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BODÓ BARNA 
 

 

Tehetségek a régióban  
1. rész 

 

Játsszunk a mai világ szabályai szerint. Üssük 
be a keresőbe a szót: tehetség – lám, mit találunk 
a világhálón. Fél másodperces keresés alatt ösz-
szehoz a gép 1,8 millió utalást/forrást/adatot/ 
szöveget. 

Mi a tehetség? Mindenki tudja – mi. Aki jó, 
kiváló, kiugró teljesítményt ér el…  

Vagy mégsem? Több, más? 
Olvasom a hálón: kezdetben a sikeres embe-

reket, így a legmagasabb rangúakat, a legjobb ta-
nulókat, a leggazdagabbakat sorolták ide. Később 
a különböző intelligencia-tesztekben a legmaga-
sabb pontszámot elérőket vélték a legtehetsége-
sebbeknek.  

Jelenleg sokkal bonyolultabban értelmezik a te-
hetség-talentum eredetét, semhogy egyetlen meg-
közelítés alapján meghatározható lenne. A józan 
ész alapján végiggondolva a tehetség fogalmát, öt 
kritériumot érdemes kiemelni:  

(1) a tehetség potenciát, lehetőséget, ígéretet, 
reményt, esélyt jelent, 

(2) valamelyik emberi tevékenységi körben, 
(3) olyan kiemelkedő teljesítményre, amely 
(4) társadalmilag hasznos, és amely  
(5) megelégedettséggel, örömérzéssel, tehát si-

kerélménnyel jár elérője számára. Harsányi István 
klasszikus meghatározása szerint: 

„Tehetségen azt a velünk született adottságok-
ra épülő, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés által 
kibontakozott képességet értjük, amely az emberi 
tevékenység egy bizonyos vagy több területén az 
átlagosat messze túlhaladó teljesítményeket tud 
létrehozni.”1

 

1Lásd a Pécsi Tudományegyetem Tehetségközpontja elemzését: http://
tehetseg.pte.hu/menu/20 (2012.10.15.)  

Megnyitom a geniuszportal.hu honlapot, lás-
suk, mi az, amit tudnunk kell(ene) a tehetségről. 
Egy Balogh László-szövegből idézünk/veszünk 
át passzusokat. A szerző azzal kezdi, amivel kez-
denie kell, vagyis: a XX. század utolsó harmadá-
ban egyfelől világszerte sokasodtak a kutatások a 
tehetség témakörben, másfelől egyre több fejlesz-
tő program indult iskolákban, illetve más tehet-
séggondozó műhelyekben. 

Balogh László szerint a sokféle tehetséget le-
író teória közül ma leginkább a Renzulli-féle az 
elfogadott. Ez a modell négy összetevőjét emeli 
ki a tehetségnek: 

 átlag feletti általános képességek; 

 átlagot meghaladó speciális képességek; 

 kreativitás; 

 feladat iránti elkötelezettség. 
Ez utóbbi tényezőt bizonyosan nem soroltam 

volna be a tehetségdefinícióba: elkötelezettség… 
Tanárok szokták mondani, hogy a kimagasló ered-
ményhez két tényezőre van szükség: tehetségre és 
munkára. Hogy a munka, a feladat értelmezése is 
a tehetség fogalomkörébe tartozik, az akár meg-
gondolkoztató lehet. 

Térjünk vissza a Balogh-szöveghez. Az átlag 
feletti általános képességek közé tartozik például a 
magas szintű elvont gondolkodás, fejlett anyanyel-
vi képességek, jó memória, hatékony információ-
feldolgozási stratégiák stb. Ezek szerepe termé-
szetesen más és más az egyes speciális tehetség-
területeken. A speciális képességek adják meg a jel-
legzetességét a tehetségnek. Ezekből sokféle van, 
a Gardner-féle csoportosítás általánosan elfoga-
dott. E szerint hétféle speciális képességcsoport 
különíthető el: nyelvi, zenei, matematikai-logikai, 
vizuális-téri, szociális-interperszonális, testi-moz-

http://tehetseg.pte.hu/menu/20
http://tehetseg.pte.hu/menu/20
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A fontosabb történelmi periódusokat és a le-
jegyzett szakaszokat elemezve (a csúcspontokkal, 
valamint a minimumokkal együtt), megállapítot-
ta, hogy bár a jelenségnek távoli történelmi gyöke-
rei vannak, az elmúlt fél évszázad a jelenség glo-
balizálódása, illetve etnikai változatossága miatt 
emelkedik ki. Ennek eredményeként a különbö-
ző államok a „migrációs egyenleg” felé irányítot-
ták és irányítják az elvándorlás témakörben alkal-
mazott politikát, amelyet a különböző időszakok 
nemzeti érdekei is befolyásolnak.  

Fontos a migráció fogalmának meghatározá-
sa, amely azt jelenti, hogy különböző embercso-
portok elhagyják eredeti lakhelyüket. A vándorlás, 
kivándorlás, bevándorlás fogalmak a saját ország el-
hagyására utalnak egy másik országban való lete-
lepedés érdekében. Az új célpont lehet ideiglenes 
vagy végleges. Az ENSZ dokumentumai alapján 
kivándorlásnak nevezzük azt, amikor „egy sze-
mély bármilyen lakhatási formában több mint egy 
évig él külföldön”.5  

A vándorlásnak több formája van, amelyeket 
különféle kritériumok szerint csoportosítanak: az 
állandóság, az adminisztratív/területi határok átlé-
pése vándorlás által és a vándorlás célja. Az idé-
zett dokumentumban továbbá az is szerepel, hogy 
az adminisztratív/területi határok átlépése kere-
tén belül létezik a belföldi és a nemzetközi ván-
dorlás .  

A munka miatt történő vándorlás a migráció egy 
sajátos típusa. A szó legszorosabb értelmében, a 
munka miatt vándorló személyek olyan „idege-
nek, akiket a célállam amiatt enged be, hogy az il-
lető egy fizetett gazdasági tevékenységet végezzen 
az ország területén. Az ott-tartózkodást szokásos 
módon a munkavállalás idejére korlátozzák”.6 
Körkörös migrációnak nevezzük azt a térbeni moz-
gást, amikor a személy nem változtatja meg állan-
dó lakhelyét. Agyelszívásról (brain drain) beszélünk, 
amikor „a különböző területek szakértői kivándo-
rolnak egy másik országba. Olyan magasan kép-
zett és jó neveltetésű személyekről van szó, akik 
magas rangú területeken tevékenykednek. Nem min- 
szakember tartozik az agyelszívás kategóriába, csak 
azokról van szó, akik a célállamban is ugyanazt a 
hivatást űzik, ugyanolyan magas szinten.  

 
 
 
 
 

5Lásd az ASE Csoport kutatását. 
6Lásd: Migration Information Source (Migrációs Információs Forrás)  
http://www.migrationinformation.org/Glossary (2012. 10. 25.) 

Egy adott ország egy időben lehet különféle ki-
vándorló csoportok származási országa, valamint 
célország mások számára. Ilyen módon egy másik 
fogalom is megjelenik, mégpedig a nettó migrá-
ció, amely a kivándorlók és a bevándorlók szá-
mának különbsége. Például Románia egy kiván-
dorló ország, ugyanis a nettó migráció szem-
pontjából negatív értékei vannak. A migráció-
nak többfajta elmélete létezik.  

A klasszikus elmélet szerint vannak makro- és 
mikro megközelítések. Olyan egyének – többnyi-
re szakemberek – döntéseiről beszélünk, akik az 
önmegvalósításra törekednek. Nem fogjuk meg-
vizsgálni mindegyiket, hanem megállunk egy, az 
elmúlt években nagyon gyakran emlegetett eset-
nél, amelyet a bevándorlói hálózatok szempont-
jából közelítenek meg.  

Az európai migrációnak az alábbi korszakai 
voltak7:  

 

a) A munkaerő vándorlása és Európa újjáépítése: 
1950–1970 között. 

 

Rögtön a II. világháború után az olyan országok 
állampolgárai, ahonnan a háború előtt és alatt töb- 
ben is kivándoroltak, elkezdtek visszatérni hazá-
jukba, ami jelentős népességmozgást váltott ki Eu-
rópában. Ugyanakkor a háború utáni Európa újjá-
építéséhez nagyszámú munkaerőre volt szükség. 
Ennek következtében az érintett államok hatósá-
gai, cégei vagy magánügynökségei külföldi mun-
kásokat kezdtek toborozni. Az 1945–1975 közöt-
ti időszakban Európán belül zajló és a fejlődő or-
szágok felől áramló jelentős népességmozgás hoz-
zájárult Európa fejlődéséhez és fokozatos gazda-
sági növekedéséhez.  

Az 1957-es Római Szerződés – amely letette az 
Európai Gazdasági Közösség alapjait – több elvre 
alapozott, ezek közül az egyik a hat alapító állam-
ban élő lakosok szabad közlekedésének a biztosí-
tása volt.  

Ennek következtében a hatvanas években a mig-
ráció szempontjából jelentős növekedést jegyeztek 
fel a Közösségen belül, ami nagyrészt az olasz mun-
kásoknak volt köszönhető, akik a másik öt tagállam 
felé mozdultak el.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7Ez a csoportosítás C. Tudorache dolgozatán alapszik:  
Evoluția fenomenului migrației în Europa (A migrációs jelenség fejlődése Euró- 
pában) http://store.ectap.ro/articole/211.pdf (2012. 10. 26) 

http://www.migrationinformation.org/Glossary%20(2012
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De még az 1968-as jogi és intézményi keret biz-
tosítása után is a külső államokból érkező bevándor-
lás mennyiségileg nagyobb méretű volt a közösségen 
belüli munkaerő-vándorlásnál. A munkaerő-áram-
lás szempontjából ebben az időszakban számos két-
oldalú egyezményt kötöttek meg a hat tagállam és 
a kívülálló országok között.  

 

b) A gazdasági válságok időszaka:  
1970-től a 80-as évek első feléig. 

 

A migráció második periódusa a gazdasági vál-
ságokhoz kötődik (második periódusát a gazdasá-
gi válságok határozták meg), amelyet a kőolaj árá-
nak növekedése váltott ki 1973 és 1979 között.  

Az ezt követő években a világgazdasági válto-
zások, a gazdasági forradalom és az üzletkötések 
új modelljei megváltoztatták a munka természetét, 
a hagyományos foglalkoztatási modellek elavul-
tak. Ennek következtében megváltozott a mun-
kaerő-vándorlás. Egyes országok visszaszorítot-
ták, vagy megpróbálták visszaszorítani a kivándor-
lást. A növekvő munkanélküliség és az egyre fo-
kozódó társadalmi feszültség arra késztette a kor-
mányokat, hogy megszüntessék a külföldi mun-
kaerő-toborzást. A munkaadók számára megnö-
vekedtek a külföldi toborzás költségei, korlátozták 
az alkalmazható külföldi munkások egyes kategó-
riáit, és éves kvótát vezettek be a külföldi mun-
kaerőre vonatkozóan. Ugyanakkor a kormányok 
különféle politikákat vezettek be azért, hogy a kül-
földön dolgozó munkások hazatérjenek az orszá-
gukba. A valóságban a befogadó ország gazdasá-
gi hanyatlása nem vonta maga után a bevándor-
lók tömeges visszatérését a származási országba. 
Az ENSZ felmérései szerint a vendégmunkások 
csupán tíz százaléka tért vissza származási orszá-
gába az 1973-as kőolajválságot követő két évben, 
amely az 1974–75-ös polgári válsággal társult. Mind-
ezekkel együtt, a munkaerő-vándorlás lecsökkent a 
80-as évek végéig.8 Ugyanakkor a migráció más vál-
fajainál növekedés volt tapasztalható, pl. a család-
egyesítésekkel kapcsolatban is ez történt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8Lásd: Garson, J. P., Loizillon, A. (2003). Changes and Challenges: 
Europe and Migration from 1950 to the Present (Változások és kihívások: 
Európa és a migráció 1950-től napjainkig) című tanulmánya, amelyet a 
„The Economic and Social Aspects of Migration” („A migráció gazdasági 
és szociális aspektusai”) témájú konferencia keretében mutattak be. Ezt 
az Európai Bizottság az OECD-vel közösen szervezett Brüsszelben. A 
tanulmányt C. Tudorache is idézte fent említett dolgozatában.  

c) A befogadó és a származási országok sokszínű-
sége és a menedéket kérők, a menekültek, illetve az 

etnikai kisebbségek számának növekedése. 
 

A migráció harmadik időszakát – amely a nyolc-
vanas évek végén kezdődött – a befogadó és szár-
mazási országok sokszínűsége jellemzi. A hagyomá-
nyosan kivándorlásról ismert európai országok – 
mint Spanyolország, Olaszország, Írország, Gö-
rögország és Portugália – fokozatosan a beván-
dorlók célpontjává váltak. A bevándorlók több-
sége már nem a volt gyarmatokról érkezett, ha-
nem teljesen más országokból. Jelentősen meg-
nőtt a menedéket kérők és a menekültek száma. 
Ezt egyrészt a Közép- és Kelet-Európában, vala-
mint a volt Szovjetunióban történt politikai válto-
zások eredményezték a Helsinki Egyezmény (1975) 
kontextusában. Ugyanakkor a volt Jugoszláviában 
és az Irak északi részén történt regionális konflik-
tusok miatt tekintélyes menekülthullám érkezett az 
érintett területekről, és nagyon sokan kértek me-
nedéket.  

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet statisztikái szerint ebben a periódusban 
is többnyire a családegyesítés volt a migráció cél-
ja, de a kilencvenes évek végén újra megnőtt az 
érdeklődés a munkaerő-vándorlás iránt, főként a 
képzett és a magasan képzett munkaerő számá-
ra. A kommunista blokk összeomlása és a hatá-
rok megnyitása a kelet–nyugat irányú migráció nö-
vekedéséhez vezetett, főként az etnikai kisebbsé-
gek esetében. A nyolcvanas évek végétől a kilenc-
venes évek elejéig az etnikai kisebbségek jelentős 
számban tértek vissza származási országaikba, de 
irányított módon egyes tagországokba is, elsősor-
ban Németországba, Görögországba és Finnor-
szágba.  

 

d) A „kedvezményes” munkaerő-vándorlás.  
Az illegális migráció növekedése. 

 

Az elmúlt években növekedést jegyeztek fel az 
állandó jellegű migrációval, valamint az időszakos 
munkaerő-vándorlással kapcsolatban, amelyet egy-
részt a 90-es évek végén történt gazdasági fellen-
dülés, másrészt pedig az információs és kommu-
nikációs technológia, az egészségügy és a tanügy 
fejlődése váltott ki, utóbbiak olyan területek, ame-
lyek magasan képzett munkaerőt igényelnek. Ez-
zel egy időben megnőtt a kereslet a külföldi, szak-
képzetlen kétkezi munkások iránt, főként a me-
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gásos, intraperszonális. Ezek a speciális tehetség-
fejlesztéshez kiindulási alapként szolgálnak.  

A mellékelt Piirto-modell még differenciáltab-
ban jelzi a tehetség fajtáit. A kreativitás is több elem-
ből épül fel: originalitás, flexibilitás, fluencia, prob-
lémaérzékenység stb. Ez az összetevő is meghatá-
rozó a tehetség funkcionálásában, hiszen a tehet-
ségre egyebek között éppen az jellemző, hogy prob-
lémahelyzetekben új megoldásokat talál, s ez kre-
atív képességek nélkül elképzelhetetlen.  

A feladat iránti elkötelezettség olyan személyiség-
tényezőket foglal magában, amelyek a magas szin-
tű teljesítményhez biztosítják az energiát: érdek-
lődés, versenyszellem, kitartás, emocionális stabi-
litás stb. A képességek bármilyen magas szintre 
is fejlődnek, ezen háttértényezők fejlettsége nél-
kül nincs magas szintű teljesítmény. Ezek szerint: 
tehetségesnek tehát azok tekinthetők, akik kiváló 
adottságaik – a négy fenti összetevő ötvözeteként 
– alapján magas szintű teljesítményre képesek az 
élet bármely tevékenységi területén. 

       A tehetség Piirto-modellje 
 
Hol születnek a tehetségek? Mitől függ, hogy 

egy térségben mennyi és milyen rendkívüli telje-
sítmény születik? Ennek a kérdésnek a mai világ-
ban az aktualitását az adja, hogy – miként tapasz-
talhatjuk – a legjelentősebb tudományos és mű-
vészeti díjak kitüntetettjei kiemelkedő arányszám-
ban amerikaiak. 

A szakemberek szerint a tehetség-összetevő-
ket nem kapjuk készen születésünkkor, ezek hosz-
szas fejlesztő munka eredményeként formálódhat-

nak. E fejlődési folyamatot és a benne szerepet ját-
szó legfontosabb tényezőket foglalja össze a Gag-
né-féle modell. Amint látható, soktényezős tehát a 
tehetség fejlesztésének folyamata, s a képessége-
ken kívül nem kevés elemnek kell megérnie, fej-
lődnie ahhoz, hogy a szunnyadó tehetségből telje-
sítményképes, kibontakozott tehetség alakuljon ki. 

A tehetségfejlesztés Gagné-féle modellje 

 
Azt a sokak által megfogalmazott tételt is vilá-

gosan mutatja az előző ábra, hogy az iskolának, 
a pedagógusnak kiemelt szerepe és felelőssége van 
a tehetségek felkutatásában és kibontakoztatásá-
ban. A fejlesztő munkának egyik kritikus pont-
ja, hogy milyen életkorban kezdjük el a speciális 
tehetségfejlesztést. Az is gondot okozhat, ha túl 
korán kezdjük ezt a munkát, de az is, ha elsza-
lasztjuk a szenzitív korszakot a speciális képesség-
területeken.  

Nehéz pontos választ adni a fenti kérdésre, hi-
szen függ ez magától a speciális képességtől, an-
nak megjelenési idejétől is: például a zenei, mate-
matikai, bizonyos mozgásbeli tehetség már óvo-
dáskorban megjelenhet. Ezek programszerű egyé-
ni fejlesztése tehát már ekkor fontos, egészében 
véve azonban az óvodáskor „alapozó” korszak-
nak tekinthető bizonyos értelemben: elsősorban a 
megfelelő érzelmi fejlődést kell biztosítani a gyere-
kek számára azzal, hogy „törődünk” velük, s en-
gedjük őket játszani. Ebben a korban még nem sza-
bad elkülöníteni a tehetségesnek látszó gyerekeket, 
ebből sok probléma adódhat. 
Tehetségfejlesztés. Amint a tehetség-összetevők be- 
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teljesítményért felelős négy mentális faktor mind-
egyike két részre bontható.  

A veleszületett adottságokra, amelyek azután 
az ezeket befolyásoló külső hatások révén válnak 
képességgé. A veleszületett komponens részese-
dése, az örökletesség kiszámítható a szellemi ké-
pességek eredetében, noha arányuk az egyes men-
tális jellegekben eltérő. Az általános értelmesség 
létrejöttében 50-67 százalékra teszik arányukat (te-
hát a maradék 33-50 százalékért a környezeti ha-
tások felelősek).  

Néhány speciális szellemi képesség kialakulá-
sában igen jelentős az örökletesség részesedése. 
Az abszolút hallás, ami a zenei tehetség egyik jel-
zője lehet, valószínűleg 100 százalékosan örökle-
tesen meghatározott. A kivételes matematikai és 
a költői képesség eredetében is 90 százalék feletti 
az örökletesség. A kreativitás is veleszületett, de 
fejleszthető vagy éppen elnyomható adottságnak 
tűnik.  

Sajnos a jelenlegi iskolai gyakorlat inkább kor-
látozza a gyermekek kreativitását, vagyis sok gyer-
mek az iskolarendszerbe való belépésekor kreatí-
vabb, mint annak befejezésekor. Végül a motivá-
ció is szerteágazó, komplex jelenség, amin belül 
az újabban EQ (emocionális quociens) rövidítés-
sel jelzett faktort is számottevő mértékben örök-
letesen meghatározottnak találták. 

A köröket körülölelő négyszög azt a szociális 
mezőt jelöli, mely a tehetség kibontakozását elsőd-
legesen határozza meg. A külső hatások között 
ugyancsak négy kategória emelhető ki: a család, 
az iskola, a kortárscsoportok és az általános tár-
sadalmi környezet (elvárások, lehetőségek, diva-
tok). Fontos tehát a szülőkkel és a környezettel 
való folyamatos kapcsolattartás, információcsere. 
Az együttműködés főbb tartalmi szempontjai: 

 célok tisztázása, egyeztetése, azonos köve-
telményrendszer kialakítása; 

 a fejlődés közös értékelése; 

 pedagógus, más fejlesztő szakember taná-
csa, módszertani segítségnyújtása; 

 a tanuló megismerése; 

 tehetség, képesség felismerése; 

 a gyermek érzelmi támogatása, elfogadás, 
odafigyelés; 

 közös programok szervezése; 

 pályaválasztás irányítása.  

mutatása jelezte, a tehetséggondozásnak sok buk-
tatója van. Ezek közül a legfontosabb kérdések: a 
tehetség azonosítása, felismerése; a programok cél-
kitűzései; szervezeti formák; gazdagítás, dúsítás; 
tantestületi munkamegosztás, speciális funkciók;       
együttműködés a családdal. 

A tehetség azonosítása, felismerése a tehetség-
gondozó gyakorlati munkának talán a legkritiku-
sabb pontja. Az azonosításhoz a bemutatott Ren-
zulli-féle definíció ad kapaszkodókat: mind a négy 
összetevőre figyelnünk kell. A tesztek segítséget 
nyújthatnak, de önmagukban nem tévedhetetle-
nek, így nem jelenthetnek egyedüli megoldást. A 
szunnyadó tehetség rejtekezik, gyakran ezért is ne-
héz felismerni. A képesség és a teljesítmény két 
különböző dolog, gyakori az alulteljesítő tehetsé-
ges gyerek. Minél több forrásból szerzünk a gye-
rekre vonatkozó információkat teljesítményéről, 
képességeiről, annál megbízhatóbb az azonosítás. 

A tehetségfejlesztő programok során fontos, 
hogy a képességek mellett a személyiségtényezők 
formálása is nagyon fontos szerepet kapjon. A ké-
pességek bármilyen magas szintre is fejlődnek, e 
háttértényezők fejlettsége nélkül nincs magas szin-
tű teljesítmény. Tehetségesnek tehát azok tekint-
hetők, akik kiváló adottságaik – a négy fenti ösz-
szetevő ötvözeteként – alapján magas szintű tel-
jesítményre képesek az élet valamely tevékenységi 
területén. A Czeizel-féle tehetségmodell komple-
xebb látásmódjával képletesen ad eligazítást a mai 
időknek megfelelő hatékonyságú tehetséggondo-
zás struktúrájára nézve. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Czeizel-féle tehetségmodell  

 
A belső körök a személyiségen belüli, egymás-

ra ható fő területeket jelölik. A kivételes szellemi 
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És eljutunk addig a – belátom: természetes – 
gondolatig, hogy a tehetség nem „csak megjele-
nik”, hanem kibontakozását társadalmilag elő kell 
készíteni. Ott, ahol sok tehetség, kiváló eredmé-
nyek mutatkoznak, ott mindig keresni kell egy ezt 
elősegítő intézményt vagy személyt. 

 
2. rész 

 
Értékeink. A tehetség – érték. Az értékekkel 

gazdálkodni kell. 
Pontosabban: elő kell segíteni, ki kell alakíta-

ni kibontakozásának a lehetőségeit, olyan társadal-
mi környezetet kell létrehozni, hogy a tehetség ott 
érvényesülhessen, ahol felbukkan, felépül. Napja-
inkban másként forog a „tehetségkerék”, ugyanis 
vannak olyan területek, elsősorban a természet-
tudományok világában, amelyeken a csúcstelje-
sítmény alapvetően eszközfüggő: az elemirészfi-
fizikában hatalmas részecskegyorsító nélkül nincs 
esély kiugró eredmény elérésére. Példaként felhoz-
ható a sport is, mint olyan terület, ahol meghatá-
rozók a feltételek. Állítólag a legendás Puskás Fe-
renc mondta: kis pénz, kicsi foci, nagy pénz, nagy 
foci. Ma minden kezdő focista nyugati nagy csa-
patokról álmodik – igazi nagy csapat a Kárpát-
medence országaiban még nem született.  

Tehát: jelen van, kiiktathatatlan a vándorlás je-
lensége. Oktatóként magam is ösztönzöm hallga-
tóimat: nézzenek szét Nyugaton, kóstoljanak bele 
az ottani egyetemi, az ottani tudományos életbe – 
és a tapasztalataikat hozzák haza. Van, aki így jár 
el. Ők vannak kevesebben. Persze: a „hétközna-
pi munka” világában is jelen van a vándorlás, és 
amióta Európa keleti országai számára is megnyíl-
tak a jobban fizető nyugati munkaerőpiacok, az-
óta kisebb népvándorlásnak lehetünk tanúi. 

