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Tabódy Tibor (tabődi és fekésházi), or
szággyűl, képv., szül. Budaházán, 1885 jún. 
18. Tanu lmánya inak befejezése u tán kato
nai pályára lépett. A háború alatt harctér i 
szolgálatot teljesített és több ízben kitüntette 
magát. A háború befejeztével mint őrnagyot 
nyugdíjazták. A forradalom alatt élénk 
részt vett az el lenforradalmi mozgalomban. 
1925. beválasztották a főv. tvhatóságába a 
ker. községi párt programmjával . 1926. ker. 
gazdasági és szociális párti p rogrammal Bu
dapest északi kerületének pótképviselője és 
Csilléry András lemondása után a képviselő
ház tagja lett. 1927. elsőnek avat ták Magyar
országon a souv. máltai lovagrend tb. lovag
jául. 1929 óta Nógrád és Hont egyesített v.-
megyék tvhat. biz. tagja. Számos társadalmi 
és egyházi egyesületben tevékenykedik. A 
Regnum Marianum egyházközség világi el
nöke. 

Tábori Jenő, lapszerkesztő, szakíró, szül. 
Bpest, 1886 márc . 14. Tanulmányai végezté
vel a MAV szolgálatába lépett. Rövidesen 
pályát változtatott és a német nyelvű Sorok
sáron magyar lapot indított, amelynek szer
kesztője volt. Ezenkívül több pestvidéki lap 
munkatársa és társszerkesztője lett. Tárcákat 
írt a Zólyomvármegyei Hírlapnak. A hábo
rút végigszolgálta, a III. oszt. kat. érdem
kereszttel, valamint a Károly-csapatkeresztlel 
tüntették ki. Megindította az 52. gy.-e. hadi-
albumának a lapmunkálata i t és szerkesztette 
a Tőzsdei szaknaptárt (1922), amelynek 
igen nagy sikere volt. 1923. külföldi tanul
mányútra ment, majd hazatérése után 1925. 
megindította az Idegenforgalmi Újságot, 
amelynek ma is főszerkesztője, e minőség
ben miniszteri elismerésben részesült. Több 
közgazdasági szaklap munka tá r sa . A magyar
német kereskedelmi kamara hiv. lapjának, 
a Wirtschaftliche Rundschaunak közgazda
sági szerkesztője. 

Tábori Lajos, h í r lapí ró , szül. Budapest, 
1899 máj . 4. Középiskoláit Bpesten, a textil-
mérnöki tanfolyamot Reichenbergben végezte. 
Számos értekezést írt külföldi szaklapokba 
A Pesti Tőzsde textilmellékletének 1926 óta 
szerkesztője; ezenkívül szerkesztője a Ragon 
műselyemszaklapnak is. 

Tahy J akab (tahvári és tarkeői) , ny. ál
lamtitkár, szül. Homok, 1865 má j . 20. Kö

zépiskoláinak elvégzése u tán Bpesten és 
Bécsben jogot hallgatott. 1890. került a 
földmívelésügyi minisztériumba, ahol eleinte 
a vízügyi osztályban dolgozott. Később 
kinevezték a pancsovai áll. jószágigazgtó-
sághoz, majd visszarendelték a miniszté
r iumba min. tanácsosi rangban, mint a víz
ügyi osztály vezetőjét. 1918. h. á l lamti tkár , 
1923. pedig ál lamtitkár lett. A háború alatt 
a pancsovai, majd a Tiszajobbpart i és a 
Tiszai Ármentesítő Társula t kormánvbiz tosa 
volt. A csatornaépítésekről, lecsapolásokról 
és az ármentesítő társulatokról szóló tör
vényt T. készítette elő. 1926 vonult nyuga
lomba. Kitüntetései a III. o. vaskoronarend 
és a II. o. magyar érdemkereszt a csillaggal. 

Tahy László (tahvári és tarkeői) , r. kö
vet, meghata lmazot t miniszter, szül. 1881 
máj . 16. Középiskoláinak elvégzése u tán a 
konzuli akadémiát hal lgat ta . Tanu lmánya i 
nak befejeztével kinevezték a Budapest i 
Keresk. és I pa rkamarához tisztviselőnek, 
majd konzulátusi szolgálatba lépett. Műkö
désének első á l lomása Bukarest volt, majd 
Monast irban, Valonában, Nisen és Mitrovi-
cán teljesített szolgálatot. 1913. Budapesten 
ügyvédi oklevelet szerzett. Ugyanakkor a 
bagdadi konzulá tushoz osztották be szolgá
lattételre. Jelenleg mint rendkív. követ és 
megh. miniszter, a konstant inápolyi követ
ség vezetője. Ér tékes munkásságáér t szá
mos hazai és külföldi k i tünte tésben része
sült. 

Takách Béla (gyöngvöshalászi), festőmű
vész, oki. építész, szül. Munkács, 1874 aug. 5. 
Bpesten Karlovszky B., majd New-Yorkban 
Alphonse Mucka taní tványa volt. Tíz évig 
építészeti belső kiképzésekkel foglalkozott 
New-Yorkban. Hazatérése után Bpesten tele
pedett meg és képekkel, valamint iparművé
szeti munkákka l szerepelt a kiállításokon s 
több épületet épített Bpesten s a vidéken. 
Vízfestményeivel az állami, fővárosi és Esz-
terházy-díjakat nyerte el. A Képzőművészek 
Egyesülete és a Magy. Aquarell- és Pastell-
fcstők Egyesülete tagja. 

Takách Géza (dukai). országgy. képv., 
szül. Zsigárd, 1883. Tanu lmánya inak befe
jezése u tán a Gazdák Biztosító Szövetkezete 
pozsonyi t i tkárságához került , ahol a szö
vetkezeti eszme népszerűsítésével bízták 
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meg. Ebben a minőségében ismeretterjesztő 
előadásokat tar tot t a vidéken. Később az 
intézet bpesti központ jába került , majd 
1919. a kisgazdapárt t i tkárául hívták meg. 
A párt szervezésében nagy érdemeket szer
zett. Az egységespárt megalakulásakor an
nak igazgatójává választották. 1926. a bi
harkeresztesi kerület képviselője lett. 

Takács Gyula (kisjókai, vitéz), gazda
sági felügyelő, szül. Bátorkeszin, 1891 szept. 
3. Középiskoláit Esztergomban, a gazda
sági akadémiá t Kassán és Magyaróvárott vé
gezte. 1913. állami szolgálatba lépett. A há
ború alatt katonai szolgálatot teljesített s 
a III. oszt. katonai érdemkereszt , ezüst és 
bronz Signum Laudis, a kisezüst vitézségi 
érem, a Károly-csapartkereszt és a német 
hadi emlékérem adományozásában része
sült. Háború után az aradmegyei gazdasági 
felügyelőségnél, majd a földmívelésügyi mi
nisztérium mezőgazdasági osztályában telje
sített szolgálatot. 1924. a Magyar. Kir. Bur
gonyatermelési Hivatal vezetésével bízták 
meg. Több mezőgazdasági szakmunká t írt. 

Takács István (kisjókai), orvos, egyetemi 
tanársegéd, szül. Esztergom, 1889. Középis
koláit és egyetemi tanulmányai t a bpesti tud. 
egyetemen végezte, ahol orvostudori okleve
let szerzett. A háború alatt a harctéren szol
gált és megkapta a koronás arany érdem
keresztet, az ezüst és bronz Signum Laudist 
a kardokkal. A bpesti egyetemen tanárse
géddé képesítették, később pedig a Charité 
Poliklinika főorvosává nevezték ki. 

Takáts János (tibai), festőművész, szül. 
Tápiószentmárton, 1879 márc. 29. Középisko
láit Balassagyarmaton, a tanítóképzőt Bpes
ten végezte. Tanulmányainak befejezése után 
a hajdúszoboszlói polg. isk. tanára lett, ké
sőbb a hatvani, majd az újpesti polg. iskolá
hoz helyezték át. 1906. először állította ki 
képeit a Nemzeti Szalonban és azóta csak
nem minden tárlaton szerepel. 1914. miut 
hadapród bevonult katonai szolgálatra és a 
30. honv. gy. ezr. hadifestőjévé nevezték ki. 
1918. tart. főhadnagyi rangban, mint rokkant 
szerelt le. Mint polg. isk. tanár t nyugdíjazták 
és azóta kizárólag festészettel foglalkozik. 
Jelentős sikereket ért el tanulmányfejeivel, 
utcarészleteivel és budai tájképeivel. Mint 
portréfestő is széles körben ismert. A po
zsonyi teológia részére Baltia püspök, a Lu-
dovika részére Zigler altábornagy portréját 
festette meg. A magyar-lengyel egyesület ré
szére T. festette meg Bem tábornok képét. 

Takács László, községi főjegyző, szül. 
Pécel, 1886 febr. 6. Középiskoláit és a jegy
zői tanfolyamot Bpesten végezte. A háború 
alatt harctéri szolgálatot teljesített és a III. 
oszt. kat. érdemkeresztet, a Signum Laudist 
és a Károly-csapatkeresztet kapta meg. 1919. 
Pécel község főjegyzőjévé választották meg. 
a Népművelési Bizottság és a Levente Egye
sület megalakítása, a Stefánia Szövetség helyi 

védőintézetének megszervezése és az áll. polg. 
iskola felállítása A Péceli Hitelszövetkezet 
igazgatósági, a Hangya Szövetkezet ig. tagjav 
a Testnevelési Bizottság, a Levente Egyesület, 
az önkéntes Tűzoltó Testület elnöke, a Ste
fánia Szövetség igazgatója. A Pécel c. lap 
kiadója. 

Takács Menyhért , prépost-prelátus, a 
püspöki pileolus és cappa magna viselésének 
jogával felruházott mepvés apát, a Szent 
István-rend középkeresztjének tulajdonosa, 
szül. Sátoraljaújhely, 1861 szept. 3. Közép
iskolai tanulmányainak végezte után belépett 
a jászóvári premontrei kanonokrendbe, ahol 
teológiai tanulmányainak befejeztével, 1884. 
pappá szentelték. Tanár i oklevelet a kolozs
vári egyetemen szerzett. Tanár i működését 
Rozsnyón kezdte, majd Kassán 1898. igazg. 
lett. 1900. utódlási joggal prépost-prelátusi 
coadjutorrá választották, majd prépost-pre-
látussá avatták. Sokat tett a rendi gimnáziu
mok fejlesztéséért. A rendet mintagazdálko
dással virágzóvá tette. Budapesten 1902. Nor-
bertinum néven hi t tudományi és tanárképző 
főiskolát alapított a rendi fiatalság tovább
képzésére. A T. alkotó energiáját hirdeti a 
gödöllői premontrei rendház, gimnázium és 
250 férőhelyes internátus alapítása. A tudo
mányos i rodalomban is kitűnt. Nevezetesebb 
művei: A római elegikusok, Az eleusisi mys-
teriumok, A rómaiak nevelése, A régi rómaiak 
játékai, Mi a bölcselet, stb. Szakcikkei és 
értekezései a tudományos folyóiratokban je
lennek meg. 

Taká ts Mihály, plébános, szül. Szarvas, 
1868. Középiskoláit szülővárosában, teológiai 
tanulmányai t Vácott végezte. Pappá szente
lése u tán 8 évig mint káplán működöt t és a 
szeníszéki ülnöki címet nyerte el. 1913 óta 
Nagykőrös plébánosa. 1925. prelátussá ne
vezték ki. A Hitbuzgahni Egyesület elnöke, 
kerületi esperes. 

Takács Zoltán (felvinci), múzeumi igazg., 
szül. Nagysomkút, 1880 ápr. 7. Művészettör
téneti és festészeti t anulmányainak befejezése 
u tán az Orsz. Képtár, majd a Szépm. Múz. 
szolgálatába állott. Nevéhez fűződik a Hopp 
Ferenc Keletázsiai Művészeti Múzeum felál
lítása (1919), melynek igazgatója lett. Pá
lyája kezdetén leginkább a grafikai művésze
teket és a régi német művészetet tanulmá
nyozta s Dürerről magyar nyelven életrajzot 
írt. Csakhamar áttért Kelet-Ázsia művészeté
nek és a népvándorláskori művészet keleti 
vonatkozásainak tanulmányozására. Évek 
hosszú során át működöt t mint művészeti 
kri t ikus a Der Cicerone folyóiratnál és a Pes
ter Lloydnál. Keleti művészeti tanulmányai
nak nagy része német és angol nyelven, ide
gen folyóiratokban jelent meg. (Chinesische 
Kunst bei den Hunnen, Ear ly Chinese wri
ting as a Source of Chinese Landscape Pain
ting, Chinesisch-Lunnische Kunstformen, Some 
Irano-Hellenistic and Sino-Hunnic Art 
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Forms, Urchinesisches in der Chinesischen 
Kunst stb.). Λ Barát-Éber-Takács-féle Művé
szettörténetben megírta Kelet cím alatt, a 
keleti művészetekről szóló részt. Résztvett a 
Körösi Csorna-Társaság és a Magyar Nippon-
Társaság alapításában. Több külföldi tudo
mányos társaság levelező tagja. 

Tamás Alajos, ferencrendi házfőnök, 
szül. Csávoly, 1858. Tanulmánya i t Kalocsán 
végezte és 1874. a Ferencrendbe lépett. 
Pappá szentelése u tán a rend filozófiai és 
teológiai tanára , 1891. Dunaföldváron ház
főnök és az intézet filozófiai igazgatója 
lett. 1896. rendfőnökké választot ták és 1897. 
mint ál talános tanácsos a római központ
ban működött . 1900—1912. ismét mint rend
főnök tevékenykedett és egy évi káplános-
kodás u tán Szatmáron házfőnök és plébá
nos lett. 1918—1925-ig terjedő időben há
romszor választották ta r tományfőnökké és 
1925. bajai házfőnökké. 1928 óla a budai 
ferencrendi ház főnöke. Tevékeny részt vett 
a rend reformálásában. 

Tamás Ernő, író és hír lapíró , szül. Bort-
fa, 1892 máj . 1. Tanulmányainak befejezése 
után 1912. hírlapírói pályafutását a Magyar
országnál kezdte. A háború alatt katonai 
szolgálatot teljesített és leszerelése u tán a 
Pesti Napló és a Magyarország munka tá rsa 
volt. 1924 óta a Pesti Hírlap belső munka
társa. Riportokat, színházi kr i t ikákat és szí
nes cikkeket ír. Versei a Hét és más szépiro
dalmi lapok hasábjain jelentek meg. Önálló 
kötetei: Elmúlt csodák (versek), Szédületben 
az Élet (novellák), Idegen istenek és Nem 
lehet örülni (versek). 

Tamássy Géza, orvos, szül. Debrecen, 
1887 dec. 22. Középiskoláit szülővárosában, 
egyet, tanulmányai t Bpesten végezte. Okleve
lének megszerzése u tán a bpesti II. sz. bel
klinikán folytatolt gyakorlatot; közben sza
badságideje alalt a ,,Gunard Line" társaság
nál mint hajóorvos működöt t . 1913. Német
országban természet tudományi tanulmányo
kat folytatott. A háború alatt mint tart. fő
orvos harctéri szolgálatot teljesített. 1917. 
Debrecen városa tiszti orvosává választotta. 
Orvosi és természettudományi értekezései a 
szakfolyóiratokban és két önálló munkája 
jelent meg. A debreceni Csokonai Körnek 
alapító, u Petőfi Társaság pártoló tagja. 

Tamássy József, a FAKSZ igazgatója, 
szül. Szombathely, 1886. A középiskola el
végzése után a berlini, majd a bpesti egye
temen tanult, ahol jogi és á l lamtudományi 
doktorátust szerzett. Külföldi tanulmányutat 
íett és hazajövet a keresk. minisztérium köte
lékébe lépett. Itt soronkívül s.-fogalmazóvá 
nevezték ki. Később a törvényelőkészítő osz
tályba került, ahol több fontos törvény szer
kesztésében vett részt. A háború kitörésekor 
a háborús gazdasági ügyek intézésére alakult 
osztály vezetését vette át. Később az Orsz. 
Közélelmezési Hivatalban, az ipari élelme
zési osztály vezetője, majd közéleim, korm.-

biztos lett. 1922. keresztény nemzeti program
mal a bpest-környéki kerület képviselője lett. 
Mandátumát az országgyűlésen is megtar
totta. 1927. kinevezték a FAKSZ igazgató
jává és mandá tumáró l lemondott. A tisztvi
selői státusrendezést a kormány T. tervezete 
alapján hajtotta végre. 

Tamássy László (nemes), ügyvéd, szül. 
Budapest , 1895 ápr. 2. Tanu lmánya i t szü
lővárosában, Németországban és Svájcban 
végezte. A budapest i egyetemen 1916. jog-
és á l lamtudor i , később ügyvédi oklevelet 
szerzett kitüntetéssel . A háború t mint tart . 
huszá rhadnagy szolgálata végig és a Hocher 
deutscher Rit lerorden-t kapta meg. A lesze
relés u t án egyideig családi b i r t okán gazdál
kodott , majd 1923. ügyvédi gyakorla tot 
kezdett . 1927. Polónyi Dezsővel társul t . 
1925 óta Libéria-ál lam alkonzula és ezen 
réven több magyar iparcikk számára te
remtet t ott piacot. A jogi szakirodalom el
ismert munkása , cikkei a napi lapok hasáb
ja in is megjelennek. 

Tamássy Miklós, festőművész és sce-
nikus, szül. Debrecen, 1881 márc . 21. Közép
iskolai tanulmányai t Debrecenben és Bpes
ten végezte. Az Iparművészeti Iskola és a 
Képzőművészeti Főiskola növendéke volt. 
1906. a Nemzeti Szalon tár la tán szerepelt. 
1907. a firenzei és müncheni kiáll í tásokon 
szerepelt. 1908. Londonban miniatűrjeivel 
aranyérmet nyert. Erőteljesebb kompozíciói: 
Krisztus levétele, Családi kör. Portraitjei kö
zül Shvoy Lajos székesfehérvári püspök, Ta-
body Tibor máltai lovag stb. nevezetesebbek. 
Csendéletképei közül a legismertebb: Borjú
hús. 1916. a san-franciscoi nemzetközi kiállí
táson Japáni figurák c. képével nyert díjat. 
1929. ünnepelte munkásságának 25 éves év
fordulóját, mint az állami színházak sceni-
kai főfelügyelője. Több filmgyárnak volt sce-
nikai főnöke. Számos képe van Bpest szé
kesfőváros bir tokában. 

Tanesik Mihály, festőművész, grafikus, 
szül. Bpest, 1901 szept. 2. Középiskoláit , az 
iparrajziskolát és az iparművészet i iskolát 
a fővárosban végezte, majd Bécsben folyta
tott tanulmányokat . Hazatérése u t á n a bu
dapesti Iparművészet i Iskola grafikával 
egybekötött könyv- és bőrmunkaosz tá lyának 
vezető tanársegéde lett. A bőrmunka- és 
könyvdíszítés technikájára az újabb nem
zedék egész seregét taní tot ta . Grafikában 
főkép a speciális díszoklevelek tervezésé
ben, a b ő r m u n k á b a n pedig a díszalbumok 
készítésében tűnik ki. Hor thy Miklós kor
mányzó és Bethlen István gróf miniszterel
nök részére készüt díszalbumokat T. készí
tette. 

