
körökben ismeretes. Műveit, mint tananya
got és forrásmunkát használják. Az őskeresz-
tyénség és a vallás történelmével foglalkozik 
írásaiban, de rendkívül értékes kutatásainak 
eredményeit képezik az ókori keleti népek 
vallási és nyelvészeti értekezései is, amelyek 
önállóan és a különböző szakfolyóiratokban 
jelentek meg. 

Vargyas Tivadar (kapuvári) , r. k. plé
bános, szül. Győr, 1878 aug. 25. Pappá szen
telése u tán különböző helyeken, mint káp
lán működött . A bpesti józsefvárosi plébá
niából alakult Krisztuskirály plébánia léte
sítése fűződik nevéhez, amelynek jelenleg 
plébánosa. A háborúban mint tábori lel
kész harctér i szolgálatot teljesített és a lel
készi érdemkeresztet a kardokkal , a Ká-
roly-csapatkeresztet, a sebesülési érmet, a 
vöröskereszt II. o. a hadiékí tménnyel és a 
német lovagrend mellkeresztjét kapta meg. 
Széleskörű és jelentős i rodalmi munkássá 
got fejt ki. 

Vary Albert, ny. koronaügyészhelyet les , 
országgyűlési képviselő, szül. Makó, 1875. Kö
zépiskoláinak elvégzése u tán a bpesti egyete
men folytatott jogi tanulmányokat , ahol jogi 
é& államtudományi doktorrá avatták. 1903. 
miután az ügyvédi vizsgát letette, rövid ideig 
ügyvédi gyakorlatot folytatott, de már 1904. 
a nagyváradi törvényszék jegyzője lett. 1905. 
az aradi törvényszékhez nevezték ki albírói 
minőségben, majd a nagyváradi ügyészség
hez került alügyészi rangban. 1908. Budapes
ten lett ügyész és működése alatt főképen 
sajtóperekben képviselte a vádat az esküdt
szék előtt. A háború kitörésekor a budapesti 
kir. ügyészség sajtóosztályának vezetésével 
bízták meg, valamint a háborús sajtócenzori 
tendőket látta el. 1917. főügyészhelyettessé 
nevezték ki, majd a sajtóbizottság elnökhelyet
tese és 1918. főügyészhelyettesi rangban a bu
dapesti ügyészség vezetője lett. A forradalom 
kitörésekor élete kockáztatásával gátolta meg, 
hogy a tömeg a budapesti törvényszéki fog

ház rabjait kiszabadítsa. A proletárdiktatúra 
alatt a kommunis ták üldözése elől mene
külni volt kénytelen. A bolsevista uralom bu
kása u tán V. irányította a kommunis ták bűn
vádi felelősségrevonását. 1919. mint a buda
pesti kir. ügyészség vezetője, főügyésszé lé
pett elő. 1920. az igazságügyminisztériumba 
rendelték szolgálattételre, majd 1921. korona
ügyészhelyettessé nevezték ki. Azóta az igaz 
ságügyminisztérium törvényelőkészítő osztá
lyában teljesít szolgálatot. Számos társadalmi 
és kulturális egyesület vezetőségében foglal 
helyet. A jogi szaklapokban a különböző ak
tuális jogi kérdésekről gyakran jelennek meg 
cikkei. A Cserny-féle terrorista-perben tartott 
vádbeszéde nyomtatásban megjelent. A bíró
sági ítéletek és hivatalos jelentések alapján 
A vörösuralom áldozatai c. munkájában ösz-
szeállította a prole tárdikta túra vértanúinak 
névsorát. Az új országgyűlésbe a szabadszállási 
választókerület küldötte be az egységespárt 
programmjával . 

Vári Rezső, ügyvéd, szül. 1884. A bpesli 
egyetemen végezte tanulmányait , majd egy-
ideig a hírlapírói pályán működöt t , 1914 óta 
az Országos Magyar Mozgóképipari Egyesület 
ügyésze, önál ló jogi munká i : Részvénytársa
ságok ügykezelése, Forgalmiadó útmutató, 
Magyar Kinematográfiai jogszabályok. 

Várkonyi Kálmán, ügyvéd, szül. Nagy-
kereki (Bihar m.), 1880. Tanulmányai t a bu
dapesti egyetemen végezte, ahol doktorátust 
szerzett. Később letette az ügyvédi vizsgál· 
és Budapesten ügyvédi i rodát nyitott . Élénk 
részt vett a fővárosi polit ikában, mini a de
m o k r a t a pár t tagja. A szfőv. tvhat. biz. 
tagja, a XI. választókerület ügyvezető el
nöke, a központi demokra ta kör ügyvezető 
elnöke, a zsidó hitközség képviselőtestület; 
és választm. tagja. Az ügyvédi kamara vá
lasztmányi tagja. 

Várkonyi Sándor, közs. főjegyző, szül. 
Csány, 1884 febr. 16. Tanulmányainak be
fejezése u tán Hatvanban közigazgatási pá
lyára lépett, ahol 1917. főjegyzővé választot
ták. A háború u tán megalapította a Hatvani 
Hitelszövetkezetet. Megteremtette a Stefánia 
Anya- és Csecsemővédő Intézet hatvani fiók
ját, majd tüdőbeteggondozót és járványkór
házat létesített. Különböző kulturális intéz
mények létesítése u tán nagy érdemeket szer
zett magának a község reáliskolájának fel
építtetésével. A III. o. polg. hadiérdemkereszt
tel tüntették ki. 

Várnai Dániel, lapszerkesztő, országgy. 
képviselő, szül. Miskolc, 1881. Tanulmányai
nak befejezése után nyomdászmesterséget ta
nult, majd hosszabb külföldi útra indult. Ha
zaérkezése u tán a Népszava c. politikai napi
lap munkatársa i sorába állott, ahol később 
helyettes szerkesztő lett. A háború alatt harc
téri szolgálatot teljesített és orosz fogságba 
esett. 1922. a budapestkörnyéki kerület laj-
s t romos választás útján nemzetgyűlési képvi-
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selöjévé választotta. 1926. régi mandá tumát 
ismét elnyerte. Politikai és hírlapírói tevé
kenysége mellett szépirodalmi munkásságot is 
fejt ki. Ónálló művei: Hajnali énekek, Éle
tünk, Sorsunk, Háború, Láz. A Szocializmus 
c. folyóirat szerkesztője. 

Várnai István, lapszerkesztő, szül. Buda
pest, 1890. Az Est, Budapesti Napló, Pesti 
Napló és /1 Nap voltak újságírói működései
nek állomásai. 1915. megindította a Pesti 
Mozi, majd később a Ma Este c. színházi 
hetilapot. 1927 óta A Hét című hetilap szer
kesztőtulajdonosa. Müvei: Egérfogó (ope
retté), Mesék a mozigépről (elbeszélések). 

Varró Aladár beia, oki. gyógyszerész, 
szül. Nagykikinda, 1881 márc. 24. Középisko
láit szülővárosában, az egyetemet Bpesten vé
gezte, ahol gyógyszerészi oklevelet nyert. Ta
nulmányainak befejezése után külföldön foly
tatott gyógyszerészi gyakorlatot. Visszatérve, 
gyógyszertárat, majd gyógynövény-nagykeres
kedést nyitott. A vadontermő ipari és gyógy
növény kitermelésének egyik megalapítója. 
A háború alatt mint tart . főhadnagy harctér i 
szolgálatot teljesített. A III. o. kat. érdem
kereszt, a sebesülési érem, a Károly-csapat-
kereszt és a német becsületrend tulajdonosa. 
Jelentősebb munkái : A gyógy növény terme
lés kézikönyve, A vadontermő gyógynövények 
begyűjtése, Gyógynövények, mint háziszerek. 
Számos cikke különböző szaklapokban jelent 
meg. A Vissza a természethez c. folyóirat 
felelős szerkesztője. 

Varsa Dezső, ugyv. igazg., szül. Mező
nyárad, 1880 márc . 1. A felsőkereskedelmi 
iskolát Miskolcon végezte, majd a Teréz
városi Takarék kötelékébe lépett. Innen a 
N'agykikindai Központi Takarékpénztárhoz 
került cégvezetőnek. Rövidesen önállósította 
magát és Szegeden bankházat alapított. 1928. 
a Magyar Általános Takarékpénztár által lé
tesített szolnoki Általános Bank r.-t. igazga
tója lett. Közgazdasági szakmunkái jelentek 
meg Szegeden a „Szeged" és „Délmagyaror
szág" című napi lapokban a betétek biztosí
tásáról, a részvényjogok reformjáról , stb. 

Varsányi hmii , mérnök, felsőházi pót
tag, egyet. c. ny. r. tanár , szül. Kassa, 1871 
márc. 14. Középisk. és müegyet. tanulmányai
nak befejezése, valamint mérnök-doktori ok
levelének elnyerése u tán a Ganz-gyár, később 
pedig a Máv. szolgálatába lépett. A bpesti 
Hengermalom tisztviselője és műszaki veze
tőjeként is működött . 1911. Magy. Ruggyanta-
gyár mérnöke lett, majd magánmérnöki iro
dát nyitott. Későbben az Első Gazdasági Gép
gyár műszak igazgatójául hívta meg. 1913. a 
József-műegyetemen magántanár i képesítést 
nyert. 1922. címzetes ny. r. t anár rá nevezték 
ki. 1923. kormányfőtanácsosi rangra emelke
dett. 1926. ismét magángyakorla tot folytat. 
Tanulmányai a gyár és élelmezési ipar iro
dalmának ismertetésével, továbbá különböző 
szakkérdésekkel foglalkoznak. Önálló műve: 
Λ takarékos kazánüzem, közkézen forog. 

Varsányi Gábor, ügyvéd, földbir tokos, 
volt nemzetgyűl . képv., szül. Dömsöd, 1865. 
Középiskolai és jogi t anu lmánya inak befe
jezése, valamint ügyvédi oklevelének elnye
rése u tán gazdasága kezelését vette át. Vá
lasztókerülete függetlenségi pár t jának hosz-
szú időn át volt elnöke. A második nemzet
gyűlésben a szabadszállási kerületet egysé
gespárti p rogrammal képviselte. 

Vas Gyula, r.-t. ügyv. igazg., szül. Buda
pest, 1883 máj . 30. A keresk. akadémiát Buda
pesten végezte, majd a Danubius hajógyár 
tisztviselője lett. Később az Angol Magyar 
Bank r.-t. géposztályának és egyes gépgyári 
vállalatainak vezetését vette át. 1926 óta az 
Első Magyar Gazdasági Gépgyár r.-t. ügy
vezető igazgatója. A nemzetközi gépkereske
delem egyik alapos ismerője. Külföldi viszony
latban is ismert szaktekintély. Kereskedelmi 
tanácsos. 