Az elmúlt évtized nagyon erős kivándorlási je-
lenségeit egybevetve, megállapíthatjuk azt a tényt, 
hogy még a 25 százalékos spanyolországi munka-
nélküliségi arány sem riasztja el a románokat: akik 
főként az anyagiak miatt jobb lehetőség után néz-
ve indultak útnak, a mostani körülmények okán 
sem sietnek visszatérni. Következésképpen ez a 
jelenség nagyon fontos üggyé válik mind a kibo-
csájtó, mind a befogadó oldalon. A kivándorlás 
egyes szociális problémákra adott indirekt válasz. 
A szóban forgó személyek szempontjából elfo-
gadhatatlan helyzetre adott negatív jelzésként, il-

letve visszautasításként is értelmezhető. Egy olyan 
nyitott világban, ahol az állampolgárok bármelyik 
országban munkát találhatnak, a tehetségek kiván-
dorlásának késleltetése (és nem a kiküszöbölése) 
különösen Romániának jelent valódi kihívást, de 
a közép- és kelet-európai kormányoknak, illetve 
közintézmények is.  

Egy, az elvándorlási jelenségnek szentelt friss 
tanulmány2 (amely Románia munkaerő- és humán-
tőke-veszteségeiről szól) megerősíti, hogy a szelle-
mi elit tömeges kivándorlása valószínűleg egy szé-
lesebb körű jelenség legérdekesebb vetülete: a hu-
mántőke és a munkaerő általános vándorlása. A 
szerzők véleménye szerint, a humántőke mozgá-
sa önmagában véve nem jelent gazdasági problé-
mát, mint ahogy más gazdasági javak mozgása se 
okoz gondot. A piaci gazdaságban állandó jelleg-
gel olyan területek felé vándorolnak az erőforrá-
sok, ahol a legjobban fizetnek értük. A szabad ke-
reskedelem, a humántőke szabad mozgását is be-
leértve, növeli az összes piaci szereplő jólétét, és 
így az egyének továbbképzésére és a folyamatos 
gazdasági fejlődésre is ösztönzőleg hat.  

Mint ahogy az idézett tanulmány is állítja, még 
ha az erőforrások vándorlása – a humántőkét is 
beleértve – önmagában nem jelent problémát, az 
„agyelszívás” jelensége bizonyos esetekben gaz-
dasági problémákkal társul. Az „agyelszívás” vesz-
teséget jelent a társadalomnak, mivel a humántő-
ke fejlesztésébe fektetett pénzt nem lehet vissza-
szerezni. A társadalom elveszti azt a „terméket”, 
amelyet azoknak a személyeknek a segítségével va-
lósíthatott volna meg, akiknek a képzésébe befek-
tetett. Pénzügyi szempontból a veszteség vissza-
tükröződik a közoktatás anyagi támogatásában, a-
melynek a kivándorló személy gyerekei lehetnek a 
haszonélvezői. Ugyanakkor az egészségügyi rend-
szerre is visszahat, amelynek szolgáltatásait a ki-
vándorló személy családja használhatja, emellett 
a nyugdíjrendszer támogatására – a szolidaritás 
elve alapján – is kihat.  
 

 

 

 

2A Románia munkaerő- és humántőke-veszteségeivel kapcsolatos forgató-
könyv megalkotása című kutatásra utalunk, amelyet a Bukaresti Közgaz-
dasági Tanulmányok Akadémián lévő szakemberekből álló csoport valósí-
tott meg 2007-ben, vezetője dr. Dorel Ailenei egyetemi professzor. A kuta-
tásban összesen 23 szakember vett részt a BKTA, valamint a Munka és 
Szociális Védelmi Országos Kutatóintézet és a Bukaresti Ökológiai Egye-
tem részéről.  
Lásd: http://www.coeziune.ase.ro/files/Lucrare%20faza% 203.pdf  
(2012.09.05.) 

http://www.coeziune.ase.ro/files/Lucrare%20faza%203.pdf
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 lentin Petrof, a ManpowerGroup Románia vezér-
igazgatója.  

A romániai fiatalok felkészítésével kapcsolatos, 
egyébként pozitív vélemények nem adnak okot a 
nyugalomra: „A románok nagyon jól képzettek, 
egész Európa egyetért ezzel. Úgy gondolom, hogy 
fiataljaink közül sokaknak nem volna probléma, 
hogy eredményesek legyenek az előválogató tesz-
teken vagy az állásinterjúkon. Sőt mi több, úgy vé-
lem, hogy elsősorban Európának hasznos, ha egy-
re több román tölti be ezeket a tisztségeket, fő-
ként a minőségi munkának köszönhetően”, mond-
ja Petru Luhan európai parlamenti képviselő. Je-
lenleg közel 2000 román dolgozik európai tiszt-
ségviselőként Brüsszelben.  

„A nyugati munkaerő-piaci korlátozások fel-
oldását követően (2012–2015), a következő évek-
ben Romániában és Kelet-Európa többi államá-
ban is egyre inkább szükségszerűvé válik, hogy új 
kommunikációs stratégiákat ültessenek gyakorlat-
ba, amelyek segítségével elegendő okot ajánlunk 
fel a kivándorlók számára, hogy visszatérjenek a 
hazai munkaerőpiacra”3, állítja Valentin Petrof, 
a toborzó vállalat vezetője. Majd hozzátette, a köz- 
és a magánszférában is ugyanolyan erőfeszítéseket 
tesznek azért, hogy mindkét szektorban csökkent-
sék a tehetséges személyzet hiányát, amely a Ro-
mániából való erőteljes kivándorlás miatt vált je-
lentőssé.  

Az ilyen jellegű nyilatkozatokkal egy tehetség-
toborzó vállalat le akarja nyugtatni a kedélyeket, 
emellett pedig egyfajta választ ad azoknak, akik 
úgy vélik, hogy a tehetségek elvándorlása a gaz-
daságilag fejlettebb országokba – ahol nagyobb 
lehetőség van az önmegvalósításra – egy fölöt-
tébb igazságtalan jelenség, hogyha a távozóknak 
bizonyos idő után nincs lehetőségük arra, hogy 
visszatérjenek szülőföldjükre. Az elvándorlási je-
lenséget egyre gyakrabban tanulmányozzák, dok-
tori dolgozatokat és elemzéseket dolgoznak ki eb-
ben a témában. Niculae Iancu doktori dolgozata4 
egy egészen friss elemzés. A szerző rávilágít arra, 
hogy az elvándorlás nemcsak gazdasági vagy szo-
ciális jelenség, hanem saját szakaszokkal és jellem-
zőkkel bíró történelmi valóság is.  

 
 

3Diana Scarlat: Talentele pleacă, angajatorii se uită (A tehetségek elmennek, 
a munkáltatók keresnek), „Jurnalul Național”, 2012. február 11. 
4Doktori dolgozat: Niculae Iancu: A munkaerő nemzetközi mig- rációja: 
A migrációs jelenség elméleti megközelítései és mérföldkövei Romániában, 
az európai kontextusban. Nagyváradi Egyetem 2012.  

A jelenség megoldásával kapcsolatban számos 
javaslatot fogalmaztak meg. A hetvenes években 
azt indítványozták, hogy a humántőkét magukba 
szívó országok ajánljanak fel „jóvátételt” azoknak 
az államoknak, amelyek az intelligencia tömeges  
vándorlása miatt szenvednek. A volt kommunis-
ta országokban úgy próbálták megállítani a jelensé-
get, hogy drasztikusan korlátozták az egyének köz-
lekedéshez való jogát. Később az államok elkezdték 
ápolni a kapcsolatokat a szórvánnyal, megpróbál-
tak előnyt kovácsolni a kivándorlók humántőkéjé-
ből köszönhetően. Az utóbbi időben egyre több 
szó esik arról az ösztönzési politikáról, amellyel 
jól képzett fiatalokat buzdítanák a visszatérésre. 
Mindezek ellenére, az alkalmazott intézkedések 
közül egyiknek sem volt számottevő eredménye.  
Az innovatív munkaerő-piaci megoldások terüle-
tén, a világ vezető vállalataként ismert Manpower 
Group Románia 2011-ben több mint 6800 sze-
mélyt helyezett el ideiglenes munkakörben, amely 
2010-hez képest 73 százalékos növekedést jelent 
a helyi munkaerőpiacra beépített személyzet szem-
pontjából. A fejlett országok munkaerőpiacán való  
munkaerő-elhelyezést toborzásnak nevezik azok-
ban az országokban, ahonnan kivándorolnak az 
emberek.  

Így a ManpowerGroup Románia dokumentu-
maiból származó alábbi szövegekre egy olyan ki-
hívásként kell tekinteni, amelyet bármelyik kelet-
közép-európai országnak számba kell vennie.  

„A mélyreható változások és a kihívások tük-
rében, amelyekkel a munkaerőpiac a válság idején 
szembesült, a ManpowerGroup Románia arra vál-
lalkozott, hogy eleget tesz a kliensek különleges 
igényeinek, úgy hogy több mint 65 000 jelentke-
zőnek biztosít szakmai tanácsadást és állásinter-
jún való meghallgatást, így beazonosíthatja a te-
hetséges személyzetet, aminek köszönhetően elő-
segítheti azoknak a vállalatoknak a fejlődését, ame-
lyekkel 2011-ben működött együtt és nemcsak. 
[…] „Ami a 2012-es fejlődést illeti, a Manpower-
Group Románia a meghatározott időre megkö-
tött munkaszerződések számbeli növekedését ve-
títi elő, figyelembe véve az üzleti szférára jellem-
ző élénkséget, valamint azt, hogy a munkaadók-
nak egyre specifikusabb munkaerőre van szüksé-
gük. Továbbra is azt hisszük, hogy főként új, fize-
tőképes munkahelyek teremtése segítene Románi-
ának a válságból való kilábalásban” – állítja Va-
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zőgazdaság, az építkezés és a közmunka, vala-
mint a háztartási tevékenységek (Olaszország, Gö-
rögország és Portugália esetében) terén. 

1989 után főként Németországban és Nagy-
Britanniában növekedett a migráció, a külföldi 
munkaerő toborzására irányuló politikák a ven-
dégmunkások „megnyeréséhez” járultak hozzá. 
A kilencvenes években a nők aránya is megnőtt 
a migránsok között. A közép- és kelet-európai 
országok nemcsak kivándorló országok, hanem 
bevándorló és tranzitországok is, mivel a távol-
keletiek részéről megnőtt irántuk az érdeklődés. 
Míg a közép-európai lakosság (Csehország, Szlo-
vákia, Magyarország és Lengyelország) a nyugat-
európai országok felé vándorol, addig ugyanezek 
az országok a kelet-európai migránsok – mint pl. 
Fehéroroszország és Ukrajna – célpontjává vál-
nak. Ugyanakkor új méreteket öltött és veszélye-
sebbé vált az illegális migráció.  

A kilencvenes évek második felétől felerősöd-
tek a tárgyalások a magasan képzett munkaerő mig-
rációjának hatásaival kapcsolatban. Európában az 
egyetemisták és a szakemberek vándorlása Közép- 
és Kelet-Európából Nyugat-Európa felé 1989-től, 
a Berlini Fal leomlása és a szocialista rendszerek 
összeomlása után vált számottevővé. Az olyan or-
szágok, mint Nagy-Britannia, Németország és Spa-
nyolország intézkedéseket hoztak a magasan kép-
zett munkaerő – főként számítástechnikai szak-
emberek – bejövetelének megkönnyítése érdeké-
ben, azért, hogy helyt tudjanak állni az ilyen mun-
kaerőért zajló globális versenyben.  

A magasan képzett munkaerő iránti követel-
ményeknek nagyrészt a fejlődő országokban tesz-
nek eleget, a szürkeállomány vándorlásából szárma-
zó közvetlen előnyöket még mindig nagyra érté-
kelik. Azonban előreláthatólag a szakemberek for-
dított irányba történő vándorlása is bekövetkez-
het a gazdag országokból a kevésbé fejlett orszá-
gok felé, ami a magasan képzett munkaerő iránti 
kereslet csökkenésének következménye, ugyanis 
a fejlett országokban megnövekedett a gazdasá-
gi hatékonyság. Ugyanakkor a tőke és a közvet-
len beruházások a szegény országok felé irányul-
nak, amelyek a gazdag országokból vonzanak szak-
embereket.  

Következésképpen állíthatjuk, hogy a migrá-
ciót érintő demográfiai és politikai változások – 
a magasan képzett személyek migrációját is be-

leértve – fontos kérdéskörré váltak, és azok is 
maradnak a közeljövőben. Várhatóan néhány tag-
állam előnyben részesíti majd a szakemberek ván-
dorlását, és olyan szabályozásokat, eljárásokat ve-
zet be, amelyek megkönnyítik ezt.  

Mivel az állam már kevésbé tudja politikai szin-
ten biztosítani a szociális biztonságot, az őshonos 
lakosság elégedetlensége és félelme egy jelentős 
probléma elé állítja a politikai hatalmat. Egyrészt a 
saját állampolgárok előnyben részesítésére (jólét, 
szociális szolgáltatások, elhelyezkedés), másrészt 
pedig a gazdasági ésszerűségre, az egyenlőségre 
és az indiszkrimináció elveire kell figyelnie. Eb-
ben az értelemben a migráció miatt kialakult poli-
tikai dilemmát a gazdasági ésszerűség és a politi-
kai-szociális meggondolás közötti feszültségként 
is lehet értelmezni. Ez a feszültség egy alapvető 
kétértelműséget fed fel a jóléti demokratikus-libe-
rális államok gondolkodásmódjában, amelyek egy-
részt megpróbálnak egy egyenlő jogokkal kapcso-
latos tervet támogatni, másrészt pedig egy jól kö-
rülhatárolt védelmet akarnak kialakítani egy, az or-
szághatáron belül lévő sajátos csoport számára.  

Különféle nyomások léteznek a migrációs je-
lenséggel kapcsolatban, amelyek egy sor politikai 
dilemmában kristályosodtak ki, amelyet a már em-
lített szerző négy csoportba sorol: a) a munkaerő-
vándorlás terén alkalmazott politikák; b) a mig-
ráció felügyeletére irányuló politikák; c) a védel-
mi és a menedékkel kapcsolatos rendszerek, vala-
mint d) a beilleszkedésre irányuló politikák. Mind-
ezeket csak egy szélesebb, európai szintű együtt-
működésben lehet gyakorlatba ültetni, aminek a 
célja a migráció menedzsmentje és ellenőrzése len-
ne. Egy fokozatosan egységesített Európai Uni-
óban a tagállamok nem kezelhetik a saját költsé-
gükből az illegális migráció hullámait. Az együtt-
működés egyrészt ezeknek a költségeknek az újra-
elosztási mechanizmusát biztosíthatja a tagállam-
ok között, amelyek eloszthatják a feladatokat az 
illegális migráció, valamint a menedékkérés okozta 
költségek és erőfeszítések kiegyenlítése érdekében. 

A valamivel korábban idézett N. Iancu véle-
ménye szerint a román kivándorlás jelensége még 
két nagyon fontos nézőponttal társul, mégpedig 
az „agyelszívás” jelenségével és hatásaival, vala-
mint az átengedés fontosságával és szerepével. 
Az általánosan megállapított nézőpontokból, illet-
ve az agyelszívás tipológiájából kiindulva elmond-
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hatjuk, hogy a múlt század kilencvenes éveinek 
elején agyelszívásról, esetleg agypusztulástól be-
szélhetünk. Ezt az 1992–2007 közötti időszakban 
a magasan képzett személyek viszonylag magas 
kivándorlási ritmusa váltotta fel, ám ez nem idé-
zett elő rendkívüli problémákat, megemlítve, hogy 
a nyereségek (agyszerzés, agycsere) sem említésre 
méltók. A 2007-es évet követően az általunk ta-
nulmányozott adatok nem utalnak az értelmiség 
kivándorlására, bár nyugtalanító, hogy főként a 
fiatalok körében felgyorsult a migrációs törek-
vés, a jövőbeni történések pedig majd megmu-
tatják, hogy melyik kategóriába kerülünk: a szür-
keállományok végzetes migrációjára kerül sor, vagy 
egy valódi humántőkét nyerünk, amely majd po-
zitívan hat az ország fejlődésére.  

 
Á 
 
 
 
 

3. rész 
 
 
 
 

 
 
 

Bánság. Történelmi Bánság. 
Ez olyan fogalom, amelyre szűkebb pátriánk-

ban mindenki pozitívan gondol. Ne feledjük: Er-
dély, a történelmi Erdély az itt élő románokban 
ritkán ébreszt pozitív érzéseket, miközben Bán-
ság igen. Bánság mindig befogadó közeg volt. A 
mai Bánság kialakulása is a befogadáshoz köthető: 
a törökök 1716-os kiűzését követően itt alig élt he-
lyi lakos, ide a hatóságok telepítettek – elsősor-
ban német ajkúakat –, és folyamatos volt a beszi-
várgás, még akkor is, ha a XVIII. században pél-
dául a magyarokat az osztrák hatóságok és helyi 
képviselőik nemkívánatos személyeknek minő-
sítették, kitiltották Temesvárról. És a befogadó 
közeg mindig nyitottságot feltételez: az érkező-
nek oda kell figyelnie a már ott élők életmódjá-
ra, gazdasági-termelési tapasztalataira, értékszem-
léletére – amennyiben maradni szándékoznak és 
otthon kívánják érezni magukat. 

Befogadó Bánság. A Szórvány Alapítvány egyik 
friss, 2009-es kutatásában a kisvállalkozók világát 
vizsgáltuk, és az 500 fős felmérés adatai azt mu-
tatják, hogy az agráriumban tevékenykedő kisvál-
lalkozók, egyéni gazdálkodók 41 százaléka tekint-
hető bánságinak/született itt, 39 százalék iskolás-
korban vagy még idősebben érkezett ezekre a tá-
jakra. Ki ma bánsági? Az is a helyi legendák kö-
zé tartozik, hogy aki ide jön és megkapaszkodik, 
az innen már nem mozdul el: marad.  
Egy korábbi kutatásunkban az ország megyéi kö-

zötti mozgásokat elemeztük, és Temes volt az 
egyetlen olyan megye, ahonnan kevesebben men-
tek Bukarestbe, mint ahányan onnan ide érkez-
tek, vagyis még Bukarest vonatkozásában is pozi-
tív volt a migrációs mérleg.  

Vagyis a Bánság úgy él a helyi köztudatban, 
mint a megtartó világ, ahova jönnek, és ahonnan 
alig van vagy egyáltalán nincs tovább vándorlás. Ez 
természetesen a mai világban nincs így: vannak 
olyan érettségizett osztályok, amelyek Németor-
szágban tartják évfordulós találkozójukat, mivel 
többen élnek ott, mint az országban – és nem csu-
pán a német líceum osztályairól van szó. 

Érdemes szembenézni a helyzettel: mi van a 
tehetségek kitermelése és megtartása területén ná-
lunk, a Bánságban, vagy ha szűkebbre vesszük a 
kört: Temes megyében. Egy tehetségek feltérképe-
zését célzó kutatás nemcsak arra a kérdésre adhat 
választ, hogy kik vagyunk, illetve hogy mit érünk, 
hanem olyan kérdések megválaszolásában nyújthat 
támpontokat, mint: van-e régiós sajátság, specifi-
kum és milyen feladatok léteznek, mit kell/lehet 
tenni, hogy a Bánság Bánság maradjon a fent idé-
zett értelemben. Erre a feladatra vállalkoztunk a  
szegedi Innoratio Kutatóműhellyel közösen futtatott, 
EU-s forrásokból támogatott kutatási projektünkkel.  

A CartTalent projekt keretében összegyűjtöttük 
és adatbázisba rendeztük azon kivételes eredményt 
elért temesiek és csongrádiak életrajzi és tevékeny-
ségével kapcsolatos adatait, akiknek a munkássá-
ga nem kötődött közvetlenül az anyanyelvhez – 
egy író nem vándorolhat szabadon, a román író-
nak külföldön anyanyelvi érvényesülésre nincs 
esélye, vagyis ha elmegy, és íróként akar élni, nyel-
vet kell váltania. A tehetségek, a fiatalok, valamint 
a fiatal szakemberek vándorlása több területen is 
lényeges következményekkel járó jelenség: a szak-
mai felkészítés, a munkaerőpiac, és nem utolsó-
sorban a szociális védelem terén. Ezt az össze-
állítást a tehetségek kérdéskörének ajánlottuk. 

Olyan személyek/személyiségek életútját köze-
lítjük meg és elemezzük, akik az eredményeiknek, 
valamint a fontos vagy kivételes sikereiknek kö-
szönhetően becsületére válnak annak a közösség-
nek, amelyhez tartoznak és nem csak. Még akkor 
is, ha néhány életút szociális-társadalmi elemzé-
sét tűztük ki célul – egyéni eredményeket egy bi-
zonyos időszakban és földrajzi területen – nem te-
kinthetünk el a vándorlás jelenségétől, amelyre már 
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korábban is utaltunk. A modern kort a tehetségek 
vándorlása jellemzi. Mindig is létezett egyfajta ván-
dorlás, még akkor is, ha a jelenség intenzitása és 
jellege más-más alakot öltött a különböző kor-
szakokban.  

A kutatás során elkészült tanulmány, amelyet a 
jelenség iránt érdeklődők figyelmébe ajánlunk, nem 
a munkaerő-vándorlásra vonatkozik, nem is érinti 
azt, hanem olyan személyiségek „mozgását” elem-
zi térben és időben – néhány tevékenységi terü-
letről –, akik tevékenységük egy részének vagy bi-
zonyos életrajzi adatoknak (születés, elhalálozás) 
köszönhetően egy bizonyos területhez, Temes és 
Csongrád megyéhez kötődnek.  

Az általunk elemzett jelenség nem a szó va-
lódi értelmében vett vándorlás, hanem egyes szak-
emberek mozgása, amelyet egy adott időszakon be-
lül létező, bizonyos gazdasági/szociális kapcsola-
tok váltottak ki. Ennek ellenére a migrációra is 
utalni fogunk, ugyanis nagyfokú hasonlóság van 
a globalizációs viszonyok mellett zajló munkaerő-
vándorlás, valamint egy olyan személy életútja kö-
zött, aki a 19. században, térben és időben haladt 
azért, hogy kövesse a hivatását. A szülőföld jelen-
tőségéről és a nemzeti öntudatról van szó, arról, 

akár a csoport léte is kérdésessé válhat. Így az álta-
lános tehetséggondozó célkitűzések mellett ezek-
nek a nehézségeknek az ellensúlyozását céloztuk 
meg a sajátos tehetséggondozó programjainkkal.  

A tehetséggondozás egyes formái mindig is je-
len voltak az iskolában, hiszen sok diák számára 
ismertek a szakköri tevékenységek, a versenyek-
re való felkészítés is egyfajta tehetséggondozás, bár 
ez általában időszakos jellegű. Az elmúlt években 
több próbálkozás is volt arra, hogy a szakmai kö-
zösségek a tehetséges diákokat bevonják tudomá-
nyos tevékenységeikbe, díjakat ajánlottak fel egyé-

 

DR. ERDEI ILDIKÓ 
 

A Bartók Béla Elméleti Líceum  
Tehetségpontja  

 

Avagy a tehetségkutatás és -gondozás  
lehetőségei szórványmagyar közösségekben 

A Bartók Béla Elméleti Líceum a tehetséggon-
dozást azért emelte a prioritási programjai közé, 
mert egy jól kialakított, követhető tehetséggondo-
zó program ellensúlyozhatja a szórványhelyzetből 

adódó nehézségeket. Az ala-
csonyabb gyereklétszám lehe-
tőséget ad a személyre sza-
bottabb oktató-nevelő mun-
kára, de ugyanakkor beszű-
kíti a választási lehetősége-
ket, a gyermekcsoportok he-
terogenitása növekedhet vagy  

hogy miképpen viszonyulunk ehhez a mindany-
nyiunk számára egyedi helyhez.  

Ma is születnek tehetségek. Igazolni tudjuk, 
hogy a demográfiai jellemzők által előidézett ará-
nyokat megtartva, az idő múlásával nem változik 
egy adott földrajzi térségben élő tehetségek szá-
ma. Létezhetnek jelentéktelen változások, és ha 
ezek a változások és különbségek nagyobb érté-
ket mutatnak, akkor egy ellenőrizhetetlen, esetleg 
kevésbé ismert külső tényező lép közbe.  

A különböző történelmi időszakokban mind-
egyik közösség a tehetségek otthon tartására töre-
kedett – ez ma is így van. A vándorlás jelensége 
és magas aránya, amelyet elért, azt bizonyítja, 
hogy manapság a helyi közösségek nem igazán érik 
el, hogy otthon tartsák a jó képességű fiatalokat. 
A tanulmány hipotéziseként előrevetítjük, hogy a 
múltban a szülőföldnek nagyobb jelentősége volt 
az egyén számára, nehezebben mondott le róla, 
gyakoribbak és mélyrehatóbbak voltak a vissza-
térések.  

Ugyanakkor azt is megelőlegezzük, hogy az 
emberek és a különféle csoportok régión belüli, 
illetve régiók közötti kapcsolatai is erőteljeseb-
bek voltak. 
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ni vagy kiscsoportos tudományos munkák elkészí-
tésére. Már 1992-től speciális csoportok létesültek 
a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceumban in-
tenzív nyelvtanulás céljából, az intenzív informati-
kai oktatás is több mint egy évtizedes múltra te-
kint vissza. És talán ami a legfontosabb: mindvé-
gig voltak olyan pedagógusok, akiket foglalkozta-
tott az a kérdés, hogy milyen tehetségpedagógiai 
elvek mentén, milyen stratégiák dolgozhatók ki a 
sajátos szórványhelyzetünkre.  