Tánczos Gábor, v. külügyminiszter , ny. 
lovassági tábornok, szül. Bpest, 1872 jan . 
22. Tanu lmánya i t Kismartonban, Märisch-
Weisskirchenben, majd a bécsújhelyi ka to 
nai akadémián végezte, mint a 13. huszár 
ezred hadnagya, a hadiiskola növendéke 
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volt. 1907—09. Belgrádban teljesített szolgá
latot, mint ka tona i a t tasé. A Balkán-háború 
alatt a görög főhadiszállásra nyert beosztást. 
1914. ezredessé nevezték ki és a 10. hegyi
dandár pa rancsnoka lett. Mint ka tonai meg
hata lmazot t , egy évig volt beosztva Szófiá
ban. A hábo rús esztendők alat t teljesített 
szolgálatainak elismeréséül megkapta a ha-
diékí tményes II. o. vaskoronarendet és a 
Lipót-rend lovagkeresztjét a ka rdokka l , va
lamint számos más kitüntetést . A Károlyi
ko rmány vezérőrnagyi rangban nyugdí
jazta, majd a Fr iedr ich-kormányban kül
ügyminiszter lett. 1920. újból tényleges ka
tonai szolgálatba lépett, 1921. a tábornaggyá 
nevezték ki. 1926. nyugalomba vonult, ami
kor is lovassági t ábornokká nevezték ki és 
az I. o. magyar érdemkeresztet kapta meg. 
1923 óta a Népszövetség előtt a magyar 
kormány képviseletében többízben szere
pelt és különösen a fegyverkezések csök
kentése, valamint korlátozása, nemkülönben 
a gázháború megakadályozásának kérdései
vel foglalkozik sikeresen. 1928. az emléke
zetes hidasnémeti fegyvercsempészés ügyé
ben, mint a magyar ko rmány képviselője 
eredményesen j á r t el. 

Taukovich János , malomtula jdonos , or
szággyűlési képviselő, szül. Bőszénfa, 1869. 
Elemi iskoláit Simonfán végezte és mivel 
szegénysorsú szülei tovább tanít tatni nem 
tudták, ipari pályára lépett. A molnármester
séget tanulta ki és több évi molnársegédi 
működés után, visszatért Simonfára. 1900. 
Kaposvárott megalapította a Gizella-gőzmal
mot és egyszersmind bekapcsolódott Kapos
vár közéletébe is. 1906 óta Kaposvár képvi
selőtestületének tagja. 1907, pedig városi ta
nácsnokká választolták meg. 1912 óta So
mogy megye törv.-hat. bizottságának, 1915 
óta pedig a közigazg. bizottságnak is tagja. 
Élénk közgazdasági működést is fejt ki, a 
Kisgazda és Kisiparos Takarékpénztár vezér
igazgatói pozícióját tölti be. Különböző fő
városi és vidéki lapokban számos politikai, 
közgazdasági és ipari vonatkozású cikke je
lent meg. Néhai nagyatádi Szabó István egyik 
legtevékenyebb munkatá rsa és legbizalma
sabb barátja volt s a kisgazdapárt megszer
vezésében hathatósan közreműködött . Az első 
és második nemzetgyűlésen, valamint az új 
országgyűlésbe a kaposmérői kerület válasz
totta képviselőjévé, kisgazdapárti program
mal. 

Tantos Ferenc, tb. kanonok, szül. Tol
nán, 1869 júl. 13. Középiskoláit és teológiai 
tanulmányai t Kalocsán végezte. Eleinte kü
lönböző vidéki városokban mint káplán mű
ködött és 1912 óta a kalocsai nagy szemi
nár ium gondnoka. 1924. tb. kanonokká és 
szentszéki bíróvá nevezték ki. A kalocsai 
Rózsafűzérkészítő Háziipar és az Árpád
nyomda megalapítója. A város közéletében 
tevékeny részt vesz, képviselőtestületi tag. 

Ta rány i Ferenc, főispán, szül. Puszta
szentlászló (Zala m.), 1878. Középiskoláit Bu
dapesten végezte. Jogi tanulmányai t a bécsi, 
lipcsei és genfi egyetemeken folytatta, majd 
a magyaróvári Gazd. Akadémiát végezte. A 
bpesti tud. egyetemen jogi doktorátust szer
zett. Tanulmányainak befejezése óta vidéki 
bir tokán gazdálkodik. Zala vármegye törv.-
hat. bizottságának 1906 óta tagja. A Zala
megyei munkapár tnak éveken át alelnöke 
volt. A háború kitörésekor harctéri szolgá
latra jelentkezett és a 6. honv. huszárezred
del Przemyslben harcolt. A város elestével 
T. is fogságba esett. Mint fogoly Asztrakán-
ban és Szibériában több, mint 3 évet töltött, 
ahonnan 1918. elején megszökött és három
havi bolyongás u tán 1918 áprilisában haza
tért. A proletárdiktatúra ellen nagy agitációt 
fejtett ki és a csabrendeki ellenforradalom
ban résztvett. Az első nemzetgyűlésen a zala-
szentgróti kerületet képviselte ker. nemzeti 
egyesüléspárti programmal . Később a párt
ból kilépett és a disszidensekhez csatlakozott. 
A második nemzetgyűlési választások alkal
mával, mint egységespárti képviselőt, régi 
kerülete választotta meg. Jelenleg a zala
vármegyei Gazd, Egyesületnek alelnöke és a 
vármegye közig, bizottságának tagja. Vas 
vármegye főispánja. 

Tardos-Krenner Viktor, festőművész, drá
maíró , szül. Budapest, 1866 aug. 4. Festő
művészeti tanulmányai t Bpesten végezte, 
melynek befejezése u tán főként freskófestés
sel foglalkozott. T. festette a Vígszínház, a 
pannonhalmi mill, emlék, az Országház ebéd
lője és a gyöngyösi templom freskóit. Meg
zavart fürdés c. olajfestményével nagy si
kert aratott . A Képzőművészeti Főiskola ta
nára volt. 

Tar ján Vilmos r.-t. igazg., szül. Bpest, 
1881. Fiatalon került az újságírói pályára. 
1903. az akkor i Magyarság, majd a Friss 
Üjság, Magyar Hírlap és később, 1920-ig Az 
Est rendőri rovatvezetője volt. Szenzációs és 
izgalmas rendőri riportjaival az újságírás
nak eddig nem kultivált formáját teremtette 
meg. A háború alatt harctéri tudósításokat 
írt. Hosszú ideig igazgatója volt az Otthon 
írók és Hírlapírók Körének. A hírlapírói 
pályáját elhagyva, a New-York kávéház r.-t. \ 
igazgatója lett. A Kávésipartestület társelnö
kévé választotta. 

Tar lós György, nyűg. h. államtitkár, 
szül. Nagykanizsa, 1861 ápr. 24. Tanulnia 
i tvainak befejezése u tán 1882. a posta kö
telékébe lépett. 1909. postatanácsos, 1913. fő
tanácsos, 1917. igazgató, 1918. pedig posta 
és távirda-főigazgató lett. Az 1914. év máju
sában a kereskedelmi minisztériumba osz
tot ták be, ahonnan a háború alatt az egész 
ország posta- és távirdaforgalmi ügyeit 
i rányí tot ta . Kiváló és hozzáértő munkássá
gának elismeréséül a III. o. vaskoronarend
del tüntet ték ki. 1924. négy évtizedes szol-
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£álat után, h. á l lamti tkár i r angban nyuga
lomba vonult. 

Tarnay Endre, nyűg. Máv. főfelügyelő, 
szül. Mezőtúr, 1865 jan. 11. Középiskoláit 
Losoncon és Miskolcon végezte. 1882. a 
MÁV. szolgálatába lépett és fokozatos elő
léptetések után 1921. mint főfelügyelő vo
nult nyugalomba. Közben elvégezte a bpesti 
elektrotechnikai tanfolyamot és 1916. a Fe
renc József-rend lovagkeresztjével tüntették 
ki. A községi közéletnek tevékeny munkása . 
A Községi Hitelszövetkezet elnöke, a ref. 
egyház főgondnoka. egyházmegyei tanácsbíró. 
A polg. iskola felügyelőbizottságának elnöke. 
Minden jótékonysági mozgalomban résztvesz 
és az egyházi, valamint az iskolai épületek 
felszerelése túlnyomóan T. áldozatkészségét 
dicséri. 

Tárnok János, ny. p. ü. tanácsos, szül. 
Budapest, 1876 jan. 20. Középiskoláit Buda
pesten végezte és 1897. közszolgálatba lépett. 
1917. pénzügyi tanácsossá nevezték ki. 1920. 
Újpestre nyugalomba vonult és itt fejt ki ér
tékes társadalmi tevékenységet. A Stefánia 
Szövetség gondnoka, a Zeneművelő Egyesület 
ellenőre. 

Tary Jenő, a bpesti kir. í télőtábla s. hi
vatali igazgatója, szül. Szeged, 1881 márc . 
31. Tanulmányai t Szegeden végezte és a 
közszolgálatát 1899. mint díjnok a szegedi 
kir. tvszéken kezdte meg. 1905. az eperjesi 
tvszék segédhivatalába került , majd hasonló 
minőségben Kassán is teljesített szolgálatot, 
ahol élénk szerepet vitt az ottani társadalmi 
éleiben, löbb patronázs- és társadalmi egye
sület vezető tagja volt. A cseh megszállás 
következtében menekülni volt kénytelen és 
mint segédhivatali főtiszt a budapest i kir. 
í télőtáblánál nyert beosztást, ahol 1923. 
igazgatói rangra emelték. 

Tasnády Szüts András, ny. á l lamti tkár , 
szül. Tiszavárkony, 1868 okt. 8. Középisko
láit Debrecenben végezte, majd jogot hallga
tott. Tanulmányainak befejeztével nagyobb 
külföldi útra ment. Pályáját a Mávnál kezdte. 
Nem mindennapi szervezőképessége csakha
mar feltűnt és rövid idő után a keresk. mi
nisztériumba rendelték. Itt gyorsan haladt 
előre és hamarosan min. osztálytanácsos, 
majd miniszteri tanácsos lett. 1919. államtit
kári rangot kapott és kinevezték a Máv. el
nökhelyettesévé. 1927. nyugalomba vonult 
és ügyv. alelnöke lett az /. B. U. Sz.-nakt 
amely vezetése alatt az egész országra kiter
jedő, hatalmas vállalattá fejlődött. T. Sz. 
élénk részt vesz a gazdasági és társadalmi 
életben, amelynek egyik legkiemelkedőbb 
egyénisége. Mint a Magyar Mozgóképszínház 
Engedélyesek Orsz. Egyesületének és több 
más szakmai egyesületnek elnöke, a magyar 
filmszakma mozgalmaiban vezető szerepet 
tölt be. Számos magyar kitüntetés, többek 
között a III. oszt. vaskoronarend és a III. o. 
polg. érdemkereszt tulajdonosa. 

Tass Antal, csillagász, szül. Temesrékás , 
1876 ápr. 14. Elvégezte a műegyetemet, majd 
a mennyiségtan-fizikai szakon tanári okleve
let szerzett. 1899. a Konkoly-alapítványú 
asztrofizikai obszervatóriumba került, mint 
asszisztens. 1904. obszervátorrá, 1913. c. al
igazgatóvá, 1919. aligazgatóvá, 1923. pedig 
igazgatóvá nevezték ki. A cseh megszállás 
elől az Ógyallán lévő intézel műszereinek 
nagy részét megmentette és Bpestre hozta. 
Később a Svábhegyen kapot t új hajlékot az 
intézet, ahol T. ma is működik. T. széles
körű irodalmi munkásságot folytat a csilla
gászati intézet hivatalos kiadványaiban, úgy
szintén a külföldi szaklapokban. Főbb művei: 
A déli csillagos ég fotometriai megfigyelése, 
Változó csillagok fotometriai megfigyelése 
ógyallán, Adatok a magyar csillagászat tör
ténetéből és Változó csillagok fotometrikus 
megfigyelései. 

Tassonyi Ernő, m. kir. bányahatósági 
tanácsos, szül. Taktaszada, 1881 jan. 13. Kö
zépiskoláit Sárospatakon végezte, majd a 
Selmecbányái bányászati főiskolán bánya
mérnöki oklevelet szerzett. Selmecbányán ve
zére volt a főiskolai ifjúságnak. Később a 
bpesti egyetemen államtud. államvizsgát tett. 
Bányaműszaki gyakorlatát Ta tabányán sze-
reczte. 1916. a dr. Lipták-féle szénbánya ve
zetője lett, majd állami szolgálatba lépett és 
a bpesti bányakapitányságnál működöt t . 
1926. kinevezték bányahatósági tanácsossá és 
azóta a pénzügyminisztérium XVI. bánya
hatósági főosztályában teljesít szolgálatot. 
Hosszabb időt töltött Angliában, a bányá
szati és az ezzel kapcsolatos közgazdasági 
kérdések tanulmányozásával . Angliai tapasz
talatai alapján vezették be Magyarországon 
a szénporrabbanás okozta bányaszerencsét
lenségek megakadályozására az angol eljá
rást. A háború alatt a harctéren szolgált. Ki
tüntetései a Károly-csapatkereszt és a sebe
sülési érem. Mint VIII. gimnazista, szépiro
dalmi működéséért a Kazinczy aranydíjat 
nyerte el. T. élénk munkásságot fejt ki úgy 
a szakirodalomban, mint a széppróza terén. 
Művei: Aki a párját keresi, A bányamentés
ről és a szénporrabbanás elleni védekezésről, 
utóbbit az Akadémia kitüntette. Értekezései 
jórészt a bányászati és kohászati lapokban 
jelennek meg. T. a Magyar Mérnök- és Épí
tészegylet bányászati oszt. elnöke, a Magyar 
Bányászati és Kohászati Egyesület és a Beth
len Gábor-Egyesület, valamint a Horthy-te-
lepi Tiszti és Tisztviselői Társasházépítő Szö
vetkezet igazg. tagja. 

Tatár Béla, szfőv. tanácsosi főjegyző, 
szül. Szeghalom, 1873 nov. 1. Középiskoláit 
Hódmezővásárhelyen és Iglón, valamint Bé
késen, egyetemi tanu lmányai t Budapesten 
végezte. Tanu lmánya inak befejezése u t án 
a tüzérségnél szolgálta le egyéves önkéntesi 

j évét és tart . hadnagy lett. Később a szföváros 
J szolgálatába lépett, ahol mint tanácsi fő-
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jegyző teljesített szolgálatot. A kőbánya i 
ref. egyháznál parochiális tanácsosi, a bu
dapesti református egyháznál presbiteri 
tisztet tölt be. Számos társadalmi, ku l turá
lis és egyházi egyesület vezető tagja. 

Tatits Árkád, h. áll.-titkár, szül. Üjvidé-
ken, 1874 aug. 24. Középiskoláinak elvégzése 
u t án a bpesti tud.-egyet, jogi k a r á n dokto
rá tus t nyer t . 1899. mint gyakornok állami 
szolgálatba lépett, ahol fokozatos előlépte
tések u tán 1929. min. tanácsossá nevezték 
ki. Hosszabb ideig teljesített szolgálatot a 
belügyminisztérium elnöki osztályán, a 
közigazgatási bíróságnál, jelenleg pedig a 
városi ügyosztály vezetője. A Ferenc József
rend lovagja. A II. oszt. polg. hadi érdem
kereszt, a III. oszt. vaskoronarend és a 
német vöröskereszt tulajdonosa. 

Tatz László, festőművész, szül. Mária-
púcs (Szabolcs m.), 1888. Középiskolái be
fejeztével Bpesten folytatott művészeti ta
nulmányokat . 1912. rendezte első kiállítását. 
Különböző tárgyú képeivel gyakran szerepel 
a Műcsarnok tár latain és más tárlatokon. 
Nevesebb művei: a Feketeruhás nő, Reggel 
a Dunán, Csónakózők. Művészetét tárgyias-
ság, nyugodt vonalak és tiszta színek jel
lemzik. 

Tauffer Gábor, ügyvéd, szül. Balmazúj
város, 1884 jan. 16. Középiskoláinak elvég
zése után a bpesti egyetemen a gyógysze
részeti tanfolyamot hallgatta, ahol oklevelet 
szerzett. A bpesti egyetemen jogi és állam
tudományi doktorátust is nyert. 1910-ben le
iette az ügyvédi vizsgát és Budapesten ügy
védi irodát nyitott. Résztvett a háborúban és 
ott kitüntette magát. T.-nak érdeme van a 
Nyugat-Magyarország trianoni elszakítása el 
leni ellenállás megindításában. Számos tár
sadalmi egyesületben tevékenykedik. A Ma
gyarországi Gyógyszerész-Egyesületnek 1918 
óta alelnöke. Tagja a keresztény nemzeti 
pártnak és az 1926. évi képviselőválasztás 
alapján Budapest északi kerületének első 
pótképviselője. 

Tauszig Aladár, gyárigazgató, szül. Bu
dapest, 1871 jan. 27. Középiskolai tanulmá
nyainak elvégzése után a Zwack I. és Társai 
likőrgyár kötelékében kezdte meg tisztvise
lői működését. 1909. az Első Magyar Alföldi 
Konyakgyár és Szeszfinomító igazgatója lett, 
majd a Budapesti Kereskedelmi r.-t. igazgatá
sával bízták meg. Egyúttal Dietzl bornagy
kereskedő cég beltagja is volt és ő létesítette 
a cég pezsgőgyárát. 1920-ban alapította az 
„Ex" l ikőrgyárat , amely 1923-ban a Diet
rich és Gottschlig r.-t.-ba olvadt be és azóta 
a vállalat kereskedelmi és technikai igazga
tója. Tauszig nevéhez fűződik többek között 
az alkoholmentes italok gyártásának beve
zetése is. Dietrich és Gottschlig r.-t. és a 
Likőrgyárosok Egyesületének igazgatósági 
tagja. A vöröskereszt II. oszt. díszjelvényé
nek tulajdonosa. 

Tauszig Béla, építész, szül. Budapest , 
1881. Műegyetemi t anu lmánya i t Budapesten 
végezte és itt szerezte építészi okieleiét. A 
főváros ismert nevű műépítészei közé tar
tozik. Róth Zsigmond építésszel társulva, 
számos nyaralót , több középületet és a bu
dapesti vasmunkások székházát építette fel. 

Teész Imre, plébános, szül. Székesfehér
vár, 1893 júl . 9. Tanu lmánya i t Budapesten 
végezte. A kalocsai teológia elvégzése után 
1916-ban pappá szentelték. Több vidéki vá
rosban működöt t mint h i tokta tó , később 
káp lán lett, míg 1924. évben Baján józsef
városi plébánossá választol ták. 

Teles Ede, szobrász, szül. Baján, 1872. 
Iskoláit Szabadkán és Wienben végezte. Utób
bi helyen tanulta a szobrászatot és itt állí
totta ki első munkái t . Hosszabb időt töltött 
tanulmányúton Hollandiában. Eleinte csak 
kisplasztikával foglalkozott és Háziszer c. 
terrakot ta szobrával elnyerte a Ráth-díjat. 
21 éves korában már a Műcsarnok tár latán 
szerepelt. Ezidöben főként arcképszobraival 
ér el jelentősebb sikereket. Tanulmányfejei
vel számos díjat nyert. 1902. a Rökk-díjat, 
1908. a Lipótvárosi kaszinó díját és a nagy 
aranyérmet . Utóbbit Λ7όί arcképével nyerte 
el, melyet a Szépművészeti Múzeum vá
sárolt meg. Mellszobrai is főként a plasz
tikai formákat hangsúlyozzák (Prielle Kor
nélia, Kiss József). Plaketmuvészettel is 
már kora ifjúságában foglalkozott. Sok 
van közülük a Szépművészeti és Ipar
művészeti Múzeumban. Monumentális alko
tásai közül legkiválóbbak: a budapesti Vö-
rösmarty-szobor, a kecskeméti Kossuth-szo
bor, a szabadkai Erzsébet királyné-szobor, a 
telepesi Szilágyi Dezső-szobor, Szt. László és 
III. Károly alakja a budapesti Millenáris em
léken és Munkácsy szobra a klasszikusan 
mintázott , koszorút tar tó nőalakokkal . Rend
kívül sok síremléket és dekoratív szobrot is 
készített különböző középületeken. 1913. az 
Erzsébet királyné szoborpályázaton I. díjat 
kapott , nemrégiben pedig a hősi emlékszobor
pályázaton az antwerpeni világkiállításon 
II. oszt. aranyéremmel , a turini nemzetközi 
iparművészeti kiállí táson és a st. louisi világ
kiállításon aranyéremmel tüntet ték ki. Szob
rászművészeink között T. egyike a legértéke
sebb egyéniségeknek. Klasszikus formaszere
tet és a fejek erős hangsúlyozása jellemzi 
alkotásait . 

