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Kaán Károly, ny. államtit., szül. Nagyka

nizsa, 1867 júl. 12. Középiskoláinak elvég
zése után a Selmecbányái erdészeti akadé
miának hallgatója volt. 1898. áll. ösztöndíj
jal külföldi tanulmányutat tett. 1908. a föld-
mívelési minisztérium kötelékébe lépett. 
1909. erdőlanácsossá, majd 1912. főerdő-
tanácsossá nevezték ki. 1916. mint minisz
teri tanácsos a magyar- és horvátországi 
állami erdők főosztályának élére került. 
1919. h. államtitkári kinevezést nyert és több 
erdészeti törvény előkészítésében vett részt. 
1923-ban államtitkári címet nyert. 1925. 
nyugalomba vonult. A III. oszt. vaskoro
narendnek és a II. o. magyar érdemkereszt
nek a csillaggal tulajdonosa, önál ló műve: 
A Magyar Alföld. Tanulmányai különböző 
lapokban jelentek meg. A Magy. Tud. Aka
démia tagja. 

Kaas Albert (báró), egyet. ny. r. t anár , 
szül. Bpest, 1885 jún. 10. Középiskolai tanul
mányainak elvégzése után a bpesti egyetem 
jogi és fii. szakát hallgatta, majd jog- és 
államtudori oklevelet nyert. 1917. Bereg me
gyében országgyűlési képviselővé választot
ták; a második nemzetgyűlésen a gödöllői 
választókerületet képviselte. 1926. a bpesti 
közgazdaságtudományi fakultás m.-tanárává 
képesítették. 1927. ny. rk. tanár, 1928. ny. r. 
tanár lett. Irodalmi működése: A szuvereni
tás és Magyarország viszonya Ausztriához, 
Az alkotmányfejlődés tényezői. Ezenkívül szá 
mos tanulmányt és szakcikket írt. 

Kabók Lajos, a Vas- és Fémmunkás-Szö
vetség elnöke, orsz.-gyűl. képv., szül. Sze
ged, 1884. A polgári iskola négy osztályá
nak elvégzése után a géplakatosságot, majd 
a műszerészmesterséget tanulta ki. Tevé
keny résztvett a munkásmozgalom megszer
vezésében. 1918. a Vas- és Fémmunkás-Szö
vetség tisztviselője, majd elnöke lett. A 
kommün bukása óta a szociáldemokratapárt 
vezetőségében vezetőszerepet tölt be. Az 
1922-i nemzetgyűlési választáson a tatabá
nyai kerület választotta meg szociáldemok
rata programmal. Az 1926. összeült ország
gyűlésbe Bpest III. választókerülete küldte be. 

Kabos Gyula, színművész, szül. Bpest, 1888 
márc. 17. Tanu lmánya inak befejezése után 
több vidéki színházban működöt t , majd 1913. 
a bpesti Király Színház tagja lett. 1914. Ber

l inben szerepelt, majd visszajötl Bpestre és 
az orfeumokban lépett fel. 1920. az And-
rássy-úti Színházban, valamint az Unió szín
házaiban játszott. 1924. a Vígszínházhoz 
szerződött, de másut t is fellépett. Később a 
F öv. Operettszínház tagja, majd 1929. igaz
gatója lett. Egyike a legkiválóbb magyar ko
mikusoknak, akinek humoros alakításai is 
mélységesen emberiek. Legnagyobb sikereit 
a Jégcsap, a Válóperes hölgy, a Waterlooi 
csata és a Brodway c. darabokban arat ta . 

Kacskovics Lajos (daruvári) , ny. al ispán, 
felsőházi tag, szül. Benedekpuszta, 186L A 
bpesti egyetem jogi ka rán tanult, majd "So
mogy vmegye szolgálatába lépett. 1889. Tab 
szolgabírája, 1893. Csurgó főszolgabírája, 
majd 1907 óta 1918. történt nyugalombavo
nulásáig a vmegye alispánja volt. Érdemei
ért a gazdasági főtanácsosi címet kapta. A 
Somogymegyei Gazdasági Egyesületnek, va
lamint a Vöröskeresztegyletnek elnökévé vá
lasztották. Somogy megye felsőházi képvi
selője. 

Kacziány Aladár, festőművész, szül. Nóg-
rádsurány, 1887 okt. 15. Középiskoláit Buda
pesten, művészeti tanulmányai t Bpesten, to
vábbá a római angol képzőművészeti akadé
mián és Firenzében végezte. 1912. állított ki 
először a Műcsarnokban, ahol Csillagok felé 
és Contessa C. B. c. képeivel szerepelt. Ettől 
kezdve a Műcsarnoknak és a Nemzeti Sza
lonnak ál landó kiállítója lett, résztvett to
vábbá a magyar kormány által külföldön 
rendezett reprezentatív kiállí tásokon is. Díjai: 
Herbert Viktor-díj (Női portré), báró Rudich-
díj (Női arckép), Pestvárm. díja (Orfeusz), 
kitüntető elismerés (Szent éjszaka). Erősen 
egyéni művészetét prerafaelitikus vonás jel
lemzi. A Szövetség Művészeti Társaság ala
pító művésztagja. A Képzőművészeti Társaság 
örökös törzstagja, a Képzőművzek Orsz. Egye
sületének rendes tagja. 

Kacziány Géza, min. tanácsos, író, szül. 
1856. Középiskoláinak elvégzése u tán a bu
dapesti egyetemen letette az ál lamtudományi 
államvizsgát, majd filozófiai tanulmányokat 
folytatott és elnyerte a bölcsészeti doktorá
tust. Tanulmányainak befejezése u tán hosz-
szabb ideig működöt t , mint ref. lelkész, majd 
állami szolgálatba lépett és fokozatos előlép-



Kacziány 2 6 7 Káger 

telesek után miniszteri tanácsossá nevezték 
ki. Kora ifjúsága óta foglalkozik irodalom
mal. Hosszabb időt töltött Amerikában, ahol 
a magyar ref. egyházak szervezése körül 
szerzett érdemeket. Első önálló könyve Sze
gedi igazságszolgáiatás c. 1877. jelent meg. 
Ettől kezdve rendszeresen jelentek meg kü
lönböző lapokban szépirodalmi, kritikai és 
jogi közleményei. Több történelmi és iroda
lomtörténeti értekezése is megjelent. Ezek: 
Petőfi, Görgey és a Magyar memoáriroda
lom, általánosan ismertek. Nagy szolgálato
kat tett a magyar irodalomnak külföldön 
való népszerűsítése érdekében is. 130 Petőfi
verset fordított németre és 60-at angolra. K. 
ültette át magyarba többek között Rabindra-
nath Tagore költeményeit is. Számos sikerült 
novellát írt a katonaéletből. 1886. megjelent 
Die Wehrkraft Österreich-Ungarn's in der 
zwölften Stunde c. katonai szakművével nagy 
feltűnést keltelt. K. hosszú ideig volt az Or
szágos Pedagógiai Könyvtár és a Tanszer
múzeum elnöke. 

Kacziány Ödön, festőművész, szül. Ma
rosvásárhely, 1852 jan. 8. Középiskoláit Ko
lozsvárott, Aradon és Bpesten, festészeti ta
nulmányait Münchenben, Bécsben és Parisban 
végezte. Tanulmányainak befejezése u tán kö
zépiskolákban tanított, majd 1893. a fővá
rosba költözött és attól kezdve minden jelen
tősebb hazai és külföldi kiállításon résztvett. 
Velencében kollekív kiállítást rendezett és 
Holdfény a Dunán c. képét az olasz király 
vásárolta meg. Képeivel számos hazai és kül
földi előkelő díjat nyert. Művészetét eredeti 
felfogás és érzéseinek hangulatok útján való 
kifejezése jellemzi. Nevezetesebb művei: Piéta, 
Halálciklus: A halál vándorlásai címen, A 
sírbatétel, Szfinx, Eger ostroma, Béla király 
búcsúja, stb. Művészeti író, számos napilap
nak és művészeti folyóiratnak munkatársa . 

Kádár Béla, festőművész, szül. Bpest, 
1877 jún. 14. Középiskoláit és a Képzőművé
szeti Főiskolát Bpesten végezte, majd Mün
chenben és Parisban folytatta tanulmányait . 
1906 óta résztvesz a Műcsarnok és Nemzeti 
Szalon kiállításain. 1922-ig a natural is ta 
irány híve volt, 1922. Berlinbe ment és ott 
Der Sturm expresszionista művészek csoport
jához csatlakozott. Képei a csoport világszerte 
rendezett kiállításain feltűnést keltettek. Két 
festménye a Viszontlátás és az Anya a gyer
mekkel széleskörű sajtóvitát vont maga után. 
Utóbbi festménye egy new-yorki magángyűj
teményben van. A báró Kohner, a Szolnoki 
művésztelep és a Nemes Marcell-díj nyertese. 
A K. U. T. tagja. 

Kádár Endre, író, szül. 1887. A legújabb 
magyar irodalom legizmosabb és legegyénibb 
tehetségei közé tartozik.. Analitikus író, aki 
alakjait, életük minden vonatkozásában, jel
legzetes módon eleveníti meg. A kollektív iro
dalmi irány követője. Hangjából erősen ví
vódó lélek szól. Balalajka c. regényt adott 

ki. .4 szerelem elmegy c. színmüvével jelen
tős irodalmi sikert aratott . 

Kádár Gyula, r.-t. ügyv. igazg. szül. 
Abony, 1872 nov. 19. A kereskedelmi iskolát 
Bpesten végezte, utána* pedig Aradra, a Neu-
man-féle gőzmalomba és szeszgyárba került. 
Pár évi ittléte után mint irodafőnök a ve
lencei , ,Anna"-gözmálom és malátagyárhoz 
került, ahol közel 10 évet töltött, majd pedig 
a selypi cukorgyár kereskedelmi vezetője lett. 
1912. a szolnoki cukorgyár ügyvezető igaz
gatónak hívta meg és ő szervezte meg a cu
korgyár adminisztrációját; érdemeinek elis
meréséül a társaság igazgatósági tagjává vá
lasztották. K. a Szolnok városi ipartelepek 
igazgatóságának elnöke és az ő érdeme az 
ipartelep teljes átszervezése és mai kedvező 
anyagi helyzetének megalapozása. A város 
társadalmi életének jelentékeny alakja, a 
vármegye törvényhatóságának és a város 
képviselőtestületének tagja, helyet foglal több 
bizottságban, a szolnoki felsőkereskedelmi is
kola felügyelőbizottságának munkájában te
vékeny részt vesz és igazgatósági tagja a 
Csongrádmegyei Cukorgyárnak, valamint a 
Szolnoki Hitelbank részv.-társaságnak. 

Kádár Lehel, író és újságíró, szül. Te
mesvár, 1884 jan. 18. A bpesti egyetem jogi 
ka rán tanult, majd 1909. újságírói pályára 
lépett és azóta több fővárosi napilap élén 
működöt t . 1903. kezdelt i rodalommal fog
lalkozni, számos novellát és regényt írt. A 
forradalmak u tán főként újságírással és po
litikával foglalkozott és egyike lett a jobb
oldali politikai újságírás vezéralakjainak. 
1929. megindította a Reggeli Újság c. hét
főnként megjelenő politikai lapot. Könyv
alakban megjelent regényei: A három ga
lamb, A Bagdadi vasút, A máriás tallér. 

Kadosa Marcel, ügyvéd és újságíró, szül. 
Kishegyes, 1874 ápr. 7. A bpesti egyetemen 
szerezte jogi doktorátusát . Eötvös Károly 
mellett eltöltött prakt ikus tanulmányainak 
befejezése óta a fővárosban folytai ügyvédi 
gyakorlatot . Vázsonyi Vilmos mellett ve
zetőtagja volt a demokra tapár tnak . Az Uj-
század, A Nép, majd a Szociálpolitikai 
Szemle c. folyóiratokat szerkesztette. Társa
dalmi, közgazdasági és politikai tanulmá
nyai különböző folyóiratokban, valamint a 
Magyar Hírlap hasábjain jelennek meg. 

Káger József, orszgyűl. képv., szül. Kasza
perpuszta, 1864. Középiskoláit Iglón, teoló
giai tanulmányai t Kassán végezte. Pappá 
szenteltetése u tán 1890. Boldogkőváralja plé
bánosa lett. A vármegye közéletében jelen
tékeny szerepet játszott. Megalakította a Hi
tel- és Fogyasztási Szövetkezetet, a Szőlő
építő Egyesületet és a Boldogköváraljai 
Földmíves Szövetkezetet. 1907. esperes, 1920. 
pápai prelátus lett. Jelentős irodalmi tevé
kenységet fejtett ki és álnév alatt számos röp
irata jelent meg. Dr. Fischer-Colbrie Ágoston 
püspök felszólítására megírta az első nép-
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szövetségi füzetet. Annak idején a nemzeti 
ellenállásnak aktív szereplője volt. Az 1926. 
összeült országgyűlésre a gönci kerület 
küldte be egységespárti programmal. 

Kahlich Endre , oki. gazda, v. magy. kir. 
gazd. felügyelő, szül. őscsanád, 1895 aug. 24. 
Középiskoláit Kalocsán, jogi tanulmányait 
Bpesten és a mezőgazdasági akadémiát Né
metországban végezte. Tanulmányi évei alatt 
főmegbizottja volt a Mefhosznak a Deutsche 
Studentenschaftnak és 1921. megszervezte az 
első magyar-német diákcsereakciót. A leip-
zigi nemzetközi diákkongresszuson a magyar 
diákság képviselője volt. Elnöke volt a hallei 
magyar egyletnek és a külföldi diákok hallei 
csoportjának. Részivett a háborúban és a III. 
oszt. katonai érdemkeresztet, a Signum Lau-
dist, a nagy- és kisezüst vitézségi érmet, a 
Károly-csapatkeresztet és a német katonai ér
demérmet kapta meg. 

Kakujay Károly, gépészmérnök, orszgyül. 
pótképviselő, szül. Nagykikinda, 1863 jan. 
8? Középiskoláinak befejezése után műegye
temi tanulmányokat folytatott és mérnöki 
oklevelének megszerzése után állami szolgá
latba lépett. Eleinte az ál lamvasutak mis
kolci telepén dolgozott, majd mint főmér
nököt különböző posta- és távirdaigazgató-
ságokhoz osztották be. 1896. a pozsonyi 
elektromos vasút igazgatójává nevezték ki. 
1903—1907. a Budapest—budafoki helyiér
dekű vasút igazgatója, 1907—1914. a Rész
vénytársaság Villamos és Közlekedési válla
latok számára (Trust) h. igazgatója, azontúl 
1928-ig magánmérnöki gyakorlatot folyta
tott. Jelentékeny irodalmi munkásságot fejt 
ki, több önálló munkája jelent meg. 1926. 
a demokratapárt listáján a pesti északi ke
rület pótképviselője lett. Jelenleg a Besz-
kárt igazgatója. A törv.-hat. biz. tagja volt. 

Káldor Adolf, főorvos, szül. Modor, 1882 
aug. 10. Középiskoláit és az egyetemet Buda
pesten végezte, ahol orv.-tud. oklevelet nyert . 
Tanulmányainak befejezése u tán a pécsi köz
kórház orvosa lett, majd 1908. mint s.-orvos 
a bpesti Szt. István-kórházban működöt t . 
1909. Budafokon orvosi rendelőt nyitott. A 
háború alatt mint főhadnagy-orvos harctér i 
szolgálatot teljesített és számos kitüntetésben 
részesült. 1916. községi orvossá választották. 
1928. tisztiorvosi képesítést nyer t és Budafok 
várossá való átalakulása óta mint városi 
főorvos működik. A Csecsemőgondozó Inté
zet létesítésében tevékeny részt vett. 

Káldor Gyula, ügyvéd, szül. Kerény, 1870. 
UBjn as^zafajaq TieutB£uBtamuT?i xuiaiaXSg 
1898. nyerte el ügyvédi oklevelét. Ügyvédi 
működése alatt főképen bűnügyekben fejtett 
ki nagy tevékenységet és ebben a minőségé
ben, különösen az esküdtbíróság idején, je
lentős védői sikereket aratott . Komoly ér
demeket szerzett az ú. n. zugbankárok üzel-
meinek leleplezésével. A német kormány a 
Bpesten székelő német külügyi képviselet 

jogtanácsosává nevezte ki, mely minőségé
ben közel két évtizede működik. A proletár-

| d iktatúra alatt nagy érdemeket szerzett az-
! zal, hogy a diplomáciai testülettel való kap

csolatai révén, számos magyar állampolgár
nak védelmet és támogatást nyújtott . Ezen 
ténykedései miatt a kommunis ták letartóz
tatásba helyezték és csupán az akkori német 
főkonzul, Fürstenberg-Stammheim gróf eré
lyes közbelépésére, sikerült kiszabadulnia. 
1917. a Bpesti Ügyvédi Kamara választ
mánya az Országos Bírói és Ügyvédvizsgáló 
Bizottság tagjává választotta, ahol 1928-ig 
működött , amikor is az ügyvédi kamara fel
terjesztésére a Kir. Kúria Ügyvédi Tanácsá
nak tagjává nevezték ki. Számos társadalmi 
és kari tat ív egyesület tagja. A kormányzó 
kormányfőtanácsosi címmel tüntette ki. 

Kalkbrenner Antal, reálgimn. igazg., szül. 
Oravicabánya, 1875 nov. 19. Középiskolai ta
nulmányait Fehér templomban végezte, tanári 
oklevelét a bpesti tud. egyetemen szerezte 
meg. 1907. igazgatónak nevezték ki a karán-
sebesi főgimnáziumhoz. Ez időben mint kor
mánybiztos számos kiküldetést nyert a haza; 
román tannyelvű középiskolákhoz és 1916. 
a karánsebesi románnyelvü tanítóképző min. 
biztosa volt. A háborúban résztvett és a Sig
num Laudist és a Károly-csapatkeresztet kapta 
meg. Az erdélyi román betörés alkalmával 
sem szüntette be a tanítást és ezért a II. oszt. 
polg. hadiérdemkereszt adományozásában ré 
szesült. 1920. a jászberényi főgimn. igazga
tója lett, 1925 óta pedig az V. rangosztály
ban mint a bpesti X. ker. tisztv. telep áll. Szé
chenyi István reálgimnáziumának igazgatója 
működik. Tevékeny résztvevője volt a dél
vidéki magyarság társadalmi életének, a ma
gyar pedagógiai kar egyik kimagasló, érté
kes tagja. 

Kállay András (nagykállói), földbirtokos, 
szül. Nagykalász, 1875 jan . 7. A bpesti 
egyetemen folytatott jogi t anu lmánya inak 
befejezése u tán nagykalászi b i r tokának ke
zelését vette át. A vármegyei közéletben 
nagy szerepet töltött be. Az első nemzet
gyűlésbe a kemecsei kerület mandá tumával 
ju to t t be pár tonkívül i p rogrammal . 

Kállay Klálmán, egyet. ny. r. t anár , szül. 
Pápa, 1890 okt. 11. Középiskolai tanulmá
nyainak elvégzése után a pozsonyi ág. ev. 
teológiára iratkozott, majd az utrechti egye
tem hallgatója lett. Lelkészi vizsgáit a pápai 
ref. hi t tudományi akadémián tette le. A há
borúban tábori lelkészként vett részt. 1918. 
az újjászervezett romániai egyházmegye es
peresévé nevezték ki. Még működésének meg
kezdése előtt menekülnie kellett. 1919. Pápán 
teológiai magántanár i képesítést nyert. 1920— 
1923. a magyarországi ref. egyház konvent
jének t i tkára és a bpesti teológia előadó
magántanára volt. 1923. a Pázmány Péter 
Tud. Egyetem bölcsészeti karán a sémi filo
lógiák szakcsoportján doktor rá avatták. Ké-
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söbb a tiszántúli réf. egyházkerület lelkész
képző intézetének bibliai tanszékébe válasz
tották be. A magyar gyermekek hollandiai 
nyaraltatása érdekében jelentős munkát vég
zett. 1928. a debreceni tud. egyetem hit tudo
mányi karához hívták meg és ny. r. tanárrá 
nevezlek ki. A Magyar Prot. Írod. Társ. vá
lasztmányának és I. osztályának, a debreceni 
Tisza István Tud. Társ I. osztályának r. 
tagja. Szakirodalmi munkássága jelentős. 
Legkiemelkedőbb müve: Az Ótestamentum fel
fogása a halál utáni életről. A bpesti Sylves-
ter-nyomda kiadásában megjelenő Bibliai 
Lexikon társszerkesztője. 

Kállay Miklós (nagykállóí), kereskedelem
ügyi államtitkár, szül. Nyíregyháza, 1887 
jan. 23. Középiskoláinak elvégzése után a 
bpesti, párisi, londoni és genfi egyetemeken 
végzett jogi tanulmányokat. A jogi és állam
tudományi doktorátus megszerzése után 
Szabolcs megye szolgálatába lépett. 1918. 
mint lb. főszolgabíró lépett ki a megyei szol
gálatból. A Tiszántúli Mezőgazdasági Kama
rának megalakulása óta tagja volt, majd 
elnökké választották A Tiszántúli Automo
bil-Klubnak ugyancsak elnöke. 1922. Sza
bolcs és Ung megye főispánjává nevezték ki. 
A vm. gazdasági, kulturális és társadalmi 
életének fellendítésében fáradhatat lan tevé
kenységével kiváló érdemeket szerzett, ame
lyeknek elismeréséül 1926. a II. o. magyar 
érdemkereszttel tüntet ték ki. Dezseőffy 
Aurél kereskedelemügyi ál lamtitkár nyugalom
bavonulása után 1929. a kereskedelemügyi 
minisztérium politikai ál lamtitkárává nevez
ték ki. 

Kállay Miklós, a budapesti kir. í télőtábla 
tanácselnöke, szül. Alsószend (Abaúj m.), 
1871. Középiskoláit Iglón, egyet, tanulmá
nyait Bpesten végezte. 1891. mint joggya
kornok közszolgálatba lépett és 1892. a bu
dapesti egyetemen jogi doktorátust szerzett. 
1898. a nyíregyházai kir. törvényszék albírája 
lett. 1899. Bpestre helyezték át, ahol 1906. 
mint a sajtóügyeket vizsgáló albíró működöt t . 
Ugyanezen évben a kir. büntetőtörvényszék
hez tvszéki bíróvá nevezték ki. 1912—1914. 
a kir. büntetőtörvényszék főtárgyalási el
nöke volt. 1914. mint a bpesti kir. ítélőtábla 
bírája és az 1. sz. büntetőtanács előadója 
működött és 1921. a bpesti kir. í télőtábla 
tanácselnökévé nevezték ki. Azóta a IV. 
sz. büntetőtanács vezetője. K., akit a jogász
körökben a bölcs bíró melléknéven emle
getnek, tanácsa élén leginkább a testi biz
tonság ellen elkövetett bűnügyekben ítélkezik. 

Kállay Tamás (nagykállóí), régiségkeres
kedő, szül. Kemecse (Szabolcs m.), 1878 
nov. 25. Középiskoláit Bpesten, az egyete
met Kolozsvárott végezte, ahol ál lamtudo
mányi oklevelet szerzett. Tanulmányainak 
befejezése után mint vármegyei aljegyző 
Szabolcsban működött. 1905. a székelyud
varhelyi kerület 48-as függetlenségi program

mal országgyűlési képviselővé választotta. 
1909. Jus th Gyula vezetése alatt álló párthoz 
csatlakozott és 1910. újból orsz.-gyül. képv. 
lett. Rövid ideig pártonkívüli p rogrammal 
működött , majd a munkapár tba lépett. A 
háború alatt mint főhadnagy harctéri szol
gálatot teljesített. A katonai érdemkereszt 
III. oszt. és a Signum Laudisszal tüntették 
ki. A leszerelés után szabolcsi gazdaságában 
működöt t , majd egységespárti p rogrammal 
Kemecse kerületének nemzetgyűlési képvise
lője lett. Később a kereskedemi pályára lé
pett. Bpest törv.-hat. bizottságának tagja és 
mint ilyent, választották a felsőház pót
tagjává. 

Kállay Tibor (nagykállóí), v. pénzügymi
niszter, orsz.-gyűl. képv., szül. Bpest, 1881 
jan. 6. Középiskolai tanulmányainak befeje
zése u tán a bpesti tud. egyetem jogi kará
nak hallgatója volt, ahol jogtudorrá avat
ták. Működését a bpesti pénzügyigazgatóság
nál kezdte, mint fogalmazói gyakornok, majd 
a IV. ker. adófelügyelőséghez helyezték át. 
1906. a pénzügyminisztérium pénzügyőrségi 
ügyosztályába, rövidesen pedig a költség
vetési ügyosztályba került mint pénzügy
miniszteri fogalmazó. 1911. az ügyosztály 
vezetésével bízták meg. 1918. főosztályveze^ 
tővé és min. tanácsossá nevezték ki. A for
radalom alatt nem teljesített szolgálatot. 
1919. a javaslatára létesített felszámoló hi
vatal elnöke lett és ugyanakkor kinevezték 
külügyminiszteri á l lamti tkárrá . 1920. újra a 
pénzügyminisztériumban szolgált és az adó
zási appará tus kiépítését végezte, majd 
pénzügymin. á l lamti tkárrá minősítették át. 
1921. elvállalta a pénzügyminiszteri tárcát . 
Programmjául elsősorban az egyenesadók 
reformját, a pénzügyi adminisztráció egy
szerűsítését és a költségvetési egyensúly 
helyreállítását tűzte ki. A világjelenséggé 
hatalmasodot t pénzügyi válság azonban mi
nisztersége alat t is folytatódott, úgy hogy te
vékenységét a külföldi kölcsön megszerzé
sére és a reparáciős kérdések megoldására 
kellett i rányítania. Az ezzel kapcsolatos tör
vényjavaslatok parlamenti tárgyalása előtt 
lemondott és a Házban csak mint azok elő
adója képviselte javaslatait . A második nem
zetgyűlésbe Nyíregyháza es Nagykanizsa vá
lasztotta meg, majd az országgyűlésbe egy
ségespárti p rogrammal Nagykanizsa és Bu
dapest III. kerülete küldte be. Nagy érde
mei vannak az Orsz. Takarékossági Bizott
ság működése körül . Miután a kormány az 
állami költségvetés növelését nem szüntette 
meg, 1928. kilépett az egységespártból és 
egyben mandá tumáró l le is mondott . Nagy
kanizsa azonban pártonkívüli ellenzéki p ro
grammal újból megválasztotta. K. a magyar 
polgári ellenzék egyik legtekintélyesebb ve
zéralakja. Gyakran felszólal a Házban, fő
ként közgazdasági kérdésekben, amelyeknek 
nagy szakértője. A Pesti Magyar Kereske-
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dclmi Bank igazgatóságának tagja. Az Inter
parlamentáris Keresk. Konferencia magyar 
csoportjának elnöke. Az 1926. évi budapesti 
képviselőválasztások szervezésére alakult 
Polg. Egység Klubjának megalapítója. 

Kállay Ubul (nagykállói), v. főispán, szül. 
Oros, 1875 júl. 8. A bécsi Teréziánumban 
nevelkedett, majd a bécsi és bpesti egyete
meken folytatott jogi tanulmányokat . Ma
gyar családtörténeti kutatásokkal és heral-

_ dikával behatóan foglalkozott. A Genealógiai 
Társaság igazg., választm. tagja. 1905. a 
veszprémi kerület képviselővé választotta 
függetlenségi és 48-as programmal. A koa
líciós kormány alatt Csík megye főispánja 
volt. 1910. a csíkszeredai kerület Kossuth-
párti programmal választotta képviselőnek. 

KáJiay Zoltán, (nagykállói), min. tan., 
szül. Puszla-Vadas, 1884 jún. 17. Középisko
láit Bécsben, egyetemi tanulmányait Bécs
ben és Budapesten végezte és az utóbbi 
egyetemen tudori oklevelet nyert. 1907. állami 
szolgálatba lépett. A pénzügyi szakvizsga le
tétele után 1909. a pénzügyminisztériumba 
osztották be, ahol 1918-ig az elnöki osztály
ban működött. Az elnöki osztályból a hitel
osztályba osztatott be. hol rövidesen a jegy
bank, deviza- és valutaosztály vezetője lett, 
amely osztály ügykörébe később a nemzet
közi vegyes döntőbíróságok, a felülvizsgáló 
és kiegyenlítő hivatal, valamint a trianoni 
békeszerződés 231. és 232. cikkei rendelkezé
seinek megfelelő nemzetközi clearingmegál-
lapodások ügyei is besoroztattak. 1922. a 
min. tanácsosi címet és jelleget kapta meg, 
majd 1924. min. tanácsossá nevezték ki. A 
háború alatt a Ferenc József-rend lovag
keresztjét és a II. o. polg. hadiérdemkeresz
tet kapta meg. 

Kallós Albert, h í r lapíró , szül. Budapes
ten, 1905 március 8. Középiskoláit Budapes
ten, a közgazdasági egyetemet Par isban vé
gezte, ahol oklevelet nyert. A Pesti Tőzsdé
nek 1927 óta belső munkatársa . 

Kallós Bertalan, ny. h. á l lamti tkár , szül. 
Bpest, 1869 dec. 16. A bpesti József-műegye
temen tanult és a gépészmérnöki diploma 
elnyerése után a Máv-nál, majd az iparfel
ügyelőségnél működött, ahonnan a kereske
delemügyi minisztérium iparfejlesztési osz
tályába osztották be, melynek a háború 
alatt vezetője volt. A kommün után h. ál
lamtitkári címmel nyugalomba vonult. Tagja 
volt a bukaresti békedelegációnak. Köz
hasznú tevékenységéért számos kitüntetésben 
részesítették. Nyugdíjaztatása után a hazai 
textiliparban vállalt vezetőszerepet és egyik 
kezdeményezője volt a textilipari szakiskola 
megalapításának. Számos közgazdasági és 
műszaki cikke jelent meg a hazai szak
lapokban. 

Kallós Ede, szobrászművész, szül. Hód
mezővásárhely, 1866. Középiskoláinak elvég
zése után Bpesten, majd Parisban folytatott 

Kálmán 

művészeti tanulmányokat . Először a Műcsar
nokban kiállított Dávid c. alkotásával kel
tett feltűnést. Művei között legsikeresebb al
kotásai a Budapest tereit díszítő Vörösmarty 
Mihály és az I rányi Dániel szobor. A buda
pesti Kerepesi-temetőben állanak Kozma 
Sándor, Bánffy Dezső báró és Bartha Mik
lós csodálatosan szép és dekoratív sírkövei. 
Számos vidéki város részére mintázott em
lékműveket, amelyek közül a békésgyulai 
Erkel Ferenc-szobor, a nagykárolyi Kölcsey-
és a nyíregyházai Bessenyey-szobor a leg
kiemelkedőbbek. Számos hazai, valamint 
külföldi érem és pályadí j nyertese. 

Kallós Ede, t anár és író, szül. Budapest, 
1882 júl. 22. Budapesti és berlini egyetemi 
tanulmányainak elvégzése után 1911. a tiszt
viselőtelepi, később a Kölcsev-reálgimnázium 
tanára lett. 1910—1921. tagja volt a Magy. 
Tud. Akadémia klasszika-filológiai bizottsá
gának. Nagyszámú, értékes tanulmánya je
lent meg a klasszika-filológia és az ókori 
vallástörténet köréből. Önálló művei: Ho-
meros és Archüochos, Megjegyzések és ex-
kurzusok Archilochoshoz, Görög-római val
lástörténet és mitológia (2 kiadás) , Görög 
élet és műveltség, Sappho, A magasztosság 
az írómüvészetben (Longinos görög érteke
zésének fordítása), Verborgenes Wissen, 
Regélnek a múzsák. 

Kallós Henrik, ügyvéd, szüi. Győr, 1870 
okt. 10. Középiskoláit Győrött, az egyetemet 
Bpesten végezte. 1905. Győrben ügyvédi iro
dát nyitott. Számottevő tagja a város társa
dalmi és kulturális életének, az izr. hitköz
ség és az iskolaszék elnöke, az ügyédi ka
mara választmányának és fegyelmi bíróságá
nak, a vin. törv.-hatóságának és közig, bi
zottságának tagja. Több helyi iparvállalat 

és pénzintézet ügyésze. Egyházi lapokban a 
hitéletre vonatkozó számos cikke jelent meg. 

Kallós János , főszerkesztő, szül. Bpest, 
1891 okt. 14. Iskolai tanulmányait Bpesten 
végezte. Egész fiatalon lépett az újságírói pá
lyára és amikor Az Est c. napilap megindult, 
e lapba már közgazdasági cikkeket írt. Ké
sőbb a Pesti Napló közgazdasági munka
társa, majd 1917. az Az Újság közgazdásza 
lett. Két évvel később, 1919. megalapította a 
Pesti Tőzsde c. gazdasági, pénzügyi, ipari és 
kereskedelmi szaklapot, amelynek ma is fő
szerkesztője. Saját lapjának a főszerkesztése 
mellett 1921—1925, a Nemzeti Újságnak és 
az Új Nemzedéknek is közgazdasági szer
kesztője volt. E r r e az időre esik a Kallős-
íéle pénzügyi kompasz megjelenése, ame
lyet 1923 óta szerkeszt. Sokoldalú elfoglalt
sága mellett még számos külföldi lapnak a 
budapesti szerkesztője. Az újságíró társada
lom életében tevékenyen vesz részt, többek 
között igazgatósági tagja az Újságírók Sza
natórium Egyesületének is. 

Kálmán Dezső, (kisóci és szentandrási), 
ny. min. osztálytanácsos, szül. Budakeszi, 
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1886 júl. 12. Középiskoláit Nagyszombaton 
és Nagykőrösön végezte. Egyetemi tanulmá
nyait Budapesten folytatta, hol a diákság 
egyik vezéreként az Egyetemi Körnek több
ször elnöke, a Diákszövetségnek egyik meg
szervezője és első főtitkára volt. 1910. lépett 
a kereskedelemügyi minisztérium kötelékébe. 
A minisztérium rövidesen Münchenbe küldte 
szaktudósítóként, hol megszervezte a magyar
ságot. Münchenben megvetette a Magyar Ház 
alapját. A háborúban bevonult és több ki
tüntetést kapott. A király aranysarkantyús 
vitézzé avatta. Utána rövid ideig az átmenet
gazdasági minisztériumban, majd a honvé
delmi minisztériumban teljesített szolgálatot. 
A forradalmak alatt résztvett a MOVE meg
szervezésében. 1924. nyugdíjaztatását kérte. 
Az iparművészet terén is figyelemreméltó te
vékenységet fejtett ki. A magyar motívumok 
egyik legalaposabb ismerője. Az irodalom
ban is sikerrel működik. 1920. a \7árszínház 
bemutatta Hunor és Magor c. művét. 1906. 
a Nemzeti Szalonban kiállított festménye di
cséretben részesült. Jelenleg az „Annuitás" 
igazgatója. 

Kálmán Ferenc, malomigazg., szül. Deb
recenben, 1895 máj. 23. Középiskolái után a 
magángazdaságban helyezkedett el és közben 
a debreceni egyetemen folytatta tanulmá
nyait. A háborút mint főhadnagy küzdötte 
végig. Többször megsebesült. A forradalmak 
után néhány esztendeig Debrecenben műkö
dött, majd 1922 óta több vidéki malom köz
ponti vezetését intézi a fővárosban. Évekkel 
ezelőtt Hódmezővásárhelyen háziipari kézi
munkaüzemet alapított, mely 800 munkást 
foglalkoztat. Több külföldi kiállításon mu
tatta már be a magyar háziipar termékeit. 

Kálmán Gusztáv (kisóci és szentandrási) , 
v. b. t. t., ny. államtitkár, szül. Szenicén, 1859 
aug. 4. Egyetemi tanulmányainak elvégzése 
után 1882. az Országos Statisztikai Hivatal 
segédfogalmazójává lett. 1895. a kereskede
lemügyi minisztériumba t i tkárrá nevezték ki, 
1907. már miniszteri tanácsos volt és 1910. 
Hieronymi akkori keresk. miniszter politikai 
államtitkárként vette maga mellé. Ez évben 
országgyűlési képviselővé választották Zsol
nán, Esztergomban és Kolozsvárott. Utóbbi 
kerületet az összeomlásig képviselte. K. szé
leskörű közgazdasági irodalmi tevékenységet 
fejtett ki. Cikkei és értekezései a Nemzet
ben, a Honban és a Budapesti Hírlapban 
jelentek meg. Sokévi közéleti működése alatt 
a Szent Száva-rend és a Danilo-rend nagy
keresztjét kapta meg a külföldön is elismert 
munkásságáért. Rendes tagja a Magyar Sta
tisztikai Társaságnak, ügyvezető elnöke a Ma
gyar Iskola Szanatóriumnak és elnöke több 
ipari és kereskedelmi részvénytársaságnak. 

Kálmán Henrik, h, bankvezérigazgató, 
szül. Bpest, 1881 dec. 31. Iskolai t anu lmánya i 
után a Magyar Kereskedelmi r.-t. szolgála
tába lépett, amelynek később igazgatója lett, 

1920., amikor a részvénytársaság az Angol-
Magyar Bankká alakult át, ügyvezető-igaz
gatóvá nevezték ki. A banknál 30 éve teljesít 
szolgálatot. Eredményes közgazdasági mun
kásságának elismeréséül kincstári főtaná
csossá nevezték ki. 

Kálmán István, szövetkezeti igazg., orsz.-
gyül. képv., szül. Szécsény, 1867. Bpesten 
í'elsőipari és keresk. tanulmányokat folyta
tott, majd a kereskedelmi pályára lépett. 
Túrán megalapította az O. K. H. és a Han
gya fiókjait, amelyeknek vezetésében a meg
alapítás óta résztvesz. 1906 óta Pest vm. th. 
bizottságának tagja. Az első nemzetgyűlésen 
a turai választókerületet képviselte, a máso
dik nemzetgyűlésbe ugyancsak a turai vá
lasztókerület küldötte be egységespárti pro
grammal. Az országgyűlésbe képviselővé régi 
kerülete választotta, ugyancsak az egységes^ 
pár t programmjával . 

Kálmán Jenő, ügyvéd, országgyűlési 
képv., szül. Ságvár, 1875 okt. 15. Középisko
láit Csurgón végezte, majd Bpesten nyert 
ügyvédi oklevelet. 1890. Tabon nyitotta meg 
ügyvédi irodáját és ettől kezdve a vm. poli
tikai és egyházi életében fontos szerepet ját
szik. 1925. egységespárti programmal nem
zetgyűlési képviselőjévé választotta a tabi 

kerület. 1927. újból a par lamentbe küldték 
választói. Az országgyűlésben leginkább igaz
ságügyi és a ref. egyházat érdeklő kérdések
kel foglalkozik. Tagja Somogy vm. törvény
hatóságának, a ref. egyházmegye gondnoka 
és a kaposvári ügyvédi kamara elnökhelyet
lese. 

Kálmán Jenő, h í r lapíró , szül. Szakcs, 1887 
Középiskoláit Kaposvárott , jogi tanulmányai t 
Bpesten végezte. 1910. a hírlapírói pályára 
lépett. Munkatársa volt a Független Magyar
országnak, A Napnak és a Színházi Életnek, 
melyet 1914-ig szerkesztett. A háború alatt 
harctéri szolgálatot teljesített és orosz fog
ságba került. Hazatérve folytatta hírlapírói 
működését és a fővárosi lapok hasábjain igen 
sok humoreszkje, novellája és verse jelent 
meg. 

Kálmán László, polg. isk. igazgató, szül. 
Sárvár, 1887 szept. 17. A tanárképző főis
kola elvégzése u tán 1909. a zilahi polg. isk. 
t aná ra lett. A h á b o r ú b a n az orosz fronton 
fogságba esett, a h o n n a n 1918 végén kerül t 
haza. Ekkor kerül t a sárvár i polg. iskolá
hoz, amelynek 1926 óta igazgatója. 

Kálmán Oszkár, operaénekes , szül. Kis-
szentpétervár, 1890 jún. 18. Középiskoláit Lú
goson végezte és a pancsovai ker. akadémián 
érettségizett. Énektanulmányai t Bpesten vé
gezte, majd külföldön folytatta. 1913. a M. 
Kir. Operaház tagja lett, majd 1927. a berlini 
Staatsoperhez szerződött, ahol Klemperer fő-
zeneigazgató mellett dolgozott, kétévi távollét 
után visszahívták a bpesti Operaházhoz és 
azóta ott működik. Számos külföldi város
ban vendégszerepelt nagy sikerrel. A háború 
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alatt a II. ο. hadiékítményes vöröskereszttel 
tüntették ki. 

Kálmán Ödön ügyvéd, szül. Gyöngyös, 
1869. Tanulmányai t Gyöngyösön, Beszterce
bányán és Bpesten végezte, majd Újpesten 
ügyvédi irodát nyitott. Az újpesti izr. hit
községnek 26 éve elöljárója és kilenc éve 
elnöke. Számtalan jótékonysági és kulturális 
mozgalmat hívott életre. Városi képviselő
testületi és megyebizottsági tag. 

Kálmán Sándor, r.-t. ügyvez. igazg., szül. 
Kalocsa, 1882 máj. 14. Egyetemi tanulmá
nyait Budapesten végezte, majd 1910. ügy
védi oklevelet szerzett. Kezdetben ügyvédi 
gyakorlatot folytatott, majd átvette családja 
fatermelő vállalatának vezetését. A háborús 
esztendők alatt katonai szolgálatot teljesí
tett. A Magyar Keményfaipari r.-t. igazgató
sági tagja és ügyvezető igazgatója. 

Kalmár Béla (nemes), á l lamr. főtaná
csos, szül. Nagylóc (Nógráv vm.), 1881 márc . 
δ. Középiskoláit Zsolnán, Egerben, Gyön
gyösön és Iglón végezte, majd a bpesti egye
temen államtudományi vizsgát tett. 1903. 
lépett a rendőrség szolgálatába. Először kü
lönböző ker. kapitányságokon működöt t , 
később a VII. és VIII. ker. kapitányság he
lyettes vezetője volt. Utóbb a IX., illetve a 
VII. kerületi rendőrkapitányság vezetésével 
bízták meg. 1919—22-ig a főkapitányságon 
mint detektívfőnökhelyettes működöt t . 1922. 
mint vezető, az V. ker. kapitányság élére 
került. A rendőri fegyelmi bizottság elnöke. 
A polgári hadiérdemkereszt III . osztályának, 
a jubileumi emlékéremnek, a polgári jubi
leumi keresztnek és a III. oszt. magyar ér
demkeresztnek tulajdonosa. 

Kalmár Sándor, kanonok , papnövelde
intézeti igazg., szül. Szabadka, 1860 aug. 26. 
Középiskoláit Szabadkán és Kalocsán, teoló
giai tanulmányait Bómában végezte. 1886— 
1888. Regőcén mint káplán működöt t , 1888— 
1922. Kalocsán teológiai tanár volt, majd 
kanonokká nevezték ki. A nagyobb papnö
veldeintézet igazgatója. Vmegyei bizottsági 
tag. 

Kalmár Tibor (kis- és nagybudai) , író, 
és zeneszerző, szül. Budapesten, 1893 aug. Ιδ. 
Középiskoláit Budapesten végezte. Mint lib-
rettista kezdte pályafutását, később egészen 
a zeneszerzésre tért át. Legismertebb dalai, 
melyeknek szövegét is ő ír ta: Mikor az est 
mesélni kezd. ősszel arra ébredünk, Repülj-
repülj hétpettyes, stb. óriási sikert arat tak. 

Káinoki Izidor (Vulpes), író, újságíró, 
szül. 1863. Tanulmányainak befejezése u tán 
újságírói pályára lépett. Számos napilap 
munkatársa volt. Jelenleg az Újság kötelé
kében működik. Szépirodalmi műveiben ele
ventollú, ötletes, társadalmi problémákat 
könnyedén boncoló írót ismertek meg olva
sói. Meséi érdeklődést keltőn fordulatosak. 
Önálló művei: Apa és fia, Apró komédiák, 
Az áldott lelkű Márta asszony, Veronikáék 

szerencséje, Dionysios füle, A kapitány me
séi, Igen, Czenczi. Karcolatai , novellái ismer
tek a napilapok hasábjairól . Vulpes név
vel jegyzett humoros karcolatait , legújabban 
pedig Apai intelmek c. rovatát, általános ér
deklődéssel olvassák. 

Káinoki Lajos, lapszerkesztő, szül. Buda
pest, 1883 szept. 29. Középiskolai tanulmá
nyainak befejezése u tán a bpesti tud. egye
tem bölcsészeti karának hallgatója volt. Jo-
gászkodása idején tárcákat és verseket írt 
fővárosi napilapok számára, majd az újság
írói pályára lépett. 1902. a Független Ma
gyarország munka tá rsakén t működött . Ké
sőbb a Polgár c. lapnál dolgozott, de rövi
desen A Hitel c. közgazdasági újságnál vál
lalt állást. Később a lap felelős szerkesztője 
és kiadója lett. 

Kalocsay Géza, kórház i főorvos, szül. 
Szatmár, 1889 aug. 12. Középiskoláit Szat-
máron, egyet, tanulmányai t Bpesten végezte. 
A Cunard Line Társaság hajóorvosa lett, majd 
a berlini fülészeti klinika gyakornoka. Végig-
küzdötte a háborút és két Signum Laudist, 
a vöröskeresztet és a Károly-csapatkeresztet 
kapta meg. A háború u tán a Rókus-kórház-
ban és a Zsidó-kórházban működöt t . 1923 
óta a Bródy-kórház gégészeti rendelésének 
főorvosa. Értékes orvosi szakcikkei a bel- és 
külföldi folyóiratokban jelennek meg. Az 
V. ker. Orvostársaság választmányi tagja. 

Kaltenecker Viktor, ügyvéd, felsőházi tag, 
szül. Székesfehérvár, 1879 jan. 29. A bpesti 
és genfi egyetemeken folytatott tanulmányo
kat, majd 190δ. Székesfehérvárott ügyvédi 
irodát nyitott. A Székesfehérvári Takarék
pénztár és Kereskedelmi Bank ügyésze. Szé
kesfehérvár város törvényhatósági bizottsá
gának, az ügyvédi k a m a r a választmányának, 
a róm. kat . egyházközségek megyei központi 
tanácsának tagja. 1927. Székesfehérvár vá
rosának felsőházi póttagja lett, majd Mátrai 
Rudolf lemondása u tán K.-t hívták be a 
felsőházba. 

Kammer Hugó, texti lgyáros, szül. Bécs, 
1874 márG. 13. Középiskoláit Bpesten vé
gezte, majd Késmárkon a textilipari főisko
lán tanult . Befejezvén tanulmányait , keres
kedelmi pályára lépett és a textilszakmában 
helyezkedett el. A Kammer Testvérek Textil
ipar r.-t. alelnöke, a Richards Richard Győri 
Finom Posztógyári r.-t. elnök-vezérigazgatója 
és számos más szakmai vállalat igazg. tagja. 
Ugyancsak igazg. tagja a Gyosznak és a 
Textilgyárosok Orsz. Szövetségének. 

Kammer Vilmos, r.-t. vezérigazg., szül. 
1874 okt. 8. Iskolai t anu lmánya i t Bécsben 
végezte, majd különböző kereskedelmi vál
la la toknál és pénzintézeteknél , mint tisztvi
selő működöt t . Ezen idő ala t t oly szakisme
retet szerzett, hogy a Kereskedelmi Bank 
fiókigazgatójává nevezte ki. 1913. megala
pította a Nagytétényi Sertéshízlaló és Hús 
ipari r.-t.-ot, amelynek vezérigazgatója lett. 
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A vállalatot az ország legnagyobb húlfeldol-
gozó intézményévé fejlesztette. A háború 
alatt, a közélelmezés terén fejtett ki igen 
értékes tevékenységet. A legválságosabb 
időkben csaknem egyedül gondoskodott a 
főváros húsellátásáról. Ezért kormányfőta
nácsosi címmel tüntették ki. A magyar ke
reskedelmi és közgazdasági életnek jelen
tős egyénisége. A sertésnagyvágó r.-t. vezér
igazgatója, a Barcai, Alföldi és a Miskolci 
Sertéshízlalók igazgatósági tagja. Nagytétény 
társadalmi és kulturális életében tevékeny 
részt vesz. 

Kammermayer Alfréd, t akarékpénztár i 
igazgató, szül. Bpest, 1882 ápr. 30. Közép
iskoláit és a Keresk. akadémiá t Bpesten 
végezte, majd a Pesti Hazai Első Takarék
pénztár kötelékébe lépett, ahol fokozatos 
előléptetés után az intézet igazgatója lett. 
A háborúban, mint tartalékos százados vett 
részt és kitüntetésben részesült. A főváros 
társadalmi életében előkelő szerepet tölt be, 
az Országos Kaszinó tagja. 

Kampis János, festőművész, szül. Bpest, 
1886 okt. 17. Középiskoláit és festészeti ta
nulmányait Bpesten végezte. 1913. állított ki 
elsőízben a Nemzeti Szalonban, majd 1914. 
a Műcsarnokban, melynek tárlatain á l landóan 
szerepel. 1919. a Nemzeti Szalonban rendezte 
kollektív kiállítását. Malter dolorosa c. képé
vel a kalocsai egyházművészeti kiállításon 
Kalocsa város díját nyerte el. Assisi Szent 
Ferenc találkozása Szt. Domonkossal c. képe 
pedig az egri főkáptalan díját kapta meg. 
Portré-festő; kompozíciói főleg vallásos tár
gyúak. Konzervatív irányú művészete szereti 
a romantikus dekoratív hatásokat. A Képző
művészek Egyesületének, a Képzőművészeti 
Társulatnak tagja, a Nemzeti Szalon választ
mányi tagja, a Szövetség Müvésztársaságnak 
ügyvezető igazgatója. A művészeti kul túra 
terjeszése végett művészeti előadásokat tart. 

Kandó Kálmán (egerfarmosi), r.-t. vezér
igazgató, szül. Bpest, 1869 júl. 10. A bpesti 
műegyetemen szerezte gépészmérnöki okle
velét. Mérnöki pályafutását külföldön kezdte 
meg, majd hazatérve, 1894. a Ganz és Tsa 
ipesti gépgyár szolgálatába lépett. 1906—1915. 
Westinghouse György vállalatainál, előbb mint 
az olasz Westinghouse Társulat adminisztra-
teur delegue-je, utóbb mint alelnöke műkö
dött. K. alkalmazta először a fővasutak vil
lamos vontatására a forgóáramot az olasz
országi Valtellina-vasúton, ahol az fényesen 
bevált. A háború vetett véget eredményekben 
gazdag olaszországi működésének. Munkás
ságát idehaza a Ganz és Tsa-Danubius r.-t.-
nál folytatta. 1917. műszaki igazgató, 1923. 
vezérigazgató lett. 1921. a M. Tud. Akadémia 
a Wahrmann-dijjal tüntette ki. 1922. a kir. 
József-műegyetem tb. doktorrá avatta. 1924. 
a mérnöki tanács elnökévé választották meg. 
1927. a felsőház tagja lett. 

Kandó László, festőművész, szül. 1886. 
Főként arcképei tették ismertté nevét. 1911. 

a Képzőművészek Egyesülelének t i tkárává 
választották. Többek között megfestette 
Horthy kormányzó és Apponyi Albert gróf 
képruásait. 

Kánia Kálmán (kányái) , rendkívüli követ, 
meghatalmazott miniszter, szül. 1869 nov. 7. 
A bpesti Keleti Akadémián végezte tanulmá
nyait. Pályafutását a fiumei keresk. kama
ránál kezdte meg, majd a konstantinápolyi 
konzulátuson működöt t , később pedig külön
böző helyeken volt a lkonzul . 1902. Cettinjé-
be került mint konzul. Később a külügy
minisztériumba osztották be. 1912. követnek 
és meghatalmazot t miniszternek nevezték ki 
Mexikóba, ahol a háború végéig működöt t . 
1919. az önálló magyar külügyminisztériumba 
osztották be. 1921. mint meghatalmazot t mi
niszter és rendkívüli követ, a külügyminisz
ter állandó helyettese volt. 1925 óta berlini 
követ. 

Kánitz Vilmos, tb. főkonzul, szül. Buda
pest, 1880 szept. 27. Tanulmányainak befe
jezése u tán a Pesti Magyar Kereskedelmi 
Banknál nyer t alkalmazást, majd később 
különböző intézeteknél működöt t . Nagyará
nyú kereskedelmi és pénzügyi vállalkozáso
kat bonyolí tott le. 1909. Sziám magyar
országi konzuljává, majd főkonzuljává ne
vezték ki. 

Kapi Béla, ág. h. ev. püspök, felsőházi 
tag, szül. Sopron, 1879 aug. 1. Középiskoláit 
Sopronban, teológiai tanulmányai t ugyanott, 
Rostockban és Hal léban végezte. A teológia 
mellett vallásbölcseleti és filozófiai tanulmá
nyokkal is foglalkozott. 1901. avatták lel
késszé. 1902—1905. Gyurátz Ferenc püspök 
t i tkára és 1905—1916. Körmend lelkésze volt. 
A dunántúli ev. egyházkerület 1916. püspö
kévé választotta. 1917 óta egyben Szombat
hely lelkésze is. Jelentős szociológiai és egy
házirodalmi munkásságot fejt ki. Főbb művei: 
Munkáskérdés és a keresztény erkölcstan, 
Az Ember Tragédiájának világnézete, Biblia 
és társadalom, Pálffy József élete és jellem
rajza, Ad Astra, Hitünk igazságai, Boldogság 
könyve, Az én vallásom a Krisztus vallása, 
Üj élet, Az Or oltalmában. A Harangszó c. 
ev. néplap megalapítója és volt főszerkesz
tője. Az Orsz. Magyar Luther Irodalmi Tár
saság egyházi elnöke. A felsőházban, mint 
ág. h. ev. egyházfő foglal helyet. 

Kappel Tamás , á l lamr. főfelügyelő, a ke
rékpáros és közlekedési rendőrség osztály
parancsnoka, szül. Nagyszentmiklós, 1884 
dec. 21. A bpesti kadetiskola növendéke 
volt, majd 1905. a hadsereg kötelékébe lé
pett. 1913. mint r.-felügyelő kezdte meg 
rendőri működését. Először a VI. ker. osztály
parancsnoksághoz osztották be, majd a 
dunai, később a toloncügyosztály, végül a 
II., illetve a III. ker. osztályparancsnokság 
élére került . Később a VII. ker. kapi tány
ságra helyezték át. 1921. megbízták a bpesti 
kerékpár és közlekedési rendőrség megszer-
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vezésével. A III . ο. polg. hadiérdemkereszt 
és a katonai jubileumi kereszt tulajdonosa. 