A szórványoktatásból adódó hátrányok mellett 
vannak olyan oktatási rendszerbeli vagy helyi sajá-
tosságok, amelyek mindenképpen kiaknázható le-
hetőséget jelentettek és jelentenek ma is: bár az 
elmúlt években jelentősen visszaszorult a választ-
ható tantárgyak szerepe, a helyi tantervek alternatí-
vát nyújthatnak a tehetséggondozás számára. Te-
mesvár egyetemi város, voltak és vannak olyan ma-
gyar anyanyelvű szakemberek, akik bevonhatók a 
tehetséggondozó programokba. 

A Temesvári Nyugati Tudományegyetem Szo-
ciológia és Pszichológia Karán pedagógus- és pszi-
chológusképzés is folyik, az évek során többször 
is bevonhatók voltak az itt tanuló hallgatók egy-
egy tehetséggondozó programba. 1998-ban meg-
alakult a Tanfelügyelőség mellett működő Megyei 
Pszichopedagógiai Központ, a Bartók Béla Elmé-
leti Líceumban pedig azóta működik az iskolakö-
zi pszichopedagógiai kabinet. Léteznek a megyé-
ben olyan magyar civil szervezetek, amelyek kez-
deményezői és támogatói egy-egy tehetségterület-
nek: a Bartók Béla Alapítvány megalakulása óta 
támogatja a tehetséges diákokat tanulmányi ösz-
töndíjakkal, de számos tehetséggongondozó prog-
ramnak is fő támogatója. A Pro Folk Bánsági Ma-
gyar Hagyományőrző Társulat valamint az Eszter- 
lánc Kulturális Egyesület a néptánc és népzene te-
rületén megmutatkozó tehetségek felismerői, gon-
dozói és támogatói. A Szórvány Alapítvány első-
sorban a honismeret iránt érdeklődő tehetséges 
diákoknak nyújt megmutatkozási lehetőséget. Az 
Integratio Alapítvány a társadalomtudományok te-
rületén végzett kutatásokhoz nyújt keretet, vala-
mint módszertani támogatást, a Techné Egyesület 
tagjai közül többen mentorként segítették egy-
egy középiskolás diák munkáját.  

Az iskola életében talán a 2009-ben megvaló-
sult Tehetségpont regisztráció jelenti a legfonto-
sabb pillanatot a tehetséggondozás tekintetében, 

de az iskolai szintű tehetséggondozás témaköre, 
a megfelelő helyi Tálentum projekt kialakítása koráb-
ban is fő témája volt egy-egy projektnek.  

A regisztráció fele vezető úton a következő 
mérföldkövek találhatók:  

 1998-ban született meg az első Tálentum pro-
jekt, mely az akkori oktatási reformok tükrében 
kereste a helyi alkalmazható stratégiákat.  

 2004-ben a Szórvány Alapítvánnyal közösen 
végeztük el azt a kutatást, mely a Világháló és a 
tutorrendszer kialakításának lehetőségeit vizs-
gálta a szórványban.  

 2006–2007 között volt az első határon át-
nyúló Talentum1 projektünk, melyben a termé-
szettudományos érdeklődésű diákok számára te-
hetséggondozó programot indítottunk, majd ez 
a program tovább folytatódott 2008–2009 között 
Talentum2 néven.  

 Ezt követően 2009-ben bekapcsolódtunk a 
Kárpát-medencei nemzeti tehetséggondozó háló-
zatba, majd a Bartók Béla Alapítvánnyal közösen 
októberben regisztráltuk a helyi Tehetségpon-
tot®. A Temesvári Tehetségpont elsődleges cél-
ja a térségben anyanyelven (magyar nyelven) tanu-
ló diákok tehetséggondozása. Elsősorban Temes 
megye területére, az itt működő általános iskolák-
ba járó diákokra terjeszti ki hatáskörét, de kapcso-
latot ápol a régió más megyéivel, térségeivel ha-
táron innen és túl.  

Sajátossága: Azoknak az anyanyelvű tehet-
séggondozási lehetőségeknek az azonosítása, bein-
dítása, támogatása, amelyek a szórványlét, a szór-
ványoktatás sajátosságaira is tekintettel vannak. 

Specifikus feladatok:  
I. Tehetség-felismerés a Bartók Béla Elméleti 

Líceum pszichológusa és tehetséggondozó peda-
gógusai révén. 

II. Tehetséggondozás sajátos programok révén. 

 Anyanyelvű játszó és alkotóház programso-
rozat révén (5-10 éves korosztálynak): a program-
sorozat alkotó- és kreatív játékműhelyekből épül 
fel – célja a művészi jellegű foglalkozások esetén a 
tehetségek korai felismerése, más területeken pe-
dig az érdeklődés felkeltése. 

 Gyakorlati természettudományos programok 
(tudományos játszóházak, tehetséggondozó tábo-
rok) – 10-15 éves korosztálynak. 

 E-tanulásos programok és versenyek 10-19 
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éves korosztálynak, a www.e-tanulas.bartok.ro fe-
lület révén. 

 Tehetséggondozó csoportok működtetése te-
hetségterületenként – 12-19 éves korosztálynak.  

 TDK-k szervezése Iskolanapok alkalmával, 
TUDEK programokba való bekapcsolódás (15-
19 éves korosztály) – idén decemberben mi va-
gyunk a házigazdái a XI. TUDEK-nek (Tudomá-
nyos Diákkörök Erdélyi Konferenciája). 

III. Tehetségpedagógia kutatások, módszerta-
ni útkeresések:  

 A szórványoktatás sajátosságaira építő for-
mák leírása, bemutatása. 

 középiskolai szintű tehetséggondozó rend-
szer kidolgozása, működtetése. 

IV. Hálózatépítési, hálózatban való részvétel  

 Bekapcsolódtunk a Tehetségpontok hálóza-
tának munkájába: szakmai tanácskozásokon, kép-
zéseken vettünk részt.  

2011. márciusában kétnapos konferenciát szer-
veztünk szórványközpontok részvételével hálózat-
építés céljából. 

A Szórvány és tehetség című konferenciánkon 
tíz szórványközpont képviselői vettek részt és mu-
tatták be a saját tehetséggondozó programjaikat.  

 
 

 A tanácskozás után egy honlapot készítet-
tünk: http://tehetseg.bartok.ro/, mely azóta is in-
formációforrása lehet a különböző tehetséggon-
dozó programoknak, versenyeknek, felhívásoknak. 

 A továbbiakban elsősorban a helyi szakmai 
hálózat bővítését valamint a támogatási hálózat 
kiépítését tervezzük.  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

A tehetséggondozás elhanyagolása talán a leg-
veszélyesebb meggondolatlansága a társadalom-
nak, hiszen éppen az egyetlen kifogyhatatlan erő-
forrását – az emberi tehetséget – hagyja figyelmen 
kívül.  

„Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk ab-
ban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragé-
dia. Tragédia neki és a családjának. De ha a tehetséges 
gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit ki-
bontakoztassa, az már társadalmi tragédia.”  

(Gallagher) 

 
BODÓ BARNA 

 

Munkaerő-migráció 
 

A tehetségek felfedezésének és  
támogatásának problémája 

A tehetség megjelenése és természete kétségte-
lenül az emberiség egyik történelmi problémája 
lett. A tehetség iránti nagymértékű szociális érdek-
lődést bizonyítja, hogy ezt a problémát a médiá-
ban és a tudományos szaklapokban is megköze-
lítik, majd újra feldolgozzák. Ennek hátterében az 
áll, hogy a iparosodás utáni időszakban egyre fon-
tosabbá válik a humánerőforrások fejlesztése, va-
lamint a produktív és a konstruktív gondolkodás. 
Egyszóval: a tehetség értékké válik, és nagy harc 
folyik birtoklásáért – a tehetségek azonosítása, to-
borzása és néha elcsábítása. 

Hogyha csak a tehetségekre szorítkozunk, ak-
kor a társadalom fő jelmondata, hogy mindegyik 
tehetség fejlődjön és valós értékei szerint alkos-
son. Azoknak, akik a munkaerőt a kevésbé fejlett 

országokból toborozzák, a fő érvük, hogy a tehet-
ségek ennek a folyamatnak köszönhetően olyan 
országba kerülnek, ahol jóval nagyobb lehetősé-
gük van a fejlődésre. Figyelembe kell venni, hogy 
bármilyen tehetség helyi feltételektől függ: az em-
berben megtalálhatók és fejleszthetők az „emberi 
állapot” bizonyos jellemzői, nagy hiba lenne, ha 
a tehetséget gazdasághoz kapcsolódóként és attól 
függőként fognánk fel. A tehetség egy földrajzilag 
is jól behatárolt társadalmi és történelmi kontex-
tusban nyilvánul meg – az ember, a tehetség kul-
turális kontextusban érvényesül.  

A kultúrember majdnem önkéntelenül értékeli 
és támogatja a tehetséget. A tehetségnek egy bizo-
nyos helyhez, egy földrajzi térséghez való kötése – 
ott, ahol született – elfogadott nézet azok köré- 

http://www.e-tanulas.bartok.ro
http://tehetseg.bartok.ro/
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ben, akik olyan személyes ajándékként fogják fel 
a tehetséget, amelyet a társadalom szolgálatába 
kell állítani.  

A mi régiónk, amely a Duna–Körös–Maros–
Tisza régió része, rendkívüli fejlődésen ment át a 
19. század második felében. Temesváron megin-
dult az elektromos közvilágítás, majd a lóvasút és 
a villamos, illetve megjelent a telefonközpont – és 
még lehetne folytatni. Ez a régió mindig is büsz-
ke volt a helybeliek eredményeire, a kommuniz-
mus összeomlásával egy időben pedig újjászüle-
tett/újjászülettek az identitás/az egykori sajátos-
ságok, és ezek a tényezők hosszú távon fejtik ki a 
hatásukat.  

Célul tűztük ki, hogy a projekt keretében a te-
hetség kérdéskörét elemezzük a történelmi szem-
pontok figyelembevételével. Előrebocsátjuk, hogy 
bármelyik korszakban születnek tehetségek, de fej-
lődésüket sajátos körülmények között kell biztosí-
tani. Célunk a tehetség sokrétű elemzése, vagyis 
az, hogy miként jelenik meg és milyen esélyei van-
nak az itthon tartásának. Tehát a tehetség szocio-
földrajzi elemzésére kerül sor. Megvizsgáljuk, hogy 
a tanulmányhoz választott régióban milyen tehet-
ségek születtek az elmúlt időszakban, miként fej-
lődtek, melyek azok a területek, ahol sok tehet-

séges ember van, és melyek azok, amelyek hiá-
nyosak e tekintetben. 

A tehetség térbeliségét többféleképpen foghat-
juk fel – a nyugati országokban jobban megbecsü-
lik a tehetségeket. A tehetségek térbeliségének ta-
nulmányozása érdekében tehetségtérképeket készí-
tenek, és elemzik a tehetségek mozgását. Az első 
tehetségtérképeket a 19. században készítették. 
A 20. században, az egymást gyors ritmusban kö-
vető változások kontextusában a tehetséggel kap-
csolatban is sok minden megváltozott. Manapság 
a különböző alkotóközpontok közötti kapcsolatok-
ra és hálózatokra vonatkozó elemzéseket készíte-
nek, átfedéseket és feltételrendszereket keresnek. 

A CartTalent projektet kezdeményező és lebo-
nyolító csapatunk kiegészíti a több szerző által is 
azonosított politikai dilemmákat: szorosabban kap-
csolódik a szülőföldhöz egy olyan régióban, ame-
lyet kivételesnek tekintenek és magas fokú fejlő-
dési potenciállal rendelkezik. Ebben az összefüg-
gésben a tehetségek itthon tartása (a régió telepü-
lésein) viszonylag egyszerűbb problémává válik. 

Ebből kifolyólag – a korábban megállapított 
módszertani előfeltevésekre alapozva – egy adat-
bázist hoztunk létre, amelybe 1195 személyiség ke-
rült be a régióból, Temes és Csongrád megyéből.  

 
KOVÁCS KATALIN 
 

A tehetségek régióban  
való megtartása 

A temesvári Szórvány Alapítvány, a szegedi 
Innoratio Kutató Intézettel partnerségben egy, 
az Európai Unió által a Magyarország–Románia 
Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–
2013 keretében támogatott programot bonyolí-
tott le A tehetségek régióban való megtartása címmel. 

A projekt célja Temes és Csongrád megyék 
tehetségeinek beazonosítása, illetve Temes–Csong-
rád viszonylatban tehetségeink migrációjának, góc- 
pontjainak megfigyelése és feltérképezése. 

A program időtartama 8 hónap volt: 2012. 
március–október.   

Megvalósítás: a projekt első felében régiónk 
(Temes és Csongrád megyék) jeles személyiségei-

nek beazonosítása zajlott, majd az összegyűjtött 
adatokat végül egy egységes adatbázisba foglaltuk. 

A személyiségek adatbázisba való bekerülésé-
nek három fő (módszertani) szempontja: 

 életük során kötődjenek a két megye vala-
melyik településéhez (itt születtek, itt jártak isko-
lába, itt dolgoztak); 

 a megadott öt területen tevékenykedtek: tech- 
nika, tudomány, művészet, sport, közélet; 

 a 20. században (is) éltek.  
Ezen módszertani elvek mentén beazonosítot-

tuk a személyiségeket, illetve létrehoztunk egy olyan 
adatbázist, mely a személyiségek életútjából kü-
lönböző információkat tartalmaz: 
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 I. rész: a személy azonosítása és rövid bemu-
tatása. Adatai: a név, cím, rang, Születési hely és  
idő, a halálozási hely és idő, tevékenységi terü-
let, tudományos fokozat, díjak, kitüntetések, tag-
ság, rokoni viszony; 

II. rész: az adott személy életútját, tevékenysé-
gét kisebb-nagyobb részletességgel feltáró szöveg-
rész főleg iskolai és szakmai tevékenységekre vo-
natkozóan; 

III. rész: az illető fő műveit, írott munkáit tar-
talmazza; 

IV. rész: a személyiségre vonatkozó könyvé-
szeti hivatkozások. 

Eredmények: 

 1195 rögzített személyiség; 

 Az adatbázis által nyújtott információkra épít-
ve elkészült egy honlap (www.talentmaps.eu); ez 
a program bemutatásán túl, kutatási eredménye-
ket is közöl, illetve a Személyiségek és Eredmé-
nyek menüpontok alatt lehetővé teszi térképek ge-
nerálását, személyek keresését és listázását külön-
böző szempontok szerint. 

 
 

A kutatási eredmények értékelése 
 

1. Fej. Születési hely ............................................... 20 
2. Fej. Iskolai tanulmányok helyszínei ................ 22 
3. Fej. Tevékenységi területek .............................. 24 
4. Fej. Alkotási helyszínek .................................... 25 
5. Fej. Elnyert címek és rangok ........................... 27 
6. Fej. Díjak és kitüntetések ................................. 31 
7. Fej. Alkotási korszakok .................................... 31 
8. Fej. Temesvár–Szeged korrelációk ................. 31 
9. Fej. Javaslatok a tehetségek régióban  
           való megtartására ........................................ 36 
I. Melléklet. Grafikonok ...................................... 36 
 

egyetlen személy nyújtott kimagasló teljesítményt. 
A fennmaradt 976 személyiség további 115 tele-
pülésről származik.  

 44 településről két-két személyiség szárma-
zik. Ez a szám sem elég szignifikáns ahhoz, hogy 
e településeket tehetségkibocsátó gócpontokként 
kezeljük.  

 19 településről 3-3 személy származik tele-
pülésenként.  

 14 település 4 személyiséget adott a régiónak 
településenként.  

 
Ezeket a településeket, ahol 3-4 személyiség 

született, mélyebben is elemezhetnénk, főleg ha fi-
gyelembe vesszük a kicsi, illetve rurális települése-
ket, ahol a 4 személy egy jelentős hányadát jelenti 
az adott település létszámában. 

 
Egy részletesebb tanulmány készíthető a fenn-

maradt 42 településről, melyekről több mint 5 sze-
mélyiség származik: 

 8 településről 5 személyiség származik tele-
pülésenként (Nagykomlós, Grabac, Kecskemét, Kikinda, 
Müricföld, Újpécs, Temesrékás, Nagybecskerek); 

 2 településről 6 személyiség származik tele-
pülésenként, ami már az adatbázisunkban szerep-
lő teljes sokaság 0,5%-át jelenti (Bogáros, Módos); 

 4 településről 7 személyiség származik tele-
pülésenként (Mercyfalva, Gyertyámos, Kolozsvár, Resica-
bánya); 

.4 településről 8 személyiség származik telepü-
lésenként (Arad, Karánsebes, Újbesenyő, Nagyvárad); 

 8 településről 9 személyiség származik tele-
pülésenként (Billéd, Fehértemplom, Csákova, Detta, Ora-
vicabánya, Szakálháza, Nagyősz, Versec). 

 
Amint a fenti felsorolás is mutatja, ebben a ka-

tegóriában: 5-9 személyiség településenként, a ro-
mániai települések vezető pozíciót képviselnek. 

Kecskemét az egyedüli település a mai Magyar-
ország területéről. Itt szerbiai településeket is talá-
lunk, de a döntő többségük 5 romániai megyé-
ből származik. Ezek közül három megyét csupán 
egyetlen település képvisel: Kolozs, Arad és Bi-
har. A két domináns megye: Temes és Krassó-
Szörény. 

A következő településekről már több mint 10 
személyiség származik településenként: 

1. Fejezet  
Születési hely  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Az 1195 személyiség közül 13-nak nem isme-
retes a Születési helye. A fennmaradt 1182 sze-
mély 321 különböző településről származik.  

 206 település egyetlen tehetséget adott a ré-
giónak. Ezeket a településeket nem tekintjük rele-
vánsnak tehetségkibocsátás szempontjából, hiszen 
egy évszázad alatt az innen származók közül csak  
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Amint a fenti táblázatból is kiderül, régiónk-
nak Temesvár adta a legtöbb tehetséget. Meg kell 
jegyeznünk, hogy a két megyeszékhely az első két 
pozíciót tölti be, és jelentősen megelőzi a többi 
települést, ami a személyiségek Születési helyeit 

Sorsz. Település 
Személyek  

száma 

1. Temesvár 179 

2. Szeged 128 

3. Makó 60 

4. Budapest 45 

5. Hódmezővásárhely 33 

6. Zsombolya 32 

7. Szentes 26 

8. Lugos 24 

9. Lovrin 20 

10. Perjámos 19 

11. Orczyfalva 13 

12. Nagyszentmiklós 12 

illeti. Erről a 12 településről 591 személyiség szár-
mazik, ami hozzávetőlegesen a kiválasztott szemé-
lyiségek 50%-át jelenti. Habár Temesvár jelentős 
százalékkal vezet, az első 5 település között már 
nem találunk másik romániai települést. 

A 12 településből 7 romániai (299 személyiség-
gel), míg 5 magyarországi (292 személyiséggel) te-
lepülés. Ebből kiindulva azt állíthatjuk, hogy a két 
országból származó személyiségek száma majdnem  
megegyező. Viszont míg Románia esetében az ösz-
szes település Temes megyéből van, Magyarország 
esetében a főváros is szerepel, amely 45 szemé-
lyiséget nyújtott régiónknak is. 

 

 

   
Románia 

   
Magyarország 

1. Temesvár 179 1. Szeged 128 

2. Zsombolya 32 2. Makó 60 

3. Lugos 24 3. Budapest 45 

4. Lovrin 20 4. Hódmezővásárhely 33 

5. Perjámos 19 5. Szentes 26 

6. Orczyfalva 13       

7. Nagyszentmiklós 12       
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2. Fejezet  

Iskolai tanulmányok helyszínei  

 
135 személy esetén nem ismeretesek a tanul-

mányi helyszínek. A további 1060 személy 201 kü-
lönböző településen folytatta tanulmányait. Azon-
ban meg kell jegyeznünk, hogy egy személy több 
településen is tanult, illetve nem tettünk különb-
séget elemi és felsőoktatási tanulmányok között. 

Sok esetben viszont kizárólag csak az egyete-
mi tanulmányok helyszíne ismeretes. Azok esetén, 
akiknek ismerjük elemi iskoláit, biztosan tudjuk a 
felsőoktatási intézményeket és helyszíneket is.  

Jelen esetben a statisztikai kimutatás releváns 
marad a felsőoktatási helyszínekre is.  

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 106 különböző településen csak egyetlen sze-
mélyiség tanult. Ezért ezeket a településeket nem 
tekintjük relevánsnak tanulmányi gócpont szem-
pontjából, ezek nem nevezhetők tanulmányi köz-
pontnak. 

 33 településen 2 személyiség tanult települé-
senként. 

 12 településen 3 személyiség tanult települé-
senként. 

 5 településen 4 személyiség tanult települé-
senként. 

 4 településen 5 személyiség tanult települé-
senként. 

A tehetséggócpontok részletes bemutatása ér-
dekében felsoroljuk azokat a releváns települése-
ket, ahol az alapsokaság legalább 0,5%-a tanult: 

 3 településen 6 személyiség tanult települé-
senként (Karánsebes, Kikinda, Magyaróvár); 

 4 településen 7 személyiség tanult települé-
senként (Nándorfehérvár, Németország, Pécs, Perjámos); 

 egyetlen településen tanult 8 személyiség – 
Fehértemplom; 

 3 településen 9 személyiség tanult települé-
senként (Pozsony, Nagyszeben, Stuttgart); 

 szintén 3 településen 10 személyiség tanult 
településenként (Freiburg, Heidelberg, Versec); 

 7 településen 11 személyiség tanult települé-
senként (Selmecbánya, Innsbruck, Kecskemét, Lipcse, Mar-
burg, Szentes, Zürich). 

20 különböző település bír legalább 1%-os rele-
vanciával, ami a tanulási helyszíneket illeti (azon 
települések, ahol 12–456 személyiség tanult tele-
pülésenként). 

22 esetben nem rendelkezünk pontos adatok-
kal, ami a tanulási helyszíneket illeti, esetenként 
nem ismerjük a települést, csak az országot, amely-
ben az illető személy tanulmányait folytatta. Ezek 
8 országra terjednek ki: 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

Ha nem vesszük figyelembe ezt a 8 kategóri-
át, kijelenthetjük, hogy a kutatásunk során beazo-
nosított személyiségek 193 különböző települé-
sen végezték tanulmányaikat.  

Ha releváns településeket szeretnénk vizsgál-
ni, legfeljebb az első 20 tételt érdemes (a 20. ese-
tén 12 személyiség folytatta itt tanulmányait, ami 
az alapsokaság 1%-a), így rálátásunk nyílik az 1–
38% közötti adatokra.  

Amerikai Egyesült Államok 1 

Anglia 2 

Ausztria 2 

Belgium 2 

Franciaország 3 

Németország 7 

Olaszország 4 

Magyarország 1 
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A top 20 település mint oktatási gócpont: 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Mivel egy személyiség több településen is ta-
nult, a top 20-at alkotó települések összesen 1656-
szor szerepelnek adatbázisunkban. 

Sorsz. Település 
Személyiségek 

száma 

1. Budapest 456 

2. Temesvár 432 

3. Szeged 202 

4. Bécs 135 

5. Kolozsvár 82 

6. Berlin 45 

7. München 42 

8. Arad 35 

9. Párizs 30 

10. Bukarest 27 

11. Hódmezővásárhely 23 

12. Lugos 23 

13. Graz 18 

14. Zsombolya 18 

15. Debrecen 17 

16. Marosvásárhely 16 

17. Nagybecskerek 15 

18. Róma 15 

19. Makó 13 

20. Nagyvárad 12 

Ország 
Személyiségek száma,  

akik az országban tanultak 

Magyarország 711 

Románia 645 

Ausztria 153 

Németország 87 

Franciaország 30 

Szerbia 15 

Olaszország 15 

A 20 legjelentősebb település 7 különböző or-
szághoz tartozik: Magyarország, Románia, Auszt-
ria, Németország, Franciaország, Szerbia és Olasz-
ország.  

Sorsz. Település 
Személyisé-
gek száma 

% (1060-
hoz viszo-

nyítva) 

1. Budapest 456   43 

2. Temesvár 432  40,75 

3. Szeged 202   19 

4. Bécs 135  12,73 

5. Kolozsvár 82  7,73 

6. Berlin 45  4,24 

7. München 42  3,96 

8. Arad 35        3,3 

9. Párizs 30  2,83 

10. Bukarest 27  2,54 

11. 
Hódmező- 

vásárhely 
23  2,17 

12. Lugos 23  2,17 

13. Graz 18        1,7 

14. Zsombolya 18        1,7 

15. Debrecen 17        1,6 

16. 
Maros- 

vásárhely 
16        1,5 

17. 
Nagy- 

becskerek 
15        1,4 

18. Róma 15        1,4 

19. Makó 13        1,2 

20. Nagyvárad 12        1,1 
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A szóban forgó megyékre vonatkozóan: 
 

Temes fölénye megmarad Csongrád felett. Te-
mes megyében közel kétszer annyian végezték ta-

nulmányaikat, mint Csongrád megyében. 