Telek György, üyvéd, szül. Tápiógvör-
gyén, 1891 febr. 26. Jogi tanulmányai t a 
fővárosban végezte és itt szerzett 1918. ügy
védi oklevelet. Néhai Vázsonyi Vilmos, v. 
igazságügyminiszter 1918-ban T.-et bízta 
meg irodája vezetésével, majd 1923 óta ügy
védtársa volt. Mint az Ügyvédhelyettesejc és 
Jelöltek Orsz. Szövetségének v. elnöke, an
nak idején mozgalmat indított az ügyvéd
helyettesi intézn^ény eltörléséért és ezt si-
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kerre is ju t ta t ta . Több nagyjelentőségű bűn
ügy védelme fűződik nevéhez. 

Teleki János (gróf), földbirtokos, r.-t. 
igazgató, szül. 1892 nov. 2. A kat. akadémia 
elvégzése után a 13., majd a 14. huszárezred
nél teljesített szolgálatot. Résztvett a hábo
rúban. A katonai érdemkeresztet, a bronz* és 
ezüst Signum Laudist, a Károly-csapatkeresz-
tet és a sebesülési érdemkeresztet kapta meg. 
Az összeomlás után 1921-ig bir tokán gazdál
kodott. Azután a Magy. Ált. Takarékpénz
tárnál vállalt hivatalt. 1924. igazgatóvá ne
vezték ki. A sport terén is élénk tevékenysé
get fejt ki. Résztvett a A'. M. A. C. megszer
vezésében, melynek igazg. tagja. 

Teleki József (gróf, idb.), felsőházi tag, 
szül. Gyomron, 1859 szept. 2. Középiskolai 
tanulmányai t Bpesten végezte. Jogot hallga
tott Lipcsében, Berlinben és végül Buda
pesten, ahol megszerezte az á l lamtudomá
nyi doktorátust . Tanu lmánya inak befejezté
vel közigazgatási pá lyára lépett. Később 
pestmegyében tb. szolgabíró lett. 1887. sza
badelvű programmal Fülöpszáláson képvi
selővé választották. 1892. Makón Jus th 
Gyula ellenében lett képviselő, míg 1896. ki
sebbségben maradt . Azontúl a főrendiház
ban tevékenykedett . 1910. T. szervezte meg 
Pest vármegyében a nemzeti munkapár to t , 
amelynek elnökévé választották. Ma is nagy 
szerepet játszik a megye tá rsadalmi életé
ben. 

Teleki József Pál (gróf, ifj.), földbirto
kos, szül. Bpest, 1910 márc . 12. Középisko
láit Bpesten végezte, majd a közgazdasági 
egyetem keresk. szakán tanult . Tanu lmá
nyainak befejezése u tán a I. honv.-huszár-
ezrednél egyéves önkéntesi katonai szolgála
tot teljesített, majd átvette b i r toka kezelé
sét. Számos sport-, tá rsadalmi és kul túr
egyesület tagja. A székesfőváros sportéleté
ben je lentékeny szerepet tölt be. 

Teleki László gróf, szül. Gyömrő. 1864 
jún. 8. Egyet, t anu lmánya i t Bpesten végezte. 
Tanulmánya inak befejezése u tán Erdélyben 
gazdálkodott és 1921. gyömről gazdaságát 
vette át, ahol jelenleg ér tékes mezőgazda
sági tevékenységet fejt ki. A község közéle
tének kiemelkedő egyénisége. Számos tár
sadalmi egyesület tagja és vezetője. 

Teleki László Gyula (gróf, széki), föld
birtokos, volt főrendiházi tag, szül. Kővár
hosszúfalu, 1870. Tanulmánya inak befejezése 
óta bir tokán gazdálkodik. 1905. tagja lett a 
főrendiháznak és tagja m a r a d t az össze
omlásig. Sokat já r t külföldön. Egyike a leg-
képzetteb gazdáknak. 

Teleki Pál (gróf, széki), v. miniszterel
nök, a felsőház tagja, szül. Bpest, 1879 nov. 
1. Középiskoláit és egyetemi tanulmányait 
Bpesten végezte. Egy évig a magyaróvári 
gazd. akadémiát is hallgatta. 1903. jogi és 
államtudományi doktorátust szerzett, majd 
kartográfiával és földrajzzal foglalkozott. 

Tanulmányuta t tett Európában, Észak-Afri
kában és Japánban. 1905. a somkuti kerület 
a lkotmánypárt i programmal képviselőjévé 
választotta. 1909. a Société de la Geographie 
Atlasz a Japán szigetek kartográfiájához c. 
munkájáér t a Jomard-dí j jal tüntette ki, 
ugyanez évben, a földrajzi intézet igazgató
jává nevezték ki és a nemzetközi geográ
fiai kongresszus beválasztotta a régi térké
pek tanulmányozására kiküldött bizottságba. 
1913. a Magyar Tud. Akadémia rendes tagja 
lett. A háborús esztendők alatt az Országos 
Hadigondozó Hivatal elnöki tisztét látta el. 
1918. a bpesti tud. egyetem gazdaságföldrajzi 
tanszékéhez nyilv. rendes tanár rá nevezték 
ki. A forradalom alatt Svájcban tartózkodott , 
majd később Szegedre került, ahol az ellen
forradalmi kormány külügyminisztere lett. A 
Friedrich-kormány alatt a békeelőkészítő 
iroda vezetőjévé nevezték ki. 1920. az akkori 
kormány külügyminisztere volt, majd a mi
niszterelnöki székbe került. Mint ilyen, kény
telen volt a tr ianoni békeszerződést becikke-
lyezni, ugyanekkor önmaga ellen vád alá he
lyezési javaslatot tett. A tr ianoni békeszer
ződés ratifikálása u tán beadta a lemondását, 
amit a kormányzó nem fogadott el. Később 
IV. Károly király visszatérési kísérlete u tán 
lemondott és átvette a Menekültügyi Hiva
tal irányítását. A nemzetgyűlésben Szeged 
város első kerületét képviselte. A felsőház
nak a közgazdasági egyetem képviseletében 
tagja. 

Teleki Tibor (grófs széki), országgy. kép
viselő, szül. Gyömrő, 1871 máj . 18. Közép
iskoláit Bpesten végezte, majd Debrecenben 
a jogakadémiá t hal lgat ta és á l lamtud. ál
lamvizsgát tett. Tanu lmánya inak befejezése 
u tán átvette gyömrői b i r tokának vezetését. 
A k o m m ü n alatt családjával együtt inter
nál ták. A forradalomig a munkapá r t tagja 
volt, majd 1920. csatlakozott a keresztény 
nemzeti pár thoz. Ugyanakkor Gyömrő kép
viselőjéül választotta. Ma is Gyomrot kép
viseli egységespárti p rogrammal . Számos 
gazd. és társadalmi egyesület élén áll. A 
pesti ref. egyházmegye gondnoka. 

Teleszky János , volt pénzügyminiszter , a 
felsőház tagja, szül. Nagyvárad, 1868 szept. 
15. Középiskoláit Nagyváradon, a jogot 
Nagyváradon és Bpesten végezte. Tanulmá
nyainak befejezése u tán a pénzügyminisz
térium szolgálatába lépett, ahol 1889. fogal
mazógyakornok volt, majd fokozatos előlép
tetések után 1903. osztálytanácsossá nevez
ték ki. Mint a költségvetési és zárszámadási 
osztály vezetője, Wekerle Sándor akkori 
pénzügyminiszternek munkatársa volt a fon-
tosabb kiegyezési tárgyalások lefolytatásá
nál. 1909. miniszteri tanácsossá nevezték ki. 
Ugyanezen évben államtitkári címet kapott , 
majd 1911. valóságos államtitkár lett. 1912. 
a Iíukács László-kabinet pénzügyminiszte
révé nevezte ki a király, egyben Nagybecs7 
kerek orsz.-gyűl. képviselőjévé választották. 
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Érdemeinek elismeréséül v. b. t. tanácsosi 
méltósággal tüntették ki. Később a Tisza
kormánynak is pénzügyminisztere maradt . 
1917. beadta lemondását. T. létesítette a 
bankszabadalmat, az új adótörvényt, a föld-
gáztörvényt és számos más törvényen kívül a 
nyugdíjtörvényt. A Magyar Földhitelintézetek 
Országos Szövetsége T. alapítása. Pénzügy
minisztersége idején bocsátották ki a hadi-
kölcsönkötvényeket, melyek valorizációjáért 
ma is az első sorokban küzd. Az összeomlás 
után az Orsz. Pénzügyi Tanács és a Pénzügyi 
Szindikátus elnöke lett. Aktív politikai sze
replésre a háború után nem vállalkozott, de 
az azóta alkotott összes közgazdasági és 
pénzügyi vonatkozású törvények előkészíté
sében is jelentékeny szerepe volt. Számos 
nagyipari és bankvállalat vezető tagja. Az 
Első Magyar Ált. Biztosítótársaság elnöke. 
A felsőház tagja. Közgazdasági és pénzügyi 
vonatkozású aktuális kérdésekben véleménye 
jelentékeny fontossággal bír és illetékes kö
rök irányadónak tekintik. 

Telkes Miklós, r.-t. ügyv. igazg., szül. 
Tata, 1890. Középiskoláit Tatán és Bpesten 
végezte. Eleinte Bpesten mint magántisztvi
selő a faszakmában működöt t . Jelenleg a 
Komárommegyei Építő és Kereskedelmi r.-t. 
valamint a Tóvárosi Fatelep és Építővállalat 
r.-t. ügyvezető igazgatója. 

Telkes Pál, mérnök, szül. Tata , 1891. 
Középiskoláit szülőhelyén és Bpesten, egye
temi tanulmányait Bpesten végezte. 1923. a 
Tóvárosi Fatelep és Építővállalat r.-t., 1924. 
pedig a Komárommegyei Építő és Kereske
delmi r.-t. műszaki igazgatója lett. Hites föld
mérő. 1928. építőmesteri képesítést nyert . 

Teller Frigves, gordonkaművész, szül. 
Bpest, 1891 máj 21. Középiskolai tanulmá
nyainak befejezése után, az Orsz. Magy. 
Kir. Zeneművészeti Főiskolán tanul t . 1918. 
művészi oklevelet nyert . Még mint zeneaka
démiai növendék kezdte meg a hivatásos 
zeneoktatást. 1921. gordonkaiskolát alapí
tott, amelynek ma is igazgatója. Jelentős 
művészi sikereket aratot t , a Popper Dávid 
ösztöndíjat kétszer nyerte meg. 

Teller Gyula, a szfőv. felső mezőgazd. 
iskola igazgatója, szül. Budapest , 1881 febr. 
20. A tanítóképző és a polg. iskolai t anár 
képző elvégzése u tán a műegyetemen köz
gazdász-oklevelet szerzett. 1903. a szfőv. 
közokt. ügyosztályának kötelékébe lépett és 
1905. a Prá ter -u tca i polg. fiúiskola t aná ra 
lett. A háború alatt harctér i szolgálatot tel
jesített, majd ismét a régi helyén folytatta 
pedagógiai munkásságá t . 1926. megszer
vezte az első budapest i felső mezőgazd. is
kolát, amelynek azóta igazgatója. Intézetét 
annyira kifejlesztette, hogy növendékei 
amellett, hogy az egyetemre is képesítést 
nyernek, gyakorlati ok ta tás révén, mint 
kész mezőgazdák kerülnek ki az iskolából. 
T. értékes szakirodalmi munkásságot fejt 
ki, polg isk. födrajztankönyve á l ta lánosan 

használ t . Számos mezőgazdasági, ku l turá l i s 
és t á r sada lmi egyesület vezetőségi tagja. 

Teller Miksa, ügyvéd, szül. Érsekújvár , 
1871 márc. 28. A jogot a bpesti tud.-egyete-
men hallgatta, majd a fővárosban nyitotta 
meg ügyvédi irodáját. Vámbéry Rusztemmel 
együtt szerkeszti a Jogtudományi Közlönyt. 
Önálló művei: Ügyvédség, Az ügyvédi kar 
helyzete a múlt század közepén, A második-
tervezet néhány örökségi reformjának bírá
lata. 

Telnian Sándor, kir. közjegyző, szül. 
Nagybecskerek, 1879 okt. 28. Középiskoláit 
szülővárosában, egyetemi tanulmányai t pedig 
Bpesten végezte, ahol jogi doktorátust szer
zett, majd ügyvédi vizsgát tett. Pályáját 
1905. a kisjenői járásbíróságnál kezdte meg 
mint aljegyző. Rövidesen otthagyta a bíró
ságot és ügyvéd lett. József főherceg kis
jenői uradalmának is ügyésze volt. A háborút 
mint százados küzdötte végig. A III. oszt. 
katonai érdemkereszt, a Signum Laudis, a 
Károly-csapatkereszt és a jubileumi emlék
érem tulajdonosa. A román megszállás alatt 
kiüldözték Kisjenőről, majd a keresk. mi
nisztériumba légiforgalmi főfelügyelővé ne
vezték ki, s mint ilyen, a magyar légjáró 
vállalatok miniszteri biztosa volt. 1925. Pécsre 
került, mint kir. közjegyzőhelyettes és a 
közjegyzői kamara elnöki t i tkára, majd 1929. 
kinevezték Csepregre közjegyzőnek. Számos 
jogi cikket és tanulmányt írt. öná l ló művei: 
Az örökösödési eljárás és A légi közlekedés 
magyar jogszabályai. Utóbbinak társszerzője 
volt. 

Temesváry Imre , miniszteri tanácsos és 
kincstári főtanácsos, orsz.-gyűl. képviselő, 
szül. Szeged, 1874. Középiskoláit Szegeden, 
műszaki tanulmányai t Bpesten és Zürichben, 
a jogot pedig a kolozsvári egyetemen végezte. 
Mint mérnök Bpesten kezdte meg működését , 
majd Szombathelyen, Nagybányán, Szegeden 
és Kolozsvárott teljesített szolgálatot. Ez 
utóbbi helyen a birtokrendezéseket hitelesítő 
mérnöki hivatal főnöke volt. A háborús esz
tendők alatt, mint a hadseregparancsnokság
hoz beosztott mérnök működöt t . A bukaresti 
békeszerződésben megjelölt határrendezési 
munkála tokat T. vezette. 1920. a szeghalmi 
választókerület kisgazdapárti programmal , 
nemzetgyűlési képviselővé választotta. Az első 
nemzetgyűlésen számos közgazdasági vonat
kozású törvényjavaslat előadója volt. Az in-
gatlan-vagyonváltság törvényjavaslatának be
nyújtását megelőző tárgyalásokon i rányadó 
tervezetet dolgozott ki és e törvényjavaslat 
tárgyalásain beható munkásságot fejtett ki. 
1922. egységespárti programmal egyhangúlag 
ismét elnyerte a szeghalmi kerület mandá
tumát. Ezen időtől fogva a pénzügyi bizott
ság állandó előadója volt. Az 1924. évi sza
nálási törvényjavaslatnak, valamint az ál
lami költségvetéseknek és indemnitásoknak 
főelőadója. Állandó referense volt a pénz
ügyi egyensúly helyreáll í tásának ta r tamára ' 
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alkotott 33-as bizottságnak is. 1922. a kor
mányzó kincstári főtanácsosi címmel tün
tette ki. 1926. kerülete ismét egyhangúlag 
választotta meg egységespárti p rogrammal 
orsz.-gyűl. képviselőjévé. Irodalmi tevékeny
séget is kifejtett. Nevezetesebb munká i : Ma
gyarország és Horvátország közötti határren
dezés, A Fertő-tóban húzódó birtokhatárok 
trigonometriai rendezése. Számos előadást 
tartott a Magyar Mérnök- és Építészegyletben 
a magyarországi és erdélyi birtokrendezések 
revíziójáról, valamint az arányosítások és 
legelőelkülönítések hibáiról és revíziójáról. 
Az Erdélyi Jogi Közlönyben a birtokreform
ról számos szakmunkája jelent meg. 

Temesvári Gyula, kir. ügyész, szül. Ma
rosvásárhelyen, 1885. Erdélyi földbirtokos 
család sarja. Középiskoláit szülővárosában, 
jogot Kolozsváron tanult és az egyetem el
végzése u tán a marosvásárhelyi és a bras
sói törvényszéknél teljesített szolgálatot, 
majd a marosvásárhelyi í télőtábla tanács
jegyzője volt, honnan Brassóba nevezték ki 
ügyésszé. Itt különösen az oláh betöréssel 
kapcsolatosan elkövetett háborús bűncselek
mények felderítésében fejlett ki jelentős te
vékenységet. Később a budapesti ügyészség
hez helyezték át, ahol egy évtized óta a leg
válságosabb társadalmi viszonyok között 
működött. A hitvesgyilkossággal vádolt Er
délyi Béla bűnügyének előadója volt és 3 
hónapig tar tó főtárgyaláson képviselte a 
közvádat. 

Temesváry János , hegedűművész, szül. 
Szamosújvár, 1891 dec. 12. Középiskoláit és 
zeneművészeti tanulmányait Bpesten végezte, 
ahol 1910. tanári és művészi oklevelet szer
zett. Ugyanez évben a Waldbauer vonós
négyes tagja lett. A fővárosban és külföldön 
számos sikerült hangversenyt adott. Angliá
ban több mint 40 városban szerepelt. A rádió 
házitriójának hegedűse, a M. Kir. Operaház 
szólamvezetője, az Orsz. Postás Kultúregylet 
zeneiskolájának tanára, a M. Kir. Filharmó
niai Társaság választm. tagja. 

Temple Rezső, országgyűlési képviselő, 
szül. Bpest, 1874. Középiskoláinak elvégzé
se után a bpesti jog tudományi egyetemet 
hallgatója volt. Tanu lmánya inak befejezése 
után a belügyminisztér iumhoz került , ahol 
h. államtitkár lett. Ebben a minőségben vo
nult nyugalomba. Többször tett t anu lmány
utat Európa különböző városa iban és hiva
talos küldetésekben is j á r t külföldön. Mint 
osztálytanácsos a bányavidékek munkásai--
nak sztrájkügyében j á r t el nagy tapintat ta l 
és megértéssel. A h á b o r ú b a n résztvett és a 
szerb harctéren többször ki tüntet te magát . 
Később kinevezte a k o r m á n y Torontá l és 
Krassó-Szörény megyék közélelmezési kor
mánybiztosává. 1926. egységespárti pro
grammal Kiskunmajsa képviselője lett. Szá
mos társadalmi egyesület vezető tagja. A 
II. o. polg. hadiérem, a III. o. vaskoronarend 

tulajdonosa és a Ferenc József-rend lo
vagja. 

Tenzlinger József, polgármester, szül. 
Tolna, 1880 okt. 6. Középiskoláinak elvég
zése u tán jogi t anu lmányoka t folytatott és 
a jogi doktorá tus megszerzése u tán 1901. 
a veszprémi kir . já rásbí róságon működött , 
mint bírósági joggyakornok, majd 1908. a 
billédi kir . já rásbí rósághoz osztották be bí
rósági jegyzői rangban, ahonnan a veszp
rémi kir. tvszékhez helyezték át. 1913. u. o. 
a lbíróvá nevezték ki, majd ugyanazon év
ben kir. alügyész, 1915. pedig kir. ügyész 
lett. 1918. a p ro le tá rd ik ta tú ra bukása u tán 
Pápa városa polgármesterévé választotta 
meg. A pápai tá rsadalmi és közéletben elő
kelő szerepet tölt be, a Pápai Közművelő
dési és Kultúr Egyesület, a Pápai Vöröske
reszt Egyesület, valamint a Pápai Felsővá
rosi róm. kat . Olvasókör elnöki tisztét vi
seli. Különböző folyóiratokban társadalom
tudományi és közgazdasági vonatkozású 
cikkei jelentek meg. 

Teplánszky Sándor, festőművész, szül. 
Arad, 1886. Művészeti tanulmányait a bpesti 
mintarajziskolában végezte. 1914. a Művész
házban gyűjteményes kiállítást rendezett és 
Brüggei részlet, valamint Óbudai táj c. alko
tásaival nagy sikert ért el. A magyar akva
rell- és pasztellfestők 1916. rendezett tárla
tán legnagyobbrészt a Városligetet ábrázoló 
több ceruzarajzával vett részt. 