Vass József, népjóléti és munkaügyi mi
niszter, szül. Sárvár. 1877 ápr. 25. Középisko
láit Győrött és Székesfehérvárott végezte, majd 
néhai Steiner Fülöp püspök támogatásával 
tovább folytatta tanulmányai t Rómában, a 
Collegium Germanicó-Hungaricumban, 1901. 
filozófiai, 1905. teológiai doktorrá avatták. 
Ugyanakkor Adonyban megkezdte papi mű
ködését, mint káplán. Másfél év múlva Székes
fehérvárra helyezték, ahol rövidesen vezére 
lett a fiatal papi társadalomnak. Előbb, mint 
hitoktató működött , majd kinevezték a Szent 
Imre internátus igazgatójává és teológiai ta
nárrá . Egyidejűleg több helyi katolikus lapot 
szerkesztett és országszerte tar tot t konferen
ciákat, e lőadásokat és beszédeket a kat. hit
élet fejlesztése érdekében. 1911. Glattfelder 
csanádi püspök megbízta a Pesti főiskolai Szt 
Imre-Kolégium vezetésével és új palotájának 
megépítésével. Nehéz feladatát fényesen meg
oldotta és két év alatt tető alá került a kát . 
egyetemi ifjúság új ot thona. A háború alatt 
újabb nehéz problémák hárul tak rá a Kollé
gium vezetésében, melyeket szintén sikeresen 
oldott meg. Akkor már nagy szerepet játszott 
a kat. politikai mozgalmakban. Irodalmi té
ren is buzgón tevékenykedett a Népújság és 
az Egyházi Közlöny hasábjain. A Károlyi-for
radalom kitörésekor a baloldal fékevesztett 
törekvéseivel szemben a polgári elemek meg
szervezését látta szükségesnek. Nagy munkás
ságot fejtett kí ezen a téren, azonban a kom
munizmus kitörése u tán abba kellett hagynia 
a munkát . A kollégiumot kisajátították és V. 
egy zalamegyei kisközségben Gógánfán rejtő
zött el. A forradalom letörése után ismét át
vette a Szent Imre-Kollégium vezetését. Ugyan
akkor kapcsolódott be a nolitikai mozgal
makba is. 1920. a budapesti egyetemi hittu
dományi ka rán a hitellemzés és ékesszólás
tan nyilv. r. t anára lett. A vasvári kerület 
képviselőjévé, majd a budapesti törv.-hat. bi
zottság tápjává választották. Nasv képzett
sége és elsőrangú szónoki képességei a Ház-
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ban hamarosan feltűntek, olyannyira, hogy 
néhány hónap után már a Teleki-kormány 
közélelmezési tárcáját bízták rá. Később egy 
személyben vallás- és közoktatásügyi minisz
tere is lett a kormánynak , majd 1921. u tán 
kizárólag a kultuszminiszteri teendőknek szen
telte tevékenységét. Működéséhez fűződik a 
Pozsonyból és Kolozsvárról menekült egyete
mek elhelyezése, a kötelező iskolalátogatás 
elrendelése, a szabadoktatás reformja, to
vábbá az elemi iskolák építésének előkészí
tése. 1922. megvált a kul tusztárcától és a 
népjóléti és munkaügyi minisztérium élére 
állott. Ugyanekkor Zalaszentgrót a második 
nemzetgyűlés tagjává választotta. IV. Károly 
első hazatérési kísérlete alkalmával V. jár t 
közre a királynál, hogy az ország érdekében 
hagyja el az országot. A második királypuccs 
idején V. vitte a kormányzó levelét a király
hoz. Minisztériumának rengeteg népjóléti pro
blémával kellett megküzdenie. A háború és a 
forradalmak éppen V. tárcája körébe eső te
rületeken pusztítottak leginkább, úgy, hogy se 
ezerí, se száma nem volt azoknak a nagy 
problémáknak, amelyeket meg kellett oldania. 
Elsősorban a tuberkulózis elleni akciót szer
vezte meg, számos tüdőbeteggondozó- és sza
natórium felállításával. Az Országos Egészség
ügyi Intézet felállítása lehetővé tette az egész
ségügyi problémák tudományos kutatását . 
Nagy érdemei vannak a gyermekvédelem új
jászervezése terén is. A felügyelet alatt álló 
70 intézetben ma már több, mint 40,000 gyer
meket gondoznak. Több, mint száz anya- és 
csecsemőintézetet állított fel. Megszervezte a 
gyermeknyaraltatást és rendezte a hadiárvák 
ellátásának kérdését. Fölemelte a hadirok
kantak, hadiözvegyek és hadiárvák segélyét 
az addiginak ötszörösére. Számos kórházat és 
több ezer állami lakást építtetett, valamint 
építési kölcsönökkel segítette elő az építkezé
seket. Sokat tett a munkásvédelem érdeké
ben is. Az 1925. évi XXXIV. t.-c. felhatalma
zása alapján különböző rendeleteket bocsáj-
tott ki a bányamunkások és azok családtag
jainak, valamint há t ramaradot ta inak rokkant
sági nyugdíjának, illetőleg el lá tásának biz
tosí tására. Rendezte a betegségi biztosítást 
é s új alapokra helyezte a szociális biztosí
tást az öregség, rokkantság, özvegység és 
árvaság esetére szóló kötelező biztosítás be
vezetésével. Törvényjavaslatot terjesztett a 
Ház elé a fiatalkorúak alkoholfogyasztásá
nak korlátozásáról . A munkásbiztosítást ki 
akarta terjeszteni a mezőgazdasági alkalma
zottakra is. Ez a terve azonban a magyar
országi mezőgazdasági válság miatt egyelőre 
meghiúsult. A kormányban V. a miniszter
elnök állandó helyettese. Higgadtsága, poli
t ikai tapintata , nemkülönben kiváló képes
ségei révén polit ikai pár tá l lásra való tekintet 
nélkül népszerűségnek és tekintélynek örvend 
a Házban és párt jában rendkívüli nagy súlya 
van. 1926. a négy választókerület választotta 

meg képviselőjévé. V. a szombathelyi man
dátumot tar tot ta meg. Mint a kalocsai fő-
káptalan nagyprépostja, a felsőháznak is 
tagja. Pedagógiai és államférfiúi elfoglaltsága 
mellett, nagy munkásságot fejtett ki az egy
házi irodalom terén is. Első nagyobb lélek-
zetű munkája : A magyarok vigasztalása, még 
a háború elején jelent meg. Lefordította ma
gyarra Szent Ágoston konfessióit. 1916-ban 
a Háborús levelek, 1917-ben A keresztem; 
demokrácia jelent meg tollából. Rengeteg 
publicisztikai cikke jelent meg a háború alatt 
az Alkotmány, később pedig a Nemzeti Újság 
és az Uj Nemzedék hasábjain. A napilapok 
sűrűn közlik az aktuális kérdésekhez való 
hozzászólásait. Minden nyilatkozata nagy 
szakértelméről és államférfiúi bölcsességéről 
tanúskodik. Számos egyházi és világi kitün
tetéssel ismerték el működését . Kultuszmi
nisztersége idején a pápa protonotáriussá 
nevezte ki. Különböző egyházi és kulturális 
mozgalmak élén áll. 

Vass Viktor, szobrászművész, szül. Szom
bathely, 1873 máj . 8. Középiskoláinak elvég
zése után a bécsi iparművészeti főiskola, majd 
az Akadémia hallgatója lett. Hat évig dolgo
zott Tildner osztrák szobrász műtermében. 
1901. hazatért és résztvett a királyi palota 
belső építészeti és szobrászati munkáiban. 
Ez időtől kezdve minden jelentősebb pályá
zaton résztvett. 32 hősi emléket alkotott, 
amelyek az ország különböző vidéki váro
sait díszítik. A Blaha Lu/za-síremlékpályá-
zatnak nyertese, a Ludovika Akadémia hősi 
emlékművének és megalapítást szobrának, 
valamint számos plakettnek, portrénak alko
tója. A szomorú pietásnak költője. A Képző
művészek Egyesületének zsűritagja. 

Vasadi-Balogh Gvörgy, főpimn. igazs., 
országgyűlési képviselő, szül. Gyúró (Fejér 
m.), 1882 dec. 10. Középiskolai és egyet, ta
nulmányainak befejezése u tán megszerezte a 
tanári oklevelet, majd bölcsészdoktorrá avat
ták. 1906. a mezőtúri főgimnáziumban kezdte 
meg működését , később Cegléd és Szeged ál
lami középiskoláiban működöt t , mint a föld
rajz és történelem tanára. A háború alatt 
harctéri szolgálatot teljesített. Hadiérdemeit 
mindkét Signum Laudisszal és a III. oszt. ka
tonai érdemkereszttel jutalmazták. A leszere
lés u tán a bpesti III. ker. főgimnáziumba he
lyezték át. Az első nemzetgyűlésbe kisgazda
párt i p rogrammal a váli (Fejér m.) kerület 
választotta be. Ugyancsak a váli kerület vá
lasztotta meg a második nemzetgyűlésbe s 
1926. az országgyűlésbe is képviselőjéül. Fő
gimnáziumi igazgatóvá 1926. nevezték ki. 
Oktatói működése mellett közgazdasági, poli
tikai és szépirodalmi munkásságot fejt ki. ön
álló művei: Való és kigondolt történetek, Kék 
vizek mellett, Fegyverben, Ahol az ágyú szól, 
Fejér vármegye közgazdasági helyzete, és Ma~ 
gyár Hegemónia címen politikai és közgazda-
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sági munkái jelentek meg A vármegye társa
dalmi és a ref. egyház életében vezető szere
pet tölt be. 

Vásárhelyi Boldizsár (vitéz), oki. mér
nök, műegyetemi tanársegéd, szül. Csombord 
(Alsófehér m.), 1899 aug. 5. Középiskoláit 
Nagyenyeden, egyetemi tanulmányai t Buda
pesten végezte. Külföldi tanulmányokat foly
tatott a berlini és aacheni Techn. Hochschuíe-
kon. A háborúban frontszolgálatot teljesített. 
Megkapta a nagyezüst vitézségi érmet és a 
Károly-csapatkeresztet. 1922 óta Zelovich Kor
nél tanársegéde. 1925. közgazdasági mérnöki 
oklevelet, 1928. közgazdasági doktori okleve
let szerzett. 1929. vitézzé avatták. Közutaink, 
vasutaink és az automobilközlekedés c. műve 
szakkörökben közkézen forog. Szakcikkei kü
lönböző mérnöki lapokban jelennek meg. 

Vásárhelyi Miklós, tanácsnok, h. polgár
mester, szül. Ternova, 1890 jan. 19. Közép
iskolái elvégzése u tán a bpesti egyetemen 
államtudományi, majd jogtudományi dokto
rátust szerzett. Közigazgatási pályáját a szi
lágysomlyói járási főszolgabíróságnál kezdte 
meg, majd Arad megye közigazgatási gya
kornoka, aztán eleki szolgabíró, később a 
vármegye aljegyzője lett. A román megszál
lás alatt a hűségeskü megtagadása miatt ál
lását elvesztette. 1921. Makón főispáni t i tkár, 
majd árvaszéki ülnök volt és 1926 óta Ba
lassagyarmat városi tanácsnoka és helyettes 
polgármestere. A város közéletének jelenté
keny alakja. A helyi lapok munkatársa . A 
Madách Irodalmi Társaság rendes tagja, cser
készvezető tiszt. Értékes közszolgálati műkö
désének elismeréséül a polg. hadiérdem
kereszttel tüntették ki. 

Vásáry István, polgármester, szül. Deb
recen, 1887 jan. 29. Középiskolai tanulmá
nyainak befejezése után a debreceni jogaka
démia, majd a kolozsvári tud. egyetem hall
gatója volt. 1909. jogtudorrá avatták. Debre
cen város szolgálatában kezdte pályáját. 
1915. fokozatos előléptetések után városi ta
nácsnokká választották. 1918. érdemeit a II. 
o. polg. hadi érdemkereszttel jutalmazták. 
1926. polgármesterhelyettes főjegyzővé lépett 
elő. 1928. a város polgármesterévé válasz
tották. A debreceni ref. egyház presbitere, 
a tiszántúli ref. egyházkerület világi főjegy
zője és tanácsbírája, zsinati póttag és még 
több más egyházi tisztség viselője. A debre
ceni Hév. igazgatóságának alelnöke, a Vásár
pénztár T.-t. igazg. elnöke, a Magyar Váro
sok Kult. Szöv. ál landó bizottságának elnöke, 
a Stefánia-Szöv. debreceni szervezetének el
nöke. Számos kulturális , sport- és gazdasági 
egyesület vezetőségének tagja. Több tanul
mányt írt a közigazgatási és közgazdasági 
szaklapok számára. 

Vásáry József, földbirtokos, felsőházi 
tag, szül. Debrecen, 1890 aug. 5. Középiskolai 
tanulmányainak befejezése és gazdasági okle
velének megszerzése u tán gazdasága kezelését 

vette át. A Debreceni Gazdasági Egyesület és 
Debrecen mezőgazdasági bizottságának al
elnöke. A Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara, 
az Országos Mezőgazdasági Kamara választ
mányi , illetve r. tagja. Felsőházi póttaggá az 
O. M. K. választotta. 1929. Molnár János ha
lála u tán lett felsőházi tag. 

Vastagh György (ifj.j, szobrászművész, 
szül. Kolozsvár, 1868 szept. 18. Középisko
láit és a mintarajziskolát Bpesten végezte, 
majd édesapjánál, id. Vastagh Györgynél ra j 
zolni tanult és Zala vezetése alatt dolgozott. 
Később Münchenben Gabrieh Hackel tanít
ványa volt és ugyanitt Sirius Eberle tanár 
iskolájában fejlesztette tudását. Parisba ment, 
később Német- és Olaszországban hosszabb 
tanulmányúton volt. Hazatérése u tán kiállí
tásokon vett részt. Tevehajcsár c. müvével 
a Károlyi-díjat nyerte. Ezen művét a király 
vásárolta meg. A milleneumi kiállításon a 
mill, nagydíjat, a párisi kiállításon 2 arany-
és ezüstérmet, a milanói nemzetközi kiállí
táson Grand Prix-t, a bécsi nemzetközi kiállí
táson állami díjat, a szegedi Rákóczi lovas-
szobráért az Ipolyi-díjat, Egy irlandi ló por
tréért áll. kis aranyérmet, az Anyaság c. mü
véért a Wolfner-díjat és a Bivalybika e. szob
ráért a Társulati nagydíjat nyerte. Magyar
ország, Európa és Amerika minden nagyobb 
múzeumában számos szobra nyert elhelye
zést. Londonban a British Múzeumban kb. 
60—65 drb. műve van. Nevezetesebb alkotá
sai: a Csikós (a királyi palota előtt), a mun
kácsi Árpád-szobor, a kolozsvári Purjesz-szo-
bor, a szegedi Klauzál-szobor és Fülöp K/>}~ 
mán síremléke, a Pázmány Péter-emlék a 
tud. egyetem aulájában. A klasszikus iskola 
követője, szereti az erős mozgást, a tökéletes 
természetességet. A vaskoronarend III. oszt. 
és a francia Académie pálma- és babér-rend
jelének tulajdonosa. 