 
3. Fejezet  

Tevékenységi területek 
 

Már a kutatási terv előkészítési folyamatában 
két szempontot leszögeztünk, ami a tevékenységi 
területeket illeti: 

1. Az irodalmi területek kiiktatása; 

Megye 
Személyiségek  

száma, akik a megyé-
ben tanultak 

Csongrád (3 településsel): 
– Szeged,  
– Hódmezővásárhely,  
– Makó 

 
238 

Temes (3 településsel):  
– Temesvár,  
– Lugos,  
– Zsombolya 

 
473 

 

2. Három konkrét terület megnevezése: tudo-
mány, technika, művészet. 
 
 
 
 
 
 
 

Az irodalom bevonása részletesebb, ezáltal idő-
igényesebb munkát, ugyanakkor külön szakirányú 
hozzáértést igényel. E terület esetén két akadály-
ba is ütköznénk: nyelvi akadályok és az irodalmi 
művek összehasonlító értékelése. A módszertan 
végleges kidolgozása során viszont újabb 2 terüle-
tet neveztünk meg, melyeket bevontunk az előre 
meghatározott 3 kategória mellé.  

Ezáltal a következő 5 tevékenységi területre ter-
jedt ki kutatásunk: tudomány, technika, művészet, 
sport, közélet. 

 
 
 
 
 
 
 

975 esetben kizárólag 1 területen tevékenyked-
tek az általunk beazonosított személyiségek, míg 
220 személy több területen is alkotott. 

Érdekesség, hogy több mint négyszer többen 
folytattak közéleti tevékenységet, mint technikai 
munkásságot. 

A technika és a sport területén kimagaslók szá-
ma közel megegyező. 

Vezető ágazat határozottan a tudomány! 
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Művészet Sport Tudomány Technika Közélet 

Művészet 300 2 25 5 15 

Sport   61 7 – 6 

Tudomány     332 26 117 

Technika       44 11 

Közélet         238 

Művészet – Tudomány – Közélet 4 

Sport –Tudomány – Közélet 2 

 

Két ágazat – tudomány és közélet – külön-
külön is nagy eredményeket hozott, viszont ezek 
többszörös variációban is szerepelnek a többi ága-
zattal (6 különböző variáció), ami megmagyaráz-
hatja e területek vezető fölényét a többi felett. 

A tevékenységi területekre vonatkozó végső 
adatok: 

 

Tudomány:   513 személy 
Közélet:    393 személy 
Művészet:    351 személy 
Technika:      86 személy 
Sport:      78 személy 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

4. Fejezet  
Alkotási helyszínek 

 
Hiányos információval általában azon szemé-

lyiségek esetén rendelkezünk (19 személy), akik a 
hadsereg keretében katonai tevékenységet folytat-
tak, így a pontos helységet nem lehetett megne-
vezni. Ami a fennmaradt 1176 személyiség alkotá-
si helyét illeti, 587 tételt számoltunk össze. Egyes 

esetekben nem lehetett meghatározni a pontos te-
lepülést, ezért néhol a megyék, régiók, országok 
vagy éppen kontinensek nevei szerepelnek.  

 

35 ilyen tétel van, ha ezeket nem vesszük figye-
lembe, 552 különböző településsel számolunk. 

 

 343 település csak egyszer szerepel, ezért eze-
ket nem tekintjük relevánsnak, nem jelentenek te-
hetségvonzó gócpontokat. 

 81 településen 2 személyiség tevékenykedett 
településenként. 

 41 településen 3 személyiség tevékenykedett 
településenként. 

 28 településen 4 személyiség tevékenykedett 
településenként. 

 17 településen 5 személyiség tevékenykedett 
településenként. 

 10 településen 6 személyiség alkotott települé-
senként (Apátfalva, Bakóvár, Nagykárolyfalva, Buziás-
fürdő, Kassa, Módos, Újpécs, Szatmárnémeti, Sopron, 
Veszprém). 

 6 településen 7 személyiség alkotott települé-
senként (Billéd, Chicago, Graz, Heidelberg, Szakálhá-
za, Vinga). 

 3 településen 8 személyiség alkotott telepü-
lésenként (Békéscsaba, Cambridge, Szentanna). 

 15 településen 9 személyiség alkotott települé-
senként (Stájerlakanina, Ausztria, Belgrád, Csákova, 
Detta, Újbesenyő, Gyarmata, Győr, New York, Nyír-
egyháza, Temesrékás, Stuttgart, Szolnok, Marosvásár-
hely) 

 4 településen 10 személyiség alkotott települé-
senként (Pozsony, Miskolc, Nagyszentmiklós, Szovjet-
unió/Oroszország). 

 3 településen 11 személyiség alkotott tele-

pülésenként (Hamburg, Oravicabánya, Pécska).         
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Sorsz. Település 
Személyek  

száma 

1. Temesvár 407 

2. Budapest 370 

3. Szeged 274 

4. Bécs 73 

5. Kolozsvár 72 

6. Arad 57 

7. Bukarest 57 

8. Zsombolya 39 

9. Debrecen 33 

10. Makó 33 

11. Lugos 32 

12. Párizs 31 

13. Berlin 29 

14. Hódmezővásárhely 25 

15. Pécs 24 

16. USA 22 

17. München 21 

18. Németország 20 

 
36 releváns települést választottunk ki (ahol a személyiségek legalább 1%-a dolgozott): 

Sorsz. Település 
Személyek  

száma 

19. Kikinda 19 

20. Nagyvárad 18 

21. Szentes 18 

22. Nagybecskerek 17 

23. Resicabánya 17 

24. Kecskemét 15 

25. Perjámos 15 

26. Brassó 14 

27. Karánsebes 14 

28. Eger 14 

29. Lovrin 14 

30. Nagyszeben 13 

31. Versec 13 

32. Fehértemplom 12 

33. Csanád 12 

34. Lippa 12 

35. London 12 

36. Róma 12 

Sorsz. Ország 
Települések 

száma 
Személyiségek  

száma 
Személyiségek %, 1176-

hoz viszonyítva 

1. Románia           15 793 67,43 

2. Magyarország            9 806 68,53 

3. Szerbia            4 61 5,18 

4. Németország 2+ 70 5,95 

5. Amerikai Egyesült Államok + 22 1,87 

6. Ausztria            1 73                             6,2 

7. Franciaország            1 31 2,63 

8. Olaszország            1 12                          1 

9. Anglia            1 12                          1 

 

Úgy tűnik, Temesvár volt a legvonzóbb a régió 
tehetségei számára. Szeged a harmadik helyet tölti 
be. Budapest beékelődött a két megyeszékhely közé. 

Közvetlenül a negyedik helyen egy újabb fővá-
ros szerepel, Bécs, ami viszont már jóval kevesebb  

személyiséget tudott e régióból elvonzani, mint az 
előző három város.  

Az éltáblázatba 3 vidéki település is bekerült, 
mindhárom Temes megyéből: Perjámos, Lovrin 
és Csanád. 
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5. Fejezet  
Elnyert címek és rangok 

 
 

398 személyiség rendelkezik címmel, ranggal, 
akiket 8 kategóriába sorolhatunk: 

 
 

 

 
 

3 olimpiai bajnoknak doktori címe is van:  
 
 

1. Molnár Tamás – született.: Szeged  
– háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó – 
és jogász 

2. Johnny Weissmüller – született: Temesvár  
– ötszörös olimpiai bajnok úszó – és mérnök 

3. Magay Dániel – született: Szeged  
– olimpiai bajnok vívó – és vegyészmérnök 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4. Dusev-Janics Natasa – született: Bácskapalánka 
– négyszeres olimpiai bajnok kajakozó 

5. Juhász Katalin – született: Hódmezővásárhely 
– olimpiai bajnok vívó 

6. Czene Attila – született: Szeged  
– olimpiai bajnok úszó 

7. Fodor Rajmund – született: Szeged  
– kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó 

8. Kocsis Lajos – született: Szeged 
– olimpiai bajnok labdarúgó  

9. Vajda Attila Sándor – született: Szeged 
– olimpiai bajnok kenus 

10. Lavinia Miloșovici – született: Lugos  
– kétszeres olimpiai bajnok tornász 

11. Iolanda Balaș-Sőtér – született: Temesvár  
– kétszeres olimpiai bajnok magasugró 

12. Risztov Éva – született: Hódmezővásárhely 
– olimpiai bajnok úszó. 

Kategória Személyiségek  
száma 

Dr. 376 

DLA 2 

Báró 2 

Gróf 1 

Vitéz 7 

Olimpiai bajnok 12 

Világbajnok 1 

Európa-bajnok 1 

Vitézi címet 7 személynek adományoztak: 
 

1. Heim (San Martino del Carso) Géza – szüle-
tett: Nagyszentmiklós 

2. Wolf Nikolaus Johann – született: Nagyősz 
3. Nack-Zách Emil – született: Kikinda 
4. Thiel-Bánsághy Nikolaus – született: Kata- 

linfalva 
5. Wehner-Vén Jakob Julius – született: Kata-

linfalva 
6. Willwerth-Szentnémedi Ferenc – született: 

Orsova 
 

Egyetlen személy esetében a vitézi rang mellé 
doktori cím is párosul: 
 

7. Mártonffy Fülöp – született: Temesság – vitéz 
és orvos 

 

Gróf: Klebelsberg Kuno – született: Pécska  
Báró:  

1. Eduard von Vest de Temesvár – született: 
Karintia 

2. Hermann Kövessházy/Kövessházai/Kö-
vess – született: Temesvár 

 

DLA (Doctor of liberal arts –  
a művészetek doktora): 

 

1. Kocsis Imre – született: Makó - festő  
2. Boldoczki Gábor – született: Szeged – zenész  
 

Világbajnok: Ingo Dietmar Buding – szüle-
tett: Lovrin – teniszező  
Európa-bajnok: Annus Adrián – született: Sze-
ged – kalapácsvető 
 

A dr. és DLA címeket együtt kell kezelnünk: 
Ennek értelmében doktori címmel rendelke-

zők létszáma 378. Ezt a kategóriát három szem-
pontból fogjuk vizsgálni: szülőhely, iskolák hely-
színei, alkotási hely. 

 
 

Doktori címmel rendelkező  
személyek születési helye: 

 

 153 különböző település és még két ismeret-
len Születési hely. 

 108 településről egy személy (településenként)  
szerzett doktori címet. 

 20 településről 2 személy (településenként) szer-
zett doktori címet. 

 9 településről 3 személy (településenként) szer-
zett doktori címet. 
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Sorsz. Születési hely 
Személyiségek  

száma 

% 
a teljes 378-hoz viszonyítva 

(dr.+DLA) 

1. Temesvár 40 10,58 

2. Szeged 39 10,31 

3. Budapest 21 5,55 

4. Hódmezővásárhely 21 
5,55 

5. Makó 17 4,49 

6. Lovrin 9 2,38 

7. Zsombolya 8 2,11 

8. Szentes 8 2,11 

9. Lugos 7 1,85 

10. Perjámos 6 1,58 

11. Csákova 5 1,32 

12. Mercyfalva 4 1,05 

13. Kolozsvár 4 1,05 

14. Oravicabánya 4 1,05 

15. Orczyfalva 4 1,05 

16. Nagyszentmiklós 4 
1,05 

A legrelevánsabb települések statisztikai adatai: 
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Oktatási intézmények helyszínei,  
ahol a doktori címmel rendelkező személyek tanultak 

 
 
 
 
115 különböző hely-
szín, melyek közül 2 
ország: Németország  
és Franciaország.  

Így kijelenhetjük,  
hogy legalább, 113 te-
lepülésen tanultak to- 
vább azok, akik éle-
tük során doktori cí-
címet szereztek. Leg-
alább 1%-os relevan-
vanciája (4 személyi-
ség) 30 településnek  
van:  

Doktori címmel rendelkező  
személyiségek alkotási helyszínei 

Összesen 251 egységünk van, ami a doktori 
címmel rendelkező személyiségek alkotási hely-
színeit tartalmazza. 

 Egy igen jelentős szám, 164 település csak egy-
szer szerepel az adatbázisunkban, ami azt jelen-
ti, hogy ezek a települések csak egyetlenszemély 
által lettek kiválasztva alkotási helyszínül. Ezeket 
nem tekintjük doktori címmel rendelkező szemé-
lyiségeket vonzó központoknak. 

 31 településen 2 személyiség alkotott telepü-
lésenként. 

 24 településen 3 személyiség alkotott telepü-
lésenként  

A legalább 1%-os relevancia elvét követve, azo-
kat a településeket elemezzük, ahol legalább 4 sze-
mélyiség alkotott, ami a mi esetünkben 32 telepü- 

lést jelent. Amint a következő táblázat is mutat-
ja, számottevő különbség van, ami a magasan kép-
zett személyek vonzását illeti.  

Úgy tűnik, hogy Budapest volt a 20. század leg-
vonzóbb városa, amely a legtöbbet tudta nyújta-
ni, hiszen régiónk doktori címmel rendelkező po-
pulációjának több mint 37%-át tudta elvonzani! 

 

Szeged is hasonlóan pozitív helyet tölt be, itt 
134-en dolgoztak a személyiségek ezen csoport-
jából Temesvár a harmadik helyen áll, mint vonzó 
gócpont, viszont láthatóan jelentősen kisebb von-
zási erővel rendelkezett, hiszen ezt a várost csak 
86-an választották alkotási helyszínként, ami jelen 
kategória 22,75%-át jelenti.  

A vonzási központok 9 különböző ország-
ban találhatók: 
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Magyar-
ország 

Románia Németország Ausztria USA Anglia 
Francia-
ország 

Szlovákia 
Olasz-
ország 

Budapest Temesvár Berlin Bécs + USA Cambridge Párizs Pozsony Róma 

Szeged Kolozsvár München Graz 
New 
York 

        

Debrecen Arad Heidelberg             

Hódmező-
vásárhely 

Bukarest Göttingen             

Pécs Karánsebes + Németország             

Makó Lovrin               

Szentes Zsombolya               

Kecskemét Lugos               

Veszprém Nagyvárad               

  Perjámos               

Összesen: vonzott személyek száma 

351 170 39 32 15 8 8 4 4 

Magyarország kétszer több személyiséget vonzott, mint Románia! 
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6. Fejezet  
Díjak és kitüntetések 

 
A kutatásunk tárgyát képező személyiségek kö-

zel egyharmada (32,6%) részesült díjban vagy szak-
mai kitüntetésben. Ebből 55 sportoló, akik ered-
ményeik által helyezéseket (díjakat) nyertek.  

Marad 334, akik elismerésben, érdemfokozat-
ban részesültek. Mivel a díjazottak több területen 
is alkottak, a tevékenységi területekre lebontott 
statisztikájuk a következő: 

 
Tudomány:   163 személyiség 
Művészet:   134 személyiség 
Közélet:     61 személyiség 
Sport:     55 személyiség 
Technika:     21 személyiség 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

7. Fejezet  
Alkotási korszakok 

 

 

4+1 periódusra osztjuk a tevékenységi idő-
szakokat: 1920-ig, 1921–1945, 1946–1989, 1990–
2012 és napjaink. 

Azok esetében, akiknél nem szerepel halálozá-
si évszám (246), nem minden esetben jelenti azt, 
hogy élő személyekről van szó, csupán hiányos 
információval kell dolgoznunk.  

Abból kiindulva, hogy egy ember életében álta-
lában 40-60 éves korban a jelentős alkotások már 
megszülettek, a hiányos adattal rendelkező szemé-
lyiségeket is beoszthatjuk a megadott időinterval-
lumos kategóriákba. 

 

Végső adatok, melyekkel dolgozni fogunk: 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Ebből a szempontból a legjelentősebb korszak 
láthatóan a 20. század második fele. Ha összevon-
juk az utolsó két korszakot (2012-ig és napjaink – 
mivel ez a kettéosztás csak azért jött létre, hogy 
szemléltessük a kortárs személyiségek számát), ez 
lenne a második legtermékenyebb alkotási korszak. 

 
8. Fejezet  

Temesvár–Szeged korrelációk 
 
 
 
 

Felmerült a két megyeszékhely összehasonlí-
tásának fontossága: Temesvár és Szeged.  

Ez a két város, mindamellett, hogy mindegyik 
a maga megyéjében megyeszékhely szerepet tölt 
be, ugyanakkor a régió központjainak is tekint-

Időszak „Beosztott” 
személyek 

Magyarázat 

1920-ig +2 1858 és 1871-es születé-
sű személyek 

1921 –
1945 

+8 1880–1895 közötti szü-
letésűek 

1946 –
1989 

+83 1897–1929 közötti szü-
letésűek, illetve Bakonyi 
Kálmán (akinek születési 
éve nem ismert, de életút-
jából adódóan ide sorol-
ható) 

1990–
2012 

+44 1930–1939 közötti 
születésűek 

Napjaink –137 1940-től kezdődően 
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Temesvár Szeged 

 
Temesvári 

iskola 
% 

 
Temesvári 
munkahely 

% 

 
Szegedi 
iskola 

% 

 
Szegedi  

munkahely 
% 

Temesvári  
születésűek 

179 
107 59,7 93  52 1 0,55 2     1,1 

Szegedi  
születésűek 

128 
6 4,6 6 4,6 46  36 66 51,5 

jük, hiszen mindkettő a régió kulturális és egye-
temi központja egyaránt. Ebből az elgondolásból 
a két város közötti kapcsolatot több szinten fog-
juk elemezni:  

 oktatási migráció; 

 foglalkoztatási migráció. 

Két alapinformációból kell kiindulnunk, még-
pedig a két városban született személyiségek szá-
mából: 

 

 179 – Temesváron született személyiségek száma 

 128 – Szegeden született személyiségek száma 

Ezeket a kezdeti adatokat megváltoztathatjuk, 
ha figyelembe vesszük, hogy egyes személyiségek 
esetén hiányos információval dolgozunk: 

 30 – azon temesváriak száma, akik esetében nem  
ismerjük a tanulmányaikra vonatkozó adatokat; 

 22 – azon szegediek száma, akik esetében nem  
ismerjük a tanulmányaikra vonatkozó adatokat. 

Ami az alkotási helyszíneket illeti, sokkal több 
adattal rendelkezünk: 

 7 – azon temesváriak száma, akik esetében nem 
ismerjük az alkotási helyeket; 

 egyetlen szegedi esetében nem ismerjük az alko-
tási helyeket. 
 

Ha csak az ismert adatokból indulunk ki, és csak 
azon személyiségeket vizsgáljuk, akikről teljes infor-
mációval rendelkezünk, a fenti táblázat százalékos 
ábrázolása jelentősen megváltozna: 

 
Temesvár Szeged 

 
Temesvári 

iskola % 

 
Temesvári 
munkahely % 

 
Szegedi 
iskola % 

 
Szegedi  

munkahely % 

Temesvári  
születésűek 

179 
(149/172) 

107                 71,8  93  54  1 0,67 2 1,16 

Szegedi  
születésűek 

128 
(106/127) 

6 5,66  6 4,7  46    43,4  66 52  
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Ezek az adatok azt jelzik, hogy a 20. században 
az oktatási intézmények szempontjából Temesvár 
nagyobb megtartó erővel rendelkezett, mint Sze-
ged. Amit viszont ezek az adatok kiemelnek, az 
az, hogy a két város között nemigen létezett okta-
tási migráció. Még Temesvárnak is a szegedi szü-
letésűek közül csak 5%-ot sikerült elvonzania.   

A két város közötti különbségek közül a kö-
vetkezőket emelhetjük ki:  

 Szeged több szegedi születésű személynek sike- 
rült vonzó munkahelyet biztosítson, mint ameny-
nyit saját oktatási intézményeibe tudott vonzani. 

 Ehhez képest a viszonyok Temesváron épp for- 
dítva alakultak, hiszen itt több helyi lakos tanult, vi- 
szont otthon kevesebben találtak maguknak von-
zó munkahelyet. 

A temesváriak 49 különböző településen tanul-
tak. Ezek közül 33 település iskoláját csak egyet-
len személy látogatta. Ezért ezeket nem tartjuk szig-
nifikánsnak, ezek az oktatási intézmények nem je-
lentenek vonzási és tehetségkibocsátó gócpontot. 
További 5 települést (Marosvásárhely és 4 német-
országi város) is csak 2-2 személy választott okta-
tási helyszínül. 

 

 

A szegedi születésűek 37 különböző települé-
sen tanultak. Ezek közül 27 település iskoláját csak 
egyetlen személy látogatta. Ezért ezeket nem tart-
juk szignifikánsnak, ezek az oktatási intézmények 
nem jelentenek vonzási és tehetségkibocsátó góc-
pontot a helyi lakosok számára. Egyetlen telepü-
lést (Debrecent) választotta két személy oktatási 
helyszínül. 

Azokat a településeket tekintjük relevánsnak,  
melyeket legalább 3 személy választott  

Sorsz. 
A temesvári születésűek 

tanulmányi helyszínei 

  1. Temesvár 107 

  2. Budapest 44 

  3. Bécs 33 

  4. Kolozsvár 15 

  5. München 8 

  6. Berlin 5 

  7. Graz 5 

  8. Bukarest 4 

  9. Párizs 3 

10. Nándorfehérvár 3 

11. Innsbruck 3 

Sorsz. 

  1. 

  2. 

  3. 

  4. 

  5. 

  6. 

  7. 

  8. 

  9. 

A szegedi születésűek 

tanulmányi helyszínei 

Budapest 64 

Szeged 46 

Párizs 7 

Bécs 6 

Berlin 6 

Temesvár 6 

München 3 

Róma 3 

Pécs 3 

Temesvárnak sikerült a helyi lakosok többségét 
saját oktatási intézményeiben megtartania, hiszen 
a szülővárost választották a legtöbben oktatási hely-
színül. Budapest és Bécs foglalják el a következő he-
lyeket. A megyeszékhely kivételével, a megye nem 
rendelkezett más oktatási gócponttal, azaz aki úgy 
döntött, hogy nem Temesváron tanulna, az min-
denképp elhagyta a régiót is!  

A szegedi lakosok körében Budapest bírt a leg-
nagyobb vonzerővel. Szeged Budapest mögött ma-
radt e téren. A helyi kínálat nem tudta megakadá-
lyozni az oktatási migrációt, a lakosok kevesebb 
mint fele tanult a szülővárosukban.  
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Temesvár ugyanazt a helyet tölti be, mint Bécs 
és Berlin, ami azt sugallja, hogy a szegediek kö-
rében Temesvár valamennyire oktatási központ-
nak számított. 

A fenti elemzések után áttérhetünk a két vá-
ros munkahelykínálat szempontjából kialakult kap-
csolatára. A gyorselemzések azt mutatják, hogy 
az alanyok csak valamivel több mint 50%-a dol-
gozott saját szülővárosában! Temesvár és Szeged 
sem jelentett egy nagyon erős központot, ami a 
helyi tehetséges személyiségeknek való munkakí-
nálatot illeti. Ezen elemzés esetén is ki kell hang-
súlyoznunk, hogy egy személy több helyen, tele-
pülésen is dolgozott. 

A temesváriak 155 különböző helyszínen dol-
goztak. A helyszín kifejezést használjuk, mivel ese-
tenként csak az országot vagy kontinenst ismer-
jük, ahol a személyiségek alkottak, mint: AEÁ, 
Németország, Szovjetunió, Svájc, Anglia, Ausztria, Eu-
rópa, Indonézia, Osztrák–Magyar Monarhia és Szlo-
vákia. Ezen helyszínek többségén, számszerűen 
114, csak egyetlen személyiség alkotott, így kije-
lenthetjük, hogy ezek nem jelentettek vonzási köz-
pontot a temesvári munkaerő számára.  

23 települést (köztük Szegedet is) két személy 
választotta alkotási helyszínül településenként. 8 
település az, ahol az alanyok közül már hárman 
is alkottak. 

 

A szegediek 105 különböző helyszínen dol-
goztak. Ebben a kategóriában is 10 esetben hasz-
náltunk országneveket az alkotási helyszínek meg-
nevezésekor: AEÁ, Svájc, Olaszország, Anglia, Szaúd-
Arábia, Dánia, Jugoszlávia, Málta, Oroszország, Ma-
gyarország. 

 
 

Ezen helyszínek többségén, számszerűen 76, 
csak egyetlen személyiség alkotott, így kijelent-
hetjük, hogy ezek nem jelentettek vonzási közpon-
tot a szegedi munkaerő számára. 17 települést két 
személy választott alkotási helyszínül településen-
ként. 3 település az, ahol az alanyok közül már 
hárman is alkottak. 

Azokat az alkotási helyeket tekintjük relevánsnak, 
ahol már legalább négy személy is dolgozott. 