Térey Gábor, műtör ténet i író, múzeumi 
igazgató, szül. Dárda, 1864 febr. 9. A genfi, 
londoni, baseli és strassburgi egyetemeken 
végezte tanulmányait , melyeknek befejezése 
után hivatalos megbízási nyert Hans Bal-
dung Grien műveinek összegyűjtésére és ki
állítására. 1894—96. a freiburgi egyetemen a 
művészettörténet m.-tanáraként működöl t . 
1896. Bpesten az Orsz. Képtár szolgálatába 
lépett, majd 1904. a Szépművészeti Múzeum 
régi képtárának igazgatói teendőivel bízták 
meg, ahol ezidőszerint is működik. 1918. ér
tékes kulturális munkásságáért az udv. tan. 
méltóságot nyerte el. Főbb munkái : Verzeich
nis der Gemälde des Hans Baidung Grien, 
Albrecht Dürers venetianischer Aufenthalt 
von lA9b—1495, Die Handzeichnungen des 
Hans Baidung Grien, A festőművészet reme
kei, Modern festők, Die Zeichnungen Rem 
brandt's im Budapester Museum der bilden
den Künste, A Szépművészeti Múzeum régi 
képtárának leíró lajstroma az összes képek 
hasonmásával. 

Ternájgó József, gyógyszerész, szül. Uj-
Arad, 1883 febr. 18. Egyetemi tanulmányai t 
Kolozsvárott és Budapesten végezte. A gyógy
szerészhallgatók segély- és önképzőkör egy
letének elnökévé, majd díszelnökévé válasz
tották. 1906. egyet, tanársegéd lett a bpesti 
II. sz. vegytani intézetben Lengyel Béla ny. 
r. tanár mellett. Gyógyszerészi és doktori 
oklevelének elnyerése után Űj-Aradon kezdtp 
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meg működését. Még azon évben Temes vm. 
törv.-hat. bizottságának tagjai sorába került 
s az újaradi választókerület függetlenségi 
párt jának elnöke, valamint az Űjarad és Vi
déke Népb. igazgatója lett. 1912. résztvett a 
Biarritz-Bayonneban tartott nemzetközi cél
lövőversenyen. 1917 óta a bpesti Szent Ke
reszt gyógyszertár tulajdonosa. A Budapesti 
Gyógyszerész-Testület választmányi tagja, az 
Országos Gyógyszerész Egyesület Tanügyi 
bizottságának tagja, a Magyar Gyógyszeré
szek Nyugdíjintézetének választmányi tagja, 
a Magyar Gyógysz. Tudományos Társaság 
egyik alapító tagja, a Délvidéki Otthon vá
lasztmányi tagja, a Bánáti Daloskör választ
mányi tagja, a Petőfi-Társaság és Termé
szettudományi Társulat tagja, a Terla Gyógy. 
Tulajdonosok Laborotór iuma igazgatója, az 
Emericana dominusa, stb. Cikkei szaklapok
ban és a napi lapokban jelentek meg. 

Tersánszky ,T. Jenő, író, szül. Nagybá
nya, 1888 szept. 13. Középiskoláit szülőváro
sában végezte, majd festőnek készült. Egy 
ideig jogi tanulmányokat is folytatott és köz
ben Nagybányán, Eperjesen és Bpesten ügy
védjelölt volt. A háború alatt önként jelent
kezett katonai szolgálatra és a harctéren 
szerzett érdemeiért megkapta a kisezüst 
és bronz vitézségi érmet, a Signum Laudist 
és a Károly-csapatkeresztet. Első kötete 
A tavasz napja sütötte, 1913. jelent meg. 
1916. adta ki Viszontlátásra drága c. regé
nyét, amely a háborús irodalmi termékek 
egyik legmaradandóbb alkotása. Ez a regény 
egyszerre ismertté tette T. nevét. Későbbi 
művei: Kísérletek, Ifjúság, A kék gondvise
lés, A két zöldász, A repülő család, Sámso
nok, Rossz szomszédok, Jámbor Óska, Mike 
Pál emlékei, A havasi selyemfiú, A marga-
rétás dal és A nevelőkisasszony egymást kö
vették a könyvpiacon. Szidike c. színdarab
ját 1924. sikerrel mutat ta be a Magyar Szín
ház. Több regényt fordított magyarra , köz
tük Jack London négy kötetét. T. a legkitű
nőbb magyar elbeszélők közé tartozik. írá
sait bizonyos pesszimista világítás szövi át. 
Alakjait, akiket a mindennapi élet forgata
gából vesz, mélységes szeretettel kezeli és 
jellemük mesteri rajzával, valamint miliőjük 
alapos ismertetésével sokszor egészen szug
gesztív erővel tudja életre kelteni. 

Tersztyánszky Kálmán (nádasi), ny. ál
lamti tkár , szül. Szécsény, 1867. Középiskolái
nak végeztével jogot hallgatott, majd ügy
védjelölti gyakorlatot folytatott. 1889. kine
vezték a belügyminisztériumba fogalmazó
gyakornoknak. 1895. a miniszterelnökséghez 
helyezték át. Később visszakerült a belügy
minisztériumhoz, ahol községi és városi ügyek 
intézésében vett részt. A háború alatt érté
kes működést fejtett ki. A II. oszt. polgári 
hadiérdemkereszt tulajdonosa. 1923. Bpest 
kormánybiztosává és h. főpolgármesterévé, 
1924. ál lamtitkárrá nevezték ki és ismét a 

belügyminisztériumba rendelték a községi és 
városi ügyek intézésére. 1925. nyugalomba 
vonult. Az O. F. B., az orsz. congrua bizott
ság tagja, továbbá a Budapesti Takarék- és 
Vásárpénztár és az Általános Gépipari Jármű 
r.-t. igazg. tagja. 

Teveli Mihály, kir . főigazg., szül. Tevel, 
1867. Középiskoláit Pécsett végezte, majd 
egyetemi t anu lmányoka t folytatott Buda
pesten, ahol t anár i oklevelet szerzett. Ta
nár i működését 1892. a körmöcbányai fő-
reál iskolánál kezdte meg, majd a bpesti I. 
ker. főgimnáziumban működöt t . 1919. kine
vezték a bpesti Mátyás kir. reálgimnázium 
igazgatójává. Ezidőszerint mint kir. főig. 
szintén ott működik . Nagy érdemeket szer
zett az intézet megszervezése és fejlesztése 
körül . Számos ifjúsági egyesületet létesített, 
céllövő és cserkészcsapatot szervezett és 
megalapí tot ta az intézet önképzőkörét. 
Megjelent több német tankönyve és számos 
közleménye. 

Thaly Lórán t (széchi-szigeti), orvos, kór
házigazgató, szül. Bpest, 1874 okt. 12. Kö
zépiskolai és egyetemi tanulmányai t Bpesten 
végezte. 1898. orvosi diplomát szerzett. Or
vosi működését, mint gyakornok, illetve s.-
orvoshelyettes 1899. az István-kórházban 
kezdte. Ugyanez év végén a Bethesda-kórház 
segédorvosa lett. 1902. a bpesti Űj Szent Já
nos-kórház sebészosztályának alorvosává ne
vezték ki. 1905. osztályfőorvos lett, majd 
1916. ismét a Bethesda-kórházba került, 
amelynek igazgatójává nevezték ki. 1908-tól 
a bpesti Ker. Munkásb. Pénztár orvosaként 
működöt t . A háborús esztendők alatt külön
böző hadikórházak osztályvezetője volt és 
mint főorvos, később mint ezredorvos telje
sített szolgálatot. A vöröskereszt II. oszt. 
díszjelvénye a hadiékí tménnyel és a katonai 
érdemkereszt a hadiérem szalagján, tulajdo
nosa. 1921 óta a Szövetkezetek Erzsébet-kór
házának igazgatója. 1928. az Orsz. Társada
lombiztosító Intézet rendelőintézetének osz
tályvezető orvosává nevezték ki. 

Thaly Zsigmond (széchy-szigeti), h. ál
lamtitkár, szül. Zólyomban, 1881 nov. 9. 
Középiskolai t anu lmánya inak befejezése 
u t án a bpesti , majd a kolozsvári egyetem 
hal lgatója volt s u tóbbi helyen jogi dokto
rá tus t szerzett . 1908. kinevezték a pénzügy
minisz tér iumhoz, ahol 1921. miniszteri ta
nácsos lett, majd 1924. h. államtitkárrá ne
vezték ki. Elsőrangú közgazdasági szakem
ber, a szövetkezeti mozgalom kiváló isme
rője . A Hangya Fogyasztási Szövetkezet 
miniszteri biztosa. A Ferenc József-rend 
lovagja. 

Than Károly (báró, vitéz), ny. altábor
nagy, szül. 1873 márc . 3. Bécsújhelyen a 
ka tona i akadémiá t végezte. Tanulmányainak 
befejezése u t án a 16. huszárezredhez osz
tot ták be hadnagyi rangban . 1905. vezérkarl· 
kap i t ánnyá lépett elő és mint ilyen a 12.; 
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hadtes tparancsnoksághoz kerül t . 1906. a ki
rály katonai i rodájába vezényelték, ahol, 
mint a magyar ügyek előadója teljesített 
szolgálatot. 1912. az 5. honvéd lovashadosz
tály vezérkari főnökévé nevezték ki és a há
ború kitörésekor, mint ilyen vonult harc
térre. A harc té ren teljesített szolgálatai so
rán számos nagy ütközetben tüntet te ki 
magát és szolgálatai elismeréséül dandár 
parancsnokká léptették elő. Megkapta a ha-
diékítményes ka rdokka l díszített Lipót
rend lovagkeresztjét. 1918. az olasz fron
ton hősies magatar tásáva l a túlerővel szem
ben is t a r to t ta állását mindaddig, míg csa
patait vissza nem vonták. 1919. Szegeden 
jelentkezett a fővezérségnél szolgálattételre. 
1920. t ábo rnokká léptették elő. Ugyanez 
esztendőben Bpest katonai kör le tparancs
nokává nevezték ki. A budaörsi ütközetben 
T. mint a ko rmányhű csapatok parancsnoka 
vett részt. 1922. a bpesti honvéd-vegyesdan
dár parancsnokává, majd 1923. a l tábor
naggyá nevezték ki. Ugyanez évben a II. o. 
magyar csillagos érdemkereszt tel tünte t ték 
ki és vitézzé avat ták. 1926. nyugalomba vo
nult . 

Thébusz Aladár, kir. kúr ia i í télőbíró, 
szül. Zólyomban. Középiskolai és egyet, ta
nu lmányainak elvégzése u tán , 1896. a ba
lassagyarmati törvényszék joggyakornokává 
nevezték ki. 1897. u. o. aljegyző lett. 1900. 
a nagyszombati kir . törvényszék albirája. 
1905. a pozsonyi járásbí rósághoz helyezték 
át, ahol 1908. já rásbí róvá nevezték ki. 1913. 
került a bpesti kir. törvényszékhez, ahol 
1917. a bpesti kir. í télőtábla bírájává ne
vezték ki, majd 1923. ér tékes egyénisége és 
kiváló jogtudása révén a m. kir. Kúria íté
lőbíró! székébe emelkedett . 

Th ienemann Tivadar , egyet. ny. r. t anár , 
szül. Bpest, 1890 máj . 1. Középiskoláinak el
végzése u tán a bpesti tud. egyetem, majd a 
lipcsei egyetem hallgatója lett. 1912. bölcsész
doktor rá avatták. 1913. a berlini egyetemen 
folytatta tanulmányai t . A háborút főhadnagyi 
rangban küzdötte végig. Hadi kitüntetései: 
Signum Laudis, Károly-csapatkereszt, sebe
sülési érem. 1918. a pozsonyi Erzsébet tud. 
egyetemen a német irodalom tanárává ne
vezték ki. A megszállás u tán egyetemével 
együtt Pécsre költözött, ahol bölcsészetkari 
dékán, ismételten prodékán volt. 1922. a 
Magy. Tud. Akadémia levelező tagjává válasz
totta és ugyanakkor megindította a Minerva 
c. a magyar szellemi élet történelmével fog
lalkozó folyóiratot. Több értékes irodalmi 
tanulmányt írt : Briefe aus der Goethe-Zeit, 
1913, — Mohács és Erasmus 1924, — Iro
dalomtörténeti Alapfogalmak 1930. 

Timáp-Thein Miksa, festőművész, szül. 
Budapest, 1874. Münchenben, Par i sban és 
Budapesten végezte művészeti tanulmányai t . 
Gyakran szerepel a Grand Palais tár latain, 
i t thon alkotásai t a Műcsarnokban és a 
Nemzeti Szalonban áll í totta ki. Megnyerte 

a Ferencz József-jutalomdíjat . Leginkább 
női és gyermekportrék festésével foglalko
zik. 1910. nyi tot ta meg a fővárosban festő
iskoláját., 

Thirring Gusztáv, ny. statisztikai hiva
tali igazgató, egyet. rk. tanár, szül. Sopron, 
1861 dec. 25. Középiskoláinak és egyet, ta
nulmányainak elvégzése u tán 1884. az egyet, 
antropológiai tanszéke mellett tanársegéd lett. 
1889. a főváros statisztikai hivatalának szol
gálatába lépett, ahol 1906—1926. mint igaz
gató működöt t . 1897. a bpesti egyetemen 
magán taná r rá képesítették. 1906. rk. tanári 
címet nyert. 1902. a M. Tud. Akadémia ren
des tagjává választotta. Működése alatt a 
statisztikai hivatal nagyméretű fejlődésnek 
indult. A háború alatt a fővárosi liszthivatal 
vezetője volt, a háború u tán mint Nyugat-
magyarországi Liga elnöke, a soproni nép
szavazás körül fejtett ki értékes tevékenysé
get. A magyar turistasport fellendítése is az 
ő nevéhez fűződik. Számos ilyen irányú szö
vetségnek vezetőségi tagja. Megalapítója és 
szerkesztője a Városi Szemle c. lapnak. A 
főváros statisztikai évkönyveinek megindítója. 
Széleskörű szakirodalmi munkásságot fejtett 
ki és önálló munkái , amelyek közül neveze
tesebbek: Budapest közegészségi és közmű
velődési viszonyai, Budapest gyermek-egész
ségügyi viszonyai, A magyarországi kiván
dorlás és a külföldi magyarság, több nyel
ven jelentek meg. Budapest környéke, Sop
ron és a magyar Alpok, Budapest Neuester 
Führer durch Budapest, Guide de Budapest 
c. útikalauzai közkézen forognak. Sokoldalú 
értékes tevékenységének elismeréséül a II. 
o. polg. érdemkereszttel és a in. kir. kormány
főtanácsosi címmel tüntették ki. A Magyar 
Statisztikai Társaság elnöke. 

Thoma Frigyes, ny. miniszteri osztályta
nácsos, szül. Veghles, 1883 jan. 17. Bpesten 
végzett műegyetemi tanulmányai u tán egy 
ideig egyetemi asszisztensként működöt t . 
1907. a Máv. szolgálatába lépett és több 
nagyarányú építkezés i rányí tásában vett 
részt. A háború alatt a csorbadombi felrob
bantott viadukt újraépítési munkála ta i t ve
zette. 1917. a ker. minisztérium vasüti osz
tályának főmérnökévé nevezték ki. 1919. a 
Magyar Mérnök- és Építészegylet főtitkárává 
választották. 1924. a Mérnöki Kamara meg
alakulásakor, annak t i tkára lett. Miniszteri 
osztálytanácsosi rangban vonult nyugalomba. 
Jelentékeny szakirodalmi működést fejt ki 
és többízben aratott feltűnéstkeltő előadá
sokat. 

Thomán István, ny. zeneművészeti főisk. 
r. tanár, szül. Homonnán, 1862 nov. 4. Atyja 
Zemplén megye tb. főorvosa volt. Középis
koláit Kassán, jogi tanulmányai t a wieni és 
bpesti egyetemen végezte és á l lamtudományi 
államvizsgát tett. 1881. a budapesti országos 
zeneakadémián Erkel Ferenc és Liszt Ferenc 
taní tványa volt. Th. Európa majdnem min-
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den zenekultúrát művelő városában hangver
senyezett és megbecsülést szerzett a magyar 
művészi hírnévnek. 1888-tól 20 éven át a 
Zeneművészeti Főiskola rendes tanáraként 
működött és számos kiváló zeneművész kar
rierjét ágyazta meg. Művészi teljesítményei
nek elismeréséül megkapta a Medjidjeh, az 
Osmanje török művészeti rendet és a III. o. 
magyar vöröskeresztet. Számos kompozíciót 
szerzett. Technikai gyakorlatok c. alkotása 
egyike a legkitűnőbb zenepedagógiai müvek
nek. 

T h o m á n Miklós, ny. tábornok-orvos, szül. 
Homonna , 1861 aug. 18. Középiskoláit Kas
sán és Sátoraljaújhelyen végezte, majd a 
bécsi egyetemen tanult , ahol orvosi doktorá
tust szerzett. 1884. katonaorvosi szolgálatba 
lépett. 1910. kinevezték a krakkói helyőr
ség kórházparancsnokává. 1914—1915. a 
krakkói katonai parancsnokságon műkö
dött, majd ettől kezdve a háború végéig az 
Isonzó-hadsereg egészségügyi főnöke volt. 
Közben állandó előléptetésben volt része és 
a háború után, mint tábornokorvos, vonult 
nyugalomba. Katonai szolgálata alat t a kö
vetkező értékes ki tüntetéseket kap ta meg: 
a Vaskorona-rend és a Ferenc József-rend 
hadiékítményes tiszti keresztjét, a Vöröske
reszt nagykeresztjét, a Ferenc József-rend 
lovagkeresztjét, a koronás a rany érdemke
resztet, a Mariánusok keresztjét, a Máltai 
lovagrend nyakkeresztjét , a Signum Lau-
dis-t fehér-vörös szalagon, a német vaske
resztet és a 25 éves szolgálati jelvényt. Szá
mos közleménye jelent meg orvosi szakla
pokban. 

Thurner Mihály, polgármester , szül. 
Márczfalva, 1878 dec. 12. Középiskoláit Sop
ronban, jogi tanulmányait a kecskeméti ev. 
ref. jogakadémián, majd Bpesten és Kolozs
várott végezte, ahol államtud. doktori ok
levelet nyert. Tanulmányainak befejezése 
után Fertőrákoson, mint jegyzői gyakornok 
működölt, majd a székesfehérvári, később a 
soproni pénzügyigazgatósághoz került, mint 
fogalmazó. 1912. Sopron város főszámvevője 
lett. 1918. polgármesterré választották. A 
bánya- és erdőmérnöki főiskolának és az ev. 
teológiának Sopronba történt helyezése ne
véhez fűződik. Több iskola és kultúrintéz
mény, továbbá több gyári vállalat létesítésé
ben vett részt. A Frankenbury Irodalmi Kör 
elnöke és számos egyesületnek vezetőségi 
tagja. 1921. a soproni népszavazás alkalmá
val lelkes és hazafias működést fejtett ki és 
nagy érdemei vannak abban, hogy Sopron 
és vidéke hü marad t Magyarországhoz. A II. 
oszt. polgári hadiérdemkereszt és a II. oszt. 
magyar érdemkereszt tulajdonosa. 

Thuróczy Lajos, városi főszámvevő, s^ül. 
Rákospalota, 1895 aug. 25. Középiskoláit Rá
kospalotán, jogi tanulmányai t a budapesti 
egyetemen végezte. 1913. Rákospalota község 
szolgálatába lépett. A háború alatt katonai 

szolgálatot teljesített. 1921. irnok, 1923. al
jegyzővé s 1928. főszámvevővé választották. 
Mint újságíró értékes működést fejtett ki. 
Az Üjpesti Napló munka tá r sa volt. A Kárpát 
Túristaegyletnek társelnöke, az Egyesült Ka
szinó választmányi tagja. Az Iparosifjak Ott
honának dísztagja. 

Tibor Ernő , festőművész, szül. Nagy
várad, 1885 febr. 28. Bpesten, majd Paris
ban folytatott művészeti tanulmányokat . Ké
peivel gyakran szerepelt Bpesten, Németor
szágban és a Skandináv ál lamokban. Művé
szetét natural is ta szemlélet, üde színek és 
biztos ecsetkezeiés jellemzik. Nevesebb ké
pei: Táncmulatság Élesden, Körhinta előtt. 
Tájképeivel is szép sikereket aratot t . 