Kappéter Géza, oki. építészmérnök, kir. 
tvszéki hites szakértő, szül. Bpest, 1878 febr. 
27. A bpesti műegyetem elvégzése után Ber
linben dolgozott. Hazatérve Korb Flóris mű
egyetemi tanár meghívta építészi irodájának 
vezetésére, amely akkor a bpesti és a kolozs
vári egyetemek több intézetének tervezésével 
volt megbízva. A háborúban résztvett. A kor
mányzói Signum Laudis, az arany érdem
kereszt és a koronás arany érdemkereszt tu
lajdonosa. Később önállósította magát . Ter
vei alapján építetíék a Máv. rendelőintézetét 
és kórházát, a Horthy-telepi társasházakat és 
több villát és bérházat a fővárosban. Korb 
tanárral együttesen készítették a pécsi egye
tem összes intézeteinek és klinikáinak, a szol
noki bábaképző intézetnek és a szegedi egye
temnek nagyszabású terveit. Számos terv
pályázaton vett részt. Elnyerte a kolozsvári 
Keresk. és Iparkamara pályázatának I., a 
szombathelyi közkórház IL, a Nyírvíz Sza
bályozó Társulat székházának I. díját. A kór
házépítészet terén elismert szaktekintély. Ter
veit a neoklasszikus irány és a barokkos 
stílus jellemzik. 

Kapossy Endre , reálgimn. igazg., szül. 
Diszel, 1865 nov. 7. Középiskoláit Nagyka
nizsán és Egerben, teológiai t anu lmánya i t 
a zirci teológiai főiskolán, egyetemi tanul
mányait a bpesti egyetemen végezte. 1891 
hi t tudományi doktori , 1892. t anár i oklevelet 
szerzett. A rend két ízben küldte külföldi ta
nulmányútra . Bejárta Olasz- és Franciaor
szágot, Angliát és Skandináviát . Taná r i mű
ködését 1890-ben Baján kezdte. 1895. a szé
kesfehérvári cisztercita reá lg imnáziumba 
helyeztetett át; itt előbb a Ferenc József 
nőnevelő igazgatója volt, majd a reálgimn. 
igazgatója lett. A Cisztercita Diákszövetség 
alelnöke, több Székesfehérvári Társadalmi 
Egyesület választmányi tagja. Útirajzai és 
több művészettörténeti és esztétikai érteke
zése jelent meg. Görög i rodalomtör ténet i 
könyvet írt gimnáziumok részére. A hely
beli lapok munkatársa . 

Kapy Rezső, hí r lapíró , szül. Budapest , 
1899 jún. 28. Középiskoláit és egyet, tanul
mányait Bpesten végezte, ahol ál lamtudo
mányi doktorátust nyert. A háborúban front-
szolgálatot teljesített és a nagy-, a kisezüst 
és a bronz vitézségi éremmel, a Károly-csa-
patkereszttel és a sebesülési éremmel tüntet
ték ki. Munkatársa volt a Virradatnak és a 
Világnak, később bécsi tudósítója a Prágai 
Magyar Hírlapnak. Jelenleg az Üj Nemzedék 
rendőri rovatának vezetője. 

Karácsonyi Bálint, kir. ügyész, szül. Oláh
szentgyörgy, 1885 m á r a 10. Középiskoláit 
Naszódon, az egyetemet Kolozsvárott vé
gezte, majd Bpesten bírói vizsgát tett. Ta
nulmányainak befejezése után, mint jog-
gyakorn. Marosvásárhelyen működöt t . 1914. 

Hosszúaszón, Besztercén, majd Brassóban 
bírósági jegyző lett. A háború alatt a román 
nyelvű lapok cenzoraként működöt t . Az ösz-
szeomlás u tán a pestvidéki ügyészségre osz
tot ták be kir. ügyészi minőségben. 

Karácsonyi István, orgonaművész és kar
mester, szül. Bpest, 1882 jún. 26. Középisko
láit és a Zeneakadémiát Bpesten végezte, 
ahol 1909. művészi oklevelet szerzett. 1913. a 
M. Kir. Operaház korrepeti tora lett. Egy ideig 
különböző vidéki színházaknál működöt t , 
majd 1919. ismét az Operaházhoz és 1926. a 
Városi Színházhoz került . Karmesteri minő
ségben Bpesten és Németországban számos 
nagysikerű orgonahangversenyt adott . Szak
irodalmi cikkei különböző lapok hasábjain 
jelennek meg. 

Karafiáth Jenő, ny. á l lamti tkár , orszgy. 
képv., háznagy, szül. Bpest, 1883. Miután a 
bpesti egyetemen jogi- és á l lamtudományi 
doktorátust szerzett, 1906. a kincstári jog
ügyi igazgatóság szolgálatába lépett, ahol 
az ügyvédi oklevél megszerzése u tán csak
hamar tanácsosi rangra emelkedett. 1919. a 
belügyminisztérium politikai á l lamti tkárává 
nevezték ki, majd há rom hónappa l később 
miniszterelnökségi ál lamtitkár lett. Egyetemi 
hallgató korában az egyetemi ifjúság egyik 
vezére és ifjúsági elnöke volt az egyetemi 
sportegyesületnek, a BEAC-nak, mely egye
sület később a Klub felvirágoztatása körül 
szerzett érdemeiért örökös díszelnökének vá
lasztotta meg. Az Ügyvédjelöltek Orsz. Egye
sületének tiszteletbeli elnöke. 1908. A Magy. 
Jogász Sport-Egylet alapítója és ügyv. elnöke 
lett. A kormányzó 1923-ban az> Országos 
Testnevelési Tanács elnökévé nevezte ki. 
Számos sportegyesület tiszteletbeli elnöke és 
dísztagja. A székesfőváros törv.-hat. bizott
ságában már évek óta helyet foglal. Minden 
hazafias és kulturális társadalmi mozgalom
ban tevékeny részt vett és ezeknek érdeké
ben értékes publicisztikai működést fejtett 
ki. Első verskötete, az: „Akkordok" 1909-
ben jelent meg. Az önkéntes őrség és a Te
rületvédő Liga megalapításánál nagy érde
meket szerzett. Utóbbinak alelnöke is volt. 
A magyar testnevelési ügy előmozdításában 
az országnak rendkívüli értékes szolgálato
kat tett. 1921. a nemzetgyűlés K. indítvá
nyára hozta meg az 1921. évi LIII. törvény
cikket a testnevelésről. A kormányzó köz
életi érdemes tevékenységének elismeréséül 
1928-ban a csillaggal ékesített II. oszt. ma
gyar érdemkereszttel tüntette ki. Az első 
nemzetgyűlésen az ipolyszalkai kerület vá
lasztotta meg keresztény nemzeti egyesülés
párt i programmal . A második nemzetgyű
lésbe is régi választókerülete küldötte be 
egységespárti programmal . A második nem
zetgyűlés háznagyává választotta. Az új or
szággyűlésbe ismét régi kerületének képvise
letében egyhangú választás útján került be. 
Az országgyűlés képviselőháza is háznaggyá 
választotta meg. A képviselőház véderőbizoü-
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ságnak évek óta elnöke. A közoktatásügyi 
bizottságnak pedig helyettes elnöki tisztét 
tölti be. 1929-ben Hont és Nógrád vármegye 
törvényhatósági bizottságának tagjává vá
lasztották. 

Karátson Lajos (ivándai), ny. államtitk. , 
szül. Arad, 1853 okt. 21. Jogi tanulmányai t 
Pozsonyban és Kassán végezte, majd a kir. 
bpesti törvényszéken mint joggyakornok 
kezdte meg igazságügyi pályáját. 1878. a 
honv. minisztériumba került. 1903. a mi
nisztérium elnöki osztályának vezetője lett. 
1910. politikai ál lamtitkárrá nevezték ki. 
Ugyanez évben Versec város munkapár t i 
programmal országgyűlési képviselővé vá
lasztotta. 1912. érdemeinek elismeréséül a 
Lipót-rend középkeresztjét, 1915. a valóságos 
belső titkos tanácsosi méltóságot kapta. 1917. 
nyugalombavonulásakor a király a Ferenc 
József-rend nagykeresztjével tüntette ki. 

Karátsonyi Jenő (gróf, karátsonyifalvi és 
beodrai), nagybirtokos, szül. Beodra, 1865 
aug. 5. Jogi tanulmányait Louvainban, gaz
dasági tanulmányait a magyaróvár i gazda
sági akadémián végezte. Tanulmányút ja so
rán bejárta Európa majdnem minden orszá
gát és Afrika nagy részét. Később átvette a 
bánlaki hitbizományi uradalmat , amelyet tö
kéletes mintagazdasággá fejlesztett. 1896. 
képviselője volt a zichyfalvai kerületnek, 
előbb szabadelvűpárti, majd alkotmánypárt i , 
végül pedig munkapár t i programmal . Érde
meiért nagyszámú magas hazai és külföldi 
kitüntetésben részesült. A király belső titkos 
tanácsosi méltóságra emelte. 1925 óta a szu
verén Katonai Máltai Lovagrend lovagja, 
magyarországi rendkívüli követe és megha
talmazott minisztere. A Bpesti Önkéntes 
Mentőegyesület elnöke és a Magyar Országos 
Tűzoltó-Szövetség díszelnöke. Cs. és kir. 
kamarás. 

Karch Kristóf, egyetemi nyilv. rendes 
tanár, szül. Beresztóc, 1877 november 21. 
Középiskolái u tán elvégezte a bpesti egye
temet, ahol tanár i oklevelet szerzett. Ta
nulmányai befejezése u tán különböző isko
lákban tanított, majd kinevezték a Bpesti 
Kereskedelmi Akadémia tanárává . Amikor a 
közigazgatási egyetem létesült, annak nyilv. 
rendes tanárává nevezték ki. Tudományos 
működése mellett K. élénk közéleti tevé
kenységet fejt ki. Tagja a székesfőváros 
törv.-hat. bizottságának, levelezőtagja a Ke
reskedelmi és Ipa rkamarának , alelnöke a 
VII. ker. róm. kat. egyházközségnek és 
elnöke a VII. ker. iskolaszéknek· Törvény
széki hites könyvszakértő. 

Karcsay Gyula, kúriai bíró, szül. Kende
res, 1869 ápr. 7. Középiskoláinak elvégzése 
után a bpesti egyetemen tanul t és jogi dok
torátust szerzett. Később letette az ügyvédi 
vizsgát. Tanulmányainak befejezése után, 
1891—1893. ügyvédjelölt lett, majd, mint 
joggyakornok, a szolnoki já rásbí róság szol

gálatába lépett. 1895. Bpestre helyezték a 
tvszékre jegyzőnek, majd még ugyanezen év
ben visszahelyezték Szolnokra és albíróvá 
nevezték ki. 1907. tvszáki bíró lett, 1912. át
helyezték a bpesti tvszékre, ahol 1915. ta
nácselnökké lépett elő. 1918. táblabíró lett, 
1918. megkapta a kúr ia i bírói címet és 1923 
óta a magy. kir. Kúr ián teljesít szolgálatot. 

Karczag László, egy. magán taná r , szül. 
Szolnok, 1886 jún. 12. Középiskoláit Szolno
kon, egy. tanulmányai t Berlinben, Genfben, 
Nápolyban és Budapesten végezte. Orvostu
dományi oklevelének megszerzése u tán a 
Korányi-klinikán működöt t , melynek 1923— 
1929. adjunktusa volt. A budapesti egyete
meri a „Belső betegségek therapiája különös 
tekintettel a kísérleti orvostanra" c. tárgykör
ből 1925. magántanár rá képesítették. A Ma
gyar Insulinbizottság 1925. Torontóba (Ka
nada) küldte ki az insulin tanulmányozására; 
1927. a belügyminisztérium megbízásából a 
párisi magyar kórház szervezetét készítette 
élő, A biochemia, sejt- és rákkuta tás , vala
mint a klinikai problémakörökből számos or
vostudományi tanulmánya jelent meg. 

Kardos Elemér, ügyvéd, szül. Rima
szombatban, 1891 nov. 20. Középiskolái u tán 
Budapesten végezte jogi tanulmányait . 1913. 
doktori oklevelet szerzett. Ügyvéddé 1921. 
avatták. Utána a fővárosban nyitott irodát. 
A vasipari és kereskedelmi életben figyelemre
méltó tevékenységet fejtett ki. Megszervezte 
és kifejlesztette e szakma védegyletét, mely 
1926. az Országos Hitelvédő Egylet fiókjává 
alakult át. Résztvett a háborúban, a Signum 
Laudisszal tüntették ki. A Magyar Vaskeres
kedők és Vasiparosok Országos Egyesülete 
jogtanácsosává választotta. Belső munkatársa 
a Magyar Vaskereskedő c. szaklapnak. 

Kardos Jenő, műszaki főtanácsos, szül. 
Kassa, 1880. Középiskoláit Kassán, az egye
temet Kolozsvárott végezte, ahol jogtudori 
oklevelet szerzett. A bpesti Műegyetemet is 
elvégezte, ahol gépészmérnöki d ip lomát 
nyert . Pályáját , mint ipari okta tó kezdte, 
majd 1921. a székesfehérvári fiúnevelő-ott
hon igazgatója lett. Hivatalos t anu lmány
útja során beutazta egész Európá t . A hábo
rúban frontszorgálatot teljesített. Kassa vá
ros törvényhatósági bizot tságának volt 
tagja. Közgazdasági és szociálpedagógiai 
szakmunkáka t ír. A helyi és fővárosi lapok 
munka tá r sa . Az 1927. székesfehérvári orszá
gos kiállí tás sikeres rendezése nagyrészt K. 
nevéhez fűződik. 

Kardos Jenő, MÁV felügyelő, szül. Kapos
vár, 1887. Tanulmánya inak befejezése u t án 
a MÁV. szolgálatába lépett és fokozatos elő
léptetés után, jelenleg mint felügyelő-állo-
másfönök ' ' f e j t " ki értékes közhivatali tevé
kenységet. A had iá ruknak a háború teljes 
tar tama alatt észközölt szállításáért és a ro
mán megszállás elől való megmentéséért leg
felsőbb elismerésben részesült. Vasútügyi 
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szakíró. A gyorsvasútra, villámosvasutakra és 
autóbuszüzemekre vonatkozó cikkei fővárosi 
lapokban jelentek meg. 

Kardos Gyula, ág. ev. alesperes, szül. 
Maglód, 1880 márc. 26. Középiskoláit Selmec
bányán, teológiai tanulmányait Pozsonyban 
és Leipzigben végezte. 1903. Balassagyarma
ton telepedett le és azóta főkép tanügyekkel 
foglalkozott. A háború alatt mint kórházi 
lelkész működött. Széleskörű szakirodalmi 
munkásságot fejtett ki az egyházi és napi
lapokban. A Nógrád- és Hontmegyei Tanító
egyesület örökös dísztagja. A Balassagyar
mati Takarékpénztár felügyelőbizottságának 
elnöke. A városi képv.-test.-nek, a Madách 
Tudományos Társaságnak és a Múzeum Tár
saságnak tagja. 

Karinthy Frigyes, író, szül. Bpest, 1888. 
Középiskolai tanulmányainak befejezése u tán 
a bpesti műegyetem hallgatója volt. Erede
tileg matematikusnak készült, de írói tehet
sége hamarosan megnyilatkozott, úgyhogy 
az egyetemet a hírlapírói pályával cserélte 
fel. A napilapok hasábjain csakhamar nép
szerűek lettek K. apró, humoros írásai, ame
lyekben a pesti élet ezernyi komikus voná
sát mutat ta be nevettető, de valójában mély
séges filozófiáról tanúskodó módon. Első 
könyve, az így írtok ti, 1913. jelent meg és 
óriási sikert aratott . Az olvasóközönség min
den rétegét megkapta az a fölényes, szati
rikus szemlélet, amellyel K. minden irodalmi 
és társadalmi tekintély eredendő hibáit látta 
meg. Valami különös diabolikus látással 
mindennek a fonákját tárta fel, olyan magá
tól értetődő természetességgel, amelyben 
mindenki a maga titkos gondolatára ismert. 
Ebben a párat lanul álló jellemző képességé
ben rejlik K. hatása, amelyet későbbi művei 
még jobban fokoztak. Regényei, novellái és 
tanulmányai egymást követték a könyvpia
con, önálló művei: Capülária, Drámák ecet
ben és olajban, Együgyű lexikon, Esik a hó, 
Görbe tükör, Gyilkosok, Harun al Rasid, így 
láttok ti, írások írókról, írta.. ., Kötéltánc, 
Lepketánc., Ne bántsuk egymást, Tanár úr 
kérem, Krisztus vagy Barabás, A másik Ko
lumbusz, Oh, nyájas olvasó, Panoráma, Ne
vető dekameron. Nagyszerű emberismerete 

és dialektikai képessége érvényesül színpadi 
műveiben is. Rengeteg egyfelvonásost és ka
barétréfát írt, amelyeket kisebb színházak 
adtak elő. Első nagyobb színpadi alkotása, a 
Holnap reggel, amely az emberi lélek mély
ségeiből veszi tárgyát. A darab először a 
Nyugatban jelent meg, majd a Madách Szín
házban került színre. 1929. a Belvárosi Szín
ház mutat ta be Lengyel Menyhért társaságá
ban írt újabb színművét, a Földnélküli Já
nost, amelyben a társadalom félszegségei 
között elvesző örök emberi momentumokra 
mutat rá. K. állandó munkatá rsa a Nyugat
nak, és a Pesti Naplónak. Számos regényét 
idegen nyelvekre is lefordították. 

Karlovits János , tisztv. szül. Szekszárd, 
1899 nov. 25. Magyarország rúdugró baj
noka és rekordere. Magyar bajnokságain 
kívül francia, angol és olasz bajnokságokat 
nyert . 

Karlovszky Bertalan, festőművész, szül. 
Munkács, 1858 okt. 24. Eleinte katonai pá
lyára készült, de a kadetiskola elvégzése 
u tán Münchenben és Par isban festészeti ta
nulmányokat folytatott. Par isban Munkácsi 
környezetébe került, aki felismerve képessé
geit, műte rmébe hívta meg és akinek Paris
ban ál landó m u n k a t á r s a lett. Pár is i műkö
dése alatt készült képeinek túlnyomó része 
amerikai műgyűjtők kezébe került . Haza
térve, festőiskolát nyitott. Műtermében egy
másu tán készültek kora kitűnőségeinek 
portréi. 1900. Pipázó katona c. képével a 
Társulati nagydíjat nyerte el. 1908. Magyar 
parasztasszony c. képét az ál lam aranyérem
mel, 1912. Férfiarckép c. képét a jubileumi 
díjjal jutalmazták. Nevezetesebb alkotásai: 
Horthy Miklós, József főherceg, Eszterházy 
Móric, Andrássy Gyula és Katinka, Wenck-
lieim Dénes, Ciráky Antal grófok, Meszlényi 
Adrien, Odry Árpád stb. portréi . Művészetét 
a részletekig menő jellemzés, klasszikus szí
nezés és mély lelki átérzés jellemzi. Az élő 
magyar p ik túrában a por t ré egyik legnagyobb 
mestere. A Képzőművészeti Akadémia tanára. 
Értékes működésének elismeréséül m. kir. 
kormányfőtanácsosi címmel tüntet ték ki. 

Karner F Károly, egyet ny. rk . tanár, 
szül. Kőszeg, 1897 jan. 3. Középiskoláit Kő
szegen, filozófiai és teológiai egyet, tanulmá
nyait Sopronban, Bpesten és Lipcsében vé
gezte, majd doktori és teol. licentiátusi ok
levelet szerzett. Tanulmánya inak befejezése 
u tán Felsőlövőn és Ágfalván s.-lelkész, majd 
Pécsett hi toktató volt. 1924. Sopronba ke
rült és az egyetemen mint megbízott előadó 
működöt t . 1927. egyet, m.-tanár, 1929. rk. 
tanár lett. Jelentékeny irodalmi tevékenysé
get fejt ki és művei magyar, valamint német 
nyelven bel- és külföldön jelennek meg. Ne
vezetesebb munká i : Pál apostol világnézete, 
továbbá a Lipcsében német nyelven meg
jelent könyve: „Der Vergeltungsgedanke in 
der Ethik Jesu" címen; legújabban D. Wal
ter János : Luther ifjúkori vallásos fejlődése 
c. művét fordította le magyarra . 

Károlyi Gyula (gróf, nagykárolyi) , felső
házi tag, szül Nyírbakta, 1871 máj . 7. Ta
nulmányainak befejezése u tán gazdasággal 
foglalkozott. A nemzeti ellenállás idején éles 
harcot folytatott az alkotmányellenes kor
mányzással szemben. 1905 óta a főrendiház 
tagja. A Wekerle-kormány 1906. Arad megye 
és Arad város főispánjává nevezte ki. A pro
letárdiktatúra kitörése u tán megalakította 
Aradon az első ellenforradalmi kormányt, 
amelynek miniszterelnöke volt. Később K. 
elnöklete alatt alakult a szegedi ellenkor
mány. 1928. júniusában ünnepélyes külsősé-
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gek között koronaőrré választották. Eskü
tételekor a törvényhozás együttes ülésén a 
kormányzó személyesen megjelent. 

Károlyi Imre (gróf, nagykárolyi) , nagy
birtokos, v. főrendiházi tag, szül. Mácsa, 
1873 jan. 10. Tanulmányainak befejezése 
után birtokán gazdálkodott. Csakhamar 
élénk szerepet játszott a magyar pénzügyi és 
közgazdasági életben. 1897. a főrendiház 
tagja lett. 1900. a Belga-Magyar Bank elnöke. 
Csongrád megye th. bizottságának hosszú 
idő óta tagja. 1916. a királytól cs. és kir. 
kamarási méltóságot kapott. Számos ipar
vállalat és pénzintézet elnöke és igazg. tagja. 
Nagymágocsi uradalmán ecetgyárat, szesz
gyárat, gazdasági cukorgyárat, papr ikamal
mot és keményítőgyárat létesített. Az Angol-
Magyar Bank igazg. elnöke. Az örökösjogú 
családok választottjaként a Felsőház pót
tagja. 

Károlyi József (gróf, nagykárolyi) , nagy
birtokos, orsz.-gyűl. képviselő, szül. Bpest, 
1884. A csurgói és sőregi hitbizomány bir
tokosa. A bpesti és müncheni egyetemek jogi 
karán tanult. Hosszabb külföldi tanulmány
útján bejárta egész Európát , Egyiptomot, 
Algírt és Tuniszt. Hazatérése u tán átvette 
birtokai vezetését. Fehérvárcsurgó község 
képviselőtestületének, valamint Fejér, Szat-
már és Pest megye törv.-hat. bizottságának 
tagja. A Fejérmegyei Gazdasági Egyesület és 
nagyszámú kultúr- és emberbarát i intézmény 
einöke. 1910. a nagykárolyi kerület képvi
selővé pártonkívüli programmal , majd 1917. 
Fejér megye főispánjává nevezték ki. 1918. 
a forradalom kitörése után lemondott a fő
ispánságról. Legélesebben elítélte fivérének, 
Κ Mihály grófnak politikai működését , 
amiért sok zaklatásban volt része. A kom
mün kitörésekor külföldre menekült. A pro
letárdiktatúra bukása u tán Székesfehérvár 
város és Fejér megye főispánja lett. 1922. 
követte a száműzött IV. Károly királyt Ma
deirába, ahonnan csak a nemzetgyűlési vá
lasztásokra tért vissza, amikor pártonkívüli 
legitimista programmal Székesfehérvár kép
viselőjévé választották. Később ismét a ki
rályi családhoz utazott és jelen volt Károly 
király elhunytánál is. Az uralkodó halála 
után még hosszú időt töltött a királyi csa
lád környezetében, majd 1925. hazatért . A 
Magyar Férfiak Szent Korona Szövetségének 
egyik megalapítója és vezetője. Az új ország
gyűlésre ismét a székesfehérvári kerület 
választotta meg keresztény gazdasági és szo
ciális párti programmal. 

Károlyi Lajos (gróf, nagykárolyi) , nagy
birtokos, volt főrendiházi tag, szül. 1872 
aug. 10. Atyja K. Alajos gróf által alapított 
tómegyeri, erdővallai, mogyorósi és misztót-
falui uradalmakból álló hi tbizományt K. 
gróf örökölte. 1900. a főrendiház tagja lett, 
1916. valóságos belső titkos tanácsossá ne
vezték ki. A 9. közös huszárezred volt tarta

lékos hadnagy. 1914-ben a háborúba mint 
honvéd népfölkelő vonult be és mint nép
fölkelő kapi tány tért vissza A gazdasági és 
társadalmi életben előkelő szerepet tölt be. 

Károlyi László (gróf, nagykárolyi) , nagy
birtokos, felsőházi tag, szül. Paris, 1859. 
Egyet, tanulmányainak befejezése u tán hosz-
szabb külföldi út ra indult, amelynek során 
Európát , Ázsiát és Afrika egy részét já r ta 
be. Magyarországra visszatérve, 1887. a gar
dócbogdányi kerület az országgyűlésbe 
küldte, nemzetipárt i p rogrammal . A követ
kező ciklusban ugyancsak a gardócbogdányi 
kerület választotta meg. 1896. a pétervásári 
kerületet képviselte az országgyűlésen, a 
szabadelvű pár t programmjávai . A főrendi
háznak tagja volt. 1927. a kormányzó kine
vezése folytán került a felsőházba. 

Károlyi Sándor, min. tanácsos, szül. 
Varasdon, 1871 júl. 31. (Atyja akkor iban 
Horvátországban teljesített szolgálatot.) Kö
zépiskoláit Sopronban végezte és 1894. a Mű
egyetemen mérnöki oklevelet nyert . Utána 
Esterházy herceg hitbizományi u rada lmának 
kötelékébe, majd 1895. állami szolgálatba 

lépett és a debreceni, majd a budapesti kul
túrmérnöki hivatalban működöt t . 1898. a 
pécsi kul túrmérnöki hivatal mérnöke, majd 
főmérnöke volt. 1910. a brassói, majd a 
szombathelyi kul túrmérnöki hivatal főnö
kévé nevezték ki. 1917. műszaki tanácsossá, 
1919. miniszteri osztálytanácsossá lépett elő. 
1924. a földmívelésügyi minisztériumba ren
delték és a dunántúl i kul túrmérnöki hiva
talok kerületi fölügyelőjévé lett. 1927. a kul
túrmérnöki ügyosztály vezetőjévé, 1928. min. 
tanácsossá nevezték ki. 

Kárpáthy Jenő, festőművész, szül. Deb
recen, 1870 jan. 4. Középiskoláit Szombat
helyen elvégezve, a bpesti rajztanárképző 
növendéke lett, amelynek elvégzése u tán 
1889. Par isba ment. Itt a Jul ien-akadémia, 
majd a Beaux Arts növendéke volt. Parisból 
hosszabb tanulmányútra ment, majd Brüsz-
szelben telepedett le, ahol egymásután 9 kol
lektív kiállítást rendezett igen nagy sikerrel. 
1914. a brüsszeli kiállításon Erdőtisztás reg
gel c. képével a kis arany éremre terjesztet
ték fel, amelyet azonban a háború hirtelen 
kitörése miatt már nem kapott meg. 1918-tól 
a Műcsarnok és a Nemzeti Szalon állandó 
kiállítója. 1921. Júliusi reggel a Balatonon c. 
képével elnyerte a báró Kohner-díjat. K. mű
vészetét a francia, de különösen a belga mű
vészi körök ismerik. Számos ismertetés jelent 
meg művészetéről belga és francia nyelven. 
Piktúrájában nagy csapás érte, amikor 1917. 
Brüsszelből hazatért , mert évtizedeken át 
gyűjtött tanulmányi anyaga a zavaros idők
ben elveszett. A brüsszeli Scaerbaeki múzeum
ban pedig 4 képe tűzvész áldozata lett. Az 
Ercsi dombvidék c. képe a Szépművészeti 
Múzeum b i r tokában van. Festészete kereset
len, őszinte impresszionizmuson épül, szereti 
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a természetet, szerelmese a víznek, friss és 
élénk színek jellemzik. A Képzőművészek 
Egyesületének tagja. 

Kassák Lajos, író, szül. Érsekújvár, 1887 
március 21. Izmos, egyéni ízű írásaival kel
tette fel maga iránt az irodalmi körök 
figyelmét. Egyéniségén végigszántott a mo
dern művészi áramlatok mindegyike. Irt da-
daista, expresszionista, futurista verseket, 
regényeket, míg eljutott a saját egyéniségé
hez, a lehiggadt, céltudatos konstruktivista író
hoz. Egészségesen termékeny író és kitartott 
meggyőződései mellett. Kiválóbb önálló művei: 
Egy ember élete, Angyalföld, Isten bárány-
kai, Életsiratás, Eposz Wagner maszkjában, 
Világanyám, Máglyák énekelnek, Üj versek, 
Tisztaság könyve, Kalabresz csodálatos 
púpja, D-dur, Napok a mi napjaink, 
Egy szegény lélek megdicsőülése. Szerkesz
tette a Tett és a Ma c. folyóiratokat, ame
lyekkel új iskolát alapított. Ezidőszerint 
a Munka c. folyóirat főszerkesztő tulajdo
nosa és a Nyugat munkatársa . Szépirodalom 
mellett foglalkozik festészettel is. Képei so
kat jelentő alkotásai a képarchi tektúrának. 
Művészi felfogását Bildarchitektur c. művé
ben írta meg. 

Kaszab Miklós, oki. építész, szül. Rákos
keresztúr, 1882 ápr. 6. Műegyetemi tanul
mányait Budapesten végezte és 1904. építészi 
oklevelet nyert. Legkorábbi művelője a ma
gyar népies építőmüvészeti i ránynak. Már 
Ï902. díjat nyert ilyen irányú munkáival . 
Számos budapesti bér- és lakóház tervezője 
és több pályadíj nyertese. A háború utolsó 
évében a gróf Tisza István elnöklete alatt 
álló Hadisíremlék Bizottság építészeti ügy
vezetőjévé hivatott meg. 1920—1929. New-
Yorkban működöt t elsőrendű építőcégeknél 
főtervezői állásban. 1926. a new-yorki állami 
egyetemen építészeti diplomát (R. A.) szer
zett. Az optikai tudomány terén több talál
mánya van, legfontosabb a változó tengelyű 
háromdimenziós fénykép (Mutax Stereo
gram), mely a tárgyakat plasztikusan és vál
toztatható szemszögből ábrázolja. 

Kató Kálmán, festőművész, szüL Mo
hács, 1876 júl. 20. Az iparművészet i iskolát 
Budapesten végezte, majd München, Bécs, 
Berlin és Paris festészeti akadémiá in foly
tatot t tanulmányokat. 1903. a Nemzeti Sza-
lon-ban volt az első kiállítása és ez idő óta 
minden jelentékenyebb hazai és külföldi tár
laton részt vesz. Külföldi reprezentatív ki
állí tásokon Londonban, Berlinben, München
ben, Hágában, Amsterdamban, Stockholm
ban, továbbá Finn-, Lengyel- és Olaszország 
nagyobb városaiban szerepelt. Londonban 
bronzérmet nyert . A velencei kiállításon az 
olasz király, egyik bpesti kiállításon a ma
gyar király vette meg több képét, A Szép
művészeti Múzeumban Mosónők c. képével 
szerepel. A háborús esztendők alatt az ön
kéntes őrsereg törzsközponti parancsnoka 

volt. A koronás a rany érdemkereszt a vitéz
ségi érem szalagján, valamint a deutsche 
Ehrendenkmünze des Weltkrieges kitünteté
sek tulajdonosa. Pusztuló Tabán, Kisdiák <;. 
képei közismertek. Budai tájképeivel is szép 
sikereket ért el. Művészetét nagyvonalúság, 
egyéni meglátások és a naturalista-impresz-
szionista i rány jellemzi. A Nemzeti Szalon 
műtárosa. 

Katona Béla, közgazdasági író, szül. 1872. 
Tanulmányainak befejezése u tán előbb a 
Pesti Hírlap, majd az Újság közgazdasági 
szerkesztője lett. 1914 óta évenkint megje
lenő közgazdasági a lmanachot szerkeszt, 
Magyarország Közgazdasága címmel. Önálló 
művei: Az Alföld gazdasági jövője, A népe
sedés gazdasági és politikai jelentősége, A 
népmüvelődés új rendszerei, A rokkantkérdés. 

Katona Gábor, ügyvéd, szül. Eger, 1891 
márc . 27. Középiskoláit Bpesten végezte. 
Csakhamar jelentős szépirodalmi munkássá
got fejtett ki és számos modern külföldi író 
művét fordította magyar ra . A háborút mint 
főhadnagy küzdötte végig. 1913-ban ügyvédi 
vizsgát tett. Számos feltűnést keltő hiteljogi 
munkája és dolgozata jelent meg, különö
sen a csődjog köréből, amelynek egyik leg
alaposabb ismerője. A „Csődtörvény Kézi
könyve" c. munkája a legelső forrásmű e té
ren. Közgazdasági téren is jelentős munkás
ságot fejt ki, egyik megszervezője az Omke 
budai fiókjának, megalapítója és főszerkesz
tője az „Italmérö" c. szaklapnak. 

Katona Zsigmond, r.-t. vezérigazg., szül, 
Bonyhád, I860 okt. 30. Középiskoláit és a 
kereskedelmi akadémiát Bpesten végezte. Ta
nulmányainak befejezése u tán a Gizella Gőz
malom r.-t. tisztviselője lett. 1905 óta mint a 
vállalat vezérigazgatója fejt ki értékes köz
gazdasági tevékenységet. Számos vállalatot 
alapított, többek között : az Olasz Magyar 
Rizshántoló r.-t.-ot, amelynek elnöke, a gyön
gyösi, szombathelyi és pécskai malmokat. A 
Magyar Fővárosi Malomegyesület társelnöke, 
tőzsdetanácsos, a Gyosz. igazg. tagja. Köz
gazdasági szakcikkei szaklapokban, folyó
iratokban és napi lapokban jelentek meg. 

Kauffmann Béla, á l lamr . felügyelő, ruhá
zati előadó, szül. Facsád (Krassó vm.), 1899 
márc . 24. Tanu lmánya i t Szászvárosban Vé
gezte. A h á b o r ú ala t t az olasz és román 
harc té ren frontszolgálatot teljesített. Hadiki
tüntetései: kisezüst vitézségi érem és Károly-
csapatkereszt . 1921. lépett a rendőrség köte
lékébe és először az I. ker . osztályparancs
nokságon beosztott tiszt volt. 1924. a főpa
rancsnoksághoz helyezték át és jelenleg a 
ruháza t i ügyek előadója lett. 

Kaufmann László, gyárigazgató, szül. Bu
dapest, 1891 június 11. A bpesti keresk. aka
démia elvégzése u t án külföldi tanulmány
utat tett, majd belépett apja gyárába. A 
háború alat t a ha rc té ren teljesített szolgá
latot és megkapta a HI . 0. katonai érdem-
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keresztet, az ezüst és bronz Signum Laudist , 
a II. o. vaskeresztet, a sebesülési érmet és 
a német Ehren-Medaillont, 1923. átvette a 
Dittrich-Gottschlieg r.-t.-ot, amelynek azóta 
is vezérigazgatója. A gyár felődése K. ne
véhez fűződik. Később érdekeltséget vállalt 
a Gessler Siegfried r.-t.-nál is. 

Kausay Tibor, (nemes), magy. kir. gazd. 
főfelügyelő, szül. Nagykálló, 1875 júl. 1. 
Középiskoláit szülővárosában végezte, majd 
a pallagi gazd. tanintézet növendéke lett. Ta
nulmányainak elvégzése után bir tokán gaz
dálkodott és élénk rész vett a megyei élet
ben. 1909. gazd. felügyelővé való kinevezése 
után megszervezte a sátoraljaújhelyi fel
ügyelőséget, majd 1910. a szabolcsvárme
gyei gazdasági felügyelőség vezetője lett. A 
háború alatt a II. és III. o. polg. hadi érdem
kereszttel tüntették ki. A Tiszántúli Mező
gazdasági Kamara és a Magyar Gazdaszövet
ség igazgatósági tagja. A nyíregyházi „Tu
ráni Kör" kaszinójának elnöke. A vár. képv.-
test. és vmegyei törv.-hat. biz. tagja. Élénk 
vészt vesz a város társadalmi életében. 

Kauser Andor, építész, iparrajziskolai 
tanár, szül. Bpest, 1884. márc . 22. Tanulmá
nyait a bpesti Műegyetemen végezte. 1911 
óta a szfővárosi Iparrajziskola tanára , az 
építészet és a műszaki rajz tanszékén. Részt
vett az iskola keretében több nemzetközi ki
állításon és tervpályázataival több díjat és 
kitüntetést nyert. Kivitelre került munkái kö
zül nevezetesebbek: a Karátsonyi-palota a 
Stefánia-útón, a Gróf Károlyi-kórház Újpes
ten (1912), a Márvány-utcai elemi iskola, a 
Wenckheim gr. szeretetház Gyulán. 

Kausz József, plébános, szül. Csém, (Vas 
m.), 1879 dec. 20. Középiskoláit Szombathe
lyen végezte. 1903. pappá szentelték és 1920-ig 
a minoritáknál működött , majd a váci egy
házmegyéhez került. 1925. óta Hévízgyörk 
plébánosa és az aszódi főgimn. hi t tanára. 
Nevéhez fűződik az egyházközség megszer
vezése, valamint templom, plébánia és is
kola újjáépítése. Tevékeny munkásságot fejt 
ki hitbuzgalmi és társadalmi kulturális elő
adások tartása által. 

Kávássy Béla (érkávási), min. oszt.-ta
nácsos, szül. Zilahon, 1892 szept. 25. Közép
iskoláit szülővárosában, jogi tanulmányai t a 
bpesti egyetemen végezte és 1915. á l lamtu
dományi doktorrá avatták. Jogászkodása 
idején a budapesti Egyetemi Kör elnökévé 
választotta és hosszabb ideig a budapesti 
egyetem ifjúsági vezére volt. Először Szilágy 
megye szolgálatába lépett, hol atyja is fő
szolgabíró volt, 1916. a legfőbb állami szám
vevőszék segédfogalmazójává nevezték ki, 
majd katonai szolgálatot teljesített. Később 
visszatért előbbi hivatalába, hol 1921. tit
kár lett. 1923. a miniszterelnökségre helyez
ték át és itt 1927-ig működött . Innen a nép
jóléti minisztérium osztálytanácsosává lép
tették elő, melynek elnöki (menekültügyi) 

osztályát vezeti. Különböző folyóiratokban 
és napi lapokban írja cikkeit az egyetemi if
júság ügyeivel kapcsolatosan. 

Kayser Lajos, (gaádi), szobrászművész, 
szül. Budapest, 1895 nov. 11. Középiskoláit és 
a Képzőművészeti Főiskolát Budapesten vé
gezte. A háború alatt harctér i szolgála
tot teljesített és orosz fogságba került . Az 
orosz tisztek megmintázásával oly mozgási 
szabadságra tett szert, hogy 1917. Galícián 
keresztül hazaszökhetett . Ezután az olasz 
harctéren teljesített harctér i szolgálatot a le
szereléséig. 1925. a Műcsarnok ál landó kiál
lítója lett. Hét hadiemléket készített, ame
lyek közül a belsőböcsi, nagybánhegyesi és 
gyékényesi jelentős értékkel b í rnak. Ezen
kívül országos hadiemlékpályázatokon szo
borterveivel Orosházán, Mezőcsáton és Rákos
palotán I. és II. díjat nyert . Nevezetesebb 
szobrai: a Kubikos, Hun nyilas, Csikósboj-
tár és öreg béres a bikával, valamint külön
féle állatszobrai. Témáit főképen az ősma
gyar mitológiából és a magyar népélet vilá
gából meríti . Kompozícióiban a lendületet 
és a mozgást igyekszik tökéletesen vissza
adni. 

Kazaesay Tibor, zenetanár , szül. 1892 
márc . 12. Középiskoláit és zeneművészeti ta
nulmányai t Bpesten végezte. Herczfeld, Sik
lós és Szabados voltak a tanárai . A zene
szerzési tanfolyamot 1914. végezte el. A 
háború alatt mint tart . hadnagy harctér i 
szolgálatot teljesített. Jelentékeny zeneköltői 
munkásságot fejt ki. Munkái közül neveze
tesebbek: Egy humorista vázlatkönyvéből 
(zongoradarab), Kínai költők (dalciklus), 
Álomlovag (pantomim Zilahy Lajos szöve
gére), azonkívül: Kamarazenék, Dalok, Zon
goradarabok. 1922. a Nemzeti Zenede t aná ra 
lett. Pedagógiai munkái t az összes külföldi 
zeneiskolákban használják. 

Keblovszky Lajos, min. tan. szül. Teschen, 
1885. Középiskolai t anu lmánya inak befeje
zése u tán a budapest i és berlini egyetemeken 
jogot hallgatott. Doktorrá avatása u tán ál
lami szolgálatba lépett. 1913. Tisza Is tván 
személyi t i tkára lett. 1918. nyugalombavonu
lásakor érdemei elismeréséül, II. o. polg. 
hadiérdemkereszt te l tüntet ték ki. Előbb az 
Égisz r.-t., majd a Szent Margitsziget Gyógy
fürdő r.-t. igazgatója lett. 1923. a min. taná
csosi címmel tünte t ték ki. Szépirodalmi és 
publicisztikai működést fejt ki. Egy verses 
és egy novellás kötete még a háború előtt je
lent meg. Jelenleg sűrűn lá tnak napvilágot 
publicisztikai és i rodalmi cikkei bel- és kül
földi lapokban. Az Ibusz r.-t., a Bala tonment i 
r.-t., a Feszty-körkép igazgatósági tagja. A 
Magyar Külügyi Társaság rendes tagja. A 
Katholikus Kör választmányi tagja. 

Kecskeméthy Gyula, kir. kúr ia i bíró, 
szül. Érdmindszent, 1873 szept. 29. Közép
iskoláit Mezőtúron és Hódmezővásárhelyen, 
jogi tanulmányai t Debrecenben végezte. 
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Egyetemi tanulmányainak befejezése u tán 
a debreceni kir. járásbíróság joggyakornoka 
lett. 1895. mint bírósági aljegyző a mezőtúri 
járásbírósághoz, majd mint bírósági jegyző 
a győri kir. törvényszékhez került. Győrött 
lett kir. járásbíró, majd kir. tvszéki bíró, 
később a pestvidéki kir. törvényszékhez ke
rült, ahol 1918. a kir. ítélőtáblai bírói címet 
és jelleget nyerte el. 1919—1921. kir. tör
vényszék területén a rögtönítélő bíróság 
elnöke volt. 1922. a budapesti kir. ítélő
táblához, 1925. a magy. kir. Kúriához nevez
tetett ki bíróvá, ahol jelenleg is mint a mun
kaügyi és szabadalmi perekben ítélkező II. 
számú polgári tanács tagja működik. Tagja 
az Országos Bírói és Ügyészi egyesület elnöki 
bizottságának. Kiváló jogérzéke és tudása 
révén neve méltán lett ismertté. 

Kecskeméthy István, főjegyző, szül. Sü
meg, 1875 okt. 13. Tanu lmánya i befeje
zése után több helyen működöt t , mint jegy
zőgyakornok. 1900. K'arádon s.-jegyző lelt, 
1909. pedig Sárvár főjegyzőjévé választot
ták. Működése alatt sokat fáradozott a köz
ség fejlesztése érdekében. Számos közintéz
mény létesítése fűződik nevéhez. Több he
lyi társadalmi egyesület vezetőségi tagja. 

Kecskeméti Vilmos, lapszerkesztő, író, 
szül. Kecskemét, 1879 jún. 17. Jogi tanulmá
nyainak befejezése u tán a hírlapírói pályára 
lépett. Kecskeméten Függetlenség címen na
pilapot indított, majd több fővárosi napilap 
kötelékében működött és a régi függetlenségi 
és 48-as párt hivatalos lapjának, a Budapest
nek felelős szerkesztője lett. Az Egyenlőség 
c. politikai hetilap szerkesztője, a Zsidó Év
könyv főszerkesztője és kiadótulajdonosa. 

Kecskés Pál , egyet. ny. rk. tanár , szül. 
Bpest, 1895 máj . 18. Középiskolai tanulmá
nyait Bpesten, hi t tudományi tanulmányai t az 
esztergomi érs. hi t tudományi főiskolán és a 
wieni egyetemen végezte, a bölcseletet a fri-
bourgi egyetemen hallgatta. 1917 óta Eszter
gom főegyházmegyei áldozópap, szfőv. hit
oktató, Szt. Imre-kollégiumi tanulmányi fel
ügyelő, hercegprimási udv. pap. 1928. a bu
dapesti tud. egyetemen a h i t tudományra elő
készítő bölcselet ny. rk. t anára lett. 1929. 
pápai t. kamarás. Jelentősebb művei: Das 
Problem der sittlichen Freiheit nach Spinoza 
und Thomas von Aquin, A házasság etikája. 
Értekezései a Religióban és más folyóiratok
ban jelentek meg. 

Keéri-Szánrő Imre. (németkéri), zon
goraművész, szül. Bpest, 1884 jan. 15. Kö
zépiskolai és zeneművészeti tanulmányai t 
Bpesten végezte, ahol a Zeneakadémián Tho-
man és Koessler tanítványa volt. Közben 
jogtudományi tanulmányokat folytatott és 
1907. doktorrá avatták. 1906. zongoraművé
szi oklevelet szerzett és 1912. a fővárosi 
zenetanfolyamok szakfelügyelője és tanára 
lett. Németországban, Hollandiában, Bomá-
niában és Olaszországban nagysikerű hang

versenyeket adott . A zongoraírás romanti
kus mestereinek, Schumannak, Schubertnek 
és Chopinnek egyik legkiválóbb interpretá-
lója, aki sorozatos külföldi vendégszereplé
sei alkalmából, kiváló képességeivel minde
nüt t megbecsülést szerzett a magyar művé
szetnek. 

KégI János , földbirtokos, szül. Újpest, 
1873 jan. 5. Középiskoláit és az egyetemet 
Bpesten végezte. Mint gyakorlóügyvéd Mo-
noron telepedett le, ahol később a helyi tkp-
tárnál is működöt t . 1912 óta elnöke az inté
zetnek. Az Országos Mezőgazdasági Egye
sület Pest vármegyei Gazdasági Egyesülete 
tagja, a monor i járási Mezőgazdasági Bizott
ság elnöke, a Dunántúli és a Duna-Tiszaközi 
Mezőgazdasági Kamara elnöke. Az Ügyvéd
szövetség pestvidéki osztályának, valamint a 
Pénzintézeti Központ választmányának tagja. 
Szakcikkei különböző szaklapokban és a fő
városi lapokban jelentek meg. A Huszadik 
század címen folyóiratot szerkesztett. 

Keglevich Gyula (gróf, buzini), ny. fő
ispán, országgy. képviselő, szül. Bécs, 1855. 
Tanulmányainak befejezése után csakhamar 
belekapcsolódott Heves megye társ. életébe. 
Harminc esztendeje tagja a vármegyei törv.-
hatósági bizottságnak. K. nevéhez fűződik 
a Budapesti Ügetöverseny Egyesület meg
alapítása. Értékes szakirodalmi tevékenysé
get fejtett ki különböző gazdasági lapok ha
sábjain. K. ír ta meg Heves vármegye monog
ráfiájának közgazdasági részét. A régi ország
gyűlésnek 1905 óta tagja volt a pétervásári 
kerület megbízásából szabadelvűpárti , illetve 
munkapár t i programmal . 1914—1918. Heves 
megye főispánja volt. Számos vállalat elnöke, 
illetve igazigatósági tagja. Az új országgyű
lésbe a pétervári kerület választotta egységes
párt i programmal . 

Kehrling Béla, Magyarország tennisz-
bajnoka, szül. Szepesszombat, 1891 jan, 25. 
Iskoláinak elvégzése u tán 1923-ig egy kelme
festőgyár tulajdonosa volt, majd 1924. sport-
kereskedő lett. 1912. megnyerte a magyar
országi tenniszbajnokságot és külföldi ver
senyzései révén világhírnévre tett szert. Több 
lap állandó sporttudósítója, azonkívül szer
keszti és kiadja a Tennis ζ és Golf c. sport
lapot. Évtizedes működése alatt rengeteg ha
zai és külföldi bajnokságot nyert . K. sze
mélye reprezentálja a ha ta lmas fejlődésnek 
indult magyar lawn-tennisz sportot. K. 
egyike azoknak, akik a magyarság hírnevét 
messze külföldön is ismertté tették. 

Kékesy Dezső, főszolgabíró, szül. Tisza
füred, 1890 ápr. 2. Középiskoláinak elvég
zése u tán Kolozsvárott á l lamtudományi dok
torátust szerzett. Közigazgatási pályáját 
Tiszafüreden kezdte. A háború alatt harc
téri szolgálatot teljesített és a III. oszt. ka
tonai érdemkeresztet, az ezüst és bronz 
Signum Laudist, a kisezüst vitézségi érmet 
és a Károly-csapatkeresztet kapta meg. 1916. 
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szolgabíróvá választották, mely minőségében 
1020-ig működött, mikor Hatvanban tb. fő
szolgabíróvá és 1921. a hatvani járás főszol
gabírójává választották. 

Kéky Lajos, egyetemi tanár , i rodalom
történész, szül. 1879. Egyike a magyar iroda
lomtörténettudomány legkiválóbb művelőinek, 
írásaiban a népies magyar költőkkel és a vi
lágirodalom klasszikusaival foglalkozik. Tanul
mányainak eredményéről előadások formájá
ban, alapos munkáról, nagy íráskészségről ta
núskodó értekezésekben és több önálló műben 
számolt be. A magyar népköltészet latinos 
jelenségeinek kutatásaival értékes tájékoztató 
munkát végzett, összehasonlító írásaiban sok, 
irodalomtörténeti szempontból érdekes vonat
kozásra világított rá. önál ló művei: Arany 
János epikájáról, Baksay Sándor, Beöthy 
Zsolt, Gárdonyi Géza, Tompa Mihály, Magyar 
irodalomtörténet, A világirodalom klasszikusai, 
Petőfi. 

Kelemen Béia, ügyvéd, v. belügyminisz
ter, szül. Szeged, 1863 márc. 13. A bpesti, a 
heidelbergi, a berlini és a kolozsvári egyete
meken folytatott jogi tanulmányokat , majd 
Bpesten jogi doktorátust szerzett. Tanulmá
nyainak elvégzése után Csongrád vm. szolgá
latában három esztendőt töltött. 1894. sze
geden ügyvédi irodát nyitott. 1902. óta a 
tápéi választókerületet képviselte a parla
mentben három cikluson át függetlenségi és 
48-as párti programmal. "1906. a koalíciós 
kormány Csongrád vmegye és Szeged vá
ros főispánjává nevezte ki. 1910-ben Sze
ged város II. kerülete választotta képviselővé. 
1917. az Esterházy-kormány alatt ismét 
Csongrád vm. és Szeged város főispánja lett. 
1919. a szegedi Antibolsevista Comité elnöke 
lett, majd a szegedi ellenforradalmi kormány 
belügyminisztere volt. A Friedr ich-kormány 
Szeged székhellyel kerületi kormánybiztosnak 
nevezte ki. Mint a Területvédö Liga szegedi 
elnöke, értékes tevékenységet fejt ki. A sze
gedi ellenforradalomról könyvet írt Adatok 
a szegedi ellenforradalom és a szegedi kor
mány történetéhez címmel. 

Kelemen Béla, nyelvészeti és esztétikai 
író, szül. Bpest, 1865 máj . 16. Középiskolái 
befejezése után a bpesti tud. egyetemen ta
nári oklevelet szerzett. Már egyetemi hallgató 
korában sűrűn jelentek meg irodalmi cikkei 
a Fővárosi Lapok és különböző folyóiratok 
hasábjain. 1888—90-ig a Pesti Napló belső 
munkatársa volt. 1890. a székesfehérvári ál
lami főreáliskola tanárává, 1896. pedig igaz
gatójává nevezték ki. Az Athenaeum kézi 
lexikonának főmunkatársa volt. A különböző 
szakfolyóiratokban számos esztétikai és iro
dalomtörténeti tanulmánya jelent meg. Ké
sőbb főként tankönyvírásnak és szótárszer
kesztésnek szentelte munkásságát . Főbb 
munkái: Magyar és német kézi szótár, Ma
gyar és nemet zsebszótár. Magyar és német 

nagy kézi szótár, Jó magyarság, Idegen sza 
vak és nevek szótára. 

Kelemen Endre , orvos, szül. Kistapol-
csány, 1899 febr. 7. Középiskoláit és egyet. 
tanulmányai t Bpesten végezte. Tanulmányai
nak befejezése u tán az egyetem kórbonctani 
intézetének tanársegéde, majd a Pápay-féle 
oltóanyagtermelő intézet főorvosa lett. 1925 
óta az Apponyi Poliklinika proszektora. A 
Kir. Orvosegyesület, a Sebésztársaság, az Or
vosok és Természettudósok Tudományos 
Egyesületének tagja. A pécsi kir. tvszék or
vosszakértője. A bakteriológia és szerológia 
köréből számos tudományos értekezése je
lent meg. 1928. az Erdélyi Béla-féle monstre-
per ellenőrző orvosszakértője volt. 

Kelemen Géza (nagyernyci) , törvény
széki bíró, szül. 1885. Középiskoláit Kolozs
várott, jogi egyetemet ugyanott , Budapesten 
és Berlinben végezte. A kolozsvári tud. egye
temen jogtudori oklevelet szerzett. A bírói 
és ügyvédi vizsga letétele u tán a marosvá
sárhelyi törvényszékhez nevezték ki, ahol a 
a r omán megszállásig teljesített szolgálatot. 
A hűségeskü megtagadása miatt a románok 
kiutasították, mire Budapestre menekült és 
1921 óta a budapesti büntetőtörvényszék-vád
tanácsánál számos nagyszabású bűnügy elő
adójaként szerepelt. 

Kelemen György, orvos, egvetemi ma
gántanár , szül. Bpesten, 1890. Középiskoláit 
Bpesten, egyetemi tanulmányai t a budapesti 
és göttingeni egyetemen végezte. Budapesten 
szerezte orvosi oklevelét. A háború alatt 
csapatszölgálatot teljesített, háromszor meg
sebesült és bátor magatar tásáér t öt ki tün
tetést kapot t . Több évig az Erzsébet egye
temen teljesített szolgálatot Pozsonyban, Bu
dapesten és Pécsett. 1926. a fül-, orr- és 
gégegyógyászatból magán tanár rá habilitál
ták. A szakirodalomban tevékeny részt vesz. 
Az élettani kémia, a fül-, orr- és gégészet 
körébe vágó munká i jelentek meg. 1912. 
megnyerte az egyetemi Hőgyes-díjat. öná l ló 
művei: A Magyar fül-orr-gégészeti bibliograp-
hia 1801—1924. 