 

Sorsz. 
Települések, ahol a temesvári  

születésűek dolgoztak 

1. Temesvár 93 

2. Budapest 34 

3. Bukarest 17 

4. Bécs 17 

5. Arad 7 

6. Kolozsvár 7 

7. Nándorfehérvár 5 

8. Debrecen 4 

9. München 4 

10. Nagyvárad 4 

Sorsz. 
Települések, ahol a temesvári  

születésűek dolgoztak 

1. Budapest 73 

2. Szeged 66 

3. Párizs 10 

4. Bécs 7 

5. Pécs 6 

6. Temesvár 6 

7. AEÁ 5 

8. Berlin 4 

9. Kolozsvár 4 
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Megfigyelhetjük, hogy közös városok is vannak: 
 

 Budapest, 166 személyiséggel, ami az adott tel-
jes sokaság 54%-át jelenti; 

 Temesvár, 99 személyiséggel, ami az adott tel-
jes sokaság 32%-át jelenti; 

 Bécs, 24 személyiséggel, ami az adott teljes so-
kaság 7,8%-át jelenti; 

 Kolozsvár, 11 személyiséggel, ami az adott tel-
jes sokaság 3,6%-át jelenti. 

 

Mind Temesvár, mind Szeged elég vonzó mun-
kahelyet tudott ajánlani ahhoz, hogy a helyi lako-
sok 50%-át a saját munkaerőpiacán tartsa. 

 

Amint az oktatási intézmények esetén is ész-
lelhető volt, Temesvárnak a munkahelyek szem-
pontjából is sikerült szegedi lakosokat elvonzania.  

 

 
 

 

Mindkét szóban forgó város lakosságának te-
kintetében, Budapest vezető pozíciót tölt be a von-
zó munkahelyek biztosítása szempontjából. Min-

den második személy élete során legalább egyszer 
dolgozott Budapesten is.  

Ebben a tekintetben Temesvár a második he-
lyen áll, hiszen sikerült minden harmadik személy-
nek vonzó munkahelyet nyújtania. Viszont ez a he-
lyezés inkább a helyi lakosok megtartó erejének kö-
szönhető, hiszen csak 6 személyt sikerült Szeged-
ről elvonzania  

Ha a két várost régióközpontként elemezzük, 
és vonzási erejüket, illetve tehetségmegtartó ere-
jüket szeretnénk megállapítani, 3 kategóriát kell 
figyelembe vennünk: iskola, munkahely és ezek-
nek a szülőhellyel való relációja. 

 

Az oktatási migráció kevésbé szignifikáns Te-
mesváron, Szegednek viszont a helyi populáció-
nak csupán 35%-át sikerült saját oktatási intéz-
ményeiben megtartania.  

50% körüli azoknak a városban tanuló szemé-
lyiségeknek a száma, akiket mindkét város sikere-
sen megtartott, azaz számukra vonzó munkahe-
lyeket tudott biztosítani. Ez azt tükrözi, hogy Sze-
ged vonzása nagyobb volt a munkahelyek szem-
pontjából, mint az oktatási intézmények szem-
pontjából.  

A két város összehasonlításából arra következ-
tethetünk, hogy Temesvár volt a régió központja, 
hiszen 2,5-ször több személyt sikerült oktatási in-

  Temesvár Szeged 

A Akik a városban 
születtek 

 

179 
128 

B Akik a városban 
tanultak 

451 201 

C Akik a városban 
dolgoztak 

431 268 

(A+B) Akik a város-
ban születtek és  
tanultak 

109 45 

(A+C) Akik a város-
ban születtek és  
dolgoztak 

96 65 

(B+C) Akik a város-
ban tanultak és  
dolgoztak 

244 100 

(A+B+C) Akik a 
városban születtek, 
tanultak és dolgoztak 

64 32 
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tézményeibe és munkaerőpiacára vonzania, mint 
Szegednek. Ha ezekből kivonjuk a városban szü-
letett személyek számát, megkapjuk a két város 
valós vonzási erejének mértékét: Temesvár 180, 
míg Szeged csupán 68 személyt vonzott.  

Temesvár előnye megmarad, szintén 2,5-ször 
több emigráns Temesváron, mint Szegeden. 

 
 

9. Fejezet  
 

Javaslatok a tehetségek  
régióban való megtartására 

 
A projektnek, illetve ezen belül a kutatásnak 

több célja volt:  

 Egy koherens adatbázis létrehozása, amely 
a régió (Csongrád és Temes megyék) kiemelke-
dő tehetségeit tartalmazza. 

 Online tehetségtérképek létrehozása. 

 Javaslatok megfogalmazása a tehetségek régi-
ónkban való megtartása érdekében, melyeket az 
egyetemek és a városvezetés hasznosíthatnak. 

A projekt lebonyolítása, illetve a kutatás elem-
zése során egyes következtetésekre jutottunk, mely 
alapul szolgál három javaslat megfogalmazásához a 
tehetségek régiónkban való megtartása érdekében: 

 Az első javaslat a diákok saját oktatási in-
tézményekben való megtartása. 

 A második javaslat a magasan képzett szemé-
lyek saját munkaerőpiacon való megtartása. 

 Harmadik javaslatunk Temesvár–Szeged 
együttműködésének serkentése. 

 

Oktatási intézmények 

Temesvárral szemben Szeged a helyi populá-
ciónak csak az egyharmadát tartja meg saját ok-
tatási intézményeiben. Az iskolák és egyetemek 
népszerűsítő akciói pozitívan hatna a helyi lakos-
ság megtartására. 

 

Munkaerőpiac 

Szegeddel szemben Temesvár vonzóbb mun-
kahelyeket kellene biztosítson a tehetségek régió-
ban való megtartása érdekében. 

 

Temesvár–Szeged együttműködés 
Temesvár–Szeged együttműködésének nem sok 

látható gyümölcse van a régió tehetségeire néz-
ve. A helyi döntéshozóknak és az egyetemek kép-
viselőinek együtt kellene egy reális együttműködé-
si stratégiát kidolgozniuk a tehetségek régiónk-

ban való megtartása érdekében. 

 

I. Melléklet. Grafikonok 

1. Ábra  

A személyiségek tevékenységi területei 
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2. Ábra  

A személyiségek születési helye (minimum 1 %-os relevancia) 

 

3. Ábra  

A személyiségek alkotási korszakai  
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4. Ábra  

Doktori címmel rendelkezők születési helye  

(minimum  1 %-os relevancia) 

 

5. Ábra 

Díjjal rendelkezők  

tevékenységi területei 
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6. Ábra  

A személyiségek alkotási helyei  

BODÓ BARNA 
 

Tehetségeink térképezése 

Aki pár évtizeddel ezelőtt foglalkozott azzal, 
hogy a tehetségek és szellemi teljesítmények tér-
képre vetítésével felmérje, mekkora szellemi po-
tenciált képvisel szűkebb pátriája, az még „tisz-
tán” eredményekben gondolkodott. Hiszen nem 
vagyunk egyformák, regionális szinten sem. Azok 
a térségek, ahol kevés volt a föld, a hegyek kö-
zött élő közösségek esetében évszázadok óta léte-
ző szokás, hogy a család fiai közül többen tanul-
ni indulnak. Vagyis a helyi erőforrás-szegénység 
a tanulás alternatíváját vetítette az emberek elé. 
Ezért van az, hogy a székelyek vagy a mócok vi-
szonylag sok kiművelt fővel járulnak hozzá a meg-
felelő közösségek kulturális teljesítményéhez. 

Napjainkban – nincs rá más szó: sajnos – más 
a helyzet. Globális világunkban a helyi kötődések 
fellazulnak, s ha regionális, netán világválság sújt-
ja az embereket, akkor a helyi világból való kilé-

pés igen sokak számára tűnik – egyedüli? – meg-
oldásnak. Ma a frissen érettségiző temesvári nem 
régióban, nem országban, de nem is csak föld-
részben gondolkodik: számára Új-Zéland is po-
tenciális célország. És mivel iskolarendszerünk az 
ismételt és folyamatos reformok ellenére is képes 
igen értékes fiatalokat útjukra bocsájtani, nem ke-
vesen foglalkoznak elcsábításukkal, „agyelszívás-
sal”. Aligha van térség, ahol örülnek annak, hogy 
a tehetségek jelentős része távozik a helyi közös-
ségből. Egyénileg ugyanis lehet megoldás, közös-
ségileg semmiképpen. 

Vándorlás volt régen is, természetesen. De ak-
kor az volt a jellemző, hogy aki nekiindult a nagy-
világba – visszatért, tapasztalatait, messzi földön 
szerzett tudását hazahozta. Erről a folyamatról so-
kat beszélünk, de a szükségesnél kevesebbet tu-
dunk. Szokásos a helyzet ezen a téren is: sejtjük 
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a folyamatokat, de alig vizsgáljuk, mi is történik 
a valóságban. Miként változott az idők során a tel-
jesítményt elérő egyének mozgása a térségben. 

Korszakonként hányan voltak, mekkora arányt 
képviseltek azok, akik képesek voltak a régióban 
maradva jelentős eredmény felmutatására? 

Egy olyan térségben, mint a Bánság, ahol több 
etnikum él évszázadok óta együtt, van-e különb-
ség az egyes nemzeti csoportoknak a szűkebb pát-
riához való ragaszkodás mikéntjét illetően?  

Ismeretesen, Bánság hagyományosan befoga-
dó térség, a legutóbbi időkig jelentős volt az ide 
költözők száma, a helyi natalitásmutatók alapján 
azt is meg lehetne kockáztatni, hogy az ide köl-
tözők nélkül a térség hosszú távon elnéptelened-
ne. Honnan jönnek a legtöbben – ezt könnyű fel-
mérni. De az ide érkezők milyen teljesítményre ké-
pesek, miként és mennyivel gazdagítják a térség 

szellemi értéktárát? A kérdések sorát lehet szapo-
rítani, de az eddigiek alapján is kijelenthető: térsé-
günk jövőjét jelentős mértékben az határozza meg, 
hogy miként viszonyulunk tehetségeinkhez, meny-
nyire leszünk képesek a jövőben számukra itthon 
vonzó életpályát biztosítani. 

Ehhez pedig okvetlenül szükséges, amit jelen 
projekttel elkezdtünk: a tehetségek térbeli mozgá-
sának ismerete, a potenciális gócpontok feltérké-
pezése és az ezekkel kialakítandó kapcsolat: akik 
ezekben a központokban élnek és dolgoznak, érez-
zék, az otthoniak vigyázó tekintete követi őket. 

Tudjuk: az első lépéseket tettük meg a tehet-
ségtérképezések útján. Ennek a foglalatát tartal-
mazza jelen kötetünk.  

 
A továbblépéshez várjuk minden lokálpatrióta 

észrevételeit, javaslatait – amit előre is köszönünk. 

 

II. Melléklet. Térképek 

 

 

 

 

 

 

Térkép 1.  
 

A személyiségek Születési helye 



régi(j)óvilág 

 

ÉVKÖNYV 2012 
41 

  

 

 
Térkép 2.  

 

A személyiségek alkotási helyei  

 

Térkép 3.  
 

Oktatási intézmények helységei, 

melyekben a személyiségek tanultak  
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Térkép 4.  
 

Doktori címmel rendelkező  

személyiségek születési helye 

BODÓ BARNA 
 

Elődökről és kortársakról 

Jelen összeállításunk egy kislexikon-kísérlet. 
Kislexikon, mivel mind az időkorlátok, mind 

pedig a terület okán jelentős szűkítésekkel válo-
gattuk be jeles elődeinket és majdnem kortársa-
inkat. A középkorban ismert volt, erdélyiek között 
különösen, a nyugati – németalföldi – egyetemek-
re való járás, s az ott szerzett tudással való haza-
térés. De a modern kor, és a XX. század igen-
csak annak számít, a vándorlás jelenségét illető-
en alapvető újdonságokat hozott.  

A valamikori egyetemre induló tudásért vállal-
ta a külföldi létet, csak igen kevesen, és rendkívüli 
esetekben gondoltak arra, hogy talán nem fognak 
visszatérni szülőhelyükre. A XX. század az Ame-
rikába kitántorgók százezreivel, de ha kies hazánk-
ban maradunk, akkor a több tízezres székelység, 
akik Bukarestben és a főváros környékén keres-

ték boldogulásukat a két háború között években, 
úgy vágtak neki az útjuknak, hogy a létező rossz-
nál jobbat akarnak. 

Tehát ha a XX. századi értékes emberek moz-
gásait figyeljük – legyen szó a tehetség és a tudás 
bármilyen területéről – kicsit arról is beszélünk, 
hogy egy-egy térség mennyire képes megtartani a 
helyben jelentkező tehetséges, utóbb sikeres pá-
lyát befutó egyéneket. Ha például egy térség, egy 
régió esetében az itt született és máshol karriert 
befutó személyek száma kisebb, mint a máshol 
született és itt sikert elérők száma – akkor a tér-
ségről azt szokás mondani, hogy kiemelt poten-
ciállal rendelkezik, vonzza és megtartja az érté-
kes embereket. Ha a helyzet fordított, akkor azon 
lehet/kell elgondolkodni, hogy miért az elvándor-
lás? És szembe kerülünk azzal a modern dilem-
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mával, amelyet a kicsiny települések vonatkozá-
sában régóta felismert a regionális tudomány: a 
helyi népesség-megtartó képesség és a képesség-
megtartó népesség – ennek lélekszáma – miként 
viszonyul egymáshoz? Mire kell elsődlegesen oda-
figyelni.  

Korlátot szabtunk önmagunknak abban a vo-
natkozásban is, hogy kizártuk az irodalmat a szel-
lemi területek lajstromából azzal az indoklással, 
hogy aki író, az sokkal inkább kötődik a közös-
ségéhez minden más szellemi tevékenységet vég-
zőnél. Pontosabban, ha neki is vág a nagyvilág-
nak, a nyelvterület kérdését nem tudja megkerül-
ni. Egy magyar író aligha lesz angol nyelven is any-
nyira hatásos, mint anyanyelvén. 

Kísérlet az összeállítás, hiszen egy térségi –
életrajzi – lexikon megírása-szerkesztése hatalmas 
munkát jelent, s mi, a Szórvány Alapítvány csa-
pata tudjuk, hogy ezt az első változatot további-
ak kell, hogy kövessék, amíg a szerintünk a vég-
sőnek mondható változat elkészül.  

Nem előzmények nélkül vágtunk a feladatba, 
hiszen a Bánsági Magyar Panteon két megjelent 
kötete számunkra fontos előmunka volt – remél-
jük, olvasóink is így látják.  

A lexikon-szerkesztés azonban – tudjuk – szak-
ma, amit meg kell tanulni. Szeretnénk minél job-
ban megfelelni az elvárásoknak. Éppen ezért elő-
re is köszönünk minden észrevételt, kiegészítést, 
javító megjegyzést. 

Temesvári kislexikon 

Az alábbi kislexikon 256 személyt mutat be, 
akiknek jelentős városunkhoz való kötődése. A 
személyiségek itt tanultak és a városban alkot-
tak – a tudást itt (is) szerezték, illetve itt (is) ka-
matoztatták. 

 
1. Aczel Otto 

1929–
2010 

Nagykomlós 

2. 
Ambrózy  
Andor 

1878–
1932 

Temesgyarmat 

3. Barbu Filaret 
1903–
1984 

Lugos 

4. 
Ballenegger 
Róbert 

1882–
1969 

Temesvár 

5. 
Bărglăzan 
Aurel 

1905–
1960 

Felsőporumbák 

6. 
Beke  
Zoltán 

1911–
1994 

Fehértemplom 

7. 
Bittenbinder 
Franz 

1927– 
2007 

Temesvár 

8. 
Blaskovics 
Adalbert 

1895–
1981 

Oravicabánya 

9. 
Blaskovics 
Franz 

1864–
1937 

Anina 

10. 
Boboc  
Nicolae 

1920–
1999 

Marosillye 

11. Bodrossy Félix 
1920–
1983 

Temesvár 

12. Braun Dezső 
1894–
1940 

Temesvár 

13. 
Braun  
Johann Bruno 

1905–
1968 

Temesvár 

14. 
Brosch-
AArenau  
Theodor von 

1869–
1944 

Temesvár 

15. Büchl Antal 
1908–
1980 

Detta 

16. Büchl Robert 
1866–
1921 

Detta 

17. 
Buchmann  
Károly 

1885–
1960 

Detta 

18. Buding Franz 1908–? Nagyősz 

19. Cocheci Vasile 
1922–
1996 

Baltás 

20. 
Cornea-Ionescu 
Alma 

1900–
1977 

Budapest 

21. 
Creţu Vasile 
Tudor 

1938–
1989 

Mákosfalva 

22. Crişan Ion 
1913–
2008 

Petre 

23. Cuteanu Eugen 
1900–
1968 

Déva 

24. Csatáry Miklós 
1916–
2008 

Bogáros 
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25. 

Debreczeni 
István 

1887–
1973 

Nagyszalonta 
 

26. Déchy Mór 
1851–
1917 

Pest 

27. 
Déznai  
Viktor 

1884–
1968 

Arad 

28. Dick Josef 
1899–
1973 

Orczyfalva 

29. 
Djordjević 
Petar/Periţa 

1903–
1972 

Temesvár 

30. 
Dobay  
István 

1909–
1994 

Újszentes 

31. Drăgoi Sabin 
1894–
1968 

Marosszeleste 

32. 
Endresz 
György 

1893–
1932 

Perjámos 

33. Evseev Ivan 
1937–
2008 

Tulcsa 

34. 
Fábián  
Ferenc 

1933–
1979 

Galócás 

35. Falb Gyula 
1942–
2009 

Temesvár 

36. 
Fasching  
Antal 

1979–
1931 

Temesvár 

37. 
Ferch  
Andreas 

1904–
1962 

Rezsőháza 

38. 
Ferch  
Matthias 

1869–
1938 

Bogáros 

39. 
Fiedler  
István 

1871–
1957 

Nagybecskerek 

40. 
Fischer  
Nikolaus 

1893–
1977 

Temesvár 

41. 
Fleischer 
Ezra 

1928–
2006 

Temesvár 

42. 
Fodor  
József 

1907–
1990 

Temesság 

43. 
Francois 
André 

1915–
2005 

Temesvár 

44. Freund Leó 
1892–
1972 

Nagy–Topolovác 

45. Frigyér Iván 
1898–
1987 

Kaprevár 

46. 
Füredi  
László 

1928–? Arad 

47. 
Gaith  
Rudolf 

1848–
1916 

Orczyfalva 

48. 
Gallas  
Nándor 

1893–
1949 

Temesvár 

49. Geml József 
1858–
1929 

Temesrékás 

50. Gergely Béla 
1943–
1921 

Temesvár 

51. 
Gerstenengst 
Josef 

1920–
1992 

Csák 

52. Gröger Franz 
1927–
1987 

Temesvár 

53. Grosz József 
1843–
1924 

Temesrékás 

54. 

Győri Emil  
Álnevei: 
Traian Cornea,  
André Durois, 
Henry F. 
Clark, Boris 
D. Sibleff, 
Pueblo del 
Cazartos, 
Irwing Berlin. 

1884–
1941 

Temesvár 

55. 
Halsdorfer 
Nikolaus 

1911–
1988 

Königsgnad/ 
Tirol 

56. Hart Karl 
1858–
1920 

Pancsova 

57. Héber János 
1910–
1988 

Csák 

58. Horger Antal 
1872–
1946 

Lugos 

59. Höckl Anton 1913– Karátsonyifalva 

60. 
Hodács 
Ágoston 

1879–
1951 

Szeged 

61. Höfer István 
1866–
1933 

Módos 

62. 
Hromadka 
Norbert 

1875–
1958 

Glognitz/ 
Böhmen 

63. Huml Johann 
1899–
1972 

Resicabánya 

64. Ijac Vasile 
1899– 
1976 

Karánsebes 

65. Ilin Sava 
1935– 
1989 

Varjas 

66. Járosy Dezső 
1882–
1932 

Csatád 

67. Juhl Mór 
1892–
1942 

Budapest 

http://talentmaps.eu/szemelyisegek/?person=315-Gy%C5%91ri,%20%C3%81lnevei:%20Traian%20Cornea,%20Andr%C3%A9%20Durois,%20Henry%20F.%20Clark,%20Boris%20D.%20Sibleff,%20Pueblo%20del%20Cazartos,%20Irwing%20Berlin.%20Emil
http://talentmaps.eu/szemelyisegek/?person=315-Gy%C5%91ri,%20%C3%81lnevei:%20Traian%20Cornea,%20Andr%C3%A9%20Durois,%20Henry%20F.%20Clark,%20Boris%20D.%20Sibleff,%20Pueblo%20del%20Cazartos,%20Irwing%20Berlin.%20Emil
http://talentmaps.eu/szemelyisegek/?person=315-Gy%C5%91ri,%20%C3%81lnevei:%20Traian%20Cornea,%20Andr%C3%A9%20Durois,%20Henry%20F.%20Clark,%20Boris%20D.%20Sibleff,%20Pueblo%20del%20Cazartos,%20Irwing%20Berlin.%20Emil
http://talentmaps.eu/szemelyisegek/?person=315-Gy%C5%91ri,%20%C3%81lnevei:%20Traian%20Cornea,%20Andr%C3%A9%20Durois,%20Henry%20F.%20Clark,%20Boris%20D.%20Sibleff,%20Pueblo%20del%20Cazartos,%20Irwing%20Berlin.%20Emil
http://talentmaps.eu/szemelyisegek/?person=315-Gy%C5%91ri,%20%C3%81lnevei:%20Traian%20Cornea,%20Andr%C3%A9%20Durois,%20Henry%20F.%20Clark,%20Boris%20D.%20Sibleff,%20Pueblo%20del%20Cazartos,%20Irwing%20Berlin.%20Emil
http://talentmaps.eu/szemelyisegek/?person=315-Gy%C5%91ri,%20%C3%81lnevei:%20Traian%20Cornea,%20Andr%C3%A9%20Durois,%20Henry%20F.%20Clark,%20Boris%20D.%20Sibleff,%20Pueblo%20del%20Cazartos,%20Irwing%20Berlin.%20Emil
http://talentmaps.eu/szemelyisegek/?person=315-Gy%C5%91ri,%20%C3%81lnevei:%20Traian%20Cornea,%20Andr%C3%A9%20Durois,%20Henry%20F.%20Clark,%20Boris%20D.%20Sibleff,%20Pueblo%20del%20Cazartos,%20Irwing%20Berlin.%20Emil
http://talentmaps.eu/szemelyisegek/?person=315-Gy%C5%91ri,%20%C3%81lnevei:%20Traian%20Cornea,%20Andr%C3%A9%20Durois,%20Henry%20F.%20Clark,%20Boris%20D.%20Sibleff,%20Pueblo%20del%20Cazartos,%20Irwing%20Berlin.%20Emil
http://talentmaps.eu/szemelyisegek/?person=315-Gy%C5%91ri,%20%C3%81lnevei:%20Traian%20Cornea,%20Andr%C3%A9%20Durois,%20Henry%20F.%20Clark,%20Boris%20D.%20Sibleff,%20Pueblo%20del%20Cazartos,%20Irwing%20Berlin.%20Emil
http://talentmaps.eu/szemelyisegek/?person=315-Gy%C5%91ri,%20%C3%81lnevei:%20Traian%20Cornea,%20Andr%C3%A9%20Durois,%20Henry%20F.%20Clark,%20Boris%20D.%20Sibleff,%20Pueblo%20del%20Cazartos,%20Irwing%20Berlin.%20Emil
http://talentmaps.eu/szemelyisegek/?person=327-Halsdorfer%20Nikolaus
http://talentmaps.eu/szemelyisegek/?person=327-Halsdorfer%20Nikolaus
http://talentmaps.eu/szemelyisegek/?person=330-Hart%20Karl
http://talentmaps.eu/szemelyisegek/?person=335-H%C3%A9ber%20J%C3%A1nos
http://talentmaps.eu/szemelyisegek/?person=364-H%C3%B6ckl%20Anton
http://talentmaps.eu/szemelyisegek/?person=365-Hod%C3%A1cs%20%C3%81goston
http://talentmaps.eu/szemelyisegek/?person=365-Hod%C3%A1cs%20%C3%81goston
http://talentmaps.eu/szemelyisegek/?person=367-H%C3%B6fer%20Istv%C3%A1n
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  68. 
Kabos  
Ármin 