Tichy Gyula, festőművész, szül. Rima
szombat, 1879 aug. 28. Középiskolai tanul
mánya inak befejezése u t án a bpesti Képző
művészeti Főiskola növendéke lett, majd 
Nagybányán folytatott művészeti t anu lmá
nyokat . Művein a nagybánya i művészkör 
törekvéseinek i ránya tapasz ta lha tó . Több 
pályadíjat és ki tüntetést nyer t . 

Tichy Kálmán festőművész, grafikus, 
szül. Rozsnyó, 1888 okt. 31. Középiskolai ta
nu lmánya inak befejezése u tán a budapest i 
Képzőművészeti Főiskola növendéke lelt, 
majd Münchenben folytatott művészeti ta
nu lmányoka t . Számos festményével szere
pelt különböző kiál l í tásokon, de legnagyobb 
sikereit grafikai munká iva l a ra t ta . Művé
szetét több pályadí j ja l és ki tüntetéssel ju
ta lmazták. 

Tiles János , bányaigazgató, szül. Kör
möcbánya, 1872 jan. 1. Középiskoláit szülő
városában, a bányászati főiskolát Selmec
bányán végezte, ahol bányamérnöki okleve
let nyert. Tanulmányainak befejezése u tán 
1894-től előbb mint bányamérnök-gyakornok, 
később mint segédmérnök Tokodon, az 
Északmagyarországi Kőszénbánya és Ipar
telepek r.-t.-nál 4 évig működöt t . 1898-tól a 
Magyar Altalános Kőszénbánya r.-t. tata
bányai szénbányászatához került mint üzem
vezetőmérnök. 2 szolgálati év u tán bánya
főmérnökké lépett elő. 1907. a budapesti 
központban bányászati előadó lett. 1909. mint 
h. bányaigazgató visszakerült Tatabányára , 
hol 1914. a telep vezetését vette át. 1920. 
ismét a budapesti központba került , ahol 
mint központi bányaigazgató jelenleg is mű
ködik. Érdemeinek elismeréséül 1918. bánya
tanácsosi, 1924. pedig m. kir. bányaügyi fő
tanácsosi címmel tüntették ki. Az Országos 
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
nek alelnöke is volt. 

T imaróczky Sándor ifj., mechanikus , 
szül. Salgótarján, 1888. Technológiai tanul
mányai t Bpesten végezte és 1913. Salgótar
j ánban önállósította magát. A háború alatt 
a r imaszombati villamostelep, majd a Nép
es Iparbank műszaki osztályának vezetője 
lett. 1922 óta ismét Salgótarjánban műkö
dik. Az Ipartestületnek 1928 óta elnöke. 
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Tirtsch Gergely, ev. lelkész, szül. Sze-
pesváralja, 1872 márc. 1. Középiskoláit 
Eperjesen, a teológiát Pozsonyban, Roszto-
kon és Greifswaldon végezte. Tanulmányai
nak befejezte után mint püspöki t i tkár mű
ködött; 1900. Üjpázua lelkésze, később tény
leges katonai lelkész lett. A háború alatt tá
bori főlelkésszé lépett elő. 1919 óta Kőszeg 
lelkésze, önál ló művei: Az öntudatlan kép
zetek jogosultsága a pszichológiában, Leibniz 
erkölcstana és A szociális kérdés erkölcsi 
alapja. Számos cikke egyházi folyóiratokban 
jelent meg. 

Tisza Lajos (gróf), földbirtokos, felső
házi tag, szül. Bpest, 1878, Testvéröccse né
hai Tisza István miniszterelnöknek. Közép
iskoláinak elvégzése u tán különböző német
országi egyetemeken gazdasági t anu lmányo
kat folytatott. Hazajövet átvette családja 
szatmár- és szabolcsmegyei b i r tokainak ve
zetését. Harcolt a v i lágháborúban és 1915. 
súlyosan megsebesült. Vitézségéért számos 
kitüntetést kapott . 1916. Károly király 
a ranysarkantyús vitézzé ütöt te . 

Tobíer János, országgyűlési képviselő, 
szül. Sopron. 1889. iskoláiI Sopronban vé
gezte. Tanulmányainak befejezése u tán ha
marosan bekapcsolódott a keresztény szoc. 
munkásmozgalmakba. A kereszt, szoc. szak
szervezetek megszervezése és kiépítése körül 
jelentős tevékenységet fejtett ki. A háború 
alatt harctéri szolgálatot teljesített. A cseh 
megszállás után a felvidéki keresztény szo
cialista párt megszervezése körül szerzett ér
demeket. Mint a Pressburger Tagblatt felelős 
szerkesztője, a sajtó terén is felvette a harcot 
a cseh elnyomással. Intranzigens magatar
tása és lelkes munkássága miatt a cseh ható
ságok két ízben is börtönbe vetették. Mint 
a keresztényszocialistapárt főtitkárát, 1920. 
a prágai parlamentbe is beválasztották, az 
érsekújvári kerület mandátumával . 1922. 
Budapestre költözött, ahol azóta a keresztény
szocialista mozgalmak egyik vezére. A kü
lönböző szakszervezetek lapjaiban élénk szak
irodalmi munkásságot fejt ki. A legutóbbi 
képviselőválasztások során a pestkörnyéki 
kerületben pótképviselővé választották, majd 
a több helyen megválasztott Haller István és 
Csik József lemondása folytán került a par
lamentbe. 

Tódor Árpád, rendőr tanácsos , szül. 
Csíkszenttamás, 1880 jan . 1. Középiskolái
nak elvégzése u tán a Katonai Akadémia nö
vendéke lett. Tényleges ka tona i szolgálata 
alatt jogi t anu lmányoka t folytatott . Jogtu-
dori oklevelének elnyerése u tán a ha tár 
rendőrség kötelékébe lépett és kanitánvi 
rangban teljesített szolgálatot. A háború 
ban harcvonalban küzdöt t és számos hadi
érdemrenddel tüntet ték ki. 1919. a miskolci 
államrendőrség kap i t ányságának vezetését 
vette át. 

Toldy Jenő, apátplébános , szül. Kiskun
félegyháza, 1871 nov. 18. Középiskoláit szü

lővárosában, Kecskeméten és Szegeden, a 
teológiát Vácott, jogi tanulmányai t Buda
pesten végezte. Pappá szenteltetése u t án 
előbb, mint káplán, később mint kinevezett 
lelkész különböző városokban működöt t . 
1908. a kiskunfélegyházai ó-plébániára ne
vezték ki. 1915. pápai kamarás , 1920. apát
plébános lett és 1921. esperesplébánosi címet 
kapot t . Városának tá rsada lmi életében nagy 
tevékenységet fejt ki. Egyházi és szépiro
dalmi cikkei különböző folyóiratokban je
lennek meg. 

Toldi Sándor (nagy), ref. lelkész. A ma
gyar sportélet jelentős egyénisége. Mint 
diszkoszvető európai viszonylatban is az 
elsők közé küzdöt te fel magát . 1924. Buda
pest és 1925. Magyarország diszkoszvető 
ba jnoka lett. 

Tollée Dezső, az Orsz. Társ.-Bizt. Int. 
aligazgatója, szül. Ipolynék, 1889. Középis
kolai t anu lmánya i t Nagyszombaton végezte, 
jogi t anu lmánya i t pedig a bpesti tud. egye
temen, ahol jogi doktorá tus t nyert . Szolgá
latait a kereskedelmi minisz tér iumban 
kezdte meg, ahonnan a népjóléti miniszté
r iumba került . A háború t mint tar ta lékos 
főhadnagy küzdötte végig, kétszer megse
besült és több ki tüntetésben részesült. Mint 
miniszteri t i tkárt 1928. az O. T. I. aligazgató
jává nevezték ki és azóta fejti ki értékes 
szolgálatait. 

Tolnay Ákos, festőművész, szül. Buda-
1861 aug. 10. Középiskoláinak elvégzése u tán 
az Orsz. Mintarajztanoda, majd a bécsi és 
müncheni akadémiáknak volt növendéke. 
Lietzenmayer és Benczúr tanítványa volt, 
majd tanulmányai t Par isban folytatta. Mint 
kiállító először 1883. Münchenben szerepelt. 
Bpesten 1885. állított ki először és Haldokló 
apáca c. nagyobb szabású kompozíciójával 
tűnt fel. Nevezetesebb képei: Nyári délután, 
Habok között, Hajnal hasadása, Forrás, stb. 
Túlnyomórészt arcképek festésével foglalko
zik, ezek között kiváltak gr. Andrássy Gyula, 
dr. Wekerle Sándor, báró Nikolics Fedor , 
herceg Eszterházy Sándor port ié i ; specialis
tája a szép női fejek megfestésének. Művé
szetét pontos rajz, finom, lágy tónusok, és 
kiváló ízlése jellemzi. Több érmet és kitün
tető okiratot nyert. Képeivel szerepel a Szép
művészeti Múzeumban, a királyi várban, a 
prágai múzeumban és több előkelő műgyűjtő 
magánképtárában. A Képzőművészeti Tanács 
tagja, a Bf^czur Társaság igazgatója, a Fé
szek egyik x '»»alapítója, amelynek 27 évig 
volt háznagya igazgatósági tagja. 

Tolnai S i m o n i ' a p k i a d ó , szül. Nagyvá
rad, 1867 márc. 26N Tipikus amerikai min
tájú üzletember, aki egész szegényen kezdve 
küzdötte fel magát az egyik legnagyobb ma
gyar kiadóvállalat tulajdonosává. 1898. indí
totta meg a Tolnai Világlapja c. képes heti
lapját, amely ma a legelterjedtebb magyar 
folyóirat. Kiváló szolgálatot tett a népműve
lődésnek a Tolnai Világtörténet, a Tolnai 



Tomcsányi 

Világlexikon és még számos szépirodalmi és 
népszerű, tudományos könyv kiadásával. A 
Délibáb c. színházi, és a Bazár c. divatlap 
is T. kiadásában jelenik meg. 

Tomcsányi Ká lmán (tomcsányi), min. 
tan., szül. Ivánkafalu, 1881 okt. 11. Középis
kolai tanulmányainak elvégzése u tán a bpesti 
egyetemen jogtudományi oklevelet nyert . 
1910. ügyvédi vizsgát tett. Pályafutását a 
Magyar Földhitelintézetnél kezdte. Hosszú 
ideig ügyvédi gyakorlatot is folytatott. 1920. 
a belügyminisztériumban min. tanácsossá 
nevezték ki. Vezette a belügyminisztérium 
közbiztonsági osztályát és a jogszabályalko
tási munkában tevékeny részt vett. Ezidő-
szerint az igazgatási rendészeti osztályt ve
zeti s hasonló munkakör t tölt be. 

Tomcsányi Móric (tomcsányi), egyet, ta
nár, felsőházi tag, szül. Temesvár, 1878 márc. 
21. Középiskoláit Bpesten végezte, majd a 
párisi és a bpesti egyetemet hallgatta. Jogi 
és államtud. doktori és ügyvédi oklevelet 
szerzett. Hosszabb külföldi tanulmányút u tán 
a pénzügyminisztériumhoz került, mint fo
galmazó. A közigazgatási, közjogi irodalom
ban kifejtett éitékes munkásságának elisme
réséül 1906. a bpesti egyetem a közigazg. jog
ból m.-tanárrá képesítette. 1917. kinevezték 
Turóc megye főispánjává. 1918. cs. és kir. 
kamarás lett. 1922. a Pázmány-egyetem meg
hívása folytán a közigazgatási jog és a köz
jog ny. r. tanárává neveztetett ki. Kiváló 
jogi szaktekintély, a szakirodalom jeles mű
velője. Önálló munkái : A vagyoni felelősség 
elve a közigazgatásban, önkormányzat és de
centralizáció, A közjog és magánjog határa, 
A magyar közigazgatási jog alapintézményei, 
Magyar közjog, alkotmányjog. A felsőházba 
a Pázmány-egyetem jog- és á l lamtudományi 
kara választotta. A Magy. Tud. Akadémia 
lev.-tagja. A Népszövetség genfi közigazga
tási bizottságának bírája. 

Tomcsányi Vilmos Pál , v. igazságügymi
niszter, orsz.-gyűl. képviselő, szül. Bpest 1880. 
Középiskolai tanulmányainak befejezése u tán 
a bpesti egyetemen sub auspiciis regis jogi 
és államtudományi doktorrá avatták. Tanul
mányait Berlinben, Parisban, Londonban és 
az Egyesült Államokban folytatta. 1902. bün
tetőtörvényszéki aljegyző, majd 1906. igaz
ságügyminiszteri fogalmazó lett. 1912. a bu
dapesti tud. egyetemen a politika m.- tanárává 
képesítették. 1918. miniszteri tanácsos, majd 
külügyminiszteri h. államtitkár lett. 1920. a 
vásárosnaményi választókerület, ker. nemz. 
párti programmal egyhangúlag nemzetgyű
lési képviselővé választotta. 1920. elvállalta 
az igazságügyminiszteri tárcát és néhány hó
napon keresztül a belügyminisztériumot is 
vezette. Nevéhez fűződik a kir. ítélőbírák és 
a királyi ügyészek státusáról szóló 1920. évi 
XX. t.-c. megalkotása, valamint a vagyon, az 
erkölcsiség és a személyiség hatályosabb 
büntetőjogi védelméről szóló törvényjavaslat 
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benyújtása. Az állami és társadalmi rend ha
tályosabb védelméről, a büntető igazságszol
gáltatás egyszerűsítéséről, a hazaárulók fele
lősségéről szóló t.-c. kiegészítéséről, a szer
zői jogról és a berni szerzőjogi unióba való 
belépésről szóló törvénycikkek megalkotása 
szintén T. miniszterségének idejére esik. 
1922 óta Bereg és Szatmár megyék közéleté
ben tevékeny részt vett. Jogi szakirodalmi 
munkássága közismert. Megjelent ilynemű 
munká i : A mentelmi jogról, A parlamentnek 
költségvetési joga, A szociológia viszonya a 
politikai tudományokhoz. 1922. a rnezőka-
szonyi választókerület kisgazdapárti program
mal nemzetgyűlési képviselővé választotta, 
1926. egységespárti p rogrammal választotta 
meg régi kerülete. 

Tonelli Sándor, közgazdasági és szo
ciológiai író, szül. Nógrádverőce, 1882 jún. 2. 
A ^bpesti egyetemen tett jogi doktorátust , 
majd Amerikába hajózott a munkásviszonyok 
tanulmányozására. 1908. az Orsz. Iparegylet 
t i tkára, 1913. a szegedi Kereskedelmi és Ipar
kamara főtitkára lett. Közgazdasági és szo
ciológiai cikkei különböző szakfolyóiratok
ban jelentek meg. Főbb munká i : Bosznia és 
Hercegovina közgazdasági élete, Angolok és 
amerikaiak, A drágaság, Magyarország a vi
lágpolitikában, Emberi miniatűrök. 

Toponárszky Pál , bányafőmérnök, szül. 
Ókeresztúr, 1889 márc . 20. Középiskolai ta
nu lmánya i t Szegeden végezte és a Selmec
bányái Bányászat i Főiskola hallgatója volt. 
1912. Ta tabányán , mint bányamérnök mű
ködött . A háború t , mint főhadnagy a here-
téren küzdöt te végig. Érdemeit a kisezüst 
vitézségi érem, két Signum Laudis , a III. o. 
ka tonai érdemkereszt , a K'î-oiv-csapatke-
reszt kitüntetésekkel jutalmazták. 1918. mint 
üzemvezető tért vissza Ta tabányára . 1920. 
Vörösváron bányafőmérnökké lépett elő. 

Torda József, fényképész, szül. Bpest, 
1878. A fényképészt szakma elsajátítása 
u tán a bpesti iparművészet i főiskolán, majd 
a technológián tökéletesítette szakismere
teit. Munkáival számos hazai és külföldi ki
tüntetést, 1913. a párisi nemzetközi kiállí
táson nagy a ranyé rme t nyer t . 1918—1929. a 
Fényképész Ipartestület elnöke volt. Ipar
testületi elnöki működéséhez fűződik a 
fényképészi szakma képesítéshez való kö
töttsége. 1920. a szakmai élet fellendítésére 
megindította a Magyar Fotográfia c. szak
lapot, melynek azóta is szerkesztője. Évekig 
az Iposz alelnöke volt. Az Orsz. Iparej let 
igazgatósági tagja, a Keresk. és Iparka a-
r ának zsűri-tagja. Érdekképviseleti és tá 1-
dalmi szereplése alatt a polgárság gazdas ;i 
érdekeit mindig a legerélyesebben vette í-
delmébe. 

Tordai Ányos, reálgimn. igazg., szül. 
Héjőcsaba, 1879 aug. 3. Középiskoláit Eger
ben, teológiai tanulmányai t Bécsben és filo
zófiai tanulmányai t Bpesten végezte. 1903. 
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bölcsészetdoktori oklevelet, 1904. tanár i ok
levelet szerzett. 1903—1924. t anár volt a 
Cisztercita-Rend székesfehérvári, pécsi, bajai 
és egri gimnáziumában. 1924. kinevezték a 
bajai gimnázium igazgatójának és a ciszt. 
rendház főnökének. Szépirodalmi és eszté
tikai tevékenységet fejt ki. Ifjúsági színjá- I 
tékái: Tinódi, Mikes Margit királyleány, stb. I 
Kritikái, tárcái és irodalomtört . dolgozatai | 
főleg a Kath. Szemlében, a Magyar Kultúra- ! 
ban, a Századokban, Irodalomtörténetben, az ! 
Életben, a Gárdonyi Társaság évkönyveiben ! 
jelentek meg. Tankönyveit a középiskolák
ban használják. 

Torday Árpád, egy. e. rk. tanár, szül. 
Bpest, 1874 dec. Ιδ. Orvosi oklevelének meg
szerzése után a II. kórbonctani intézetben 
folytatta tanulmányait , majd az első Bel
gyógyászati Klinika tanársegéde lett. 1911. az 
egyetem m.-tanárává képesítették. A háború 
alatt mint ezredorvos teljesített szolgálatot. 
Megkapta a Signum Laudist, valamint a vö
röskereszt II. oszt. érmét. 1918. bpesti kór
házi főorvossá nevezték ki és 1928 óta c. rk. 
egyetemi tanár. Az orvosi szaklapokban meg
jelent értekezései figyelemre méltóak. Önálló 
művei: A vészes vérszegénységről, Adatok a 
leokémia kérdéséhez, a Mikulic-féle betegség
ről, Kaufmann-féle vérpróba és diabetes mel
litus. 

Torday Géza János , ügyvéd, szül. Buda
pest, 1886 ápr. 24. Középiskoláit és egyet, 
tanulmányait Bpesten végezte. 1913. ügyvédi 
oklevelet nyert. Mint hadnagy végigküzdötte 
a háborút s olasz fogságba esett. Két Signum 
Laudist, Károly-csapatkeresztet és a sebesü
lési érmet kapta meg. A háború után Bpesten 
ügyvédi irodát nyitott s az egyetemi szövet
ségek életében tevékeny szerepet játszik. 
Elnöke volt a Protestáns Főiskolai Hallgatók 
Bethlen Gábor Szövetségének, megalapítója 
a Széchenyi-Szövetségnek, a Hadirokkantak, 
Hadiözvegyek és Hadiárvák Nemzeti Szövet
ségének és a H. O. V. .Sr.-nek igazgatója. A 
Hadirokkant-Párt ügyésze s az Egységespált 
tagja. 