Kelemen Krizosztom, a pannonha lmi fő
apát koadjutora, szül. Hahót , 1884 jan. 10. 
Már középiskolai tanulmányainak folytatása 
közben lépett a Benedek-rend kötelékébe és 
a pannonhalmi gimnázium, majd a főiskola 
növendéke lett. Tanár i oklevelét a bpesti tud. 
egyetemen szerezte. Tanár i működését Pápán 
kezdte meg, ahol lapszerkesztő és a Kath. 
Gazdakör elnöke volt Nyalkán (Győr m.) 10 
évig plébánoskodott . 1926. a rend budapesti 
gimnáziumának tanára lett. 1928. a Szent 
Benedek-rend győri székházának főnökévé és 
a Czuczor Gergely gimnázium igazgatójává 
nevezték ki. Egyházi és szépirodalmi mun
kásságot fejt ki helyi és fővárosi lapokban. 
1929 aug. 24-én a pannonhalmi főapát koad-
jutorává nevezte ki az Apostoli Szentszék. 

Kelemen György, orvos, egvetemi ma
gántanár , szül. Bpesten, 1890. Középiskoláit 
Bpesten, egyetemi tanulmányai t a budapesti 
és göttingeni egyetemen végezte. Budapesten 
szerezte orvosi oklevelét. A háború alatt 
csapatszölgálatot teljesített, háromszor meg
sebesült és bátor magatar tásáér t öt ki tün
tetést kapot t . Több évig az Erzsébet egye
temen teljesített szolgálatot Pozsonyban, Bu
dapesten és Pécsett. 1926. a fül-, orr- és 
gégegyógyászatból magán tanár rá habilitál
ták. A szakirodalomban tevékeny részt vesz. 
Az élettani kémia, a fül-, orr- és gégészet 
körébe vágó munká i jelentek meg. 1912. 
megnyerte az egyetemi Hőgyes-díjat. öná l ló 
művei: A Magyar fül-orr-gégészeti bibliograp-
hia 1801—1924. 

Kelemen Krizosztom, a pannonha lmi fő
apát koadjutora, szül. Hahót , 1884 jan. 10. 
Már középiskolai tanulmányainak folytatása 
közben lépett a Benedek-rend kötelékébe és 
a pannonhalmi gimnázium, majd a főiskola 
növendéke lett. Tanár i oklevelét a bpesti tud. 
egyetemen szerezte. Tanár i működését Pápán 
kezdte meg, ahol lapszerkesztő és a Kath. 
Gazdakör elnöke volt Nyalkán (Győr m.) 10 
évig plébánoskodott . 1926. a rend budapesti 
gimnáziumának tanára lett. 1928. a Szent 
Benedek-rend győri székházának főnökévé és 
a Czuczor Gergely gimnázium igazgatójává 
nevezték ki. Egyházi és szépirodalmi mun
kásságot fejt ki helyi és fővárosi lapokban. 
1929 aug. 24-én a pannonhalmi főapát koad-
jutorává nevezte ki az Apostoli Szentszék. 
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Kelen Béla, orvos, egyet, rendk. tanár , 
szül. Tamási , 1870. Középiskoláinak elvégzése 
után a bpesti egyetemen orvosdoktori ok
levelet szerzett. 1893. Pertik tanár mellett 
kői bonctani tanulmányokat folytatott, majd 
1897. Par isba ment, ismereteinek kiegészí
tése céljából. 1908. a bpesti egyetem I. sz. 
nőgyógyászati klinikáján a Röntgen-labora
tór ium vezetésével bízták meg. 1923. egyet, 
rendk . t anár rá nevezték ki. Számos érteke
zést írt a kórbonctan és a Röntgen-fotogra-
fálás köréből. Legfontosabb műve: Rönt-
genológia és orvosi fotográfia. 

Kelen László, író, szül. 1907 júl. 21. 
Középiskoláit Bpesten végezte. Igen sok si
került műdal szövegének írója. 1928. U. S. A. 
és Kalózok címen két kis operettjét a Teréz-
körúti Színpadon adták elő. 

Kelényi Géza, ny. h. á l lamti tkár , szül. 
Somogyvár, 1865 júl . 28. Jogi tanulmányai 
befejezése ulán ügyvédjelölt lett, majd egy 
év múlva a postánál nyert a lkalmazást . 1904. 
a keresk. minisztér iumba rendelték, majd 
1913. a soproni postaigazgatóság vezetésével 
bízták meg. 1918. főigazg^. r angra emelkedett 
és 1925. közel 40 évi szolgálat után, h. ál lam
titkári ranggal nyugalomba vonult. Érdemei
nek elismeréséül számos ki tüntetésben ré
szesítették. Megkapta a III. o. vaskoronaren
det is. A Soproni Kaszinó Egyesület elnöke, 
a Soproni Takarékpénztár alelnöke stb. Sop
ron társadalmi életében élénken részt vesz. 

Kcler Béla, kir . főügyészhelyettes, szül. 
Késmárk, 1876 máj . 18. Középiskoláit Mis
kolcon és Késmárkon, egyet, t anu lmánya i t 
Eperjesen végezte, ahol jog tudor rá avat ták. 
1889. mint gyakornok, a bünte tő tőrvényszé
ken kezdte meg bírói működését . 1900. a po
zsonyi tvszékhez helyezték át. Később Bazin-
ban és Nagyszombathelyen al járásbíró , il
letve járásbí ró lett. 1919. tvszéki b í rónak ne
vezték ki Lőcsén. 1919. mint kir. ügyészt a 
bpesti ügyészséghez osztották be. 1921. meg
kapta az ügyészségi alelnöki címet. 1923. a 
bpesti ker. főügyészséghez osztották be, mint 
főügyészhelyettest. Mint közvádló, részt vett 
az utóbbi évek legérdekesebb és legna
gyobb bűnügyeiben. K. képviselte a vádat a 
csongrádi bombamerénylet, a Márffy József 
és társai , Esküdt Lajos megvesztegetési és 
Rákosi Mátyás, valamint Szántó Zoltán kom
munis ta bűnperében. Jelenleg Nagy István 
volt tvszéki bíró ügyében képviseli a vádat . 
A jogi szaksajtónak állandó munka tá r sa . 

Ké!er Tibor, kúriai tanácsjegyző, szül. 
Bpest, 1883 ápr. 24. Középiskolai és egyetemi 
tanulmányait Bpesten végezte, ahol 1912. le
tette az egyesített ügyvédi és bírói vizsgát. 
Bírói működését 1908. mint joggyakornok 
kezdte meg az V. ker. járásbíróságon, ahon
nan 1912. jegyzői minőségben Gödöllőre he
lyezték át. 1917. nevezték ki járásbíróvá a 
bpesti központi járásbírósághoz. 1926 óta a 
kúrián működik, mint tanácsjegyző. A há

ború alatt mint tüziérszázados harcolt és orosz 
fogságba került . A háború óta a magyar 
sportélet egyik legismertebb alakja. A M. 
U. Sz.-nek előbb főtitkára, később ügyv. al
elnöke, majd társelnöke lett. Ér ték ss mun
kásságot fejt ki a sport i rodalomban, vala
mint a jogi szaklapokban is. A Szolgálati 
jogviszony c. szakmunkának társszerzője. 

Kéler Zoltán (lándori), ügyvéd, felsőházi 
tag, szül. Bpest, 1861 nov. 23. A bpesti egyete
men végezte jogi tanulmányait . 1884. doktorrá 
avatása u tán több évig tar tó külföldi tanul
mányúton volt. Magyarországra visszatérve, 
1896. a révkomáromi ref. egyház tiszti ügyé
sze lett és ekkor bonyolí totta le a híressé vált 
komáromi temetőpert , 1904. egyházker. gyü-
lésbíróvá választották. 1910. bírói ranggal az 
egyetemes tvszékre hívták meg. 1908 óta a 
dunáninneni ref. egyházker. gyámintéz-ítének 
elnöke. 1915. egyházmegyei felügyelővé vá
lasztották, ugyanekkor a király régebbi ke
letű nemességéhez a lándori előnevet ado
mányozta. A Luther Társaságnak évtizede
ken át volt ügyésze. 1918-tól a régi főrendi
háznak is tagja volt. A felsőházba Zsigmondy 
Jenő halála után hívták be. Az Orsz. Orvos-
szövetség tb. tagja. 

Keleti Artúr, költő, szül. Budapest , 18S9. 
írásai az Újság, a Világ, a Hét és a Nyugat 
hasábjain, valamint francia és német folyó
i ra tokban jelentek meg. Első önálló müve 
A kámzsás festő strófái címen jelent meg. 
Ebben a kötetben a modern eszmék hangu
latait a biblikus ájtatosság hangján szólal
tatja meg. Többi önálló művei közül je
lentősebbek: Angyali üdvözlet, Az boldogta
lan Raymond és az szerentsés Bertrand lovag 
és Pax vobiscum. Sokat fordított Rodenbach, 
France és Maeterlinck műveiből. Néhány 
verse németül jelent meg Horvát H. Neue 
ungarische Lyrik c. antológiájában és a 
Sturm-Abende-ben. 

Kelety Dénes, a MÁV volt elnöke, ny. ál
lamti tkár , szül. Bpest, 1867 máj . 21. A mér
nöki oklevél megszerzése u tán 1892. a keres
kedelemügyi minisztérium szolgálatába lépett, 
ahol 1908. a vasúti műszaki osztály élére 
került . 1911. min. tanácsosi rangban a vas
úti csoport főnökévé, 1917. pedig a vasúti 
osztályok főnökévé nevezték ki. 1919. a pro
letárdiktatúra bukása u tán az államvasutak 
kormánybiztosi teendőivel bízták meg. 1921. 
a MÁV elnöke lett. 1927. történt nyugalomba-
vonulásáig töltötte be ezt a felelősségteljes 
pozíciót. K. rendkívül értékes munkásságá
nak köszönhető a MÁV újjászervezése. 
1919—1923. a Közszolgálati Alkalmazottak 
Nemzeti Szövetségének elnöke volt. Érde
meinek elismeréséül a király 1916. a Lipót
rend lovagkeresztjével tüntette ki. Nyuga
lombavonulásakor harmincötéves közszolgá
lati értékes működéséér t megkapta az I. o. 
magyar érdemkeresztet a csillaggal. 
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Keleti Géza, államr. főkapitányhelyettes, 
az Orsz. Bűnügyi Nyilvántartó Hivatal köz
igazgatási osztályának vezetője, szül. Kolozs
vár, 1874 szepí. 27. Főiskolai t anu lmányai t 
Kolozsvárott és Bpesten végezte A kolozs
vári tud. egyetemen ál lamtudományi dok
torátust nyert. 1895. Kolozs vármegyénél 
közigazgatási szolgálatot vállalt és 1900. a 
rendőri pályára lépett. Először az óbudai 
rendőrkapitányságon, azután a főkapitány
ság bűnügyi osztályán, majd 20 év óta 
az Országos Bűnügyi Nyilvántartó Hiva
talban teljesít szolgálatot, amelynek je
lenleg vezetője. KI szervezte meg a mostani 
Bűnügyi Múzeumot. Ezenkívül K. nagy tu
dását és rendőri gyakorlatát a dakti loszkó-
piánál is érvényesíti, mert a rendőrségnek 
ezt az intézményét úgyszólván legmagasabb 
fokra fejlesztette. Ugyancsak K. vezette be 
a hivatásos bűnözők szakszerű nyi lvántar tá
sát is, valamint megszervezte a rendőrség 
bűnügyi laboratór iumát . 

Keleti Lajos, MÁV főfelügyelő, szül. Ba
lassagyarmat, 1877 dec. 10. Középiskoláinak 
és a vasúti t iszt iképző-tanfolyamnak elvég
zése után 1899. lépett az á l lamvasutak 
szolgálatába. Először külső szolgálatot tel
jesített, majd a központi igazgatóságnál 
nyert beosztást. 1912. az á l lamvasutak bel
földi díjszabási osztályába került , ahol 
mint h. osztályvezető érdemes közhivatali 
tevékenységet fejt ki . 

Keleti Márton, színpadi rendező, szül. 
Budapesten, 1905 ápr. 26. Középiskoláit Bu
dapesten végezte, majd a Városi Színház se
gédrendezője lett. 1926 óta pedig mint ren
dező működik. K. rendezte a Margitszigeten 
az első szabadtéri előadást, amelyen Antigo
nét mutatták be. Az operaelőadások rende
zésébe számos újítást hozott be. Nevezete
sebb rendezési munká i : Laterna Magica, 
Egy katona története, Danton. 

Keller Lajos, ügyvez. igazg. szül. Arad, 
1882. Középiskolai tanulmányai t Aradon, a 
jogot Bpesten és Kolozsvárott végezte. Köz
szolgálati pályafutását Arad vármegyénél 
kezdette meg, ahol előbb vármegyei aljegyző, 
majd árvaszéki ülnök volt. Mint árvaszéki 
ülnök megszervezte és vezette Arad vármegye 
árvaszékének gyermekvédelmi ügyosztályát a 
román megszállásig, amikor a hűségesküt 
megtagadva, állását elhagyta. 1921. évben a 
kormány az Országos Stefánia-Szövetség 
ügyvezető igazgatói állására hívta meg. Életét 
a magyar anya- és csecsemővédelem országos 
megszervezésének és teljes kiépítésének szen
teli. 

Kellner Nándor, igazgató, szül. Budapest , 
1870 okt. 15. Középiskoláit Bpesten végezte. 
1888. a főváros szolgálatába lépett és külön
böző városi üzemeknél működöt t . 1912. a Bu
dapest Szfőv. Kenyérgyár főkönyvelője lett. 
1915. kinevezték a vállalat igazgatójává. A 
háború alatt és az azt követő években a vá
rosi kenyérellátás i rányítása körü l szerzett 

érdemeinek elismeréséül a III. o. polg. hadi-
érdemkereszt tel tüntet ték ki. A szfőv. új 
nagymére tű tész tagyárának felállítása K. 
érdeme. 

Kemény Egon, zeneszerző, szül. Wien, 
1905 okt. 13. Középiskoláit Kassán és Bu
dapesten, a zeneakadémiát Wienben vé
gezte. Már orvostanhal lgató ko rában jelen
tek meg szerzeményei. „Kikelet-ucca 3 " c. 
3 felv. operett jét a Főváros i Operet tszínház 
sikerrel mu ta t t a be. 

Kemény Gábor, á l lamr. tanácsos, szül. 
Fót, 1887 szept 12. Középiskolai és egyetemi 
t anu lmánya i t Bpesten végezte. 1912. jogtu-
dori oklevelet nyert . A h á b o r ú alat t az orosz 
fronton küzdöt t és megkapta a Károly-csa-
patkeresztet , a ka tona i jubi leumi keresztet 
és a német háborús emlékérmet . 1907. lépett 
a rendőrség kötelékébe. 1924. kap ta meg 
rendőr tanácsos i kinevezését. A főkapi tányság 
közigazgatási, bűnüg j i és elnöki osztályán, 
továbbá különböző kerületi kapi tányságokon 
teljesített szolgálatot. Jelenleg a főkapi tány
ság bűnügyi osztálya intellektuális csoport
j ának előadója. 

Kemény Győző, ügyvéd, szül. Budapes
ten, 1894 jan. 17. A budapest i Tudomány
egyetemen szerezte állam- és jogtudori ok
levelét. Ügyvéddé 1922. avatták. A háború
ban tüzér főhadnagy volt. A Signum Laudist 
és a Károly-csapatkeresztet kapta meg. A for
rada lmak alatt erős nemzeti érzése felől 
tett tanúságot. 1923. Pest vármegye tiszti
ügyészévé, majd kevéssel azután a buda
pesti büntető járásbíróság melett ügyészségi 

j megbízottá nevezték ki. A Rendőrtiszti Atle-
l tikai Club, az Erzsébetvárosi keresztény ka-
; szinó és több társadalmi egyesület és biztosí

tási intézet ügyésze. A kormányzó 1928. a 
j közélet terén szerzett érdemei elismeréséül 

kormányfőtanácsossá nevezte ki. 
Kemény Lajos, vegyészmérnök, szül. ü j -

pest, 1882 márc . 27. A vegyészmérnöki di
ploma megszerzése u tán 1911. Óbudán kék-
festőgyárat létesített. A felekezeti életben 
nagy tevékenységet fejt ki. 1924 óta az óbu
dai izr. hitközség elnöke. Az Orsz. Műszaki 
Egy. elnöke. 

Kemény Nándor, festőművész, szül. Sal
gótarján, 1885 jan. 22. Gyöngyösön végezte 
a középiskoláit, majd Bpesten a Képzőmű
vészeti Főiskolát. Első szereplése 1906. a 

! nemzetközi kiállításon történt , ahol két ké-
! pével aratot t sikert. Közben áll. ösztöndí

jakkal folytatta tanulmányai t , sőt jogot is 
hallgatott és 1908. Kolozsváron jogi dok
torrá avatták. Később Par isban és München
ben dolgozott, ahol számos kiállításon sze
repelt és kollektív kiállítást is rendezett. 
Fiazajövet számos közéleti nagyság arcképét 
festette meg, többek között Bud János , 
Hoitsy Pál és Szterényi József báró portré
ját. 1918. a Nemzeti Szalonban rendezett 
kollektív kiállításán «agy feltűnést keltett 
IV. Károly király koronázását megörökí tő 
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kompozíciója. 1920. Egyszer volt, hol nem 
volt c. képével elnyerte a Lipótvárosi Ka
szinó díját. 1918. Önarckép c. képét a stock
holmi múzeum vásárolta meg. Ezenkívül 
számos képével nyert kitüntetést. Impresz-
szionista festő, meleg színekkel és mély plasz
tikával dolgozik; portréiban a lelkiséget 
hangsúlyozza és plenairjeiben a napsütötte 
háttérből kiemelkedő figurák a mozgás ér
zését keltik. 

Kemény Simon, író és hír lapíró, szül. 
1882. Mint költő, a Nyugat köré csoportosult 
írók gárdájához tartozik, amelynek λ ovid 
idő alatt egyik legkimagaslóbb alakjává nőtt. 
Költészete át van szőve erotikus elemekkel, 
a vakító nyárnak erős fénye világítja meg 
túlérett színekkel festett mondanivalóit . Túl
zsúfolt képek, fülledt szavak, az érettségtől 
roskadozó hangulatok buja muzsikája szól 
verseiben. Stílusának külső pompája alatt 
azonban határozottan kicseng érdekes gon
dolatainak belső i-itmikája. Későbbi költé
szetében tompítottabb színekkel és szordi-
nózott húrokkal dolgozik. Kötetben megje
lent munkái: Lamentációk, Balkon, Így élem 
világom. 

Kémeri Dezső, orvos, szül. Kiskunhalas , 
1891. Középiskoláit Kiskunhalason, az egye
temet Budapesten végezte. A háború alatt 
mint ezredorvos harctér i szolgálatot telje
sített és számos ki tüntetésben részesült. A 
leszerelés után a bpesti bőr- és nemikór tan i 
klinikán, mint tanársegéd működöt t . Jelen
leg az Ο. Τ. I. központi oszt. vezető orvosa. 
Számos feltünéstkeltő orvos tudományi mun
kát írt. Főleg bőrgyógyászati szakirodalom
mal foglalkozik. A Ferenc József-rend lo
vagkeresztjének és a Signum Laudis tu la j 
donosa. 

Kende István, festőművész, szül. Körte
fája, 1865 jan. 2. A Mintarajziskola művész
növendéke volt. 1891. állított ki először a 
Műcsarnokban. 1925. a Nemzeti Szalonban 
kollekciókiállításának nagy sikere volt. Al
kotásai tájképek, interiőrök, csendéletek. El
ismert rajzpedagógus. Szerkesztette a „Rajz
okta tás" c. szaklapot és kézikönyvet írt az 
aquarellfestésről. Művészetét konzervat ív 
felfogás, gondosság jellemzik. 

Kende Zsigmond (báró, kölesei), nagybir
tokos, felsőházi tag, szül. Nagybánya, 1853. 
Középiskolai tanulmányainak elvégzése u t án 
jogot hallgatott , majd a proskaui és hallei 
gazdasági egyetemen folytatott t anu lmányo 
kat. 1878 óla szatmármegyei b i r tokán gaz
dálkodik. Szatmár megye közéletében vezető 
szerepet tölt be és munkásságával nagymér
tékben járul t hozzá megyéje gazdasági és 
kulturális sz ínvonalának emeléséhez. Érde
meiért a király 1903. cs. és kir. kamarássá 
nevezte ki, 1916. IV. Károly király koroná
zása alkalmával pedig bárói rangot és örö
kös főrendiházi tagságot adományozot t K.-
nak. 

Kenedy Géza (magyarpadéi) , lapszerk., 
ügyvéd, szül. Magyarpadé, 1853 nov. '25. 
Középiskoláit Szegeden és Pécsett, egyetemi 
tanulmányai t Pécsett és Bpesten végezte, ahol 
jog- és á l lamtudományi doktorátust szerzett. 
1881. ügyvédi vizsgát tett. 1878-ban és 1879-
ben résztvett a boszniai okkupációban. 
Már 1876-ban hír lapírói pályára lépett és 
1881—1902-ig a Pesti Hírlap felelős szerkesz
tője volt. Quintus és Geicha álnév alatt je
lentek meg vezércikkei, politikai tanulmá
nyai és szépirodalmi munkái . 1902. a Magyar 
Nemzet, majd Az Újság főmunkatársa lett. 
Aktív politikával 1910. kezdett foglalkozni, 
mikor nemzeti munkapá r t i p rog rammal a 
dárdai kerület országgyűlési képviselője lett. 
A képviselőházban több bizottság tagja és 
az igazságügyi tárca előadója volt s e minő
ségében számos törvényjavaslat előkészítésé
ben vett részt. A világháború előtt a Magyar 
Jogász-Egylet alelnöke volt. Mint gyakorló
ügyvéd főleg bűnügyi védelmeivel tette is
mert té nevét. 1916. magyar nemességet ka
pott. A magyar hír lapírói gárdának egyik 
vezéralakja, jelenleg a Budapesti Hírlapnak 
főmunkatársa. A Petőfi-társaságnak és a Kis-
faludy-társaságnak tagja, számos kulturális 
és szociális egyesületben vezető tisztséget tölt 
be. A jogtudományi folyóiratoknak állandó 
munkatársa , amelyek hasábjain erkölcsfilo
zófiai és szociális tanulmányai nagy népsze
rűségre tettek szert. Főbb művei: A Quarneró, 
Fiume és Abbázia, Szénrajzok, Problémák, 
Kriminális problémák, Feminista tanulmá
nyok, A magyar sajtójog kézikönyve. A ma
gyar szerzői jog kézikönyve, Szociológiai 
nyomozások, Száz eset az életből, írások és 
tanulmányok, Hodsa meséi, Az élet könyve, 
Magyar vér Boszniában, Vándorlások Délen, 
stb. 

Kenessey Albert (kenései), igazgató-fő
orvos, szül. Bpest, 1889 ápr. 17. Középisko
láit és egyet, t anu lmánya i t Kolozsvárott vé
gezte, ahol 1912. sub auspiciis regis avat ták 
doktorrá . Eleinte a kolozsvári kórbonctan i 
intézetben és a bpesti Doll inger-kl inikán 
szerzett gyakorlatot. Három és fél évig Hültl 
tanár segédorvosa volt. A háború alatt kato
nai egészségügyi szolgálatot teljesített és a 
Signum Laudist , a koronás a r any érdem
keresztet, a Károly csapatkeresztet és a vö
röskereszt tiszti jelvényét kap ta meg. 1921— 
1924. a szegedi sebészeti k l inika első tanár
segéde volt. 1925 óta pedig a Nógrád vár
megyei Mária Valéria közkórház igazgató
főorvosa. A ref. egyházközség presbitere, 
városi képv.-test. tag. Az orvosi lapokban 
szakcikkei jelennek meg. 

Kenéz Béla, egyetemi ny. r. tanár , orsz, 
gyűl. képv., szül. Szolnok, 1874 máj . 15. 
Középiskoláit szülővárosában végezte, majd 
Bpesten, Lipcsében és Londonban folytatta 
egyetemi tanulmányait . Miután az államtu
dományi doktorátust megszerezte, a keresk. 
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minisztérium szolgálatába lépett, ahol 1905. 
min. titkárrá nevezlek ki. 1906. a budapesti 
egyetemen a statisztika magántanárává ké
pesítették, majd 1907. a kolozsvári egyetem 
ny. r. tanára lett. 1917. a budapesti egyetem 
statisztikai tanszékét foglalta el és ugyan
azon évben udvari tanácsosi címet kapott . 
A háború alatt a harctéren szolgált, ahol 
többször kitüntette magát. A kommün alatt 
négy ízben letartóztatták. Az első nemzet
gyűlésen a szolnoki kerületet képviselte 
és 1921. a nemzetgyűlés alelnöke lett. A 
második nemzetgyűlésbe, úgyszintén az or
szággyűlésbe is régi kerülete küldte be egy
ségespárti programmal. Értékes munkássá
got fejt ki a tudományos irodalom terén, 
különösen a statisztika köréből vett tanul
mányaival. Önálló művei: A statisztika elmé
lete, A városok fejlődése és jelentősége, 
Magyarország népességi statisztikája, Sztrájk-
statisztika, Gazdák és mesteremberek pusz
tulása, Javaslatok a nemzetiségi kérdés meg
oldására, Faji erőink és a háború, Nép és 
föld. Ezenkívül megjelent több német, fran
cia és angol nyelvű könyve is. A Pázmány 
Péter-egyetem jog- és á l lamtudományi ka
rának 1927—1928. dékánja, a. következő év
ben pedig prodékánja volt. A képviselőház 
pénzügyi bizottságának elnöke, a Budapest-
Krisztinavárosi róm. kath. egyházközség vi
lági elnöke és a Szent István Akadémia ren
des tagja. A második alapvizsgálati bizott
ság, valamint az ál lamtudományi államvizs-
gálaíi bizottság tagja. 

Kenyeres Balázs, egyet, nyilv. r. tanár , 
szül. Brassó, 1865. Tanulmányainak bevég
zése után tanársegéd volt a bpesti egyetem 
törvényszéki orvostani intézetben. 1892. a 
belügyminiszter a m. kir. államrendőrséghez 
rendőrorvossá nevezte ki. 1893. az igazság
ügyminiszter a bpesti kir. tvszék területén 
felmerülő orvosszakértői teendőkkel bízta 
meg. 1895. a bpesti egyetem a törvényszéki 
orvostani vizsgálómódszerek tárgykörből ma
gántanárrá képesítette. 1895. a kolozsvári tud. 
egyetemhez ny. rk., egy év múlva ny. r. ta
nárrá nevezték ki, ahol több ízben az orvosi 
kar dékánja és az 1914—15. tanévben az 
egyetemnek rector magnificusa volt. 1915. a 
budapesti törvényszéki orvostani tanszék ny. 
r. tanárává nevezték ki s ebben a minőség
ben az orvosi kar három egymásután követ
kező esztendejében dékánná választotta. 1918. 
a Magyar Tud. Akadémia lev. tagjának, 1929. 
a Szent István Akadémia rendes tagjának 
választotta. Tagja az igazságügyi orvosi ta
nácsnak, elnöke a tvszéki orvosi vizsgáló 
bizottságnak. Első Magistère volt a Turul 
bajtársi szövetségnek. 1922. az egyetem ta
nácsa a diákjóléti bizottságba képviselő
jéül küldötte ki. 1922. a kultuszminiszter a 
Horthy Miklós-kollégium igazgatótanácsának 
elnökévé nevezte ki. 1926. a bpesti orvos
egyesület igazgatótanácsának felszólítására az 

Orvosegyesületben megtartot ta a Balassa-
előadást és megkapta a társulat emlékérmét. 
1927. a bpesti kir. m. orvosegyesület XGVI. 
közgyűlése Törvényszéki orvostan című mun
kájáért a Balassa-alapítvány díjával tün
tette ki. 

Kentner Lajos, zongoraművész, szül. 
Karwin, 1905 júl . 19. Középiskoláit és a 
Zeneművészeti Főiskolát Bpesten végezte, 
ahol Székely Arnoldnak, Kodálynak és Wei-
nernek tan í tványa volt. Művészi oklevelének 
megszerzése u t án Bpesten, majd Bécsben, 
Berl inben, Hol landiában és Olaszországban 
hangversenyezet t és mindenüt t je lentékeny 
sikert a ra to t t . 

Képes János , kir . közjegyző, szül. New-
York, 1886 márc . 2. Középiskolai tanulmá
nyait Bpesten és Nagybányán, az egyetemet 
Bpesten és Kolozsvárott végezte, ahol jogi 
doktorátust szerzett. 1911. ügyvédi vizsgát 
tett, 1913-ig Budapesten mint ügyvéd, főként 
kriminalista praxist folytat, 1913. Győrbe, 
1917. Budapestre került mint kir . közjegyző
helyettes. 1919 óta Székesfehérvárott mint 
kinevezett kir. közjegyző működik. K. igen 
élénk szerepet visz a város társadalmi éle
tében, számos egyesület vezetőségi tagja, a 
székesfehérvári r. kat . egyházközség egyik 
megalapítója és 9 évig volt főtitkára, városi 
törv.-hat. biz. tag, Székesfehérvár tisztelet
beli tiszti főügyésze. Főmunka tá r sa , majd 
egyideig szerkesztője a „Kir. Közjegyzők 
Közlöny"-ének. Szakirodalmi munkásságot 
fejt ki, önálló művei: Fertőzés büntette, Kir. 
közjegyzői díjszabás, stb. Szenvedélyes mű-
gyűjtő, elhalt és élő mesterek képeivel egyik 
legszebb vidéki képgyűjtemény birtokosa. 

Kerekes István, kúr ia i bíró, szül. Nyír
egyháza, 1878 júl . 12. A jogakadémiá t Eger
ben végezte. Tanu lmánya inak befejezése 
u tán 1899. bírói pá lyára lépett és igazság
ügyi gyakor la tá t a nyíregyházai törvény
széknél kezdte meg joggyakornoki minőség
ben. 1908. a kisvárdai já rásbí róságnál al-
bíróvá nevezték ki . 1909. két esztendőn ke
resztül tanácsjegyző volt a debreceni kir . 
í télőtáblán, majd megkapta já rásbí ró i kine
vezését és 1917. ugyanott elnöki t i tkár lett. 
1921—1928., mint ítélőbíró, a debreceni kir. 
í télőtáblához volt beosztva, a h o n n a n 1928. 
decemberében a magy. kir . Kúriához he
lyezték át. 

Kerekes József, festőművész, szül. ős i 
(Veszprém m.), 1892 aug. 1. Középiskoláinak 
elvégzése után az Iparművészeti iskola nö
vendéke lett. A háború alatt harctéri szolgá
latot teljesített és orosz fogságba került. Ha
zatérése után a Műcsarnokban kiállított fest
ményeivel tűnt fel. Eső és Alkonyat csendje 
c. festményeit a Szépművészeti Múzeum vá
sárolta meg. Számos kiállításon vett részt. 
Több képe a székesfehérvári, veszprémi és a 
sümegi múzeumok tulajdonába került. 

Kerekes Sándor, főjegyző, h. polgármes
ter, szül. Szolnok, 1887 dec. 12. Középisko-
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Iáit szülővárosában, a tud. egyetem jogi 
szakát Kolozsvárott végezte. A háború alatt 
mint tüzérfőhadnagy harctéri szolgálatot tel
jesített. Leszerelése után Szolnokon városi 
aljegyzővé választották. A kommün alatt je
lentékeny ellenforradalmi tevékenységet fej
tett ki . Az ellenforradalom leverése u tán a 
menekülő románok által tőrbecsalt 400 szol
noki tiszttel együtt hadifogolyként a brassói 
fogolytáborba került. 1920. Szolnok városa 
tanácsnokká választotta meg, majd mint fő-
jegyző-polgármesterhelyettes értékes mun
kásságot fejtett ki Szolnok újjáépítése körül . 
A város társadalmi életének kiemelkedő 
alakja, a Verseghi Irodalmi Kör egyik ala
pítója és választmányi tagja. 

Kerényi Gyula, gyárigazg., szül. Nyírbog-
dányban, 1872 szept. 2. Keresk. akadémiát 
végzett. Az Osztrák-Magyar Államvasutak 
magy. bányáinak, hu tá inak és u rada lmainak 
volt főfelügyelője, amely állásából a resicai 
vasműveknek román impérium alá való ke
rülése miatt, nyugdíjba vonulás útján kivált 
és 1922-ben a Weiss Manfréd acél- és fém
művei r.-t.-hoz igazgatóként hívták meg. A 
háború alatt szerzett érdemeiért a polgári 
hadiérdemkereszt II. o.-val tüntették ki. Tagja 
a Magyar Vasmüvek és Gépgyárak Országos 
Egyesülete anyagbizottságának. 

Kerényi Sámuel, ügyvéd, szül. Kőtelek, 
1859 jún. 14. Középiskoláit Szatmáron, az 
egyetemet Bpesten végezte. 1882. doktorátust 
tett. 1886. Szolnokon nyitott ügyvédi irodát. 
A vmegyei th. biz. tagja, az Ügyvédi Kamara 
választm. tagja. A városi képv.-test. v. tagja. 
A Magyarországi Ügyvédszövetség társelnöke. 

Keresztes Béla, orszgyül. pótképv., szül. 
Arad, 1875 nov. 19. Iskoláinak befejezése 
után ipari pályára lépett és 1893—1897., mint 
előmunkás, Budapesten dolgozott. Hallgatója 
volt az Iparművészeti iskola esti tanfolyamá
nak. Külföldi t anulmányút ja u t án Bpestre 
jött és 1910. Kassán kárpi tosműhelyt nyitott . 
A város társad, életének jelentékeny alakja 
volt. Ipari munkásságáér t számos előkelő 
díjjal jutalmazták. 1916. Bpestre költözött és 
a fővárosi szaklapokban jelentős szakiro
dalmi munkásságot fejt ki. Az egységespárt 
l istáján 1926. a pesti déli kerület pótképvise
lője lett. 

Keresztes-Fischer Ferenc (vitéz), főispán, 
szül. Pécs, 1881 febr. 18. Középiskoláit Pé
csett, az egyetemet Bpesten végezte, ahol 
jog- és á l lamtudományi oklevelet nyert . Ta
nu lmánya inak befejezése után, mint gya
korló ügyvéd Pécsett működött . A háború 
alatt harctér i szolgálatot teljesített és maga
tar tásáért az I. és II. o. ezüst vitézségi érem
mel tüntették ki. A szerb megszállás u tán ki
nevezték Baranya és Somogy vármegyék, 
valamint Pécs szab. kir. város főispánjává. 
1929. vitézzé avatták, majd az Erzsébet Tud. 
Egyetem orvoskara tb. doktorává avatta. A 
város társadalmi életében tevékeny részt 

vesz. Számos társadalmi és kulturális egye
sület vezető tagja. Értékes közigazgatási 
munkásságának elismeréséül a II. o. polg. 
badiérdemkereszttel tüntették ki. 

Keresztes Lajos, szül. Para jd , 1900. Mi
u t án a mészáros- és hentes ipar t ki tanul ta , 
a Húsiparosok SC-ben kezdte meg birkózói 
karr ier jét , majd a MAC. kötelékébe lépett, 
ahol c sakhamar magasan kiemelkedett , pom
pás birkozóst í lusával . Súlycsoport jában több 
ízben nyerte meg Budapest és Magyarország 
birkozóbajnokságát . Európabajnok' i diadal 
is fűződik nevéhez. Megnyerte a milanói , 
valamint a bolognai nemzetközi bajnoki via
dalt. 1924. a párisi ol impiászon legyőzte a 
világbajnok Weste r lundot és csupán igaz
ságtalan b í ráskodás miat t szorult a második 
helyre. 1928. az amste rdami olimpiászon 
dicsőséges küzdelem u t án elnyerte a világ
bajnokságot . 

Keresztes Tibor, oki. vegyészmérnök, mű
szaki doktor, felsőipariskolai tanár , szül. Bu
dapest, 1891 aug. 11. Középiskoláit Győrött 
és Egerben, egyet, tanulmányait a müncheni 
Technische Hochschulen végezte. Ugyanott 
vegyészmérnöki és műszaki doktori oklevelet 
szerzett. További külföldi tanulmányainak 
befejezése után 1915-ben okleveleit a bpesti 
műegyetemen nosztrifikálták. 1917. a felső-
ipariskola tanárává nevezték ki és mint ilyen 
osztályfőnöke az I. vegyészosztálynak. A II. 
végy. osztályban a szerves kémiát, a II. és 
III. végy. osztályban a textilkémiai technoló
giát tanítja. A textilfestő-műhely szertárosa. 
Elnöke a Magyarországi Színező Vegyészek 
Egyesületének és választm. tagja, az Interna
tionaler Verein der Chemiker Colonsten-nek. 
A textilkémiai ipar körébe vágó szakcikkei 
bel- és külföldi szaklapokban jelennek meg. 

Kern Ernő , r.-t. vezérigazg., szül. Ledec 
(Csehország), 1862 dec. 27. A bpesti kereske
delmi iskola elvégzése u tán a Pannónia gőz 
malom tisztviselője volt. 1892. a Magyar-
Fém- és Lámpaá rugyá r r.-t. i r o d a f ő n ö k , 
1901. igazgatója, 1921. vezérigazgatója lett. 
Vezetése alat t a gyár óriási fejlődésnek in
dult. 120 munkása és 12 tisztviselője volt, 
amikor átvette a gyár vezetését, ma 1400 
munkás t és 180 tisztviselőt foglalkoztat. Be
vezette a csillár- és zománcedénygyár tás t . 
Lét rehozta a középeurópai lámpakarte l l t . 
Gyárát az ország egyik jelentős exporfté-
nyezőjévé tette. * 

Kernács Pál , hegedűművész, szül. Bpest, 
1902 jún . 16. Középiskoláit és zeneművé
szeti t anu lmányai t Bpesten végezte, ahol 
1921. művészi oklevelet nyert . 1923. az 
Operaház zenekarával há rom hangversenyt 
dott. 1925. olaszországi körú t ra indult, ahol 
különböző városokban nagy sikert aratott. 
Rómában a pápa kihallgatáson fogadta A 
klasszikus mesterek és a modern magyar 
zeneszerzők műveinek hivatott interpretálója. 

Kernstock Károly, festőművész, szül. Bu
dapest, 1873 dec 23. Középiskoláinak elvég-



Kerntier 287 Kertész 

zése után képzőművészeti tanulmányokat 
folytatott. Münchenben Hollóssynál, Paris
ban Julian-nál és Bpesten Benczúr mester
iskolájában tanult. 1898. megkapta a Ráth-
díjat, majd 1900. a Mübarátok ösztöndíját. 
Első nagyobb munkája a Munkából c. a 
Szépművészeti Múzeum tulajdonában van. 
Eleinte naturalista irányban festett, majd 
egyre inkább kifejezésre jutott stilizáló haj
lama. 1909 óta gyökeresen szakított a natu
ralizmussal és az impresszionizmussal. K. 
megalapítója a Nyolcak társaságának. Kivá
lóan képzett festő, a modern magyar pik
túra egyik legszámottevőbb alakja. Képeivel 
számos hazai és külföldi kiállításon szere
pelt, nagy sikerrel. Nevezetesebb művei: 
Krisztus és az emausi ifjak, Három modell, 
Ifjak és lovasok a víz partján. Több ízben 
nyert arany- és ezüstérmet, valamint egyéb 
kitüntetéseket. Ujabban kar tonokat is fest, 
üvegfestmények számára. , 

Kerntler Kálmán, ál lamti tkár , szül. Bu
dapesten, 1872 jún. 2. Középiskoláinak el
végzése után a budapest i tud. egyetemen 
1894. doktori oklevelet szerzett és 1896. ne
vezték ki a pénzügyminisztér iumba segéd
fogalmazóvá. 1916. miniszteri tanácsossá és 
1927. államtitkárrá lépett elő. Már mint 
egészen fiatal tisztviselőnek tevékeny sze
lepe volt a tisztviselői i l letményekre és 
nyugdíjakra vonatkozó törvények és sza
bályok megalkotásában. A polgári nyugdí j 
tőrvénynek és a családi-pótlék-törvénynek 
kezdeményezője és megalkotója volt. Ez az i 
első ilyen törvény volt Európában , melyet 'ι 
azóta több állam vett át. A háború alatt a 
bevonultak családjainak segélyezését i rányí
totta. A háború u tán megszervezte a közal
kalmazottak kedvezményes el látását és 
700,000 tisztviselő és családtag élelmi-, ru
házati és fűtőanyag-szükségletének beszer
zése és kiosztása felől gondoskodott . Legje
lentősebb szerepe a t r ianoni szerződés alap
ján folytatott nemzetközi tá rgyalásokon és 
Magyarország újjáépítéséről szóló törvény 
megalkotásában és végrehajtásában volt. 
Jelenleg hatáskörébe tartozik többek között 
a központi illetményhivatal is. Évtizedes köz
életi munkásságát ki tűnő szociális érzék és 
nagyvonalúság jellemzi. Működéséért meg
kapta a Ferenc József-rend középkeresztjét 
a csillaggal és hadiékítménnyel, a III. 
o. vaskoronarendet és a II. o. polgári hadi
érdemkeresztet. Alsópáhok (zalamegyei) 
község a hévízfürdői Tisztviselők Háza léte
sítése körül szerzett édemeiért az 1928. év
ben díszpolgárává választotta. 

Kerpel Jenő, ügyvéd és író, szül. Sop
ron, 1896 jún. 15. Jogi, á l l amtudományi és 
bölcsészeti tanulmányait a budapest i , bécsi 
és a newyorki Columbia,egyetemen végezte. 
Az American Hungarian Chamber of Com
merce magyarországi ügyésze. A Pester 
Llyod külpolitikai és irodalmi munka tá r sa . 
Művei: Der entfesselte Got (versek), 1924; 

St immen f i r Europa (műfordítások), 1927; 
A pa r l amenta r i zmus gazdasági új jáalapozása 
(Cobden Könyvtár) , 1928. 

Kerpely Jenő (lovag, krassai) , gordonka
művész, szül. Budapest , 1885 dec. 1. Közép
iskoláit és zeneművészeti t anu lmánya i t Bu
dapesten végezte. 1901. lépett fel először. 
1905—1908. Pa r i sban és Londonban hang
versenyzett. 1909." a Waldbauer-Kerpely vo
nósnégyes társaság tagja lett és 1914-íg 
működöt t . 1913. a Zeneakadémia Popper Dá
vid halálával megüresedet t gordonka tanszé
kének t aná ra lett. 1917. Dohnányi E rnő és 
Hubay Jenő társaságában kamara t r ióban ját
szott. Főleg Angliában, Hol landiában, F r a n 
ciaországban és Spanyolországban hangver
senyezett, ahol a modern magyar zeneszerzők 
műveit in terpretá l ta . A rád ióban h á r o m esz
tendeig a s túdió ház i t r ió jának tagja volt. 
Művészetének értékelésével hazai és külföldi 
lapok foglalkoztak. 

Kertész; Gábor, színművész, szül. Bpest, 
1901 okt. 13. Középiskoláit és a színiakadé
miát Bpesten végezte. Eleinte vidéken mű
ködöt t és 1926 óta a Városi Színház bon-
vivánja. 

Kertész Géza, igazg. főorvos, szül. Sza
badka, 1885 dec. 24. Tanulmánya inak befe
jezése u tán a bpesti közkórházaknál műkö
dött. 1912. a Cunard Line Társaság hajóor
vosa volt. Résztvett a háborúban és a Sig
num Laudist, a II. o. vöröskeresztet és a 
Károly-csaptkeresztet kap ta meg. 1918. az 
újpesti főiskolai szociális telep vezetőorvosa, 
1919. a Munkásbiztosító Pénztár főorvosa 
lett. 1928. megalapítot ta a Teleia Egyesület 
ingyenes orvosi rendelőjét, ahol jelenleg 
mint igazg.-főorvos működik. A bel- és kül
földi szaklapokban jelentős szakirodalmi 
munkásságot fejt ki és önálló müvei is jelen
tek meg. 

Kertész K. Róbert, h. á l lamti tkár , szül. 
Budapesten, 1876 június 9. Középiskoláit 
és egyetemi t anu lmánya i t szülővárosában 
végezte. Építészi oklevelét 1898. szerezte 
a kir . József-műegyetemen. 1900-tól mű
egyetemi tanársegéd és ad junk tus voK-
1908. a közoktatásügyi minisztérium mű
szaki tanácsosává és az építési ügyosztály 
főnökévé, 1912. miniszteri osztálytanácsossá 
és 1918. miniszteri tanácsossá nevezték k i . 
1922 óta a minisztérium művészeti ügyosz
tályának főnöke. 1923. nyerte el a h. állam
titkári rangot. 1918. műegyetemi magánta
nára habilitálták. A háborúban önként a 
harctérre vonult és mint főhadnagy küzdöt t 
a fronton. Többször ki tüntet ték: megkapta 
a III. o. vaskoronarendet , a II. o. polgári 
érdemkeresztet, a II. o. Lipót belga kir. rend 
parancsnoksági keresztjét a csillaggal, az olasz 
kir. koronarendet , a svéd kir. Északcsillag-
rend parancsnoki kei'esztjét a csillaggal, az 
osztrák nagy érdemrendet és a jubileumi ér
met. A német becsületrend lovagjává is avat-
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ták. Néhány évtizedes közéleti pályáján 
rendkívül értékes munkásságot fejtett ki a 
magyar kul túra fejlesztése körül. Igen sok 
művészeti akció fűződik kezdeményezéséhez. 
Döntő személyiség a magyar művészeti kér
désekben, melyeket mindenkor nagy szak
avatottsággal és mindig magas szempontok 
szerint oldott meg. Az ország majdnem min
den művészi intézményének egyik hivatott 
vezére. Elnökhelyettese a Műemlékek Orszá
gos Bizottságának, ügyvezető elnöke az Or
szágos Képzőművészeti Tanácsnak, tagja a 
Közmunkák Tanácsának, az Országos Köz
oktatásügyi és az Országos Középítési Ta
nácsnak, úgyszintén a szfv. th. bizottságá
nak. K. számos külföldi tanulmányutat tett. 
A világ legtöbb ál lamában megfordult és 
mindenkor értékes megfigyeléseket és tapasz
talatokat szerzett. Behatóan tanulmányozta 
a különböző államok építészi és művészi al
kotásait és idehaza nagy körültekintéssel 
értékesítette külföldi kutatásainak eredmé
nyeit. 

Keviczky Hugó (keviczei), szobrászmű
vész, szül. Nagysztrácin (Nógrád m.), 1879. 
szept. 2. Középiskoláinak elvégzése u t án 
állami ösztöndíjjal a zay-ugróczi ál lami fa-
faragászati iskolában Fadrusz János és 
Háhn Albert taní tványa lett. Elvégezte az 
iparművészeti főiskolát, majd Stróbl Alajos 
mesteriskolájának növendéke volt. K. al
kotta meg az országyűlés hősi ha lo t ta inak 
a Par lament d íszcsarnokában lévő dombor
művét, a magyar posta hősi ha lo t ta inak 
emlékét, Madách Imre és Mikszáth Kálmán 
emlékművét a Nógrád vm. székházon, Bar-
tóky József v. t. t., Hoitsy Pál emlék stb. 
Kiváló művészi tevékenysége mellett élénk 
társadalmi munká t fejt ki, Nógrád és Hont 
vm. törvényhatósági bizot tságának, a Hollós 
Mátyás társaságnak, a Nógrád vm. Madách 
társaságnak tagja. 

Kézdi-Kovács László (kézdipolyáni), fes
tőművész és író, szül. Puszta-alsócikola, 
1864 jan. 11. Iskolai tanulmányainak befe
jezése után, Ligeti Antal festőművész mel
lett végzett tá jképtanulmányokat . Elsőízben 
1886. szerepelt a Műcsarnokban. Hosszabb 
tanulmányutakat tett Törökország és Európa 
nagyobb városaiban. 1900. a párisi kiállítá
son ezüstérmet, 1908. Londonban aranyér
met nyert. Képei nagyrészt a királyi ház, az 
udvar tagjai, a magyar arisztokrácia és tár
sadalmi kiválóságok, valamint a veneziai 
modern képtár , a budapesti Szépművészeti 
Múzeum, Bpest szfőv., Szeged, Arad, Győr, 
Kolozsvár, Temesvár, Marosvásárhely váro
sok tulajdonában vannak. Müveit külföldiek 
is nagyszámban vásárolták. Több kitünteté
sén kívül, legutóbb a Rothermere-aranyér-
met is elnyerte. Mint író is jelentékeny si
kereket ért el. 1903. a Pesti Hírlap munka
társa lett, ahol azóta mint művészeti- és szí
nikritikus, valamint novellaíró működik. 

1902. a Magy. Tud. Akadémia Barabás Mik
lós emlékiratai-nalí feldolgozásával bízta 
meg. 1917. verskötete jelent meg. Szín
darabokat is írt. Az Országos Képzőmű
vészeti Tanács tagja. Az Országos Magyar 
Képzőművészeti Társulat választm. tagja. A 
Független Művészek Társasága elnöke. A 
Nemzeti Szalon igazg. és a Munkácsi Céh 
vál. tagja. A budai Hollós Mátyás Irodalmi 
és Művészeti Társaság örökös elnöki tanács
tagja. 

Khuen Héderváry Károly (gróf, héder-
vári) , felsőházi tag, szül. Zágráb 1888. Kö
zépiskoláit Pécsett és Sopronban, egyetemi 
t anu lmánya i t Pozsonyban és Budapesten vé
gezte, ahol á l l amtudományi államvizsgát tett. 
A magyaróvár i gazd. akadémiának is hallga
tója volt, majd győrmegyei b i r tokán gazdál
kodott . A háború alatt , mint tar t . huszárfő
hadnagy, harc té r i szolgálatot teljesített. A 
kardokka l díszített ezüst és bronz Signum 
Laudis, a II. osztályú német Vaskereszt, 
valamint a Károly-csapatkereszt tulajdo
nosa. 1916. királyi meghívólevél alapján a 
főrendiház tagja lett. A magyar cserkész-
mozgalomnak vezető alakja, 1922 óta magyar 
főcserkész. Társada lmi és gazdasági téren is 
jelentékeny szerepet játszik; a Felső Dunán
túli Mezőgazdasági Kamaráknak és a Sziget
közi Ármentesí tő Társu la tnak elnöke, a 
Duna-Tiszaközi Arment. Társu la tok Orsz. 
Szövetségének alelnöke, az Orsz. Magyar 
Gazd. Egyesületnek igazgatósági és választ
mányi tagja, azonkívül Győr vármegye köz
igazgatási b izot tságának és számos gazdasági 
és társadalmi egyesületnek tagja. A felső
házba az örökösjogú főrendek küldöttek be. 

Khuen Héderváry Sándor (gróf, héder· 
vári), rk. követ, meghatalm. miniszter, szüL 
Hédervár , 1881 jún . 16. Középiskoláit Pé
csett, egyetemi tanulmányai t Bpesten vé
gezte, ahol 1904. sub auspiciis regis jogi dok
to r r á avat ták . A közös külügyminisztérium 
szolgálatába lépett és a diplomatavizsga 
megszerzése u tán 1905—1907. at taséi rang
ban a bukares t i követségnél, majd ismét a 
a madridi és 1910. a londoni követség titkára 
volt. 1912. Berlinbe helyezték és 1918. mint II. 
o. köv. tan.-t a külügyminisztérium sajtó
osztályába rendel ték be. A közös külügymi
nisztér ium megszűnése u tán első osztályú 
követségi tanácsosi r angban az önálló*" ma- i 
gyár külügyminisz tér ium polit ikai osztályá
nak vezetője lett. 1925 óta rendkívüli követ, 
meghata lmazot t miniszter és a külügyminisz
ter á l landó helyettese. Értékes szolgálatai
nak elismeréséül számos ki tüntetésben része
sítették; a III. o. Vaskoronarend és a Ferenc 
József-rend lovagkeresztjének tulajdonosa. 

Kienast Ferenc, főkonzul, szül. Budapest, C 
1879 szept. 15. Középiskoláinak befejezése 
u tán Svájcban egyetemi tanulmányokat foly
tatott , majd Oroszországban és Angliában ta-

i 
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nuimányutat tett. Mint tiszteletbeli t i tkár a 
moszkvai osztrák-magyar főkonzulátuson 
teljesített szolgálatot. Hazatérve a Bauerlein-
gyár vezetését vette át. 1912 óta, mint a bu
dapesti svájci főkonzulátus vezetője, idegen
forgalmi és gazdasági téren értékes munkás
ságot fejt ki. 

Kinszker Albert, min. tan., szül. Bpest, 
; 1874 okt. 12. Tanulmányainak befejezése 
. után 1900. kir. s. iparfelügyelővé n e v e l e k 

ki. 1913. min. segédtitkári rangban az ál
lami munkásbiztosítási hivatalhoz került , 
ahol 1919. mint min. osztálytanácsos bíró
nak neveztetett ki. 1920. a népjóléti minisz
tériumba neveztetett ki min. o.-tanácsosiak, 

: ahol 1925. címzetes és 1928. valóságos rnín. 
tanácsos lett. Jelenleg a népjóléti miniszté
rium társadalombiztosítási ügyosztályának 

, vezetője. 
Király Aladár, v. főispán, született Csík

somlyó, 1871 dec. 24. Középiskolájának be
fejezése után Kolozsvárott jogi doktorá tus t 
nyert, majd a bírói pályára lépett és a Itéz-
divásárhelyi kir. ügyészség vezetője lett, A 
koalíciós kormányzat aiatt Háromszékmegye 
törv.-hat. bizottsága a vármegye alispánjává 
választotta. 1917. főispánná nevezték ki. A 
román betörés és a forradalmak a lkalmá
val személyes fellépésével sikerült a fellázadt 
községeket lecsendesítenie és higgadt maga
tartásával elérte, hogy vármegyéjében em-
beráldozat nélkül folyt le a forradalom. A 
román megszállás után a vármegyei prefek
tus karhatalmat vett igénybe, hogy eltávo
lítsa K.-t a vármegyeházáról és rövidcsen 
kiutasították Erdély területéről. 

Király Ernő, színművész, szül. Kiskeszi, 
1884 ápr 26. Középiskoláit és a színiiskolát 
Bpesten végezte. Eleinte különböző vidéki 
színházaknál működött, majd 1908. a buda
pesti Király Színház tagja lett. A színház 
nagysikerű operettjeinek főszereplője volt 
és a magyar operettműfaj fejlődése elválha-
tatlanul forrt ősze nevével. A bpesti szerep
lésein kívül a bécsi Karl Theaterben az 
Ezüst sirályt 300-szor és a Theater an der 
Wienben a Maricát 100-szor játszotta. Ame
rikai körútján az ott élő magyarok körében 
óriási népszerűségre tett szert. A legrégibb 
magyar gramofonénekes, akinek lemezei 
világhírre emelkedtek. 