1866–
1947 

Nagyvárad 

69. 
Káplár  
Mihály 

1851–
1922 

Nagybecskerek 

70. 
Kapusy  
Antal 

1929–
1978 

Temesvár 

71. Karl Josef 
1869–
1941 

Szentmárton 

72. 
Kausch 
Michael 

1877–
1942 

Módos 

73. 
Kazinczy 
János Antal 

1914–
2008 

Temesvár 

74. Kein Otto 
1904–
1939 

Temesvár 

75. 
Keller  
Stefan 

1905–
1978 

Temesvár 

76. 
Kerényi  
Károly 

1897–
1973 

Temesvár 

77. 
Klee  
Hermann 

1883–
1970 

Temesvár 

78. Klein Franz 
1892–
1950 

Újhely 

79. 
Klingler 
Friedrich 

1899–
1985 

Nagyjécsa 

80. 
Klugesherz 
Lorenz 

1919–? Mercyfalva 

81. Kostic Petar 
1890–
1957 

Temesvár 

82. 
Korner  
Josef 

1888–
1947 

Zádorlak 

83. Kós Károly 
1883–
1977 

Temesvár 

84. 
Kostyál  
István 

1920–
2013 

Temesvár 

85. 
Kováts  
Sándor 

1865–
1921 

Pankota 

86. 
König  
Frigyes 

1910–
2002 

Temesvár 

87. 
Kramp  
Johann 

1845–
1922 

Temeskenéz 

88. 
Kräuter 
Franz 

1885–
1969 

Vukova 

89. 
Krayer 
Elemér 

1888–
1962 

Buziásfürdő 

90. 
Krayer  
Josef Ignaz 
Balthasar 

1856–
1938 

Temesvár 

91. Krebsz Iván 
1912–
1992 

Temesvár 

92. 
Kreiling  
Eduard 

1905–
1989 

Arad 

93. 
Kremmer  
Josef 

1872–
1942 

Temesvár 

94. 
Kremper-
Fackner 
Hildegard 

1933–
2004 

Temesvár 

95. 
Kristóf-Krausz 
Albert 

1892–
1958 

Temesvár 

96. 
Kristófcsák 
Gyula 

1838–
1920 

Budapest 

97. Kun Endre 1908-? Temesvár 

98 Kuncz Jenő 
1844-
1926 

Temesvár 

99. Kurtág György 1926–? Lugos 

100. 
Lammert 
Adam Anton 
Emmerich 

1912– Mercyfalva 

101. Lamoth Julius 
1907–
1967 

Detta 

102. Lamoth Peter 1908 - Detta 

103. 
Lang Aladár 
József 

1877–
1924 

Temesvár 

104. 
László  
Árpád 

1864–
1960 

Módos 

105. 
Lichtscheindl 
Géza 

1851–
1928 

Temesvár 

106. 
Linder Hans 
(Johann) 

1930–? Wurmloch 

107. 
Linster Josef 
Rudolf Ludwig 

1889–
1954 

Szakálháza 

108. 
Loechner  
Johann 

1820–
1911 

Arad 

109. Lovas Péter 
1934–
2001 

Temesvár 

110. Magyary Pál 
1857–
1937 

Baja 

111. 
Manoeuvre 
Peter 

1877–
1959 

Nagyősz 

112. Márki Alpár 
1930–
1984 

Temesvár 

113. 
Martin  
Aurelius 

1882–
1948 

Móriczföld 

114. Maurus Peter 
1909–
1968 

Zsombolya 
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115. May Johann 
1927–
1982 

Szakálháza 

116. 
Mayer Johann 
Baptist 

1872–
1935 

Stájerlak 

117. Mayer Josef 
1885–
1963 

Temesvár 

118. Mayer Karl 
1855–
1921 

Billéd 

119. Meininger Peter 
1860–
1937 

Bogáros 

120. Mérő Rezső 
1887–
1954 

Szabadka 

121. Metz Alfred 
1904–
1962 

Lőcse 

122. 
Metzger  
Márton 

1876–
1945 

Temesság 

123. 
Miklosi 
Corneliu 

1887–
1963 

Kovászi 

124. 
Mokka  
Johann (Hans) 

1912–
1999 

Temesvár 

125. Mühle Árpád 
1870–
1930 

Temesvár 

126. Mühle Ernő 
1902–
1975 

Temesvár 

127. Müller Jenő 
1890–
1935 

Temesvár 

128. Müller Vilma 
1900–
1989 

Temesvár 

129. Nădăşan Ştefan 
1901–
1967 

Temesvár 

130. 
Németh József 
György 

1831–
1916 

Szeged 

131. 
Neumann 
Adalbert 

1910–
1990 

Budapest 

132. 
Neumann  
Ernest 

1917–
2004 

Cséka 

133. 
Neumann  
Mária 

1905–
2003 

Lugos 

134. 
Nischbach  
József 

1889–
1970 

Újbesenyő 

135. Noll Franz 
1881–
1946 

Szentandrás 

136. 
Novak  
Rudolf 

1883–
1909 

Temesvár 

137. Nüszl László 
1938–
1997 

Temesvár 

138. 
Obert Eduard 
Peter Philipp 

1844–
1926 

Oravicabánya 

139. 
Ochsenfeld 
Wendelin 

1847–
1929 

Varjas 

140. Olajos József 
1857–
1938 

Óbéba 

141. 
Oprendek 
Bernhard 

1930–
1984 

Csák 

142. Orgonás András 
1909–
1987 

Wyendotte–
Detroit 

143. Oswald Johann 
1858–
1920 

Máriafölde 

144. 
Österreicher-
Pálffy György 

1909–
1949 

Temesvár 

145. Pacha Ágoston 
1870–
1954 

Móricföld 

146. Pacha István 
1859–
1924 

Móricföld 

147. Pager Imre 
1868–
1909 

Makó 

148. 
Patzner  
István 

1860–
1907 

Letenye 

149. Pauli Nikolaus 1907–? Lovrin 

150. Pausz Robert 
1891–
1974 

Temesvár 

151. Pfaff Erich 
1930–
2011 

Temesvár 

152. Plesz József 
1880–
1969 

Szakálháza 

153. Popa Mircea 
1915–
1975 

Kevevára 

154. 
Prohászka  
Eduárd 

1874–
1942 

Temesvár 

155. 
Prohászka 
Oszkár 

1871–
1948 

Temesvár 

156. 
Prohászka  
Viktor 

1882–
1965 

Temesvár 

157. Rabong Johann 
1869–
1924 

Orczyfalva 

158. 
Rabong 
Katharina Maria 
Alexandra 

1880–
1951 

Orczyfalva 

159. 
Rabong  
Michael 

1888–
1954 

Orczyfalva 
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  160. Radó Ferenc 
1921–
1990 

Temesvár 

161. 
Rauschan 
Ioona 

1955–
2010 

Temesvár 

162. 
Rech Károly 
Géza 

1882–
1956 

Temesvár 

163. 
Reibel  
Mihály 

1889–
1959 

Párdány 

164. 
Reichel  
József 

1907–
1969 

Debrecen 

165. 
Reinholz  
Stefan 

1890–
1971 

Zsombolya 

166. 
Reinlein  
Josef 

1849–
1916 

Beodra 

167. 
Reiszer  
Anton 

1888–
1983 

Gottlob 

168. Réthy Imre 1892–? Nándorhegy 

169. 
Reuter  
Nikolaus-
Nicolae 

1914–? Temesvár 

170. Riess Josef 
1895–
1943 

Gyertyámos 

171. 
Rörich 
Johann 

1899–
1988 

Nagyszentmiklós 

172. 
Rotschink 
Anton 

1903–
1960 

Gyertyámos 

173. 
Sălăgean 
Traian Lorin 

1929–
1993 

Szörényvár 

174. Salló Ervin 
1929–
2009 

Temesvár 

175. 
Schäffer 
Emmerich 

1931–
1999 

Temesvár 

176. 
Schati 
Irmgard 

1921–
1992 

Temesvár 

177. Schati Rudolf 
1913–
1984 

Nagyősz 

178. Schicht Adam 
1888–
1956 

Németbencsek 

179. Schiff Béla 
1897–
1950 

Temesvár 

180. Schiff Peter V. 
1886–
1950 

Mercyfalva 

181. 
Schiller  
Erwin 

1887–
1975 

Temesvár 

182. 
Schiller  
Matthias 

1919–? Hidasliget 

183. 
Schira  
Andreas 

1885–
1954 

Zsombolya 

184. 
Schmidt Hansi 
(Hans-
Günther) 

1942–? Máriafölde 

185. 
Schmidt  
Johann 

1909–
1980 

Újbesenyő 

186. Schmidt Josef 
1895–
1954 

Újbesenyő 

187. Schmidt Josef 1913–? Orczyfalva 

188. 
Schmidt  
József 

1876–
1949 

Fehértemplom 

189. 
Schmidt  
Nikolaus 

1911–? Máslak 

190. 
Schmitzer  
Jakob 

1874–
1944 

Lippa 

191. 
Schneider 
Eduard 

1882–
1953 

Lippa 

192. 
Schönberger 
Josef 

1909–
1974 

Temesvár 

193. 
Schork  
Matthias 

1920–
1979 

Temesvár 

194. 
Schuch  
Johann 

1893–
1969 

Újbesenyő 

195. 
Schulter  
Anton 

1907–? Lovrin 

196. 
Schütt  
Nikolaus 

1888–
1965 

Csatád 

197. Schütz Blasius 
1890–
1962 

Nagyomor 

198. 
Schweitzer 
Aloysius 

1834–
1911 

Tolna 

199. Scmitz Franz 
1886–
1944 

Kisszentpéter 

200. 
Semler Georg 
Augustin 

1904–? Temesvár 

201. Skarpa Josepf 
1904–
1978 

Stájerlak 

202. Spahl Wilhelm 
1890–
1963 

Fehértemplom 

203. Speth Karl 
1822–
1904 

Lippa 

204. Steiner Béla 
1907–
1994 

Temesvár 

205. Steiner Rudolf 
1907–
1994 

Temesvár? 

206. Stefan Josef 
1904–
1968 

Perjámos 

207. Stoianov Petru 1939–? Vinga 
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232. Vuchetich István 
1853–
1916 

Csene 

233. Walleth Anton 
1902–
1947 

Papd 

234. Walleth Matthias 
1900–
1976 

Papd 

235. Walter Johann 
1915–
1991 

Szakálháza 

236. Waltner József 
1892–
1986 

Lovrin 

237. Weber Matthias 
1913–
1981 

Szentandrás 

238. Wegling Johann 
1876–
1941 

Magyarittabé 

239. Weiss Feodor 
1869–
1928 

Temesvár 

240. Weiss Julian 
1858–
1944 

Temesvár 

241. 
Weissmüller Johnny 
(Peter Johan) 

1904–
1984 Szabadfalu 

242. Wendel id. Johann 
1884–
1940 

Temesság 

243. Wendel ifj. Johann 
1912–
1948 

Poroszko 

244. 
Weresch Johann-
Hans 

1902–
1986 

Németbencsek 

245. 
Wesztermayer  
Vidor 

1864–
1941 

Facsád 

246. Wetzer Rudolf 
1901-
1993 

Temesvár 

247. Wetzl György 
1893-
1959 

Budapest 

248. Wilhelm Jakob 
1898–
1977 

Sándorháza 

249. Willjung Michael 
1901–
1973 

Szakálháza 

250. Wisst László 1908–? Csene 

251. Wittje-Wittye József 
1908–
1989 

Nagyősz 

252. Wolafka Nándor 
1852–
1906 

Temesvár 

253. Wolf Johann 
1905–
1982 

Bolzano 

254. Wolf Michael 1901–? Billéd 

255. 
Wünsche  
Julius Camillo 

1869–
1955 Tarnowa 

256. Ybl Lajos 
1855–
1934 

Budapest 

208. 
Stoica Johann 
Geysa 

1912–
1985 

Temesvár 

209. Stürmer Franz 
1913–
1983 

Újmoldova 

201. Stürmer Julius 
1915–
2011 

Karánsebes 

211. Sulyok István 
1862–
1937 

Temesvár 

212. Surlaşiu Lucian 
1908–
1987 

Zsebel 

213. 
Szana-Silberstein 
Sándor 

1868–
1926 Temesvár 

214. 
Szana-Silberstein 
Zsigmond 

1870–
1929 

Temesvár 

215. Szánthó Geyza 
1875–
1948 

Hidegkút 

216. Székely László 
1877–
1934 

Nagyszalonta 

217. Szentkláray Jenő 
1843–
1925 

Törökbecse 

218. Tänzer Ernő 
1866–
1913 

Temesvár 

219. Tengler Johann 
1882–
1954 Újvár 

220. 
Terpinszky  
Vilmos 

1860–
1927 

Szeged 

221. Toró Tibor 
1931–
2010 

Énlaka 

222. Trăilescu Cornel 1926–? Temesvár 

223. 
Ungureanu 
Emanoil 

1846–
1929 Temeskenéz 

224. 
Unterreiner  
József 

1886–
1929 Grabác 

225. 
Unterweger 
Lothar 

1880–
1949 

Brăila 

226. Vámos Zoltán 
1936–
2001 

Temesvár 

227. Valentin Anton 
1898–
1967 

Új-Arad 

228. 
Várady Lipót 
Árpád 

1865–
1923 Temesvár 

229. Vargits Imre 
1834–
1904 Temesvár 

230. Vogl Imre 
1905–
1971 

Temesvár 

231. Volk Michael 
1864–
1940 

Gyertyámos 
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1. ACZEL, Otto 

 
Cím/rang: dr. 
Születési hely: Nagykomlós, Te- 
mes megye 
Születési év: 1929 
Halálozási hely: Nürnberg, Né- 
metország 
Halálozási idő: 2010 

Tevékenységi terület: természettudomány, publicista 

Szakma/beosztás: fizikus, természettudományi szak- 
író, egyetemi tanár 
Tudományos fokozat: 1970 természettudományok 
doktora 
Díjak, kitüntetések: 1986 a Román Tudományos Aka- 
démia Dragomir Hurmuzescu-díja 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: temesvári Lenau Líceum, Lo- 
ga Líceum, temesvári Tudományegyetem 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár  
Intézmény(ek) – ahol alkotott: temesvári Tudomány-
egyetem 
Életútleírás: oktatói pályáját a temesvári Tanárkép-
ző Főiskola fizika tanszékén kezdte 1951-ben. Ké-
sőbb 1959-ben politikai okokból el kell hagynia a 
tanszéket, temesvári középiskolákban tanított. 
1962–1989 között a temesvári Tudományegyetem 
Fizika karának tanára, pályája végén professzor. 
1989-ben kivándorolt Németországba, ahol Nürn-
bergben élt. Itt a bánsági németek kulturális érté-
keit szolgálta előadásaival és írásaival. Irodalom-
mal Temesváron kezdett foglalkozni. 
Fő művei: szakcikkek és szakkönyv (a fémek bel-
ső szerkezetét kutatta), illetve irodalmi alkotásai 
(Das Haar in der Suppe – Unernste Gedichte für  
ernste Leser, 1996, Mirton Kiadó Temesvár; társ-
társszerzője a Wenn der Heil’ge Abend naht című  
antológiának (2008, R.G.Fischer-Verlag Frankfurt/ 
Main). 

2. AMBRÓZY Andor (Vetter Andor) 
 
Cím/rang: báró 
Születési hely: Temesgyarmat, Temes megye 
Születési év: 1878 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1932 
Tevékenységi terület: politika, közélet 
Szakma/beosztás: pártvezető, egyesületi és egyházi 
vezető 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesgyarmat, Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: Országos Magyar Párt, 
romániai Evangélikus Lutheránus Egyház 
Életútleírás: Br. Ambrózy Bélának törvényes utó-
da nem született, ezért 1887. március 5-én örök-
be fogadta a kilencesztendős Vetter Andort, aki-
re a hivatalos fórumok jóváhagyásával átruházta 
családi nevét, előnevét, bárói rangját és címerét. 
Ambrózy Andor az 1920-as években az Országos 
Magyar Párt bánsági tagozata elnöke és országos 
alelnöke volt, 1927-ben megválasztották az Evan-
gélikus Lutheránus Egyház egyházkerületi felügye-
lőjének, vagyis az egyházkerület világi elnökének. 
Komoly érdemeket szerzett a temesvári Magyar 
Ház felépítésében. Méltónak bizonyult nagynevű 
örökbefogadójához. Szülőfalujában gazdálkodott, 
gőzmalmot működtetett, ugyanakkor a kolozsvári 
Takarékpénztár és Hitelbank temesvári fiókjának 
az elnöke volt. Az Európai Nemzetiségi Kong-
resszuson, Jakabffy Elemér mellett, képviselte az 
erdélyi magyarságot. 
Fő művei: közéleti tevékenysége.  

 

3. BARBU, Filaret  
 
Születési hely: Lugos 
Születési év: 1903 
Tevékenységi terület: zeneművészet 

 
 

 
 

Neves személyiségek  

 

jegyzéke 
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Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1984 
Szakma/beosztás: zeneszerző, zenetanár, zene-
kritikus 
Iskolák – helységek: Lugos, Karánsebes, Bécs 
Iskolák – intézmények: általános iskola Lugos, líce-
um Karánsebes, zenei tanulmányok (hegedű és el- 
lenpont) a bécsi Új Konzervatóriumban 
Helység(ek) – ahol alkotott: Lugos, Temesvár, Buka-
rest 
Életútleírás: Bécsből hazatérve 1926-ban létrehoz-
ta a Bánsági Román Kórusok és Rézfúvós Zene-
karok Egyesületét, amely 160 kórust és 40 zene-
kart egyesített, plusz 14-et Bánság szerbiai olda-
láról. Ekkora zenei mozgalom szakmai támoga-
tására szaklapot indított (Revista corurilor și fan-
farelor din Banat), illetve egy sor kulturális lap-
nak volt a munkatársa. Karvezetőként lugosi (a 
román dalegylet kórusa, a német dalegylet kóru-
sa), majd temesvári (a vasutasok Lyra kórusa) da-
lárdákat vezetett. A 40-es évek végén Bukarestbe 
került a minisztériumba zenei előadónak, és itt az 
1. Sz. Zenelíceumnak volt közben a tanára. Ze-
neszerzőként kórusműveket, operettet, népope-
rát komponált. 
Fő művei: operettek (Ana Lugojana, 1950; Plutașul de 
pe Bistrița, 1955; Târgul de fete, 1964; Ciocârlia, 1966), 
szimfonikus művek, kórusművek. 

 
4. BALLENEGGER Róbert 

 
Cím/rang: dr. 
Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1882 
Halálozási hely: Budapest 
Halálozási idő: 1969 
Tevékenységi terület: tudomány 
Szakma/beosztás: agrogeológus, tudományos szakíró 
Tudományos fokozat: mezőgazdasági tudományok 
doktora (1959). 
Díjak, kitüntetések: a Magyarhoni Földtani Társulat 
Szabó József-díj – 1918, tiszteletbeli doktori cím, 
Kossuth-díj (1957) 
Tagság: az Állandó Központi Talajjavító Bizottság 
tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Talajtani 
és Agrokémiai Bizottságának több éven át elnö-
ke. Meghívott vendégprofesszor volt az USA-ban 
és Franciaországban mint nemzetközi hírű tudós. 

Iskolák – helységek: Budapest 
Iskolák – intézmények: budapesti Tudományegyetem 
Életútleírás: 1900–1905 között a budapesti Tudo-
mányegyetemen folytatott tanulmányokat 
Fő művei: A termőföld (Budapest, 1921), Talajmű-
velés és talajjavítás (Bp., 1924), Bevezetés a növények 
életvegytanába (Pécs, 1934), Talajvizsgálati módszer-
könyv (Mados Lászlóval, Bp., 1953), Talaj- és trágya-
vizsgálati módszerek (Bp., 1962), A magyar talajtani 
kutatás története 1944-ig (Finály Istvánnal, Bp., 1963) 

 
5. BĂRGLĂZAN, Aurel 

 
Születési hely: Felsőporumbák, Szeben megye 
Születési év: 1905 
Halálozási hely: Temesvár 

Halálozási idő: 1960 
Tevékenységi terület: technika, 
közélet 
Szakma/beosztás: elektrome-
chanikus mérnök 
Tagság: 1955. július 2-től leve-
lező tagja volt a Román Aka-
démiának. 
Iskolák – helységek: Temesvár, 
Balázsfalva, Nagyszeben és 
Brassó  

Iskolák – intézmények: általános iskola Balázsfalván 
és Brassóban, középiskola Nagyszebenben, egyete-
mi tanulmányok a Temesvári Politechnikán. 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: 1928-ban tanársegéd-
ként kezdett dolgozni a temesvári Műegyetemen, 
végigjárta az egyetemi karrier lépcsőfokait, 1941-
től professzor. A Gépészmérnöki Kar dékánja, 
éveken át tanszékvezető, doktorátusvezető.  
Fő művei: a hidraulikus gépek romániai kutatásá-
nak az elindítója, szakmai közleményei (70-nél is 
több) többnyire az egyetem tudományos folyóira-
tában jelentek meg. 1932–1959 között 8 szakköny-
ve jelent meg. 

 
6. BEKE Zoltán 

 
Születési hely: Fehértemplom, ma: Vajdaság, Szerbia 
Születési év: 1911 
Halálozási hely: Temesvár 
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Halálozási idő: 1994 
Tevékenységi terület: sport 
Szakma/beosztás: futballista 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Helység(ek) – ahol alkotott: Szörényvár/Turnu-Seve-
rin, Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: Temesvári Kinizsi, FC 
Ripensia csapata.  
Pályafutása: a Temesvári Kinizsi csapatában kezd-
te a labdarúgást. 1931–1940 között a Temesvári 
Ripensia együttesében szerepelt, ahol négy bajnoki 
címet szerzett a csapattal. 1942–1943 között és az 
1946–1947-es idényben a turnu-severini CFR játé-
kosa volt. Az 1943–1944-es idényben a Kolozs-
vári KAC csapatával magyar bajnoki bronzérmet 
szerzett. 1931 és 1938 között hat alkalommal sze-
repelt a román válogatottban. Részt vett az 1934-
es olaszországi világbajnokságon. 1931–1938 kö-
zött román válogatott. 
Fő eredménye: 1932–1938 között csapatával négy-
szer román bajnok, kétszer Román-kupa-győztes. 

 
7. BITTENBINDER, Franz 

 
Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1927 
Halálozási hely: Hannover, 
Németország 
Halálozási idő: 2007 
Tevékenységi terület: művé-
szet 
Szakma/beosztás: grafikus, ka-
rikaturista, akvarellfestő, va-
lamint könyvillusztrátor 

Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: Banatia Német Középiskola 
Temesvár 
Helység(ek) – ahol alkotott: Oroszország, Temesvár 
Fő művei: karikatúrák, Temesvár épületeinek rajzai, 
bánsági és hannoveri tájképek. 

 
8. BLASKOVICS, Adalbert 

 
Cím/rang: dr. 
Születési hely: Oravicabánya, Krassó-Szörény megye 
Születési év: 1895 
Halálozási hely: Resicabánya 

Halálozási idő: 1981 
Tevékenységi terület: vallástudomány 
Szakma/beosztás: egyetemi tanár 
Tudományos fokozat: 1919 a teológia doktora 
Iskolák – helységek: Temesvár, Bécs 
Iskolák – intézmények: teológiai tanulmányok Te-
mesvár, teológiai tanulmányok Bécs 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: temesvári Banatia, te-
mesvári katolikus papnevelde 
Életútleírás: 1913–1917 teológiai tanulmányok Te-
mesvár, 1917–1918 teológiai tanulmányok Bécs-
ben. 1935–1937 vallástanár a temesvári Banatiá-
ban, 1937–1943 teológiatanár a katolikus Teológi-
ai Szemináriumon. 
Fő művei: valláserkölcsi lapok szerkesztése. 

 
9. BLASKOVICS, Franz 

 
Születési hely: Anina, Kras-
só-Szörény megye 
Születési év: 1864 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1937 
Tevékenységi terület: közélet 
Szakma/beosztás: püspö-
ki helynök, szenátor 
Tagság: a Sváb Autonó-
miapárt egyik alapítója 
Iskolák – helységek: Oravi-

cabánya, Temesvár, Bécs 
Iskolák – intézmények: oravicabányai általános isko-
la, Piarista Gimnázium Temesvár, teológiai tanul-
mányok Pázmáneum Bécs 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Bukarest 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: Sváb Központi Bank, 
bukaresti szenátus, temesvári püspökség 
Életútleírás: 1921-től a Sváb Központi Bank igaz-
gatója, pápai prelátus, 1926–1927 között szenátor 
Bukarestben, 1931-től haláláig általános püspöki 
helynök Temesváron. 
Fő művei: közéleti munkássága. 
 

10. BOBOC, Nicolae  
 
Születési hely: Marosillye, Hunyad megye 
Születési év: 1920 
Halálozási hely: Temesvár 
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Halálozási idő: 1999 
Tevékenységi terület: zeneművészet 
Szakma/beosztás: karmester, zeneszerző, igazgató 
Tagság: a román Zeneszerzők és Muzikológusok 
Szövetségének a tagja 
Díj: érdemes művészi titulus, a Zeneszerzők Szö-
vetségének díja egy népzenei tárgyú kötetéért (Mo-
tivul mioritic în lumea colindelor, 1985) 
Iskolák – helységek: Déva, Bukarest 
Iskolák – intézmények: dévai líceum, bukaresti Ze-
neművészeti Konzervatórium és párhuzamosan a 
bukaresti tudományegyetemen pszichológiát hall-
gatott – 1947-ben diplomázott. 
Helység(ek) – ahol alkotott: Bukarest, Arad, Temesvár 
Életútleírás: zenetanár volt bukaresti líceumokban, 
majd Aradra helyezték, ahol akkor indult a helyi 
filharmónia szervezése. Aradon tanított is a Moise 
Nicoară Líceumban, valamint a városi zeneisko-
lában.  

A frissen létrehozott filharmónia első igazga-
tója (1948–1959) és karmestere. Ezután Temes-
várra költözött, ahol a Banatul Filharmónia ve-
zető karmestere lett, közben a temesvári Opera-
ház karnagya, illetve később, 1963 és 1964 között 
az intézmény igazgatója. Az Operaház sikeres kor-
szaka volt ez, sikeres külföldi turnékkal.  