Vastagh László, szobrászművész, szül. 
Bpest, 1902 m á j . 25. Középiskolai t anu lmá
nyainak befejezése u tán , a tyjának, ifj. Vas
tagh György szobrászműv. műte rmében 
folytatta t anu lmányai t . Később hosszabb 
utazásokat tett Franc ia - és Németországban. 
1926. állított ki először, ekkor a Bar tha Ká-
roly-díjjal töntet ték ki. Főképen portrék fa
ragásával foglalkozik és számos jelentős 
közéleti ember szobrát a lkot ta meg. Művé
szetét a karak ter kiemelése és a klasszikus 
i rány követése jellemzi. 

Vay László (báró), nagybir tokos, felső
házi tag, a t iszántúli mezőgazdasági k a m a r a 
elnöke, a Tőzsdetanács gazdatagja, szül. 
Tiszalök (Szabolcs m.), 1890. Középiskolai 
t anu lmánya inak befejezése u tán az önkén
tességi évet a cs. és kir. 1. sz. közös huszár 
ezrednél szolgálta le Bécsben, majd több évi 
külföldi tanulmányi utat tett. A háborúban 
mint tar t . főhadnagy vett részt. Hadiérde-
meit több kitüntetéssel ju ta lmazták . A há
ború u tán családja erdélyi b i r toka inak ke
zelését vette át, majd a bir tokok kisaját í -
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tása óta Magyarországon lévő zsákai bir
tokán gazdálkodik. A főrendi családok vá
lasztották felsőházi póttaggá és P rónay De
zső lemondása folytán lett a felsőház tagja. 

Vay Tibor (gróf), nagybirtokos, v. főis
pán, felsőházi tag, szül. Nyírtas (Szabolcs 
vm.), 1856. Középiskoláinak befejezése u tán 
Halléban folytatott mezőgazdasági t anu lmá
nyokat . Hazaérkezése után birtokai kezelé
sét vette át. 1910. Somogy megye főispán
jává nevezték ki. 1913. lemondott tisztségé
ről és teljesen gazdasága fejlesztésének 
szentelte idejét. Felsőházi taggá az örökös
jogú főúri családok választották meg. 

Vázsonyi Jenő, ny. MÁV. elnökigazg., 
szül. Csabrendek, 1864 júl. 24. V. Vilmosnak 
testvérbátyja. Bpesten végezte egyetemi ta
nulmányait . A gépészmérnöki oklevél meg
szerzése után a MÁV szolgálatába lépett. 

1906. a Vasúti és Hajózási Főfelügyelőség
hez hívták meg főfelügyelői rangban. 1914. 
ismét a MÁV-hoz került, amelynek 1918. el
nöke lett. Kiváló érdemeiér t udv. tanácsossá 
nevezték ki. A pro le tá rd ik ta túra u tán nyu
galomba vonult és azóta értékes publicisz
tikai tevékenységet fejt ki. Több szaklapnak 
volt a szerkesztője. Száz epigramm címmel 
verseskötete jelent meg Verus álnév alatt. 
Főbb önálló munkái : Óvórendszabályok mii-
helyi munkások számára, Β aie s et el hárít ás, 
Λ balesetveszedelemről, A mérnök munkás
védelmi hivatása. Közgazdasági széljegyzetek 
címen állandó rovatot vezet Az Est hasábjain. 

Vécsei Béla, ügyvéd, szül. Budapesten, 
1889. Középiskoláit és jogi t anu lmányai t 
Budapesten végezte. 1910. szerzett doktorá
tust. 1913. avatták ügyvéddé és a főváros
ban nyitotta meg irodáját . Végigküzdötte 
a háborút . Súlyosan megsebesült . Megkapta 
a bronz- és ezüst vitézségi érmet, a sebesü
lési érmet és a Kíároly-csapatkeresztet. Se
besülése u tán a közélelmezési miniszté
riumban mint miniszteri megbízott teljesített 
szolgálatot. A forradalmak u tán újból meg
kezdte ügyvédi tevékenységét és több nagy
szabású bűnperben szerepelt védőként. 

Véesei Ede, oki. gépészmérnök, minisz
teri tanácsos, szül. Budapesten, 1870 ápr. 11. 
Itt végezte középiskoláit és egyetemi tanul
mányai t és 1892. szerezte gépészmérnöki ok
levelét. Utána két éven át a József-műegye
tem gépszerkezettani tanszékén tanársegéd 
volt. 1894. a kereskedelmi minisztér ium szol
gálatába lépett, hol kereskedelmi miniszteri 
tanácsossá nevezték ki . Számos külföldi ta
nu lmányuta t tett. Műszaki szaklapokban 
közli cikkeit, a központi fűtési és szellőzte-
tési berendezések, a gőzkazán és munkás 
védelmi ügyek felől. A gépkezelők és ka
zánfűtők budapesti vizsgáló bizottságának 
tagja. Háborús szolgálataiért a II. oszt. pol
gári hadiérdemkereszt tel tüntet ték ki. 

Veesey Gyula, ügyvéd, ny. tvszéki bíró, 
szül. Dunavecsén, 1881 nov. 15. Középisko
lái végeztével 1906. doktor i oklevelet szer

zett. Megelőzően törvényszéki joggyakor
nokként működöt t , 1912. budapest i járásbí
róvá nevezték ki. 1916. a vádtanács bírája 
volt. Itt 1921-ig bí ráskodot t . Résztvett Kun 
Béla és népbiztos tá rsa inak letartóztatásá
ban. Később nyugdíjba vonult és ügyvédi 
i rodát nyitot t . Azóta sok nagyobbszabású 
bűnügy védelmét lát ta el. 

Vécsey Leó, író és hír lapíró , szül. Bu
dapest, 1893 ápr. 14. Középiskoláinak el
végzése u tán a budapesti és berlini egyete
mek jogi karán tanult. Tanulmányainak be
fejezése u tán a hír lapírói pályára lépett és 
1913. a Független Magyarország, 1915. a Ma
gyar Estilap, 1917. a 8 órai Újság, 1920. a 
Nemzeti Újság, majd 1923. a Magyarság 
szerkesztőségének lett tagja, mely utóbbi 
lapnak azóta is rendőri rovatvezetője. A Ma
gyar Detektív c. képes folyóirat felelős szer
kesztője. A hírlapírással egyidejűleg értékes 
szépirodalmi tevékenységet fejtett ki. Mint 
műfordító is kiváló, közel harminc külföldi 
regényt ültetett át magyar nyelvre, köztük: 
Poe Edgar, Kiiprin, Jack London, Bidder 
Haggard, Oppenheim, Η. Η. Ewers, Willéers 
de L'Isle, stb. munkái t fordította le. Georg 
Kaiser Beggeltől-éjfélig c. drámáját ugyan
csak V. fordította, önál ló művei: Antik kő
kereszt (versek), Pán hadnagy úr (háborús 
regény), Életcirkusz (regény), Szerencse kis
asszony (regény). 

Vécsey Marcel, ügyvéd, szül. Budapes
ten, 1864 nov. 2. Jogtudori oklevelét 1885. 
szerezte a budapesti egyetemen. 1889. avat
ták doktorrá . Már jogász korában több újság 
dolgozótársa volt. Tisza Kálmán idejében az 
akkori magyar ko rmány által támogatott, 
hazafias i rányú Bécsi Magyar Újságot szer
kesztette. 1907. megalapította a Déli Újságot, 
melynek éveken keresztül főszerkesztője volt. 
1908—1916-ig az Uj Hírek szerkesztősége 
élén állott. Jogi cikkeit különböző szakla
pokba írta. A tanácsköztársaság bukása után 
több nagyszabású bűnügyben és sajtóperben 
szerepelt védőként. 

Vécsey Miklós (báró), nagybir tokos, fel
sőházi tag, szül. Pozsony, 1869. Középiskolai 
t anu lmánya inak befejezése után, előbb a 
bécsi, majd a bpesti tud. egyetem jogi ka
rának hal lgatója volt, ahol jog tudor rá avat
ták. Szabolcs megye poli t ikai és társadalmi 
életében előkelő szerepet tölt be és főként 
mezőgazdasági és közgazdasági kérdésekkel 
foglalkozik. 1905. a főrendiház tagja lett. 
Az örökösjogú főrendi családok választot
ták a Felsőház tagjává. 

Vécsey Oszkár, ügyvéd, szül. Zombor, 
1884 júl . 20. Középiskoláit Zomborban, jogi 
tanulmányai t Kolozsvárott és Bpesten vé
gezte. Abszolválta ezenkívül a párisi Sor
bonne filozófiai fakultását is, hallgatója 
volt továbbá a párisi College François Ecol 
de Droit tanfolyamainak. Hazajövet ügy
védi vizsgát tett. Pályáját Bpesten, majd Pa
lánkán kezdte. Ez utóbbi helyről a szerb 
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megszállás a lkalmával kiutasí tot ták. Előző
leg Bács-Bodrog vármegye életében jelen
tős politikai és közgazdasági tevékenységet 
fejtett ki, mint törvényhatósági bizottsági 
tag és a vármegye tisztiügyésze. A fővá
rosba költözve, ügyvédi i rodát nyitot t , 
amelynek keretében főleg közgazdasági 
i rányban folytat érdemes tevékenységet. 

Vedres Béla, apátplébános, szül. Sö
vényháza, 1884 márc . 2. Középiskoláit Sze
geden, teológiai tanulmányai t Vácott vé
gezte. Pappá szentelletése után, mint káp
lán, különböző helyeken működöt t . 1913 óta 
Pestújhely plébánosa. 1921. esperessé, 1927. 
c. apá t tá nevezték ki. A község egyházi éle
tének je lentékeny egyénisége, működése 
alatt templom, plébániaház épült. 

Vedres Márk, szobrászmüv., szül. Ung
vár, 1870 szept. 13. Münchenben, majd Pa
risban folytatott művészeti tanulmányokat . 
Egyike a magyar szobrászművészet legerede
tibb és legizmosabb egyéniségeinek. Kiválóbb 
művei; Kain, Első emberpár, Táncosnő. Al
kotásaival számos pályadíjat és ki tüntetést 
nyert. Iparművészettel is sikeresen foglal
kozik. , 

Végh Gyula (verebi), min. tanácsos, az 
Orsz. Magy. Iparműv. Múzeum főigazgatója, 
szül. Veréb, 1870 jan. 25. Középiskoláit Bpes-
ten, egyetemi tanulmányai t Heidelbergben és 
Bpesten végezte, majd ál lamtudományi dok
torátust szerzett. Az Orsz. Magy. Iparművé
szeti Múzeum főigazgatója. Sokoldalú tevé
kenységet fejt ki a művészet és az irodalom 
terén. Közismert A képrombolók című mun
kája, amely 1915. Bpesten, német nyelven 
Die Bilderstürmer címen Strassburgban, Bu
dai könyvárusok jelvényei H88—1525 c. mű
ve Bpesten 1923. jelent meg. Tanulmányai 
gyakran jelennek meg bel- és külföldi la
pokban. 

Végh József (bihari), óvónőképző-inté-
zeti igazg., szül. Mezőkovácsháza, 1875 dec. 
25. Iskoláinak elvégzése u tán tanári oklevelet 
nyert. 1900. a kolozsvári áll. tanítóképző ta
nárának nevezték ki. 1902. a bpesti áll. óvó
nőképzőbe helyezték át. Több, m a is haszná
latos tanterv készítője. A kisdedóvódai szem
léltető képek tervezője és azok meséinek szer
zője. Az óvónőképzők átszervezésében tevé
keny részt vett. Az Óvónők Orsz. Egyesüle
tének ügyvezető alelnöke. 

Végh Kálmán (vitéz), á l lamti tkár , szül. 
Szilágysomlyó, 1878 nov. 30. Középiskolái
nak elvégzése u tán a bpesti és a kolozsvári 
egyetemet hallgatta, majd jogi doktorá
tust szerzett. Közhivatali pályáját a Statisz
tikai Hivatalnál kezdte, majd a pénzügy
igazgatáson folytatta. Később a honvédelmi 
minisztériumhoz kerül t . Mint segédtitkár 
előadássorozatok keretében ismertet te meg 
a városi és vármegyei ha tóságokat a kato
nai közigazgatással. 1918. min. oszt. taná
csossá nevezték ki. A h á b o r ú b a n részt vett. 
A III. o. katonai érdemkereszt , ezüst katonai 

érdemkereszt, bronz katonai érdemérem, 
Károly-csapatkereszt, jubileumi kereszt és 
a Vöröskereszt díszjelvény tulajdonosa. 1916. 
visszarendelték hivatalába, de a r omán be
töréskor újból harc tér i szolgálatra jelent
kezett. A k o m m ü n idején Szegedre mene
kült, ahol az e l lenkormány a polgári köz
igazgatás vezetésével bízta meg. A forrada
lom után visszatért a minisztér iumba és 
átvette a polg. személyügyi osztály vezeté
sét. 1921. min. tanácsos és 1924. h. államtit
kár és a polg. osztályokból alakul t főcso
port vezetője lett. 1927. á l lamt i tkár i címmel 
és jelleggel tüntet ték ki, 1929. pedig valósá
gos á l lamt i tkár rá nevezték ki . Helyet foglal 
a Budai Tornaegyesület vezetőségében, főlö-
vészmester, elnöke a Budapest i Polgári Lö
vészegyesületnek, társelnöke az Országos 
Céllövő Szövetségnek és tagja az Országos 
Testnevelési Tanácsnak . 