Király Ferenc (harasztosi), ügyvéd, szül. 
Nagyenyed, 1894. Középiskoláit Nagykároly
ban végezte, majd a bpesti, genfi és oxfordi 
egyetemeken folytatta tanulmányait , később 
jogtudományi és sub auspiciis regis, állam
tudományi oklevelet szerzett. Tanulmányai- j 
nak befejezése után letette az ügyvédi vizs
gát és Bpesten ügyvédi irodát nyitott. A há
ború alatt hadegészségügyi szolgálatot tel
jesített. Gyakorlati ügyvédi munkássága m.el-

• lett élénk részt vett az ügyvédség társadalmi 
I mozgalmaiban és a szakirodalom terén is 
!f működik, önálló művei: Ungarisches Kartell-

recht, The problems of international cartels, 
A nemzetközi kartellek jogi és közgazdasági 
problémái, A Nemzetközi Jogi Egyesület, 
1928; Varsóban tartott konferencián a kar-
telljogi bizottság előadója volt. A Grotius 
Society (London) levelező tagja. Az Orsz. 
Ügyvédszövetség ügyv. alelnöke. A Budapesti 
Ügyvédi Kamara választmányi tagja, a Ma
gyar Vöröskereszt megbízottja, a Magyar-
Amerikai Kereskedelmi Kamara és a The 
Mutual Life Insurence Company of New-
York magyarországi fiókjának vezérigazgató 
jogtanácsosa. 

Király Kálmán, műszaki főtanácsos, szül. 
Bpest, 1882. Középiskoláit a fővárosban vé
gezte. A József Műegyetem hallgatója volt. 
Pályáját a földművelésügyi minisztériunibaii 
kezdte. 1905. a szfőv. meghívására elhagyta 
a minisztériumot. 1912. főmérnökké nevez
ték ki. 1921. műszaki főtanácsos lett. Kül
földi tanulmányút ja alkalmával szerzett ta
pasztalatai a modern útépítés jeles szakértő
jévé tették. Számos vidéki útépítést vezetett. 
Szakirodalmi munkássága jelentős. Nevesebb 
művei: A városi utak tervezése, építése és 
fenntartása, Modern utak építése, stb. A III. 
oszt. polgári hadiérem tulajdonosa és több 
társadalmi egyesület tagja. 

Király Pál , h í r lapíró , szül. Budapest , 
1899 júl. 5. Középiskoláit Bpesten végezte. 
1920. a Magyar Híradó munka tá r sa lett. 
1923—1925-ig a Magyar Hírlap s 1926 óta 
az Est munkatársa . K. a rendőri r iporterek 
gárdájának egyik legismertebb tagja. Szám
talan rendőri cikke szenzációként hatott , ne
vét azonban nemcsak értékes riportjai révén, 
de nagyszabású sajtópereiből is megismerte 
az olvasóközönség. 

Királymezey Dezső, esp.-plébános, szül. 
Püspökha tvan , 1872 szept. 14. Középiskoláit 
és teológiát Vácon végezte. 1896. pappászen-
leltetése u tán : Nézsán, Nógrádon, Sződön 
és Kiskunfélegyházán káp lánkodol t . 1898. 
II . o. tar t . tábori lelkész lelt. 1910 óta Irsa 
plébánosa, 1914. tb. szentszéki tanácsos, 
1924. a ceglédi esp. kerület rk. tanítóegye
sületének elnöke, majd 1925. ugyanezen ke
rület esp. tanfelügyelője lett. Működése alatt 
2 új iskola épült. Egyházirodalmi munkássá
got fejt ki. Az Evangélium papi folyóirat 
munkatársa . 

Kis Adolf, v. Munkásbiztosíló Pénztár 
igazg., szül. Kiscell, 1867 má j . 8. 1886. lépett 
a Kerületi Munkásbiztosító Pénztár szolgá
latába, ahol 1904. igazgató lett. A nyolcvanas 
és kilencvenes években tevékeny részt vett 
a munkásság szervezkedő mozgalmában. Egy 
ideig a Népszava szerkesztője volt. 1910. meg
alapította és hosszú ideig szerkesztette a 
Munkásügyi Szemle c. szociálpolitikai folyó
iratot. 1920. nyugalomba vonult. 

Kiss Albin, gimn. igazg., szül. Sóly, 1874 
jan. 10. Középiskoláit Veszprémben, az egye
temet és a h i t tudományi tanárképző intézetet 
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Bpesten végezte, ahol hi t tudományi doktorá
tust nyert. 1898. pappá szentelték és belépett 
a cisztercita-rendbe. Székesfehérvárott, Baján, 
Pécsett és Bpesten mint középiskolai tanár 
működöt t . Közben a rend hivatalaiban is te
vékenykedett . 1929 óta mint a pécsi ciszt.-r. 
Nagy Lajos reálgimnáziumának igazgatója 
fejt ki értékes pedagógiai és irodalmi mun
kásságot, önál ló munkái: A középkor szel
leme, A pécsi gimnázium története, A magyar 
társadalomtan története, Sz. Ágoston De civi-
tale Dei c. művének méltatása, stb. Számos 
filozófiai, pedagógiai és történeti tanulmánya 
jelent meg a Katholikus Szemlében és a Tör
téneti Szemlében. 

Kiss Arnold, főrabbi, orientalista és 
költő, szül. Ungvár, 1869 nov. 2. Középisko
láit Nagybecskereken és az Orszi. Rabbiképző 
Intézetben végezte. 1894. doktorátust tett, 
1895. rabbivá avatták és a zsolnai hitközség 
rabbija lett. 1897—1901. Veszprémben mű
ködött és 1901. a budai hitközség rabbijává 
választották. Kiváló egyházi szónok. A Rabbi
képző-intézet vezérlőbizottságának, a Pro 
Palesztina-szövetség elnöki tanácsának, az 
Imit választmányának tagja, a Juda Halévi 
Társaság társelnöke. Magyarnyelvű ima
könyvei közkézen forognak (Mirjam, Noémi, 
Echod). Mélyérzésü l írájában vallásos ben
sőséggel őszinte húrokat szólaltat meg. A 
középkori és újkori héber és jiddis költők 
műveinek lefordításával értékes hézagpótló 
munkát végzett. Morris Rosenfeld verseit K. 
mutatta be a Petőfi Társaságban. A zsidó 
teológia tárgyköréből vett tanulmányai a 
Magyar Zsidó Szemlében és az Imit Évköny
veiben jelentek meg. Prózai munká iban sza
kított a zsidó életnek romant ikus beállításá-
\a l és naturalisztikus megvilágításban igaz 
figurákat és igaz miliőt hozott. A fővárosi 
napilapokban és szépirodalmi folyóiratokban 
megjelent munkáin kívül számos önálló kö
tetet adott ki. Főbb művei: A pap hárfa ja, 
Job, Gettó-dalok, Köd és napsugár, Elborult 
csillagok alatt, Ifjak és öregek, Álom és va
lóság, A fekete Horovitz, Sámuel Hanágid 
élete és munkái, Gabiről élete és költészete, 
A jargon irodalomról, A héber költészetről, 
Zsidó vértanuk, stb. 

Kiss Endre (balásfalvi), orszgy. pótképv. 
szül. Kecskemét, 1886 jan. 17. Középiskoláit 
Kecskeméten, jogi tanulmányai t ugyanott , 
Münchenben és Bpesten végezte és jogtudo
mányi oklevelet szerzett. Ügyvédi oklevelének 
elnyerése u tán Kecskeméten nyitot t i rodát . 
A háború alat t harctér i szolgálatot teljesített 
és kiváló magatar tásáér t számos ki tüntetés
ben részesült. A tanácsköztársaság alatt túsz
ként fogva lar tot ták. 1919. megindította a 
Kecskeméti Közlönyt, amelynek 6 évig fele
lős szerkesztője és kiadója volt. A város po
litikai, kul turál is és tá rsadalmi életének je
lentékeny alakja, a törvényhatósági és köz
igazgatási bizottság tagja, városi tisztifő- I 

ügyész. Az 1927. megtar to t t időközi válasz
táson egységespárti p rogrammal az ország
gyűl, pótképviselője lett. A Magyar Sakkszö
vetség alelnöke. 

Kiss Ernő , ügyvéd, a felsőház tagja, szül. 
Szolnok, 1871 okt. 26. Középiskoláit szülő
városában, egyet, t anu lmánya i t Bpesten vé
gezte, ahol jog tudományi doktorá tus t nyert. 
Ügyvédi oklevelének megszerzése u tán 1897. 
Szolnokon i rodát nyi tot t és gazdaságát is 
vezette. Az 1901. és az 1910. évi országgyűlés 
képviselőházának tagja volt. A háború alatt 
ka tonai szolgálatot teljesített és eleinte, mint 
min. biztos, egy ka tona i megfigyelőállomás 
élén állott, majd önként frontszolgálatra je· 
lentkezett és egész az összeomlásig tűzvonal-
szolgálatot teljesített. 1919 óta szolnokmegyei 
b i r tokán gazdálkodik és ügyvédi gyakorlatot 
folytat. Az ú jonnan megalakul t felsőháznak 
tagja. 

Kiss Ernő , á l lamr. kapi tány, az erkölcs
rendészeti osztály bűnügyi előadója, szül. '< 
Tamási, 1891 márc . 11. Középiskoláit Pápán, 
egyet, tanulmányai t Bpesten végezte, ahol | 
államtud. államvizsgát tett. A háború kitö- i 
résekor katonai szolgálatra vonult be, mint j 
főhadnagy, majd 1918. súlyosan megsebesült. ] 
Kitüntetései: a sebesülési érem és a Károly- 1 
csapatkereszt. 1920. rendőri pályára lépett ; 
és mint fogalmazó, a szekszárdi kapitány
ságra osztották be. A Turul Vármegyei Szö- \ 
vétség tolnai csoport jának igazgatója, a Szék- ] 
szárdi Sport Club ü.-v. elnöke és a Szekszárd- ] 
Sárközi Lövészegylet parancsnoka volt. 1926. ! 
a székesfővárosi főkapitányság toloncházá- j 
ban nyert beosztást. 1928. az erkölcsrendé- : 
szeti osztály előadója lett. 

Kiss F a r k a s Imre, festőművész, szül. Bu- j 
dapest, 1889 máj . 26. Képzőművészeti tanul-
mányai t a Székesfővárosi Iparrajziskolában 
kezdte, majd az Iparművészeti Iskola növen
déke lett, később különféle délutáni és esti 
tanfolyamokra járt . Egyideig több lap részére 
rajzolt kar ikatúrákat . Nagy sikerrel fest arc
képeket, de zsáner- és tájképeivel is jelentős 
eredményeket ér el. A Műcsarnok és Nem- j 
zeti Szalon ál landó kiállítója. Alelnöke a Füg· j 
getlen Művészek Társaságának. Ismertebb 
munká i : Kujon, Faun, öregember, Vöröshajú '· 
lány, Akt. A Nemzeti Szalonban a F . M. T. 
által rendezett 1929. évi őszi kiállításon Nyu-
goti pályaudvar télen c. olajfestményével a 
nagyezüstérmet nyert . Művészetét őszinte 
natural ista felfogás, nagy rajztudás és erő
teljes ecsetkezelés jellemzik. 

Kiss Ferenc , egy. ny. r. tanár , (Debrecen), 
szül. Kenderes, 1862 dec. 4. Középiskolai ta
nu lmánya inak elvégzése u t án teológiai ta
nu lmánya i t Debrecenben és Bécsben végezte. 
1884 óta különböző egyházakban volt vallás-
t aná r és lelkész. Egyideig a debreceni teoló
gián működöt t , majd a debreceni sgyetem 
t aná ráu l nevezték ki, amelynek első rektora 
volt. Hosszú ideig a t iszántúli ref. egyházke-
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rùlet főjegyzője és joüspökheb/ettese volt. Az 
első nemzetgyűlésbe kisgazdapárti program
inál a nádudvari kerület megbízásából ke
rült be. Alapítója a két Kálvineumnak. Szé
leskörű irodalmi munkásságot folytat, öná l ló 
müve: Bevezetés α belmisszió és lelkigondo
zás elméletébe. A pécsi tudomány egyetem 
1929. tiszteletbeli doktori címmel tüntette ki. 

Kiss Ferenc, színművész, szül. Székes
fehérvár. 1893. Középiskoláinak befejezése 
után a Színiakadémiát végezte el. A hábo
rút végigküzdötte és vitéz maga ta r tásáér t 
bronz és kisezüst érdemkeresztet nyert. Le
szerelés után Kalocsán és Debrecenben szí
nészkedett, majd rövidesen a Nemzeti Szín
ház tagja lett, ahol rövid megszakítással 
1927-ig működött. Úgyszólván máról hol
napra országosan ismert névre tett szert. 
Főleg népszínművekben vállalt szerepeiben 
jutott érvényre őstehetsége. Klasszikus sze
repei közül emlékezetesek Cyranó (Cyrano 
de Bergerac), Ádám (Az ember t ragédiája) , 
Ocskay (Ocskay brigadéros), Petrucio (Mak
rancos hölgy). Legutóbb két éven át a 
Magyar Színház tagja volt és itteni szerep
léseivel klasszikus művészetének új olda
laival mutatkozott be. 

Kiss István (rugonfalvi), egy. ny. r. t anár , 
szül. Gyímes (Csík m.), 1881 jan. 14. Közép
iskolai tanulmányainak befejezése u tán a bu
dapesti tud. egyetem hallgatója volt, ahol 
1904. jogtudorrá avat ták. 1911. egyet. m.-ta
nárrá képesítették és még ez évben akadé
miai rendes tanár lett. 1914. egyet. ny. r. ta
nárrá nevezték ki. A háború kitörésekor ka
tonai szolgálattételre hívták be. 1916. újból 
elfoglalta tanszékét, ahol a magyar történel
met, különös tekintettel a jogi és a lkotmány
történeti vonatkozásokra, taní tot ta . 1918. 
mint a Székely Nemzeti Tanács elnöke je
lentős munkásságot fejtett ki. 1929. ötödíz
ben lett karának dékánja. Széleskörű szak
irodalmi munkásságot fejt ki. 

Kiss István, országgy. képv., szül. Kis
kunfélegyházán, 1883 jan . 21. Középbirtokos 
családból származik. Elődei résztvettek Kis
kunfélegyháza városalapításában és azóta a 
család tagjai a város közéletében vezető
szerepet vittek. Kiskunfélegyházán, Kecske
méten, Bpesten és Kolozsvárott végezte kö
zépiskolai és jogi tanulmányai t és 1908. év
ben szerezte doktori oklevelét. Utána a sze
gedi p. ü. igazgatóság szolgálatába lépett, 
onnan a pozsonyi p. ü. igazg.-hoz került , 
ahol éveken át működöt t . Később a p . ü. 
min.-ba rendelték, majd innen Kecskemétre 
nevezték ki p. ü. igazg. h.-sé. Az 1926. évi 
országgy. képv. választásokon, az 50 év óta 
ellenzéki Kiskunfélegyházát megnyer te a 
kormányzó pártnak. Mint képviselő főként 
pénzügyi és közgazdasági kérdésekben szó
lal föl a parlamentben. A k o r m á n y z ó érde
mei elismeréséül 1929. kincstár i főtaná
csossá nevezte ki. 

Kiss 

Kiss Is tván (íidérfejedi), rendőrfőtaná
csos, szül. Magyardiószegen, 1878 okt. 11. 
Középiskoláit Komaromban és Győrött, egye
temi tanulmányai t Budapesten végezte. 1902. 
doktori oklevelet szerzett és az ál lamrendőr
ség szolgálatába lépett. A háború u tán 7 éven 
át a rendőrség bűnügyi osztályán az intel
lektuális ügyek vezetője volt. Ezt a tisztsé
gét a gazdasági összeomlás idején rendkívüli 
körültekintéssel és szakértelemmel töltötte 
be. A legnagyobb konszolidációs bűnügyek 
nyomozását éles judic iummal irányította. 
1927 óta a dunai ker. kapi tányság és a rend
őri gyermekbíróság vezetője. Közszolgálata 
alatt a német katonai becsületéremmel tün
tették ki. 

Kiss János , egyet. ny. r. tanár , a Colle
gium Medicum igazgatója, szül. Szeged, 1857 
nov. 21. Középiskoláit Szegeden és Ternes-
várott , h i t tudományi tanulmányai t Temesvá-
rot t és Budapesten végezte, ahol hi t tudo
mányi doktorá tus t szerzett. Magyarpécskán 
segédlelkésszé választották, ma jd Temesvá
r o n teológiai tanár lett. 1889. a Szent István 
Társulat igazgatójává nevezték ki. 1891. a 
bölcseleti tanszék egyetemi magántanárává 
képesítették. 1898. egyetemi rk. tanár , 1904. 
egyetemi rendes t aná r lett. 1912—1913. tan
évben az egyetem rek to rává választot ták, 
ugyanezen időben kap ta meg a pápa i kama-
rási , pápai prelátusi és c. apát i mél tóságokat . 
Nagyarányú egyházirodalmi tevékenységet 
fejtett ki. Müveit számos nyelvre lefordítva, 
csaknem az egész katolikus világ ismeri. Irt 
vallástörténelmi, filozófiai és egyházpolitikai 
műveket, zarándok-úti leírásokat, összeha
sonlító szociológiai t anu lmányokat és tár
sada lomtudományi értekezéseket. Számos 
világirodalmi jelentőségű művet fordított 
magyar ra , lat in és más nyelvekből, va lamint 
számos művet írt latin és egyéb nyelveken 
is. Szentbeszédet tartott Rómában a Szent 
Péter templomban. Számos műve illusztrált 
díszkiadásban jelent meg. A Bölcseleti Folyó
iratot 21 éven át, a Hittudományi Folyóiratot 
21 éven át szerkesztette. A Religio c. hi t tudo
mányi folyóiratnak mai napig is szerkesztő
kiadója. K. alapította az Aquinói Szent Ta
másról elnevezett bölcselettudományi társa
ságot. 1922 óta a Collegium Medicum igaz
gatója. 

Kiss Jenő, ügyvéd, szül. Balmazújváros , 
1886 aug. 20. Középiskolai t anu lmánya inak 
elvégzése u tán 1908. a bpesti tudomány
egyetemen jogtudori oklevelet nyert . Végig
küzdötte a háborút . 1918. ügyvédi vizs
gát tett. A fővárosi szaklapokban számos 
jogi és t á r sada lomtudományi cikket írt . A 
főváros pénzügyi b izot tságának tagja. 

Kiss Lajos, apátplébános , szül. Szek
szárd, 1874 dec. 22. Középiskoláit Szekszár
don, teológiai tanulmányai t Pécsett végezte. 
Pappászentelése után különböző vidéki vá
rosokban káplánkodott , majd Pécsett, mint 
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karkáplán és sekrestyeigazgató működött . 
1912-ig dunaszekcsői plébános, 1920. kerületi 
tanfelügyelő és 1926. esperes lett Ez .időtől 
kezdve szekszárdi plébános. A helyi társa
dalmi egyesületek vezetője. A vmegyei törv.-
hat . biz. és a városi képv.-test. tagja. 

Kiss Menyhért, v. nemzelgy. képv., író, 
állami felsőkereskedelmi iskolai tanár, szfőv. 
tvhat. biz. tagja, szül. Nyárádköszvényes, 
1880 márc . 19. Középiskoláit Marosvásár
helyt, jogi tanulmányait Kolozsvárott és Bpes-
ten végezte, majd nagyobb külföldi tanul
mányu ta t tett. Hírlapírói pályáját Kolozs
várott kezdte, ahol az Ellenzék főmunkatársa 
volt. Két évig Marostorda vm. aljegyzője volt 
és 1908. mint p.-ü. fogalmazót Bpestre nevez
ték ki. 1913. mint felsőkereskedelmi iskolai 
tanár , az orsz. főigazgatóságnál működöt t . 
1917. a kultuszminisztérium irodalmi és mű
vészeti osztályába hívta meg gróf Apponyi 
Albert. Az első nemzetgyűlésen kisgazdapárt i 
programmal a kiszombori kerületet képvi
selte. A szélső jobboldali i rány híve volt és 
a királykérdésben történt első felszólalása 
nagy vihart keltett. A második nemzetgyű
lésbe pártonkívüli p rogrammal régi kerülete 
küldötte be. Szépirodalmi munkásságot is 
fejt ki, a Petőfi Társaságnak és a győri Kis
faludy Körnek tagja. Huszonnégy elbeszélő 
és verses kötete jelent meg és a Magyar 
Miatyánk című irredenta költeményét a világ 
legnagyobb lapjai — köztük az angol, német, 
francia, olasz, spanyol, japán, lengyel, esz
perantó stb. nyelveken közölték. Eddig tizen
két nyelven jelent meg. 

Kiss Ödön, városi árvaszéki h. elnök, 
szül. Andócs (Somogy m.), 1882 máj . 26. 
Középiskoláit Veszprémben és Csurgón, egyet, 
tanulmányait Bpesten végezte. Egy ideig mint 
ügyvédjelölt működött , majd 1909. Újpest 
szolgálatába lépett. 1910. fogalmazóvá, majd 
tanácsjegyzővé, 1922. az árvaszék helyettes 
elnökévé választották. Érdemes tevékenysé
get folytat Újpest közéletében. Egyik meg
alapítója a Stefánia Szövetségnek, a József 
Főherceg Szanatórium alelnöke, a Polgári 
Takarékpénztár felügyelőbizottságának elnöke. 

Kiss Sándor, ügyészségi alelnök, szül. 
Bpest, 1883 dec. 17. Középiskoláit és az egye
temet a fővárosban végezte. Tanu lmánya inak 
befejezése után Bpesten, mint joggyakornok 
működöt t , majd balassagyarmati tvszéki 
jegyző lett. Később a bpesti kir. Táblán, majd 
az újpesti jbíróságon, mint jegyző működöt t . 
1919. ügyésszé nevezték ki és a pestvidéki 
tvszéken főleg a kommunis ta ügyekben sze
repelt. Molnár Tóth József gyilkossági bűn
perében K. képviselte a közvádat. A cinkotai 
Kis Béla-féle többszörös rablógyilkossági ügy 
nyomozása nevéhez fűződik. 

Kis Sándor, ügyvéd, szül. Kapi (Sáros 
megye), 1861. Tanulmányainak elvégzése 
után Újpesten ügyvédi irodát nyitott. 1898. 
akciót indított a régi taksás telkek felszaba
dítása ügyében, amellyel Újpest telkeit és 

házait az 1848. előtti gróf Károlyi-féle örök
bér alól felmenteni sikerült. Újpest várossá 
való átalakulásakor megindította és szerkesz
tette az Üj Rend c. politikai rfápilapot. A 
háborúban közhasznú tevékenységének el
ismeréséül a II. oszt. polg. érdemkereszttel 
tüntették ki. 1922. átszervezte az újpesti de-
mokratapár toí . A nemzetgyűlési választáson 
pótképviselőnek választották. Az 1922. évi 
községi választáson a vezetése alatt álló de
mokrata-blokk győzelmet aratott . Az 1926. 
országgyűlési választás alkalmával ismét pót
képviselővé választották. Tagja Pest vár
megye törv.-hat. bizottságának, a városi kép
viselőtestületnek, igen sok kulturális, társa
dalmi és jóléti intézménynek vezetője, a kú
riai ügyvédi tanács tagja. 1927-ben 40 esz
tendős munkásságának juta lmául egyhangú
lag Újpest város díszpolgárává választották. 

Kiss Tibor, épí tészmérnök, műegyet. ad
junktus , szül. Bpest, 1899 jún . 21. Középisko
lai és egyet, tanulmányai t Bpeten végezte. 
A háború alat t harc té r i szolgálatot teljesített; 
a nagyezüst, kisezüst és bronz vitézségi érmek
kel és a Károly-csapatkereszttel tüntették ki. 
A háború u t án Német-, Franc ia - és Olaszor
szágban tett t anu lmányu taka t . 1924. a bpesti 
műegyetemen tanársegéddé nevezték ki. 
1929. ad junktus lett. Eddigi működése alatt 
több iskolát, bérháza t és villát épített. Ter
vezési i rányá t a magyaros stílus és a kor
szerűség jellemzi. 

Kisfaludi Bévész Imre, gyógyszerész, föld
birtokos, szül. Kaplony, 1864 júl. 13. Közép
iskoláinak elvégzése u tán Bpesten gyógysze
részi oklevelet szerzett. 37 éve Jászberény
ben mint gyógyszertártulajdonos működik. 
A város társadalmi életének jelentékeny 
alakja, a Hangya-Szövetkezet elnöke, az áll. 
iskolák gondnokságának, a r. k. iskolaszék
nek, a vmegyei törv.-hat. biz. és a városi kép
viselőtest, tagja. Az Orsz. Gyógyszcrészegylet 
szolnokmegyei kerületének h. elnöke. 

Kisfaludi Stróbl Zsigmond, szobrászmű
vész, a Képzőművészeti Főiskola tanára , szül. 
Alsórajk, 1884 jan. 30. Középiskoláit Zala
egerszegen, képzőművészeti tanulmányait 
Zala megye nemesi alap ösztöndíjjal, később 
a Nemes Nándorné-féle alapítv. ösztöndíjjal 
Bpesten, Bécsben és Par isban végezte. Első 
nagyobb sikerét a Finale c. művével aratta, 
amellyel a Rudics-díjat nyerte el. 1912. meg
nyerte a szentesi Horváth Mihály szoborpá
lyázatot. A háború alatt katonai szolgálatot 
teljesített, majd 1916. a király megbízásából 
megmintázta a Gorlicei áttörés emlékszobrát. 
1919. elkészítette Nyilazó c. szobrát, amely 
az Erzsébetvárosi Kaszinó díját nyerte el. A 
főváros vásárolta meg. Nevezetesebb alko
tásai: Észak irredenta szobra, Vénusz szüle'-
tése. Azonkívül számos hazai és külföldi köz
életi kiválóság portréja került ki vésője alól, 
Alkotásait hazai és számos külföldi múzeum 
őrzi. Morning c. szobrát B. W. Hearst vásá
rolta meg. K. a magyar szobrászművészetnek 
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nemzetközi viszonylatban is egyik legkima
gaslóbb alakja. Művészi értékelésével a leg
előkelőbb külföldi folyóiratok foglalkoznak. 
Egyformán minden anyagban dolgozik archi
tektúrát, portrét, aktot és kompozíciót. Mű
vészetét erőteljes mintázás, lendületes moz
gás és dús formaérzék jellemzi. A hadiékít-
ményes Ferenc József-rend és a polgári Sig
num Laudis tulajdonosa, kormányfőtanácsos. 
A Szinyci Merse Társaságnak, a Céhbeliek-
nek és a nagykőrösi Arany János Társaság
nak tagja. Az 1929. téli tárlaton aranyérmet 
kapott. 

Kisparti János, a Budapesti Kegyes 
Tanítórend gimnáziumának igazgatója, szül. 
Vácott, 1885 ápr. 12. Középiskoláit szülő
városában, egyetemi tanulmányait Budapes
ten végezte. 1909. szerezte tanári oklevelét. 
Utána a váci kegyesrendi gimnázium, 1917. 
pedig a budapesti kegyesrendi gimnázium 
tanárává nevezték ki. 1925. e ki tűnő hírű is
kola igazgatójává lett. A háború alatt Vácott 
a közélelmezési ügyek vezetője volt és a vá
ros minden társadalmi mozgalmában élénk 
tevékenységet fejtett ki. A forradalmak után 
a középiskolai tanárság egyik vezéreként sze
repelt. Éveken át ügyvezetője volt a közép
iskolai tanárok Nemzeti Szövetségének.""•Meg
alapította a Magyar Művelődés c. folyóiratot. 
Jelenleg a Budapesti Kath. Középiskolai Ta
nári Kar elnöke. Alapítója és egyik irányi-
lója a váci és a budapesti piarista diákszö
vetségnek. Értékes pedagógiai munkásságáért 
az Országos Közoktatási Tanács előadótaná
csosává és a budapesti középiskolai tanár
képző igazgatótanácsának tagjává lievezték 
ki. K. az irodalom terén is értékes tevékeny
séget fejtett ki. Müvei: Szociális levelek, A 
nevelés eszménye, Az erkölcsi nevelés elvei 
a jilcmtropistáknál, A Váci Teréziánum tör
ténete. Számos tanulmányt és pedagógiai 
értekezést írt különböző folyóiratokba. 

Kiszely Alajos, ügyvéd, szül. Alsókubin-
ban, 1897. A budapesti tud. egyetemen 1922. 
szerzett doktori oklevelet, 1926. ügyvéddé 
avatták. A háború egész tar tama alatt a harc
téren küzdött és bátorságáért több vitézségi 
kitüntetést kapott. Utána ügyvédi irodát 
nyitott és csakhamar ismertté tette nevét az 
újpesti bombamerénylet, a Fővárosi Operett
színház és a Club-kávéház elleni támadás 
ügyében végzett védelmeivel. 

Kiszely István, szül. Alsókubinban, 
(Árva m.), 1894 nov. 9. Jogi tanulmányai t a 
budapesti tud. egyetemen végezte. 1918. szer
zett doktori oklevelet. A háborút mint had
nagy küzdötte végig. Megkapta a nagy- és 
kisezüsí érmet és a Károly-csapatkeresztet. 
1924. avatták ügyvéddé. Azután a főváros
ban nyitott irodát. Főként sajtóperekben és 
politikai jellegű bűnügyekben tűnt fel védel
mével. A Duna-Tisza közi gyilkosság, az er
zsébetvárosi bombamerénylet, a Vázsonyi 
Vilmos ellen elkövetett merénylet és Soltra

féle rendőrgyilkosság bűnügyében szerepelt 
védőként. 

Kisze l j József (benedekfalvi), ügyészségi 
alelnök, szül. Benedekfalva, 1874 okt. ?>1. Kö
zépiskoláit Lőcsén, az egyetemet Kassán és 
Bpesten végezte, ahol bírói vizsgát tett. Ta
nu lmánya inak befejezése után, mint joggya
kornok a l iptószentmiklósi és a nyi t ra i já
rásbíróságon működött , majd Szabadkán tör
vényszéki jegyző lett. A háború alatt a román 
betöréssel kapcsolatos büntetőügyekben, mint 
katonaügyész Fogarason működöt t . 1919. a 
pestvidéki tvszék ügyésze lett, ahoi a le lnökké 
nevezték ki. Munkásságának elismeréséül a 
jubi leumi éremmel és a II. o. polg. érdem
kereszttel tüntet ték ki. 

Kladivkó Vilmos, hegedűművész, szül. 
Bpest, 1875 máj . 16. Középiskoláit és zene
művészeti tanulmányai t Bpesten végezte és 
1894. mint Hubay-növendék művészi okleve
let szerzett. Ugyanezen évben még a Nemzeti 
Zenede t anára lett, ahol jelenleg .34 évi mű
ködés után, mint igazgató-tanár működik. A 
fővárosban számos sikeres hangversenyt 
adott. Egyidőben tagja volt a Kemény vonós
négyes társaságnak. 

Kiár Zoltán, orvos, szül. Nyíregyháza. 
j Középiskoláit már 16 éves ko rában elvégezte 

és 21 éves volt, mikor a bpesti tud. egyete
men orvosdoktorrá avat ták. Eleinte az Ist
ván-úti szanatór ium szülészeti és nőgyó
gyászati osztályának, majd a Rokkant-kór
háznak vezetőorvosa volt. Jelenleg a fővá
rosban magángyakor la to t folytat. Tagja a 
főv. tvhat. bizot tságnak, melynek ülésein a 
főváros kórházviszonyaival kapcsolatos kér
désekről tartott feltűnéstkeltö beszédeket. 
A demokra t apá r tnak harcos tagja. Nagy 
por t vert fel Dánér Béla volt képviselővel 
tör tént afférja, amelyet Nagy Pál tábornok 
emlékezetes t i tkos parancsa idézett fel. 

Klárik Ferenc, v. nemzetgyűl . képviselő, 
szül. Révkomárom, 1869. Tanu lmánya inak 
befejezése után ipari pá lyára lépett. 1902. a 
szociál-demokrata pár tba lépett és csakha
mar a pártvezetőség tagja lett. Mint agi tátor 
sokszor összeütközésbe kerül t az á l lamhata
lommal és egy eszlendül töltött államfoghá*-
ban. Résztveit a szakszervezeti mozgalmak
ban is és az asztalosszervezet t i tkára , majd 
1898. a Munkásbetegsegélyző-pénztár tiszt
viselője lett, a h o n n a n a k o m m ü n bukása 
u tán távozott . A második nemzetgyűlésen 
Salgótarjáni képviselte. Különböző immkásin-
lézmények vezetőségi tagja, a Famunkásszö-
vetség elnöke. 

Kiebelsberg Kunó (gróf, thumburgi) , val
lás- és közoktatásügyi miniszter, szül. Ma-
gyarpécska, 1875 nov. 13. Középiskolai ta
nu lmánya inak elvégzése u tán a budapest i , 
és berlini egyetemeken folytatott jogi tanul
mányokat , majd a párisi Sorbonne-on, a 
College de France-ban tökéletesítette jogi 
k-' zettségét. 1898. a budapest i P á z m á n y Pé-
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ter Tudományegyetemen avatták az állam
tudományok doktorává. Tanulmányútjain 
bejárta Európának jóformán valamennyi 
országát és Marokkót. Közhivatalnoki pálya
futását 1898. a miniszterelnökségen, fogal
mazói rangban, kezdte meg, majd európai 
értelemben vett államférfiúi képessége és 
sokirányú alapos felkészültsége folytán, pá
lyája tüneményes gyorsasággal ívelt felfelé. 
Tisza István gróf első miniszterelnöksége 
alatt már, mint osztálytanácsos, a nemzeti
ségi ügyeket intézte és a Szentszékkel folyó 
tárgyalás vezetésére nyert megbízatást. 1910. 
a közigazgatási bírói kar tagjai sorába ne
vezték ki, majd a hatásköri bíróságba vá
lasztották be. 1914. a Vallás- és Közoktatás
ügyi Minisztérium államtitkárává nevezték 
ki és ebben a minőségben a népoktatási köz
igazgatás külső szerveit gyökeres reformok 
alá vetette. A háborúban a rokkantügyek 
szervezését irányította és a Hadigondozó 
Hivatal élén állott. A népoktatási közokta
tásügy körül szerzett érdemeiért a király 
valóságos belső titkos tanácsosi címmel tün
tette ki. A Hadigondozó Hivatal elnöki szé
kében teljesített értékes tevékenységéért pe
dig a III. osztályú Vaskoronarendet, az 
I. osztályú Vöröskeresztet és a baoeni 
Vöröskereszt érmet kapta. 1917. a minisz
terelnökség politikai államtitkára lett és 
ugyanazon esztendőben Klolozsvár városától 
képviselői mandátumot nyert. A Tisza-kor
mány lemondása után Klebelsberg gróf is 
lemondott az államtitkárságról, amelynek 
tartama alatt szerzett érdemeinek elismeré
séül a király a Ferenc József-rend nagyke
resztjével, majd a Lipót-rend középkereszt
jével tüntette ki. Történettudósi munkássá
gával a bizánci turkológiai kutatásokat se
gítette eredményre és megszervezte a kon
stantinápolyi magyar intézetet. Sajtó alá 
rendezte és kiadta Széchenyi István gróf 
döblingi irodalmi hagyatékát. A Történelmi 
Társulat elnökévé választotta. A Magyar Tu
dományos Akadémia, a Pedagógiai Társa
ság, a Statisztikai Társaság, a Természettu
dományi Társulat és még számos kulturális 
intézmény igazgatótagja. A Károlyi uralom 
idején Bethlen István gróffal együtt meg
szervezte a nemzeti egyesülést. A proletár
diktatúra alatt vidéken bujdosott a kommu
nista-üldözés elől. Az első nemzetgyűlésbe 
Sopron város választotta egyesült keresz
ténypárti programmal. Miután a dissziden-
sekkel együtt az egyesült kereszténypártból 
kilépett, az egységespárt megalakulása után 
bekapcsolódott a párt irányításába. 1921. a 
második Bethlen kormány belügyminisztere 
lett és előkészítette a választójog reformját, 
amelyet, különös tekintettel az akkori bel
politikai viszonyokra, rendeleti úton lépte
tett életbe. A második nemzetgyűlésbe a ko
máromi választókerület küldötte be. 1922. a 
Bethlen-kabinet rekonstruálásánál a bel
ügyminiszteri tárcát a vallás- és közokta

tásügyivel cserélte fel. Klebelsberg Kunó 
gróf kultuszminiszterségével új tündöklő fe
jezete kezdődött a magyar kulturális élet
nek. Avatott kézzel, alapos hozzáértéssel fo
gott hozzá nagyarányú koncepciójának meg
valósításához, amely részleteiben egységesen 
terjedt ki a magyar nemzeti művelődés min
den ágára és magában foglalta a legalacso-
nyabbfokú népoktatáson kezdve, a legmaga
sabb tudományok istápolását, a művészetek 
ápolását és a testi kultúra fejlesztését, nem 
feledkezve meg az egyházak és felekezetek 
ügyeiről sem. Felbecsülhetetlen értékű kultu
rális működésének mérföldkövei: a menekült 
egyetemek elhelyezése, a középiskolai re
form, az új népiskolai törvény, a tanyai is
kolák építéséről szóló törvény, a testnevelés 
módosítása, a leányközépiskolákról és leány
kollégiumokról szóló törvény, a polgári is
kolák reformja, a gyűjteményegyetemről 
szóló törvény, a nemzeti közművelődési 
alapról, a külföldi magyar intézetek és a 
magasabb műveltség célját szolgáló ösztön
díjak létesítéséről, a természettudományok 
fejlesztéséről szóló törvény, továbbá a Ma
gyar Tudományos Akadémia érdemeinek 
becikkelyezéséről, az Apponyi Sándor gróf 
könyvadományáról szóló törvény, valamint 
a külföldi Collegium Hungaricumok és még 
számos kultúrintézmény megalkotása. A sok 
száz elemi, nagyszámú polgári és középis
kolán kívül sok tudományos intézet létesí
tése fűződik nevéhez (a tihanyi élettani ál
lomás, a svábhegyi csillagvizsgáló kiépítése 
stb.). A háború óta megszakadt tudományos 
és kultúrkapcsolatokat felújította a külföldi 
tudományos körökkel. Érdemeinek elisme
réséül a kormányzó az I. o. polgári érdem
kereszttel, a finn köztársasági elnök a Fe
hér rózsarend nagykeresztjével tüntette ki, 
a pécsi, szegedi és debreceni egyetem pedig 
díszdoktorává avatta. 1926. az országgyűlési 
választáson Komárom, Eger és Szeged I. ke
rülete választották képviselőjükké, mire a 
szegedi mandátumot fogadta el. Cikkei, be
szédei és törvényjavaslatai a Gróf Klebels
berg Kunó beszédei, cikkei és törvényjavas
lata, a Νeonacionalizmus, valamint a Küz 
delmek könyve és a Jöjjetek harmincas 
évek! c. kötetekben jelentek meg. 

Klein Antal, orszgy. képv. szül. Gádor, 
1885. Középiskoláit Szegeden, jogi tanulmá
nyait Bpesten végezte, ahol jogtudományi 
doktorátusi szerzett. Hosszabb tanulmány
utat tett, melynek során Innsbruckban teoló
giai és filozófiai tanulmányokat folytatott és 
bejárta Európa nagyobb államait. Hazatérve 
a bírói pályára lépett. A kommün, bukása 
után egyik megalapítója és szervezője volt a 
tolnamegyei kisgazdapártnak. 1929. Tolna m. 
kormánybiztosa, majd főispánja lett. A má
sodik nemzetgyűlésbe egységespárti program
mal a tolnai kerület küldötte be. Az 1926. 
összeült országgyűlésben ugyancsak a tolnai 
kerületet képviseli. 
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Klein Béla, orvos, szül. Mezőkászony, 
1889 máj. 14. Középiskoláit és egyet, tanul
mányait Bpesten végezte. Orvosi működését 
a Bródy At/e7-gyermekkórházban kezdte. A 
háború alatt harctéri szolgálatot teljesített és 
a Signum Laudist és a Károly-csapatkeresz-
tet kapta meg. A háború után mint a Szent 
István-kórház alorvosa működött , 1921 óta 
a Gyermekvédő Liga orvosa, illetve 1923 óta 
főorvosa. 

Klein Elek, r.-t. vezérigazg., szül. Debre
cen 1890 jún. 16. Középiskoláit és gazdasági 
felső tanulmányait szülővárosában végezte. A 
háború kitörése aktív katonai szolgálatban 
érte. Hősies magatartásáért az arany vi
tézségi érem mellett még hét kitüntetésben 
részesült. Mint főhadnagy 1921. szerelt 
le. 1918. Beregardón lévő 2000 holdas 
birtokán gazdálkodott. 1919. Magyargen-
csen 4Ü00 holdon és ugyanekkor Tak
sony határában 1300 holdon vezetett gaz
dálkodást. Mint elsőrendű mezőgazdász ál
talánosan ismert. Jelenleg Bihar megyében 
12.000 holdon gazdálkodik, ahol országos 
hírű mintagazdasága van. A Nagygyantéi és 
Geszti Földbérlő r.-t. vezérigazgatója. A szé
kesfővárosi th. biz. tagja, a V. A. C. elnöke, 
a Magyar Testnevelési Orsz. Szöv. (MOTESz) 
alelnöke. A sportélet kifejlesztése terén nagy 
érdemeket szerzett. 

Klein Oszkár, a Szolnoki Hitelbank 
igazgatója, szül. 1887 aug. 11. A Kereske
delmi Akadémiát Olmützben végezte s rö
videsen cégjegyzője lett a volt monarchia 
legnagyobb borkereskedő cégének. 1920-ban 
megvette az Österreicher L. F . N. céget, amely 
nagy exportüzleteket bonyolít le. A cég neve 
alatt egyidejűleg megalapította Szolnokon az 
ország legmodernebb likőrgyárát. Jelentékeny 
szerepet játszik a vármegye gazdasági éle
tében. 

Klemp Gusztáv, nyűg. áll. felsőipariskolai 
igazgató. Szül Bpest, 1858 dec. 20. Középis
koláit és egyetemi tanulmányait Bpesten vé
gezte. Tanulmányainak befejezése u tán Wies-
badenbe ment, ahol dr. Remigius Fresenius 
tanár világhírű kémiai intézetének asszisz
tense volt. 1882 elején a bpesti áll. felsőipar
iskolában kapott katedrát, mint a kémia ta
nára. 1906. felsőipariskolai igazgatóvá nevez
ték ki. 1909. saját kérelmére nyugdíjazták, 
de ezután is folytatta a tanári működését a 
felsőipariskolán. Az anyagvizsgáló intézet ké
miai és bőripari osztályának volt hosszú időn 
át vezetője. A II. oszt. polg. hadiérdemkereszt 
tulajdonosa. A Vegyészeti Gyárosok Országos 
Egyesületének lev. tagja, a Nemzetközi Bőr
ipari Kémikusok magyarországi fiókjának el
nöke, a Textilkémikusok Nemzetközi Egye
sületének tagja, azi acetylenipari vizsgálóbi
zottság volt elnöke és a Technológiai Mú
zeum és Anyagvizsgáló Intézet szakértője. 
Nagyarányú szakirodalmi munkásságának is
mertebb müvei: Ipari chemia, Gyakorlati 

chemia, A gyakorlati chemia vezérfonala, Tí
márság, Bőripar, Népies vegytan című mun
kák. Szakcikkei bel- és külföldi szaklapokban 
jelentek meg. 

Klie Antal, kúr ia i bíró, szül. Nagyká
roly, 1871 m á r a 20. Középiskolái elvégzése 
u tán a nagyváradi jogakadémián folytatta 
tanulmányait . 1895. lépett az állam szolgá
latába mint a felsővisói járásbíróság jog
gyakornoka. Még ez évben aljegyzővé ne
vezték ki a makói kir. járásbírósághoz, 1900. 
a nyárádszeredai kir. járásbíróság aljárás-
bírájává nevezték ki. 1904. tanácsjegyzőnek 
rendelték be a marosvásárhelyi kir. ítélőtáb
lához, 1908. pedig bí rónak a nagyszebeni kir. 
törvényszékhez. 1918. ugyanitt törvényszéki 
tanácselnökké nevezték ki. A román megszái r 
lás után a budapesti kir. törvényszékhez he
lyezték át, majd 1921. a kir. ítélőtáblához. 
1926 óta mint a m. kir. kúria bi ' j a műkö
dik. Kiváló jogászi képességei révén a bírói 
köröknek egyik kimagasló alakja. 

Klimó István, festőművész, szül. Debre
cen, 1883 okt. 8. Művészeti tanulmányai t az 
Iparművészeti Iskolán, a Képzőművészeti Fő
iskolán és a firenzei Szépművészeti Akadé
mián végezte. A háború alatt harctér i szolgá
latot teljesített és magatar tásáér t a kis- és 
nagyezüst, a bronz vitézségi érmet és a sebe
sülési érmet kapta meg. 1903 óta a Műcsar
nok állandó kiállítója. 1921. kollektív kiállí
tást rendezett. Harctér i festményei a Fővá
rosi Múzeum, Hevesmegyei néprajzi vonat
kozású képei a Néprajzi Múzeum tulajdoná
ban vannak. Nevezetesebb alkotásai: Firenzei 
tájkép, Csirkés asszony, Vásári jelenet, Csend
élet, öreg verklis és számos portré . Kolorista 
plein-air-festő. Élénk intenzív színek jel
lemzik. 

Klug Emil , ügyvéd, szül. Vágszered, 1883 
szept. 26. Egyetemi tanulmányai t Bpesten, 
Bécsben és Berlinben végezte. Jogtudori és 
ügyvédi oklevelének megszerzése u tán a fő
városban ügyvédi i rodát nyitott. 1912. meg
alapítot ta az Adó- és Illetékügyi Szemle c. 
pénzügyjogi szakfolyóiratot és annak főszer
kesztője lett. A pénzügyi és közgazdasági 
kérdésekről a napisajtóban, a jogi és gazda
sági szaklapokban dolgozik és ezekről tudo
mányos előadásokat tart . A társadalmi élet
ben és a városi poli t ikában is tevékeny részt 
vesz. A Magyar Jogászegylet pénzügyi szak
osztályának t i tkára. Nagyobb művei: A tör
vénykezési illetékek (1914), A magyar egye
nesadók (1917), A magyar illetékjog, két kö
tet (1929). 

Klug Péter , a gyógypaeclagógiai intéze
tek orsz. szakfelügyelő'je, szüi. Lovrin (To
rontál m.), 1876 márc . 8. Tanulmányainak 
befejezése u tán a Siketnémák Budapesti In
tézetének t anára lett, majd Szegedre került 
és megszervezte a Siketnémák Szegedi Inté
zetét, a Vakok Szegedi Intézetét és a Szegedi 
Áll. Kisegítő Iskolát. Mint ügyvezető elnök újjá-
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szervezte a Délmagyarországi Magyar Közmü-
iődési Egyesületet. 1921. Mint a Délvidéki 
(itthon társelnöke fejtett ki tevékenységet a 
menekültek érdekében. 1901—1929. igazga
tója a Siketnémák Szegedi Intézetének, 1925 
óta a gyógypedagógiai intézetek orsz. szak
felügyelője. ! Szakirodalmi munkái : A neve
lésről, A gyengetehetségű tanulók és oktatá
suk, A siketnéma mint a közműveltség mun
kása, stb. Értékes közhasznú tevékenysé
géért többször részesült magas elismerésben. 

Klupathy Jenő, egyet. ny. r. tanár , szül. 
Kassa, 1861 okt. 21. Egyet, tanulmányait Bu
dapesten, Würzburgban, Berlinben és Paris
ban végezte. Egyideig a bpesti egyetem fizi
kai intézetének volt asszisztense, majd 1903. 
az egyetem gyakorlati fizika tanszékén rk., 
1908. pedig r. tanár lett és e minőségében 
megalapította a Jl. számú fizikai intézetet. 
A M. Tud. Akadémia lev. tagja. Több nagy-
értékű találmánnyal gazdagította a technikai 
\ilágot. 1895. megszerkesztette az első víz-
sziniesszerü ívlámpát, majd Berger Kriszti
ánnal együtt feltalálta a hanggal történő táv
kapcsolást. 1898. megalapította a Budapesti 
Egyetemi Atlétikai Klubot, amelynek 1912-ig 
tanárelnöke volt. Hazai és külföldi szak
folyóiratokban számos tanulmánya jelent meg. 
Nagyobb munkái : Vezérfonal az elektromos
ság és mágnesség tanához, Fizikai mérések. 
Î900. megindította az Uránia c. tudományos 
folyóiratot, Molnár Viktor és Szász Károly
ival együtt, amelynek 1912-ig szerkesztője 
volt. Budapesten ő mutat ta be először a 
Röntgensugarakat és a drótnélküli tele-
graftát. 

Kmety István (vitéz), ál lamr. kapi tány, a 
fogház- és toloncügyosztály előadója, szül. 
Szabadka, 1894 febr. 1. Középiskoláit Sza
badkán, jogi tanulmányai t Bpesten végezte, 
ahol jog- és ál lamtud. doktorá tus t szerzett. 
1915. lépett a rendőrség szolgálatába. Előbb 
a pesterzsébeti kapi tányságon teljesített szol
gálatot, majd 1915—18. mint zászlós az olasz 
fronton küzdött. 1919. a főkapitányság bűn
ügyi osztályához került , majd a detektívfő-
r.ökség előadója lelt, utóbb az autóosztály ve
zetésével bízták meg. 1928. a toloncügyosz-
tályba helyezték át. Kitüntetései: a rany, 
nagy- és kisezüst és bronz vitézségi érmek, 
a Károly-csapatkereszt s a német becsület
érem. 1919. tevékeny részt vett Szabadka 
szab kir. város menekült törvényhatóságának 
megszervezésében, amely jegyzőjévé válasz
totta. 

Kmeííy János , festőművész, szül. Mis
kolc, 1889 dec. 23. Tanulmányait Bpesten, 
Szablya-Frischauf Ferencnél, majd Parisban 
végezte. 1910 óta ál landóan szerepel a bpesti 
képkiállításokon. K. a modern magyar fes
tészet egyik kiváló képviselője. Művészete 
a kubizmuson át fejlődött, plasztikus ha
tású egyéni p ikturává. Kompozíciói intel
lektuálisan átszűrt, realisztikus meglátások 
pompás felépítései. Színeiben épp oly erős, 

mint rajzaiban, amelyek önálló albumban is 
megjelentek. Anya és gyermeke c. festménye 
a szfőv. tulajdonában van. Nevezetesebb 
festményei még: Uzsonna, Önarckép és Λ'ό'ί 
akt, rézkarcai közül pedig: Fürdőzők és A 
Tabánból c. képe tűnik ki. 

Knaller Győző- v. nemzetgyűl . képv. szül. 
Brassó, 1873 szept. 11. Tanu lmánya i t félbe
hagyva ipari pá lyára lépett és mint péksegéd 
külföldön dolgozott. Tagja volt a salzburgi 
szociá ldemokrata-pár tnak. Visszatérve Bras
sóból megszervezte az erdélyi németajkú 
munkásságot és 1898. a brassói szc iál-
demokra ta -pár t t i tkára lett. Később tevéaeny 
részt vett az ausztr ia i magyar munkások 
megszervezésében. 1911. a pár t német vá
lasz tmányának tagja lett. A háború alatt 
harc tér i szolgálatot teljesített, majd, mint a 
pártvezetőség német t i tkára , az ország német 
pártszervezeteit reorganizál ta . A forradalom 
alatt a német nemzeti tanács alelnöke volt 
és a d ik ta tú ra bukása u tán a Peidl-féle 
ko rmány nemzetiségi minisztere lett. 

Kueppó Sándor, min. tan., szül. Radvány, 
1877 szept. 27. Középiskoláinak és a bpesti 
tud. egyetem jogi és á l lamtudományi fakul
tásának elvégzése után á l lamtudományi tu
dori oklevelet nyert, majd a magyaróvári 
Gazdasági Akadémia hallgatója volt. A hábo
rúban mint tart. főhadnagy vett részt. Mint 
a pénzügyminisztérium osztályvezetője, a kor
mány megbízásából résztvett a különböző 
külföldi ál lamokkal kötött adóügyi szerződé
sek előkészítésében és megkötésében. A Nép
szövetség Tanácsa 1929-ben a Comité fiscal 
lev. tagjának választotta. Szaklapokban, va
lamint a Révai Nagy Lexikonban írott számos 
cikkén kívül több szakmunkája könyvalak
ban is megjelent, melyek közül nevezeteseb
bek: A magyar házadó kézikönyve, A kere
seti adó, A jövedelemadó, A vagyonadó, A 
közigazgatási bíróság adóügyi döntvényei és 
határozatai, A hadi nyereségadó, A nyilvános 
számadásra kötelezett vállalatok kereseti 
adója, A magyar egyenesadók. 

Kner Izidor, író és könyvkiadó, szül. 
Gyoma, 1860 febr. 5. A nyolcvanas évek ele
jén szülővárosában nyomdát alapított, ame
lyet később értékes kiadványaival országosán 
ismertté tett. A kiadásában megjelent Monu-
menta Litterarum művészi kiállítású sorozat 
a világirodalom remekműveiből a hazai 
nyomdaipar legszebb termékei közé tartozik. 
Irodalmi munkásságának jelentősebb alko
tásai: Eszmék és viaskodások, Eszmék, Kne' 
Izidor agyafúrt alakjai, Pajzán aforizmáig 
Keserves kenyér (színmű), Kner Izidor: Afo^ 
rizmák. 

Knopp Imre, festőművész, szül. Bnest, 
1867 dec. 29. A mintarajziskola elvégzése 
után Weimarban és Par isban képezte magát 
tovább. Hazatérve a Benczúr mesteriskola 
növendéke lett. Először a Párisi Szalonban 
állított ki, majd a Műcsarnok tárlatain sze
repelt ál landóan. Hosszú időn át külföldi 
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tanulmányokat folytatott. Általános művészi 
működéséért a milleneumi nagyérmet, a 
Szent Cecilia című képéért a Társulati nagy
díjat, a Vasárnapi főkötő c. vásznáért a Ráth 
György-díjat nyerte el. Az állami nagy és kis 
aranyérem tulajdonosa. Ezenkívül külföldi 
tárlatain számos értékes díjat nyert. Alko
tásai a hazai múzeumokban és magángyűj
teményekben foglalnak helyet. A realisztikus 
irányzat híve. Az Országos Képzőművészeti 
Tanács, Benczúr Társaság, Magyar Arckép-
festők Társasága tagja és a Képzőművészeti 
Társulat választmányi tagja. 

Kobek Kornél, volt főispán, szül. Bálor-
keszi 1874 okt. 17. Középiskoláinak befeje
zése u tán a magyaróvári gazdasági akadé
mián gazdászati oklevelet szerzett. Bátorke-
szi-i b i r tokán mintaszerű gazdálkodást veze
tett és elnökigazgatója volt a Bátorkeszi-i 
Takpt r.-t.-nak. 1910. a köbölkúti kerület 
képviselőjévé választotta meg. Később egy 
ideig főispán volt. 