1982–1987 között ismét az aradi filharmóniá-
nál tevékenykedett, majd a temesvári Tudomány-
egyetem Zenei Fakultásának 1990 utáni létreho-
zásával itt tanított. 
Fő művei: jelentősek szimfonikus és vokálszimfo-
nikus művei. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

11. BODROSSY Félix  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1920 
Halálozási hely: Budapest 
Halálozási idő: 1983 
Tevékenységi terület: művészet 
Szakma/beosztás: filmrendező, 
operatőr 
Díj: Balázs Béla-díjas (1971), ér-
demes művész (1981). 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: Kovács és Faludi Film-
vállalat, Független Híradó, Híradó és Dokumen-
tumfilm Gyár 
Életútleírás: 1938-ban a Kovács és Faludi Filmvál-
lalatnál gyakornok, laboráns, majd segédoperatőr. 

A II. világháború idején két esztendeig haditudósí-
tóként szolgált. 1941-ben készítette első rövidfilm-
jét. 1947–1948-ban a Független Híradó munkatár-
sa, 1949-től a Híradó és Dokumentumfilm Gyár 
alkalmazottja, 1950-től rövidfilm-operatőr, majd 
rendező. 1956–1962 között játékfilmek felvételeit 
készítette, majd ismét visszatért a rövidfilm mű-
fajához, elsősorban rendezőként.  

Fokozott technikai érdeklődését jelzi találmá-
nya, a Polanimacion-eljárás és a plasztikus film-
mel folytatott kísérletei. Erről írt A plasztikus film 
című könyvében. Három ilyen filmet forgatott kü-
lönleges optikai előtéttel, amelyeket speciális szem-
üveggel kellett megtekinteni. Ezen munkáit a vetí-
tés céljaira átalakított Toldi Moziban mutatták be. 

– I. f. Gyapot (1950, rövid, operatőr); Állatker-
ti séta (1951, rövid, plasztikus, rendező és forgató-
könyvíró Győrffy Józseffel); Artistavizsga (1951, rö-
vid, plasztikus, rendező, forgatókönyvíró Győrffy 
Józseffel); Téli rege (1953, plasztikus, rövid, rende-
ző, operatőr Farkas Kálmánnal); Herend (1954, 
operatőr); Terülj, terülj, asztalkám! (1956, közép-
méretű játék, rendező, operatőr); Játék a szerelem-
mel (1957, operatőr); Fapados szerelem (1959, Hegyi 
Barnával operatőr); Májusi fagy (1961, operatőr); 
Víkendsziget (1965, rövid, rendező, író, operatőr); 
Aréna (1968, rövid, operatőr); Trilógia (1970, pola-
nimációs, rendező, író, operatőr); Játsszunk Istent! 
(1975, rövid, rendező); Óriások és törpék (1980); Nem-
csak kalitkában (1982, rövid, rendező, író); A háló-
zat (1982) 
Fő művei: A plasztikus film (1953) című könyve. A  
Polanimacion-eljárás feltalálója. 27 filmet rende-
zett, további 8 filmben operatőrként dolgozott. 

 
12. BRAUN Dezső 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1894 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1940 
Tevékenységi terület: zeneművészet 
Szakma/beosztás: karmester, zenekritikus, zenetör-
ténész 
Tagság: a temesvári Zenebarátok Szövetségének 
volt a tagja (1913-tól) 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: temesvári Főreálgimnázium,  
mellette zenét tanult nagybátyja, Járosy Dezső irá-
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nyítása mellett. 1925-ben olaszországi tanulmány-
utat tett. 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Életútleírás: középiskolai tanulmányai után bank-
hivatalnok Temesváron; 14 évesen a székesegyház 
zenekarában hegedült. 1924-től a székesegyház má-
sod-, 1930-tól haláláig főkarnagya. 1928-ban a Te-
mesvári Dalkör karmesterévé választották. Fele-
lős szerkesztője és zenekritikusa volt a Temesvári 
Hírlapnak (1923–1939), belső munkatársa a Ké-
pes Futárnak.  

Tanulmányait, cikkeit, kritikáit az Esti Lloyd, 
Friss Újság, Komédia, Katolikus Egyházi Zene-
közlöny, Színházi Újság is közölte.  
Fő művei: Járosy Dezső élete és működése (Temesvár, 
1932); Bánsági rapszódia (Történeti képek a Bán-
ság zenei és színpadi múltjából, Temesvár, 1937). 

 
13. BRAUN, Johann Bruno 

 
Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1905 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1968 
Tevékenységi terület: művészet 
Szakma/beosztás: hegedűkészítő, zenész 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: 1915–1919 polgári iskola Te-
mesvár, 1919–1922 Kereskedelmi Iskola Temes-
vár, 1923–1926 között hegedűkészítést tanul 
Helység(ek) – ahol alkotott: Brassó, Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: Furnérgyár Brassó, Ti-
mişul/Temes Szövetkezet 
Életútleírás: 1932-ben átadja a vállalkozást öccsé-
nek, és a furnérgyár társtulajdonosa Brassóban, 
1946-ban hazatér Temesvárra, és ütőhangszere-
ket javít a Timişul szövetkezetben. 
Fő művei: hegedűket készít, hírességeknek is kü-
lön rendelésre. 

 
14. BROSCH-AARENAU, Theodor von 

 
Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1869 
Halálozási hely: Bécs 
Halálozási idő: 1944 
Tevékenységi terület: közélet 

Szakma/beosztás: osztrák tábornok (vezérőrnagy)
Iskolák – helységek: Temesvár, Budapest 
Iskolák – intézmények: temesvári Piarista Gimná-
zium, hadmérnöki tanulmányok Bécsben 
Helység(ek) – ahol alkotott: Bécs. 
Életútleírás: Piarista Gimnázium Temesvár, Bécs-
ben hadmérnöki akadémia, 1895-ben hadnagy a 
hadmérnökségnél, és elindul a ranglétrán, a há-
ború elején ezredes, majd 1920-ban tábornok. Ek-
kor nyugdíjba vonult.  
Fő művei: katonai tevékenysége az I. világháború 
idején. 

 

15. BÜCHL Antal 
 
Születési hely: Detta, Temes megye 
Születési év: 1908 
Halálozási hely: München 
Halálozási idő: 1980 

Tevékenységi terület: tudomány 
Szakma/beosztás: helytörténész 
Iskolák – helységek: Temesvár, Bu-
karest, Kolozsvár 
Iskolák – intézmények: középiskola 
Temesvár, jog- és államtudomá-
nyi tanulmányok Bukarestben és 
Kolozsváron 

Helység(ek) – ahol alkotott: Detta, Gátalja, Temesvár 
Életútleírás: középiskolát Temesváron, jog- és ál-
lamtudományi tanulmányait Bukarestben és Ko-
lozsváron végezte, 1948-ig jogász Dettán, 1958-
ig tanár Gátalján, 1968-ig közgazdász Temesváron. 
Fő művei: A Bánságra vonatkozó gazdaság- és mű-
velődéstörténeti cikkeit a Korunk, Tibiscus, Könyv-
tári Szemle, Művelődés közölte. A Lépcsők (Te-
mesvár, 1977) című antológiában Adyról és Sza-
bolcskáról írt, a Korunk 1979-es Évkönyvében ta-
nulmányt közölt az 1848 előtti bánsági betelepe-
désekről. 

 
16. BÜCHL, Robert 

 
Születési hely: Detta, Temes megye 
Születési év: 1866 
Halálozási hely: Detta 
Halálozási idő: 1921 
Tevékenységi terület: technika, sport 
Szakma/beosztás: építészmérnök 
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Iskolák – helységek: Arad, Temesvár, Bécs, Budapest 

Iskolák – intézmények: gimnázium Arad, Temesvár, 
Bécs, Budapesti Műszaki Főiskola 
Helység(ek) – ahol alkotott: Lugos, Detta, Budapest, 
Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: temesvári Rapid Sport-
egyesület 
Életútleírás: 1878–1986 gimnázium Arad, Temes-
vár, Bécs, 1886–1992 Budapesti Műszaki Főisko-
la, 1894–1995 Lugoson építőmérnök, 1895–1921 
önálló építész Dettán. 
Fő művei: jelentős kő- és ásványgyűjtemény. 

 
17. BUCHMANN Károly 

 
Születési hely: Detta, Temes megye 
Születési év: 1885 
Halálozási hely: Budapest 
Halálozási idő: 1960 
Tevékenységi terület: tudomány, technika 
Szakma/beosztás: pedagógus, helytörténész 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: temesvári német Reálgimná-
zium, Művészeti Főiskola 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Kiel 
Életútleírás: 1894–1904 szegedi gimnázium, 1904–
1909 között filozófiát és hungarisztikát tanult a 
budapesti egyetemen.  

1911–1914 között Budapesten volt gimnázi-
umi tanár, majd a frontra került, a háború után 
Magyarországon maradt és Budapesten oktatott 
1940-ig. 
Fő művei: helytörténeti munkái – A dél-magyarországi 
telepítések története. I. Bánát. 1936, A Bánát kiváló 
férfijai, 1941.  

 
18. BUDING, Franz 

 
Cím/rang: dr. 
Születési hely: Nagyősz, Temes megye 
Születési év: 1908 
Halálozási hely: Bandol, Franciaország 
Halálozási idő: ? 
Tevékenységi terület: jog, sport 
Szakma/beosztás: ifjúsági teniszvilágbajnok 
Tudományos fokozat: a jogtudományok doktora 1931,  
Kolozsvár 

Díjak, kitüntetések: Arany Teniszütő-díj Aix en Pro-
vence-ben, Hannover teniszcsapatával Európa-ku-
pát nyert 
Iskolák – helységek: Temesvár, Strassburg, Bukarest, 
Kolozsvár 
Iskolák – intézmények: temesvári gimnázium 1918 és 
1926 között, majd jogi tanulmányok Strassburg-
ban 1926 és 1931 között, de Bukarestben és Ko-
lozsváron is tevékenykedett 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Lovrin, Ras-
tatt, Bandol 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: jogásziroda 
Életútleírás: 1932–1944 jogász Temesváron, Lov-
rinban. 1944-ben elmenekült, 1945-ben Rastatt-
ba költözött, társalapítója volt a romániai, jugo-
szláviai és magyarországi Bánsági Németek Bizott-
ságának. 1948-ban kivándorolt Argentínába, ahol 
a saját gyerekei tenisztanára lett, Peron kinevezte a 
legnagyobb argentin tenisziskola vezetőjévé.  

1957-ben visszatelepedett Európába és tenisz-
iskolát nyitott a francia Riviérán (Bandol). 
Fő művei: teniszedzői munkássága. 

 
19. COCHECI, Vasile 

 
Cím/rang: dr. 
Születési hely: Bâlteni, Gorj megye 
Születési év: 1922 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási év: 1996 
Tevékenységi terület: műszaki tudomány 
Szakma/beosztás: vegyészmérnök, egyetemi tanár, 
akadémikus 
Tagság: a Román Akadémia levelező tagjaként te-
vékenykedett 1991-től 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: 1933–1941-ig líceumi tanul-
mányokat folytatott Temesváron, 1941–1946 kö-
zött pedig a temesvári Műegyetemen volt egye-
temi hallgató 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: Temesvári Műegyetem, 
Vegyészeti Kar 
Fő művei: a vegyészeti kar alapítója volt, emellett  
a Műegyetem szakfolyóiratának (Buletinul știintific 
și tehnic al Institutului Politehnic Traian Vuia) volt a 
felelős szerkesztője, ugyanakkor víztechnológiai 
szakcikkek fűződnek a nevéhez. 
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20. CORNEA-IONESCU, Alma  

 
Születési hely: Budapest 
Születési év: 1900 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási év: 1977 
Tevékenységi terület: zeneművészet, zenetanítás 
Szakma/beosztás: tanár, főiskolai tanár, zeneszerző 
Tagság: a román Zeneszerzők és Muzikológusok 
Szövetségének tagja 
Iskolák – helységek: Budapest, Bécs 
Életútleírás: iskolai tanulmányait Budapesten végez-
te, majd Bécsben a Zenei és Művészeti Akadémi-
án (Anton Webern is tanára volt), illetve a Tudo-
mányegyetemen zenét tanult. Egész életét a zon-
gorának szentelte: tanárként, zeneszerzőként, el-
méleti szakemberként. 1922–1946 között a temes-
vári városi Konzervatórium tanára, 1946–1949 kö-
zött a Temesváron létrehozott Zene- és Dráma-
művészeti Intézet tanára, majd rövid zenei közép-
iskolai tanári tevékenység után 1950-től a temes-
vári Tanárképző Főiskola, majd Tudományegyetem 
zenei fakultásán tanított. 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: városi Konzervatórium 
Temesvár, temesvári Főiskola és Egyetem 
Fő művei: zongoraművek (szvit, variációk román té-
mára), kamaraművek (vonósnégyesre szvit, dara-
bok hegedűre és zongorára), illetve zongoratanítási 
módszertani munkái klasszikusak a zongorapeda-
gógusok számára. Zongorametodikája 1958–1974 
között 5 kiadást ért meg.  

 
21. CREŢU, Vasile Tudor 
 
Cím/rang: dr. 
Születési hely: Mákosfalva, Krassó-Szörény megye 
Születési év: 1938 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1989 
Tevékenységi terület: művészet 
Szakma/beosztás: folklorista, etnológus 
Tudományos fokozat: a filológia doktora 
Díjak, kitüntetések: Írók Szövetségének díja 1980, 
Tudományos Filmfesztivál-díj Velencében 1971 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: temesvári Tudományegyetem 

Filológia Kara (1967) 

Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: Temesvári Rádió, te-
mesvári Tudományegyetem Filológia Kar, oktató 
Fő művei: Ethosul folcloric Temesvár, Facla Kiadó, 
1980; Existenţa ca întemeiere: perspectivă etnologică Te-
mesvár, Facla Kiadó, 1988. Számos filmet készített. 

 
22. CRIŞAN, Ion 

 
Születési hely: Petre/Vladimirovac, ma: Vajdaság, 
Szerbia 
Születési év: 1913 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 2008 
Tevékenységi terület: művészet 
Szakma/beosztás: zeneszerző, karvezető, zenetanár 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: elemi iskola Temesvár, városi 
Zenekonzervatórium Temesvár 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: Zeneszerzők és Zene-
tudósok Romániai Szövetsége temesvári fiókjának 
titkára 
Fő művei: színpadi zene (Antropomorfism pantonime– 
opera, 1982; Scrisoare de la Rovine – opera, 1983; 
A XII-a Minune a Fecioarei Maria – kamaraopera 
1996), kantáták, a cappella művek, dalok. 

 
23. CUTEANU, Eugen  

 
Születési hely: Déva 
Születési év: 1900 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1968 
Tevékenységi terület: zeneművészet, zeneszerzés és 
oktatás 
Szakma/beosztás: tanár, hegedűművész 
Tagság: a Román Zeneszerzők Társaságának 1929-
től tagja 
Iskolák – helységek: Déva, Kolozsvár, Bécs 
Iskolák – intézmények: dévai általános iskola és első 
hegedűleckék, majd Kolozsváron az Unitárius Kö-
zépiskolába jár, és a városi Konzervatóriumban 
tanul hegedűt. Szülei kérésére orvosi egyetemre 
jelentkezik, de egy év múlva abbahagyja, és elvég-
zi az 1919-ben alapított kolozsvári Román Kon-
zervatóriumot. 
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Helység(ek) – ahol alkotott: Kolozsvár, Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: kolozsvári Zenekon-
zervatórium, temesvári városi Konzervatórium, 
temesvári Zeneművészeti kar és Filharmónia 
Életútleírás: 1919-ben majdnem egy időben iratko-
zott be a kolozsvári orvosi karra és a Zeneaka-
démiára, ahol 1923-banlett egy kolozsvári leány-
iskolában. Ekkor végzett, 1924-től zenetanár tar-
totta az első koncerteket saját műveinek bemuta-
tásával, sokat koncertezett szerte az országban. Így 
került el Temesvárra is, és a városi Konzervatóri-
um akkori vezetője, Sabin Drăgoi meghívta tanár-
nak Temesvárra. 1933-tól tanított a Konzervató-
riumban és a Piarista Gimnáziumban is. 1942-ben 
kamaraegyüttest alapított. A háború után is taní-
tott a Zenei Líceumban és a Főiskola Zenemű-
vészeti Karán, illetve folytatta a komponálást. 
Fő művei: zeneszerzői munkásságában jelentős a 
népzenei hatás, komponált kamaraműveket: (Sona-
ta în sol minor pentru vioară şi pian 1927, Andante pent-
ru vioară şi pian 1928, Improvizaţie pentru vioară şi pian 
1930, Variaţiuni pentru vioară şi pian 1931, Suita 
pentru cvartet de coarde pe teme populare 1944), zene-
kari munkákat (Concertul pentru vioară și  orchestră 1954 
şi Concertul pentru violă şi orchestră 1966, Poemul simfo-
nic Sarmisegetuza). 

 
24. CSATÁRY Miklós 

 
Cím/rang: dr. 
Születési hely: Bogáros, Temes megye 
Születési év: 1916 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 2008 
Tevékenységi terület: egyház, közélet 
Szakma/beosztás: pápai prelátus 
Tudományos fokozat: a teológia doktora 
Iskolák – helységek: Temesvár, Bécs 
Iskolák – intézmények: középiskola Temesvár, teo-
lógiai tanulmányok Pazmaneum Bécs, 1939-ben 
szentelték pappá. 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Bécs 
Életútleírás: segédlelkész az öthalmi, a dettai és a 
temesvár-gyárvárosi plébánián, majd plébános a 
temessági, 1972–1992 között a temesvár-újkisso-
sodai egyházközségben. 1990-ben pedig kanono-
ki címet kapott, 1991-ben II. János Pál pápa pre-
látusi címet adományozott neki. 

Fő művei: egyházépítő tevékenysége. 

 
25. DEBRECZENI István 

 
Születési hely: Nagyszalonta, Bihar megye 
Születési év: 1887 
Halálozási hely: Berettyóújfalu, Magyarország 
Halálozási idő: 1973 
Tevékenységi terület: egyház, irodalom 
Szakma/beosztás: püspökhelyettes 
Iskolák – helységek: Nagyszalonta, Debrecen 
Iskolák – intézmények: a középiskolát Nagyszalon-
tán járta, majd református teológiai tanulmányo-
kat folytatott Debrecenben 
Helység(ek) – ahol alkotott: Nagyszalontán és Temes-
váron 
Életútleírás: Nagyszalontán született. Édesanyja ré-
vén „atyafiságos rokonságban” volt a költő Arany 
Jánossal. Debrecenben szerzett református lelki-
pásztori képesítést. Lelkipásztori szolgálatát szü-
lővárosában kezdte, Arany János vejének, Szél 
Kálmán esperes segédlelkészeként. 1914–1925 kö-
zött parókus lelkipásztor volt Nagyszalontán. 
1925–1935 között a szatmári „Láncos-templom” 
lelkipásztora volt. Sulyok István püspök tanácsá-
ra megpályázta a Szabolcskáék távozása nyomán 
megüresedett temesvári lelkészi állást, 1936-ban 
iktatták be. 1948-ban Arday Aladár nagyszalon-
tai lelkipásztort választották püspökké, aki 1950-
ben Nagyváradra költöztette a püspöki hivatalt. 
Első helyettese, vagyis a lelkészi főjegyző-püspök-
helyettes Debreczeni István volt. 1959-ben nyug-
díjba vonult, évek múltán sikerült fiához áttele-
pülnie Magyarországra. 1973-ban hunyta le örök-
re a szemét Berettyóújfaluban, Debrecenben te-
mették el. 
Fő művei: egyházépítő tevékenysége. Mindemellett 
Arany Jánosról szóló tanulmányok jelentetett meg 
a nagyváradi Magyar Szóban (1919-ben), a nagy-
kőrösi Arany Társaság Évkönyveiben (1928-ban), a 
Nyugatban (1932-ban) és számos romániai ma-
gyar napilapban.  

Arany Jánossal kapcsolatos munkákat is kö-
zölt: A nagyszalontai Arany Emlékegyesület története. 
1882–1912 (Nagyszalonta, 1913-ban), A nagysza-
lontai Arany Múzeum története és katalógusa (Szatmár, 
1932-ben), Arany János lelkivilága (Temesvár, 1937-
ben), Arany János hétköznapjai (Budapest, 1968-ban). 
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26. DÉCHY Mór  
 
Cím/rang: dr. 
Születési hely: Pest 
Születési év: 1851 
Halálozási hely: Budapest 
Halálozási idő: 1917 
Tevékenységi terület: földrajz, alpinizmus 
Szakma/beosztás: egyetemi tanár, akadémikus 
Iskolák – helységek: Temesváron, Pesten, Bécsben, 
Budapesten 
Iskolák – intézmények: temesvári Piarista Gimnázi-
um, budapesti és bécsi egyetem 
Helység(ek) – ahol alkotott: Budapest, Temesvár, 
Odessza 
Díjak, kitüntetések: a Magyar Tudományos Akadé-
mia 1909-ben levelező tagjává választotta.  

Tiszteletbeli taggá fogadták a párizsi, berlini, 
római, brüsszeli, amszterdami és madridi földrajzi 
társaságok. Számos szervezet fogadta tagjai sorá-
ba, a londoni Royal Geographical Society, a Club 
Alpin Francais, a Club Alpino Italiano, a magyar-
országi Kárpát Egyesület, valamint az Erdélyi Kár-
pát Egyesület.  
Életútleírás: Vasúttervező mérnök édesapja az or-
szágot járta, az ifjú Déchy több helyen végezte 
iskolai tanulmányait, többek között Temesváron 
és Pesten, a helyi Piarista Gimnáziumokban. 

Egyetemi tanulmányait Bécsben és Pesten vé-
gezte, jogot, geológiát és földrajzot tanult. A bé-
csi évek alatt szerette meg véglegesen a hegymá-
szást. 1871-ben megmászta a Jungfraut (4158 m), 
és elsőként a 4556 m-es Monte Rosát. Szintén 1871-
ben első magyarként feljutott Európa legmagasabb 
csúcsára, a Mont Blancra (4807 m), 1874-ben hete-
dik hegymászóként érte el a Kárpátok legmaga-
sabb pontját, a 2654 m-es Gerlachfalvi csúcsot. 
A Magas-Tátrában róla van elnevezve a Tátra-csúcs 
2523 m magas délkeleti mellékcsúcsa.  

1872-ben részt vett a Magyar Földrajzi Társa-
ság megalapításában, amelynek választmányi tagja 
élete végéig. 1884-ben feleségül vette Steinberg 
Paulinát, egy jómódú odesszai bankár lányát, és 
a Fekete-tenger partján található Odesszában tele-
pedett le. 1884-ben vezette első expedícióját a Kau-
kázusba, a hegyóriásba hétszer tért még vissza. 

Felhívta a figyelmet a természetvédelem fon-
tosságára, és sürgette Magyarország első nemzeti 
parkjának létrehozását.  

Fő művei: Kaukázusi utazásainak gazdag néprajzi 
és természetrajzi gyűjteményét a magyar Néprajzi 
Múzeumnak és a Földtani Intézetnek adományoz-
ta. Gazdag könyvtárát a debreceni Kossuth Lajos 
Tudományegyetem Földrajz Intézete őrzi. 
 

27. DÉZNAI Viktor  
 
Cím/rang: dr. 
Születési hely: Arad 
Születési év: 1884 
Halálozási hely: Kolozsvár 
Halálozási idő: 1968 
Tevékenységi terület: tudomány, irodalom 
Szakma/beosztás: urbanológus, egyetemi tanár 
Tudományos fokozat: a bölcsészet doktora 1910 
Iskolák – helységek: Arad, Budapest, Párizs 
Iskolák – intézmények: aradi gimnázium, egyetem 
Budapesten és a párizsi Sorbonne-on. 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Kolozsvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: temesvári Főreálgim-
názium, temesvári Zsidó Líceum, kolozsvári Bo-
lyai Egyetem 
Életútleírás: a gimnáziumot Aradon végezte, egye-
temi tanulmányait Budapesten kezdte el, a pári-
zsi Sorbonne-on fejezte be, bölcsészdoktori címet 
szerzett. 1907-től a temesvári Állami Főreáliskola 
helyettese volt, majd 1911-től rendes tanára, majd 
a Munkásgimnázium igazgatója. Az I. világhábo-
rú előtt kezdte el várostudományi tanulmányait, 
s ez irányú kutatásainak 1912-ben az urbanológia 
nevet adja; a kifejezést a külföldi szakirodalom is 
átvette, kiegészítve urbanisztikával, vagyis a város-
tudomány technikai alkalmazásával.  