Végh Károly (győri), a MFTR. alelnöke, 
felsőházi tag, szül. Bécs, 1859. Középiskolái
nak befejezése u tán a keresk. akadémiá t 
végezte el. A főváros gazdasági életének je
lentékeny egyénisége, a Magyar Nemzeti 
Bank főtanácsosa, a budapest i Árú- és Ér
téktőzsde elnöke, a Magyar Folyam- és Ten
gerhajózási Társaság ügyv. igazgatója. 1900 
—1908. értékes működést fejtett ki a fővá
ros tvhat . bizot tságában. A magyar gazda
sági élet terén kifejtett e redményes munkás 
ságának elismeréséül a Ferenc József-rend 
hadiékí tményes középkeresztjével tüntet ték 
ki. Az 1927. összeült új felsőházban, mint 
a budapest i Árú- és Ér téktőzsde tanácsának 
beküldöt te foglal helyet . 

Végh Mihály, nyűg. h . á l lamti tkár , szül. 
Szilágysomlyó, 1864 febr. 26. Miután a bu
dapesti egyetemen jogi doktorá tus t szerzett, 
1888. pénzügyi szolgálatba lépett és később 
a pénzügyminisz tér iumba osztották be szol
gálattételre, ahol r angban fokozatosan emel
kedve, 1910. min. tanácsos, 1919. pedig h. 
á l lamti tkár lelt. A pénzügyminisz tér iumban 
a földadónyilvántartási , majd a fogyasztási-
és i taladó, valamint az i talmérési osztályok
ban működöt t . Közszolgálatainak elismeré
séül a Ferenc József-renddel és a Lipót-rend 
lovagkeresztjével tüntet ték ki . 1926. történt 
nyugalombavonulásakor a II . o. magyar ér
demkeresztet kapta meg. 

Vekerdy Géza, ügyvéd, szül. Hódmező
vásárhelyen, 1887 ápr. 6. Ref. papi család
ból származik. Az ifjú V. is papnak készült . 
Először a sárospataki ősi kollégium teoló
giai fakultásának hallgatója volt, de hamaro
san a jogi pá lyára lépett és Budapesten jog-
tudori oklevelet szerzett. Jogászkorában 
több vidéki lapot szerkesztett . Később a 
nagyváradi já rásb í róság jegyzőjévé nevezték 
ki. Ott az összeomlásig működöt t . 1919. 
nyitot ta meg Budapesten ügyvédi i rodáját . 
1922. megejtett választáson Bethlen Is tván 
gr., miniszterelnök ellen lépett fel szülővá
rosában ellenzéki p rogrammal és kevés 
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szavazattal kisebbségben marad t . Azóta ki
záróan ügyvédi h iva tásának és az ügyvédi 
kar intézményeinek szenteli munkásságát . 
Az Ügyvédi K a m a r a vá lasz tmányának első 
póttagja, az Orsz. Ügyvéd Otthon Egyesület 
főtitkára, az Orsz. Ügyvédi Gyám- és Nyug
díjintézet közgyűlésének tagja és az Orsz. 
ügyvéd Szövetség ügyésze. 

Velez Rezső, oki. gépészmérnök, szül. 
Komárom, 1887 aug. 31. Középiskoláit és az 
egyetemet Bpesten végezte. Tanulmányainak 
befejezése u tán mint osztályvezető a telefon
gyárban működött . A harctéren tanúsítot t 
magatar tásáér t a Signum Laudisszal tüntet ték 
ki. 1912-ben a m. kir. Dohányjövedék köz
ponti igazgatóságának mérnöke, majd fő
mérnöke, később műszaki tanácsosa lett. 
1926 óta a Philips r.-t. igazgatója. 1928. ke
reskedelmi taácsossá nevezték ki. A Statisz
tikai ért.-megáll. bizottság, és számos más 
testület tagja. Napilapokban több szakcikke 
jelent meg. 

Venczell Béla, operaénekes, szül. Nyitra, 
1882 febr. 17. Középiskoláit Nyitrán, a Zene
akadémiát Bpesten végezte. Bécsben folytatta 
énektanulmányait . 1900. az Operaház tagja 
lelt. 1923. az Operaház örökös tagjává ne
vezték ki. 1925. 25 éves jubileumát ünnepel
ték. Jubi leumára megmintázta markáns mell
szobrát Stróbl Zsigmond, amelynek másod
példánya a Szépművészeti Múzeumban lát
ható. Bécsben, Berlinben több nagysikerű 
hangversenyt adott. Résztvett a nürnbergi 
reprezentatív magyar operaelőadásokon. A 
német becsületrend lovagja. Több fővárosi 
dalegyesület dísztagja. A lipótvárosi egyház
község kormányzó tagja, a salzburgi Mozar
teum tagja. 

Vendéghegyi-Norhert Géza, ny. szfőv. 
főpénztáros, középiskolai ének- és zenetanár, 
szül. 1873 júl. 6. Középiskoláinak elvégzése 
után letette az államszámviteli vizsgát, majd 
a Zeneakadémián középisk. énektanári ké
pesítést nyert. 1892—1921, a szfőv. főpénz-
tárosa volt. Egyidejűleg több fővárosi zene
iskolában tanított. Egyik megalapítója és el
nöke az Orsz. Magyar Zeneegyesületnek. 
Mint zeneszerző is ismertté tette a nevét. 
Számos dalt és melodrámát szerzett. 1915. 
A szökött katona c. magyar film kísérőzené
jét is V. komponálta. 

Vendrey Ferenc, színművész, szül. 1858. 
Elvégezte a színiiskolát, majd 1881. a ko
lozsvári színház tagja lett. Később más vi
déki városokban szerepelt, majd 1896. a 
Vígszínházhoz szerződött. 1924. az Unio-Szín-
házak kötelékébe lépett. V. egyike a régi 
magyar színészgárda legnépszerűbb és leg
eredetibb tagjainak. Já t ékában őseredeti 
humor , igaz emberiesség és az alakí tóképes
ségnek széles skálája nyilatkozik meg. Két 
színdarabot is írt, valamint társszerzője a 
Feneanyósok c. bohózatnak, amelyet 1892. 
a Városligeti Színkör muta to t t be. 

Verebély Géza (verebélyi), műszaki főta
nácsos, szül. Zólyom, 1880 júl . 20. Középis
kolai t anu lmánya inak befejezése u tán a bu
dapesti Műegyetemen nyer te mérnöki okle
velét. 1904. a Ganz-gyár kötelékébe lépett. 
1904. hosszabb amer ika i t anu lmányú t ra 
ment . Résztvett a Ganz-féle vili. r.-t. meg
alapí tásában, majd a pi tsburgi Westing-
house-gyár a lkalmazot t ja lett. 1909. hazajött 
és a Magy. Siemens műveknél helyezkedett 
el. A h á b o r ú b a n mint főhadnagy teljesített 
szolgálatot. 1919. a Szfőv. Elekt romos Mű
vek főmérnökének hívták meg és fokozatos 
előléptetések u tán a légvezetékek osztályá
nak vezetője lett. Hites törv. szakértő. Szak
cikkeit szaklapok közlik. 

Verebély József, vezérigazg., szül. Buda
pest, 1873 jan . 21. Középiskolai tanulmá
nya inak befejezése u t án hosszabb külföldi 
t anu lmányú t r a ment, majd atyja üzletébe, 
a Weisz Gyula r.-t. kötelékébe lépett. A há
ború kitörése óta a vállalatot önál lóan ve
zeti. Zeneszerzéssel is foglalkozik. A Rész
letkereskedők Orsz. Egyesületének elnöke. 
Szakcikkei a napi lapokban jelennek meg. 

Veress Árpád, gyógyszerész, szül. Balos, 
(Kolozs m.), 1893 szept. 17. Középiskoláit 
és az egyetemet Kolozsvárott végezte, ahol 
gyógyszerészi oklevelet szerzett. Tanulmá
nyainak befejezése után, mint gyakornok, 
atyja magyarrégeni gyógyszertárában műkö
dött. A háború alatt harctéri szolgálatot tel
jesített, majd a leszerelés után újból atyja 
gyógyszertárában dolgozott. 1922. Bpestre 
került, ahol átvette a budai Fekete medvé
hez címzett városi gyógyszertárat. 

Verebélyi Géza, ügyv. igazg., szül. Bu
dapest, 1883 aug. 11. Középiskolai és keres
kedelmi akadémiai tanulmányainak befeje
zése u tán hosszabb németországi tanulmány
utat tett. 1901. atyja vállalata, a Weisz Gyula 
r.-t. kötelékébe lépett. A háború alatt mint 
tart. százados harctéri szolgálatot teljesített. 
Hadi érdemeit a Signum Laudisszal és a ko
ronás a rany érdemkereszttel jutalmazták. A 
jub. emlékérem tulajdonosa. Ma ügyv. igaz
gatója a vállalatnak, amelynek naggyá fej
lesztéséhez erősen hozzájárult. A Fővárosi 
Kereskedők Egyesületének választmányi és 
számos társadalmi egyesület rendes tagja. 

Verebes Ernő , színművész, szül. New-
York, 1902 dec. 6. Középiskoláit és a színi
akadémiát Bpesten végezte. Eleinte külön
böző fővárosi színházaknál működött , majd 
Berlinbe mint filmszínész került. Rövidesen 
nagy népszerűségre tett szert és ma a Fell-
ner és Somló-féle berlini filmgyár tagja. 
Külföldi filmjeinek nagy sikerével a magyar 
művészet propagálása körül nagy érdemeket 
szerzett. Nevezetesebb filmjei: Ötödik osztály, 
Mire megvénülünk, Pál-utcai fiúk, Cigány
prímás, Noszty-fiú, Marica grófnő, Nyereg
ben, stb. 

Veress Elemér, egyet, nyilv. r. tanár, 
szül. Kolozsvár. 1876 jan. 4. Középiskoláit 
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és egyetemi tanulmányait szülővárosában vé
gezte. 1899. orvostudori oklevelet nyert, a 
kolozsvári tudományegyetem élettani intéze
tének tanársegéde és később adjunktusa lett. 
1906. az élettanból magántanárrá képesítet
ték, 1911. egyetemi rk. tanárrá, 1913. egye
temi nyilv. r. t anár rá nevezték ki. A Magy. 
Tud. Akadémia az izommerevségről írt mo
nográfiáját 1000 aranykorona pályadíjjal 
tüntette ki. A szegedi tud egyetem orvosi ka
rán az élettan ny. r. tanára. Volt orvoskari 
dékán és prodékán. A Szegedi Képzőművé
szeti Egyesület alelnöke. A Csaba ifjúsági 
egyesület magistère. Irodalmi tevékenységén 
kívül az aquarellfestészettel is behatóan fog
lalkozik, mint tudományos illusztrátor. Élet
tan c. tankönyve második kiadásban forog 
közkézen. Számos szakdolgozata ismeretes, 
amelyek a mozgások, az érzékszervek és a 
szív élettanára vonatkoznak, s amelyek né
met és francia nyelven is megjelentek. 

Veress Zoltán, festőművész, szül. Ko
lozsvár, 1868 jan. 29. Az érettségi vizsgálat 
letétele után Bpesten, majd Münchenben 
folytatott művészeti tanulmányokat . Különö
sen életképeivel keltette fel az érdeklődést. 
Nevesebb művei: Tükör előtt, Egy nóta. Al
kotásaival több kitüntetést nyert . Egy nóta 
c. képéért a gr. Károlyi Tibor-díjat kapta 
meg. Ujabban a Pécsi székesegyház összes 
figurális falfestményeinek restaurálásával 
bízták meg, melyet a modern restaurálás 
elvei alapján, technikai találmányaival sike
resen végzett. 

Vermes Béla, földbirtokos, v. orsz.-gyűí. 
képviselő, szül. Szabadka, 1864 nov. 20. Kö
zépiskolai tanulmányai t külföldön végezte. 
25 éves ko rában választották először képvise
lővé és há rom cikluson át volt tagja az or
szággyűlésnek. Bács-Bodrog vármegye köz
életében nagy szerepet játszott . V. vezette 
Rothermere lord elé az emlékezetes magyar 
küldöttséget. Az integer Magyarországért 
folytatott harcnak egyik vezére és a Revíziós 
Liga társelnöke. A Délvidéki Egyesület egyik 
elnöke és számos más egyesület vezetésében 
is résztvesz. Cikkeit különböző szaklapok 
közlik. 