Tormay Béla (nádudvari) , a Magy. Kir. 
Postatakarékpénztár vezérig., sziîî. Bpest, 
1881 aug. 9. Tanulmányai t Bpesten végezte. 
1900. a Statisztikai Hivatal kötelékébe lé
pett. Külföldön hosszú t anu lmányu ta t tett 
a gazdasági statisztikai kérdések tanulmá
nyozása céljából. A h á b o r ú b a n mint tar ta
lékos hadnagy vett részt és több kitüntetés
ben részesült. A ko ronázás alkalmával IV. 
Károly király a r a n y s a r k a n t y ú s vitézzé 
avatta. A háború u t án a Statisztikai Hivatal 
külkereskedelmi osz tá lyának vezetője lett 
és előkészítette a külkereskedelmi statisz
tika reformját. A tudományos i rodalom te
rén is munkálkodik, szakcikkei a bel- és 
külföldi folyóiratokban jelennek meg. Τ 
szerkesztette a külkereskedelem alakulásai
ról szóló jelentéseket. 1926-ig, mikor is a 

M. kir. Pos ta takarékpénz tá r vezérigazgató
jává nevezték ki. Ebben a minőségben érté
kes munkásságot fejtett ki az üzem raciona
lizálása körül . Megszervezte a takarékos
sági propagandát és a minden év okt. 31-én 
megtar tandó takarékossági napot. A propa
ganda eredményességét a betétál lomány 
emelkedése, főleg a kisbetétek számának 
szaporodása bizonyítja. További pro-
grammja, hogy az intézet új feladatok vál
lalásával a közgazdasági életben elfoglalt 
pozícióját minél tökéletesebben töltse be és 
ezáltal a Pos ta takarékpénz tá r üzletkörébe 
minél szélesebb rétegekéi kapcsoljon. P. tagja 
a stat isztikai és a munkaközvet í tő szak-
vizsgabizottságnak, a m. kir. Felülvizsgáló 
és Kiegyenlítő Hivatal mellett működő ta
nácsnak és az orsz. Gazdaságstat iszt ikai és 
Konjuk túraku ta tó Bizottságának. 

Toronyi Gyula (id.), operaénekes, szül. 
Bpest, 1872 szept. 10. Középiskolai tanulmá
nyainak befejezése után a Népszínház tagja, 
majd a Színészakadémia növendéke lett. 
Hosszabb ideig vidéken működött . 1910. a 
Király Színházhoz szerződött, később a M. 
Kir. Operaház tagjául hívták meg. Prágában 
és Nürnbergben vendégszerepelt. 

Tőry Gergely, h. á l lamti tkár , szül. Hosz-
szúpereszteg, 1877 ápr. 7. Középiskoláinak 
elvégzése után, a bpesti műegyetem előadá
sait hallgatta, ahol 1900. gépészmérnöki ok
levelet nyeri . Tanu lmánya inak befejezése 
u tán a Danubius Hajó- és Gépgyár, majd a 
Weitzer-féle vagon- és gépgyár és végül a 
Magyar Fém- és Lámpaá rúgyá r R.-T. mér
nöke volt. 1907. a bpesti ipariskola t aná rává 
nevezték ki és 1917. az ipariskola igazga
tója lett. Közszolgálati pályáját 1919. kezdte 
meg, amikor is kinevezték a keresk. mi
nisz tér iumba oszt.-tanácsossá. 1927. minisz
teri tanácsos lett, 1928. pedig a h. á l lamti t 
kár i címet kapot t . A keresk. minisz tér ium
ban a gyáripari ügyek szakosztályának ve
zetője. 

Tóth Aladár, zenei író, szül. 1898. Tanu l 
mányainak befejezése után a Pesti Napló 
zenekritikusa lett. Cikkei és értekezései a 
hazai és külföldi szakfolyóiratok hasábjain 
láttak napvilágot. G. Adler: Handbuch der 
Musikgeschichte c. művében T. írta a mo
dern magyar zenével foglalkozó fejezetet, 
önál lóan megjelent müve: Adatok Mozart 
zenedrámáinak esztétikájához. 

Tóth György, kúr ia i bíró, szül. Bölön, 
1871 máj . 20. Középiskoláit Kolozsvárott vé-
g» ^najd ugyanott jogi doktorátust tett. 
19Ö&rtte—___ a bírói vizsgát. Működését 1897. 
a dévai törvényszéken kezdte meg, mint al
jegyző. Ugyanakkor munkatársa volt a Déva 
és Vidéke c. lapnak és Árius jelzéssel szép
irodalmi cikkeket is írt. Déváról Nagysze
benbe került, ahol, mint ügyészségi megbí
zott működött . 1901. albíróvá nevezték ki a 
besztercei járásbírósághoz .1904. a kolozsvári 
ítélőtáblához osztották be mint tanácsjegy-
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zöi. 1908. a kolozsvári törvényszék bírája 
lett, majd táblabíróvá nevezték ki. A román 
megszállás alatt megtagadta a hűségeskü 
letételét és ezért nem folytatta működését, 
hanem Ferenc József unitárius püspök tit
kára lett. Egyidejűleg élénk részt vett a Ma-
ugar Szövetség szervezési munkálataiban. 
1922. áthelyezték a bpesti táblára, majd 1925. 
kúriai bíróvá nevezték ki. Bírói munkássága 
mellett élénk közéleti működést fejtett ki. 
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület t i tkáraként 
számos kulturális és emberbaráti akciót ve
zetett. Buzgó munkásságot végzett az unitá
rius egyház érdekében is, mint az egyházi 
főtanácsos képviselője, majd consistora és 
később az egyházi képviselőtanács tagja. 
Nagyszámú egyházi és jogtörténeti cikket írt 
a Keresztény Magvető c. folyóiratba. Az Uni
tárius Egyház Törvényeinek Gyűjteményét 
saját költségén adta ki. Egyházi működését 
Bpesten is folytatta. Résztvett az unitárius 
egyház igazgatótanácsának megszervezésében 
és annak elnöke lett. Éveken át tagja volt 
a bpesti egyházközség presbitériumának. 
1929. az egyházközség gondnokává válasz
tották. Számos szakcikkein kívül megjelent 
önálló művei: A görögkeleti magyarok, A 
döntvényjog, A közbirtokosság mint jogi sze
mély és Az örökség birtokbavétele az egye
temes polgári törvénykönyv szerint. 

Tóth Gyula, rendőrfőtanácsos-orvos, szül. 
Bpest, 1877 jan . 24. Középiskoláit és az 
egyetemet a fővárosban végezte, ahol or
vostud. oklevelet nyert . Tanu lmánya inak 
befejezése u tán az egyetemi bőrgyógyászati 
kl inikán működött , majd 1905. rendőrorvos 
lett. A X. kerület, később a VII. kerület fő
kapi tányságainál működöt t , később a rend
őrkórház urológiai osztályának élére kerül t . 
Jelenleg a főkapitányság rendőrfőorvosi hi
vatalának a vezetője. Orvosirodalmi munká i 
a különböző tudományos folyóiratokban 
jelentek meg. 

Tóth Elemér (kiskéri), ny. á l lamti tkár , 
szül. Pápa, 1867 febr. 11. Középiskolai és 
jogi t anulmányainak elvégzése u tán 1888. a 
földmüvelésügyi minisz tér iumba nevezték 
ki, ahol a vízügyi osztályba kerül t . 1910. 
áthelyezték a mezőgazdasági-munkás fő
osztályba, majd a vadászati ügyek intézését 
bízták rá. Fokozatos előléptetések u tán 
1906. min. osztálytanácsos, 1913. min. taná
csos, 1923. h ál lamtitkár. 1923. nyugalomba 
vonulásakor államtitkárrá nevezték ki. Ér
demdús munkásságának elismeréséül meg
kapta a III. o. vaskoronarendet és a II. o. 
polg. hadiérdemkereszte t . 

Tóth Henrik, ny. min. tan., szül. Bpest, 
1866 júl . 4. Középiskoláit és egyet, tanul
mányai t Bpesten végezte. Tanu lmánya inak 
befejezése után, mint tanársegéd a Műegye
tem vízépítészeti tanszékénél működött , majd 
a földművelésügyi minisz tér ium szolgála
tába lépett. 1893—1926. az államépítészetnél 
Szekszárdon szolgált, ahol 1911—1926. a fő

nöki teendőket lát ta el. 1924. min. taná
csossá nevezték ki és 1926. nyugdíjba vo
nulva Szekszárdon telepedett le. A Signum 
Laudis tulajdonosa. 

Tóth Imre (csáfordi), r.-t. igazg., szül. 
Budapest, 1873 febr. 5. Középiskoláit Sze
geden, a Kereskedelmi Akadémiát Bécsben 
végezte, majd az Első Magyar Általános Biz
tosító Társaság bécsi intézetének kötelékébe 
lépett. Negyedfélévi működés u tán 1898. a 
vállalat szolnoki fiókintézetébe került, mint 
titkár és egy év múlva a fiók igazgatója lett. 
A város iparvállalatainak átszervezése terén 
szerzett nagy érdemeket. Ezeknek elismeré
séül Szolnok vármegye törv.-hat. bizottságá
nak tagjául választották. Ezenkívül tagja a 
városi képviselőtestületnek, alelnöke a Nem
zeti Hitelintézet szolnoki fiókjának. 

Tóth István (ecsegi), h. álJamtitkár, szül 
Mezőtúr, 1877. Középiskoláit szülővárosá
ban, jogi t anu lmánya i t Budapesten végezte. 
Utána a budapesti törvényszék joggyakor
nokává, majd a kultuszminisztérium fogal
mazójává nevezték ki. A gyógypedagógiai 
ügyosztályban Náray-Szabó ^ 4 n d o r állam
t i tkár u tódaként az ügyosztályfőnőfei-Jtiszt-
séggel bízták meg. Több éven át elnöke voit 
a gyógypedagógiai intézetek orsz. szaktaná
csának, hol a legtöbb és legfontosabb re
formkérdéses törvényjavaslat fűződik ne
véhez. T. szervezte a sikelnémák részére az 
első mezőgazdasági iskolát. A Gyógypeda
gógiai képzőt szeminár iumi gyakorlatokkal 
bővítette ki. 1915. gr. Klebelsberg Kuno, ak
kori á l lamti tkár , a szakirányú népoktatási 
ügyosztály élére állí totta, hol főként az 
önálló mezőgazdasági népiskolák szervezése 
körül szerzett kiváló érdemeket . Számos 
ilyen iskolát létesített. A külföldön több 
t anu lmányu ta t tett. Németországban, Fran
ciaországban és Angliában tanulmányozta a 
közoktatás i intézményeket . A ko rmány kép
viselőjeként résztvett a vakok tanárainak 
nemzetközi kongresszusán. Apponyi Albert, 
akkor i miniszter, 1917-ben a nem kat. egy
házi ügyosztály vezetésével bízta meg. 1920. 
az egyetemi ügyosztály főnökévé, majd rö
videsen megint a nem kat . egyházi ügyosz
tály vezetőjévé lett, mely állását ma is be
tölti. T. közokta tásunk egyik kipróbál t sze
mélyisége, akinek rendkívüli szerep jutott a 
magyar ku l tú ra kifejlesztésében. A kor
mányzó a II. o. polgári érdemkereszttel 
tüntet te ki a közokta tás körül i érdemeiért. 

Totth Is tván (simaházi), kir . kúriai 
tanácselnök, szül. Szekszárd, 1867 dec. 18. 
Középiskoláit Baján, jogi tanulmányait a 
pécsi jogakadémián végezte, tudori oklevelet 
a bpesti tud. egyetemen nyert . Budapesten 
gyakorló ügyvéd lett, s mint ilyen tagja volt 
az Ügyvédi Kamara választmányának és az 
Ügyvédi Vizsgáló Bizottságának. 1913. a bu
dapesti kir. í télőtáblához nevezték ki bíróvá, 
1921. má r a kir. Kúria bírája volt, 1928 óta 
pedig a kir. Kúria tanácselnöke, ahol a II. 
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polg. s egyúttal szabadalmi tanácsot vezeti. 
A tanács az utóbbi években nagyfontosságú, 
közérdekű ügyeket tárgyalt. Érdekes ítéletei
vel számos ügyben a régi polgári törvény
könyv korlátain túlmenő és a modern élet 
követelményeinek megfelelő újszerű joggya
korlatot teremtett. 

Tóth István, plébános, szül. 1876. Kö
zépiskoláit és a teológiát Kalocsán végezte. 
Több egyházközség lelkésze volt. 1921-ben a 
kalocsai alsóvárosi plébánia vezetésével ju
ta lmazták kiváló lelkipásztori működését , 
a kalocsai érsek pedig az érseki tan. c ímmel 
tüntette ki. Az egyházi szakirodalom egyik 
ismert munkása . Mint a kalocsai keresztény 
munkásegylet ein. a helybeli szociális moz
galmak egyik irányitója. 

Tóth István, főjegyző, szül. Garta, 1877 
dec. 20. Középiskoláinak elvégzése u tán köz
igazgatási t anu lmányokat folytatott. 1896. 
Vámosderecske s.-jegyzője lett, majd, mint 
h.-jegyző Felsőpályára került . 1904 óta Kör
menden vezető-főjegyző. Számos közintéz
mény létesítése fűződik nevéhez. 

Tóth László, író és hír lapíró, szül. 1899. 
Középiskoláinak befejezése után egyetemi ta
nulmányokat folytatott és jogi doktorátust 
szerzett, majd a hírlapírói pályára lépett. 
1922 óta az Uj Nemzedék felelős szerkesz
tője. Jelentékeny szépirodalmi munkásságot 
fejtett ki. önál ló munkái : Versek, a Május fa 
c. verses színjátékát a Nemzeti Színház mu
tatta be. 

Tóth László, történész, szül. Tápiószele, 
1895 jún. 4. Egyetemi tanulmányait Bpesten 
végezte. 1919. a Nemzeti Múzeum segédőre, 
1922. ugyanott alkönyvtárnok lett. 1925. a 
késői középkor egyetemes történetéből egyet, 
magántanár rá képesítették. 1925—26. a ró
mai-magyar történelmi intézetben végzett ku
tatásokat. Több szakfolyóirat cikkírója. Főbb 
művei: Fraknói Vilmos, Élelmiszerárak és 
élelmiszerbevásárlás a pápai udvarban XXII. 
János korában, A pápai udvar lakásviszonyai 
a XIII. század második felétől a XIV. század 
közepéig. 

Tóth János , v. b . 1.1., az Országos Föld
bir tokrendező Bíróság elnöke, felsőh. tag, 
szül. Turkevén, 1864 júl . 16. Középiskoláit 
Debrecenben, jogi t anu lmánya i t Budapesten 
végezte és 1887. szerzett doktori oklevelet. 
1892. Mezőtúr választotta követévé. Ezt 
a kerületet 1918 végéig függetlenségi pro
grammal képviselte. Az országgyűlési függet
lenségi és 48-as pá r tnak éveken át alelnöke, 
majd igazgató-elnöke volt. 1905. a képvise
lőház háznagyává választot ták. 1906. a val
lás- és közoktatásügyi minisztérium poli
tikai á l lamti tkárává, 1907. v. b. t. t.-sá, 1918. 
belügyminiszterré, 1921. pedig az Országos 
Földbir tokrendező Bíróság elnökévé nevez
ték ki. 1927 óta a felsőháznak élethossziglan 
kinevezett tagja. Hosszú közéleti pályáján, 
érdemekben rendkívül gazdag munkásságá
val a társadalom egyik legkiválóbb repre

zentánsává lett. Évtizedeken át te rmékeny 
i rodalmi munkásságot fejt ki. 

Tóth Kálmán, polg. isk. igazg., szül. 
Bpest, 1883 szept. 19. Középiskoláit Székes
fehérvárott, egyet, tanulmányait Bpesten vé
gezte. Eleinte Erdélyben működött , majd a 
szombathelyi polg. iskola tanára lett. 1914— 
1919. Muraszombaton működött , majd a 
megszállás u tán ismét Szombathelyre került 
és 1926 óta az ottani polg. iskola igazgatója. 
A helyi lapokban irodalmi munkásságot fejt 
ki. 1901. a pro ecclesia et pontifice kitünte
tést kapta meg. 

Tóth Lajos, egyetemi ny. r. tanár , szül. 
Kiskunhalas, 1876 szept. 28. Középiskolai ta
nulmányainak befejezése után a bpesti tud. 
egyetem jogi karának hallgatója volt, ahol 
sub auspiciis regis jogtudományi doktorá
tust nyert. 1904. a debreceni ref. jogakadé
mia magánjogi tanszékére tanár rá válasz
tották, 1910. a debreceni ref. főiskolán aka 
démiai igazgató lett és a bpesti tud. egyete
men a magyar magánjogból egyetemi ma
gántanár rá képesítették. A háborúban főhad
nagyi kinevezést nyert. 1914. a debreceni 
egyetemre a magánjog ny. r. tanárává ne
veztetett ki. 1919. a debreceni egyetem pro-
rektora, 1921. az egyetem jogi karának dé
kánja. A debreceni Tisza István Tudományos 
Társaság főtitkára, az egyetem képviseleté
ben a magyar országgyűlés felsőházi pót
tagja. Szakirodalmi munkássága jelentős és 
terjedelmes. Főbb önálló művei: A verség 
oltalma, Növedékjog, Vélemény a magyar 
általános polgári törvénykönyv tervezetéhez. 
Közjog-magánjog, Magyar magánjog, Általá
nos tanok I—II. kötet, Jogképesség a magyar 
általános polgári törvénykönyv tervezetében. 
Nyomtatás alatt : Magyar magánjog, Do
logi jog. 

Tóth Mike, a Jézus Társaság tagja, fő-
gimn. tanár, szül. Eőr, 1838 szept. 25. Tanul
mányainak elvégzése után Kalksburgban és 
Kalocsán mint tanár működött , majd 1865. 
Innsbruckban teológiai tanulmányokat foly
tatott . 1878. pappá szentelték. Ez időtől 
kezdve Kalocsán tanított és egy időben a 
szatmári leánygimnázium igazgatója volt. 
Nagyarányú hitbuzgalmi irodalmi tevékeny
sége mellett természettudományi és műtörté-
neti tanulmányokat folytatott. Nevezetesebb 
művei: Magyarország ásványai, Keresztény 
tökéletesség gyakorlása, Elmélkedések, Kö
zépeurópa müépítményei, stb. 65 évi tanár i 
működési u tán vonult nyugalomba. Kiváló 
munkásságának elismeréséül a III. oszt. ma
gyar érdemkeresztet és a pápai pro ecclesia 
et pontifice aranyérmet kapta meg. A Szent 
István-Akadémia törzstagja. 

Tóth Pál , orvos, országgy. képviselő, 
szül. Szarvas, 1887 szept. 2. Középiskolai és 
egyetemi t anu lmánya inak befejezése u tán , 
1910. orvostudori oklevelet nyert . 1914. köz
ségi orvos lett Szarvason. A h á b o r ú alatt , 
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előbb mint főorvos, később pedig ezredor
vosi rangban harc tér i szolgálatot teljesített. 
Érdemeit számos kitüntetéssel ju ta lmazták . 
1918. a szarvasi nemzet i tanács elnökévé 
választották, de tisztségét csak rövid ideig 
töltötte be. 1925. Szarvas község főorvosává 
lépett elő. 192G. az országgyűlésbe küldték. 
Megyei törv.-hat. bizottsági tag. Békés me
gye közigazgatási bizottságának tagja. 

Tóth Pál László (emődi), törv. orvos
szakértő, szül. Mezőcsát, 1896 jan. 25. Kö
zépiskoláit Szentesen, az egyetemet Bpesten 
végezte, ahol orv. tud. oklevelet nyert . Ta
nu lmánya inak befejezése után, mint t anár 
segéd a törvényszéki orvostani intézetben 
működött . A háború alatt, mint had
nagy harctér i szolgálatot teljesített és szá
mos kitüntetésben részesült. A leszerelés 
u tán a m. kir. á l lamrendőrség orvosa lett, 
majd 1922. mint első orvosszakértő, a pest
vidéki törvényszékhez került . Orvostudomá
nyi szakirodalommal foglalkozik. Tanulmá
nyai és értekezései orvosi szaklapokban je
lentek meg. 

Tóth Tamás , polgármester , szül. Szol
nok 1893 júl . 6. Középiskoláit szülővárosa ' 
ban, egyetemi t anu lmánya i t Bpesten végezte, 
ahol jogtudori oklevelet nyert . A hábo rúban 
frontszolgálatot teljesített, mint tüzérfőhad
nagy. Leszerelése u tán Szolnok város al
jegyzőjének választotta meg. 1920. városi ta
nácsnok, 1921. városi főjegyző lett. 1925. 
egyhangúlag polgármesterré választot ták. 
Működése alatt indult meg a város modern 
fejlődése. Számos városi, gazdasági, szociá
lis és kul turál is intézmény létesítése fűződik 
nevéhez. Alig öt esztendő alatt szinte ame
rikai gyorsasággal a legelső vidéki városok 
sorába emelte Szolnokot. 