Kóbor Tamás, író, újságíró, szül. ÍB>>7. 
Tanulmányainak befejezése után mint fő
városi újságíró kezdte pályafutását. Több 
napilap és folyóirat munkatársaként műkö
dött. Már első szépirodalmi műveivel sikert 
aratott. Müveinek anyagát a polgári élet 
mindennapjából meríti. Alakjait olykor a leg
kínosabb helyzetekbe állítva, mutat ja be kö
zönségének, máskor pedig akarat lanul ideali
zálja őket. Mint publicista a magyar újság
írói rend legkiválóbbjai közé tartozik. Az 
Újság c. napilap szerkesztője. Agatha növel
és Egy test egy lélek c. színdarabjaival szép 
sikereket aratott. Könyvalakban megjelent 
önálló művei: /{ranghajú Rózsika, Budapest, 
Csillagok felé, Az élet ára, Idegenek, Furcsák 
klubja, A halál, Hamupipőke őnagysága,. 
Pók Ádám hetvenhét élete, Munka, Művész, 
Szidi, Ki a gettóból. Több író- és művészklub 
és egyesület vezető tagja. 

Kocsán Károly, orszgy. képv. szül. Halmi, 
1884. A tanítóképzőintézelet Szatmáron vé
gezte, majd különböző helyeken tanított. Az 
ország több vármegyéjében megszervezte a 
keresztény szocialista mozgalmat. A háború 
alatt harctéri szolgálatot teljesített. Szerkesz
tője volt az Igaz szó-nak és felelős szerkesz
tője a Nép c. lapnak. Pedagógiai és szociál
politikai cikkeket ír. A Keresztény Szocialista 
Földművesek és Földmunkások Orsz. Szö
vetségének elnöke, az általa megalapított 
Katolikus Tanítóegyesületek Orsz. Szövetsé
gének főtitkára. Keresztény-gazdasági és szo
ciálispárti programmal a ta tabányai kerüle
tet képviseli. 

--_ íocsis Mihály, polg. isk. igazg., szül. 
Monor, 1878 aug. 18. Középiskoláit Kiskun
félegyházán, egyet, tanulmányai t Bpesten vé
gezte. Tanulmányainak befejezése után kül
földi utat tett. 1900—1907. Csongrádon mint 
tanár működött és 1907 óta a monori polg. 
isk. tanára, 1916 óta igazgatója. A község 

társadalmi és kulturális életének jelentékeny 
tagja. Széleskörű irodalmi munkásságot 
fejt ki. 

Kóczián Gyula, kir. ügyészs. elnök, szül. 
Jászárokszállás, 1876 febr. 20. Középiskoláit 
Egerben, jogi tanulmányait a bpesti egyete
men végezte. Jogtudományi államvizsgát 
Egerben, bírói vizsgát Bpesten tett. 1898. 
Gyöngyösön lépett igazságügyi szolgálatba. 
1899. a kaposvári törvényszék aljegyzője, 
1900. a bpesti kir. ügyészséghez rendelték 
be. 1902. a bpesti kereskedelmi és váltótör
vényszékhez kerül már mint jegyző. 1902. 
nevezték ki Balassagyarmatra alügyésznek. 
1903. u. o. ügyész. 1911. az egri kir. ügyész
ség vezetésével bízták meg. 1921. ügyészs. 
elnöki rangra emelték. Jelentékeny tagja az 

; egri társadalomnak, számos egyesület és in-
| tézmény vezetőségében foglal helyet. Az egri 
; jogakadémia jogtudományi államvizsgálati 
; bizottságának kültagja. Jogi értekezései a leg

előkelőbb szaklapokban jelennek meg. 
i Kodály Zoltán, zeneszerző, a Zeneművé-
i szeti Főiskola tanára, szül. Kecskemét, 1882. 
| Zeneművészeti tanulmányait a bpesti Zene-
I akadémián végezte, majd külföldi mesterek-
| nél egészítette ki ismereteit. Bartók Bélával 
ι együtt összegyűjtötte a régi magyar népdal-
i melödika töredékeit. Bejárta az egész orszá-
| got és kutatásainak eredményeiről clsőízben 

az 1906. megjelent Λ magyar népdalstrófa 
szerkezete c. feltűnést keltő művében szá
molt be. Fáradha ta t lan munkássággal kiku
tatta az ősmagyar népdalok addig ismeret
len szerkezeti sajátságait. A régi melódika-
íöredékekböl visszakövetkeztetett az ősma
gyarok dalaira és kutatásai során Árpádházi 
királyok korából való mehidiákra is rábuk
kant. Tanulmányainak eredményeit tudomá
nyos rendszerbe foglalta, vidékenkint és ko-
ronkint csoportosította és egybevetette a 
szomszédos népek zenéjével. A székelyföldön 
több száz már-már veszendőbe menő nép
dalt mentett meg, amelyek ötfokú skálájuk
nál fogva a kínai melódiákhoz hasonl í tanak. 
K. és Bartók B. voltak megteremtői a ma
gyar zenei folklórénak. Mint zeneszerző sa
játos, egyéni utakon halad. Művészetét mély
séges magyar poézis és szikrázó humor jel
lemzi. A modern magyar zene egyik leg
kiválóbb müvelője, akinek a magyar meló-
dika legmélyebb őstalajából kivirágzó mű
vészetét az egész világon ismerik és nagyra-
becsülik. Műveit a zenei világ minden jelen
tősebb orkesztere ál landóan műsoron tartja. 
Igen sok dalt és szonátát írt hegedűre és 
csellóra, több zsoltárát vegyes kar ra és zene
karra komponálta . Psalmus Hungaricus c. 
műve a modern magyar zene legragyogóbb 
termékei közé tartozik, Háry János c. dal
játékát az Opera mutat ta be nagy sikerrel. 
1929. nagy feltűnést keltett gyermekkarokra 
írt műveivel, melyeket saját vezénylete mel
lett mutatot t be. Kutatásairól az ötfokú 
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hangsor a magyar zenében, Árgilus nótája 
és A magyar népzene c. tanulmányaiban 
számolt be, népdalköltészeti gyűjteményeit 
pedig Erdélyi népdalok, Nagyszalonta nép
dalkincse, Magyar sirató, Felvidéki balladák 
és Pótlás a zoborvidéki népszokásokhoz c. 
műveiben dolgozta fel. 

Kodolányi János, író, szül. 1899. Már is
kolai tanulmányai közben írt verseket és 
novellákat, amelyek a Pécsi Napló és más 
vidéki lapok hasábjain jelentek meg. Első 
verskötete, a Kitárt lélekkel, 1918. jelent 
meg, majd Üzenet enyéimnek c. újabb köte
tével keltette fel az érdeklődést. 1921. Bpestre 
költözött és azóta állandóan jelennek meg 
a fővárosi lapokban tárcái, novellái és szí
nes cikkei, amelyek a magyar néplélek mély
ségeit hozzák felszínre egy szabad szellemű 
írónak jobbára pesszimisztikus meglátásában. 
Regényei: Szép Zsuzska, Börtön és Kántor 
József megdicsőülése, Szakadékok, Tavaszi 
fagy egy állandóan fejlődő eredeti őstehet
ség megnyilatkozásai. 

Kogutowitz Károly, egyet. ny. r. tanár , 
geográfus, szül. 1886. A szegedi egyetem geo
gráfia tanszékének ny. r. tanára, a Föld és 
Ember c. földrajzi folyóirat szerkesztője. A 
magyar földrajztudomány fejlődésének érde
kében értékes munkát végzett. Magyarország 
minden térképezhető jelenségét feldolgozta. 
A magasabb geográfiát is gazdagította mun
kásságával, amennyiben a Föld nagy részét 
minden térképészeti vonatkozásban megraj
zolta. Számos tudományos életet irányító 
szakcikkeket közölt a bel- és külföldi szakfo
lyóiratokban. Megteremtette az évenként meg
jelenő Kogutovitz*-zsebatlaszt. Munkásságának 
kiemelkedőbb eredményei: Világatlasz, Ma
gyarországi települési néprajzi térképe, Ausz
trália és Polinézia iskolai fali térképe, A ma
gyar térképészet története. Atlaszai külföldön 
is nagy használatnak örvendenek. 

Kohn Jakab , ügyvéd, szül. Sződ, 1865 
márc 11. Középiskoláit Vácott és Bpesten, 
egyet, tanulmányait Bpesten végezte. 1894. 
ügyvédi vizsgát tett és Vácott irodát nyitott. 
Ügyvédi működésén kívül jelentős hírlap

írói munkásságot is fejtett ki. Éveken át 
szerkesztette a Váci Hírlapot és a Váci Köz
lönyt. 1900. Rákospalotára került, itt csak
hamar vezetőszerepet vitt a község életében. 
Megalapította és évekig szerkesztette a Rákos
palotai Közlönyt és a Független Újság vezér
cikkírója volt. A Pestvidéki Ügyvédi Kamara 
választmányi tagja. Az esztétikai és drama
turgiai i rodalom terén jelentős munkássá
got fejt ki. 

Kohner Adolf (báró), nagybirtokos és 
nagyiparos, szül. 1865. A Kohner Adolf és 
Fiai cég szeniorfőnöke. A magyar gyáripar 
és mezőgazdaság egyik legértékesebb vezér
alakja. Minden kulturális és emberbaráti 
mozgalomnak áldozatkész előmozdítója. Nagy
értékű műgyűjteményét számos világhírű ha

zai és külföldi festőművész· remekműve gaz
dagítja. Vezető szerepe van az Orsz. Képző
művészeti Társulatban, az 1902. megnyílt 
szolnoki művésztelep egyik megalapítója. Te
vékeny részt vett vallása felekezeti életében. 
Az Orsz. Izr. Iroda és az Orsz. Magyar Izr 
Közalap elnöke. 

Kohuth Adorján (kohári) , orszgyűl. képv., 
szül. Nógrádkövesd, 1886. Középiskoláinak 
elvégzése u tán a kassai gazd. akadémia hall
gatója lett. Oklevelének megszerzése u t án 
külföldi t a n u l m á n y ú t r a ment . Hazatérve 
atyja bi r tokán, majd gróf Károlyi László 
u rada lmában szerzett gyakorlatot . 1912. át
vette családi bir tokát és azóta gazdálkodás
sal foglalkozik. A háború alatt, mint tart . 
hadnagy, katonai szolgálatot teljesített. Nóg
rád vmegye közéletének je lentékeny alakja, 
a vmegye tvhatóságának tagja. Számos szö
vetkezetet a lapí tot t és tagja volt a nemzeti 
munkapá r tnak . A második nemzetgyűlésbe 
és az új országgyűlésbe egységespárti pro
grammal a sziráki kerület küldötte be. 

Kokovay János , kanonok, plébános, szül. 
Hódmezővásárhely, 1870. Középiskoláit Hód
mezővásárhelyen és Nagyváradon, teológiai 
tanulmányait Vácott végezte. Pappászentelése 
után váci kerületi káplán lett és ez időben 
a Váci Közlönyt szerkesztette. Első plébá-
nosi állomása Tóalmás volt, majd a mostani 
Pesterzsébetre került, ahol templomot épít
tetett és újjászervezte egyházát. 1917. kano
nokká nevezték ki és mint plébánost, Vácrr 
helyezték át. A városi képviselőtestület tagja, 
az iskolaszék és az iskolánkívüli népoktatás 
elnöke, egyházmegyei bíró. Értékes egyházi 
működésének elismeréseképen pápai kama
rás, címzetes apát és reális prépost lett. Tár
sadalmi és politikai cikkei különböző lapok
ban jelennek meg. 

Kóla József, zeneszerző, szül. Bpesten, 
1900 aug. 15. Radnai Miklós és Weiner Leó 
tanítványa volt. A könnyű muzsika egyik jó-
nevű művelője. Ismertebb zeneszámai: Ne 
félj, ne félj, Van néha úgy, Csak tavasz ne 
jönne sohasem, Rózsalevél igen népszerűek. 

Kolecsányi Endre (kiskolacsini), igazgató
főmérnök, a felsőház tagja, szül. Nyitra , 
1856. Középiskoláit Pozsonyban, műegye
temi t anu lmánya i t Budapesten végezte, ahol 
mérnöki oklevelet nyert . 1879. az ál lam
vasutak szolgálatába lépett és 1892 óta, 
mint a kalocsai érsekség műszaki felügye
lője és a Pestmegyei Sárközi Árvízmente
sítő Társula t igazgató-főmérnöke műkö
dik. Mezőgazdasági t anu lmányoka t is foly
tatot t . Mint az á l lamvasutak mérnöke 
számos fontos vasútvonal építésénél és az 
erdélyi vasutak nyomjelzésénél működöt t 
közre. Több társulat i évkönyv szerkesztésé
ben vett részt. A felsőházba Pest-Pilis-Solt-
Kiskun vármegye tvhatósága küldöt te be. 

Kollányi Ödön, polg. isk. igazg., szül. 
Komárom-Szentpéter, 1874 júl. 9. Középisko-
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léit Modorban, a polgáriiskolai tanárképzőt 
Bpesten végezte. Eleinte különböző vidéki 
városokban működött és 1917. a kalocsai 
áll polgári iskola igazgatója lett. A város 
közéletének jelentékeny alakja, az Iskolán-
kívüli Népművelési Bizottság vezetője. A polg. 
iskolák részére tankönyvet írt. A Tapolcai 
Lapok megalapítója és volt szerkesztője. Ér
tékes szolgálataiért a polg. hadiérdemkereszt
tel tüntették ki. 

Kollár Elemér, ál lamr. főfelügyelő, a lo
vasosztály parancsnoka, szül. Ófutak, 1889 
dec. 27. Középiskolai t anulmányai t Kalocsán, 
egyetemi tanulmányai t a bpesti tud. egyete
men végezte. 1918. lépett a rendőrség szolgá
latába, r.-felügyelői rangban. Előbb a Keleti 
pályaudvaron az I. vasúti osztálynál teljesí
tett szolgálatot, majd a VIII. ker. kapi tánysá
gon működött . Később a IX. ker . kapi tány
ság osztályparancsnoka lett. 1922. helyezték 
át a lovasosztályhoz parancsnoki minőség
ben. A háborúban részt vett. A Károly-csa-
patkereszt és az 1912/13. szolgálati emlékke
reszt tulajdonosa. 

Kollár Gábor, ipartestületi elnök, szül. 
Makádon, 1872 febr. 20. Iskoláit szülőhelyén 
végezte. 1893-tól kezdve mint haditengerész 
világkörüli utazást tett, majd hazatérve, 1898. 
önálló lett. Már első időtől fogva élénk részt
vett a társadalmi életben, a Budai Szabad 
Polgári Kör választmányi tagja, az I. ker. 
iparoskor elnöke, az I. ker. elöljáróságnak 
választmányi tagja, valamint népjóléti meg
bízottja, az I. ker. „Bercsényi" cserkészcsapat
nak szervező elnöke, a Budapesti Takarék-
és Vásárpénztár igazgatósági tagja, 1927 óta 
a Budapesti Mészáros Ipartestület elnöke, a 
Hentes Ipartestület választmányi tagja. 

Kollár Miklós, gyáros, szül. Székesfehér
vár, 1866. Iskolai t anu lmányai t szülővárosá
ban végezte. 1880. az újpesti Pollák J. és 
Fiai gyufagyárnak kötelékébe lépett, amely
nek 1884. tulajdonosa lett. 1894. a monfal-
conai gyárát alapította, amelyet a háború 
alatt az olaszok megsemmisítettek. A hadiöz
vegyek és árvák lelkes támogatója volt és 
1916. Újpesten felállítandó o t thonuk cél jára 
nagy alapítványt tett. Ingat lant vásárol t és 
12 ipari műhelyt létesített, ahol nagyszámú 
hadiözvegy és árva tudta megélhetését biz
tosítani. 10 év után a telepet Újpest városá
nak adományozta. Később 120 ágyas mun
kásszanatóriumot alapított . Érdemeinek el
ismeréséül Újpest díszpolgárává választot ta . 

Koller Ferenc, a Miskolc városi „Hubay 
Jenő" zeneiskola igazgatója, szül. Hódmező
vásárhely, 1871 jan. 4. Középiskoláit Szege
den és Bpesten végezte. Zenei t anu lmánya i t 
7 éves korában kezdte a szegedi városi zene
iskolában. Később Bpestre került , ahol Hu
ber, Kiss, Gobbi, Saphir és Hubay mesterek
nél tanult. Bpesten különféle zenei ösztön
díjakat élvezett és tagja volt a Magy. Kir. 
Operaház zenekarának, valamint a Fi lhar

móniai Társaságnak. Majd Bécsbe ment, ahol 
GrÜn prof. t an í tványa volt, akinek a ján la tá ra 
Strauss Oszkár szimfonikus zenekarának 
versenymestere lett. A zenekar külföldi tur
néja u tán a bpesti Népszínházhoz hívták meg 
versenymesternek. Később Kecskemét város 
t anácsának meghívására , 22 éves korában, 
az ot tani zeneiskola rendes t aná ra lett, majd 
a szabadkai városi zeneiskolához került. 
1913. Miskolc város tanácsa meghívta he
gedűtanárnak. Az ottani zeneiskolát magas 
nívóra fejlesztette, a város zenei életét kor
szerűen kiépítet te és munkásságáva l olyan 
érdemeket szerzett, hogy 1918. az iskola igaz
gatójává nevezték ki. Zeneirodalmi munkás 
sága, művészi és pedapógiai készsége ország
szerte ismert. Számos fővárosi és vidéki lap
ban jelennek meg cikkei és t anu lmánya i . 

Koller Ferenc, u rada lmi főintéző, szül. 
Alsórajk (Zala m.), 1886. nov. 22. Középisk. 
t anu lmánya inak befejezése u tán a magyar
óvári Gazdasági Akadémia hallgatója volt. 
Működését önálló gazdálkodóként kezdte. A 
háború ki törésekor ka tona i szolgálattételre 
vonult be főhadnagyi rangban . A Signum 
Laudis tulajdonosa. 1927. a gróf Karácsonyi 
u rada lom szolgálatába lépett és jelenleg is 
ott működik . 

Koller Oszkár, pénzügymin. tanácsos, szül. 
Vukovar, 1881 febr. 26. Iskolai tanulmányai t 
Szombathelyen és újvidéken végezte. 1900. 
állami szolgálatba lépett. Mint fogalmazó 
1906-tól a vukovári kir. pénzügyigazgatóság
nál működöt t . 1908. pedig a pénzügymi
nisztériumba rendelték be, ahol 1923. min. 
tanácsossá, majd 1928. a Biztosító Magánvál
lalatok m. kir. áll. felügyelőhatóságának igaz
gatójává nevezték ki. Számos pénzügyi cikke 
mellett két önálló műve jelent meg. 

Kollerits Károly, r.-t. igazg., szül. Moson-
szentmiklós, 1875 okt. 26. Középiskoláit Győ
rött, szaktanulmányai t Mittweidában és Drez
dában végezte. Mérnöki oklevelet szerzett. 
Működését egy Märisch-Ostraui vegyészeti 
gyárban kezdte. 1904-óta a Budafoki Villa
mossági r.-t. mérnöke. Működése alatt Buda
fok villamossági hálózatát a mai kor igé
nyeinek megfelelően átépítette. 1917. üzlet
vezető-igazgatóvá nevezték ki. A város kép
viselőtestületének tagja. A Magy. Orsz. 
Elektr. Művek Szövetségének vál. tagja. A 
Mérnökkamara tagja. Élénk szakirodalmi te
vékenységet fejt ki. A Biztonsági szabályzat 
erősáramú vili. berendezések számára c. m ű 
szerkesztőbizottságának tagja. 

Kol lmann Dezső, ügyvéd, szfv. biz. tag, 
szül. Nagyváradon, 1886 febr. 5. Mint aktív 
katonatiszt kezdte pályáját. Onnan kilépve, 
a budapesti tud. egyeterr^n jogot hallgatott 
és 1911. jog- és államüK7 xlevelet szerzett. 
1914. ügyvédi vizsgát tt ,zben megszerezte 
a Kereskedelmi Akadt képesítést és el
végezte a tud. egyetenrx^ ^csészeti fakultását. 
Utána a közoktatásügyi miniszter ösztöndíja-
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val kiküldték Londonba, hol huzamosabb időn 
át folytatta jogi tanulmányait . Szakirodalmi 
tevékenységet is fejt ki. Katonai büntetőjog
gal és az árdrágítási , valamint egyéb köz
gazdasági kérdésekkel kapcsolatosan több 
cikke jelent meg szaklapokban és írt néhány 
önálló tanulmányt is. Több nagyszabású bűn
ügyben szerepelt védőként. Résztvett a posztó
csalók, a Tisza-g)7ilkosok és a népbiztosok el
leni perekben, mint védő. 1926. a szfv. th . 
bizottságnak Kossuth-párti programmal tag
jává választották. A Kossuth-párt megszűné
sével más polgári pártba, a Dolgozó Polgárok 
pártjába lépett át. 

Kolofont József, főjegyző, szül. Cegléd, 
1876. Középiskoláit Sopronban, egyetemi ta
nulmányait Bpesten végezte. 1901. Cegléd 
rt. város szolgálatába lépett. Hamar felismer
ték kiváló képességeit és 1914. főjegyzővé 
választották. A város társadalmi és közéleté
hen jelentékeny szerepet játszik. 

Kolosvury Bálint (kolozsvári), egyet. ny. 
r. íanár, v. felsőházi tag, szül. Kolozsvár, 
1875 jan. 5. Egyetemi tanulmányai t szülő
városában, Berlinben és Parisban végezte. 
1896. sub auspiciis regis jogi doktorátust nyert. 
Külföldi tanulmányútja után az igazságügyi 
minisztérium szolgálatába lépett és 1899. Kas
sán a kir. jogakadémia tanára lett. 1906. a 
kolozsvári tud. egyetem tanszékébe került. 
Az egyetemnek 1919—1921. rektora volt. 1921. 
a Szegedre költözött egyetemen folytatta ta
nári működését, majd 1928. a bpesti egye
tem magánjogi tanszékét foglalta el. A felső
házban a szegedi egyetemet képviselte. Fő-
gondnoka volt az erdélyi ref. teológiának, a 
kolozsvári ref. egyházközségnek, tanácsbírája 
és világi főjegyzője az egyházkerületnek va
lamint tagja volt a kerület közp. igazgatósá
gának. A magánjog tárgykörébe vágó kérdé
sekben jelentős szakirodalmi munkásságot 
fejtett ki. Nevezetesebb munkái : Magyar Ma
gánjog, A magyar magánjog tankönyve, A 
közszerzemény biztosítása, stb. A Magyar 
Társadalomtudományi Társaság alelnöke, a 
Magyar Tudományos Akadémia levelező-
tagja. 

Kolosváry Endre (kolozsvári), ny. h. ál
lamtitkár, szül. Veszprém, 1858 dec. 24. Kö
zépiskoláinak befejezése u tán mérnöki ta
nulmányokat folytatott, majd oklevelet szer-
zeff. Mint segédmérnök a MÁV szolgálatába 
lépeü. 1887. főmérnöki rangban a posta mű
szaki osztályához került és 1928. 46 esztendei 
szolgálat után, mint póstavezérigazgató h. 
államtitkári rangban nyugalomba vonult. 
Számos nemzetközi postakongresszuson je
lent meg Magyaország képviseletében és 
ezeken saját magának, valamint a magyar 
posta és távirdának világszerte tekintélyt 
szerzett. A bpesti telefonhálózat, a Bpest— 

'Bécs közötti kábel és a lakihegyi leadóállo
más, a K. tervei szerint készültek el. A ma
gyar posta páratlan teljesítőképessége és vi

lághírneve sokat köszönhet K. értékes mű
ködésének. 

Kolossváry Mihály (kolozsvári), a váci 
székeskáptalan prépostkanonokja , pápai pre
látus, felsőh. tag, szül. Katymár , 1867 szept. 20. 
Középiskoláit Székesfehérvárott és Vácon, teo
lógiai t anu lmánya i t Vácon végezte. Pappá 
szenteltetése u tán há rom évig káplánkodot t , 
majd a kiskunfélegyházi Kalmár-kápolna lel
késze lett. 1899. a kiskunfélegyházai plébánia 
plébánosává választották. 1901. a váci püs
pöki szentszék tanácsosa. 1907. ker. tanfel
ügyelő és esperes, majd 1909. menedékkövi 
prépost lett. A kiskunfélegyházai Konstan-
t inum leánynevelőintézet létesítése nevéhez 
fűződik. 1910. váci kanonokká , 1914. pápai 
prelá tussá nevezték ki. Mint egyházmegyei 
íőtanfelügyelő részt vett az Alföld iskoláinak 
megszervezésében. A nap i lapokban és folyó
i ra tokban pedagógiai szakcikkei jelentek 
meg. Pest vmegye tvhatóságának tagja. A 
felsőházba Pest vmegye tvhat. bizottsága 
küldötte, hol közművelődési és közoktatás i 
kérdésekben tevékeny munkásságot fejt ki. 
Pest vármegye th. közgyűlése egyhangúlag 
örökös tagjává választotta. 

Kolozs Jenő, hí r lapíró , szül. Szeged 1900 
febr. 11. Tanulmányai t Bpesten végezte, majd 
hírlapírói pályára lépett. 1922. a rendőrség 
félhivatalos lapjának volt munkatársa , ugyan
abban az időben több színházi lapnál dolgo
zott és az egyik debreceni napilapot tudósí
totta. Később a Szózat, a Világ és a Magyar 
Hírlap munkatársa lett. 1927 óta a Magyar 
Orsz. Tudósító félhivatalos kőnyomatos mun
katársa. 1922—1928. a Hétfői Hírlap, illetve 
a Hétfői Napló rendőri rovatvezetője volt. 
Jelenleg több közgazdasági és hetilap munka
társa. Riportjait és egyébb cikkeit az egyéni 
és színes í rásmodor jellemzi. 

Kolozsvári Andor, festőművész, szül. 
Kolozsvár, 1900 dec. 6. Középiskolai tanul
mányainak befejezése után az Iparművészeti 
Főiskolát, majd a müncheni festőművészeti 
akadémiát látogatta. Művészi képességeit leg
inkább a plakátfestészet terén érvényesítette. 
1925. a berlini, 1929. pedig a párisi nemzet
közi plakátpályázat első díját nyerte el. 

Koltai Ernő, ügyvéd, szül. Szendrő, 1875 
Középiskoláit Selmecbányán, egyet, tanul
mányait Bpesten végezte. 1901. ügyvédi di
plomát nyert, majd Balassagyarmaton ügy
védi irodát nyitott. A háború alatt harctér i 
szolgálatot teljesített és mint rokkant szerelt 
le. A város társadalmi életének jelentékeny 
alakja. A Balassagyarmati Ügyvédi Kamará
nak volt elnöke. A Balassagyarmati Takarék 
és Hitelintézet helyettes vezérigazgatója. Vár
megyei törv.-hat. bizottsági és városi képv.-
tesí. tag. A Vármegyei Múzeumtársulat ügyé
sze. Mint történész jelentős szakirodalmi 
munkásságot fejtett ki. 

Kolumbán Lajos (olaszteleki), kir. tan
felügyelő, szül. Olasztelek, 1876 dec. 18. Kö-
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zépiskolai tanulmányait Székeíyudvarhelyen, 
a tanítóképzőt Déván, a pedagógiumot pedig 
Bpesten végezte. 1899. Liptószentmiklóson 
tanár lett. 1907. Pest megyében kir. segédtan
felügyelővé, 1913. pedig Székelyudvarhelyre 
tanfelügyelővé nevezték ki. A háború alatt 
a hadbavonultak gyermekeinek istápolása 
körül fejtett ki tevékenységet. Λ román meg
szállás alatt haditörvényszék elé állították. 
1921. a zemplénmegyei, 1928. a miskolci tan
felügyelőség élére állították. A II. o. polg. 
hadiérdemkereszt tulajdonosa. Számos nép
rajzi, történelmi, pedagógiai tanulmányt írt. 
Önálló müvei: A csángó nép múltja és jelene, 
Magas Tátra hazájában, Délvidéken és Al-
dunân, Barcaság és népe, Maros mentén és 
Benedek Elek kiskönyvtárában megjelent 
ifjúsági könyvei. 

Komáromi János, író, a Magyarság belső 
munkatársa, szül Málcán, 1890 dec. 22. Sá
rospatakon járta a gimnáziumot és a buda
pesti egyetemen végezte a jogot. Fiatalon 
hírlapíróvá lett. A háborúban bevonult és 
mint vadászhadnagy hosszabb ideig volt a 
fronton és megkapta a kis ezüstérmet. Ebbe 
az időbe esik első írói szereplése. Mit búsulsz, 
kenyeres? c. művével tűnt föl. Azóta egymás
után jelentek meg regényei, melyekben a 
tiszavidéki parasztnép és a kisurak alakjait 
rajzolja meg nagy elevenséggel és realitás
sal, de minden túlzás nélkül. K. minden sorát 
az elbeszélés egyéni zamata jellemzi. Igen 
eredeti tehetség, akinek regényeiben a ma
gyar virtus és a forró temperamentum kap 
erőre. Legértékesebb műve: Esze Tamás, a 
mezítlábasok ezredese c. regénye, melyben 
a nyers erői csodálja meg, azonfelül a Hé. 
kozákok és a Régi ház az országúinál. Mű
vei az említetteken kívül: Tilinkó, Rongyos 
gárda, A régi szerető, Zúg a fenyves, Vid-
róczki és még néhány ágrólszakadt, Csanak 
András Bécsben, Elment a nyár, Szegény- i 
legények, Jegenyék a szélben, Pataki diákok, i 
Az idegen leány, Reménytelen szerelem, Hat \ 
vőlegény, Szülőföldem szép határa, Cs, és ! 
tó·, szép napok, Az elvált feleség, Az ősdiák. j 
K.-t a Kisfaludy Társaság 1928.' és a Petőfi 
Társaság 1921. tagjai sorába választotta. 

Komáromi Kacz Endre , festőművész, 
csillagász, szül. Komárom, 1880 jún. 9. Kö
zépiskoláit Komáromban, festészeti tanulmá
nyait Bpesten, Nagybányán és Münchenben 
végezte. Négy éven át tagja volt Benczúr 
mesteriskolájának. Egy belgiumi festészeti 
tanulmányúton ragadta meg a csillagászat 
és ez időtől fogva szakszerűen képezte ma
gát e tudományban. Először Komáromban 
állított fel magának egy kis obszervatóriu
mot, amelyet később bpesti műtermében na-
gyobb műszerekkel egészített ki. Csillagá
szati tudományos rajzait, valamint asztronó
miai tanulmányait a Magy. Tud. Akadémia 
dicsérettel tüntette ki. A Természettudományi 
Közlönyben és a Stella csillagászati folyóirat

ban több csillagászati cikke jelent meg. Mun
katársa volt ezenkívül számos hazai és kül
földi napilapnak. Első festőművészeti sikerét 
1908. a londoni magyar kiállításon arat ta 
Balatoni halászok c. képével, amelyet ezüst
éremmel és elismeréssel tüntettek ki. Kalitka 
c. képével a Halmos /zor-díjat nyerte el. 
Olvasó c. és „Tegnap" c. képével két ízben 
kitüntető elismerést nyert; Interieur és Ga
lambposta c. képei a Ráth György-, illetve 
a Társulati nagydíjat nyerték el. A Magyar 
Képzőművészek Egyesületének tagja, az Or
szágos Magyar Képzőművészeti Társulat vá-
lasztm. tagja és zsűri-előadója. 

Komáromi Károly, felsőkeresk. isk. igaz
gató, szül. Komárom, 1881 márt·. 26. Közép
iskoláit Kecskeméten, egyetemi tanulmányai t 
Bpesten végezte. Középiskolai tanár i okleve
lének megszerzése u tán először Nagykároly
ban, majd Tatán működöt t , mint középis
kolai tanár. 1910. a főváros szolgálatába lé
pett és annak felsőkereskedelmi iskoláiban 
működöt t . 1919. szept.-ben lett ideigl. igaz
gató, míg 1923 óta, mint beválasztott ren
des igazgató, a Bezerédi-utcai felsőkereske
delmi iskolánál fejt ki értékes pedagógiai 
tevékenységet. A Fansz. igazgatótanácsának, 
a Felsőkeresk. Iskolák Orsz. Egyesülete vá
lasztmányának és számos más egyesületnek 
tagja. Jelentős szak- és szépirodalmi mun
kásságot fejtett ki. í r t több kötet tankönyvet . 
Azonkívül önálló munká i : A tatai völgy 
földrajzi viszonyai. A Szentszék világi hatal
mának kifejlődése. 

Komáromy Pál , operaénekes, szül. Gyön
gyös, 1892 jún. 6. Középiskoláit Egerben, 
énektanulmányai t Berlinben végezte. Mint 
tart. főhadnagy résztvett a háborúban és a 
Signum Laudist, a Károly-csapatkeresztet és 
a sebesülési érmet kapta meg. A M. Kir. Ope
raház tagja. Nevezetesebb szerepei: Bib er ach 
(Bánk bán) , Mephisto (Faust), Sekrestyés 
(Tosca), Bartolo (Sevillai borbély), stb. 

Komjáthy Aladár, miniszteri t i tkár , író, 
szül. Újpest, 1894 máj. 24. Középiskoláit 
Üjpesten, egyetemi tanulmányai t Bpesten vé
gezte, ahol bölcsészeti oklevelet szerzett. Rö
vid ideig az egyetemi könyvtárban működöt t , 
majd rövid tanügyi szolgálata u tán a minisz
terelnökség sajtóosztályának kötelékébe lé
pett, ahol jelenleg titkári rangban dolgozik. 
Irodalmi működését 1918. a Nyugat hasáb
jain kezdte és azóta foglalkozik szépiroda
lommal. I rodalommal középiskolai tanárá
nak, Babits Mihálynak a hatása alatt kez
dett foglalkozni. Egyéni és izmos tehetségét 
eláruló versei és novellái a Nyugatban, Nap
keletben, Széphalomban, Az Est lapokban 
jelentek meg, A végtelen felé című verses 
kötete nagy sikert aratott . 

Komlós Ferenc (vitéz), magy. kir . r.-fel
ügyelő, szül. Ruda (Hunyad m.), 1895 szept. 
10. Tanulmányai t Gyulafehérvárott végezte, 
majd a nagyváradi honvédhadapródiskola 
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növendéke volt. A háborús esztendők alatt 
harctéri szolgálatot teljesített. Szolgálatainak 
elismeréséül a III . oszt. hadidíszítményes ka
tonai érdemkereszttel, az ezüst Signum Lau-
disszal, a bronz Signum Laudisszal, a sebesü
lési éremmel, a Károly-csapatkereszttel tün
tették ki. 1918. a Ludovika Akadémia ok
tatótisztje lett. A kommün bukása u tán a 
rendőrség szolgálatába lépett. 1919. rendőr
tiszti szakvizsgát tett és ugyanakkor r.-fel-
ügyelővé nevezték ki. Mint ilyen, négy éven 
át a rendőriskolában oktatótiszt, öt éve a 
lovasrendőrségnél mint h. osztályparancsnok 
teljesít szolgálatot. 1929. vitézzé avatták. A 
Bpesti Útmutató és Rendőrségi Zsebkönyv 
szerk biz. tagja. 

Komlós Pál , karnagy, szül. Bpest, 1907 
szept. 15. Középiskoláit és zeneművészeti ta
nulmányait Bpesten végezte. 1926 óta a 
Városi Színház karnagya, 1928. az Est tehet
ségpályázatának díjával külföldi tanulmány
útra ment. 

Komor Arnold, ny. min. tan. szül. Bpest, 
1861. Tanulmányai t a kir. József Műegyete
men végezte, ahol mérnöki oklevelet nyert . 
Tanulmányainak befejeztével külföldi tanul
mányutat tett, később a MÁV szolgálatába 
lépett. Egyévi működése u tán a liptószent-
miklósi államépítészeti hivatalhoz került , 
ahol rövidesen a hivatal vezetője lett. 1901. a 
besztercebányai államép. hiv. főnökévé lé
pett elő. Működését a vicinális közúti háló
zat kiépítése tette nevezetessé. 1906. Szol
nokra helyezték, ahol a megyei u tak fejlesz
tése és a Tiszahíd építése körül szerzett érde
meket. 1921. mint min. tan. vonult nyuga
lomba. Azóta a szolnoki és a XVI. izr. kerü
let hitközségének elnöke. Számos kul turá l is 
egyesület tagja. 

Komor Gyula, d ramaturg , szül. Budapest , 
1867. A jogi doktorátus megszerzése u tán hír
lapírói pályára lépett. A Budapesti Újságnak, 
majd a Pesti Hírlapnak volt évekig munka
társa és a parlament naplószerkesztősegéde. 
Később országgyűlési gyorsíró lett és mint 
elnöki tanácsos vonult nyugdíjba. 1901. a 
Vígszínház művészeti t i tkára lett, jelenleg e 
színház dramaturgja. Számos színművet for
dított németből, angolból és franciából. Gyer
mekdarabjai t évtizedek óta játszák. 

Komor Marcell, építész, szül. 1868. Kö
zépiskolai tanulmányainak befejezése után a 
bpesti műegyetem hallgatója lett, ahol épí
tészi oklevelet nyert. Pályája elején több köz-
és magánépület tervezésére és kivitelére nyert 
megbízást. Kiemelkedőbbek: a bpesti Mun-
kásbiztosító Székház és a Városi Színház épü
lete. Stílusa a barokk elemeiből táplálkozik 
és magyaros törekvések szolgálatában áll. 

Komor Vilmos, karnagy , szül. Bpest, 
1896 máj. 12. Középiskoláit és zeneművészeti 
tanulmányait Bpesten végezte, ahol Barée, 
Thomka és Toldi tanítványa volt. A háború
ban az I. és II. o. bronz vitézségi érmet, a 
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sebesülési érmet és a Károly-csapatkeresztet 
kapta meg. 1920. kamarazenekar t alakított . 
1924. a bécsi Volksoperben vezényelt. 1926. 
a rádióstúdió, 1928. pedig a Városi Színház 
karmestere lett. Számos dalt, triót, quartet-
tet szerzett. 

Kompóthy Gyula, színművész, szül. 
Bpest, 1897 nov. 29. Középiskoláit Bpesten 
végezte. A főváros több magánszínházának 
tagja volt. 1923—24. több film főszerepét ját
szotta. Jelentős operettsikereket aratott . 

Koncz János , hegedűművész, szül. Szom
bathely, 1894 nov. 25. Középiskoláit Szombat
helyen, zeneművészeti tanulmányai t Bpesten 
végezte, ahol Hubay taní tványa volt. 1915. 
művészi oklevelet szerzett és 1918. Hubay 
mellett működöt t , 1928. pedig a Zeneművé
szeti Főiskola t anára lett. Bpesten és külföl
dön igen sok hangversenyt adott . Szerepelt 
az 1926. évi salzburgi Mozart-ünnepélyen, 
mint Mozart műveinek egyik legavatot tabb 
interpretátora. A magyar zenei életnek egyik 
kiváló alakja, aki külföldi hangversenyein 
Dohnányi, Hubay, Kodály, Bartók stb. mű
veinek bemutatásával értékes szolgálatot tett 
a magyar zenei kul túra propagálása körül . 

Koncz János , főjegyző, szül. Dicsőszent
márton, 1880 okt. 13. Középiskoláit és az 
egyetemet Kolozsvárott végezte; ahol állam
tudományi oklevelet szerzett és 1905. jegyzői 
oklevelet nyert ; 1907. Székelyderzsen kör
jegyző, majd Dicsőszentmárton főjegyzője, 
később h. polgármestere lett. 1918. Csepel 
község főjegyzője. Számos gazdasági és kul
túrintézmény létesítése fűződik nevéhez. A 
Jegyzők Orsz. Egyesületének és a csepeli pol
gári iskolaszéknek elnöke, a Jegyzőárvaház-
nak, az Emberbarátok Egyesületének, vala
mint a Faluszövetségnek igazg. tagja. A Nem
zeti Újság, Magyarság és számos folyóirat 
munkatársa . A Községi Közlöny főszerkesz
tője. 

Kondor Bernát , r-.t. igazg., szül. Zimony, 
1884 aug. 28. Tanulmányainak befejezése 
után, mint nyomdász, Európa nagyobb váro
saiban tanulmányúton volt. Hazatérése u tán 
a szociáldemokrata pár t t i tkára lett, majd 
éveken keresztül, mint a Népszava munka
társa működöt t . Később az Ált. Fogy. Szöv. 
kötelékébe lépett, ahol rövid működés u tán 
igazgatóvá nevezték ki. 1918. Bpest Szfőv. Ta
nácsának tagjává választották. 1924. a Törek
vés Takarékpénztár igazgatója lett és amikor 
a munkásság a Corvinia Biztosító Társaságot 
átvette, annak igazgatójává választották meg. 
Számos cikke jelent meg a nyomdászok szak
lapjában, a Népszavában és több külföldi 
szociáldemokrata napi lapban. Agitátor élmé
nyek c. könyve két k iadásban jelent meg. A 
Szfőv.-i Községi Takarékpénztárnak igazg. é& 
végrehajtóbizottsági tagja. 

Kondor Ferenc , ny. h. á l lamti tkár , szül . 
Budapest , 1869 dec. 20. A bpesti egyetemen 
folytatott t anu lmánya i u t á n jogi dok to r rá 
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avatták, majd letette az ügyvédi vizsgát. 
1892. a kincstári jogügyi igazgatóság szol
gálatába lépett és rangban fokozatosan 
emelkedve, jogügyi tanácsossá, majd főtaná
csossá, később miniszteri tanácsossá nevez
ték ki. 1923. h. ál lamtitkár lett és mint ilyen, 
egyszersmind kincstári jogügyi igazgató. 
1928. történt nyugalombavonulásakor leg
felsőbb elismerésben részesítették. 

Kondor Lipót, zongoraművész, zenetanár , 
zeneszerző, szül. Bpest, 1902 dec. 31. Közép
iskoláit és a Zeneművészeti főiskolát Bpes
ten végezte. A szfőváros ösztöndíjának, a 
Fábián Félicitas ösztöndíjnak és az ál lam 
nagy ösztöndíjának nyertese. Első hangver
senyét 1923. Budapesten adta. Szerzeményei 
Leo Condor néven jelentek meg. 

Kondor Vilmos, múzeumi igazg., szül. 
Körmöcbánya, 1859 jún. 2. Középiskoláit 
szülővárosában, az Erdészeti Főiskolát Sel
mecbányán végezte. 1881. kinevezték magy. 
kir. erdőgyakornoknak Lúgosra. 1882. le
tette az erdészeti államvizsgát. Helyettes er-
dészi minőségben különböző helyeken eltöl
tött szolálati évei u tán 1885, a magy. kir . 
földművelésügyi minisztér ium erdészeti fő
osztályára rendelték be. 1891. Balassagyar
matra helyezték át, ahol erdőmesteri , majd 
erdőtanácsosi, utóbb főtanácsosi minőségben 
31 éven át teljesített szolgálatot. 1916. a 
'Nógrádmegyei Múzeum igazgatójának vá
lasztották meg. Számos ki tüntetés tulajdo
nosa. Cikkei és t anu lmánya i különböző szak
lapokban jelentek meg. 

Kőnek Frigyes (norvalli), egyet. ny. rk. 
tanár, szül. Győr, 1867 szept 17. Középisko
láit Győrött, egyetemi tanulmányait Bpesten 
és Münchenben végezte. Két évig a gráci egye
tem tanársegéde volt. 1895. a bpesti egyete
men az organikus kémia tudományszakból 
egyetemi tanárrá nevezték ki. Ugyanakkor az 
Országos Kémiai Intézet kötelékében mint 
kir. vegyész működött . 1906. kir. fővegyész, 
majd kísérletügyi igazgató lett és 1919 óta 
fenti intézetből kiválva, a bpesti egyetemen 
az organikus kémia tanára. Tudományos 
munkáinak száma, amelyek főleg az elemző-, 
a mezőgazdasági- és szintétikus-organikus-
kémia terén mozognak, meghaladja a százat. 
A Kir. Magy. Természettudományi Társulat 
választmányi, a Magyar Tud. Akadémia leve
lezőtagja. Előadásokat tart az Akadémián; 
értekezései a bel- és külföldi szakfolyóiratok
ban jelentek meg. Értékes tudományos mun
kásságának elismeréséül a polgári érdem
kereszttel tüntették ki. 

Konkoly Thege Kálmán, ny. huszárez
redes, orszgy. képviselő, szül. Komáromban, 
1880 márc. 18. ősrégi, nemesi családból szár
mazik. Konkoly Thege Miklós világhírű csil
lagásznak unokaöccse. Katonai pályára vá
gyott és 1895. a Ludovika Akadémia növen
déke lett. Innen 1899. mint hadapród
tiszthelyettes lépett a hadsereg kötelékébe. 

Mint kitűnő úrlovas, csakhamar országos 
hírnevet szerzett és több díjat nyert. A 
háború kitörésekor már mint honvédhuszár-
százados indult az orosz harctérre, ahol 
többször kitüntették. Megkapta a katonai 
érdemkeresztet, a Károly-csapatkeresztet, a 
sebesülési érmet, a jubileumi emlékér
met és a német vaskeresztet. 1916. Bru-
szilov orosz tábornok offenziájában Galuzsiá-
nál fogságba esett. A proletárdiktatúra bu
kása után kivégzett kommunis ták miatt a 
fogságban első túszként börtönbe hurcol ták 
és két éven át kényszermunkát végeztettek 
vele és halálra ítélték. 1922. a halálra ítélt 
Kéri Pál és társai kiadatása ellenében csere
fogolyként megszabadult Oroszországból. 1926. 
a kormányzó ezredessé nevezte ki és 1929. 
nyugdíjba vonult, hogy politikai téren mű
ködhessen. Bethlen miniszterelnök és a ve
zérlő politikai párt figyelme fordult feléje és 
midőn a tarpai választókerület képviselője, 
Gulácsy Pál elhalálozott, egységespárti p ro
grammal megválasztották képviselővé. A par
lament erős nemzeti érzésű, előkelő férfiút 
nyert személyében. 

Konkoly Thege Sándor, kir. közjegyző, 
szül. Komárom, 1876. Középiskoláit szülővá
rosában, egyetemi tanulmányai t Bpesten vé
gezte, ahol jogtudori oklevelet nyert. Az ügy
védi vizsga letétele után 1905. ügyvédi i rodát 
nyitott. A háborúban mint százados teljesített 
szolgálatot. 1913. közjegyző lett Nagyigmán-
don. 1921 óta pápai kir. közjegyző. Várme
gyei bizottsági tag, a városi képviselőtestület 
tagja. A helybeli Levente-egyesület elnöke, 
az Urikaszínó alelnöke. 

Konrád Jenő (tornyosi), bábaképzőinté
zeti ig.-tanár és kerületi szülész-főorvos, szül. 
Nagyvárad, 1878 ápr. 5. Középiskoláit szülő
városában, egyetemi tanulmányai t Bpesten 
végezte, ahol 1901. orvostudori oklevelet 
nyert . Utána a bpesti I. kórbonctani intézet
ben, majd a II. sz. szülészeti kl inikán mű
ködött . 1904. tanársegéddé nevezték ki a ko
lozsvári egyet. szül. klinikára. 1906. Drezdá
ban mint az ottani szülészeti klinika segéd
orvosa működött . Később a hallei egyetemi 
szül. klinika díjtalan tanársegédje, azután 
pedig a strassburgi egyet, klinika laborató
riumi tanársegédje lett. 1909. a Budai Szegény
ház rendelőorvosa, 1911—1920. a nagyváradi 
m. kir. Bábaképezde igazg.-tanára, majd a 
románok által állásától megfosztatván, az 
újonnan felállított Szolnoki Bábaképző-inté-
zet igazgató-tanára. 1928 óta az új szülészeti 
rendtartás életbeléptetésekor kerületi szülész
főorvosi megbízatást nyert. Szolnok város 
képviselőtestületének tagja. Több orvosi egye
sület és intézmény tagja. Jelentős szakiro
dalmi működést fejt ki. 

Kontra Aladár, ref. lelkész, orszgy. képv.s 
szül. Zámoly, 1877. Teológiai t anu lmánya i t 
Bpesten végezte, majd a fejérmegyei Ivancsán 
adminisztrá tor , később az óbudai refk egyház 
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hitoktatója, majd lelkésze lett. A h á b o r ú 
alatt, mint tábor i lelkész harctér i szolgálatot 
teljesített és a II. o. lelkészi kereszttel tün
tették ki . Óbuda társadalmi és polit ikai éle
tének jelentékeny alakja, a függetlenségi és 
48-as pár t helyi elnöke, a MOVE orsz. ein. 
tanácsának, a Tesz. közp. vá lasz tmányának 
és a Kálvin nőegyletnek tagja. 1920 óta szé
kesfővárosi ívhat, bizottsági tag. Jelentős 
publicisztikai munkásságot fejt ki, a zsidó
kérdésről és a szabadkőművességről írt ta
nulmányai a fővárosi lapokban jelenlek meg. 
A második nemzetgyűlésbe a keresztény 
egyesülés pár t jának pragrammjával a buda
pesti V. kerület, az országyülésbe pedig a ke
resztény gazdasági és szociális pár t l istáján 
fajvédő progammal a bpesti első kerület 
küldötte be. Jelenleg az egységespárt tagja. 

Koós Emil, kir. kúr ia i bíró, szül. Monor, 
1878. jún. 4. Egyetemi tanulmányai t Bpesten 
végezte, ahol jog tudorrá avat ták. 1906. tette 
le Jîpesten a bírói vizsgát. 1902. lépett a bíró
ság kötelékébe és először mint jegyző, a bu
dapesti V. ker. j á rásb í róságon működöt t . 
1913. a büntelőtörvényszéken albíróvá nevez
ték ki, majd az igazságügyminisztér iumba 
osztották be, ahol 1918. min. osztálytaná
csossá léptették elő. 1923. nevezték ki kúr ia i 
bíróvá. Működése elismeréséül kap ta meg a 
II. o. polg. hadiérdemkeresztet . 

Koós Jenő (békéi), h. á l lamti tkár , szül. 
Bpest, 1872 jún. 30. Tanu lmánya inak befeje
zése u tán a földművelésügyi minisztér ium 
szolgálatába lépett . A párisi világkiállítás al
kalmából a kormánybiz tosság keretén bellii 
működött , majd a minisztér ium polit ikai 
osztályába került , ahol Darányi Ignác föld
művelésügyi miniszter mellett, mint személyi 
t i tkár, teljesített szolgálatot. 1910. az elnöki 
osztály főnöke, 1912. min. tanácsos lett. 1920. 
h. á l lamt i tkár rá nevezték ki és mint ilyen 
vonult nyugalomba. Egy időben a Mezőgaz
dasági Múzeumot vezette. Ér tékes közhiva
tali munkásságának elismeréséül számos ma
gas kitüntetésben részesült, többek között a 
Lipót-rend tiszti keresztjét és a III. o. Vas
koronarendet kapta meg. 1926. megalapí tot ta 
a Komlótermelő és Értékesí tő Szövetkezetet. 

Koós Mihály, ny. á l lamti tkár , az Orsz. 
Mezőgazd. Kamara igazgatója, szül. Szatmár
németi , 1869. Középiskoláinak befejezése 
után. Berlinben és Bpesten egyetemi tanulmá
nyokat folytatott. Államtudományi doktorátu
sának megszerzése után a földművelésügyi 
minisz tér ium szolgálatába lépett és 1902. a 
földm.-ügyi minisztérium székelyföldi kiren
deltségéhez osztották be, amelynek 1903. fő
nöke lett. 1917. a földm.-ügyi minisztér iumba 
került, mint a mezőgazdasági osztály főnöke. 
1921. nyugalomba vonult és az országos me
zőgazdasági k a m a r a vezetését vette át. 

Koós Mihály, városi főjegyző, szül. Alsó
falu, 1873 máj . 5. Iskolai tanulmányait Rima
szombaton végezte, 1895—1897. mint segéd-
jegyző Nyustya községben, 1897. Rimakokován, 

majd 1898—1906. ugyané minőségben Salgó
tar jánban működöt t . 1906. odaadó munkás
ságának eredményeképen Salgótarján jegyző
jévé, majd 1920. főjegyzőiévé választották. 
A városban köztiszteletnek örvend, a társa
dalmi élet számottevő tagja, a ref. egyház 
gondnoka. A Salgótarjáni Népbank r.-t. igazg. 
tagja és a Hangya fogy. szöv. felügy^ biz. 
elnöke. 

Koós Zoltán, r.-t. vezérigazg., felsőházi 
tag, szül. Monor, 1883 márc . 2. Középisko
láit és egyet, t anu lmánya i t Bpesten végezte. 
Jog- és á l l amtudományi doktorátusának 
megszerzése u tán a berlini , majd a párisi 
egyetemeken képezte tovább magát . Ügyvédi 
vizsgájának letétele u tán 1909. a Magyar 
Földhitel intézet szolgálatába lépett és 1921. 
igazgatói r angban a pénzügyi osztály veze
tője lett. 1924. óta a pénzintézet vezérigazga
tója. 1926. sikerült a londoni és a bostoni 
pénzpiacon egymillió fontsterling, majd 
ugyanezen év jún iusában hárommil l ió dollár 
értékű, saját kibocsátású, záloglevelet elhe
lyeznie. Az angol pénzpiac a kibocsátást negy
venkétszeresen jegyezte túl. Az intézetnek 
eme nagy sikerei K. kiváló közreműködésé
nek köszönhetők. Közgazdasági téren kifej
tett értékes munkásságának elismeréséül a 
m. kir. gazd. főtanácsosi címmel tüntették 
ki. A ko rmányzó a felsőház élethossziglani 
tagjává nevezte ki. 

Kopa Károly, főszolgabíró, szül. Fülöp
szállás, 1880 aug. 26. Középiskoláit Nügy-
enyeden, egyet, tanulmányai t Bpesten végezte. 
1902. vmegyei díjnok lett, majd fokozatos 
előrehaladás u tán 1906. Kalocsa szolgabírája. 
Később különböző vidéki városokban mű
ködött . 1920. vármegyei II. főjegyzővé ne
vezték ki. 1927 óta a monori járás főszolga-
bírája. 

Kopits Jenő, orvos, egyet. rk. tanár , szül. 
Kaposvár, 1869 nov. 15. Középiskoláit sziK 
lővárosában, egyet, t anu lmányai t a bpesti 
tud. egyetemen végezte. 1893. orvosdoktorrá 
avat ták. Gyakorlóéveit neves orvostanárok 
oldalán töltötte. 1898. or thopédia i gyógyin
tézetet nyitott . 1905. a Stefánia gyermekkór
ház rendelőorvosa , majd főorvosa lett. 1908. 
magán tanár i képesítést nyert . A háborúban, 
mint kórházi igazgatófőorvos szolgált. Érde
meit a vöröskereszt hadiék í tményes II. oszt. 
díszjelvényével és a II. o. polg. hadiérdem
kereszttel ju ta lmaz ták . 1919. rk. tanári cí
met nyert . 1922. a ko rmányzó egészségügyi 
főtanácsossá nevezte ki. Szakirodalmi műkö
dése jelentős. 