Verő György, író, zeneszerző, szül. Igal, 
1857. A pécsi jogakadémián tanult, majd 
1880. színi pályára lépett és különböző vi
déki színtársulatoknak lett a tagja. 1883—87. 
a bpesti Népszínház főrendezője volt. 1892 
óta csak írói és zeneszerzői tevékenységet 
folytat. 1896. közel kétszázszor került színre 
a Népszínházban az 1000 év c. látványos 
színműve. Egyéb színdarabjai : Hadak útja, 
Menyecskék, Kain, A nép, Ellenség, Leány
nézők, Göre Gábor Budapestön. Legsikeresebk 
operettjei: A szultán, Virágcsata, Kleopátra, 
Leányka, Falusi Madonna. 

Vértes Emil, nagykereskedő, szül. Ver
sée, 1873. Középiskoláit Fehértemplomban 
végezte, majd a kereskedői pályára lépett. 
1899. önállósította magát . Ugyanabban az év-
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ben megalapította a Fővárosi Kereskedők 
Egyesületét, amelynek ma is elnöke. Ebben 
a minőségében nagy szerepet játszik a ke
reskedők gazdasági és társadalmi mozgal
maiban. A háború alatt a Népruházati Bi
zottság vezérigazgatója volt. Évek óta tagja 
a főváros törv.-hat. bizottságának és elnöki 
tanácsosa az Orsz. Magyar Kereskedelemi 
Egyesületnek. Különböző közgazdasági lapok
ban számos cikke jelent meg. 

Vértes Henrik, zeneszerző, szül. Buda
pest, 1896 ápr. 19. Középiskoláit Miskolcon, 
zenei t anu lmánya i t Miskolcon és Budapes
ten végezte. Végigküzdötte a háború t és 
olasz fogságba esett. A bronz vitézségi érem
mel és a Károly-csapatkereszt tel tüntet ték 
ki. A könnyű tánczene művelője. Darabjai 
közül számos közkedvelt té lett. 

Vértes József, felsőkeresk. isk. igazg., 
szül. Ipolyság, 1861 jún. 14. Középiskoláinak 
befejezése u tán Bécsben, Münchenben és Bu
dapesten egyet. tanulmányokat folytatott. 
1890. a tanár i pályára lépett és 1894 óta a 
székesfehérvári felsőkeresk. iskolánál műkö
dik. Fiatalabb korában írói működést fejtett 
ki. Ismertebb művei: Ha a nő nem szeret, 
Arany penész, Élő halottak, stb. Azonkívül 
a szakirodalom terén is dolgozott. V. volt 
az első, aki hazánkban az acetilén-világítás 
kérdésével foglalkozott. Ujabb művei: Két
száz esztendő, Napoleon, Zrínyi Ilona ura, 
stb. 

Vértes József, ügyvéd, szül. Miskolcon, 
1889 aug. 4-én A budapest i egyetemen vé
gezte jogi t anu lmánya i t . U. o. szerezte dok
tori oklevelét. Ügyvéddé 1918. avat ták. A há
borúban mint főhadnagy megsebesült és 
többször k i tünte t ték . A for rada lmak u t á n 
nyi tot ta meg a fővárosban ügyv. i rodáját és 
azóta főként bűnügyi gyakorlatot folytat. 

Vértes Lajos, orvos, szül. Zsombolya, 
1888 ápr. 18. Tanu lmánya i t Bpesten végezte, 
majd a Moravcsik-klinika első tanársegéde 
lett. A háború alat t harc tér i szolgálatot tel
jesített és két Signum Laudist , a Károly-
csapatkeresztet , a koronás a rany érdemke
resztet és a II. o. vöröskeresztet kapta meg. 
1928 óta a Budai szana tór ium igazgató
főorvosa. Ideggyógyászati szakcikkei előkelő 
bel- és külföldi orvosi folyóiratokban je
lennek meg. 

Vértes Vilmos István, mérnök, orszgyűl. 
képv., szül. Tiszaszajol, Nagykunság, 1881 
szept. 5. Középiskolai és műegyetemi tanul 
mánya inak befejezése, valamint gépészmér
nöki oklevelének elnyerése u tán Kossuth 
Ferenc t i tkára , majd pestmegyei iparfel
ügyelő lett. 1908. a keresk. minisztér iumba 
rendelték, a h o n n a n több külföldi tanul
mányu ta t tett a gyáripar i munkásvédelem 
és a jóléti intézmények tanulmányozása 
céljából. Belföldi és német szaklapokban 
több közleménye jelent meg a robbanó-mo
torok és autószerkezetek új í tásairól . Mini 
au tóspor t smann, több autóversenyen győ 
zött. A háború alatt előbb, mint tüzérfö -
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tásában hozta színre Reinhardt Berlinben; 
úgyszintén ő ültet te át először németre régi 
székely népbal ladákat , s ezzel rá terel te a 
külföld figyelmét népköltészetünk kincseire. 

Vesztróczy Manó, festőművész, tanár , 
szül. Újpest, 1875 jan. 17. Középiskolai tanul
mányainak befejezése u tán a bpesti Képző
művészeti Főiskolán, majd Münchenben, a 
Szépművészeti Akadémián Herterich és Carl 
v. Marr vezetése alatt ; majd Nagybányán 
Hollósy Simon iskolájában végezte tanulmá
nyait . A háborúban, mint a sajtóhadiszál
lásra beosztott katonai festő vett részt. Több 
tanulmányuta t tett külföldön. Képei a Képző
művészeti Múzeum, Bpest székesfőváros, mű
gyűjtők és vidéki városok gyűjteményében 
vannak. 1906. a Rökk Szilárd díjat és a mi
lanói aranyérmet , 1909. a Lipótvárosi Kaszinó 
diját, 1929. Genova ezüstérmét nyerte el. A 
Paál László Társaság elnöke. Leegyszerűsí
tett formákkal , erős dekoratív érzékkel dol
gozik; összefoglaló konstrukcióiban mellőzi a 
felesleges részleteket. 

Vezér Lajos, r. kat. plébános, szül. Buda
pest, 1870 ápr. 15. Középiskolai tanulmá
nyainak befejezése u tán az esztergomi teo
lógia növendéke volt. 1882. pappá szentelték 
és Budapesten megkezdte lelkészi működé
sét, majd Nyergesújfalu káplánja lett. 1894. 
a Kriszt inavárosban, mint káplán műkö
dött . 1897. a Bazilika kápláni teendőivel 
bízták meg. 1928. előbb a Rókus-kórház 
plébánosa, majd az Uj Szent János-kórház 
plébánosa lett. Ér tékes egyházi munkássá
gáért szentszéki tanácsosi címet kapott . A 
Vöröskereszt-érem tulajdonosa. Több egy
házi egyesületet létesített és évtizedekig mű
ködött a kat . tanáregyesület t i tkáraként . 

Viczián Ede, min. tanácsos, szül. Tápió-
Farmos , 1872. Középiskoláit és műegyet. ta
nulmányai t Bpesten végezte, ahol 1903. mér
nöki oklevelet szerzett. 1905. állami szolgá
latba lépett a szolnoki M. Kir. Folyammér
nöki Hivatalnál. Résztvett a Szamos szabá
lyozásában. 1906. a vízrajzi osztályba ren
delték be, ahol felvette Magyarország víz
erőit és a felvétel eredményeiről könyvet írt. 
Később résztvett a soroksári Dunaág szabá
lyozásában. A háborúban harctéri szolgálatot 
teljesített és több kitüntetésben részesült. A 
háború után a vízrajzi osztály főnöke lett és 
ebben a minőségében mint szakértő résztvett 
a neuilly-i békedelegáció tárgyalásain. Később 
a földművelésügyi minisztérium kultúrmér
nöki ügyosztályának vezetője, majd a Magy. 
Kir. Orsz. Vízépítési Igazgatóság főnöke 
lett. Magyarország vizeiről, A soroksári Du
naág víziereje címen önálló szaktudományi 
munkáka t írt. 

hadnagy a cs. és kir . autócsapatnál , majd 
a 30 és feles motoros mozsárütegnél teljesí
tett 2 évig harctér i szolgálatot, később pedig 
a bécsi cs. és kir. hadügyminisz té r iumban a 
magyar keresk. minisztér iumot képviselte. 
Érdemeit min. műszaki tanácsosi címmel 
ju ta lmazták. 1918. a keresk. min. elnöki 
osztályába rendel ték, később á l lamt i tkárnak 
nevezték ki és az automobilforgalmi osztály 
vezetésével bízták meg. 1920. a mezőtúri 
kerület kisgazdapárti programmal nemzet
gyűlési képviselőjévé választotta. 1926. régi 
kerülete mandá tumá t egyhangúlag újra el
nyer te . Tagja Jász-Nagykun-Szolnok vár

megye tvhat. bizottságának. 
Verzár Frigyes, egyet, nyilv. r. tanár , 

szül. Bpest, 1886 szept. 18. Középiskoláit és 
egyetemi tanulmányait Bpesten végezte, majd 
a tübingeni, hallei és cambridgei egyeteme
ket látogatta. Ezidőszerint a debreceni Tisza 
István egyetemen az élettan tanára. Tart . fő
orvos. A koronás arany érdemkereszt, a tiszti 
vöröskereszt és a II. oszt. polgári érdemke
reszt tulajdonosa. A Tisza István tud. egye
tem v. rektora, az orvoskar v. dékánja, a 
Tisza István Tudományos Társaság II. osz
tályának titkára. A Magyar Biológiai Kutató
intézet (Tihany) igazgatója. A Debreceni 
Zenekedvelök Körének alelnöke. A DEAC 
tiszteletbeli elnöke. Az élettan és az általá
nos kórtan köréből vett magyar, német és 
angol nyelvű értekezései bel- és külföldi 
szaklapokban jelennek meg. 

Vessel Ede, a Szfőv. Gázművek kereske
delmi igazgatója, szül. Miskolc, 1885 okt. 10. 
Középiskoláit és az egyetemet Bpesten vé
gezte. 1903. a főváros szolgálatába lépett. 
1928. a Gázgyár kereskedelmi igazgatójává 
nevezték ki. A világháborúban mint tüzér-
főhadnagyot a Signum Laudisszal és a Ká-
roly-csapatkeresattel tüntették ki. Tulajdo
nosa ezenkívül a kormányzói Signum Lau-
disnak és a III. o. polgári érdemkeresztnek 
is. Szakirodalmi tevékenységet fejt ki. Szá
mos kulturális és társadalmi egyesület veze
tőségi tagja. 

Vészi József, főszerkesztő, szül. Arad, 
1858 nov. 6. Tanulmányainak befejezése u tán 
újságíró lett. Több napilap munkatársaként 
működött , majd a Pesti Napló szerkesztésé
vel bízták meg. Később a Budapesti Napló 
és a Budapester Presse c. újságokat alapí
totta. Berlinben a Jung Ungarn c. folyóiratot 
szerkesztette. Jelenleg a Pester Lloyd fő
szerkesztője. Országgyűlési képviselővé is vá
lasztották és a Fejérváry-kormány sajtófő
kévé nevezték ki. 1928 óta élethossziglan ki
nevezett tagja a felsőháznak. Egyik .legjele
sebb vezércikkírónk, de költemények is ke
rültek ki a tolla alól, amiket a A bánat da
laiból és La traviata c. kötetekben jelentetett 
meg. Fordítói munkásságot is végzett. Ady 
versei lapjában jelentek meg először Bpes
ten. Katona József Bánk bánját az ő fordí-

Viczián István, földbirtokos, orszgyűl. 
képv., szül. Tápiószele (Pest m.), 1874 jún. 
24. Középiskolai és egyet, tanulmányainak 
befejezése u t án megszerezte a jogi doktorá
tust. 1896. ál lami szolgálatba lépett. 1914. 
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min. oszt.-tanácsos lett. 1921. h. ál lamtit
kár rá nevezték ki. 1922. a nagykáta i kerület 
egységespárti programmal nemzetgyűlési 
képviselőjévé választolta. 1926. e kerület 
orszgyül. képviselője lett. Szakirodalmi téren 
is fejt ki tevékenységet, önál ló művei: A 
Közigazgatási Eljárás Alapvonalai, A Köz
ségi Szervezet főbb kérdései, A drágaság 
igazi oka és a kibontakozás. 