Tóth Tihamér, egyet. ny. r. tanár , szül. 
Szolnok, 1889 jan. 14. Középiskoláit szülő
városában, a teológiát Bpesten és Bécsben 
végezte. Pappá szenteltetése u tán teológiai 
tanári működését Egerben kezdte. A háború 
alatt, mint tábori pap Szerbiában, a Kárpá
tokban, Galíciában és Oroszországban telje
sítette hivatását és ismételt kitüntetésben ré
szesült. A leszerelés u tán a bpesti tud. egye
temen tanárhelyettes lett. 1925. ny. r. ta
nár rá nevezték ki. A hi t tudományok bekebe
lezett doktora, pápai tb, kamarás , c. apát, 
egerfőegyházmegyei áldozópap, a Szt. István 
Akadémia I. oszt. t i tkára, a Magy. Pedagógiai 
Társaságnak, a Aquinói Szt. Tamás Társa
ságnak és az Országos Ifjúsági Irodalmi Ta
nácsnak r. tagja, a Magyar Pszichológiai Tár
saságnak választm. tagja. Önálló művei: Az 
ifjúság lelki gondozása, A felnőttek lelki gon
dozása, Szentbeszédek Krisztus királyságá
ról, Szentbeszédek a Tízparancsolatról, Az 
élet értelme és a szenvedés, De Toestanden 
in Hongari je, A Katolikus Tudósító, A tiszta 
férfiúság, Reine Jugendreife, Giovinezza púra, 
Cisty Muz, A müveit ifjú, Bildung des jungen 
Menschen, Formazione del Giovane, A jelle

mes ifjú, Charakter des jungen Menschen, 
A vallásos ifjú, Religion des jungen Men
schen, Krisztus és az ifjú, Christus und die 
Jugend. 

Tóvölgyi Elemér, egyet. m.-tanár, szül. 
Budapest, 1872 júl. 17. Egyet, tanulmányait 
Bpesten, Berlinben, Londonban és Parisban 
\égezte, majd a Korányi-klinika gégészeti 
asszisztense lett. Később külföldi egyeteme
ken dolgozott, majd a Tüdőgondozó főor
vosa lett. 1915. egyet. m. t anár rá nevezték 
ki. A Munkásbiztosító Pénztár gégészeti osz
tályának vezetője. A M. Á. V. orvosi tanács
adója, a M. Kir. Operaház, a Színművészeti 
Akadémia és a Zeneakadémia orvosa. Igen 
jelentős orvosi szakirodalmi munkásságot 
fejtett ki. Bel- és külföldi lapokban megjelent 
cikkein kívül önálló tanulmányai is jelentek 
meg, amelyek közül nevezetesebbek: A gége-
gümőkről, Észrevételek az énekesek gége
hurutjai körüli tapasztalatokról, Az énekesek 
légzési hibáiról, stb. A szakirodalmon kívül 

/ jelentős szépirodalmi munkásságot is fejtett 
ki. Több színműve a fővárosi színpadokon 
került előadásra. Dal és zene c. művét az 
Uránia Színház sorozatos előadásokon mu
tatta be. 

Tower Vilmos, tábor i főesperes, szül. 
Komárom, 1879 február 17. A győri főgim
názium elvégzése u tán 1901. pappá szen
tek. Kétévi káplánkodás u tán lakompaki 
lelkésszé nevezték ki. Működése alatt meg
alakította az ország egyik legelső keresz
tény-szociális egyesületét. Ebben az időben 
Sopron vmegye törv.-hat. biz. taggá válasz
totta. 1910. a tábori lelkészeihez vonult be 
és a traiskircheni katonai akadémia tanára 
lett. Ez állásában a király a II. o. lelkészi 
érdemkereszttel tüntette ki. 1918. hazatért és 
1921. tábori plébánossá, majd 1923. tábori 
esperessé lépett elő. Ugyanez évben a pápa 
titkos kamarásává nevezte ki és a Szent 
István-Akadémia, valamint az Aquinoi Szent 
Tamás Társulat rendes tagjává választották. 
1927. a székesfehérvári honvéd vegyesdandár 
vezető lelkészévé nevezték ki, amely állásá
ban a kormányzó tábori főesperessé léptette 
elő. Európa egyik legnagyobb fiziognomusa. 
A British Múzeumban múmiákon végzett 
flziognómiai vizsgálatai a külföld figyelmét 
is felkeltették. Igen sok folyóirat, napilap 
munka tá r sa és 14 önálló munkája jelent 
meg. Nevezetesebb munká i : A hipnotizmusról, 
Reformeszmék a papnevelést illetőleg, Die 
heilige Barbara, Der Monismus, Instructio 
practica de missis, A kath. hitvallás, stb. 

Tömböly Dénes, oki . épí tészmérnök, mű-
egyet. tanársegéd, szül. Csánig (Vas m.), 
1898 dec. 27. Középiskoláit Sopronban és 
egyet, t anu lmánya i t Bpesten végezte. A há
b o r ú b a n harc té r i szolgálatot teljesített. Meg
kap ta a kisezüst és bronz vitézségi érmeket. 
A mezőtúr i postaépület pá lyáza tán oálva-
tervével díjat nyert . 1926. a műegyetemen 
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kisegítő tanársegéd, 1929. r. tanársegéd lett 
a II. sz. épületszerkezeti tanszéken. Több 
villát, családi házat épített, Csánig község 
iskoláját, az érdi gyógytárépületet tervezte. 
Művészeti i ránya a modern stílus. 

Tömösváry T ivadar (galochi), ügyvéd, 
szül. Kisrozvágy (Zemplén m.), 1887 márc . 
30. Középiskoláit Nagyszombaton, egyetemi 
tanulmányai t Kolozsvárott végezte. 1913. a 
bpesti tud. egyetemen ügyvédi oklevelet 
nyert. A háború kitörésekor bevonult ka to
nai szolgálatra és az északi harc té r re ke
rült. 1915. hadapródiskol li szolgálatra osz
tották be és a háború végéig ott teljesített 
szolgálatot. A háború u tán résztvett a haza
fias polit ikai mozgalmakban. A kisgazda
pár t szervezői és alapítói közé tar tozik. Az 
ipolyszalkai kerületben a képviselői jelöl-
tetést pártérdekből átengedte. 1926. a tatai 
választókerületben ellenzéki-legitimista pro
grammal jelölték, de kisebbségben marad t . 
Széleskörű társadalmi és a l t ruis ta tevékeny
sége, valamint nagyarányú ügyvédi elfoglalt
sága mellett jelentékeny munkásságot fej
tett ki politikai célok szolgálatában. A ne
vezetes Andrássy-féle váci petíciót T. adta 
be és egy év múlva a választást megsemmi
sítették. Számos tá rsadalmi és kul túregye
sület vezető tagja. Közjogi és közgazdasági 
cikkei a különböző szaklapokban jelennek 
meg. 

Törley Bálint, gyáros, szül. Szabadka, 
1885 dec. 21. Középiskoláit Kolozsvárott és 
Budapesten, a gazdasági akadémiát Kassán, 
az egyetemet pedig Leipzigben végezte. 
Egyideig gyakorlati t anulmányokat folyta
tott, majd családi b i r tokának kezelését 
vette át. 1907. lépett a Törley József cég 
kötelékébe, mint annak társtulajdonosa. 
Egyháza életében tevékenyen részt vesz, a 
ref. egyház tanácsbírája . Több gazdasági 
egyesület működésében vitt vezető szerepet. 
Mezőgazdasági és polit ikai cikkei szak- és 
napilapok hasáb ja in jelentek meg. 

Töpler Kálmán, volt polgármester , felső
házi tag, szül. Sopron, 1861 júl . 5. Közép
iskolai és jogi t anu lmánya inak befejezése, 
valamint jogtudori oklevelének megszerzése 
után, bírói vizsgát tett. 1886. joggyakornoki 
minőségben igazságügyi szolgálatba lépett. 
1890. aljegyző lett. 1893. a soproni j á rás 
bíróság albírájaként működöt t . 1902. Sop
ron város polgármester i székébe került , 
mely tisztségét 1918. hagy ta el, amikor vá
rosa a lkotmánypár t i p r o g r a m m a l országgy. 
képviselőjévé választotta. A kommunizmus 
alatt túsz volt. A rend helyreál l í tásakor is
mét megkezdte közéleti tevékenységét. Ér
demeiért kormányfőtanácsosi címet nyert. 
Felsőházi taggá Sopron törv.-hatósága vá
lasztotta. A dán kir . Daneberg-rend lovagja, 
a III. o. vaskorona-rend, a II . o. polg. hadi 
érdemkereszt és a II . oszt. vöröskereszt
rendjelnek tulajdonosa. A soproni ág. hitv. 
evang. egyházközség felügyelője, Sopron 

szab. kir . város törvényhatósági bizottságá
nak örökös tagja, több gazdasági a lakulat
nak elnöke, illetve igazgatósági és felügyelő
bizottsági tagja. 

Töreky Géza, a budapest i büntető tvszék 
elnöke, szül. Baján, 1873 máj . 1. Középisko
láit és jogi t anu lmánya i t Bpesten végezte, 
és itt szerzett jogtudor i oklevelet. 1896. a 
budapest i bünte tő tvszékhez nevezték ki jog
gyakornokká , ahol Zsitvay Leó jegyzője 
volt. 1900. egri alügyésszé lett. 1903 /P losz 
miniszter az igazságügymin.-ba rendelte, 
hol 12 éven át ügyészségi adminisztrációval 
és büntetőjogi kodifikációs ügyekkel foglal
kozott, 1915. a bpesti ítélőtábla, 1921. a Kúria 
bírájáva nevezték ki. 1922. a bpesti bünte tő 
tvszék másodelnöke, 1926. pedig lelnöke 
lett. Főként politikai természetű és sajtóügye
ket tárgyal rendkívül éles judiciummal. T. in
tézi el az i rodalmi vonatkozású bűnpereket 
is, amelyek körül a kornak megfelelő meg
értést tanúsí t ja és értékeli a komoly művé
szetei. T.-nek nagy érdemei vannak a társa
dalmi konszolidáció megteremtésében és a 
saj tógyakorlat terén sok vonatkozásban 
i r ánymuta tó tevékenységet fejtett ki. 

Török Béla (murai és kőrőstarcsai) , kö
vetségi tanácsos, szül. 1880 febr. 9. Tanul 
mánya inak befejezése u tán 1903. a honvé
delmi minisztér ium szolgálatába lépett, 
majd a közös külügyminisz tér iumba he
lyezték. 1908. d iplomata vizsgát tett és a 
tuniszi főkonzulátusra osztották be. Ké
sőbb ismét a külügyminisz tér iumba rendel
ték. A stockholmi m. kir. követség jelen
legi vezetője. I. oszt. követségi tanácsos. 

Török Géza (báró, erdődi), nyűg. ezre
des, szül. Prága , 1874 szept. 17. A ka tona i 
al- és főreáliskolát Bécsújhelyen végezte. 
Pályafutását , mint az 5. huszárezred had
nagya kezdte meg. Fokozatos előléptetések 
után, 1918. ezredessé nevezték ki. 1919. te
vékenyen résztvett az 1. huszárezred felállí
tásában és annak parancsnoka lett. Innen 
parancsnoki minőségben az orovai csikóte
lephez kerül t és 1924. nyugalomba vonult . 
Kiváló katonai szolgálataiért és a háború
ban tanúsí tot t maga ta r tásáér t a Vaskorona
rendet, a kardokka l díszített ka tona i ér
demkeresztet , 2 Signum Laudis t és a Ká-
roly-csapatkeresztet kap ta meg. 

Török János , á l lamr. főparancsnok, szül. 
Temesvár, 1882 aug. 16. Középiskolai tanul 
mányai t Kalocsán és Temesvárot t végezte, 
majd a bpesti tud. egyetemen jogi doktorá
tust szerzett. 1906. lépett a rendőrség köte
lékébe. Előbb a főkapitányság bűnügyi és 
elnöki osztályán, később a VIII. ker. ka
pitányságon, majd a be lügyminisz tér iumban 
teljesített szolgálatot. Utóbb visszakerült a 
főkapitányságra, ahol a ka rha ta lmi ügyek
kel foglalkozott. Egyideig detektívfőnökhe-
lyettesi teendőket látot t el. 1923. a magy. 
kir. á l lamrendőrség h. főparancsnoka lett. 
1924. a ko rmányzó r. főparancsnokká ne-
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vezte ki. A háború alatt , mint tar ta lékos 
tüzérfőhadnagy és később, mint százados 
a déli és az északi fronton küzdött . Ér
demeinek elismeréséül megkapta a II. o. 
polg. hadiérdemkereszte t , a hadiékí tményes 
katonai érdemkereszte t a kardokkal , a hadi
ékítményes ezüst és bronz katonai érdem
érmet a kardokkal , a Károly-csapatkeresz-
tet, a sebesülési érmet, a jubi leumi emlék
érmet a fegyveres erők számára, a jubi
leumi emlékérmet a polg. a lka lmazot tak 
számára , a katonai jubileumi keresztet, a 
II . oszt. magyar érdemkeresztet és a német 
becsületérmet. 

Török Jenő, polg. isk. igazg., szül. Or
sóvá, 1893 márc. 25. Iskolai tanulmányait 
Kiskunfélegyházán és Bpesten végezte. Ta
nulmányainak befejezése után áll. polg. is
kolai tanárrá nevezték ki., majd Csepelen 
egy magániskola szervezésében vett részt, 
amelyet 1918. a község vett át. Fenti isko
lánál, annak megalapítása óta, mint igazgató 
működik. Az Orsz. Polg. Iskolai Tanáregye
sület t i tkára, kat. egyháztanácsos, a Move 
tb. elnöke. 

Török Ká lmán (egri), székesegyházi fő-
esperes, c. prépost, kanonok, szül. Detken, 
1865 nov. 11. Tanulmányai t Gyöngyösön, 
Bpesten és Egerben végezte. 1891. pappá 
szentelték. Rövid ideig mint s.-lelkész és hit
oktató működött . 1894. Egerbe került, ahol 
a fiúnevelő intézet aligazgatója, karkáplán, 
főszékesegyházi hitszónok és hi toktató lett. 
1893. egyházkerületi tanfelügyelővé és c. al-
esperessé nevezték ki. 1906. első ízben, má
sodszor 1910. Gyöngyösön 48-as függ. Kossuth-
párti programmal orsz.-gyűl. képviselővé vá
lasztották. 1915. kanonokká való kinevezése 
után visszakerült Egerbe, ahol 10 évig ve
zette az egri főkáptalan gazdaságait. A vm. 
közig, és törv.-hat biz. tagja, az Egyházme
gyei takpztár elnöke. Jelentősebb irodalmi 
munkái : A magyarországi kath. autonómiai 
mozgalmak 18A8-tól napjainkig, A püspöki 
koadjutor jogállása, A magyarországi egyh. 
vagyon tulajdonjoga. Ezeken kívül még la
pokban és folyóiratokban, füzetekben szá
mos műve jelent meg. 

Török Lajos, tvszéki tanácselnök, szül. 
Törökszentmiklós, 1877 máj . 17. Középisko
láit és az egyetemet Bpesten végezte, ahol 
1900. jogtudori , 1904. bírói oklevelet szer
zett. Pályájá t a pestvidéki törvényszéknél 
kezdte meg. 1907. került a szolnoki j á rás 
bírósághoz. 1910. járásbíróvá nevezték ki. 
Résztvett a háborúban , mint főhadnagy és 
orosz fogságba kerül t . 1920. tér t haza és 
mint a polg. fellebbviteli tanács vezetője 
foglalta el hivatalá t . 1922. táblabíróvá ne
vezték ki. 

Török Lajos, egyet. ny. rk. tanár , szül. 
Bpest, 1863 szept. 3. Középiskolai és egyet, 
tanulmányait a fővárosban végezte. Az or
vosi oklevél megszerzése u tán különböző 

külföldi egyetemeken dolgozott, majd vissza
térve, a Munkásbiztosító Pénztár orvosa, ké
sőbb a Poliklinika főorvosa lett. 1897. egyet, 
m.-tanárrá, 1904. egyet. ny. rk. tanár rá ne
vezték ki. Az orvosi szakirodalom terén igen 
ériékes működést fejt ki. Számos önálló 
munkája jelent meg magyar, német, francia, 
angol és olasz nyelven. Nevezetesebb mun
kái : Spezielle Diagnostik der Hautkrankhei
ten, A bőrbetegségek felismerése és gyógyí
tása, Lupus erythemetodos, Krankheiten der 
Talf- und Schweissdrüsen, der Haare und 
Nägel. Circulationsstörungen der Haut, stb. 
Értékes közegészségügyi működésének elis
meréséül 1917. egészségügyi főtanácsossá ne
vezték ki. Az I. o. vöröskereszt kitüntetés 
tulajdonosa. 

Török Sándor, ügyvéd, szül. 186C Buda
pesten, középiskolái t Budapesten, jogi ta
nu lmánya i t részben Budapesten, részben 
külföldön végezte. A keresk. és váltótör
vényszéknél kezdte joggj^akorlatát, majd 
ügyvéd lett és 1900. átvette Layer János hí
res fővárosi ügyvéd i rodáját . T. egyike az 
ország legnevesebb védőinek, a háború alatt 
sok ka tona i bűnperben szerepelt. Sokoldalú 
és védői s ikerekben gazdag ügyvédi gyakor
lata mellett a jogirodalomban is élénk tevé
kenységet fejt ki. Napi- és szaklapokba szá
mos cikket, t anu lmány t és sok önálló jogi 
munká t írt. Főbb művei: A végrehajtási no
vella magyarázata (1908); Az új adótörvé
nyek magyarázata (1909); Az új polgári per
rendtartás magyarázata (1911); A sajtótör
vény (191í:XIV. t.-c.) magyarázata; Az es
küdtbíróságok előtti eljárás és a semmiségi 
panaszokra vonatkozó törvény magyarázata 
(19íí:Xlll. t.-c.); Az új jövedéki büntetőjog 
és eljárás magyarázata (1928). Irt azonfelül 
számos kisebb jogi monográfiát . 

Törteli Lajos, ev. lelkész, szül. Tápió-
szentmárton, 1883 jún. 29. Középiskoláit a 
pozsonyi evangélikus l íceumban, teológiai 
tanulmányai t a pozsonyi Teológiai Akadé
mián és a göttingeni egyetemen végezte. 1908 
óta Cegléd ev. egyházának s.-lelkésze, 1915 
óta rendes lelkésze. Mint százados tábori 
lelkész a háborúban önkéntes frontszolgá
latra jelentkezett és a II. o. ezüst Piis men
tis érdemrendet és a Signum Laudist kapta 
meg a kardokkal . Keresztülvitte, hogy az 
olasz fronton a Doberdó mögött a katonák 
számára protestáns templom épüljön, amely
nek felszerelését a saját költségén fedezte. A 
háború ta r tamára papi földjeinek összes jö
vedelméről egyházi jótékonycélra lemondott. 
I rodalmi munkásságot is fejtett ki, lapokat 
alapított. Több lapnak és folyóiratnak mun
katársa . Bányakerületi egyházi jegyző. A 
város közéletének tevékeny tagja. A helybeli 
egyesületekben mint díszelnök és elnök ön
zetlenül fáradozik. Az ifjúságnak és az arra 
ráu ta l taknak hathatós pártfogója. Több íz
ben volt érettségi kormányképviselő. Városi 
képviselőtestületi tag. 



Töttössy 5 7 9 Tsuk 

Töttössy Miklós, rk. plébános, szül. Osz-
iroluka 1881 dec. 5. Középiskolai tanulmá
nyainak befejezése után a wieni Pázmány
intézet növendéke, az egyetem teológiai ka
rának hallgatója volt. és hi t tudományi dok
torátust nyert. 1904. pappá szentelték és 
mint segédlelkész működött . 1906. mint hit-
tanár Bpestre került. 1923. középsőferencvá,-
rosi plébánossá választották. Egyházmegyei 
könyvvizsgáló, a Pázmány-Egyesület tagja. 
A II. o. Vöröskereszt érdemrendjének tulaj
donosa. Pápai kamarás . 