Koppan Pál , á l lamr. főtanácsos, a közig, 
osztály h. vezetője, szül. Bpest, 1878 máj . 18. 
Középiskolai és egyetemi tanu lmányai t Bil· 
dapesten végezte, ahol á l lamtudományi ál
lamvizsgát tett. Először fővárosi tisztviselő 
volt, majd 1903. a rendőrség szolgálatába 
lépett. Előbb különböző ker. kapitányságo
kon, majd a közigazgatási osztályon műkö
dött. 1923 óta az osztály b . vezetője. 1929. 
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kapta meg főtanácsosi kinevezését. Neve úgy 
a hazai, mint a külföldi spor tkörökben is
mert. 1897. megnyerte a százyardos futóbaj
nokságot és az akkori páns i olympiászon 
a futásban és a távolugrásban két első díjat 
nyert. Azóta a RAG színeiben szintén több 
fényes sportgyőzelmet aratot t . 

Korányi Frigyes (báró, lolcsvai), nyűg. 
pénzügyminiszter, rk. követ és meghatalma
zott miniszter, szül. Budapest, 1869 jún. 21. 
Középiskoláit és egyetemi tanulmányai t Bu
dapesten végezte, majd a heidelbergi, párisi 
és londoni egyetemeken folytatta jogi és 
közgazd. tanulmányait , később Budapesten 
államtudományi doktorá tus t szerzett. Szép
irodalommal is foglalkozott, munka tá r sa volt 
a Budapesti Szemlének. Közszolgálati műkö
dését 1892. kezdte meg, mint pénzügyi fo
galmazógyakornok. 1908. min. osztálytaná
csossá nevezlek ki és megbízták a pénzügy
minisztérium hitelosztályának vezetésével. 
Később a Magy. Földhitelintézet és a Magy. 
Agrár és Járadék Bank kormánybiztosa lett, 
majd kormánybiztos-helyettese lett az Oszt
rák-Magyar Banknak. Ugyanakkor a posta
takarékpénztári tanácsnak és a Magy. Föld
hitelintézetek Orsz. Szövetsége igazgatóságá
nak hivatalból tagja volt. 1912. miniszteri 
tanácsosi minőségben az O. K. H. vezérigaz
gatójává nevezek ki. Ugyanakkor a Magyar
országi Szövetkezetek Szövetségének alelnöke, 
valamint az OMGE és a Magyar Gazdaszö
vetség igazgatósági választm. tagja, valamint 
a Bpesti Áru- és Értéktőzsde tanácsának 
tagja lett. 1917. a Nagybeeskereki Tengeri
feldolgozó és Olajgyár elnökévé választották. 
Λ forradalom alatt rés:Ivett az ellenforra
dalom megszervezésében és ezért menekül
nie kellett. A forradalom után az Ο. Κ. Η. 
vezetését vette át, majd rövidesen kinevezték 
pénzügyminiszterré. Ebben a minőségében 
úgy a Friedrich-, mint a Simonyi-Semadam-
és Teleki-kormánynak tagja volt. 1920. meg
vált tárcájától, mert a Pénzintézeti Köz
pontra vonatkozó törvényjavaslat egy szaka
szát a nemzetgyűlés leszavazta. A kormányzó 
elnökké nevezte ki az Ο. Κ. 11. élére, majd 
a Kisbirtokosok Földhitel intézetének elnöke 
lett. 1923. párisi magyar követté és a Jó
vátételi Bizottságnál Magyarország képvi
selőjévé nevezték ki. Több ízben kép
viselte Magyarországot a Népszövetség Ta
nácsában. 1923. a Beth len-kormányban új 
ból elvállalta a pénzügyminiszteri tárcát a 
szanálási törvények megalkotása, a Nemzeti 
Bank létesítése és az első aranyalapon 
nyugvó költségvetés összeállítása céljából, 
majd néhány hónapi működése után vissza
ment Parisba a követség élére. 1928. meg
bízatásáról lemondott és a Pénzintézeti Köz
pont elnökévé neveztetett ki. Azóta a kor
mány többízben vette igénybe értékes szol
gálatait és különböző nemzetközi tárgyalá
sok vitelével bízta meg. Legutóbb a párisi 

nemzetközi jóvátételi konferencián képviselte 
a magyar kormányt és erélyesen szembe
szállt azokkal a törekvésekkel, amelyek Ma-
gyaroszágot újabb jóvátételi terhekkel akar
ták sújtani és a magyar alattvalók vagyoná
nak elkobzását tiltó békeszerződési rendel
kezést az utódál lamok érdekében meg akar
ták hiúsítani. K. egyike a legkiválóbb ma
gyar közgazdasági szakembereknek. Közszol
gálati érdemeit számos kitüntetéssel jutal
mazták. 

Korányi Sándor báró , egyet. ny. r. ta
nár, belklinikái igazgató, felsőházi tag, szül. 
Bpest, 1866 jún. 18. Iskoláinak befejezése 
után élettani tanulmányokat folytatott és 
1891. az Állatorvosi Főiskolán a fiziológia 
előadója volt. 1893. az ideggyógyászatból 
eg3^et. magán tanár rá képesítették és a Stefá
nia Gyermekkórházban, majd a Szent István
kórházban működöt t . Később atyjának, néhai 
báró Korányi Frigyesnek klinikáján dolgo
zott és 1908. mint a belgyógyászat rendes 
tanára, átvette a tud. egyetem III. számú bel
gyógyászati klinikáját. A belgyógyászat csak
nem minden ágában széleskörű kutató mun
kát végzett és elsőnek alkalmazta a fizikai 
kémia eredményeit a gyakorlati orvostudo
mányban. Ugyancsak K. fedezte fel a ben
zolban egyes vérbetegségeknek gyógyszerét. 
Az orvostudományi i rodalomban kiválóan ér
tékes munkásságot fejtett ki. Nevezetesebb 
munkái : A vese megbetegedései, Physikalische 
Chemie und Medicin (Richterrel), Belorvos
iam előadások, — ezenkívül számos nagy
jelentőségű értekezése és szakcikke jelent 
meg a hazai és külföldi orvosi szaklapokba^ 
A magyar orvostudomány fejlesztése terén 
kifejtett értékes munkásságáért a Lipót-rend 
kiskeresztjét, a háború alatt teljesített szol
gálataiért a Ferenc József-rend hadiékí tmé-
nyes tisztikeresztjét, a Signum Laudist, a II. 
oszt. vöröskeresztet és a II. oszt. polgári hadi-
érdemkeresztet kapta meg. A Budapesti Kir. 
Orvosegylet és a Magyar Orvosok Tuberku
lózis Egyesületének elnöke, a Budapesti Sze
génysorsú Tüdőbetegek Szanatóriumegyesü
letének alelnöke, a hallei német császári ter
mészettudományi akadémia tagja, számos 
bel- és külföldi orvostudományi társaság 
igazgatótanács-, tiszteleti és rendes tagja. Az 
Országos Közegészségügyi Tanácsnak, a Nem
zetközi Tuberkulózis Elleni Unió igazgató
tanácsának tagja, stb. 

Korb Flóris Nándor, műépítész, műegyet. 
tb. ny. r. tanár, szül. Kecskemét, 1860 ápr. 
19. Középiskoláinak befejezése után Berlin
ben műegyetemi tanulmányokat folytatott. 
Oklevelének megszerzése u tán H a u s m a n n 
Alajos i rodájában dolgozott Giergl Kálmán
nal együtt, akivel később önállósította ma
gát. A magyar építészi ka rnak kiemelkedő 
egyénisége, akinek nagy koncepcióját, biztos 
művészi készségét számos fővárosi palota és 
középület dicséri. Nagyobb alkotásai : József 
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főherceg palotája a várban, a királyi bér
palota, a két Klotild-palota, a Pesti Hírlap 
bérpalotája, Lánczy Leó palotája, a kolozs
vári tud. egyetem klinikái és könyvtára, az 
Orsz. Zeneművészeti Főiskola, a bpesti tud. 
egyetem összes kinikái, a debreceni Tisza 
István és szegedi Ferenc József tud. egye
tem épületei, a budapesti pénzjegynyomda 
székháza stb. Művészetét a modern felfo
gású" neorenaissance-stílus jellemzi. A szfőv. 
törv.-hat. bizottsági tagja. 

Korháss Ferenc (vitéz), ti), főszolgabíró, 
szül. Bpest, 1890 márc. 31. Középiskoláit 

Sopronban, egyetemi tanulmányait Bpesten 
végezte. A háborút mint tartalékos főhad
nagy küzdötte végig és több kitüntetésben 
részesült 1918. Nógrád vm. közig, gyakor
noka volt. 1920. államtud. diplomát nyert és 
a salgótarjáni járás szolgabírájává nevezték 
ki. Vadászati szakírásai folyóiratokban je
lennek meg. 

Korcsmáros Nándor, író, újságíró. Ta
nulmányainak befejezése u tán újságírói pá
lyára lépett. Több napilap szerkesztőségében 
dolgozott. í rásaiban az emberi élet mélysé
geit riportszerűen realisztikus vonalvezetés
sel rajzolta meg. í rásmodora pesszimisztiku
san fanyar és regényeinek alakjai a hajó
törött és reményevesztett emberek, öná l ló 
művei: Az ezüst város, Kár oly-bakák, Monte-
Carlo Budapesten, A végtelen út, A veszedel
mes ember (tragikomédia). A különböző 
napilapokban és folyóiratokban jelentek meg 
novellái. 

KOIM'JH Dezső, nagykereskedő, szül. Pá
pán, 1870 aug. 3. Középiskoláit Pápán vé
gezte. Mint nagykereskedő 1908 óta ismert 
tagja a fővárosi textilszakmának, több kul
turális intézmény elnöke és az orthodox 
zsidóság egyik vezető egyénisége. 1925 óta 
a fővárosi törvényhatóság szociálpolitikai 
bizottságának tagja, ahol főleg a karitatív 
intézmények kérdésével foglalkozik. Jelenleg 
Magyarország részéről biz. tagja a Berlinben 
székelő Weltverband der Sabbattfreunde 
világszövetségének. 

Korilsánszky Ottó, gyógyszerész, szül. 
Kölesd (Tolna m.), 1882 márc. 16. Közép
iskoláit Bonyhádon, egyetemi tanulmányai t 
Bpesten végezte, majd külföldi tanulmány
útra ment, ahol szociológiai és filozófiai ta
nulmányokat folytatott. Hazatérve 1909. a 
Gyógyszerészeti Hetilap s.-szerkesztője, majd 
felelős szerkesztője lett. A háború után a nép
egészségügyi minisztériumba került, ahonnan 
a Magyar Országos Gyógyszerészeti Egyesület 
1920. az egyesület átszervezésére hívta meg. 
1921. ügyvezető igazg. lett. A gyószerészeti 
szakirodalomnak egyik kiváló munkása, Euró
pa minden jelentős gyógyszerészeti szaklap
jának munkatársa. Társszerkesztője a Nem
zetközi Gyógyszerész Szövetség Hágában meg
jelenő szakfolyóiratának. Gyógyszerészeti 
szakmunkája a többi közt: A gyógyszerészet 

Kornis 

a proletárdiktatúra és a politikai átalakulá
sok idején, amely német, angol, francia, hol
land, olasz, észt és svéd nyelven is meg
jelent. A genfi Magyar Egylet egyik alapítója 
és ti tkára, a Nemzetközi Gyógyszerészszövet
ség magyarországi képviselője és főbizottsá
gának tagja. 

Korn János , ügyvéd, szül. Kisbér, 1854 
jún. 19. Középiskoláit és a jogakadémiát 
Győrött végezte, majd ügyvédi oklevelének 
megszerzése után ugyanott ügyvédi irodát 
nyitott. A Győri Ügyvédi Kamara elnöke, a 
megyés püspökségnek és a székeskáptalannak 
főügyésze, a Győri Első Takarékpénztár igaz
gatósági tagja. Értékes munkásságának elis
meréséül a m. kir. kormányfőtanácsosi cím
mel tüntették ki. 

Kornfeld Móric (báró), a felsőház tagja, 
szül. Bpest, 1882 dec. 30. Középiskoláit a 
fővárosban, egyetemi t anu lmánya i t a bpesti 
és lipcsei egyetemeken végezte. Jogi és ál
l amtudományi dok to rá tusának megszerzése 
u tán 1905. a Ganz-féle villamossági rész
vénytárs , szolgálatába lépett, ahol nemso
kára igazgatóvá lépett elő. 1918. megvált 
állásától és tolnamegyei b i r tokára vonult 
vissza, amelyen azóta mintaszerű gazdálko
dást folytat. A Ganz-Danubius gyár, a cse
peli Weiss Manfréd-féle művek és több más 
nagyipar i vállalat igazgatósági tagja és te
vékenyen működik az ipari érdekképvisele
tek mozgalmaiban. A Magyar Nemzeti Bank 
főtanácsának tagjává választották, valamint 
a Gyűjteményegyetem tagjainak sorában is 
helyet foglal. 1927. a genfi világgazdasági 
konferencián K. képviselte Magyarországot. 
Számos tá rsada lmi és kar i ta t ív egyesület 
mozgalmaiban vállalt vezetőszerepet és min
den kul turál is törekvésnek áldozatkész tá
mogatója . 

Kornis Gyula, közokta tásügyi ál lamti t
kár , filozófus és kultúrpolit ikus, született 
Vácott, 1885 dec. 22. Budapesten végezte 

középiskolai és egyetemi tanulmányai t . 1907. 
a bpesti kegyesrendi gimnázium tanára , 1914. 
a pozsonyi egyetem tanára volt. 1920. a bu
dapesti tud. egyetemen a filozófia ny. r. ta
nárává, 1927. pedig a közoktatásügyi minisz
térium államtitkárává nevezték ki. Nagy 
része volt 1918. a pozsonyi egyetem bölcsé
szeti ka rának megszervezésében. 1922 óta kü
lönféle korszerű iskolareformokat kezdemé
nyezett. A közoktatás terén rendkívüli érde
meket szerzett. A Magyar Tud. Akadémia 
rendes tagjává választotta. Azonkívül a Ma
gyar Pedagógiai Társaság elnöke, a Magyar 
Filozófiai Társaság alelnöke és az Országos 
Közoktatási Tanács alelnöke. K. évtizedek 
óta jelentős szakirodalmi tevékenységet fejt 
ki. Főbb önálló művei: Okság és törvénysze
rűség a pszichológiában (1911), A lelki élet 
(3 kötet 1917—19), Bevezetés a tudományos 

gondolkodásba (1922), Történetfilozófia (1924), 
A magyar művelődés eszményei 1707—1818. 
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(2 kötet, 1927. Ε művét a Magyar. Tud. Aka
démia Marcibányi-díjával tüntette ki.) Kul
túra és Politika (1927), Magyarország köz
oktatásügye a világháború óta (1927), Nem
zeti megújhodás (1929). 

Kórody György, építészmérnök, a szfőv. 
gobelinszövő igazgatója, szül. Tiszaújlak, 1890 
júl. 11. A debreceni kollégiumban végezte 
középiskoláit, majd a bpesti kir. József-mű
egyetem építészeti szakosztályán szerzett 
1911. mérnöki oklevelet. Utána Angliában, 
Francia-, Németországban és az Amerikai 
Egyesült Államokban tett hosszabb tanulmány
utakat A háborúban mint tüzérhadnagy 
megkapta az ezüst vitézségi érmet és a Ká-
rcly-csapatkeresztet. 1920. megalapította Bu
dapesten a Greco Gobelin r.-t.-ot és 1927 óta 
a Székesfővárosi Gobelinszövő igazgatója. 
Szakirodalmi munkásságot is fejtett ki. Több 
tanulmányt írt. A magyar gobelinszövés fej
lesztése, a mai gobelinszövő generáció neve
lése és a magyar gobelin exportjának meg
teremtése körül értékes munká t végzett. K. 
tervezte a képviselőház elnöki szobájának 
magyar kiképzését és berendezését. 

Kóródi Katona János, hír lapíró, volt 
nemzetgyűlési képviselő, szül. Nagybánya, 
1890. Középiskoláinak elvégzése u tán jogi 
tanulmányokat folytatott, majd Szatmár vm. 
szolgálatába lépett. 1914. megindította az 
Erdőd és Vidéke c. lapot. A háború alatt 
katonai szolgálatot teljesített. A kommün 
alatt magatartása miatt fogságot szenvedett. 
A román megszállás után Egerbe menekült 
és nagy tevékenységet fejtett ki, mint a he
vesmegyei keresztény szocialista párt főtit
kára. 1921. Mátészalka tb. főszolgabírája lett, 
ahol a Csonka-Szatmármegye c. lapot indí
totta meg. Az első nemzetgyűlésen a szabad
kai csonkakerület képviselőjévé választotta. 
Kerületét egy cikluson át képviselte. Jelen
leg újságírói tevékenységet folytat. Az Éb
redő Magyarok Országos Válasz tmányának 
tagja. 

Korpás Ferenc, gimn. igazg., szül. Vác, 
1879 máj. 13. Középiskoláit Vácott, egyet, 
tanulmányait Bpesten végezte. Tanár i pá
lyáját 1903. kezdte Nagykárolyban, majd 
Jászberénybe, később Beregszászba került. Itt 
élénk pedagógiai tevékenységet fejtett ki az 
internátus felépítése ügyében. A megszállás 
után különböző bpesti gimnáziumoknál mű
ködött és ez idö alatt számos ifjúsági és ta
nári egyesület megalapításán fáradozott. 
1919. a IX. ker. áll. Fáy András reálgimná
zium igazgatója lett, majd 1924 óta az áll. 
Verbőczy István reálgimnázium igazgatója. 
Vezetése alatt az iskola az ország legelső 
tanintézetei közé emelkedett, úgy a szellemi, 
mint a testkultúra terén. Hivatalos működé
sével kapcsolatban közéleti tevékenységet is 
folytat. Megalapítója a Váci Iskolatársak 
Szövetségének, a Népfőiskolai Széchenyi Szö
vetségek dísztagja, az / . ker. gimnázium 

Volt Növendékei Körének tiszteletbeli tagja. 
A Magyar Cserkészszövetség l. (budapesti) 
kerületének társelnöke, az Orsz. Tanáregye
sületnek, a Katolikus Tanáregyesületnek igaz
gatósági tagja, a Tanárok Nemzeti Szövetsé
gének alelnöke, az Irodalomtörténeti Társa
ság választm. tagja, stb. 

Kosa György, zeneszerző, a Zeneművé
szeti Főiskola tanára , szül. Bpest, 1897 ápr. 
24. Középiskoláinak elvégzése u tán a zene
akadémián folytatta tanulmányai t . Zenei te
hetségét Bartók fedezte fel, majd Dohnányi , 
Kodály és Herzfeld taní tványa volt. Már 
zeneakadémiai növendék korában sikert ara
tott kompozícióival. Tanulmányainak befe
jezése u tán egy évig a M. kir. Operaháznál 
működött , mint korrepeti tor , majd hangver
senyeket adott. Első nagyobb turnéja 1918. 
volt, Vecsey Ferenccel együtt. 1920. Koncz 
Jánossal Olaszországban koncertezett, majd 
egy évet Tripolisban töltött, mint színházi 
karmester . 1921. hazajött és azóta á l landóan 
Bpesten él. Mint előadóművész egyike a leg
kiválóbb magyar zongoristáknak. Nagyszerű 
kísérő és több önálló zongorakoncertet is 
adott . Főként Bachot és a magyar moder
neket kultiválja. Mint komponista Berlinben 
szerepelt először. Jelentősebb müvei: Ember 
és mindenség (zongoraszimfónia), Laterna 
Magica (pantomim énekhangokkal) , Kincses 
Ádám halála (misztérium) és a Király pa
lástja c. meseopera, Laodameia (kántáte) 
2 vonósnégyes, zongoradarabok, stb. Jelen
leg az Operaház megbízásából egy új szé-
kelytárgyú pantomimen dolgozik. 1927. a 
Zeneművészeti Főiskola tanárává nevezték ki. 

Kosa Miklós, közgazdasági író, szül. 1888. 
Közgazdasági szakcikkei és tanulmányai kü
lönböző szaklapok és napilapok hasábjain 
jelentek meg. A Gazdasági Hírlapot alapí
tása óta szerkeszti. Jelentősebb munká i : Há
borús fejek, A pénz háborúja, Termeljünk 
többet, A pénz urai, A pesti pénz. 

Kossaczky Arnold, ü c w c d , szül. Pnszta-
szelestény, 1855. Középiskoláit Selmecbányán, 
egyet, tanulmányai t Bpesten végezte. Ügy
védi oklevelének megszerzése u tán Bpesten 
nyitott irodát. 1894. mint vmegyei tiszti 
ügyész Balassagyarmaton telepedett le, ahol 
később ügyvédi irodát nyitott . A város tár
sadalmi és kulturális életének tevékeny 
alakja. A Νogradvmegyei Madách Társaság
nak, a Múzeum Társasúgnak t i tkára, az ev. 
egyház főjegyzője. A Nógrádi Lapok szerkesz
tője. Renan és más francia írók műveiből 
műfordításai jelentek meg. 

Kossalka János , műegyet. ny. r. t anár , 
orszgy. képv., szül. \ r a jdahunyad , 1871 márc . 
19. Középiskoláit Gyulafehérvárott és Nagy
szebenben, műegyetemi tanu lmányai t Buda
pesten végezte, ahol mérnöki , majd műszaki 
doktori oklevelet szerzett. Egy ideig, mint 
tanársegéd, a műegyetemen működöt t , ké
sőbb ál lami ösztöndíj jal két évig ta r tó kü l -
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földi t anu lmányuta t tett. Hazatérve a MAV. 
szolgálatába lépett, majd a keresk. minisz
tér iumba kerül t . A miniszter megbízásából 
Amerikában a hídépítést tanulmányozta . 
1911. műszaki főtanácsossá nevezték ki. 1906 
óta meghívott előadója és 1916 óta ny. r. 
t anára a bpesti József-műegyetemnek. Szak
irodalmi munkássága a mérnöki tar tószerke
zetek és a hídépítés körébe vágó. A keresz
tény községi párt tagjai között helyet foglal 
a főváros tvhalósági bizottságában. Az új 
országgyűlésbe keresztény-gazdasági és szo
ciálispárti programmal a budai kerület kül
dötte be. Elnöke a mérnöki k a m a r á n a k . 

Kossiífh János (udvardi), a Nemzeti 
Hitelintézet szolnoki fiókjának igazgatója, 
szül. Tóalmás, 1869 ápr. 11. Középiskoláit 
Aszódon és Jászberényben végezte. Gazda-
tiszli oklevelet a debreceni gazd. akadémián 
nyeri. Pályáját gr. Zselénsky Róbert nyír
ségi birtokán kezdte. Nyugdíjaztatása u tán 
Szolnokra került, ahol a Keresk. Bank ottani 
fiókjának kötelékébe lépett. Nevéhez fűző
dik a Nemzeti Hitelintézet szolnoki fiókjá
nak megalapítása, melynek 1921. igazga
tója lett. 

Koszó István, ny. á l lamti tkár , ügyvéd, v. 
felsőházi tag, kir. közjegyző, szül. Szeged, 
1864 dec. 17. Középiskoláit Szegeden a ke
gyesrendiek vezetése alatt álló városi fő
gimnáziumban, jogi tanulmányai t Budapes
ten végezte. 1891. ügyvédi i rodát nyitott 
Szegeden. Politikai pályáját fiatalon kezdte 
és már ügyvédjelölt ko rában a szegedi törv. 
hat. tagja volt, ahol a Függetlenségi és 48-as 
Kossuth Pár t programmját képviselte. A füg
getlenségi Pár tnak t i tkára, majd 35 éven ál 
pártelnöke volt és 1917. függetlenségi pro
grammal országgyűlési képviselővé választot
ták. 1920. a nemzetgyűlés tagja lett, majd a 
Kisgazda Pár t kívánságára a belügyi ál lam
titkárságot vállalta el. Öt éven át volt bel
ügyi államtitkár. Szeged t.-hatósága a város 
képviseletében folytatott értékes nemzetgyű
lési munkásságáért a felsőház tagjává vá
lasztotta. 1927. felsőházi tagságáról egész
ségi okok miatt lemondott . 1929. pedig Sze
gedre kir. közjegyzővé nevezték ki. Az anti-
bolsevista komité alelnöke és Károlyi Gyula 
gróf szegedi kormányában, mint min. taná
csos, a kabinet tanácskozó tagja volt. Sze
ged város közönsége 1929. a törvényhatósági 
bizottság újjászervezése a lkalmából örökös 
taggá választotta. 

Koszó János, egyetemi magántanár , szül. 
Lippán (Temes m.j , 1892 ápr. 25. Közép
iskolái után a budapesti tud. egyetem böl
csészeti karán végezte egyetemi tanulmányait . 
Közben Wienben, Berlinben, Parisban és 
Londonban ismételten hosszabb tanulmány
utakat tett. 1915. szerzett bölcsészeti doktori 
oklevelet. 1918—1922-ig a berlini Magyar In
tézetben Gragger Róbert munkatársa és egy
ben a berlini magyar egyetem lektora volt. 

1921 a budai áll. polgári iskolai tanárképző 
főiskola tanárává nevezték ki a német nyelv 
és irodalom tanszékére. 1924 óta a budapesti 
tud. egyetemen a német irodalomtörténei 
magántanára . 1925 óta az Egyetemes Philo-
lógia Közlöny szerkesztője. 1926. az orszá
gos közoktatásügyi tanács előadó tanácso
sává nevezték ki és résztvett az összes új 
tantervek és utasítások megalkotásában. 
1927. az Országos Középiskolai Tanárvizsgáló 
Bizottság tagja lett. 1928. a B. Eötvös József 
Kollégium középiskolai tanárképző rendes 
tanárává nevezték ki. A Magyar Pedagógiai 
Társaság rendes tagjává választotta. A szak
irodalom egyik elismert munkása . Számos 
figyelemreméltó értekezést és tanulmányt 
írt. Főbb művei: A költői alkotás lélektana 
(1918), Fessier J, Aurél a regény- és történet
író (1923). 

Kosztolányi Dezső, költő, író, szül. Sza
badka, 1885. Középiskolai tanulmányainak 

befejezése u tán a bpesti tud. egyetem böl
csészeti karának hallgatója volt. Mint újság
író kezdte pályafutását. A Nyugat c. folyó
iratnak röviddel megindulása u tán munka
társa lett. Első verskötetével élénk érdeklő
dést keltett. Legnagyobb sikerét a Szegény 
kisgyermek panaszai c. költeményes köteté
vel aratta. Verseken kívül a szépirodalom 
minden ágával foglalkozik. í r kritikát, re
gényt, novellát, fordít verseket és szín
műveket. Nagy nyelvmüvésze lével sike
resen oldja meg a legnehezebb feladatokat 
is. Műfordításai olyan formai készségről ta
núskodnak, mely egyedülálló a magyar ira-
dalomban. A Véres költő c. regényében vilá
gít legjobban saját költői egyéniségére. Ε 
könyvével, mely németül Thomas Mann elő
szavával angolul, hollandul, olaszul és len
gyelül is megjelent, az- Akadémia pályadíját 
nyerte el. Önálló művei: A bús férfi panaszai, 
Kenyér és bor, Lánc-lánc, eszterlánc, Mák, 
Mécs, Meztelenül, Máglya, Négy fal között, 
Édes Anna, Ράυα, Pacsirta, Tinta, Arany sár
kány, A rossz orvos, Béla a buta, öcsém, 
Kain. Költészetét előkelő aprólékosságig csi
szolt forma, egyéni színfestés és fölényes stí
lusbeli biztonság jellemzi. Novellái a prózá
ban írt költemények jellegzetes példányai. A 
Pesti Hírlap belső munkatársa . K. volt a ma
gyar i rodalomban az első, aki a mai közép
osztály családi életének költészetével foglal
kozott. 

Kosztolányi-Kann Gyula, festőművész, 
szül. Budapest, 1868. Eleinte az építészeti 
pályára készült, de haj lama inkább a festé
szet felé vonzotta. Berlinben 1902. Archit. 
Skizzen u. Studien építészeti tervei jelentek 
meg. Festészeti tanulmányai t Bpesten, Mün
chenben és Par isban végezte. Főleg tájké
peivel tűnt fel, melyeket természetes felfogás 
jellemez. Ismertebb képei: Vízparti sétány, 
Hollandi házak, Nyár, Szentendrei táj, Szep
tember vége. 
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Koísis Iván, építész, műegyel. ny. r. ta
nár, országos középítési tanácsos, szül. Arad, 
1889 december 15. Tanulmányait a műegye
temen végezte, ahol 1919-ben magántanár rá 
képesítették; 1926 óta a tervezési tanszék 
ny. rk., majd ny. r. tanáraként működik. 
Számos egyházi és magánépítkezése orszá
gosan elismertté tették nevét. K. építette a 
széphalmi Kossuth-kastélyt, a Regnum Ma-
rianum budapesti templomát, József királyi 
herceg tihanyi kastélyát, a IV. Károly király
templomot Zalaegerszegen, a Tihanyi Magyar 
Biológiai Kutató Intézetet, a balassagyarmati 
rendőrkapitányságot, a Kath. Nővédő Egye
sület munkásnő-otthonát, a balatonfüredi 
Csendőrgyógyházat; vidéki csendőrörs lakta
nyákat, a nyíregyházai Ág. Hitv. Ev. Egyház
község bérházát, a zalaegerszegi vármegye
házát, a margitszigeti, városligeti és Erzsé-
bet-téri tejivócsarnokokat, számos villát a 
Balaton mentén stb. Értékes szakirodalmi 
tevékenységéért megkapta a Magyar Mérnök-
és Építész-Egylet Fittler-érmét. Önálló mun
kái: Az olasz renaissance formaképzése, Az 
olasz renaissance építőművészet alaktana, A 
Középeurópai renaissance építészet alaktana, 
Tervezetek, Családi házak, Alaprajzi meg
oldások gyűjteménye. 

Kousz Nándor, a Duna-Száva-Adria 
Vasúttársaság igazgató-helyettese, szül. Pe-
restón, 1878 máj. 16. Középiskoláinak elvég
zése után 1898. lépett a Duna-Száva-Adria 
Vasúttársaság kötelékébe és több vidéki góc
pontban teljesített szolgálatot. 1920. a buda
pesti igazgatóságba rendelték, hol a menet
szolgálati és menetrendi osztály vezetésével 
bízták meg. 1926. osztályfőnökhelyettesé, 
1928. pedig igazgatóhelyettesé lépett elő 
és megbízták az igazgatóság forgalmi és 
szállítási osztályának vezetésével. Sok évi mű
ködése alatt a vasútközlekedés és a menet
rend megállapítása terén igen sok korszerű 
újítás fűződik nevéhez. 

Kovács Alajos, statisztikus, szül. Gyön
gyöspüspöki, 1877 jan. 6. Iskoláit Egerben 
és Bpesten végezte. 1898. a Központi Statisz
tikai Hivatal szolgálatába lépett, ahol 1924. 
igazgató lett. 1920. a Magy. Tud. Akadémia 
!ev. taggá választotta. 1926. a Ferenc József 
Tud. Egyetem díszdoktori oklevéllel tüntette 
ki. K. vezette a béketárgyalás statisztikai 
előkészítését. Főbb munkái : A magyar szent
korona országainak népmozgalma, A magyar
országi munkások morbiditása és mortalitása, 
Magyarország népességének fejlődése a tö
rök uralom megszűnte óta, Hazánk néperejé
nek újjászületése, A zsidóság térfoglalása 
Magyarországon, A magyar választójogi re
formok számszerű hatása. 

Kováfs Andor, egyet. ny. r. tanár, szül. 
Kecskemét, 1884 aug. 25. Középiskoláit szü
lővárosában, egyet, tanulmányait hazai fő
iskolákon és Münchenben végezte. 1906. bíró
sági szolgálatba lépett és bírói képesítést 

nyert. 1910—23. a kecskeméti jogakadémiá
nak büntetőjog és jogbölcselet tanára és 
1920—23. igazgatója volt. Megteremtője és 
igazgatója volt a kecskeméti népfőiskolának. 
Kecskeméten éveken át szerkesztette a Kecs
kemét és Kecskeméti Híradó c. lapokat. 1917. 
a pozsonyi egyetemen a büntetőjog magán
tanárává képesítették, amely venia legendit 
1922. a szegedi egyetem önmagára is kiter
jesztette. A háború alatt alezredesi rangban, 
mint polgári biztos teljesített szolgálatot a 
megszállott Szerbia katonai főkormányzósá-
gánál. Szolgálata alatt az albán körökkel való 
összeköttetése következtében sikerült a há
ború alatt a margitszigeti hadikiáll í tás egyik 
legszebb részletét, a szandzsákra vonatkozó 
tárlatot megrendeznie. A kommün alatt fog
ságba vetették. 1923. a debreceni egyetemen 
a büntetőjog és a büntetőperrend ny. r. ta
ná ra lett. Munkatársa több hazai és külföldi 
szak- és napilapnak. Könyvalakban megjelent 
főbb művei: Az angol és magyar gyülekezési 
jog párhuzama, Magyar imperializmus a Nyu
gat Balkánon, Bevezető tanulmányok a bün
tetőjogi elévülés tanába, Házfeloszlatást jo
got a kormányzónak!, A büntetőjogi elévülés 
dogmatikája, Az újabb büntetőtörvény-terve
zetek és az eljárási elévülés félbeszakításu, 
Büntetőtörvénykezési jogunk a legújabb idők
ben, A második büntetönovella (1928 : X. t.-c.) 
magyarázata, Tabelle der vom Königreich 
Ungarn abgeschlossenen Staatsverträge. 1928— 
29. a debreceni egyetem jogi fakultásának 
dékáni tisztét viselte s e minőségében kezde
ményezte a megszállt területeken érvénybe 
léptetett új jogszabályoknak a debreceni egye
temen való rendszeres előadását. Az elszakí
tott magyar területek új jogszabályairól sr'óíó 
műve s több egyéb dolgozata sajtó alatt áll. 

Kovács Antal, esperes-plébános, :,/.üi. 
Kecskemét, 1885 jan. 13. Középiskoláit 
Kecskeméten, teológiai tanulmányai t Vácott 
és Bécsben végezte. 1910. Ceglédbercell se
gédlelkésze volt, majd mint teológiai tanár 
Vácott működöt t . 1913. Soroksár plébánosa 
és a soroksári egyházkerület jegyzője lett. 
1917. u. i. esperessé nevezték ki. 1928 óta 
pápai titkos kamarás . A község egyházi és 
társadalmi életének kimagasló alakja, aki a 
község lakosságának megmagyarosí tásaval 
nagy érdemeket szerzett. Megalapítója a 
Mária Kongregációnak és az ő kezdeménye
zésére épült a Kongregációs Otthon és az 
Otthon Mozgó, melynek jövedelme jótékony 
célt szolgál. Megszervezte a kat. polg. leány 
és fiúiskolát, több iskolának iskolaszéki el
nöke, püspöki biztos. 
\ Kovács Béla (nádszegi), a T. E. Sz. osz
tályvezetője, szül. Zsolna, 1888 aug. 1. Kö
zépiskolai tanulmányainak elvégzése után ál
lamszámviteli vizsgát tett. Hosszabb időt 
töltött Keleten, ahol a régi perzsa és egyéb 
keleti szőnyegek készítési módját tanulmá
nyozta. Feltalálója a Casein-féle enyvgyár-
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tási módnak, amely különösen a repülő
gépiparban tesz nagy szolgálatot. A József 
Kir. Szanatórium Egyesület tb. titkára. 1926. 
a T. E. Sz. szolgálatába lépett. Csonkama
gyarország tiltakozó szimbólumának, a Tria
noni Jelvénynek propagandáját K. szervezte 
meg. 

Kovács Béla, r.-t. vezérigazg., szül. Mező
túr 1863. Gimnáziumi tanulmányai befeje
zése után kereskedelmi pályára lépett. 1890. 
Szolnokon gőzfűrésztelepet vásárolt, melyet 
1906-ig vezetett. Az üzem kiterjeszkedése 
u tán K. a vállalat technikai és kereskedelmi 
vezetője lett. Az 1928. részvénytársasággá 
átalakult ipartelepen K. mint vezérigazgató 
működik és szakszerű, agilis munkájával a 
vállalat egyre fokozódó fejlődést mutat . 

Kovács Emil, a Metro-Goldwyn-Mayer 
filmgyár magyarországi telepének igazga
tója, szül. Arad, 1885 júl. 12. Középiskoláit 
Bpesten és Brassóban végezte, u tána Fiúmé
ban atyja kereskedelmi vállalatába lépett. 
1906. Bpestre került, ahol 1912. a Gaumont 
filmkölcsönző vállalat vezető tisztviselője, 
1914. a Philipp és Pressburger filmkölcsönző 
vállalat igazgatója lett. 1918—1926-ig a Ra
dius filmipari vállalat igazgatója volt. Rövid 
ideig a Filmszállítási r.-t.-t vezette. 1928 óta 
a Metro-Gold vvyn-Mayer budapesti fiókját 
vezeti igazgatói minőségben. A magyar film
szakma éleiében jelentős szerénél játszik. A 
Filmkölcsönzővállalatok Egyesületének társ
elnöke, a Magyar Filmklub alelnöke. 

Kovács Géza, bankigazgató, szül. Buda
pest, 1868. Hivatalnoki pályáját a Kőolajfi
nomító R.-t.-nál kezdte meg, ahonnan csak
hamar a Magyar Általános Hitelbank szol
gálatába lépett át. Kitűnő üzleti érzékével 
és alapos közgazdasági felkészültségével ha
marosan magára vonta feletteseinek figyel
mét és rangsorban gyorsan emelkedve a 
Hitelbank ügyvezető igazgatója lett, vala
mint a bank igazgatóságának is tagjává vá
lasztották. Számos, ha ta lmas t ranzakció le
bonyolításával bízták meg és 25 évvel ez
előtt közreműködött a nagy ál lami konver
zió lebonyolításában is. A magyar pénzügyi 
társadalom kimagasló és kedvelt alakja, szá
mos nagy vállalat igazgatóságában foglal 
helyet és több részvénytársaságnak elnöke. 

Kovách Géza (szendrői), ny. huszárezre
des, szül. Szolnok, 1883 dec. 7. Középisko
láit Egerben és a Ludovika Akadémiát Bu
dapesten végezte. Az 1. és 3. honv.-huszár-
ezrednél teljesített szolgálata u t án a 2. 
honv.-huszárezredhez helyezték át. A hábo
rúban 29 havi frontszolgálatot teljesített, 
kétszer sebesült és hősies magatar tásáér t a 
jubileumi éremmel, a III. o. katonai érdem
kereszttel, a Károly-csapatkereszttel és a 
Signum Laudisszal tüntet ték ki . A háború 
után a kommün alatt résztvett a budai el
lenforradalom megszervezésében és körzeté
ben a rend fenntar tása és helyreáll í tása ne

véhez fűződik. 1927. nyugdí jazta tása után 
Rákoscsabán telepedett le, ahol a község 
tá rsada lmi életében élénk tevékenységet fejt 
ki. 

Kovách György (hódosi), Nógrád és Hont 
közig. e. egyes, vmegyék tisztifőorvosa, szül. 
Tiszafüred, 1894 ápr. 22. Középiskoláit és az 
egyetemet Bpesten végezte, ahol orv.-tud. 
oklevelet nyert. A háború alatt mint s.-orvos 
teljesített szolgálatot. A leszerelés u tán a fő
városban orvosi gyakorlatot folytatott, majd 
1924. a fővárosi tisztiföorvosi hivatal köte
lékébe lépett. 1925. a főv. polgármesterének 
előterjesztésére a Rockefeller ösztöndíjban 
részesítették és különböző orvostudományi 
tanulmányokat folytatott. 1926. a nógrádme
gyei sziráki já rásnak tisztiorvosa lett. Ezen 
idő alatt a lőrinci Stefánia csecsemővédő in
tézetet szervezte meg. 1928 óta mint a vár
megye tisztifőorvosa működik. A Nógrád és 
Hont vármegyék törv.-hat. bizottságának, az 
Orsz. Orvosszövetségnek, a Természettudo
mányi Társulatnak tagja. 

Kovács György, a pestvidéki jbíróság el
nöke, tvszéki bíró, szül. Szabadszállás, 1887 
márc . 17. Középiskoláit Nagykőrösön, egyet, 
t anulmányai t Bpesten végezte, ahol 1913. 
á l lamtud. oklevelet nyert . A bírói vizsgát 
1918. tette le. Tanu lmánya inak befejezése 
után, mint ügyvédjelölt működöt t , majd a 
bírói pá lyára lépett. Először a bpesti keresk. 
és váltótvszékhez volt beosztva, mint joggya
kornok. Igazságügyi szolgálatát a bpesti bün
tető-, majd a polg. tvszéken és a IV. ker. 
jb í róságnál folytatta, majd a bpesti kir . íté
lőtábla tanácsjegyzője lett. 1918. kapta meg 
a bírói kinevezését és attól fogva a bpesti 
polg. tvszék egyik polg. tanácsát vezette. 1928 
óta a pestvidéki jb í róság elnöke. A nagykon-
cepcióju és széles lá tókörű bíró, szaktudá
sával méltó sikereket ért el. Számos érdekes 
jogi cikke a szaklapok hasábja in látot t nap
világot. 

Kováts György, polg. isk. felügyelő
ig., szül. Szabadka, 1886 nov. 21. Középisko
láit szülővárosában, egyet, tanulmányai t Bu
dapesten végezte, ahol középiskolai tanári 
oklevelet szerzett. A háborúban mint tart. 
főhadnagy harctér i szolgálatot; teljesített és 
a nagyezüst vitézségi érmet, a Károly-csapat-
keresztet és a sebesülési érmet kapta meg. 
1913 óta áll. polg. iskolai igazgató. A szerb 
megszállás u tán hazafias magatar tása miatt 
lezárták, majd kiutasí tot ták. Jelenleg a pest
erzsébeti áll. polg. leányiskola felügyelő
igazgatója. Tankönyvíró . 

Kovács Gyula (monori) , egyet. m. tanár, 
nemzetgazdasági író, szül. Monor, 1856 aug. 
1. Tanulmányainak befejezése után 1880. a 
miskolci keresk. és ipa rkamara t i tkára lett, 
majd 1890. a keresk. minisztériumba került. 
1891. a Keresk. Múzeum aligazgatójává, Î905. 
pedig igazgatójává nevezték ki. Több mú
zeumi kirendeltséget szervezett meg a Kelé-
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ten és az ezredéves kiállítás rendezésében is 
tevékenykedett. A nemzetgazdaságtan köréből 
vett tanulmányai általánosan ismertek, ö n 
álló müvei: Közgazdaságtan, A közgazdaság 
általános jelenségei és törvényei, A közgaz
daság különös jelenségei és törvényei, A ma
gyar háziipar törzskönyve, stb. A Kiviteli 
Címtár^ szerkesztője. Erdemeiért a király ud
vari tanácsosi címmel tüntette ki. A II. oszt. 
hadiérdemkeresztnek, a román csillagrend II. 
osztályának, a tuniszi Iftika-rend I. osztályá
nak, a Megváltó-rend arany tisztikeresztjé
nek és a török Osmanje-rend III. osztályá
nak tulajdonosa. A Szent Sándor-rend fő
tisztje és a portugál Szent Jágó-rend lovagja. 

Kovács Gyula, kir. jbírósági elnök, szül. 
Felsőcéce, 1878 márc. 19. Középiskolai ta
nulmányainak befejezése után az eperjesi 
jogakadémia hallgatója lett. 1899. az újvidéki 
tvszéknél mint joggyakornok kezdte meg ál
lamszolgálatát. 1901. aljegyzővé, majd jegy
zővé nevezték ki. 1905. Módoson működöt t 
mint albíró. 1916. Törökhecén járásbíróvá 
léptették elő. 1920. Miskolcon mint járásbíró 
teljesített szolgálatot. 1921. a járásbíróság 
alelnöke, majd a járásbíróság elnöke lett. A 
miskolci Kaszinónak és Polgár-Egyletnek 
tagja és a ref. egyházkerület presbitere. 

Eováfs J. István, ref. teológiai tanár , ny. 
államtitkár, szül. Kistelek, 1880 nov. 20. Kö
zépiskoláinak befejezése u tán Edinburghban 
teológiai tanulmányokat folytatott, majd a 
jog- és bölcsészettudományok doktorává avat
ták. Pappá szenteHetése u tán teológiai ta
nári oklevelet és a bécsi egyetemen a teoló
giai licenciátust szerezte meg. 1910. a szat
mári nagy egyház egyik lelkésze lett. 1913. 
a bpesti teológia rendes tanárává választot
ták. 1921. a budapesti Ref. Teológiai Akadé
miának igazgatója. Az első nemzeígjuílésen 
kisgazdapárti programmal az enyingi kerüle
tet képviselte. 1920. a miniszterelnökség po
litikai államtitkára lett és a kultuszminisz
tériumban a protestáns egyházak ügyeit in
tézte. Főbb munkái : A Nirvána, A budhizmus 
és a kereszténység, Kálvin és Servet, A Ne 
temere és a ius placeti. A Kálvinista Szemle 
c. egyházi lap főmunkatársa. Egyházkerületi 
lelkészi főjegyző. 

Kovács Jenő, szfvi árvaszéki elnökhe
lyettes, szül. Vác, 1874. Középiskoláit és 
egyet, tanulmányait Bpesten végezte és 1895. 
városi szolgálatba lépett. 1897 óta á l landóan 
az árvaszéknél működik, ahol fokozatos elő
léptetések után, 1917. elnökhelyettesé lett. 
Értékes közszolgálati működésének elisme
réséül a m. kir. kormányfőtanácsosi címmel 
tüntették ki. 

Kovács József, esp.-plébános, szül. Csong
rád, 1882 júl. 15. Középiskoláit Szentesen, a 
teológiát Vácott végezte. 1904. pappá szentel-
tetése után mint káplán különböző közsé
gekben működött, majd 1914. Kunszentmik-
lós, később Abony esp.-plébánosa lett. Elemi 
iskola, tanítói lakás és több közintézmény 

létesítése fűződik nevéhez. A vm. törv.-hat. 
bizottságának tagja, az Abony—Szolnok kath. 
kör elnöke. A Kecskeméti Napló volt szer
kesztője. Egyházirodalmi cikkei vidéki napi
lapokban és folyóiratokban jelentek meg. 

Kovács József (tasnádi), ügyvéd, volt 
nemzetgyűlési képviselő, szül. Debrecen, 
1871 máj . 9. Középiskoláit szülővárosában, 
egyetemi t anu lmánya i t Kolozsvárott és Bu
dapesten végezte. Ügyvédi vizsgájának leté
tele u tán i rodát nyitott . Hajdú vm. politikai, 
tá rsadalmi és egyházi életének vezető egyé
nisége. 1920. a ha jdúböszörményi kerület 
Bethlen István gróffal szemben nemzetgyű
lési képviselőjévé választotta. Kerületét 
1922-ig képviselte, amikor egészségi ál lapota 
miat t nem vállalt mandá tumot . Egyidőben 
az ÉME. budapest i főparancsnoka volt. Je
lenleg a főváros ügyvédi t á r sada lmának köz
ismert és értékes alakja. 

Kovács Lajos, főgimnáziumi igazg., 
szül. Fertőszéplak, 1866 máj . 7. Középisko
láit Győrött, egyet, tanulmányai t Bpesten 
végezte. Tanár i oklevelének megszerzése 
u tán különböző vidéki városokban működöt t 
és 1902 óta a nagykőrösi gimnázium tanára , 
illetve 1911 óta igazgatója. 1923. az V. fize
tési osztályba helyezték. A város társadalmi 
életének jelentékeny alakja. Az Arany János 
Társaságnak és az iskolaszéknek alelnöke, a 
ref. egyház tanácsosa, a Ref. Tanáregyesü
let választm. tagja, zsinati pótképviselő. 

Kovács Lajos, ügyvéd, szüí. Mohács, 
1S80 ápr. 11. Középiskoláit Baján és Nagy
váradon, egyet, tanulmányai t Bpesten vé
gezte. Ügyvédi oklevelének megszerzése u tán 
1908. Balassagyarmaton telepedett le. A há
ború alatt harctér i szolgálatot teljesített és 
fogságba esett. A kardokkal ellátott Signum 
Laudisszal tüntették ki. Közgazdasági és jogi 
értekezései önálló kiadásokban jelentek meg. 
Nógrád vmegye tb. tiszti főügyésze, a Ba
lassagyarmati Ügyvédi Kamara elnökhelyet
tese. A Nógrád és Hont Vármegyei Mezőgaz
dasági Hitelszövetkezet igazgatósági tagja és 
ügyésze. A vmegyei törv.-hat. biz. és a városi 
képv.-test. tagja. 

Kovács Nagy Sándor, v. nemzetgy. képv., 
szül. Bucsásbocsárd, 1883 márc . 27. Középis
koláit Nagyenyeden, jogi t anu lmánya i t Ko
lozsvárott és Bpesten végezte, majd jogi és 
á l lamtudományi doktorá tus t nyert . 1913. Ma
rosvásárhelyen ügyvédi vizsgát tett. A háború 
alatt harctér i szolgálatot teljesített és 1918. 
egyik résztvevője volt a móri el lenforrada
lomnak. A nagyatádi Szabó politikai ba rá ta i 
közé tar tozott és a kommün alatt t i tokban 
szervezte a vidéki kisgazdapártot . A kom
mün bukása u tán K. tárgyalt először a pol
gári pár tokka l . 1920—1922. Biharmegye fő
ispánja volt. A nemzetgyűlésen egységespárti 
p rogrammal a cséffai kerületet képviselte. 

Kovács Ödön, gyógyszerész, szül. Bpest, 
1879 szept. 9. Középiskoláit és egyet, tannl-

I mányai t Bpesten végezte. 1909. a belügymi-
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nisztérium szolgálatába lépett és 1923. mint 
belügyminiszteri t i tkár működött . Ugyanez 
évben a bpesti Gyógyszerész Testület t i tkára 
lett. Az I. o. polg. hadiérdemkereszt tulajdo
nosa. 

Kováts Sándor, gyógyszerész, szül. Já
nosháza, 1863 dec. 14. Középiskoláit Po
zsonyban, az egyetemet Bpesten végezte, 
ahol gyógyszerészoklevelet nyert . Tanulmá
nyainak befejezése után Bpesten működöt t , 
majd 1895. Körmenden gyógyszertárat nyi
tott. Mint városbíró értékes közéleti tevé
kenységet fejt ki. A község társadalmi éle
tének jelentékeny alakja. A Gyógyszerész 
Egyesület tagja, a Körmendi Takarékpénz
tár elnökigazgatója. 

Kovács Sebestyén Endre , földbirtokos, a 
felsőház póttagja, szül. Bpest, 1882. Közép
iskoláit és jogi tanulmányai t a fővárosban 
végezte, majd a magyaróvár i gazd. akadémia 
hallgatója lett. Oklevelének megszerzése u tán 
különböző nagy u rada lmakban szerzett gya
korlatot, majd külföldi t anu lmányu ta t tett. 
Hazatérve gyapapusztai családi b i r tokának 
kezelését vette át. A tolnamegyei tá rsada lmi 
és politikai élet vezető alakja, a várni, tvhat . 
bizottság tagja. 1927. a vmegye tvhatósága a 
felsőház póttagjául választotta. 

Kovács Zoltán, h í r lapí ró és műfordí tó, 
szül. Erk, 1863 márc . 16. Tanulmányainak 
befejezése u tán a hír lapírói pályára lépett. 
1882. a budapesti Magyar Újság, majd a 
M. T. I. munka tá rsa lett. 1886. megbízták a 
Budapesti Újság felelős szerkesztésével. Ké
sőbb visszatért az M. T. 7.-hez. 1893—1900. 
résztvett a Pallas nagy lexikonja szerkesz
tési munkálataiban. 1901. a Budapesti Hír
lap szerkesztőségi t i tkára lett, majd 1904— 
1907. főszerkesztője volt a Tengerpart c. 
fiumei napilapnak. 1907. a Révai nagy lexi-
konának szerkesztője lett. Értékes szépiro
dalmi munkásságának legszámottevőbb ered
ménye Salamon Prédikátor Könyvének ver
ses átdolgozása. Mint műfordító számos nagy 
külföldi író műveinek átültetésével szerzett 
érdemeket. Többek között K. fordítot ta le 
magyarra Zola: Rougon-Macquart ciklusát. 

K©vácsházy Vilmos, szfőv. tanácsi fő
jegyző, szül. Bpest, 1885 okt. 22. Iskolai ta
nulmányait Bpesten végezte és a budapesti 
egyetemen ál lamtudományi vizsgát tett. A 
főváros szolgálatába 1904. lépett, ahol tehet
sége folytán gyorsan érvényesült. Jelenlegi 
állásába 1926. évben jutott és a tanács köz
lekedésügyi osztályában az összes közleke
dési ügyek és közlekedési vállalatok ügyei
nek első referense. A Budapest Sport Egye
sület társelnöke, több sportegyesületnek és 
számos társadalmi egyesületnek vezető tagja. 
A polg. III. o. hadiéremkereszt tulajdonosa. 

Kovácsy Kálmán, ág. ev. lelkész, v. 
orszgy. képv., szül. Balassagyarmat, 1862 
szept. 20. Tanulmányai t Selmecen, Pozsony
ban és Eperjesen végezte. Előbb Szirken 

káplánoskodott , majd Nagykőrös lelkésze 
lett. 1893 óta Rákospalota lelkésze. Éveken 
át elnöke volt a Függetlenségi Pár tnak. 1911. 
a fülöpszállási kerület képviselőjévé válasz
totta és egész az összeomlásig az országgyü-
lés tagja volt. Rpalota fejlesztése terén mara
dandó munká t végzett. 

Kovacsics Dezső (rétháti) , főispán, szili. 
Újarad, 1885. Középiskolái befejezése után 
Bpesten és Kolozsvárott jogi tanulmányokat 
folytatott és jog tudományi doktorátusának 
megszerzése u t án 1908. közigazgatási pályára 
lépett. 1913. a belügyminisz tér iumba került, 
ahol 1919. osztálytanácsos lett és 1920. min. 
tanácsosi rangban nyuga lomba vonult. 1921. 
Bácsbodrog vmegye, Baja és Szabadka váro
sok főispánja lett. 1922—1924. a belügymi
n isz té r iumban működöt t és 1924 óta Békés 
megye főispánja. 1925. a nagy árvíz idején 
kormánybiz tos i minőségben vezette az árvíz-
elleni védekezés munká já t . Ér tékes szolgála
tainak elismeréséül a szolgálati éremmel, a 
koronás a rany érdemkereszt te l , a II . o. polg. 
hadiérdemkereszt te l és a Signum Laudis-szal 
tüntet ték ki. 