Vida Jenő, felsőh. tatr, szül. Budapes
ten, 1872 aug. 30. 1889. végezte a budapesti 
kereskedelmi akadémiát . Utána a szeszipar
ban helyezkedett el. Hamarosan felismerték 
közgazdasági képességeit és a Keletre kül
döttek, hogy a magyar szesztermelésnek pia
cot teremtsen. Szófiában, Szalonikiben, Kon
stantinápolyban és Szmirnában fejtett ki fi
gyelemreméltó tevékenységet. 1897. a Magyar 
Általános Kőszénbánya r.-t. hívta meg és szí
vós munkával megvetette a tatai szénbányá
szat alapját. 25 éves korában került a válla
lathoz és rövid idő múlva már igazgatóvá és 
17 évi szolgálat u tán 1914. vezérigazgatóvá 
nevezték ki. Azóta áll a vállalat élén. Műkö
dése alatt az országban több új iparág műve
lését kezdeményezte. Meghonosította a kar
bidgyártást, az ipari robbanó anyagok, por
cellán, kőedény és más iparcikkek előállítá
sát. Az ilynemű gyárak vezetésében igen 
élénk részt vesz. Bányatársulata és a ^ ^ n n e k 
keretében megalakult vállalatok a csonkaW-
szág széntermelésének harmadát , mésztermeV 
lésének felét, cementtermelésének kétharmad 
dát szolgáltatják. A háború kitörésekor nagy 
szívóssággal hárí tot ta el a vállalat üzemeit 
veszélyeztető akadályokat, amivel a hadveze
tőségnek igen becses szolgálatot tett. A há
ború idején az Országos Központi Árvizs
gáló Bizottság elnöki tanácsának és az Or
szágos Szénbizottság vezetőségének tagja 
volt. Ipari tevékenysége mellett nagy törek
véssel karolta fel a mezőgazdaság ügyeit is. 
A bányamunkások élelmezésének megköny-
nyítésére mintaszerű gazdasági üzemeket lé
tesített. A ló-, sertés- és belga házinyúlte-
nyésatés, továbbá a méhészet és haltenyésztés 
terén jelentős eredményeket ért el. 1918. a 
M. Á. K. érdekkörébe vonta az Urikóny-Zsil-
völgyi Magyar Kőszénbánya r.-t.-ot is. Ezzel 
párhuzamosan a pénzügvi élet terén is szé
leskörű tevékenvséget feit ki. Helvét foglal 
a Magyar Általános Hitelbank végrehajtóbi
zottságában. Az iparfeilesztő intézményekkel 
szoros kapcsolatot tar t fenn. Elnöke a Ma
gyar Bánya- és Kohóvállalatok Egyesületé
nek, a Cementgyárak és Mészéaetnk Országos 
Szövetségének, alelnöke a GYOSZ-nak, igaz
gatósági tagia az Országos Iparegyesületnek 
és tagja a Budapesti Kereskedelmi és Ipar
kamarának. A cementiparban felismerte a 
bauxit fontosságát és ennek gyártásával a 
magyar közgazdaságnak új fejlődési lehető
séget szerzett. A közügyek terén kifejtett 
munkásságának elismeréséül a kormányzó 

1922. gazdasági főtanácsossá nevezte ki, 
1923. pedig Komárom város, majd Felsö-
galla, Tatabánya, Alsógalla, Bánhida és Vér
tessomló nagyközség választotta díszpolgá
rává. Ezzel tüntették ki a vármegyei közigaz
gatás terén szerzett kiváló érdemeit. 1927. a 
magyar országgyűlés felsőházának örökös 
tagjává nevezték ki. V. a magyar gazdasági 
újjáéledés egyik kiváló férfia. 

Vida Lajos, a szfőv. Nagyothallók Int. 
igazgatója, szül. Mátészalka, 1888 febr. 7. 
Középisk. Mármarosszigeten, a tanárképző 
főiskolát Bpesten végezte, ahol 1925. ok
levelet szerzett. Tanulmányainak befejezése 
után a fővárosban tanított . A háború alatt, 
mint hadnagy, harctéri szolgálatot teljesített 
és fogságba került. A kisezüst és bronz vi
tézségi érmekkel, a Károly-csapatkereszttel 
és a sebesülési éremmel tüntették ki. Haza
térése u tán a Székesfővárosi Nagyotthallók 
Intézetének h. igazgatója lett. 1925 óta mint 
igazgató fejt ki értékes gyógypedagógiai te
vékenységet. Szakirodalmi cikkei a bel- és 
külföldi szaklapokban jelentek meg. 

Vida László, kerékpáros-bajnok, szül. 
Bpest, 1906. A kerékpár egyik legnagyobb 
művésze V., aki legkiemelkedőbb győzelmét 
az 1926-os Tour de France há romnapos ver
senyével ara t ta . 

Vidakovits Kamill, egyet. ny. r. t anár , 
szül. Újmoldova (Krassó-Szörény m.), 187S 
jan. 18. Középiskoláit Temesvárott , Szegeden 
és Fehértemplomban, az egyetemet Bpesten 
végezte, ahol gyógyszerészi, majd orv. tud. 
oklevelet nyert. Tanulmányainak befejezése 
után, mint gyakornok a bpesti egyetem II 
sz. kórbonctani intézetében működött . 1901. 
a Szent Rókus-kórház sebészeti osztályának 
h. orvosa, majd az Üj Szent János-kórház 
urológiai és sebészeti osztályának segédorvosa 
lett. 1906., mint alorvos a Vöröskereszt-kór
házhoz került. Később a kolozsvári egyetem 
kötelékébe lépett, ahol 1910. tanársegéd lett. 
1914. a sebészeti műté t tan tárgykörből m.-
tanárrá képesítették. 1915. a sebészeti klinika 
élére került. A román megszállás u tán Buda
pestre jött és különböző kórházakban mű
ködött . 1921. Szegeden egyetemi nyilvános 
rendes tanár rá és a sebészeti klinika igaz
gatójává nevezték ki. Orvostudományi mun
kái a bel- és külföldi szaklapokban jelen
tek meg. Főbb tanulmányai : Az anthrax 
kezelése, A vese ereinek sérüléseiről (néme
tül is), A háborús lőfegyverek által okozott 
csonttörésekről, különös tekintettel a funktio-
nális kezelésre, A spanyolbetegség néhány 
sebészi szövődményéről, Az izületi sebé
szetről, A genyesztő sebfertőzésekről, Zur 
Frage der plastischen Ausfüllung von Hohl
räumen bei der Operation chronischer Brust-
empyeme, Soll man nach Sturmaoperation 
drainiren, oder nicht? Über Knochenbrü
chen, Az egyenes hasizom inának szakadása, 
Májszakadás műtéttel gyógyult esete, Epekő-
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rohamot utánzó máj echino coccus, Spascticus 
bélelzáródás esete, Semmelweis élete és mű
ködése, stb. 

Vidor Jenő, ügyvéd, szül. Kábán, 1876 
jan. 1. Jogi tanulmányai t a budapesti tudo
mányegyetemen végezte, hol 1898. doktori 
oklevelet szerzett. 1902. avatták ügyvéddé. 
Λ megszűnt Világ c. napilap belső munka
társa volt. A jogi szakirodalomban is dolgo
zik. Több, főleg büntetőjogi tanulmánya je
lent meg különböző folyóiratokban. A nem
zeti ellenállás idején V. szervezte meg a bel
város polgárságát. Egy ideig a Belvárosi Pol
gári Kör ügyvezető elnöke volt. Az Országos 
Ügyvédszövetség megszervezésében tevékeny 
részt vett; éveken át felelős szerkesztője volt 
az „Ügyvédszövetségi Közlöny"-nek, jelenleg 
társelnöke az Ügyvédszövetség budapesti osz
tályának. 

Vidos Elek (koltai), á l lamr. főfelügyelő, 
a budapesti főparancsnok helyettese, szül. 
Saaz (Csehorsz.l, 1875 aug. 27. Középisko
láit Üjvidéken végezte, majd a morvafehér-
lemplomi cs. és kir. lovassági hadapródis 
kola növendéke lett. Tanu lmánya inak el
végzése után, mint tényleges katonatiszt , a 
cs. és kir. lovasságnál szolgált. 1900. lépett 
a rendőrség kötelékébe. Előbb a VIII. ker. 
osztályparancsnokságnál működöt t , később 
a IX. és utána a VI. ker. osztályparancs
nokság élére került . 1906. a lovasosztályhoz 
helyezték át, osztályparancsnoki minőség
ben. A Ferenc József-rend lovagkeresztje, a 
III. osztályú polgári hadiérdemkereszt , a 
koronás arany érdemkereszt , a hadidíszít-
ményes vöröskereszt ezüst díszérem, a ju
bileumi emlékérem a fegyveres erők szá
mára, a polg. jubileumi kereszt és a III. 
o. magyar érdemkereszt tulajdonosa. A Sou
verain Máltai Lovagrend tagja. 

Vidovich Ödön, tvszéki tanácselnök, kú
riai bírói címmel és jelleggel, szül. Nagy
várad, 1867 jún. 10. Középiskoláit szülőváro
sában, Iglón és Debrecenben, egyet, tanul
mányait szintén Debrecenben végezte. A bí
rói vizsgát 1899. tette le. Tanulmányainak 
befejezése után a debreceni tvszék joggya
kornoka lett, majd 1899. Szilágycsehire al-
bíróvá nevezték ki és több évi működése 
után 1919. mint tvszéki bíró Budapestre ke
rült . 1920. a pestvidéki törvényszéken nyert 
beosztást és jelenleg, mint az egyik törvény
széki tanács elnöke fejt ki eredményes és 
nagyfontosságú bírói tevékenységet. Több 
esztendőn keresztül a szilágycsehi Kálvin 
Szöv. elnöke volt. 

Vidovszky Béla, festőművész, szül. 
Gyoma, 1883 júl. 2. Középiskoláit Békéscsa
bán, a Képzőművészeti Főiskolát Bpesten vé
gezte. Tanulmányainak befejeztével Parisba 
ment. 1907—90S. a Szalmakalapos fiú és a 
Kártyavető cigányasszony c. képeivel igen 
komoly sikert aratott , majd 1912. a Vacsora 
után c. képével a Wahrman-dí ja t nyerte. A 
háború alatt harctéri szolgálatot teljesített. 

1922. résztvett a velencei nemzetközi kiállí
táson, ahol az Interiur c. képét az olasz király 
vásárolta meg. A fővárosban több nagysikerű 
kiállítást rendezett. Számos háborús képet 
vásárolt tőle az állam a Szépművészeti Mú
zeum és más állami intézmények részére. 
A Szinyei Társaság egyik alapító tagja. Táj-

i kép- és interieur-festö. A naturalisztikus 
| i rányzatnak egyik hivatott képviselője. 
Ι Vigh Bertalan, festőművész, szül. Rima

szombat, 1890 ápr. 5. Középiskoláit szülővá
rosában, festészeti tanulmányai t Bpesten vé
gezte. Székely Bertalan mesteriskolájának nö
vendéke volt. Első képét 1913. állította ki a 
Műcsarnokban, amelynek ettől kezdve ál-

! landó kiállítója lett. A háborúban harctér i 
j szolgálatot teljesített és orosz fogságba esett. 
j Turkesztáni internálása alatt, feleségül vette 

a szamarkandi gubernátor leányát és mint 
festőművész dolgozhatott. Művészete az orosz 
hatás alatt teljesen új i rányt vett. 1922. haza
tért. Nevezetesebb alkotásai: Manon, Tüzek, 
Búzavirág, Páholyban. Számos portrét festett, 
amelyek közül a közismert Dita Parlo film
sztár arcképe tűnt ki. Az impresszionista 
irány híve, aki a modern orosz piktúra ha
tása alatt élénk, ellentétes színhatásokkal 
dolgozik. 

Vigh Miklós, énekes, szül. Bpest, 1898 
júl. 11. Középiskoláit Bpesten végezte, majd 
a színi pályára lépett. Számos fővárosi szín
háznak volt tagja. Jelenleg a Fővárosi Ope
rettszínház t i tkára. Mint rádió- és grammo-
fonénekes, közkedveltségnek örvend. 

Villáni Fr igyes (báró), rk. követ, meg
ha ta lmazot t miniszter, szül. Bécs, 1882. Kö
zépiskolai és jogi tanulmányainak befeje
zése u tán a fiumei kormányzóság szolgála
lába lépett. A háború alatt , mint polgári 
biztos és a magyar ko rmány kiküdött je a 
főhadiszálláson működöt t . Az önálló ma
gyar külügyminisz tér ium feláll í tásakor osz
tálytanácsosi r angban nyer t beosztást . 1920. 
Sopronban működő ántántb izot t ságban a 
magyar ko rmány t képviselte. 1923. a prágai 
követséget vezette. 1925. a bukares t i követ
ség vezetésével bízták meg. 1928. párisi kö
vetté nevezték ki. 