Trák Géza, polgármester , szül. Püspök
ladány, 1877 júl . 16. Középiskoláit és a jog
akadémiát Nagyváradon végezte. Állam- és 
jogtudori államvizsgát tett. Tanulmányainak 
befejezése után 1902. Nyíregyházán városi 
gyakornok left. Ugyanezen évben aljegyzővé, 
1908. tanácsnokká nevezték ki. A háború 
alatt a város kat. ügyosztályának főnöke 
volt. Szolgálatainak elismeréséül a polg. és 
katonai emlékéremmel tüntették ki. 1917. 
Egerbe került, ahol 1919-ig főjegyző és 1924-ig 
mint h. polgármester működött . 1924. pol
gármesterré választották. A város kulturális 
és gazdasági fejlődése nevéhez fűződik. Az 
önkéntes Tűzoltó-Egylet, az Egri Zeneegylet 
elnökévé, a Dobó István sportegylet pedig 
díszelnökévé választotta. Ezenkívül számos 
társadalmi és kultúregyesület alapítója és 
vezetője. A hevesmegyei és egri bortermelés 
és ennek értékesítése körül hasznos tevé
kenységet fejt ki. 

Trautmann Henrik, egyetemi ny. r. 
tanár, szül. Stájerlak, 1868 júl. 8. A bpesti 
műegyetemen tanult. A bpesti Kereskedelmi 
Akadémiának eleinte tanára, majd igazgatója 
volt. 1923. a felső keresk. iskolák főigazga
tója, 1926. a közgazdasági egyetemen az 
üzemtechnika ny. r. tanára lett. Fontosabb 
önálló munká i : Kereskedelmi ismeretek, Ke
reskedelmi könyvvitel, A könyvvitel tan
könyve, Folyószámlák, Ipari könyvviteltan. 

Traeger Ernő , min. tan., szül. Pinkafő, 
1887 okt. 27. Jogi t anu lmánya i t a bpesti és 
kolozsvári egyetemeken végezte. Doktori ok
levelének megszerzése u tán közhivatali szol
gálatba lépett és a bécsi közös pénzügymi
nisztériumban teljesített szolgálatot, majd 
az osztrák miniszterelnökség t i tkára lett. 
1920. mint a magyar k o r m á n y képviselője, 
tagja volt a magyar-osz t rák határmegál la-
pító-bizottságnak és működésének eredmé
nyeképen 10 községet csatol tak vissza Ma
gyarországhoz. 1926. a gyorsírási ügyek kor
mánybiztosává nevezték ki, mely minőségé
ben lehetővé tette az egységes magyar 
gyorsírás megvalósulását. 

Trikál József, pápai pre lá tus , egyet, ta
nár, szül. Balassagyarmat, 1873 dec. 15. Esz
tergomban végezte a középiskolát, majd 
Bécsben teológiai, Bpesten, Lipcsében, Lö-
wenben és Parisban pedig filozófiai tanul
mányokat folytatott. Mindkét szakon dokto

rátust szerzett. 1914. a bpesti egyetemre teo
lógiai tanár rá nevezték ki. 1925 óta pápai 
prelátus. Értékes filozófiai munkásságot fejt 
ki, különösen a keresztény bölcselet köréből. 
Művei: Duns Scotus voluntarizmusa, A ke
resztény bölcselet akaratelméletének kifejlő
dése a XV. századig, Bölcseleti impresszioniz
mus, William James bölcselete, Bevezető a 
középkori keresztény bölcseletbe, Egység 
felé, A bölcselkedő Shakespeare, A lélek te
remtő tevékenysége, Természetbölcselet, A 
gondolkodás művészete, Einstein elmélete 
bölcseleti szempontból és A daytoni majom-
pör. Számos cikke jelent meg folyóiratokban. 

Trócsányi Zoltán, író, szül. 1886. Közép
iskolai tanulmányainak befejezése u tán egyet, 
hallgató lett, majd a Magy. Tud. Akadémiá
nak könyvtártiszti állását foglalta el. Később 
megvált hivatalától és teljesen irodalmi tö
rekvéseinek szentelte életét. Az orosz írók 
fordításával, valamint azok népszerűsítésével 
jelentős érdemeket szerzett. Két közismert 
műve a Dosztojevszkij és Mereskovszkij bre
viáriumok kiváló helyet foglalnak el e mű
faj i rodalmában. Számos hézagpótló iroda
lomtörténeti és a könyvkultúrával foglalkozó 
cikket írt. önál ló művei: A régi magyar iro
dalom breviáriuma Gyöngyösiig, Magyar ré
giségek és furcsaságok. í rásait a bel- és kül
földi folyóiratok közlik. 

Trompler Béla, rendőrkapi tány , a köz
igazgatási osztály előadója, szül. Beszterce
bánya, 1890 szept. 1. Tanu lmánya i t Besz
tercebányán, az egyetemet pedig Bpesten vé
gezte, ahol á l l amtudományi államvizsgát 
tett. Tanu lmánya inak elvégzése u tán előbb 
közigazgatási gyakornok volt Zólyom vár
megyében, azu tán szolgabíróvá választot ták 
és mint tb. főszolgabíró a megszállás kö
vetkeztében menekülni volt kénytelen. 1919. 
lépett a rendőrség kötelékébe. 1928 óta a 
közigazgatási osztályon működik . 

Tscheik Gusztáv, a Duna-Száva-Adria 
Vasút társaság igazg.-helyettese, szül. Nagy
kanizsán, 1878 máj . 18. Gimnáziumi tanul
mányai t u. i. végezte. 1896. a Duna-Száva-
Adria Vasút társaság szolgálatába lépett. 
Többévi működés u tán az üzletigazgatóságba 
rendelték. Közben elvégezte a közgazdaság
tudományi egyetemet és megszerezte a köz
gazda-oklevelet. Többévi működése u tán 
megbízták a kereskedelmi osztály díjszabási 
hivatalának vezetésével, majd 1928. ennek 
az osztálynak vezetőjévé nevezték ki. Egyike 
legismertebb vasútügyi szakértőinknek. 

Tsuk Imre . r.-t. igazg., szül. Bpest, 1888 
ápr. 14. Középiskoláit Bpesten végezte. 1913. 
a budapesti Corso-Mozgó igazgatója lett és 
ugyanakkor t» Star Filmkereskedelmi és 
Filmgyár r.-t. kötelékébe lépett, ahol jelen
leg mint igazgató működik. T. jelentős sze
repet tölt be a magyar filmszakmában. A 
Filmkölcsönző Vállalatok és a Mozgóképüzem
engedélyesek Orsz. Egyesületének választm., 
a Magyar Filmklubnak alapító és igazg. tagja. 
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Tuba János , kir. közjegyző, szül. Komá
rom, 1877 aug. 29. Középiskoláit és egyet, 
tanulmányai t Bpesten végezte. Tanulmánya i 
nak befejezése u tán a győri tvszéknél, majd 
a bpesti büntető törvszéknél teljesített szolgá
latot. Egyideig Ta tán működöt t mint ügy
véd és 1911 óta Komáromban és Pakson, 
mint közjegyző fejt ki értékes közhivatl i te
vékenységet. Jogi cikkei a helyi lapokban 
jelennek meg. 

Tunner Károly, leányliceumi igazgató, 
szül. Bpest, 1865 szept. 15. Középiskoláit 
Késmárkon végezte, majd Bpesten előbb 
gyógyszerészi, majd középisk. tanári okleve
let és bölcsészeti diplomát szerzett. Később 
hosszabb külföldi tanulmányok után a vegy
vizsgáló állomások vezetésére képesítő ve
gyészt oklevelet is megszerezte. Tanár i pá
lyáját a székesfővárosi főreáliskolán kezdte 
meg. Ugyanitt a földmívelésügyi miniszter 
megbízásából megalapította a Székesfejérvári 
és Fejérmegyei Vegyvizsgáló Intézetet, amely
nek évekig vezetője volt. 1917 óta a szombat
helyi leánygimnázium igazgatója. 1919. négy
évfolyamos felsőkereskedelmi leányiskolái ta
gozatot is szervezett, amelynek igazgatását 
szintén T. látta el, a különálló női felsőke
reskedelmi iskola felállításáig. Számos ter
mészettudományi, kémiai és pedagógiai ta
nulmánya jelent meg. Önálló műve: Kémia 
a háztartásban. A vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium tankönyvbíráló bizottságának 
tagja. Ezenkívül számos pedagógiai és tár
sadalmi egyesület élén tevékenykedik. 

Turáky Dezső (vitéz), kir. járásbírósági 
elnök, szül. Tápiószentmártonban, 1891 má
jus 17. Középisk. tanulmányait Pozsonyban 
végezte, jogi és á l lamtudor i oklevelét a bu
dapesti egyetemen szerezte. Először az Ipoly
sági kir. tvszéknél volt joggyakornok. A há
borút főhadnagyi rangban a harc té ren küz
dötte végig. Több hadiki tünte tés tulajdo
nosa. 1918. az újpesti kir. já rásbí róságnál , 
majd a pestvidéki kir . tvszéknél és a buda
pesti kir. í télőtáblánál működöt t . 1922. az 
ócsai királyi járásbírósághoz neveztetett ki, 
1923. a bpesti kir. büntetőtvszékhez, 1924. 
a bpesti kir. tvszékhez helyeztetett át, 1926. 
pedig a bpesti kir. í télőtáblához tanácsjegy-
zöi szolgálatra rendelték be. 1928. a nagy-
kátai kir járásbíróság elnökévé nevezték ki. 

Túrán Géza, orvos, szül. 1883 jún . 20. 
Középiskoláinak elvégzése u tán a bpesti tud. 
egyetemen orvosi tanulmányokat folytatott. 
Orvosi oklevelének megszerzése u tán egész
ségtantanári, közgazdászi, műtőorvosi, tiszti
orvosi és törvényszéki orvosi képesítést nyert . 
A háború alatt mint csapatorvos harctér i 
szolgálatot teljesített és két Signum Laudis-
szal tüntették ki. A dr. Pápay-féle szérum-
termelő r.-t. alapítója és igazgató-főorvosa. 
A bakteriológia, szerológia és biológia köré
ből számos önálló munkája jelent meg. A 
hazai és külföldi szaklapok állandó munka

társa. Az Orvostudományi Szemle szerkesztő
bizottságának tagja. A Magyar Orvos c. lap 
főmunkatársa . A M. Kir. Orvosegyesület, a 
Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Egye
sületének tagja. 

Turcsányi Gyula, h í r lapíró , szül. Bpest, 
1901 nov. 7. Középiskolai tanulmányai t a 
fővárosban végezte, majd több hetilap mun
katársa lett. 1920. lépett a Pesti Napló köte
lékébe, amelynek rendőri rovatát vezeti. A 
rendőri szakirodalom ismert munkába. A 
modern bűnözés címen kétkötetes munkája 
jelent meg a legkiválóbb kriminalisták köz
reműködése mellett. 

Turczer János , felsőkeresk. isk. igazg., 
szül. Németpróna, 1872 febr. 29. Középisko
láit Nyitrán, egyet, tanulmányai t Bpesten vé
gezte. A tanár i oklevél megszerzése u tán kü
lönböző vidéki városokban működött , majd 
1912. Túrócszentmártonban igazgató lett. 
1927—1923. több vidéki kereskedelmi iskola 
igazgatója volt és 1923 óta a szombathelyi 
áll. női felsőkereskedelmi iskola élén fejt ki 
értékes pedagógiai működést . A pedagógiai 
szaklapokban jelentős irodalmi munkássá
got fejt ki. 

Túri Béla, író, országgyűlési képviselő, 
szül. Esztergom, 1875. Középiskolái elvégzése 
után a bpesti egyetem hi t tudományi előadá
sait hallgatta. 1898. pappá szentelték, majd 
a nagyszombati főgimnázium tanára lett. 
1902. az Alkotmány politikai cikkírója és 
1919. felelős szerkesztője volt. 1919. a Nem
zeti Újság felelős, majd főszerkesztői állását 
vállalta. 1924. kinevezték esztergomi kano
nokká. Azóta a Nemzeti Újság főmunka
társa. Az Orsz. Pázmány Péter-Egyesületnek 
alelnökévé, majd díszelnökévé választották. 
Politikai működése 1919. kezdődött, amikor 
a keresztény nemzeti egyesülés programmjá-
val Alsólendván képviselővé választották. 
1926. az öttevényi kerület képviselője lett, 
amelyet ma is képvisel a keresztény gazda
sági és szociális pár t programmjával . Széles
körű társadalmi és irodalmi működést fejt 
ki. Kiadott művei: 1848. XX. t.-c, Elrendeli-e 
az 1848. III. t.-c. a parlamenti kormányt? A 
háború belülről nézve, Széchenyi nagy ma
gyar szatírája, Az ifjú Széchenyi és a Kos-
suth-Andrássy probléma. A Szent István-Aka
démia rendes tagja, a Pátr ia-Klub alelnöke 
és számos kat. egyesület vezetőségében fog
lal helyet. 

Tury Gyula, festőművész, szül. Cegléd, 
1866 júl. 14. Középiskoláit Bpesten, a Fes
tészeti Akadémiát Bécsben végezte. 1890. a 
Hazatérő kispap c. képével lépett először a 
nyilvánosság elé, majd u tána a Műcsarnok 
állandó kiállítója lett. Nevezetes kompozíciói: 
Szent István várkápolna oltárképe. Szt Zsig
mond, Szent Gellért, Magyarok zarándoklása 
Velencébe Szent Gellért ereklyéihez, Szegedi 
forardalmi templom oltárképe. A Szépmű
vészeti Múzeumban levő tájképei: Fiumara, 
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Via Carlotte, Fenyves erdő. Por t rék : Id. 
Szinyei, Takács Sándor, Vargha Gyula, Bara
bás Miklós. Számos egyházi festménye része
sült kitüntetésben. Művészete konzervatív 
klasszikus irányú, gazdag színezéssel. Portréi
ban az angol, kompozícióiban az olasz, tá j 
képeiben a holland iskolák követője. Művé
szi értékelésével a hazai folyóiratok foglal
koztak és Mikszáth Kálmán Kontra pagát-
vltimó c. képéről cikket írt a Vármegye mu
lat címen. 

Tury József, r.-t. vezérigazgató, szül. 
Felsőbánya (Szatmár m.), 1864 dec. 13. A 
miskolci városi közfürdő vezetését 189.3. 
vette át, melyet csakhamar felvirágoztatott 
és európai nívóra emelt. Élénk tevékenysé
get fejtett ki a városfejlesztési és kul turál is 
mozgalmakban. Tanulmányút ja i során be
já r ta egész Európát és gazdag tapasztala
tait Miskolc fejlesztése terén értékesítet te. 
A város a vízművek építésénél különösen 
sokat köszönhet szaktudásának. A helyi tűz
oltó- és mentőegyesület munká jában több, 
mint három évtizede résztvesz. Mint tűz
oltófőparancsnok több, mint ezer tűzeset el
hár í tásánál vett részt és számos emberéle
tet mentett meg. A megelőző tűzrendészet 
kiépítésével, úgyszólván, kipusztí totta a tűz
eseteket. A miskolci Avastető kertesítése, 
a ki látótorony és a siklópálya felépítése, 
turistaszálló létesítése fűződik nevéhez. Szá
mos vállalatban, tá rsada lmi és kul turál is 
egyesületben visel vezető tisztséget. Több 
ki tüntetés tulajdonosa. 

Tűry Zoltán (nagyzegedi), közigazgatási 
bíró, orsz.-gyűl. pótképv. szül. Dunavarsány, 
1874 máj . 6. Jogi tanulmányainak befejezése 
után pénzügyi szolgálatba lépett, majd 1912. 
a közig, bírósághoz nyert beosztást, ahol 
1921. bíróvá nevezték ki. Főképen a pénz
ügyi jog körébe vágó kérdésekben tette is
mertté nevét és szakirodalmi téren is nagy 
munkásságot fejtett ki. 1926. az egységes 
párt listáján a budai kerület orsz.-gyűl. kép
viselője lett. T. szerkeszti az Adó- és Illeték-
ügyi Szemle c. folyóiratot. A magyar adó
reformokról Üj adótörvények címmel több 
könyvet adott ki. 

Tutz György, rendi házfőnök, szül. Né
metróna, 1880. Középiskoláit Nagyszombat
ban, teológiai t anu lmánya i t Grácban vé
gezte. Pappá szentelése u t án 1918-ig mint 
hitoktató és misszióspap Grácban működöt t , 
ahol aligazgató, majd igazgató lett. 1918. 
mint a lazarista misszió igazgató-házfőnöke 
Bpestre került . 1923 óta rövid megszakítás
sal a rend piliscsabai házának igazgatója 
és házfőnöke. Külföldön számos missziős-

utat tett. Nevéhez fűződik a Szent Vince 
hi tbuzgalmi folyóirat létesítése, amelynek 
belső munka tá r sa . 

Tuzsok Tibor (polyáni), oki. gépészmér
nök, műegyetemi adjunktus, szül. Selmec
bánya, 1896 jan. 8. Középiskoláit és mű
egyetemi tanulmányai t Bpesten végezte. Ta
nulmányainak befejezése u tán bevonult ka
tonai szolgálattételre. Mint a 12. nehéz tüzér
ezred tart. hadnagya teljesített harctéri szol
gálatot. Kitüntetései: Signum Laudis, bronz 
vitézségi érem és a Károly-csapatkereszt. 
1922. mérnöki diplomát szerzett a bpesti 
műegyetemen. Ugyanez évben műegyetemi ta
nársegéd lett. 1924. a Ganz Villamossági r.-t. 
szolgálatába lépett. 1928. a műegyetemi gép
elemek tanszékének adjunktusává nevezték 
ki. Szakértője volt a ferencvárosi kikötőépít
kezésnek és a Légügyi Hivatalnak. Adjunk
tusi tevékenysége mellett magángyakorlatot 
is folytat. Mérnöki szaklapok állandó cikk
írója, a Technika c. mérnöki lap szerkesztője. 

Türr Ervin, á l lamr. tanácsos, a preven
tív csoport vezetője, szül. Temesvár , 1889 
jan . 3. Tanu lmánya i t Bpesten végezte és 
1912. á l lamtud. doktor lett. Jelenleg több 
társadalmi , sportegyesület és a R. A. C. 
választm. tagja. Különböző szaklapokban 
számos rendőr i vonatkozású szakcikket írt, 
ezenkívül figyelemreméltó szépirodalmi te
vékenységet fejt ki. 1909. lépett rendőr i pá
lyára. 1924. kapta meg a tanácsosi kineve
zését. Először a főkapi tányság közigazga
tási, majd az útlevél és bűnügyi osztályá
ban, azu tán a VI., illetve az V. ker . rendőr
kapi tányságon működöt t , mint rendőrb í ró . 
A főkapitányság bűnügyi osztályán teljesített 
szolgálatot, majd az idegenellenőrző hivata
lának vezetője volt 1926-ig, amelyet tulajdon
képen T. szervezett meg. A tanácsköztársaság 
ideje alatt menekülni volt kénytelen, de a ha
tárnál a vörösőrség elfogta. T. résztvett a 
Dormándy-féle ellenforradalmi akcióban. 

Tyrnauer Samu, r.-t. igazg., szül. Kassa, 
1871 jan. 18. Középiskoláit szülővárosában, 
a keresk. akadémia egyéves szaktanfolyamát 
Bécsben végezte. Tanulmányainak befejezése 
és több évi gyakorlati működés u tán a Felső-
magyarországi Tkptár-t alapította meg Kas
sán, ahol rövidesen igazgatóvá nevezték ki. 
1905-ben ezt az alapítását a M. Ált. Hitelbank 
fiókjára alakította át és ennek főnöke lett; 
1911 óta, mint a Magyar Földhitelintézetek 
Országos Szövetségének eleinte mint igazgató
helyettes, majd igazgató és 1924 óta ügyv. 
igazgatója fejt ki értékes közgazdasági tevé
kenységet. Érdemeinek elismeréséül a magy. 
kir. gazdasági főtanácsosi címmel tüntet
ték ki. 