Kovaliczky Elek, a felsőház póttagja, szül. 
Eperjes, 1863 aug. 3. Középiskoláinak és egye
temi tanulmányainak befejezése után ügy
védi vizsgát tett. Eleinte ügyvédi gyakorlatot 
folytatott és 1890. Homonna kir. közjegyzője 
lett, ahonnan 1900. Sátoaljaújhelyre került, 
Zemplén vármegye társadalmi és politikai 
életében tevékeny szerepet visz, a vármegye 
törv.-hatóságának tagja. Szakirodalmi mun
kásságot fejtett ki; nagyobb munká i : Adalé
kok a közjegyzői törvények reformjához, A 
kassai közjegyzői kamara története. Egy idő· 

I ben elnöke volt a régi kassai kerületi köz
jegyzői kamarának . 1925. a kormányfőtaná
csosi címmel tüntették ki. A zemplénmegyei 
törvényhatóság választotta a felsőház pót
tagjává. 

Kovríg Béla, egyet. in.-tanár, az O. T. I. 
j igazgatója, a vállalati nyugdíjpénztárakai 
! ellenőrző miniszteri biztos, szül. Bpest, 1900 
| ápr. 8. Tanulmányai t Bpesten végezte, ahol 
| 1920. á l lamtudományi és 1921. jogi doktorrá 
| avatták, majd hosszabb külföldi tanulmány-
j u taka t tett. Angliában, Német-, Francia-, 
} Olaszországban és Hol landiában folytatott 
j jogi és közgazdasági tanulmányokat . 1923. 
ι Bethlen István gróf személyi t i tkára volt, 
j majd mint miniszteri fogalmazó teljesített 
| szolgálatot a miniszterelnökség kisebbségi 
{ ügyosztályán. 1924. a Munkanélküliség Elleni 
i Küzdelem Magyarországi Egyesülete (most 
j Társadalompol i t ika i Társaság) tLMrává vá· 
j lasztották. 1926. A Ferenc József tud. egye

tem jog- és á l lamtudományi karán közgaz-
J daságpolitikából magán taná r rá képesítették, 

ugyanezen évben a népjóléti miniszter meg-
j bízásából előkészítette az Orsz. Társadalom

politikai Szakértekezletet. 1927. a népjóléti 
·• és munkaügyi minisztériumhoz, kerüli, majd 

• < • 
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az Országos Társadalombiztosító Intézet al
igazgatójává nevezték ki. Nevéhez fűződik 
a Lex Vass II. néven ismert öregségi és rok
kantsági biztosításról szóló t.-c. kodifikáeiója. 
1929. megkapta az O. T. I. igazgatói kine
vezését. A Társadalombiztosítási Közlöny 
szerkesztője. Megjelent munkáiban nagyrészt 
a munkanélküliséggel, továbbá közgazdasági 
és társadalombiztosítási kérdésekkel foglal
kozik. Nevezetesebb megjelent munká i : A 
mai munkanélküliség problémái, Az ipari 
békéről, Az új Oroszország, A magánalkal
mazottak nyugdíjbiztosítása, A szociális te
her és A szociális lakáspolitika. Külföldön 
megjelent értekezései: La Politica Sociale 
deli' Ungheria (Róma), La réforme de l'assu
rance sociale en Hongrie (Genf). 

Kozma Aladár, kúriai bíró, szül. Kecske
mét, 1874 jún. 3. Egyetemi tanu lmányai t 
Bpesten végezte, ahol 1901. jog tudor rá avat
ták. 1905. Bpesten bírói vizsgát tett. Tanul
mányainak befejezése u tán előbb ügyvéd
jelölt volt, majd 1898. közpályára lépett és 
működését, mint joggyakornok, a bpesti 
tvszéken kezdte meg. Ebben a minőségében 
1901. a magy. kir. Kúriához helyezték át 
szolgálattételre. 1902. a budapest i büntetőtör
vényszéken aljegyző, 1907. jegyző lett. 1908. 
mint albíró, a monori járásbí rósághoz ke
rült, 3 évvel később ugyanot t j á rásb í ró lett, 
majd 1917. a pestvidéki tvszékhez került , 
mint ítélőbíró. 1921. megkapta táblabírói 
kinevezését és esztendőkön keresztül a bu
dapesti kir. í télőtáblánál működöt t . 1929. 
mint kúriai bírót, a magy. kir. Kúriához ne
vezték ki. 

Kozma Andor (leveldi), költő és hírlap
író, a M. Tud. Akadémia tiszteletbeli tagja, 
a Kisfaiudy-társaság másodelnöke, szül. Mar
cali, 1861 jan. 12. Középiskoláinak elvégzése 
után jogot végzett, majd az Első Magyar 
Ált. Biztosító Társaság kötelékébe lépett, 
ahol hosszabb ideig mint az igazgatóság fő
titkára müktidött s utóbb a választmány tag
jává lett. Tíz"éven át a liptószentmiklósi ke
rületet képviselte az országgyűlésen. Kora 
ifjúsága óta foglalkozik irodalommal. Elő
ször névtelenül írt s a Borsszem Jankóban 
megjelent szatirikus politikai verseivel tűnt 
fel. írásai a Pesti Hírlapban, a Budapesti 
Hírlapban, a Nemzetben, 1903 után Az Új
ságban és a forradalom után ismét a Budapesti 
Hírlapban jelentek meg. Rendesen Androni-
cus és Koboz álnéven írt. Koboz krónikája 
címmel a magyar politikai élet mindennapi 
eseményeit foglalta versbe, elsőrangú for
maérzékről tanúskodó és kristálytiszta ma
gyar nyelven. Politikai i rányú költeményei 
különösen a háború előtt tettek szert nagy 
népszerűségre, amikor is K. állandó króni
kása és szatirikus hangú kri t ikusa volt a 
közélet eseményeinek. Tárcái és irodalom
történeti értekezései is kiválóak. Főbb mű
vei: -¾ tegnap és a ma, Versek, Próza, Kor

képek, Prológ, színjáték a Vígszínház meg
nyitására, A szabadság ünnepe színjáték, 
Humoros, históriák (cseh fordításban is meg
jelent s a német Universal Bibliothek-ben 
szintén), Magyar Symphoniák (két kiadás), 
Hetedhét országból (utazási emlékek és me
sék), Magyar Rhapsodiák, Goethe Faust-yk-
nak I. és II. részének teljes műfordítása (elő
adatott a Nemzeti Színházban is), Túrán 
(első kiadás a Magy. Tud. Akadémia), Hon
foglalás (történelmi rege), Petőfi (költői re
gény). Emlékbeszédeit részben a Magy. Tud. 
Akadémia, részben a Kisfaludy-társaságban 
tartotta s nyomta tásban szintén megjelen
tek az akadémiai közleményekben és a Kis
faiudy-társaság évlapjaiban. 

Kozma Balázs (zabolai), á l lamrendörségi 
tanácsos, szül. Zabola, 1882 aug 9. Középis
kolai t anu lmánya inak befejezése u tán a ko
lozsvári tud. egyetemen jog- és á l l amtud . 
doktorá tus t szerzett. Bpesten ügyvédi vizs
gát tett. 1906. Háromszék vmegyében közig, 
gyakornok, később vármegyei aljegyző, 
majd árvaszéki elnökhelyettes volt. 1921-től 
a belügyminisz tér iumban, mint beosztott 
r endőrkap i tány teljesített szolgálatot, ahon
nan hat évi szolgálat u tán már mint r.-tan.-t 
a bpesti r . - főkapitányságra helyezték s az
óta ott az erkölcsrendészeti rendőr i bünte tő
bíróságon, mint rendőr i bünte tőbí ró műkö
dik. 

Kozma Bernát , gyors í rótanár , szül. Bu
dapesten, 1872 szept. 21. Középiskolái el
végzése u tán a gyorsírás művelését tűzte ki 
célul. Ε téren évtizedek óta élénk tudomá
nyos és szakirodalmi tevékenységet fejt ki. 
A magyar kereskedelmi gyorsírásnak K. volt 
a megteremtője. 1904. iskolát alapított , 
amely ma is fennáll. Nemzetközi és orszá
gos gyorsíró-kiállí tásokon a sztenotypia ter
jesztéséért és műveléséért (Budapest, Pécs, 
Szeged, Madrid, Lipcse) többször arany ér
mekkel és díszoklevelekkel tüntet ték ki. 
Több kereskedelmi gyorsíró tan- és gya
korlókönyvet írt. Legújabb munká ja : A 
Gépírás Tankönyve (1928) számos tanintézet
ben bevezetett kötelező tankönyv. K.-t 1927. 
az Irodai Gyorsírókat és Gépírókat Vizsgáló 
Országos Bizottság tagjává nevezték ki. 

Kozma Jenő (nagyajtai és szentgyörgyi), 
ügyvéd, orsz.-gyűl. képviselő, szül. Bpest, 
1879. Középiskoláit és egyetemi tanulmá
nyait Bpesten végezte, majd nagyobb kül
földi tanulmányutakat tett. 190-1. ügyvédi 
irodát nyitott. 1906. a székesfőváros törv.-
hat. bizottságának tagjává választották. Ezen 
•minőségben eredményes működést fejtett ki 
kulturális, gazdasági és szociális téren és kü
lönösen a Víziváros fejleszése érdekében 
végzett eredményes munkásságot. A kom
mün után, mint a Wolff-párt tagja került a 
lörv.-hat. bizottságba, később azonban e 
pártból kilépett és az 1925 községi válasz
tások alkalmával az Egységes-Párt városi 
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csoportjának vezére lett. Elnöke volt az Egy
séges Községi Pár tnak, majd a Nemzeti Pol
gári Pár t ta l egyesülve, megalapította a Pol
gári Egység Klubját, amelynek társelnöke. 
Az országgyűlés tagjává a budai Egységes 
Pár t listáján választották meg. Érdemeinek 
elismeréséül m. kir. kormányfőtanácsossá 
nevezték ki. 

Kölber Dezső, festőművész, rajzt.'inár, 
szül. Bpest, 1874 nov. 4. Középiskoláit és a 
Képzőmüv. Főiskolát a fővárosban végezte, 
ahol tanári diplomát szerzett. Hosszabb időt 
töltött külföldi tanulmányúton, majd Lotz 
és Benczúr mesteriskolájában tanult. Első 
jelentősebb festménye: Nyári alkonyatban 
1910. a Műcsarnok kiáll í tásán tűnt fel. Ké
sőbbi munkái : a Szerelem, Csüggedés, Fá
radt modell és az Éva, mindjobban megis
mertették nevét. Értékes grafikai munkás
sága mellett a monumentál is festészet terén 
is nagy sikereket ért el. Tervei szerint ké
szült a Kossuth-mauzóleum belső művészi 
kiképzése és a Széchenyi-hegyi ki látótorony 
mozaik-festményeit is K. tervezte. Egyházi 
festészetének számos nagyobbarányú alko
tása bpesti templomokat díszít. Több műve 
van bpesti és bécsi múzeumokban. Cikkei 
különböző szaklapokban jelennek meg. 

Kölber Ernő, mérnök, MÁV főfelügyelő, 
szül. Bpest, 1880 jún. 10. Mérnöki oklevelét 
a bpesti egyetemen nyerte, majd Zielinszky 
Szilárd műegyetemi tanár mérnöki irodájá
ban szerezte gyakorlati ismereteit. Később 
az ungvölgyi vasút építésénél működöt t 
közre, 1904. a műegyetem hídépítési tanszé
kének tanársegédévé nevezték ki. 1906 óta 
a MÁV. szolgálatában áll. 1919. a MÁV. igaz
gatóságának alépítményi osztályát vezette, 
majd 1922. a hídosztály helyettes vezetője 
lett. Fő műve: a budapesti összekötő vasúti 
híd, amelynél elsőízben alkalmazta Magyar-
oszágon a vonórúdas, íves szerkezetet. A 
Budapesti Összekötő Vasúti Dunahíd átépí
tése c. művét a Magyar Mérnök- és Építész
egylet a Hollán-díjjal tüntette ki. Műszaki 
érdemeiért, úgyszintén a háború alatt telje
sített szolgálataiért több ízben részesítették 
elismerésben. 

Köftaig Ferenc, miniszt. tanácsos, szül. 
Vojteken, 1875 dec. 14. Középiskoláit Temes-
várott , főiskoláit a bpesti tud egyetemen 
végezte és államtudományi államvizsgát telt. 
Közéleti pályáját mint irnok kezdte. Eleinte 
vármegyei szolgálatot teljesített, majd 1903. 
a temesvári pénzügyigazgatósághoz kerül t 
mint számellenőr, 1909. már a pénzügymi
nisztériumba helyezték át, hol 1911. pü. tit
kár rá nevezték ki. 1911 óta az összes adó
kezelési törvények és utasítások adóterveze
tét K. készítette el. 1915—1920. a pénzügyi 
tisztviselők beszerzési csoport jának ügyeit 
intézte, melynek elnöke volt. 1910. pénzügyi 
tanácsossá, 1919. osztálytanácsossá, 1921. 
min. tanácsossá nevezték ki. 1923. az adó

kivetési és adókezelési osztályok egyesítése 
után, az egyenesadók főosztályának vezeté
sével bízták meg. Az utóbbi évek egyenes
adóügyi törvényei és rendelkezései K. nevéhez 
fűződnek. Az állami pénzkezelésnek a posta
takarékpénztárnál való összpontosítását és 
a pénzügyi közigazgatás szervezetének át
alakítását 1924—1926. K. irányította. A köz
élet terén teljesített kiváló munkásságának 
elismeréséül 1917. a II. o. polgári hadi ér
demkereszttel, 1927. az ország pénzügyi újjá
építése körül kifejtett tevékenységéért pedig 
kormányzói elismeréssel tüntet ték ki. ] A 
szakirodalmat igen sok művel gazdagította. 
Állandó cikkírója volt a Pénzkezelési és 
Számviteli Közlönynek, az Állami Tisztvise
lők Lapjának, a Számviteli Közlönynek, je-

I lenleg pedig az Adónak, továbbá több hazai, 
valamint külföldi bélyeggyűjtő szaklapnak. 
Főbb önálló művei: (Marschalkó-Kölbig-
Miklauzics) : a Közigazgatási végrehajtási el
járás zsebkönyve, Österreich-Ungarische Mi
litär-Marken, A porosz tisztviselői fizetési 
rendszer, (Kölbig-Hollaender) : A Magyar ok-
mánybélyegek, Die Kriegsmarken der Zen
tralmächte, A közadók kezelése, (Kölbig-
Hollaender) : A magyar okmánybélyegek ka
talógusa. K. az Első Magyar Alkalmi Bé
lyeggyűjtők Egyesületének, valamint a Bala
toncsehi Gróf Jankovich Iván Fürdőtelep
egyesületnek elnöke, a Magyar Bélyeggyűjtő 
egyesületek Országos Szövetségének alelnöke. 

Könczöl Ferenc , ügyvéd, szül. Kábakecs
kéd, 1880 dec. 4. Budapesten szerezte jog-
tudor i s később ügyvédi oklevelét. Hosszabb 
t anu lmányuta t tett Európa , Dél-Amerika ál
lamaiban , valamint Afrikában. Visszatérte 
u tán Szigetvárott, majd Szombathelyen volt 

| ügyvédjeiölt, 1906-tól fogva Sárvárot t ügy
véd. A háború t végigszolgálta és mint hon
védszázados szerelt le. A koronás a rany ér
demkereszt tel tünte t ték ki. 

König Tivadar , ny. államtitk., szül. Buda
pest, 1867 jan . 23. Középiskoláit és egyetemi 
t anu lmánya i t Bpesten végezte, ahol államtu
dományi doktorá tus t szerzett. Tanulmányai
nak befejezése u tán a pénzügyminisztérium 
szolgálatába lépett és 1915. min. tanácsos, 
1919. h. á l lamti tkár lett. 1924. mint államtit
kár nyugalomba vonult. Egyidőben a főv. 
pénzügyigazgatóságnál működöt t és az 1906 
—1909-ben külföldi á l lamokkal folytatott ke
reskedelmi szerződéses tárgyalásokon, vala
mint a háború alat t az Ausztriával és Né
metországgal folytatott tárgyalásokon a 
pénzügyminisztér iumot képviselte. A szaná
lási időszakban, mint a pénzügyminisztérium 
kiküldötte , a Nemzetek Szövetsége főbiztosa 
mellett dolgozott. Je lentékeny szakirodalmi 
munkásságot fejtett ki és a vámjog tárgy
körébe vágó t anu lmáya i szakfolyóiratokban 
jelentek meg. K. tervezte és szerkesztette a 
vámjog szabályozásáról szóló 1924:XIX. tör
vénycikket. Mint a vámjogi kérdések alapos 
ismerője szerzett nevet magának. 
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Körffy József Lajos, hír lapíró, szül. Bu
dapest, 1894 dee. 23. Középiskoláit Sopron
ban, jogi tanulmányait a bpesti tud. egyete
men végezte. Tanulmányainak befejezése 
után a belügyminisztérium fordító osztályá
ban teljesített szolgálatot, majd 1917. az ú j 
ságírói pályára lépett. Számos bpesti hír lap
nak és a miskolci Magyar Jövő c. lapnak ál
landó munkatársa. 1922. az Egységespárt tit
kára volt és ugyanazon évben a Szózat se
gédszerkesztője lett. 1925. a Magyar Újság
nál s.-szerkesztö volt. 1928. a Magyar Orsz. 
Tudósító éjjeli szerkesztői teendőit látta el, 
majd a kúriai és táblai törvényszéki rovat 
vezetésével bízták meg. 

Körmendy Ékes Lajos, főispán, szül. Dég, 
1876 dec. 14. Középiskoláinak befejezése 
után Bpesten jogi és á l lamtudományi dok
torátust nyert, majd a kassai postaigazgató
ság szolgálatába lépett. 1906. a város kultúr-
tanácsnoka lett. Ε minőségében rendezője 
volt a II. Rákóczi Ferenc és a bujdosók ha
zahozott hamvai temetésének. A városrende
zés terén értékes munkásságot fejtett ki. A 
háború alatt, mint tart. százados-hadbíró, 
katonai szolgálatot teljesített. A cseh meg
szállás alatt távoznia kellett ál lásából és Kas
sán az ottani magyarság élére állott. Az első 
cseh parlamenti választások a lkalmával a 
prágai par lamentben képviselő lett és ott, 
mint a szövetkezett ellenzéki pár tok elnöke 
tiltakozó deklarációt olvasott fel. Mint a ma
gyar nemzeti gondolatnak szókimondó har
cosát, kiutasították a Felvidékről. 1926. 
Veszprém vmegye főispánja lett. Elnöke a 
Balatoni Intéző Bizottságnak. 

Körmendi-Frim Ervin, festőművész, szül. 
Bpest, 1885 márc. 27. Tanulmányai t Mün
chenben és Parisban végezte. 1904 óta szere
pel figurális interieurökkel, csendéletekkel és 
tájképekkel. A magyar neoimpresszionísta 
festészet egyik tehetséges képviselője. Neve
zetesebb képei: Kék edények, Vörös almák, 
Olvasó nő és Kistapolcsányi parkrészlet. 

Körmendi-Frim Jenő, szobrász, szül. 
Bpest, 1886 oki. 21. Bpesten és Par i sban ta
nult. Mint szobrász, különösen port ré ival 
telte ismertté nevét. Ezek közül a legneve
zetesebb Vámbéry Ármin, bá ró Korányi 
Frigyes és Perich tanár képmása . Számos 
emlékplakettet is készített. Jászberényben 
áll a török-magyar háborúban elesett hősök 
emlékére emelt szoborműve. 1929. a Margit
szigeten fölállították Erzsébet királynéról 
készült alkotását. Munkáit finom plaszticitás 
és kifejezőkészség jellemzi. 

Körmend Mátyás, iparos, felsőházi ta«, 
«zül. Kishegy, 1875 jan. 22. Felsőbb tanulmá
nyait Lipcsében, Berlinben és Bécsben vé
gezte. 1902. önállósította magát Szegeden, 
1906. a törvényhatóság tagja lett. 1908. máír 
az ipartestület előljárósági tagja és a faipari 
szakosztály elnöke. Tehetsége és munkakész
sége gyorsan vitték előre közéleti pályáján, 

amelyen főképen szakmája érdekében dolgo
zott. 1908. a Kereskedelmi és Iparkamara 
tagja, 1914. pedig az ipartestület számvizs
gálóbizottságának elnöke. Résztvett a hábo
rúban, megsebesült és felgyógyulása után ka
tonai építési osztályhoz került, ahol 1919-ig 
szolgált. Szegeden tevékeny részt vett a nem
zeti hadsereg megszervezésében és ennek meg
alakulásakor ismét katonai szolgálatra jelent
kezett. 1919. végén az ipartestület alelnökévé 
és még ez évben a Kereskedelmi és Iparka
mara ipari szakosztályának elnökévé választot
ták. Eveken keresztül az Orsz. Ipartestület 
társelnöke volt és ebben a tisztségben állan
dóan az iparostársadalom anyagi és erkölcsi 
érdekeiért küzdött. 1928. a vidéki kézműipa-
rosság képviseletében felsőházi taggá válasz
tották. Tagja volt az 1919. elején Szegeden 
megalakult Antibolsevista Comitének is. 

Körmöczy Zoltán, főorvos, szül. Kecske
mét, 1876 júl. 15. A bpesti egyetemen orvos
doktori oklevelet, majd egészségtanári képe
sítést nyert . Megalapítója a Fogorvosi Szemle 
c. folyóiratnak. Több orvosi egyesületben 
visel vezető tisztséget. A szfőv. törv.-hat. bi
zottságának 1920 óta tagja, a XIX. vál.-ker. 
demokra tapár t elnöke. A Budapesti önkén tes 
Mentőegyesület igazgatóválasztmányának és 
Charité poliklinika választmányának tagja. 
A Teleia rendelőintézet és egyesület alelnöke. 
A bpesti izr. hitközség oktatásügyi elöljárója 
és iskolaszéki elnöke. A Vöröskereszt fő
orvosa, a Ferenc József-rend lovagkeresztjé
nek, a II. o. vöröskereszt díszjelvényének a 
hadiékí tménnyel és a nélkül, a jubileumi ér
demkereszt és a jub. érem tulajdonosa. Több 
tudományos és társadalmi egyesület tagja. 

Körtvél jcssy (ïvoivy, kúriai bfrA, szül. 
Budapest , 1870 ápr. 4. Egyetemi t anu lmá
nyai t Bpesten végezte, ahol 1894. jog tudor rá 
avat ták. 1897. ügyvédi vizsgát tett, majd a 
következő esztendőben a bécsi keresk. aka 
démia hallgatója lett. Tanu lmánya i befeje
zése u tán bírói pá lyára lépett. Működését, 
mint joggyakornok kezdte meg a budapest i 
tvszéken. 1896. a bpestvidéki tvszéken al
jegyző, 1897. az a radi tvszéken albíró lett. 
1899. tanácsjegyzői minőségben a Kúriához 
osztot ták be szolgálattételre. 1907. Aradra 
tvszéki bíróvá nevezték ki, két évvel később 
pedig a bpesti tvszékhez helyezték át. 1914. 
megkapta táblabírói kinevezését, 1921. pe
dig a Munkásbiztosítási Felsőbíróság tanács
elnöke lett. Két évvel később az OFB pót
tagjává, ugyanez év végén pedig kúriai bí
róvá nevezték ki és ez időtől fogva a magy. 
kir. Kúrián működik . 

Kőszegfalvi Flóris , fiú felsőkereskedelmi 
iskolai igazgató, szül. Kőszegfalva, (Vas m.) , 
1883 szept. 5. Középiskoláit Modorban és 
Fiúméban, főiskoláit Bpesten végezte. Képe
sítése van elemi, polgári és kereskedelmi is
kolákra ; ál lamtud. doktorátust a Pázmány 
Péter egyetemen szerzett. Fiúméban kezdte 
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meg működését, ahol az összeomlásig ma
radt ; majd Nagyrőcére került, ahonnan a 
csehek kiutasították. 1919. szeptemberében 
Szombathelyre került a fiú felsőkereskedelmi 
iskolához mint tanár. 1924. óta ennek az in
tézetnek igazgatója. A háborúban résztvett, 
Lublinnál történt súlyos sebesülése u tán rok
kantnak nyilvánították. Szombathely kultu
rális életében tevékeny munkásságot fejt ki, 
több egyesület vezető tagja. Nagyobb tanul
mányutat tett Olaszországban, továbbá Ausz
tr iában, Német- és Franc iaországban. 

Kó'szeghy Árpád, nyűg. MÁV. felügyelő, 
szül. Bpest, 1869 aug. 31. Középiskoláinak 
elvégzése után az ál lamvasutak szolgálatába 
lépett. Szolgálati idejének kitöltése u tán el
ismeréssel nyugdíjazták. Jelenleg a bapt is ta 
egyház egyik legtevékenyebb tagja. Vallás
erkölcsi t anu lmánya ínak él. Egyházi zene
szerzéssel is foglalkozik. Legjelentősebb ze
nei műve: Milyenek voltak az őskereszté
nyek c. zenés képsorozat. 

Kőszegüiy József, ügyvéd, szül. Siófokon, 
1854 máj . 4. középiskoláit Veszprémben és 
Székesfehérvárott, jogi tanúim ánj'ait a bu
dapesti egyetemen végezte, ahol jogtudor i 
oklevelet szerzett. 1887. ügyvédi vizsgát tett. 
majd Veszprémben ügyvédi i rodát nyitot t . 
1886. kápta lani ügyvéd, 1888. egyházmegyei 
ügyvéd, majd 1900. alapítványi ügyvéd lett. 
Vármegyebizottsági tag, a városi képviselő
testület tagja, megyei és városi főügyész. 

Köisky Gábor, főtanácsos, a VII. ker. ka
pitányság vezetője, szül. Bpest, 1882 júl. 13. 
Középiskoláit és egyetemi tanulmányai t Bu
dapesten végezte, ahol jogtudori oklevelet 
szerzett. A nemzeti zenede végzett növendéke. 
Mint egyetemi hallgató, az egj'elemi kör iro
dalmi és retorikai szakosztályának volt el
nöke. 1908. a rendőrség szolgálatába lépett 
és mint a főkapitány személyi titkára, kezdte 
meg működését. 1911. a közlekedési rendé
szet élére állították, ahol nagyirányú szerve
zési munkálatokat hajtott végre. Az ország 
összes gépjárműveit átszámozhatta és meg
szervezte ezek nyilvántartását . A Károly ki
rály megkoronáztatása alkalmával foganato
sított forgalmi tervezet készítője és végre
hajtója K. volt. A közlekedési rendészettől 
1922-ben vált meg s különböző ker. kapitány
ságokhoz osztották be. 1929. a VII. ker. ka
pitányság vezetésével bízták meg. K. nevéhez 
fűződik az állambiztonsági megbízottak in
tézményének megszervezése is. I rodalmi te
vékenységet fejt ki. A magyar alkotmány és 
jogtörténet compendiuma c. műve kilenc ki
adást ért meg. Kitüntetései: a II. oszt. polg. 
hadiérdemkereszt, a koronás arany érdem
kereszt és , a vöröskereszt hadidíszítményes 
ezüst díszérme. 

Kíivít· Gyula, festőművész, szül. Verpelét, 
1883 márc 14. A Képzőművészeti Főiskolát 
Bpesten végezte, majd Münchenben és Pa
risban tanult. Külföldön két kitüntető okle
velet szerzett. 1909. rendezte első kiállítását 

Bpesten. 1914. A Ferenc József jubileumi 
díjjal jutalmazták. A háborúban tart. főhad
nagyként harctéri szolgálatot teljesített. Az 
ezüst és bronz Signum Laudis, az ezüst vitéz
ségi érem és a Károly-csapatkereszt tulajdo
nosa. 1919—27. Magyarországon több gyűjte
ményes kiállítást rendezett. Kitüntetései : 
1922. az Erzsébetvárosi Kaszinó díja, 1924. 
az Erzsébetvárosi Kaszinó aktdíja, 1929. a 
Lipótvárosi Kaszinó díja. Művészi egyénisége 
különösen az aktképeiben fejeződik ki. Mű
vészetét a századvégi realisztikus előadás jel
lemzi. Ismertebb művei: Fürdés után, Hiúság, 
Rajongók. 

Kövess Béla, felsőházi póttag, szül. Bpest, 
1871. Középiskoláit és egyetemi tanulmányait 
Bpesten végezte, majd ügyvédi vizsgát tett. 
1897. Bpesten ügyvédi i rodát nyitott . Csak
h a m a r előkelő pozíciót szerzett a fővárosi 
jogász tá rsada lomban. Tagja a Kúria ügyvédi 
tanácsának, a bírói és ügyvédi vizsgabizott
ságnak, elnökhelyettese a Bpesti Ügyvédi Ka
m a r á n a k és felügyelőbizottsági tagja a Ma
gyar Földhitel intézetnek. Ér tékes munkássá
gának elismeréséül 1922. a kormányfőtaná
csosi címmel tüntet ték ki. A felsőháznak a 
bpesti ügyvédi k a m a r a részéről póttagja. 

Kövesűy Géza, festőművész, szül. Bpest, 
1887 okt. 29. Középiskoláit és a Képzőmű
vészeti Főiskolát Bpesten végezte , majd 
Ausztria, Németország és Olaszország külön
böző városaiban folytatott tanulmányokat. 
1909 óta az Áll. Felsőipariskola tanára, 
1911—1914. az Iparművészeti Főiskolán ta
nított. A háború alatt mint főhadnagy harc
téri szolgálatot teljesített és az ezüst és bronz 
Signum Laudisszal, a I. o. vöröskereszt 
hadiéremmel, a II. o. német vaskereszttel, a 
bolgár hadiérdemkereszí tel és a török hadi
éremmel tüntették ki. Hazatérve a M. Kit. 
Operaház részére elkészítette az összes örö
kös tagok arcképeit. Jelenleg a Nemzeti 
Színház örökös tagjainak arcképeit rajzolja. 
Számos művészeti díjat nyert . Többek kö
zött: a Br. Kohner kompozíciós díjat, a 
Pállik-féle állatfestészeti díjat, az Intern. 
Studio gráf. díját, a Népéleti vízfestmény 
díját, az Első áll. gráf. díjat és az Első áll. 
vízfeslmény-díjat. Ezenkívül még számos 
kitüntető elismerésben részesült. Jelentősebb 
művei: Jártatás a Balatonban, Lovak a Ba
latonban, Gyülekeznek a vásárosok, Itatás 

í után, Hegyóriások, Fürdőzők a Balatonban, 
Vadászat, Olympus berkeiben, Tavasz 
(mennyezetkép) és a Nyár. Főleg figurális 
témájú kompozícióit, arcképeit dekoratív 
natural izmus, erőteljes színek jellemzik. A 
Szépműv. múzeum és a Székesfőv. múzeum
ban művei vannak. Számos társadalmi és 
kulturális egyesületben tevékeny szerepet 
játszik. A Magyar Képzőműv. Egyes., a Céh
beliek művészegyesületének, a Magyar Aqua
rell és Pasztell)estők Egyesületének, az Orsz. 
Képzőműv. Társ. törzstagja és választmá-



Kôveslig-ethy 317 Kramoliu 

Krammer-KasKonyi Károly, közgazdász, 
elnök-igazgató, szül. Szigetvárott, 1860 jan. 
16. Közgazdasági tanulmányainak elvégzése 
után rövidesen a Fővárosi Kereskedelmi 
Bank kötelékébe lépett, melynek Í892. már 
ügyvezető t i tkára volt. 1907. igazgatóvá, 1913. 
pedig vezérigazgató'-á nevezték ki. 1924. 
nyugdíjba vonult. K. éveken át publicisztikai 
tevékenységet is fejtett ki. A Budapest c. 
volt függetlenségi napi lapnak hosszú ideig 
külmunkatársa volt. Élénk részt vett a köz
életben is. 1892. többedmagával megalapí
totta a Saskört, melynek elnökhelyettese. 
1900. a szfv. törvényhatósági bizottságába 
választották. A Keresztény Nemzeti Pá r tnak 
ügyvezető elnöke volt, de az utóbbi időkben 
visszavonult és csak a közmunkatanácsban 
fejti ki értékes munkásságát . 1924. a kor
mányzó, érdemei elismeréséül, kormányfő
tanácsossá nevezte ki. 

nyának, valamint az Orsz. Rajztanárvizsgáió 
Bizottságnak tagja. 

Kövesligethy Radó, csillagász, egyet. ny. 
r. tanár, szül. Verona, 1862 szept. 1. Tanul
mányait a bécsi egyetemen végezte. 1883. az 
ógyallai csillagvizsgáló obszervatorának ne
vezték ki. 1890. egyet, m.-tanár, 1897. ny. r. 
k. tanár, 1904. a kozmográfia és geofizika 
ny. r. tanára lett. 1895. a Magy. Tud. Akadé
mia lev.-, majd 1909. r. tagjai sorába válasz
totta. Egyideig az ógyallai asztrofizikai ob
szervatórium aligazgatója volt. 1906. létesí
tette a Magyar Földrengést Számoló Intézetet 
és az Egyetemi Földrengési Obszervatóriu
mot. Az Association International de Sismo-
logie-nek megalakulásától feloszlásáig fő
titkára volt és K. képviselte a társulatot, va
lamint a hazai csillagászati tudományt 1914. 
a szentpétervári kongresszuson. Számos érte
kezése és tanulmánya jelent meg a különböző 
hazai és külföldi szakfolyóiratokban. Hatal
mas munkát írt a messinai földrengésről. 
Főbb munkái : Grundzüge einer theoretischen 
Spektralanalyse, Scismonomia, A világegye
tem. 

Kôrtvéïyessy Dezső, oki. gépészmérnök, 
isk. igazg., szül. Eperjes, 1887 nov. 20. Kö
zépiskoláit Eperjesen, a műegyetemet Buda
pesten végezte. Tanulmányainak befejezése 
után a Ganz és Társa gyárhoz került, majd 
1913. a m. kir. áll. felsőipariskola tanára 
lett Budapesten. Innen a pécsi áll. fémipari 
szakiskolába helyezték át, majd ismét a fő
városba került, mint a felsőipariskola ta
nára. A háború alatt teljesített szolgálataiért 
III. oszt. kat. érdemkereszt, kisezüst és bronz 
Signum Laudis, továbbá Károly-csapatkereszt 
kitüntetésekben részesült. 1927. kinevezték a 
szolnoki fa- és fémipari iskola igazgatójává. 
Mint szakkönyv- és szakcikkíró számos ér
iékes munkát alkotott. Szakkönyvei: Tech
nológiai táblák, Motorok. 

Krakker Kálmán, polgármester , szül. 
Pusztaszentjakab, 1880 júl. 15. Középisko
láit Vácott, egyet, tanulmányai t Bpesten és 
Kolozsvárott végezte, ahol jogtudori okleve
let szerzett. Közigazgatási pályáját mint váci 
kir. járásbírósági joggyakornok kezdte. 1906. 
Pest vm. aljegyzőjévé választotta. 1911. tb. 
főjegyző. 1920. vácijárási főszolgabíró lett. 
1922. nemzetgyűlési képviselővé választot
ták meg és 1924. Vác város polgármestere 
lett. 1921. Felsőgöd község díszpolgárává 
választotta, 1928. közéleti működésének el
ismeréséül kormányfőtanácsosi címmel tün
tették ki. Nevéhez fűződik a város kiépítése, 
vízművek létesítése, a város elhanyagolt 
pénzügyi helyzetének helyreállítása, iskolák 
és óvodák létesítése. A város társadalmi és 
közéletének kiemelkedő alakja. A váci Üri 
Kaszinónak, az Evezős- és Turistaegyletnek 
elnöke, a Kereskedők Egyesületének díszel-
nöke. A helyi lapoknak és a Vármegye c. 
folyóirat munkatársa. 

K r a m á r Jenő, egyet. m. tanár , gyeimek-
orvos, szül. Bpest, 1895 szept. 21. Középis
kolái elvégzése u tán a bpesti egyetemen or
vosi oklevelet szerzett. Működését az egye
tem élettani, majd kór tani intézetében kezdte 
meg. A háború alatt különböző harc te reken 
teljesített szolgálatot és megkapta a II. o. 
ezüst, valamint a bronz vitézségi érmet és 
a Károly-csapatkeresztet . A háború u tán a 
bpesti egyetem bakteriológiai intézetében 
tanársegéd lett, később Heim tanár oldalán 
a gyermekgyógyászatban specializálta magát , 
mint az Erzsébet Tudományegyetem gyer
mekkl in iká jának tanársegédje, majd ad
junktusa . 1924. megkapta a Rockefeller-ösz
töndíjat és Angliában, valamint Amer ikában 
folytatott t anu lmányoka t . 1927. a pécsi 
egyetemen a gyermekbetegségek kór tanából 
magán tanár i képesítést nyert . Élénk tudo
mányos működést fejt ki. Tapaszta la ta i ról 
a különböző hazai és külföldi szakegyesüle-
tekben és szaklapokban számolt be. 

Kramol in Ernő , kir. kúriai bíró, szül. 
Szekszárd, 1875 jan. 6. Középiskolai tanul 
mánya inak befejezése u tán a bpesti tud. 
egyetem jogi ka rának hal lgatója lett. 1896. 
a jog- és á l l amtudományok dok torává avat
ták. A magy. kir. á l lamrendőrség kötelékébe 
lépett. 1901. a bírói á l lományba minősítet
ték át. Előbb Erdélyben, majd az újpesti já 
rásbíróságnál , mint jegyző működöt t . 1906. 
járásbíróvá nevezték ki. 1911 tvszéki bírói 
minőségben a bpesti keresk. és váltótörvény-
székhez helyezték át, majd a munkásbiz to
sítási bíróság elnöki székét foglalta el. 1913. 
a munkásbiztosí tási bíróság, a munkásbiz t . 
felsőbíróság tanácselnöke lett, 1926. a Kú
riához bíróvá nevezték ki és a Kúria II. pol
gári tanácsába osztották be. Tanu lmányu ta t 
tett Európa számos országában. Tapaszta
latait szakirodalmi értekezésekben ismer
tette. A munkásbiztosí tással és a szolgálati 
jogviszonnyal foglalkozó cikkei szaklapok
ban jelennek meg. 
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Krátky István, főjegyző, polgármester
helyettes, szül. Nagykanizsa, 1888 dec. 25. 
Középiskoláit szülővárosában, egyet, tanul
mányai t Bpesten végezte. Államtudományi 
doktorá tusának megszerzése u tán 1914. 
Nagykanizsán főjegyzővé választották. 1923. 
ügyvédi vizsgát tett. A helybeli társadalmi 
és kulturális élet kiemelkedő alakja. A vár
megyei törv.-hat. biz. tagja, a Testnevelési 
Bizottság elnöke, számos egyesület választ
mányi tagja. Mint az Árvizsgáló Bizottság 
volt elnöke és a leventemozgalom vezetője, 
számos elismerésben részesült. 

Kratochwil Károly (szentkereszthegyi), 
a l tábornagy, szül. Kőszeg, 1869 dec. 13. Κ. 
Erdélyben nevelkedett, középiskolái u tán a 
bécsújhelyi ka tona i akadémiá t végezte. Mint 
hadnagy a hadi iskolába került . Mint vezér
kar i százados tanár volt a pécsi honvédhad
apród-iskolában és a Ludovika Akadémián. 
A háború előtt József főherceg udvar ta r tá 
sába voit beosztva. A háborúban , mint ez-
rendparancsnok harcolt Galíciában, és a 
Kapátok védelmében. A Doberdón, a Monte 
San-Michelen, San-Martino del Carson. 1918. 
mint dandárpa rancsnok harcol t a Piave mel
lett. 1918 nov. végén Kolozsvárra nevezte
tett ki erdélyi kerület i parancsnokká , itt 
megszervezte a székely hadosztályt és küz
dött Erdélyért . 1920. a románok letartóztat
ták. Nyolc hónapi sok megpróbál ta tás után, 
Kolozsvárott a r omán hadi törvényszék ügyé
sze a r omán állam biztonsága ellen elköve
tett büntet tél vádolta. 1920. végén tér visz-
sza Magyarországra. 1921 elején Debrecen
ben kör le tparancsnokká és 1922. végén al
tábornaggyá, majd a Hadtörténeti Múzeum 
igazgatójává nevezték ki. 1924. nyugdíjba 
helyeztetett. Azóta polit ikai tör ténelmi ku
tatásokat folytat a revízió érdekében. A há
ború alatt tanúsí tot t vitéz magata r tásáér t 
többször kitüntették. Megkapta a II oszt. ka
tonai érdemkeresztet a csillaggal, a II. oszt. 
vaskoronarendet a kardokka l és hadiékít
ménnyel, a Mária Terézia rend a rany vitéz
ségi érem tulajdonosa, stb. K. i rodalmi te
vékenységet is folytat. Számos cikket, tanul
mányt és értekezési írt az á ldat lan t r ianoni 
békeszerződés és a revízió kérdéseiről . A 
Magyar Külügyi Társaság elnöki tanácsának 
tagja, a Hadtörténelmi Múzeum Egyesüle
tének dísztagja és az Országos Iparművé
szeti Egyesület elnöke, a Műemlékek Orsz. 
Bizottságnak és a Nemzeti Szalonnak vá
lasztmányi tagja. 

Krause Dezső, erdőigazg., szül. Gödöllő, 
1878 febr. 17. Középiskoláit Bpesten, egyet, 
tanulmányai t a Selmecbányái erdőmérnöki 
és bányamérnöki főiskolán végezte. 1902. 
e rdőmérnökgyakornoknak nevezték ki a 
liptó-újvári főerdőhivatalhoz, 1906. pedig 
mint e rdőmérnök a gödöllői erdőhivatalhoz 
került . Egy ideig Bpesten, majd Isaszegen 
működött , ahol a M. Kir. Erdőhivatal veze
tője volt. Résztvett a háborúban és az ezüst 

és bronz vitézségi érmet, a Károly-csapatke-
resztet és a jubileumi emlékkeresztet kapta 
meg. 1928. ismét Gödöllőre került, ahol 1929. 
értékes erdőgazdasági működésének elisme
réséül a gödöllői erdőigazgatóság főnökévé 
nevezték ki. M. kir. főerdőtanácsos, a gö
döllői egyháztanácsnak és az iskolaszéknek 
tagja, a Mentőegyesület alelnöke, a Járási 
Közművelődési Egyesület alapító tagja. 

Krausz Nándor, nagykereskedő, szül. Bán-
hida, 1880. A tatatóvárosi kereskedelmi élet 
jelentékeny tagja. A város közéletében tevé
keny szerepet játszik. A Tóvárosi Kereske
delmi és Iparbank igazgatója, a Tatai és Tó
városi Takarék választm. 4agja. A Szentegylet 
pénztárosa, az izr. hitközség képv.-test. tagja, 
az Omke kerületi választmányának tagja. 

Krausz Simon, bankár , szül. Bpest, Wi. 
Kereskedelmi iskolai tanulmányainak befeje
zése u tán bankszolgálatba lépett, ahol egész 
rövid idő alatt ki tűnő pozícióra tett szert. 
26 éves ko rában Bettelheim Miksával bank
üzletet alapított . Hata lmas pénzügyi koncep
ciója és zseniális üzleti ötleteinek merész 
végrehajtása révén csakhamar a legismertebb 
bankemberek egyike lett, ak inek nevét nem
csak Magyarországon, hanem az egész kon
tinensen, sőt tengerentúl is ismerik. Egész 
fiatalon választották be a bpesti tőzsde ta
nácsába, ugyancsak ifjan lett tagja a szfőv. 
törv.-hat. bizottságának is. 1924. a szakmá
ban már vezetőszerephez jutott cégétől meg
válva, az Angol-Magyar Bank alelnöki pozí
cióját foglalta el, amely minőségben 1927-ig 
működöt t a bank kötelékében. Az Angol-
Magyar Bank kötelékéből kiválva, Krausz 
Simon bankház r.-t. önálló cége alatt foly
tat ta bankár i működését és bankjának érde
keltségébe több hata lmas ipari vállalatot si
kerül t bevonnia. 1929. a nyomasztó súlyos 
gazdasági helyzet Krausz cégét átmeneti za
varba hozta, amelyet azonban cégének érdek
körébe tartozó értékek liquidálásával sikerült 
kiküszöbölnie. 

Kray István (báró, ifj. krayovai és topo
lyai), min. osztálytanácsos, orszgyűl. képv., 
szül. Lőcse, 1887 dec. 18. A bpesti egyetemen 
á l lamtud doktorá tus t szerzett, majd képzett
ségét a montpel l ier i egyetemen bővítette. 
1914. a bécsi kab ine t i rodában fogalmazó, 
majd később udvar i t i tká r lett. Mint ilyen a 
hábo rúban Károly k i rá ly kíséretében járta 
végig a frontokat . A h á b o r ú u tán Európának 
majdnem minden á l lamát beutazta. 1923. 
a népjóléti minisztériumban osztálytanácsos 
és az állami lakásépítési osztály vezetője lett.. 
Különböző napi lapok és folyóiratok számos 
cikkét közölték. A zalaegerszegi kerület vá
lasztotta orszgyűl. képviselővé, egységespárti 
p rogrammal . 1928. Gömbös Gyulának honv. 
á l lamt i tkár rá tör tént kineveztetése miatt az 
egységes pár tból kilépett . Az aranygyapjas
rend címernöke és nagyszámú hazai és kül
földi rendjel bir tokosa. 
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Krayzell Miklós, tvszéki tanácselnök, 
szül. 1878 okt. 30. ősei a XV. század elején 
vándoroltak be Németországból. Elődei leg
inkább lelkészi és honorációs pályán mű
ködtek. K. Eperjesen végezte középiskoláit 
és jogi tanulmányait. 1900. lépett közszolgá
latba. 1912. helyezték Budapestre, hol 
1919-ig a büntető törvényszéken működöt t . 
Innen, a kommün bukása után, az igazság
ügyminisztériumba rendelték. 1920. a nem
zeti kisebbségek minisztériumába, majd a 
miniszterközi sajtóellenőrző bizottságba kül
döttek ki, mely idő alatt a táviratellenőrző
bizottságban is dolgozott. 1921. a bírósághoz 
helyezték vissza és 1923. tanácselnökké ne
vezték ki. A háborúban mint főhadnagy be
vonult és hosszabb időt töltött a fronton. K. 
annak idején a hírhedt Márffy-féle bombaper 
ítéletszerkesztő bírája volt. Utóbbi időkben 
a büntető törvényszéken a közlekedési bal
esetek ügyében ítélkezik és szaktanácsa élén 
lényegesen hozzájárult az e téren sokáig 
ingadozó bírói gyakorlat egyöntetűségének 
megteremtéséhez. Megszüntette a hívatásos 
gépkocsivezetők és az úrvezetők között a 
minősítés tekintetében kifejlődött antiszociá
lis gyakorlatot és teljes mértékben érvénye
sítette a törvény előtt való egyenlőséget. Az 
evangélikus hitéletben is élénk szerepet visz. 
K. nevéhez fűződik a budapesti Bécsikapu-
téri templomban létesített rádióistentiszte
letek megvalósítása. Jogi és egyházi ügyek
ben számos cikket és t anu lmányt írt külön
böző szaklapokba. 

Kreesányi Kálmán, állami*, tanácsos, a 
Dunai ker. kapitányság és a rendőr i gyer
mekbíróság vezetőhelyettese, szül. Budapest, 
1890 dec 25. Tanulmányai t Bpesten végezte, 
ahol államtudományi doktorá tus t szerzett. 
Tanulmányai elvégzése u tán rendőr i pá lyára 
lépett. Először a toloncügyosztályban telje
sített szolgálatot, majd 1914. bevonult , mint 
hadnagy, 1917-ig teljesített szolgálatot a 
fronton. Leszerelés u tán a II. ker. kapi tány
ságon, majd a főkapitányságon, azután a TIT. 
ker. kapitányságon működöt t . 1927 óta a 
dunai kapitányság h. vezetője. 

Krenedits Sándor, főjegyző, szül. Veres
egyház, 1877 dec. 15. Középiskolai tanulmá
nyait Bpesten végezte. 1896. gyakornoki mi
nőségben Mogyoródon kezdte meg pályafu
tását. 1898. Rákosszentmihályra került, mint 
aljegyző. 1903. vezető jegyzővé választották. 
Községe fejlesztése érdekében jelentős mun
kát fejtett ki. A helyi r. k. egyház világi el
nöke, a Pestvármegyei Jegyző egyesület ügyv. 
alelnöke. Pest vármegye törv.-hatóságának 
26 éve tagja. 

Krepuska Géza, egyet. ny. τ . tanár , a fü
lészeti klinika igazgatója. Több hazai és kül
földi tudományos egyesület tagja, szül Bu
dapest, 1861 szept. 5. Középiskoláit és egyet, 
tanulmányait Bpesten végezte. 1888. orvosi 
oklevelet szerzett. Ugyanezen évben az» I. sz. 

bonctani intézet tanársegéde volt. Különösen 
a fül bonc- és szövettanával foglalkozott. 
Fülgyógyászati ismereteit Bécsben, Politzer, 
Gruber és Urbantschitsch tanároknál egészí
tette ki. Később Bpest közkórházaiban mint 
rendelő fülorvos teljesített szolgálatot. 1896. 
a fülgyógyászatból egyet, m.-tanári képesí
tést nyert. 1909. a Szent Rókus-kórház ren
delő-, majd főorvosává nevezték ki. 1913. 
egyet. ny. rk., 1919. egyet. ny. r. t anár rá ne
vezték ki. Rendkívüli szakirodalmi tevékeny
ségének eredménye a modern fülgyógyászat 
egész te r rénumára kihatással van. Tanulmá
nyai és szakcikkei az Orvosi Hetilapban, a 
Kir. Orvosegyesület Évkönyveiben, a Szak
orvosok Egyesületének Évkönyveiben, a Szé
kesfőváros Közkór házainak Évkönyveiben, a 
Bpesti Orvosi Újság fülészeti mellékletében 
és a különböző magyar- és németnyelvű szak
lapokban jelennek meg. Az Igazságügyi Or
vosi Tanács és a Munkásbiztosító Felsőbíró
ság orvosi előadója. 

Kreybig Rudolf (madari) , ny. tábornok. 
szül. Beszterce, 1874 máj . 27. Középiskoláit 
Szegeden, a Lud. Akadémiát Budapesten és a 
hadiiskolát Bécsben végezte. Tanulmányainak 
befejezése u tán a pécsi III. lov. dandár ve
zérkari tisztje volt, majd a honvédminiszté
r ium szervezési osztályába került. Később, 

| mint a honv. közp. lovasiskola tanára műkö
dött. A háború alatt báró Rohr tábornagy 
szárnysegéde volt. Az olasz harctéren a föl
derítő ügyek vezetésével bízták meg. 1915. a 
galíciai fronton működő 10. miskolci ezred 
3. zlj. parancsnokságát , majd a 16. honv. gy. 
e. parancsnokságát vette át. 1916. a 19. 
pécsi ezred élére került és a kapuli súlyos 
harcokat vezette. 1918. Bécsben a magyar
országi tart. tisztek egyesületeinek megszer
vezésére kapott megbízást. Buzgó tevékeny
séget fejtett ki a Magy. Hadviseltek Szövet
ségének megalapításában. A kommunizmus 
és román megszállás alatt megszervezte a 
szolnokmegyei dandárt , u tána a szolnokme-
gyei katonai parancsnokságot A k o m m ü n 
alatt ellenforradalmi tevékenységéért halálra 

j ítélték. Egy budapesti vádbiztos mentette meg. 
1920. Tolna vmegye kat . parancsnoka lett. 
1921. a vámőrség megszervezésével bízták 
meg. Ennek befejezése után nyugdíjba vonult. 
A kat . érdemkeresztnek, a vaskoronarendnek, 
a Lipót-rendnek, a német vaskeresztnek és a 
II. o. kat. érdeméremnek tulajdonosa. A Turul 
Magy. Orsz. Biztosító igazg. és a Cserkész
nagytanács tagja. 1925-ben pénzügyminisz
teri koncesszió alapján egy az egész világra 
kiterjedő külföldi dobányárubehozatal t szer
vezett meg. Katonai szakcikkei a napilapok
ban jelentek,, meg. 

Kricsfalussy Mihály (darvai és krics-
falusi), nyűg. helyettes á l lamti tkár , szül. 
Kricsfalva, 1867. Középiskoláinak elvégzése 
után a bpesti műegyetemen mérnöki okle
velet szerzett, majd az á l lamvasutak szolga-
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la tába lépett. Innen a kereskedelemügyi mi
nisztér ium műszaki szakosztályába került . 
1919. min. tanácsossá, 1925. pedig h. ál lam
t i tká r rá nevezték ki. Mint a vasúti műszaki 
osztály főnöke, értékes tevékenységet fejtett 
ki a MÁV. újjászervezése körül . 1927. nyu
galomba vonult. A magyar vasútügyek kö
rül kifejtett érdemes munkásságának elis
meréséül többek között a Ferenc József-
rend középkeresztjével és a II. o. polgári 
hadiérdemkereszt tel tüntet ték ki. 

Kriegsau Emil, r. kat. plébános, pápai 
kamarás, szül. Miskolc, 1881 szept. 19. Kö
zépiskoláit Bpesten, teológiai tanulmányai t 
Esztergomban végezte. 1908. pappá szentel
ték. Papi működését Esztergomban kezdte 
meg, mint káplán. 1910. hitoktatói minő
ségben Bpestre került és különböző iskolák
ban működött . Egy ideig a Szent László Tár
sulat titkári és az angyalföldi kisegítő-temp
lom lelkészi teendőit végezte. A Kat. Mun-
kásnő-Egijesület volt elnöke. 1919. Zebegény-
ben választották lelkésszé, majd Bpestre ke
rült, ahol városmajori adminisztrátorrá, 1923. 
plébánossá nevezték ki. Vallásirodalmi tevé
kenységet fejt ki, cikkei különböző egyházi 
lapokban és folyóiratokban jelennek meg. 