Vincze Aladár, orvos, szül. Szeged, 1900 
júl. 15. A háborúban mint hadapród vett 
részt. Diplomáját Budapesten szerezte. Hip
nózissal foglalkozik. Sajátságos képessége 
családjában öröklődik. Már fiatal korá
ban új egyéni technikájával tűnt fel, me
lyet később ugy a pszihoterápiában, mint 
a legkülönbözőbb funkcionális megbetege
déseknél s ikerrel a lkalmazot t . Uj i r ányú kí
sérleteket folytat az állati pszihológia terén 
és egyedülálló eredményeket ért el az ál
lathipnózis nagyobb távolságról való létre
hozásában. A hindu vallási szekták tagjai
nak auto- és tömegszuggesztív mutatványai t 
tudományos kísérleti vizsgálat tárgyává 
tette. Állandó t anu lmányoka t folytat a nö
vények idegéletével kapcsolatosan. A leg-
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különbözőbb kísérleteinek eredményeiről 
időnkint bemuta tó előadások keretében 
számol be. 

Vincze Elek, ref. lelkész, szül. Szatmár
németi, 1887 febr. 7. Középiskoláit szülővá
rosában, teológiai tanulmányai t Debrecen
ben végezte, majd Szatmáron segédlelkész 
lett. Előbb Felsőmocsoládon és 1921 óta 
Balatonkilit in lelkészkedik. 1920. esperessé 
és 1924. zsinati taggá választották. Az egye
temes konventnek és Somogy vármegye 
törv.-hat. bizottságának tagja. Alapítója és 
egy ideig szerkesztője volt a Falusi Lelki
pásztor c. egyházi lapnak, főmunkatársa a 
Református Igehirdetőnek. Munkái: „Tartsá
tok emlékezetben Krisztust!", „Föltalált 
kútfő", „Az apostolok". 

Vincze Jakab , orvos, szül. Besse, 1869 
okt. 15. Középiskoláit és egyet, tanulmányait 
Bpesten végezte. 1907. Erzsébetfalván tele
pedett le. 1909 óta az izr. hitközség iskola
széki elnöke. 1910. pedig hitközségi elnökké 
választolták. A város társadalmi életének je
lentékeny tagja. Városi képv.-test. tag, a 
Szentegylet tb. elnöke. Orvosi folyóiratok 
munkatársa . Népszerűsítő előadásokat tart . 

Vincze Károly, rendőr tanácsos , szül. 
Mezőkomárom, 1884 aug. 18. Középiskoláit 
Budapesten végezte, majd jogi t anu lmányo
kat folytatott és államvizsgát tett. 1904. az 
ál lamrendőrség szolgálatába lépett. 1925 óta 
mint az újpesti ker . rendőrkapi tányság he
lyettes vezetője teljesít szolgálatot. 

Vincze László, gordonkaművész, szül. 
Bpest, 1904 máj . 23. Középiskoláit, egye
temi és zeneművészeti tanulmányai t Buda
pesten végezte, ahol Schiffer, Zsámboki és 
Weiner Leó taní tványa volt. 1926. megala
pítot ta a Magyar Trió kamarazeneegyüttest , 
mellyel azóta számos külföldi hangverseny-
kőrúton sikerrel mutat ta be a modern ma
gyar és külföldi zeneszerzők alkotásait . 

Vincenti Gusztáv (lovag), kúriai elnöki 
tanácsos, szül. Kolozsvár, 1889 jan. 20. Kö
zépiskoláit és az egyetemet Bpesten végezte, 
ahol jog- és ál lamtudományi , majd bírói ok
levelet nyert. Tanulmányainak befejezése 
után, mint joggyakornok, a bpesti járásbíró
ságnál működött . 1914. a bpesti kereskedelmi 
és váltótörvényszék jegyzője lett. 1916. al-
bíró volt az ipolysági törvényszéknél, 1917. 
törvényszéki bíróvá nevezték ki és szolgálat
tételre a bpesti kir. ítélőtábla elnökségéhez 
rendelték be. 1921. mint elnöki ti tkár mű
ködött, majd 1925. ki'iriai elnöki tanácsossá 
léptették elő. A Bpesti Egységes Bírói és 
ügyvédi Vizsgálóbizottság tagja és ti tkára. A 
Magyar Jogászegylet perjogi szakosztályának 
volt titkára. Számos jogi munkája a magyar 
magánjog és polgári törvénykezés tárgykö
réből különböző jogi szaklapokban jelent 
meg. A Magyar Jogi Szemle munkatársa . 

Vinkler János, egyet. ny. r. tanár , szül. 
Királydarócz, 1886 szept. 13. Középiskolai ta
nulmányainak befejezése után a bpesti egye

temen jogot hallgatott. 1908. ügyvédjelölt, 
1909—12. bpesti kir. tvszéki joggyakornok 
volt. 1912. bírói vizsgát tett, majd pécsi jog
akadémiai tanár lett. 1916. a bpesti tud. 
egyetemen m.- tanárrá képesítették. 1922. ny. 
r. tanár a pécsi egyetemen. 1928. a Magyar 
Tud. Akadémia levelező tagjává választotta. 
Művei: Peregyezség, A kir. ítélőtábla fejlő
dése, Az ítélőmesteri joghatóság kialakulása, 
A magy. bírósági szervezet és polgári peres 
eljárás a mohácsi vésztől (két kötet) , Az igaz
ság a polgári perben. 

Vinkovich László, operaénekes , a Vá
rosi Színház tagja, szül. Ipolyszalka, 1898. 
Iskoláit Esztergomban végezte. 1920. a 
Zeneakadémiára i ra tkozot t be, amelyet el 
sem végzett, mer t már is ösztöndíjat ka
pott és a M. kir. Operához kerül t , majd 
Olaszországban folytatta ének tanu lmánya i t . 
Jelenleg a Városi Színházhoz szerződött 
hőstenori szerepkörre. 

Virág Ferenc, r. k. püspök, felsőházi 
tag, szül. Bonyhád, 1869 aug. 22. Középisko
lai és teológiai t anu lmánya inak befejezése 
u tán 1892. pappá szentelték. Az egyházme
gye több községében volt káplán . Később 
Szekszárdon h i t tanár i minőségben fejtett ki 
tevékenységet. 1897. Pécsett ka rkáp lán lett. 
1901. a szeminárium spirituálisa és a tanító
képzőintézet h i toktatója volt. Hosszú ideig 
fejtett ki munkásságot , mint Paks plébá
nosa. Előbb esperessé, majd pápai kama
rássá nevezlek ki. 1922. Szekszárd plébáno
sává választották meg; először koroncói 
címzetes apát tá , majd kormányfő taná
csossá, végül pedig pécsi püspökké nevez
ték ki. A magyar vallásos irodalom egyik leg
kiválóbb l ír ikusa. 

Virág Gyula, ügyvéd, szül. Peregen, 1900. 
1923. a budapest i tud. egyetemen szerezte 
doktori oklevelét és 1928. avat ták ügyvéddé. 
Mint egyetemi hal lgató az ifjú demokra ták 
elnöke volt. Jogi gyakor la tá t néhai Vázso-
nyi Vilmos volt igazságügyminiszter és Gál 
Jenő (1. o.) országgyűlési képviselő i rodá
jában szerezte. Főnökei mellett ér tékes 
bűnügyi gyakor la t ra tett szert és mint fiatal 
ügyvéd több ismert bűnperben szerepelt 
védőként. 

Virányi Imre , gyáros, szül. Törökkop-
pány, 1879 dec. 4. Középiskoláit Budapesten 
végezte, majd külföldön tanulmányozta a 
nőikalap-gyártást . 1905. hazajöt t és önálló
sította magát . Élénk részt vesz az iparfej
lesztési mozgalmakban. A magyar gyár tmá
nyok népszerűsítésére indított tu l ipánmoz
galomnak egyik résztvevője volt. Elnöke a 
női Divatkalapkészítők Ipartestületének. Al
elnöke a XVIII. Iparostanonciskola felügyelő
bizottságának. 

Visnya Ernő , bankigazgató, a felsőház 
tagja, szül. Pécs, 1879 júl . 21. Középiskolai 
t anulmányai t Pécsett végezte, majd a Pécsi 
Takarékpénztár r.-t. kötelékébe lépett. Sok-
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oldalú sikeres tevékenységével intézetének 
nagy szolgálatot tett, úgy hogy rövidesen az 
intézet igazgatója, majd elnöke és végül 
vezérigazgatója lett. Pá lyáján való emel
kedésével egyidejűleg nőtt tekintélye a köz-
gazd. életben. Nagy munkabí rása és üzleti 
koncepciója révén Baranya vármegye és 
Pécs város legjelentékenyebb ipari és ke
reskedelmi vál lalataiba kapcsolódott be. A 
háborúban résztvett, majd 7 hónapi szolgá
lat u tán, mint főhadnagyot felmentették. A 
háború után fokozott munkássággal folytatta 
közgazd. tevékenységét. A Pécsi Keresk. és 
I pa rkam arának elnöke, majd a Magyar 
Nemzeti Bank főtanácsának póttagja lett. 
17 éve tagja a Pécs szab. kir. város tvhat. 
bizottságának. Számos dunántúl i ipari és 
kereskedelmi vállalat igazgatóságában, il

letve felügyelőbizottságában foglal helyet. 
Ezenkívül széleskörű tá rsada lmi és kultu
rális tevékenységet fejt ki. Tagja az inter
par lamentár is Unió és a Nemzetközi Par la
menti Keresk, Konferencia magyar csoport
jának, a Magyar Revíziós Ligának és pár
toló tagja a Magyar Külügyi Társaságnak . 
1927. részt vett a Magy. Revíziós Ligának 
Rothermere lordhoz menesztett küldöttségé
ben és az In te rpar lamentár i s Unió 1927. 
évi párisi és 1928. évi berlini konferen
ciáin. A 3 évig tartó szerb megszállás alatt 
tevékeny részt vett minden hazafias és po
litikai mozgalomban és különösen a városi 
szükségpénzek kibocsátása körül szerzett 
nagy érdemeket. A somogy-, tolna- és bara-
nyamegyei ág. ev. egyházmegye főgond-
noka. A Ferenc József-rend lovagja. Felső
házi tag. 

Visnyovszky Lajos, szobrászművész, 
szül. Bpest, 1890 jún. 24. Középiskolái be
fejeztével Budapesten folytatott művészeti 
tanulmányokat . Különböző kiállí tásokon sze
replő művei közül kiemelkednek: Álom, Bá
nat, Kétségbeesés c. nagyobb alkotásai. Szá
mos emlékplakettet készített. Nevesebbek: 
Szinyei Merse Pál, Stróbl Alajos, Manninger 
és Petz Samu képmásai . 

Visnovszky Rezső, vezető kir. tanfel
ügyelő, szül. Pöstyén, 1883 febr. 4. Közép
iskoláit Nagyszombatban, Besztercebányán, 
egyet, tnulmányait Bpesten végezte, ahol böl
csészettudományi doktorátust szerzett. Ta
nulmányainak befejezése u tán Nyitra vár
megye tanfelügyelőségénél mint tollnok mű
ködött. 1918 óta Nógrád és Hont vármegyék 
vezető kir. tanfelügyelője. A megye társa
dalmi és kulturális életében jelentékeny sze
repet visz. A vármegyei törv.-hat. biz. tagja. 
A Nógrád vm. Nemzeti Intézet ügyvezető al
elnöke. A Vármegyei Múzeum-Társaság h. 
igazgatója. A Nógrádvármegyei Madách-Tár-
saság megalapítója és rendes tagja. Az Isko
lánkívüli Népművelési Bizottság ügyvezető 
elnöke. A Vármegyei Áll. Tanítóegyesület 
örökös díszelnöke. A katolikus egyháztanács 
tagja. Széleskörű szépirodalmi munkásságot 

fejtett ki. Értekezései, versei és egyéb szép
irodalmi munkái 16 önálló kötetben jelen
tek meg. 

Visy László (nagyatádi) , volt főispán, 
ügyvéd, szül. Nagyatád, 1854 okt. 17. A bu
dapesti egyetemen végezte jogi tanulmá
nyait , majd ügyvédi vizsgát tett. 1910. Pécs 
város főispánjává nevezték ki, mely tiszt
ségéről 1917. a Tisza-kormány távozásával 
egyidejűleg lemondot t . Pécs város és Bara
nya megye tá rsada lmi és gazdasági életének 
egyik kimagasló vezéralakja, nagyszámú 
kul turál is , gazdasági és tá rsadalmi egyesü
let vezetőségi tagja. 1917. érdemei elismeré
séül a király a Lipót-rend lovagkeresztjé
vel tüntet te ki . 

Vita Emil, v. szfővi tanácsnok, szül. Bu
dapest, 1374. A bpesti egyetemen jogi dokto
rátust szerzett, majd a főváros szolgálatába 
lépett. 1911. tanácsnok lett. A híd- és alag 
útvám megszüntetése, a közraktárak kibőví
tése és az Idegenforgalmi Hivatal megszerve
zése körül szerzett nagy érdemeket. 1920. 
nyugdíjba ment. Számos tanulmányt írt a 
közigazgatási jogról. Munkái: Egyesületi jog* 
A magyar állampolgárságra, községi illető
ségre és idegenek ittlakhatására nézve fenn· 
álló jogszabályok, A községi illetőség. 

Vitéz Győző (nyitraivánkai) , földbirto
kos, szül. Felsőméra, 1880. A kolozsvári egye
temen jog- és államlud. doktorátust nyert, 
majd családi bir tokának kezelését vette át. 
Tevékeny részt vett vármegyéje köz- és tár
sadalmi életében. A vármegyei törv.-hat. bi
zottság tagja és a Mezőgazdasági Bizottság 

| (vármegyei) elnöke. A kassai ellenzéki la-
! pókban számos politikai és közgazdasági 

cikke jelent meg. 1917. a színi kerület vá
lasztotta képviselőjévé. A Háznak egy ideig 
jegyzője volt. Abaúj-Torna megye törv.-ha 
tósága felsőházi póttaggá választotta. Jelen
leg a felsőgagyi kerület képviselője. 

Vitéz Mátyás, festőművész, áll. középisk. 
tanár, szül. Nagylomnic, 1891 nov. 8. Közép
iskolai tanulmányai t Lőcsén végezte. 1914. 
az Orsz. Magy. Képzőművészeti Főiskolán 
középiskolai rajztanári oklevelet nyert. Mint 
ilyen, Lőcsén, Désen és Munkácson műkö
dött. 1912 óta ismert kiállítóművész. 1921. 
Templominterieur c. művével a Tébe díját, 
1929. Interieur a lőcsei Szent Jakab-templom
ból c. művével a mention honorable-t nyert. 
Ócska holmi c. csendéletével nagy sikert ara
tott. A Műcsarnok és Nemzeti Szalon tárla
tainak állandó kiállítója, amelyeken templom-
inlerieurökön kívül alakos tájképekkel és ak
tokkal szerepel. Az Orsz. Magyar Képzőmű
vészek Egyesületének megválasztott, a Székely 
Bertalan-társaság alapító, a Független Mű
vészek Társasága rendes és a Magyar Rajz
tanárok Orsz. Egyesületének választmányi 
tagja. Művészeti irányát a naturalista im
presszionizmus és erős rajztudás jellemzi. A 
háború befejezése után Budapestre került, 



Titéz 609 Yojnits 

hol jelenleg mint a IX. ker. áll. reálgimná
zium tanára működik. 

Vitéz Miklós, író, szül. 1888. Írásai a na
pilapok és folyóiratok hasábjairól ismertek. 
A magyar színpadi irodalom egyik köz
ismert müvelője. 1911. jelent meg első 
kötete. 1914. a Magyar Színház Gyáva c. da
rabját mutat ta be. A háború kitörésekor ka
tonai szolgálattételre vonult be és a harcté
ren küzdött. Több egyfelvonásos darabot írt. 
Akinek egy a sorsuk c. színművét a Nemzeti 
Színház fogadta el, Csend ... Várni c. pedig 
pályadíjat nyert. Λ Madách Színház művészi 
vezetését látta el. 1928. az átszervezett Űj 
Színház dramaturgja lett. Színművei: öregc
sen, rangosán, B. Nagy Gergely, Békesség. A 
Túlbuzgó fiatalember c. vígjátékát sikerrel 
muta t ta be a Kamara Színház. Gyerekek, 
Haláltánc c. prózái jelentős sikert arat tak. 

Vizdos Géza, ügyvéd, orszgyűl. pótképv., 
szül. Szepsi, 1881 jún . 16. Jogi t anu lmá
nyainak befejezése, majd az ügyvédi vizsga 
letétele után Bpesten ügyvédi i rodát nyi
tott. A forradalmak u tán megszervezte a II. 
ker. községi pártot , amelynek elnökévé vá
lasztották. 1926. az orszgyűl. választásokon 
ker. gazdasági párt i p rogrammal a budai 
kerület pótképviselőjévé választot ták. 

Vogel Eric, festőművész, szül. Budapes
ten, 1907 jún. 22. Tanu lmánya i t Wienben 
végezte. Budapesten Fényes Adolf és Her
m a n n Lipót tanítványa volt. Grafikai mű
veivel már fiatalon feltűnést keltett. 16 éves 
k o r á b a n már a legnagyobb bécsi lapok 
m u n k a t á r s a volt. Modern felfogású, finom 
erotikájú rajzai, ötletes és művészi plakát
jai révén a magyar grafikának egyik külföl
dön is legismertebb, tehetséges képviselője. 
Jelenleg számos hazai és külföldi illusztrált 
l apnak munka t á r s a és mint színházi dísz
lettervező is nagy sikereket ért el. 

Vogel Tstván, postafőfelügyelő, szül. Te
mesvár, 1870. Középiskoláit szülővárosában 
végezte, 1894. a magyar posta szolgálatába 
lépve, főfelügyelői rangot ért el. Kispest tár
sadalmi életében fontos szerepet játszik, ügy
vezető igazgatója volt a Keresztény Szocia
lista Pártnak, éveken át elnöke volt a Kispesti 
Ébredők Egyesületének. Városi képviselőtes
tületi tag és az ezen testületből alakult Vá
rosi Keresztény Pártnak elnöke. Minden ke
resztény és nemzeti i rányú mozgalomban te
vékeny részt vesz. A Kispesti Polgári Körnek 
díszelnöke, a Kispesti Üri Kaszinónak elnöke. 

Vosfl József, rendőrkap i tány , szül. Buda
pest, 1893 jún. 18. Középiskoláit és az egye
temet a fővárosban végezte, ahol államtudo
mányi oklevelet nyert . A háború alatt, mint 
főhadnagy, harctéri szolgálatot teljesített és 
a bronz katonai érdemkereszttel, a II. oszt. 
ezüst vitézségi éremmel és a Károly-
csapatkereszttel tüntették ki. A leszere
lés után, mint gyakornok, a főkapitány
ság bűnügyi osztályában kezdte meg rend

őri működését. 1921. rendőrkapi tánnyá ne
vezték ki. Értékes rendőr-szakirodalmi te
vékenységet fejt ki. A Modern Bűnözés c. 
szakmunkának társszerzője volt. A Magyar 
Box-Club ügyv. elnöke. 

Voigt Miksa, adventis ta prédikátor , szül. 
Po t sdamm (Poroszország), 1892 márc . 12. 
Szülővárosában végezte iskolai tanulmányait . 
A háború alatt a német hadseregben katonai 
szolgálatot teljesített. Még a háború előtt 
bekapcsolódott a magyarországi adventista-
mozgalomba. Ezidőszerint a Η. Ν. Adventis
ták Missziótársulatának nyugatmagyarországi 
előljárój'i. 

Vojnics Ferenc, polgármester , született 
Szabadka, 1879 febr. 24. A bpesti tud. egye
temen 1904. doktorált , de már 1897. Szabadka 
város szolgálatában állott és a főispáni hiva
talhoz nyert beosztást. 1902. közigazg. gya
kornok lett, majd rövidesen I. oszt. aljegy
zővé választották. 1906. h. tanácsnok, ké
sőbb Szabadka főjegyzője volt. 1915. Baja 
polgármesterévé választották. 1920. a szerbek 
Valjevóba internálták, ahonnan megszökött 
és átvette hivatalát. Nevéhez fűződik a vil
lanyvilágítás megteremtése, fiú- és női felső-
keresk. iskola, valamint a dunai szárnyvasút, 
tüdőbeteg-pavillon létesítése. Bajaszentistván 
község Bajához csatolását, Baja vízvezeték
kel és csatornákkal való ellátását is V. vitte 
keresztül. 1924. a Türr-centennár ium alkal
mával az olasz király a koronarend közép
keresztjével tüntette ki. a Bácsbodrogmegyei 
Gazdasági Egyesület alelnöke, a Szegedi Al
földkutató Bizottság díszelnöke, a Nemzeti 
Kaszinó választm. tagja. 

Vojnits Miklós (báró, bajsai), ügyvéd, 
orszgyűl. képv., szül. Szabadka, 1895 okt. 
25. A háború alatt a 3. huszárezredben 48 
hónapon keresztül teljesített harctér i szol
gálatot. Vitézségéért a nagy és kis ezüst, 
valamint a bronz vitézségi éremmel tüntet
ték ki. A k o m m ü n kitörése u tán Szegeden 
belépett a Nemzeti Hadseregbe. 1920. lesze
relése u tán Bpesten ügyvédi i rodát nyitott . 
A bácsalmási kerület Almási Béla lemon
dása u tán időközi választáson képviselőjévé 
választotta. Bács megye tvhat . bizottságának 
virilis jogon tagja. 

Vojnits Sándor (báró, bajsai), a felső
ház tagja, szül. Szabadka, 1865 aug. 17. 
Középiskoláinak elvégzése u tán a magyar
óvári gazdasági akadémián szerzett okleve
let. 1896., majd 1901. és 1910. Szabadka 
első kerülete orszgyűl. képviselővé válasz
totta. Tisza István gróf szűkebb környeze
téhez tar tozott . Alelnöke volt a munka
pár tnak és két ízben tagja a delegációnak. 
A háború alatt had ikórháza t létesített, 
amelynek elnöke lett. Érdemeinek elismeré
séül báróságot kapott és 1917. valóságos 
belső t i tkos tanácsossá nevezték ki. Az ösz-
szeomlás u tán bácskai bir tokai t kisaját í tot
ták. Jelenleg bácsbodrog- és Veszprémmé-
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gyei bi r tokain gazdálkodik. Bácsbodrog 
megyének felsőházi választott tagja és örö
kös megyebizottsági tagja. 

Völgyes! Ferenc, orvos, szül. Bpest, 1895 
febr. 21. Középiskoláit és egyet, tanulmányai t 
Bpesten végezte. A háborúban harctéri szol
gálatot teljesített és a Signum Laudist, az 
ezüst és bronz vitézségi érmet, a bajor ke
resztet, a vöröskereszt díszjelvényét, a sebe
sülési érmet és a Károly-csapatkeresztet 
kapta meg. A legkiválóbb magyar pszichiá
terek egyike, aki a hipnoterápikus kutatások 
terén jelentékeny munkásságot fejtett ki. 
Számos feltűnést keltő könyve jelent meg, 
amelyek közül nevezetesebbek: A hipnózis 
helye és alkalmazása a modern gyógyászat
ban, Hipnotikus gyógymód a szervi és lelki 
bajoknál, Lélek és Természettudomány, 
Egészség és önfegyelmezés. 1920 óta hipno
tikus gyógymóddal folytat gyakorlatot. Kir. 
tvszéki orvos és ellenőrző mentőfőorvos. 

Vörös Fülön (P.), Szent Domonkosrendi 
házgondnok, szül. Sárvár, 1887 ápr. 16. Ta
nulmányait Győrött és Grazban végezte, majd 
1910. pappá szentelték. Egyideig különböző 
vidéki városokban működött , majd mint tá
bori lelkész a háború alatt katonai szolgá
latot teljesített. 1918—1920. Vasvár házfő
nöke volt, 1920. Kassára rendelték ki, ahon
nan azonban 1923. kiutasították. 1926 óta a 

vasvári Szent Domonkos-rend házfőnöke. Az 
egvházi lapokban szakirodalmi munkásságot 
fejt ki. 

Vörös Sándor, gimn. igazg., szül. Hód
mezővásárhely, 1877 júl . 27. Középiskoláit 
szülővárosában, az egyetemet Bpesten vé
gezte, majd t anár i oklevelet nyer t . Tanul
mánya inak befejezése u tán , mint segédta
nár Nyíregyházán működöt t . Tanár i kine
vezése u tán az eperjesi, majd a kunszent
miklósi g imnáziumba kerül t , ahol 1922. óta, 
mint igazgató fejt ki ér tékes pedagógiai te
vékenységet. 

Vuk Mihály, műegyet. ny. r. t anár , szül. 
Bpest, 1875 júl. 13. Középiskoláit Bpesten, 
egyetemi tanulmányai t a zürichi műegyete
men végezte. Vegyészmérnöki és filológiai 
doktori oklevelet szerzett. A háborúban, mint 
tart. huszárfőhadnagy teljesített szolgálatot. 
Hazatérése után az Örsz. Kémiai Intézet kí
sérletügyi igazgatója volt és 1922. nyilv. r. 
t anár rá nevezték ki az akkor felállított élelmi
szer-kémiai tanszékhez. Jelentékeny irodalmi 
munkássága révén úgy bel-, mint külföldi 
szakkörökben tekintélyes neve van. Az élel
miszerek kémiai technológiája c. könyve szé
leskörű érdeklődést váltott ki. A magyar 
búzaliszt összetétele c. tanul· ' n va 1929. je
lent meg. Magyar és külföldÍ~Ts*«»-Iapok ál
landó munkatársa . 