Krisch Jenő, felsőkeresk, isk. igazgató, 
szül. Késmárk, 1882 dec. 29. Középiskoláit 
szülővárosában és Debrecenben végezte, majd 
a budapesti egyetemen szerezte meg tanár i 
oklevelét. Mint gyakorló tanár 1907. Brassó
ban kezdte meg működését . 1908. a veszpré
mi áll. felső kereskedelmi iskolához rendes 
tanárrá nevezték ki. 1911. a fiumei áll. felső 
kereskedelmi iskolához került , ahol részvett 
a fiumei m. kir. kiviteli akadémia megalapí
tásában, amelynek 1916-ig tanára volt. Ek
kor a székesfőváros szolgálatába lépett, ahol 
1923-ig felső kereskedelmi iskolai, keleti ke
reskedelmi akadémiai tanár és közgazdasági 
egyetemi előadói minőségben működött . 1921 
óta Budapest Székesfőváros Egyéves Keres
kedelmi Akadémiai Tanfolyamának, 1923 óta 
pedig a Gróf Széchenyi István Felső Kereske
delmi Iskolának igazgatója. 1920. dr. Hayde 
Gy. h. á l lamti tkárra l együtt megszervezte a 
szűkebb hazától elszakadt, az összes szepességi 
társadalmi rétegeket felölelő Szepesi Szövet
séget. Megszervezte a Szepesi Szövetség Diák
otthonát . Az Országos Ipari és Kereskedelmi 
Oktatási Tanács tagja, A Kereskedelmi Is
kolai Tanárok Orsz. Egyesületének, a Keres
kedelmi Oktatásügyi Nemzetközi Egyesület 
Magyar Osztályának, a Magyar Nemzeti 
Szövetségnek, a Társadalmi Egyesületek Szö
vetségének és a Kárpát-Egyesület Szepesi 
Osztályának választmányi tagja, a Szepesi 
Szövetség és a Késmárki Diákszövetség ügyv. 
elnöke, a Turáni Társaság rendes tagja, a 
Magyar Revíziós Liga igazgatóságának tagja. 
A Révai Kereskedelmi Lexikon munkatársa . 
A Magyar Kereskedelmi Levelezés c. tankönyv 
társszerzője. Egyéb munká i : Kereskedelmi 

ismeretek felső kereskedelmi iskolák számára. 
Kereskedelmi Levelezés. Bevezetés a világ
kereskedelembe. A Késmárki Diákélet emlék
könyve. 

Kristóf József, gimn. igazg., szül. Fülöp-
I szállás 1873 febr. 23. Középiskoláit Kiskun

halason, az egyetemet Bpesten végezte, ahol 
középisk. tanár i oklevelet nyert . Tanulmá
nyainak befejezése u tán a halasi ref. főgim
náz ium taná ra lett. 1924. az intézet igazga
tójává választot ták. Értékes pedagógiai mun
kássága számos el ismerésben részesült. Több 
kul turá l is és t á r sada lmi egyesület vezető
tagja. 

Kriston Endre , segédpüspök, apát, egri 
kanonok, szül. Kemecse, 1877 ápr. 15. A kö
zépiskolát Egerben végezte, majd ugyanott 
hallgatta a teológiát is. 1899. áldozópappá 
szentelték. Ezután egy évig Kaiban működött, 
mint káplán, majd Egerben hitoktató és szé
kesegyházi hitszónok lett. 1902. Samassa Jó
zsef udvarába került, előbb mint iktató, majd 
mint levéltáros, szentszéki jegyző és érseki 
titkár. 1914. Szmrecsányi érsek pápai kama
rássá neveztette ki és ugyanakkor irodaigaz-
galóvá léptette elő, 1917. egri kanonok, 1919. 
boldvai c. apát, 1923. pedig gerasai címre 
felszentelt segédpüspök lett. Sokat dolgozott 
a népies irodalom terén. Munkái főként az 
Egri Népkönyvtárban jelentek meg. Elnöke 
az Egri Egyházmegyei Irodalmi Egyesületnek, 

Kriszí Lajos, városi íosiiámvevő, szül, 
1888 jan. 30. Középiskoláit Bpesten végezte 
és 1907. Újpest város szolgálatába lépett. 
Évek hosszú során át volt polgármesteri tit
kár, a személyügyek előadója. 1926. fő
számvevővé nevezték ki. Az U. T. E. alel
nöke s a Stefánia Szövetség igazgatósági 
tagja. 

Kriszt ián Imre, kisgazda, orszgy. képv., 
szül. Kápolna, 1881. Iskoláinak elvégzése 
u tán húszholdas bir tokán gazdálkodott és 
hentesüzletet nyitott. Községének közéleté

ben már hosszabb ideje tevékeny részt vett. 
A vmegyei törv.-hat. bizottságnak 20 éve 
tagja, a Hevesmegyei Földműves Szövetsé
get K. szervezte meg. Amikor Mayer János 
földművelésügyi miniszter a kápolnai kerü
let mandá tumáró l lemondott , az időközi vá
lasztásokon bekerült a par lamentbe, egysé
gespárti programmal . 

Kriszites Sándor, egyet, tanár , szül. Buda
pest, 1890 jan. 15. Egyetemi tanulmányait 
Bpesten végezte. 1912. a Fővárosi Könyvtár 
szolgálatába állott, felsőfokú könyvtári szak
vizsgát tett és 1916. könyvtárnokká nevezték 
ki. 1918. a Területvédö Liga főtitkári tiszt
jére választották meg, később a Magy. Nem
zeti Szövetség főtitkára lett. A proletárdikta
túra bukása után egyideig a sajtófőnök he
lyettese volt, majd Par isban a békedelegáció 
munkála ta iban vett részt. 1920. a bpesti egye
temen a politika magántanárává képesítet
ték. 1922. a londoni Sociológiai Társaságban 
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ós az oxfordi egyetemen tartott előadásokat 
a magyar kérdésről. 1922—26-ig a tudomány
egyetem közgazdasági fakultásán a nemzet
közi jog és külpolitika meghívott előadója 
volt. 1926. a pécsi egyetem jog- és ál lamtudo
mányi karára a politika és jogbölcselet ny. 
r. tanárává nevezték ki. 1923 óta a Magyar 
Sociographiai Intézet igazgatója. Pontosabb 
munkái: Nemzet és állam, A jogerő hatásai 
és érvényesülésének korlátai a közigazgatás
ban, A békeszerződés revíziója. 1916. Hunga
rian Review, 1920—24-ig a The Hungarian 
Nation c. havi folyóiratot szerkesztette. 1924-
től a Társadalomtudományi Bibliográphia 
és a Magyar kormányzati Bibliográphia éven
ként megjelenő kötetei K. szerkesztésében je
lennek meg. 

Krisztinkovich Ede, ny. á l lamti tkár , szül. 
Kaposvár, 1859 márc. 25. Jogi tanulmányai
nak befejezése után a Kúria semmítőszeki 
osztályán lett gyakornok. 1882. a közmunka 
és közlekedésügyi, 1889. pedig a földműve
lésügyi minisztériumba osztották be. 1904. 
min. tanácsos és a földműv. minisztérium 
berlini gazdasági szaktudósítója lett. 1894. 
megindította és két éven át szerkesztette a 
négy nyelven kiadott Néplapot, valamint a 
Magyarország földmüvelése c. munká t is. A 
Yíziutakról c. könyvét a Magy. Tud. Aka
démia nagydíjával tüntette ki. A szakkérdé
seken kívül a szépirodalmat is művelte és 
Harang álnév alatt A bűn és Húsvét c. regé
nyei jelentek meg. Történelmi munkája : A 
magyar szabadságharc története. Államtitkári 
íangban vonult nyugalomba. 

Kritza István, a felsőkeresk. isk. tanár
képző int. gyakorló iskolájának igazgatója, 
szül. Bukarest, 1872 jan . 2. Középiskolai ta
nulmányainak befejezése u t án Bécsben, 
Antwerpenben, majd Bpesten folytatta fő
iskolai tanulmányai t . 1896. t anár i oklevelet 
nyert. 1896. a fiumei ker. isk. r. t anára , majd 
címzetes igazgatója volt, később az intézet 
igazgatója lett. 1912. szervezi meg a fiumei 
magy. kir. kiviteli akadémiát s annak igaz
gatója 1920-ig. 1922 óta a Felső Kereske
delmi Iskolai Tanárképző Int. gyakorló felső 
kjresk" iskolájának igazgatója. 1926—1927. a 
felső keresk. iskolák kir. főigazgatója. A 
Közgazdasági Egyetem előadója, revizor és 
hites tvszéki szakértő, az Országos Ipari és 
Kereskedelmi Oktatási Tanács előadója. 
Szakcikkeit a bel- és külföldi lapok közlik. 
Olasz nyelven is írt tankönyvet . 

Krompaszky Miksa, g imnáziumi igazg., 
tankerületi kir. főigazg., szül. Palóc, 1881. 
Középiskoláit Ungváron és Baján, egyetemi 
tanulmányait Bpesten végezte, ahol tanári 
oklevelet szerzett. Tanár i szolgálatát vidéken 
kezdte, ahol éveken át felelős szerkesztője 
volt az Üjvidéki Hírlap c. politikai lapnak. 
1U10. Bpestre helyezték át a bpesti tankerü
leti főigazgatósághoz. 1918. középiskolai 
igazgatóvá nevezték ki és 1923. a tankerületi 

kir. főigazgatói címmel tüntették ki. 1924. a 
Középiskolai Sportszövetség miniszteri biz
tosa lett, 1925. az V. ker. áll. Berzsenyi Dá
niel reálgimnázium élére került. Különböző 
lapokban élénk publicisztikai működést fejt 
ki. Az O. T. T. tagja. Nevéhez fűződik a 
magyar ifjúsági sport teljes átszervezése. A 
Ferenc József-rend lovagkeresztjével tüntet
ték ki. 

Krommer Béla, főjegyző, szül. Bpest, 1881 
szept. 29. Középiskoláit és a közig, tanfolya
mot a fővárosban végezte. 1905. Adrány, 
majd 1920. Ecser jegyzője lett. A község fej
lesztésében tevékeny részt vett. Működésének 
eredménye az országútnak műút tá történt 
átépítése. A Jegyzők Egyesületének tagja. 

I Kronberger Emil, Haiti köztársaság 
konzulja, a M. Ált. Takarékpénztár igazga-

i tója, szül. Budapest, 1891 máj . 22. A Keres-
I kedelmi Akadémia elvégzése u tán Svájcban 
j és Angliában folytatta tanulmányait , majd 
I Amerikába került, ahol 7 esztendőn át a 
! bankszakmában dolgozott. ! 

Krúdy Andor, min. tan., jogügyi igazg., 
\ szül. Szécsény, 1872. A budapest i egyetemen 
| szerezte meg jogi doktorá tusá t , majd ugyan-
j csak Bpesten az ügyvédi oklevelét. 1893. lé-
| pett igazságügyi szolgálatba, a bpesti kir. 
j törvszéken joggyakornok lett. 1897. a kir . 
í k incstár i jogügyi igazgatósághoz lépett át, 
! ahol 1921. min. tanácsossá, 1928. igazgatóvá 
i nevezték ki. Működésében főként telepítési 
I és vízjogi, majd a budapest i kereskedelmi 
| és ipari kikötő létesítésével összefüggő jogi 
í kérdésekkel foglalkozott. Művészi tevékeny-
: séget is fejtett ki. A budapesti filharmonikus 
í zenekarban több hangversenyen vett részt, 
! mint c imbalomjátékos, s c imbalomra sok 
| operettet és magyar dalt ültetett át. Szerze-
i menyeit a Bárd F. és társa, valamint a Ró-
I zsavölgyi és társa cégek adták ki. 

Krúdy Gyula, író, szül Nyíregyháza, 1878. 
ι Tanulmányainak befejezése után mint vidéki 
j újságíró kezdte pályafutását. Később Buda-
| pestre került, ahol több napilap munkatá r -
| saként működött . Első novellái a különböző 
| hír lapok és folyóiratok hasábjain tűntek fel. 

Szinbád utazása c. beszélyes ízű regényével 
ara t ta első komoly sikerét. Egyike a legter
mékenyebb magyar í róknak. Í rásainak meg
számlálhatatlan sokasága került a közönség 
elé. A régi magyar nemesi élet álmodozó 
krónikása. Kóbor lovagok, rajongó szerel
mesek és mámoros borozgatások mintegy 
vége-nélküli á lomban vonulnak fel romant i 
kus írásaiban. Akit minden korcsmából ki
dobnak c. munká jának Loncsos nevű alakja 
a magyar irodalom figuráinak egyik legérde
kesebb és legmesteriebben megalkotott pél
dánya. Stílusa zamatosán magyaros és ál-

: landó nyugalommal, szinte deliriumos biz-
j tonsággal hömpölyög, önál ló művei: Buk-
í fene, Bűvös asszony, A podilini kísértet, 
I Napraforgó, Víg ember bús meséi, A tegna-
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pck ködlovagja, Szinbád feltámadása, A vö
rös postakocsi, A bűvös erszény, Esti út, Ha
vasi kürt, Hét bagoly, Magyar tükör, Az úti
társ, Rózsa Sándor. A Nyugat c. folyóirat 
munkatársa . 

Krupka András, f i lmlaboratór ium-tulaj
donos, szül. Nagyvárad, 1878 jun. 30. Közép
iskoláit szülővárosában, a színiiskolát Buda
pesten végezte. 1911. a Király Színház és a 
Magyar Színház tagja lett. 1913. rendezte az 
első magyar filmszkeccset Karinthy Frigyes 
szcenáriumára. Több filmen, közöttük Petőfi 
Apostolában főszerepet játszott. 1915. alapí
totta meg az első magyar filmlaboratóriu
mot, amely úttörő munkát végzett a külföldi 
filmeknek magyar szöveggel való illusztrá
lása terén. 

Krusnyák Károly, festőművész, szül. Kvi-
zsevác, 1889 nov. 2. Középiskoláinak befeje
zése után az Iparművészeti Főiskolát Bpesten 
végezte. Nagyobb alkotásai: Júlia szép leány, 
Asszony gyermekével, Családi kör, Asztaltár
saság, Vasárnapi készülődés, Munkaközben, 
Konyhában. Legnagyobb méretű kompozí
ciója: Keresztről levétel. Az állam Interieur-
ben c., a Székesfővárosi Múzeum pedig Asz
taltársaság c. képét vásárolta meg. Képeit a 
Harkányi báró-díjjal, a Rökk Szilárd-díjjal, a 
Fészek-díjjal, a Vaszary-díjjal, Wahrmann-
díjjal, kitüntető elismeréssel és az Ipolyi-díj
jal tüntették ki. Figurális kompozíció- és 
magyar genre-festő. Konzervatív; mély színek
kel dolgozik. 

Krüger Aladár, ügyvéd, orszgyűl. képv. 
szül. Nagyvárad, 1878 okt. 1. A kolozsvári 
és budapesti egyetemek jogi ka rán végezte 
tanulmányait . Az ügyvédi vizsga letevése után 
Nagyváradon ügyvédi gyakorlatot kezdett. A 
Tiszántúl c. politikai napi lapnak tíz éven át 
volt a szerkesztője. A nagyváradi Szigligeti 
Irodalmi Társaság alelnökévé választották. 
A nagyváradi Társadalomtudományi Társa
ság 1913. rendezett két napig tartó vitájá
ban a nemzeti álláspont vezérszónoka volt 
Jászi Oszkárral és Goldis Lászlóval szemben. 
Nagyvárad társadalmi és politikai mozgal
maiban élénk szerepet töltött be. Hosszú 
ideig tartó tanulmányutat tett Európa külön
böző országaiban. Számos értekezése és cikke 
jelent meg napilapokban és folyóiratokban. 
Főbb önálló munkái : Az esküről, A régens-
ség a magyar közjogban, Az általános vá
lasztójog, A becsület védelme, Az alapítvány. 
Orgonaszó címmel verses kötete jelent meg. 
1920. a r omán megszállás alatt a r ománok 
fogságba vetették, minek folytán elme
nekült Nagyváradról és Budapestre jött. Egy 
ideig az Uj Nemzedék szerkesztője volt, majd 
később ügyvédi gyakorlatát folytatta tovább. 
A biharnagybajomi választókerület 1926-ban 
az egységespárt programmjával országgyűl. 
képviselővé választotta. 

Kubinyi Géza, ál lamr. tanácsos, az I. ker. 
kapitányság vezetöhelyettese, szül. 1887 febr. 

Kukán 

9. Középiskoláit Rozsnyón, Nyíregyházán és 
Sátoraljaújhelyen végezte. Az eperjesi jog
akadémián ál lamtud. államvizsgát tett és Ko
lozsvárott doktorátust szerzett. 1911. a bpesti 
főkapitányságon kezdte meg rendőri műkö
dését, majd különböző ker. kapitányságokon 
teljesített szolgálatot. A háború alatt az ár
drágító ügyekben eljáró bíróság rendőri ki
rendeltségének vezetője volt. Az októberi for
radalom kitörése napján, mint a központi 
ügyelet vezetőjét, a for radalmárok letartóz
tatták. A tanácsköztársaság ura lma alatt sok 
üldöztetésnek volt kitéve, mer t József fő
herceget és családját a lakásán rejtegette. A 
terroristák elfogták és a forradalmi tvszék 
két ízben halálra ítélte. A forradalom után 
a fegyelmi osztály h. vezetője lett. Később 
az egész ország területére kiterjedő fegyver
kuta tó bizottságot vezette. Utóbb mint r.-ta-
nácsos az V. ker. kapi tányság h. vezetője 
lett. Az Orsz. Magy. Rendőrkutya Egyesüld 
ügyv. elnöke, a Magy. Dobermanosok alel
nöke, a R. A. C. alapító tagja, a Bpesti Polg, 
Lövészegyesület vezető tagja, a Rozsnyói 
öreg Diákok Szövetségének alelnöke. Fő
városi és vidéki lapokban sok érdekes sport
vonatkozású, a kutyatenyésztés körébe vágó 
és rendőri cikket írt. 

Kubinyi Sándor, festőművész, grafikus, 
szül. Debrecen, 1875. Középiskolái befejezté
vel Münchenben folytatott művészeti tanul
mányoka t . A színes l inóleummetszet terén 
újszerű és érdekes eredményeket ért el. Hal
vány színekkel nyomott , figurális kompozí
ciókkal keltet te fel különös mértékben &i 
érdeklődést . 1911. Bpesten grafikai díjat 
nyert . Hosszú ideig dolgozott a bel- és kül
földi képeslapoknak. 

Kugel János , ügyvéd, ka tona i védő, szül, 
Losoncon, 1884. Középiskolái u tán a kolozs
vári egyetemen végezte jogi tanulmányait 
és 1907. u. o. szerzett doktori oklevelet. 
Ügyvéddé 1910. avatták. K. védte a hírhedt 
Léderer Gusztávot. Többször szerepelt a ka
tonai bíróság előtt különböző kémkedési 
ügyekben. A háborút mint százados küz
dötte végig és az I. és II. osztályú Signum 
Laudist, a III. osztályú katonai érdem
keresztet és a II. oszt. bajor lovagkeresztet 
kapta meg. 

Kuhn Károly, vállalkozó, szül. Budafok, 
1877 márc . 26. Iskolai t anu lmánya i t szülővá
rosában végezte, majd atyja üzletébe lépett, 
később fuvarozási vállalatot létesített. A há
ború alatt harctér i szolgálatot teljesített és 
mint rokkan t tért haza. Ezen idő óta buda
foki vál la la tában fejt ki eredményes tevé
kenységet. A várospoli t ikának számottevő 
egyénisége, képviselőtestületi tag és számo» 
helyi gazdasági és kul turá l i s egyesület veze
tőségének tagja. 

Kukán Géza, festőművész, szül. Érsek
újvár, 1890. máj 1. Középiskoláit szülőváro
sában végezte, majd festészeti tanulmányo-



Kulin 323 Kun 

kat folytatott a bpesti akadémián. München
ben és Parisban képezte tovább magát. Első 
képét, Bácsi a műteremben, 1909. a Műcsar
nokban állította ki. Résztvett a müncheni 
Glaspalast kiállításain. Külföldről hazatérve 
Benczúr tanítványa lett és ál landó kiállítója 
volt a Képzőművészeti Társulat tár latainak, 
ahol a Kohner-díjat, a Ráth György-díjat, a 
Halmi Artúr-díjat, Rudics-díjat, Budapest 
székesfőváros díját, a kis állami aranyérmet 
és kitüntető elismerést nyert . Megfestette 
Károly király arcképét a királyi palota ré
szére. Horthy Miklósról, Barclay angol kö
vetről és az arisztokrácia számos tagjáról 
festett portréi közismertek. Két tanulmánya 
a Szépművészeti Múzeum tu lajdonában van. 
Portréiban a lelkiség jellemzésére törekszik. 
Művészeti eszménye: a képzőművészet alapja 
a forma, a rajz és ősforrása a természet. 

Kulin Imre (bánhegyesi), táblai tanács
elnök, szül. Érendréd, 1861 márc . 1. Közép
iskoláit Nagykárolyban és Debrecenben vé
gezte, majd Debrecenben jogtudományi ál
lamvizsgát tett. 1884. Budapesten letette a 
bírói vizsgát. Pályáját 1881. a má ramaros -
szigeti tvszéknél kezdte meg, mint aljegyző. 
1885. a zilahi tvszékhez jegyzővé nevezték 
ki, majd 1887. a szilágysomlói já rásb í róság 
albírája lett. A következő évben a zilahi já
rásbírósághoz helyezték, a h o n n a n 1891. a 
tvszékhez ment át, mint bíró, 1902. í télőtáb
lai bírói címmei és jelleggel ruház ták fel és 
97. erzsébetvárosi tvszékhez helyezték. 1909. 
kinevezték a debreceni tvszék elnökévé. 
1914, a kassai tábla tanácselnöke lett, ahon
nan 1919. a debreceni táblához helyezték át. 
Ezïdôszerint a debreceni kir. í télőtábla egyik 
polgári tanácsának vezetője. Élénk részt 
vesz a ref. egyház életében, mint egyházme
gyei gondnok és megyéjét úgy az egyházke
rületben, mint az Egyetemes zsinatban kép
viseli. Tagja volt Szatmár megye tvhat. bi
zottságának. Érendrédi és dengelegi bir
tokát a románok kisaját í tot ták. 

Kuliner Gyula, nagykereskedő, szül. 
Makó, 1871 okt. 17. Középiskoláit szülővá
rosában végezte. 1910. Bpesten önálló ék
szernagykereskedést nyitott. 1925. elnöklete 
alatt alakult meg a tőzsde-jellegű Ékszer
csarnok, ahol azóta is nagy szaktevékenysé
get fejt ki. A pesti izr. hitközség elöljárója, 
az Erzsébetvárosi Kaszinó, az Ékszerészek 
Orsz. Szövetsége alelnöke, az Omike gyer
meknyaraltatási akció elnöke, az Omke igaz
gatósági tagja, stb. Számos szakcikke jelent 
meg. 

Kulinyi Ernő, író és h í r lapí ró , szül- Sze
ged, 1893 jún. 18. Középiskolai tanulmá
nyait Szegeden, a jogot pedig a bpesti tud. 
egyetemen végezte, majd hír lapíró lett. 
Munkatársa volt a Pesti Napló, majd a Ma
gyar Színpad c. lapoknak. Intenzív irodalmi 
munkásságot fejt ki. Egyike a legkeresettebb 
operettlibrettistáknak, aki, mint librettista, 

versíró és fordító, eddig 40 operettel szere
pelt, öná l ló szövegkönyvei közül a Ham
burgi Mennyasszony c. 3 felv. operettje 
őszinte és tar tós sikert aratott . 

Kultsár István, h í r lapí ró , szül. Sepsiszent
györgy, 1900 okt. 15. Mint távfutó úgy itt
hon, mint külföldön eredményesen verseny
zett. A Nemzeti Sport belső munkatársa . 

Kultsár István, miniszteri t i tkár, ny. tü
zérszázados, szül. Bpest, 1896 aug 26. Kö
zépiskoláit Bpesten végezte, majd a Ludo-
vika Akadémián tanul t és később megsze
rezte a jogi doktorá tus t . A háború alat t a 
harc téren , mint tényleges tüzérszázados tel
jesített szolgálatot és megkapta a III . o. 
katonai érdemkeresztet, a Signum Laudist 
és a Klároly-csapatkeresztet. A h á b o r ú u t án 
nyugalomba vonult és a kul tuszminiszté
r ium szolgálatába lépett, ahol rövidesen 
min. t i t ká r rá nevezték ki . Ezidőszerint a 
kul tuszminiszter személyi t i tkára . A Har i -
seion alapí tvány ku ra tó r iumának elnöke. 

Kun Andor, gazdálkodó, szül. Keresztes-
püspöki (Borsod m.), 1885 aug. 29. Közép
iskolai tanulmányainak befejezése u tán a 
kassai gazd. akadémia hallgatója lett. 1904. 
elnyerte oklevelét és gazdasági gyakorlatot 
folytatott. Később saját bir toka kezelését 
vette át. Az alsóborsodi ref. egyházmegye 
világi jegyzője. Tagja a Tiszajobb parti Mező
gazdasági és az Országos Kamarának. Az 
Omge több szakosztályának alelnöke. 

Kun Andor, újságíró, szül. 1882. Közép
iskolai tanulmányainak befejezése u tán a 
bpesti tud. egyetem jogi ka rának hallgatója 
lett, ahol ügyvédi oklevelet nyert. Az újság
írói pályán kezdte meg működését, Több 
magyar napilap munka tá r sa volt. Hosszabb 
ideig tar tózkodott az Egyesült Államokban, 
az amerikai Magyar Népszavát is szerkesz
tette, amelynek, hazatérése u t án magyaror 
szági tudósítását látja el. Üti élményeit Ame
rikai kóborlások c. könyvében ír ta meg, 
amely Janika Amerikában c. ifjúsági regény-
nyé átdolgozva is megjelent. , 

Kun Béla (szentpéteri), egyet. ny. r. ta
nár , felsőházi tag, szül. Monostorpályi, 1874 
nov. 8. Debrecenben tanult, a bpesti egyete
meken szerzett jogi és á l lamtudományi dok
torátust, majd a kolozsvári egyetemen ma
gántanárrá képesítették. 1897. a máramaros -
szigeti jogakadémia, 1904. a debreceni ref. 
kollégium tanárává választották. 1908. a 
tiszántúli ref. egyházkerület al-, majd főjegy
zője, 1921-ben tanácsbírója lett. 1909 óta 
tagja és jogi szakoktatásügyi referense a ref. 
egyetemes tanügyi bizottságnak, úgyszintén 
tagja és egyik jegyzője a református egyház 
zsinatának és egyetemes konventjének. Deb
recen sz. kir. város törv.-hat. bizottságának. 
1915 óta tagja; az új közigazgatási törvény 
alapján pedig örökös taggá választották. 1914 
óta a debreceni egyetemen az egyházjog ny. r. 
tanára. Debrecen város törvényhatósága 
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küldte a felsőházba. Saerkesztője a Debreceni 
Protestáns Lapoknak. A különböző szakla
pokban igen sok egyházjogi, magánjogi és 
jogtörténeti értekezése jelent meg. Több mun
kája jelent meg könyvalakban is. Nagy sze
repet játszik Debrecen közéletében. 

Kun Béla, hírlapíró, orszgy. képv. szül. 
Nagyvárad, 1878. A bpesti egyetem jogi ka
rán tanult. Több mint 20 éves hír lapírói te
vékenysége során a publicisztika és a szép
irodalom minden ágával foglalkozott. 1904. 
a Magy. Tud. Akadémia Bulyovszky-díját 
nyerte el, Deák Ferenc centennáriumára írt 
ódájával. 1918. főispánná, majd kormány
biztos-főispánná nevezték ki. A második nem
zetgyűlésen pártonkívüli programmal a hód
mezővásárhelyi kerületet képviselte, majd az 
új országgyűlésbe ugyanez a kerület küldte 
be a 48-as Kossuth-párt programmjával . 

Kun Imre, a Koncert hangverseny válla
lat igazgatója, szül. Baján, 1892 jún. 27. 
Középiskolát, majd kereskedelmi akadémiát 
végzett. Utána a tisztviselői pályára lépett. 
Emellett jogi tanulmányokat folytatott. 
Több éven át újságíró volt. 1922. megalapí
totta a Koncert hangversenyvállalat rész
vénytársaságot, mely igazgatójává választotta. 
Képzőművészeti cikkeit és krit ikáit a Hét c. 
folyóirat közölte. Megjelent müvei: Kun 
Imre művészeti szótára. A f. évi júl iusában 
Parisban tartott hangversenyrendezők és ze
nei egyesületek előkészítő világkongresszu
sán ö képviselte Magyarországot. 

Kun Károly, r.-t. ügyvezető igazgató, 
szül. Debrecen, 1887 augusztus 10. Tanul 
mányainak elvégzése u tán a Foncière Ál
talános Biztosító Intézethez lépett be, majd 
1911. az akkor megalakult Hungária Bizto
sító szervezési osztályát vette át. A háborút 
mint főhadnagy küzdötte végig és több ki
tüntetésben részesült. 1920 óta ügyv. igazg. 
minőségben újból a Foncière kötelékében mű
ködik, mint a szervezési osztály vezetője. 
1928. ügyvezető igazgatóhelyettessé nevez
ték ki. Felügyelőbizottsági tagja a Rossija 
Fonsiere Belgrád és a Fonciara Ált. Bizt. 
Cluj társaságoknak. Szakcikkei különböző 
lapokban jelennek meg. 

Kuna P. András, gazdálkodó, orszgy. kép
viselő, szül. Kunszentmárton, 1886. Iskolai 
tanulmányainak elvégzése u tán kisbir tokán 
gazdálkodott és c sakhamar vezető szerepet 
vitt a községi életben. Számos hazafias és 
gazdatársadalmi egyesület tagja. Először az 
Orsz. Néppárt tagja volt, majd 1918. tevé
keny részt vett az Orsz. Földműves-Párt meg
alapí tásában, amelynek később alelnöke lett. 
Az első és második nemzetgyűlésbe, vala
mint 1926. az országgyűlésbe Kunszetmár ton 
küldötte be kisgazdapárti programmal . 

Kuncz Andor, egyet. m.-tanár, szül. Arad, 
1887 dec. 8. Középiskoláit és az egyetemet 
Kolozsvárott végezte, ahol orv.-tud. okleve
let nyert. Tanulmányainak befejezése u tán 

a kolozsvári tud. egyetemen tanársegéd volt. 
A háború alatt mint főorvos harctéri szol
gálatot teljesített. A vöröskereszt II. o. tiszti
jelvényével tüntették ki. A leszerelés után a 
kolozsvári tud. egyetem női klinikájának ve
zetője lett. 1926. a m. kir. Ferencz József 
tud. egyetemen a nőgyógyászati vizsgáló mód
szerek tárgyköréből magán tanár rá képesítet
ték. Számos orvostudom ányi munkát írt, 
amelyek a bel- és külföldi szaklapokban je
lentek meg. Nagyobb munká i a Szülészeti 
és nőgyógyászati propedeutika és A fizológiás 
terhesség, szülés és gyermekágy. 

Kuncz Ödön, egyet, nyilv. r. tanár, szül. 
Arad, 1884 jan. 18. Középiskoláit és egye-

: temi tanulmányai t Kolozsvárott végezte, 1907-
ben sub auspiciis regis jogtudományi dok
torrá avatták; 1908. ügyvédi oklevelet szer
zett, majd hosszabb külföldi tanulmányúton 
volt Németország nagyobb városaiban. 1909. 
Budapestre került, ahol a keresk. és váltó
törvényszéken törvényszéki jegyző, majd 
igazságügyi fogalmazó lett. 1911. a kolozs
vári egyetemen m.- tanárrá képesítették, 1914. 
egyet, nyilv. r. t anár rá nevezték ki. Ugyan
ezen évben került a hadsereghez, majd harc
téri szolgálatot teljesített és az orosz fron
ton megsebesült. 1916. a kolozsvári egyetem 
kereskedelmi és váltójogi tanszékén nyilv, 
r. t anár lett. 1919. a megszálló román csa
patok kiutasították és Budapestre került, 
ahol a közgazdasági egyetem tanára volt, 
1928. a Pázmány Péter tud. egyetem keresk, 
és váltójogi tanszékére hívták meg nyilv. r, 
tanár i minőségben. Mint az igazságügymi
nisztérium hiteljogi, valamint a keresk. mi· 
nisjztérium szociálpolitikai törvényelőkészítő 
osztályának tagja, számos törvény megalko
tásában tevékenyen közreműködöt t . Szak
irodalmi tevékenysége közismert. Megjelent 
munká i közül nevezetesebbek: Alaptőkefel· 
emelés (1911), Részvényjogi reformkérdései 
(1913), Részvénybevonás (1913), A magyar 
keresk. és váltójog vázlata (1914, 2. kiadás 
1928 és 29), Osztalékjog és fiktív osztalél 
(1914), Tisztességtelen verseny (1924), Beve
zetés a jogtudományba (1924), Az arany 
mérleg problémái (1925), Τ örvénytervezet a 
részvénytársaságról, szövetkezetről és korlá 
tolt felelősségű társaságról (1926) c. művei, 
Számos egyéb megjelent munká in kívül érte
kezései és szakcikkei bel- és külföldi folyó
iratokban és szaklapokban jelennek meg. A 
Magyar Jogászegylet Gazdasági Intézetének 
igazgatója, a Kereskedelmi Jog c. szakfolyó
irat szerkesztője. 

Kunífy Lajos (somogyturi) , festőművéf«, 
szül. Orci (Somogy m.), 1869. Középiskoláit 
Kaposvárott , az egyetemet és képzőművé
szeti főiskolát Bpesten végezte, ahol állam
tud, oklevelet szerzett. Később Münchenben 
és Parisban folytatta művészű tanulmányait. 
Első képét a párisi nagyszalonban állította 
ki, ahol élénk feltűnést keltett. Hazatérése 



Kanos 3 2 5 Kuuwiüd 

után a bpesti kiállításoknak állandó résztve
vője lett. 1900. a párisi világkiállításon men
tion honorable-la\ tüntették ki. 1925. a szfővi 
és 1926. az áll. pasztelldijban részesült, majd 
a Halmos-féle jutalomdíj nyertese lett. Eze
ken kívül még számos díj került a bir to
kába. A „Salon d'Automne" sociétair-je. A 
francia becsületrend tulajdonosa. Nevezete
sebb alkotásai: A somogytúri tiszteletes úr, 
Falusi temetés, Cigányok a tüz körül és Az 
aratók. Témáit főleg a somogyi falusi élet
ből meríti. Festészeti i ránya a natural izmus 
és az impresszionizmus. Cikkei a napilapok
ban és folyóiratokban jelentek meg. 

Kunos Ignác, török nyelvész, a Keleti 
Kereskedelmi Akadémia ny. igazgatója, szül. 
a Debrecen melletti Sámsonban, 1860 szept. 
12. A debreceni kollégiumban végezte kö
zépiskoláit és már gyermekkorában több 
nyelvet tanult. A budapesti egyetemen finn
ugor és török-tatár nyelvkutatással foglal
kozott Vámbéry és Budenz tanárok vezetése 
mellett. U. o. tanári és bölcsészetdoktori ok
levelet szerzett. Utána öt évre terjedő tanul
mányutat tett az európai és ázsiai Török
országban, hol összegyűjtötte a török nép
költészet termékeit. Ε munkájában később 
a Magyar Tud. Akadémia is támogatta . A 
keleti útján gyűjtött népirodalmi anyagot a 
magyar és orosz Tud. Akadémia adta ki. 
1890. a cái Akadémia megbízásából, Kis-
ázsia belsejében végzett tudományos kuta
tásokat. 1891. a budapesti egyetemen a tur
kológia magántanárává és a Keleti Akadé
mián a török nyelv r. tanárává, majd igaz
gatóvá nevezték ki. Ennek élén állott egész 
fennállása idején. Mikor az intézetet a köz
gazdasági egyetembe olvasztották, e kar ke
leti szakának igazgatója lett. A Nemzetközi 
Közép- és Keletázsiai Társaság alelnöke, a 
Tud. Akadémia, a Deutsche Morgenländische 
Gesellschaft és a párisi Société Asiatique 
rendes tagja. 1913. a konstantinápolyi Tud. 
Akadémia tb. tagjává választotta meg. 1918. 
egyet. ny. rk. tanárrá nevezték ki. 1920. nyu
galomba vonult. A török kormány meghívá
sára Angorában és a sztambuli egyetemen 
! ártott török nj^elven előadássorozatot, mely 
török nyelven is megjelent A keleti tanul
mányútjain gyűjtött meséket a magyar ifjú
ság számára is földolgozta. í r t török nyelv
tant és szerkesztője a többnyelvű Keleti 
Szemlének. Évtizedek óta számos magyar és 
külföldi folyóirat munkatársa . Nagyobb 
munkái: Nyelvőrkalauz (1883), Λ „ki" ige-
kötő használata (1884), A belviszonyragok 
használata a magyarban (1884), Három ka-
ragözjáték (1886), Oszmán-török népköltési 
gyűjtemény (1887—89), Orta-Ojunu, török 
népszínjáték (1889), Tör.ök népmesék (1889), 
Anatóliai képek (1891), Kisázsiai török 
nyelvjárások (1892), Kisázsiai török népre
gények (1892), Köroglu, Ázsia rablóhősének 
regénye (1893), Turkish fair tales and folk 

tales (1896 és 1901) London, Kisazsia török 
dialektusairól (1896), Mundarten der Osma-
nen (1899), Naszreddin hodzsa tréfái (1899), 
Clirestomatia turcica (1899), Scheich Sulei
man Effendis Tschagatai-Osmanisches Wör 
terbuch (1902), Janua linguae othomanicae. 
Oszmán-török nyelvkönyv (1905), Türkisches 
Volksmärchen aus Stambul (1905), Ada-
kalehi népdalok (1906), Materialien z. Kennt
nis d. rumelischen Türkisch (1907), Das tür
kische Volksschauspiel (1908), Forty-four 
Turkish Fairy Tales (1914), Adakáléh mese-
kertje (1923), Boszporuszt tündérvilág (1923), 
Hellász tündérbirodalma (1924), Nipponföldi 
mondavilág (1924), A török hodzsa tréfái, 
De la Poesie populaire Turc (1Ö25), Spéci
mens de Folklore Turc (1925). Több mun
kája sajtó alá rendezve. Félszázados rend
kívül eredményes tudományos és irodalmi 
működésével sok elismerést szerzett a ma
gyar kul túrának. A vaskoronarend, a hadi 
polgári érdemkereszt és több török rendjel 
tulajdonosa. 

Kunst Henrik, h í r lapíró , oki. közgaz
dász, szül. Bpest, 1901. Középiskoláit Buda
pesten végezte. A bpesti egyetemen közgaz
daságtudományi oklevelet nyert. Pályafutá
sát mint újságíró kezdte. 1926. Svájcból, 
1927. Bécsből tudósította a Pesti Hírlapot. 
1927. a Magyar Orsz. Tudósí tó közgazdasági 
rovatvezetője, 1928. a Falu Orsz. Földműves 
Szövetség sajtóti tkára lett. Később az Orsz. 
Közp. Hitelszöv. kötelékébe lépett, ahol a 
vezérigazgatói t i tkárságban és az elnöki osz
tályban működik, mint sajtóreferens. Belső 
munkatá rsa az Üj Barázdának. 

| Kunwald Cézár, festőművész, szül. 
! Graz, 1870 júl. 25. Középiskoláinak elvégzése 
( után a bpesti műegyetemen gépészmérnöki 
• diplomát szerzett. Két évig mérnöki gyakor

latot folytatott, majd négy évig műegyetemi 
i asszisztens és adjunktus volt. Ez alatt Balló 
; taní tványa egy évig és Hollósy Simoné 
I Nagybányán. Majd beiratkozott a weimari 
[ festőiskolába, ahol már a második évben 
! műtermet kapott . Frithjof Smith norvég 
I festő, weimari prof. keze alatt igen erősen 
I fejlődött. Weimarból Parisba vezetett az 
j útja, majd Berlinben műtermet nyitott. Több 
! kollektív kiállítást rendezett Berlinben, Mün

chenben, Wienben és Budapesten. 1911-ben 
Budapesten telepedett le. A Műcsarnok és a 
Nemzeti Szalon ál landó kiállítója. A bpesti 
Szépművészeti Múzeumban a következő ké
pei vannak: JVó'í arckép, Csendélet, Női fej. 
a Székesfővárosi Múzeumban: Női fej, Park
részlet. Nevezetesebb portréi : Kellermann 
német író, Dohnányi Ernő és Johannes V. 
Jensen dán író, Brentano amerikai követ és 
a magyar és német társadalom számos ki
magasló alakja. Legújabb alkotása: „Kisfa
ludy Sándor mint testőr" a Wieni Collegium 
Hiingaricumban. Számos díj nyertese, » 
Benczúr Társaság és a Céhbeliek tagja. 
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Kurfürst István, a szfőv. házinyomdájá
nak igazgatója, szül. Bpest, 1891 nov. 15. 
Iskoláinak elvégzése u tán a nyomdai szak
mában képezte ki magát . Rövidesen a szakma 
minden ágában já ra tos lett. Még egész fia
ta lon kerü l t a szfőv. házinyomdájába, amely
nek 17 évi működés után igazgatója lett. 
Működéséhez a nyomda nagy fejlődése fű
ződik. Nagy feltűnést keltett a nemzetközi 
szállodakongresszusra készített propaganda-
nyomtatványaival . Számos szakmai és társa
dalmi egyesület vezetője. A hábo rúban részt
vett és több katonai ki tüntetés tulajdonosa. 

Kurtz Béla, szállodaigazg., szül. Bpest, 
1881 febr. 11. Középiskoláinak elvégzése 
u t á n Bpesten kezdte meg működését a szál
lodásiparban. 1900. külföldre ment, hogy ta
pasztalatait gyarapítsa, majd 1906. a Csorba-
tó fürdő szállodájának üzletvezetője lett. 
1910. a Nemzetközi Hálókocsi Társaság 
szolgálatába lépett, majd hadbavonul t . 1918. 
meghívták a bpesti Szt. Gellért Szálloda 
igazgatójául. Ebben a minőségében műkö
dik ma is. Nagy érdemei vannak a bpesti 
idegenforgalom növelése terén. A k o m m ü n 
alatt teljesített hazafias szolgálataiért a fő
város tanácsának elismerését vívta ki . 

Kurncz Géza, kormánytanácsos , a Kúria 
s.-hivatalának főigazgatója, szül. Nyírbal-
kány (Szabolcs m.), 1880 febr. 20. Középis
kolai tanulmányai t Nyírba lkányon végezte, 
azután Budapesten az Állatorvosi Főiskola 
hallgatója lett. Tanu lmánya i befejezése 
után, mint díjnok, a nyíregyházai törvény
széken működött , majd a szolnoki törvény
szék elnöki i rodájának a vezetésével bízták 
meg. Hasonló minőségben működöt t a pest
vidéki törvényszéken is. 1915. a bpesti tör
vényszék s.-hivatali igazgatóvá nevezték ki. 
1921. u. o. megkapta a főigazgatói címet és 
1924. a m. kir. Kúria s.-hivatali főigazga
tója lett. Munkásságának elismerése jeléül 
1926. kormánytanácsos i címet kapot t . 

Kurucz Kálmán, szfővárosi árvaházi 
igazgató, szül. Bpest, 1867 okt. 12. Közép
iskoláit és a taní tóképzőt Bpesten végezte. 
1890. tanítói oklevelet szerzett. 1908-ig szé
kesfővárosi taní tó, 1911-ig leányiskolái igaz
gató, 1911. évtől a Bpest székesfővárosi Jó
zsef-fiúárvaház igazgatója. Vezetése alatt 
az intézet sokat fejlődött, sok szegénysorsú 
árva növendék végezte itt t anu lmánya i t az 
elemi iskolától az egyetemig. Jelenleg az 
ország legnagyobb árvaháza és 200 bent
lakó á rva növendék nevelését i rányít ja. Ne
jéhez fűződik a Balaton-Fonyód-bélatelepi 
árvaházi nyara ló létesítése is, melynek min
taszerű berendezése pára t lanul áll az egész 
országban. 

Kurzenreiter Károly, polg. isk. igazg., 
szül. Gödöllőn, 1870. Tanulmányainak el
végzése után az oktatói pályára lépett. 
Elemi, polgári és női felsőkeresk. iskolák-
Irán tanított, majd 1913. értékes pedagógiai 

működése u tán szkfv.-i polg isk. igazgató 
lett. Munkatársa az Ország-Világ szépiro
dalmi lapnak, számos ismeretterjesztő cikket, 
bölcsészeti köl teményt írt . 

Kussbach Ferenc , ügyvéd, szül. Sárospa
tak, 1897 aug. 16. Középiskoláit Sárospata
kon, az egyetemet Bpesten végezte. 1922. 
Szombathelyen tvszéki jegyző lett. 1926. 
megnyitotta Bpesten ügyvédi irodáját. 1928. 
a Balatonföldvár Fü rdő r.-t. igazgatója lett. 
Ugyanez évben szentszéki ügyvéddé nevez
ték ki. A balatoni fürdők érdekében nagy 
propagandát fejt ki, mint a Balaton Szövet
ség egyik vezetője. 

Kutasi Elemér, ügyvéd, szül. Bpest, 1881 
okt. 25. Tanulmányai t a berlini és a bpesti 
egyetemen végezte, ahol jogtudományi dok
tori, majd 1907-ben ügyvédi oklevelet szer
zett. 1908-ban Budapesten ügyvédi irodát 
nyitott. 1919. elvállalta a B. I. O. Sz. igazga
tói állását. Résztvett a háborúban . Az ezüst 
és a bronz Signum Laudisszal tüntették ki. 
Több szakkönyve, így A biztosítási felügye
leti törvény magyarázata, Az új biztosítási 
törvény magyarázata, A magyar biztosítási 
ügy tíz éve és a bel- és külföldi szaklapok
ban számos cikke jelent meg. A Biztosítási 
Szaktanács tagja és a biztosítás tud. társ. 
jogi szakosztályának alelnöke, valamint az 
ügyvédi kör vál. tagja. 

Kutkafalvy Miklós, ny. á l lamti tkár , volt 
nemzetgyűlési képviselő, szül. Nagyruszka, 
1882 okt. 17. A bpesti egyetem jogi karán 
tanult , majd ügyvédi vizsgát tett. Még egész 
fiatalon, huszonnégyéves ko rában szerkesz
tője lett a Bpesten megjelenő Görög Katho-
likus Hírlapnak. A kath . népszövetség meg
szervezésében nagy munkásságot fejtett ki. Az 
összeomlás u tán 1918. Bereg m. kormány
biztos főispánjának nevezték k i és ugyan
ekkor a Bereg megyébe nyomuló ukránokat 
saját felelősségére szervezett fegyveres erő
vel kivonulásra kényszerítette. Az· 1918. de
cemberében alakult magyar- ru tén-pár t elnö
kévé választották. A k o m m ü n bukása után 
a nemzeti kisebbségek minisztér iumának po
litikai á l lamti tkára lett. Az első nemzetgyűlé
sen a sátoraljaújhelyi kerületet képviselte, 
keresztény nemzeti p rogrammal . Mandátu
mának megszűnése óta a fővárosban ügyvédi 
gyakorlatot folytat. 

Kutnewsky György, r.-t. elnök, szül. 
Lauenberg (Németország), 1865 nov. 26. Is
kolá inak elvégzése u t án szülővárosában a 
szücsmesterséget tanulta ki. 1895. Budapes
ten önálló céget alapított , melyet hozzá
értő és szorgalmas munkáva l virágzó válla
la t tá fejlesztett. Mint iparágának ki tűnő is
merője, külföldön is elismert szaktekintély. 

Kutzián Geiza, ügyvéd, szül. Mezőberény,. 
1875 dec. 3. Középiskoláit Pozsonyban, egye
temi tanulmányai t Bpesten végezte és 1906. 
ügyvédi vizsgát tett. Veresegyházon ügyvédi 
irodát nyitott. A háború alatt mint tártaié-
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1919. osztályigazgatóvá nevezték ki. Műkö
dése alatt résztvett a Magyar-Adria Egyesü
let által szervezett expedícióban. Észak-Afri
kában növényföldrajzi kutatásokat végzett, 
majd Közép-Albániát jár ta be. Eredményei
ről a Magyar Tudományos Akadémia kiad
ványában számolt be. Számos új növényt 
fedezett fel és többet nevéről neveztek el. A 
Természettudományi Társulat választmányá
nak és még számos bel- és külföldi term.-
ludományi egyesületnek tagja. Nevesebb mű
vei: A kétszikű dudvanemű növények bél-
diafragmája (Margó-díj), A pteridospóra szisz
tematikái jelentőségéről (Schilberszky-díj), és 
a Pteridológiai munkák (Svéd Birger-díj). 
Tudományos cikkei a bel- és külföldi szak
lapokban jelentek meg. 

kos százados harctéri szolgálatot teljesített 
és 2 Signum Laudist, a kisezüst vitézségi 
érmet és a Károly-csapatkeresztet kapta meg. 
Kezdeményezésére Veresegyházon evangéli
kus templom épült. Egyházi cikkíró. Evan
gélikus egyhází>lügyelő, az állami iskolák 
gondnokságának alelnöke. 

Kuzsinszky Bálin 1, egyet. ny. r. tanár , 
történet- és régiségtudós, szül. Szabadka, 
1864 nov. 6. Tanulmányainak befejezése u tán 
1887. a Magyar Nemzeti Múzeum szolgála
tába lépett. 1888. a főváros megbízta az 
aquincumi ásatások vezetésével, amely mun
kálatokat azóta is végzi. A kiásott tárgyak
ból berendezte a helyszínen felépített és ké
sőbb kibővített aquincumi múzeumot. 1899. 
a fővárosi múzeumot rendezte be, amelynek 
igazgatója is lett. 1892. a bpesti tud. egye
temen magántanári képesítést nyert . 1911. az 
ókori egyetemes történelem nyilv. rendes ta
nárává, 1914. pedig az érem- és régiségtan 
nyilv. rendes tanárává nevezték ki. 1907. a 
Magy. Tud. Akadémia levelezőtagjai sorába 
választotta. Az Orsz. Régészeti és Ember tani 
Társaság másodelnöke. A Magy. Tud. Aka
démia Archeológiai Bizottságának előadója. 
1919. az Orsz. Magy. Régészeti Társulat el
nöke lett. 1923—24. a bpesti egyetem bölcsé
szeti karának dékánja volt. 1926. a Magyar 
Tud. Akadémia rendes tagjává választotta. 
Az osztrák és német régészeti intézetek ren
des tagja. Értekezései és tanulmányai számos 
hazai és külföldi folyóiratban jelentek meg. 
Fontosabb önálló munká i : Aquincum és rom
jai, Pannónia és Dácia, Pannóniai föliratok, 
Magyarország emlékszerű maradványai a ró
mai korban, A Balaton környéke a honfogla
lás előtti időben, Római kőemlékek a vidéki 
múzeumokban és egyéb helyeken, A Balaton 
környékének archaeológiája, Aquincum, A 
római határvédelem és a baltavári erőd, 
Aquincumi sírlelet. 

Kühne Lóránt , nagyiparos , felsőházi tag, 
szül. Mosón, 1886 szept. 29. A lipcsei és hei-
delbergi egyetemeken tanult, majd közgazda
sági doktorátust szerzett. Tanulmányainak 
befejezése után a családjának tulajdonát ké
pező Kühne-féle mezőgazdasági gépgyár köte
lékébe lépett, ahol később igazgató lett. A Gy. 
0. Sz., a Magyar Vasmüvek Egyesülete, va
lamint több nagyvállalat és pénzintézet igaz
gatósági tagja. Giesswein Sándor halála u t án 
a magyaróvári kerület beválasztotta a II . 
nemzetgyűlésbe. Győr, Mosón, Pozsony tör
vényhatósági bizottságának megbízásából 
tagja a felsőháznak. 

Kiimmerle Jenő Béla, múzeumi osztály
igazgató, szül. Bpest, 1876 márc . 4. Közép
iskoláit és az egyetemet a fővárosban vé
gezte, ahol fii. doktori oklevelet nyert . Tanul
mányainak befejezése u tán a bpesti tud. 
egyetem növénytani intézetének tanársegéde 
volt. 1902. a Magy. Nemz. Múzeum kötelé
kébe lépett, ahol 1912. a múzeum őre lett. 

K ih thy György (í'ajkürti és kolthai) , 
színművész, iparművész és író, szül. Bpest, 
1882 febr. 24. Eredetileg építésznek készült, 
majd hosszabb ideig Münchenben dolgozott, 
mint kar ika tur i s ta és plakái icrvező. Későhb 
Budapesten, mint színházi és művészeti kri
tikus működött . 1906 óta a Nemzeti Színház 
tagja és annak egyik legfőbb drámai erős
sége. Főbb szerepei: Keszeg és Malvoíio (Víz
kereszt), Tong (Krétakör), E. Kingsearl (Miss 
Hobbs), A hőstenor, Széchenyi (A híd) . Szín
padi működése mellett értékes szépirodalmi 
munkásságot fejt ki. Önálló művei: Egy cím
nélküli verseskönyv, Fiammá vestalis, Vers, 
próza, rajzok, valamint Az ős és a Mars c 
regénye. Mint karikaturis ta , Major Henrikkel 
együtt, Komédiások címmel önálló színész
kar ikatúraalbumot adott ki. Magyarországra 
K. vezette be az azóta erősen elterjedt batikot. 
Évekig az Orsz. Színművészeti Akadémián a 
maszkozás tanára. Jelenleg a m. kir. Ipar
művészeti Iskola szcenikai-tervezés tanára . 

Kürt i Ignác Nándor, ügyvéd, szül. Gö
döllő, 1880 júl. 19. Középiskolai tanulmá
nyainak elvégzése u tán a bpesti tud. egyete
men jogi tanulmányokat folytatott. 1912. 
ügyvédi oklevelet szerzett. A háborúban 
mint főhadnagy szerelt le. K. különösen 
munkaügyi , munkásbiztosítási és bűnügyi 
gyakorlatot folytat. A kommunizmus likvi
dálása alatt és azóta is több nagyszabású 
politikai perben szerepelt védőként. Ügyésze 
a Magyarországi Építőipari Munkások Orsz. 
Szövetségének és a Pincérszövetségnek. Az 
1926.-1 orsz. képviselőválasztások alkalmá
val a szociáldemokrata pár t K.-t a pétervá
sári kerületben jelölte. Pár t jának életében 
tevékeny részt vesz. 

Kvassay Gyula (nemeskvassói), kúriai 
bíró, büntetőjogász, saül. 1875 január 
31. Középiskoláit Győrött, jogi tanulmányai t 
a bpesti tud. egyetemen végezte. 1896. kine
vezték a balassagyarmati tvszék joggyakor
nokává és rövidesen áthelyezték a zilahi tör
vényszékhez. 1897. a pancsovai tvszék al
jegyzője, 1901. a temesvári tvszék albírája, 
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1902. a búziásfürdői járásbíróság bírája, 
1905. a temesvári ítélőtábla tanácsjegyzője, 
1908. megint járásbíró, 1912. ítélőtáblai el
nöki t i tkár volt. 1917. ítélőtáblai bíróvá és 
a temesvári járásbíróság vezetőjévé, 1921. 
pedig a győri ítélőtábla egyik büntetőtaná
csának bírájává lépett elő. Ε helyütt szer
kesztett ítéleteivel magára irányította a Kú

ria figyelmét és 1906. értékes bírói munkás
ságának elismeréséül a Kúria bírája lett és 
azóta az I. büntetőtanácsban működik. Fő
ként sajtóügyek előadója. Az utóbbi eszten
dők társadalmi megrázkódtatásai közepette, 
számos politikai jellegű bűnügyben és sajtó 
pörben szerkesztett ítéleteit rendkívül éles 
jogérzék és széleskörű műveltség jellemzi. 