A világ elvárosiasodásának, a város és a hábo-
rú viszonyának és a nagyvárosok fejlődésének prob-
lémái foglalkoztatták. Ilyen témájú cikkei, tanulmá-
nyai jelentek meg a Temesvári Hírlapban, a Világ-
ban, a Független Újságban, az Ifjú Keletben, a Kéz-
iratban, az Új Keletben, a Huszadik Században és 
a Korunkban. 1948-tól 1950-ig a kolozsvári Bo-
lyai Tudományegyetemen tanított, s egyidejűleg a 
Műegyetem Urbanisztikai és Városrendészeti tan-
székének a tanára volt. 1958-ig a Román Akadé-
mia kolozsvári kutatóintézetének könyvtárában te-
vékenykedett. Állami megrendelésre megírta Ko-
lozsvár urbanisztikai történetét. 
Fő művei: 1932-es jelentős munkái a Temesváron 
megjelenő A lakás fejlődése az utolsó 100 évben, vala-
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mint a Brüsszelben közölt L'urbanisation du monde 
című tanulmány. Vejével, Gárdonyi István temes-
vári újságíróval közösen írt, A D-terv című tudo-
mányos-fantasztikus regénye 1938-ban a pozso-
nyi Prager Könyvkiadó égisze alatt a temesvári Hu-
nyadi Nyomda betűivel jelent meg. 1946-ban adta 
ki kétkötetes könyvét a Szovjetunióról. 

 
28. DICK, Josef 

 
Cím/rang: dr. 
Születési hely: Orczyfalva, Temes megye 
Születési év: 1899 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1973 
Tevékenységi terület: tudomány, technika 
Szakma/beosztás: gyógyszerész, egyetemi tanár 
Tudományos fokozat: a természettudományok dok-
tora Bukarest, 1928 
Iskolák – helységek: Temesvár, Kolozsvár 
Iskolák – intézmények: temesvári Gimnázium, gyógy-
szerészet Kolozsvár 
Helység(ek) – ahol alkotott: Arad, Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: aradi német gyógyszer-
tár, temesvári Politechnika 
Életútleírás: 1919–1917 között a temesvári Gimná-
zium diákja volt, 1919–1924-ig gyógyszerészetet 
tanult Kolozsváron, 1928–1932 között gyógysze-
rész volt Temesváron, 1932–1933 tanított, 1937–
1949 között az aradi német gyógyszertár gyógy-
szerészeként dolgozott. 1949–1973 a temesvári 
Politechnikai Intézet docense, majd tanára volt az 
Ipari Vegyészet karon. 
Fő művei: létrehozta a Vegyészeti és Gyógyszer-
gyártási laboratóriumot a Műszaki Egyetemen, és 
számos tudományos munka szerzője volt.  

 
29. DJORDJEVIĆ, Petar/Perica 

 
Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1903 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1972 
Tevékenységi terület: zene, oktatás 
Szakma/beosztás: karvezető, tanár 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: Városi Zenekonzervatórium 
Temesvár 

Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: zenetanár volt a te-
mesvári Szerb Líceumban, Zora Énekkar, Temes-
vári Szerb Kórusok Szövetsége, temesvári püspö-
ki székesegyházi szerb-ortodox kórus 
Fő művei: kórusvezetői tevékenysége. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

30. DOBAY István  
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

Születési hely: Újszentes, Temes megye 
Születési év: 1909 
Halálozási hely: Marosvásárhely 
Halálozási idő: 1994 
Tevékenységi terület: sport 
Szakma/beosztás: válogatott futballista  
Iskolák – helységek: Temesvár 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Medgyes, Kons-
tanca, Marosvásárhely 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: Ripensia Temesvár, ro-
mán labdarúgó-válogatott 
Életút: tízévesen, 1920-ban kezdett sportolni. A 
T(emesvári)A(tlétikai)C(lub) atlétikai és labdarú-
góedzéseit látogatta. 1924-ben a Temesvári Uni-
rea CFR felnőttcsapatában 15 évesen játszott elő-
ször. 1927-ben az Unirea CFR egyesült a Banatul 
Sportklubbal. A Banatul SK egyik legjobb játéko-
sa Dobay István volt, az 1928–1929-es idényben 
a kerületi bajnokság első helyén végzett, és az or-
szágos bajnok címért folyó vetélkedőben az elő-
döntőig jutott el. Románia első profi futballklub-
ja, a Ripensia szervezői kérésére a kor hazai leg-
jobb játékosait szerződtető csapat tagja lett, mely-
nek színeiben 1930 és 1940 között játszott. Az A 
osztályú bajnokságban összesen 130 góllal járult 
hozzá a Ripensia sikereihez, amely jórészt neki 
köszönheti, hogy négyszer országos bajnoki címet 
(1932–1933, 1934–1935, 1935–1936 és 1937–1938)  
és kétszer Románia-kupát (1933–1934 és 1935–
1936) nyert. Románia válogatottjának oszlopos 
tagjává vált, 1930 és 1939 között 41 mérkőzésen 
játszott a román válogatottban, és 20 gólt lőtt. A 
román válogatottal részt vett két világbajnoksá-
gi döntő tornán (1934, 1938) és öt Balkán-bajnok-
ságon (1932, 1933, 1934, 1935 és 1936). 

Az 1933. és az 1936. évi Balkán-bajnokság a 
román együttes győzelmével fejeződött be. 1945-
ben Medgyesre költözött, ahol a Kares játékosa-
ként és edzőjeként tevékenykedett, amely irányí-
tásával az A osztályú bajnokságba került.  
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1948 tavaszáig játszott, majd edzőként dolgo-
zott (1948–1949: Konstancai CFR és Dezrobirea; 
1950–1952: Marosvásárhelyi Locomotiva; 1953-
ban a Medgyesi Flacăra; 1954-ben Bukaresti Di-
namo; 1955–1957-ig Bukaresti Steaua; 1958-ban 
Aradi UTA; 1959-ban Kolozsvári CFR). Egész-
ségi okok miatt 1960-ban befejezte edzői tevé-
kenységét. Marosvásárhelyen telepedett le, itt tá-
vozott az élők sorából. 
Fő műve: Négyszer (1932–1933, 1933–1934, 1934–
1935 és 1936–1937) hódította el a Románia gólki-
rálya címet. 

 
31. DRĂGOI, Sabin 

 
Születési hely: Marosszeleste / Seliște, Arad megye 
Születési év: 1894 
Halálozási hely: Bukarest 
Halálozási idő: 1968 
Tevékenységi terület: zeneművészet 
Szakma/beosztás: zeneszerző, zenetanár, egyetemi 
tanár, akadémikus  
Tudományos fokozat: a Román Akadémia levelező 
tagja (1955) 
Iskolák – helységek: Arad, Kolozsvár, Bukarest, Prága 
Iskolák – intézmények: aradi tanítóképző, kolozsvá-
ri, bukaresti és prágai Zeneakadémia 
Helység(ek) – ahol alkotott: Déva, Temesvár, Bukarest 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: városi Konzervatórium 
Temesvár, bukaresti Zeneakadémia  
Életút: 1908-ban az általános iskola elvégzése után 
beiratkozott az aradi tanítóképzőbe, ott kezdte el 
zenei tanulmányait. A tanítói diploma mellé zenei 
bizonyítványt is kapott.  

1920-ban a kolozsvári Zeneakadémiára iratko-
zott, majd átiratkozott Bukarestbe. Innen ösztön-
díjjal Prágában tanult tovább. Dévára került he-
lyettes zenetanárnak, innen 1924-ben Temesvárra 
került, kinevezték a városi Konzervatórium taná-
rának, majd igazgatójának. Közben népzenét gyűj-
tött. Bemutatták operáját: a Năpasta (Rágalom) Cara-
giale színdarabja alapján, ezzel országosan ismert-
té vált (1928). Megírta Bélinc falu zenei monográ-
fiáját (1942), a zenei anyag alapján dalokat kom-
ponált. 1946-ban a frissen létrehozott temesvári 
Zene- és Drámaművészeti Akadémia tanára és rek-
tora lett. 1950-ben Bukarestbe helyezték, az otta-

ni Zeneakadémiára és az Országos Folklór Inté-
zet igazgatója lett. 
Fő művei: a román operairodalom legjelentősebb 
alakja (5 operát komponált), több szimfonikus mű-
vet (Petrecere populară, Divertisment rustic, Rapsodia bă-
nățeană, Concert pentru pian și orchestră, Dansuri sim-
fonice: Ce aude Murășul), zongoradarabokat, kama-
razenét és filmzenét is. 

 
32. ENDRESZ György 

 
Születési hely: Perjámos, Te-
mes megye 
Születési év: 1893 
Halálozási hely: Róma 
Halálozási idő: 1932 
Tevékenységi terület: a közélet és 
a technika 
Szakma/beosztás: pilóta, repü-
lőoktató 
Díjak, kitüntetések: Endresz Györgyről halála után 
Budapest belterületén teret és utcát neveztek el; a 
XIX. kerületben ma is a nevét utca viseli. Bicske 
határában emlékoszlop és egy sportrepülő egye-
sület is őt idézi. 2005: a felcsúti általános iskola 
felvette az Endresz György nevet. 2006: az em-
lített emlékkő közelében új emlékmű felavatásá-
ra került sor, Egerben és Pécsett is utcát nevez-
tek el róla. 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: Temesvári Kadétiskola 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: Aero Express, Aero-
Szövetség 
Életútleírás: Az I. világháborúban a 64. repülőszá-
zad pilótájaként vett részt, több kitüntetést kapott, 
mint hadipilóta négy elismert légi győzelme volt. 

1921 szeptemberében főhadnagyi rendfokozat-
ban részt vett a Prónay Pál nevével fémjelzett nyu-
gat-magyarországi nemzeti felkelésben. Ezt köve-
tően az Aero Express, majd a német Junkers-mű-
vek pilótája, később az Aero Szövetség oktató-
tisztje volt. 
Fő műve: 1931. július 15-én 26 óra 20 perc alatt 
Harbour Grace-ből (Újfunland, Kanada) az At-
lanti-óceánon át leszállás nélkül Bicskéig 5770 ki-
lométert repült a Justice for Hungary (Igazságot Ma-
gyarországnak!) elnevezésű repülőgéppel (navigá-
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tora Magyar Sándor volt). Endresz és Magyar a 
világon 15.-ként repülték át az óceánt. 

 
33. EVSEEV, Ivan 

 
Cím/rang: dr. 
Születési hely: Tulcea 
Születési év: 1937 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 2008 
Tevékenységi terület: irodalom, nyelvtudomány 
Szakma/beosztás: egyetemi tanár, nyelvész 
Tudományos fokozat: filológiából doktorált Temes-
váron (1971) 
Díjak, kitüntetések: díjak: Puskin (Moszkva, 1992), Eth-
nos (Bukarest, 1998), a Romániai Írószövetség Te-
mesvári Fiókjának különdíja (2005), a Temes Me-
gyei Prefektúra érdemoklevele (1996), az Oktatá-
si Minisztérium Opera Omnia-díja 
Tagság: A Lippai Oroszok Szövetségének tagja 
(1990–2008) 
Iskolák – helységek: Bukarest, Szentpétervár, Te-
mesvár 
Iskolák – intézmények: tanítóképző Bukarest, Mak-
szim Gorkij Főiskola Bukarest, Szentpétervári (ak-
kor Leningrád) Tudományegyetem szlavisztika szaka 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: a temesvári Tanárkép-
ző Főiskola, majd Tudományegyetem oktatója volt,  
1981-től pedig professzor 
Fő műve: szemantikai és folklorisztikai munkák fű-
ződnek a nevéhez, 1990 után szakszótárak, több 
mint 15 szakkönyv szerzője, több orosz író for-
dítója. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

34. FÁBIÁN Ferenc  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Születési hely: Galócás, Hargita megye 
Születési év: 1933 
Halálozási hely: Nagyvárad  
Halálozási idő: 1979 
Tevékenységi terület: színház, film 
Szakma/beosztás: színész, filmszínész 
Díjak, kitüntetések: állami kitüntetések, a Minden 
kényszer nélkül című román filmbeli alakításáért 
1973-ban ACIN-díjat kapott, A ménesgazda cím-
szerepéért 1977-ben, A trombitásért 1978-ban ní-
vódíjjal tüntették ki.  

Iskolák – helységek: Marosvásárhely, Kolozsvár 
Iskolák – intézmények: Marosvásárhelyen a Katoli-
kus Gimnáziumban és az Egészségügyi Szakkö-
zépiskolában végzett. Egyetemi tanulmányait Ko-
lozsváron kezdte, időközben a színészképző főis-
kolát Marosvásárhelyre költöztették, 1956-ban a 
Szentgyörgyi István Színművészeti Intézetben szer-
zett diplomát. 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Bukarest 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: temesvári Magyar Szín-
ház, magyar és román filmszerepek 
Fő műve: Znorovszky Attila szerint „nem szere-
pelt, játszott, hanem élt a színpadon, amikor Iz-
quierdo volt, amikor Biberach, Volpone, Záto-
nyi Bence, Ványa bácsi és Jámborlelkű Szent Fló-
rián alakját öltötte magára”. Közel száz színpadi 
és tizenhét filmszerepet játszott el. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

35. FALB Gyula 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1942 
Halálozási hely: Bukarest 
Halálozási idő: 2009 
Tevékenységi terület: sport 
Szakma/beosztás: tőrvívó 

Díjak, kitüntetések: 1967-ben Sportmester-, 1968-
ban Érdemes Sportmester-díj. 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: Magyar Líceum Temesvár 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Bukarest, Ulm, 
Dzsakarta, Indonézia 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: Törekvés Egyesület Te-
mesvár, Steaua Klub Bukarest 
Életútleírás: A Törekvés Egyesületben sajátította 
el a tőrvívás ábécéjét. 1961-ben Temesvárról Bu-
karestbe költözött, a Steaua csapatában folytatta 
tevékenységét. 1966-ban Párizsban első helyezett-
ként elhódította az Adrien Rommel Kupát. 1967-
ben a világbajnokságot nyert csapat tagja volt, 
részt vett a mexikói olimpián. A román váloga-
tott tagjaként ott volt az 1969-es havannai és az 
1970-es ankarai világbajnokságon. Aktív sporto-
lói pályafutásának befejezése után edzőként dol-
gozott. Kezdetben a Steaua klubnál, 1991 és 1997 
között a németországi Ulmban, 1998–1999-ben 
pedig Dzsakartában, Indonézia válogatottjának 
szakvezetőjeként végzett eredményes tevékeny-
séget. 
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Fő művei: Tőrvívásban 1960-ban és 1962-ben ezüst-, 
1958-ban és 1961-ben bronzérmet nyert. 1965–
1967 között sorozatban háromszor országos baj-
nok volt, 1969-ben és 1970-ben ezüst-, 1971-ben 
és 1972-ben bronzérmes volt, 1964-ben és 1968-
ban negyedik helyezést ért el.  
Világbajnoki címet szerzett Montrealban, jól sze-
repelt az Adrien Rommel Kupán, a román váloga-
tott tagjaként az 1969-es havannai és az 1970-es 
ankarai világbajnokságon bronzérmet szerzett, az 
1968. évi mexikóvárosi nyári Ötkarikás Játéko-
kon negyedik helyen zárt. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

36. FASCHING Antal 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Cím/rang: dr. 
Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1879 
Halálozási hely: Budapest 
Halálozási idő: 1931 
Tevékenységi terület: műszaki 
Szakma/beosztás: mérnök 
Tudományos fokozat: műszaki tudományok doktora 
Budapest (1906) 
Díjak, kitüntetések: a Mérnök Egylet aranyérme, 
Hollán-díj 
Helység(ek) – ahol alkotott: Budapesten, Belgrádban, 
Zágrábban 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: budapesti Műegyetem, 
zágrábi Műegyetem, Honvéd Térképészeti Inté-
zet Budapest 
Életútleírás: temesvári Gimnázium, József Műegye-
tem Budapest, 1902-ben diplomázott, 1906-ban a 
műszaki tudományok doktora lett, közben a Mű-
egyetemen oktatott, 1912-től magántanár , illetve 
a Pénzügyminisztérium központi felmérési felü-
gyelője volt.  

A Tanácsköztársaság bukása után támadások 
érték, nyugdíjazását kérte, és a Szerb-Horvát-Szlo-
vén Királyság meghívására Belgrádban dolgozott, 
majd a zágrábi Műegyetemen tanított. 1927-ben 
tért vissza Magyarországra, és a Térképészeti In-
tézet munkatársaként folytatta tevékenységét. 
Fő művei: alapvető fontosságú földméréstani mun-
kák – Javaslat a magyar országos felmérések újjászerve-
zésére vonatkozólag (Bp., 1906), A magyar országos 
háromszögelések és részletes felmérések új vetületi rend-
szere (Bp., 1909), A földméréstan kézikönyve (I-III., 
Bp., 1912–1913), Az új geodézia (Bp., 1926). 

37. FERCH, Andreas 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Születési hely: Rezsőháza/Knićanin, ma: Vajdaság, 
Szerbia 
Születési év: 1904 
Halálozási hely: Perjámos, Temes megye 
Halálozási idő: 1962 
Tevékenységi terület: művészet 
Szakma/beosztás: festő, grafikus 
Iskolák – helységek: Bécs, München, Lipcse, Temesvár 
Iskolák – intézmények: temesvári Piarista Gimnázi-
um, temesvári Német Reálgimnázium, művésze-
ti tanulmányok Bécs, München, Lipcse 
Helység(ek) – ahol alkotott: Perjámos, Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: perjámosi kalapgyár, 
temesvári Kereskedelmi Kamara 
Életútleírás: dekorációs munkát vállalt a perjámo-
si kalapgyárnál, testvérével közösen kifestették a 
lovrini és perjámosi templomokat. 
 1934–1935-ben műveit a temesvári Kereskedelmi 
Kamarában állították ki. 
Fő művei: elsősorban akvarelleket festett és szén-
rajzokat készített. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

38. FERCH, Matthias 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Születési hely: Bogáros, Temes megye 
Születési év: 1869 
Halálozási hely: Budapest 
Halálozási idő: 1938 
Tevékenységi terület: tudomány, közélet 
Szakma/beosztás: teológiaprofesszor, pápai prelátus 
Iskolák – helységek: Arad, Budapest, Temesvár 
Iskolák – intézmények: aradi gimnázium, teológiai 
tanulmányok Budapest, Temesvár 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: temesvári belvárosi pa-
rókia, temesvári központi esperesség 
Életútleírás: 1895–1896 teológiaprofesszor volt Te-
mesváron, 1896–1900 német nyelvet, egyháztör-
ténelmet tanított, 1900–1926 között egyháztör-
ténelmet, egyházjogot, szociológiát, művészettör-
ténetet is oktatott, 1930–1935 között erkölcstant 
is tanított. Közben Temesvár-belvárosi lelkipász-
tor, a katonai parancsnokság lelkésze, a temesvári 
központi esperesség esperese volt, 1926–1938 kö-
zött pedig csanádi kanonok, 1937-től pápai pre-
látus. 
Fő műve: teológiai oktatói tevékenysége. 



 ÉVKÖNYV 2012 

régi(j)óvilág 

 

62 

  

 

39. FIEDLER István 
 
Születési hely: Nagybecskerek, ma Zrenjanin, Vaj-
daság, Szerbia 
Születési év: 1871 
Halálozási hely: Nagyvárad 
Halálozási idő: 1957 
Tevékenységi terület: egyház, közélet 
Szakma/beosztás: püspök 
Iskolák – helységek: Nagybecskerek, Temesvár 
Iskolák – intézmények: gimnázium Nagybecskerek, 
temesvári Teológiai Szeminárium 
Helység(ek) – ahol alkotott: Újszentanna, Csák, Lip-
pa, Temesvár, Resicabánya, Nagyvárad 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: Temesvár józsefvárosi 
zárda, temesvári papnevelő intézet, resicai espe-
resség, szatmár-nagyváradi egyesített egyházmegye 
Életútleírás: 1898–1904 között Újszentannán, Csá-
kon és Lippán volt káplán. 1904-től a temesvári 
józsefvárosi zárdában dolgozott, 1910-től pedig 
a temesvári papnevelő lelki igazgatója lett. 1913-
tól püspöki titkárrá választották, majd 1916-tól 
resicabányai esperes-plébánosként, 1923-tól temes-
vári kanonokként folytatta tevékenységét.  

Az 1920-as évek második felében az apostoli 
kormányzó helynöke lett. 1930-ban Nagyváradon 
szentelték püspökké, s a szatmár-nagyváradi egye-
sített egyházmegye első püspökévé választották. 
1939 októberében a román kormány a püspöki 
szék elhagyására kényszerítette, mivel részt vett a 
főleg római katolikus papok által indított román-
ellenes szervezkedésben, amelynek célja az erdé-
lyi magyarság tömörítése volt.  

1939. december 15-én muliai címzetes püspöki 
címet kapott. Észak-Erdély visszacsatolása után 
magas magyar kitüntetéseket kapott. 1945-ben a 
román hatóságok elérték a Vatikánnál a felfüg-
gesztését. 1949-től rendőri megfigyelés alatt állt. 
Ennek ellenére 1950–1951-ben – mivel Márton 
Áron börtönben volt – felszentelte az erdélyi egy-
házmegye papnövendékeit. 
Fő művei: A tizennégy segítő szent (Nagyvárad, 
1935). 

 
40. FISCHER Miklós 

 
Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1893 

Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1977 
Tevékenységi terület: közélet 
Szakma/beosztás: szociális aktivista, publicista 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: Főreálgimnázium Temesvár 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: első Szolgáltató Házak, 
Nyugdíjas Önsegélyző Pénztár. 
Életútleírás: temesvári Főreálgimnázium (1903–1911), 
1914–1918 között frontszolgálat, 1919-től hivatal-
nok volt a temesvári városházán. Szorgalmazta a 
házi alkalmazottak otthonának létrehozását a cse-
lédek művelődési színvonalának emelésére, élet-
körülményeik javítására. A temesvári cselédotthon 
létre is jött, s mintájára más városokban is alapí-
tottak hasonló intézményeket. Cselédek a válaszúton 
című tanulmányfüzetét 1933-ban mutatták be Te-
mesváron. Neki köszönhetően született meg az 
első szolgáltatóház Románia területén.  

1944 után szerepet vállalt a fogyasztási szövet-
kezeti hálózat létrehozásában, illetve a nyugdíja-
sok önsegélyző szervezetének kialakításában, ki-

dolgozta az Önsegélyező Pénztár (CARP) alap-
szabályzatát, a temesvári CARP első igazgatója 
volt. 
Fő művei: szociális szervező tevékenysége. 

 
41. FLEISCHER Ezra 
 
Cím/rang: dr. 
Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1928 
Halálozási hely: Jeruzsálem 
Halálozási idő: 2006 
Tevékenységi terület: közélet, tudomány 
Szakma/beosztás: héber költő, bölcsész 
Tudományos fokozat: irodalmi doktori cím Jeruzsá-
lemben 
Díjak, kitüntetések: 1959: Izrael Díj, 1986: Bialik 
Díj, 1992: Rothschild Díj 
Iskolák - helységek: Temesvár, Jeruzsálem 
Iskolák - intézmények: temesvári zsidó iskola, je-
ruzsálemi Héber Egyetem 
Helység(ek) - ahol alkotott: Temesvár, Jeruzsálem 
Intézmény(ek) - ahol alkotott: jeruzsálemi Héber Egye-
tem, jeruzsálemi Geniza Kutatóintézet 
Életútleírás:. A második világháború után, Fleisc-
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her aktívan részt vett a romániai Bnei Akiva moz-
galomban, mely cionista tevékenységeiért be is bör-
tönözték. A börtönben írta meg fő művét, egy epi-
kus héber verset, Massa Gog, amelyben megjósolta 
a kommunizmus bukásához. A verset kicsempész-
ték Romániából és Izraelben álnév alatt került az 
olvasóhoz.  

Ez egyfajta irodalmi szenzációt okozott. To-
vábbi verses kötetei jelentek meg Romániában, de 
mind álnév alatt. 1960-ban kivándorolt Izraelbe, 
ahol a középkori héber irodalommal foglalkozott. 
A jeruzsálemi Héber Egyetemen doktori cím bir-
tokosa lett, ugyanezen az egyetemen tanított ké-
sőbb folyamatosan 1997-ig. Az Izraeli Tudomá-
nyos Akadémia Geniza Héber Költészetért Ku-
tatóintézet igazgatója volt. 
Fő művei:. Massa Gog verse, melyért 1959-ben el-
nyerte az Izrael Díjat. A megjelent munkái, főleg 
a költészete és az imák, az ókori és középkori 
zsidó élet sokszínűségét mutatják be Andalúziá-
tól és Amszterdamtól egészen Szíriáig illetve Kai-
róig. Sokat írt a zsidóság, az iszlám és a keresz-
ténység közös találkozási pontjairól.  
 
42. FODOR József 
 
Cím/rang: dr. 
Születési hely: Temesság, Temes megye 
Születési év: 1907 
Halálozási hely: Temesvár 
Születési év: 1990 
Tevékenységi terület: közélet, tudomány 
Szakma/beosztás: katolikus plébános, újságíró, hely-
történész 
Tudományos fokozat: 1942-ben Budapesten egyház-
jogból doktorált 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: temesvári Főreál és Kato-
likus Hittudományi Akadémia Temesvár 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: Erdélyi Katolikus Nép-
szövetség, temesvári papnevelde, temesvári Mil-
lenniumi-templom. 
Életútleírás: 1930-ban szentelték pappá, Újaradon  
Káplán volt, majd 1932-től Temesváron, utána 
hittanár, a püspöki konviktus prefektusa volt, köz-
ben szórványgondozóként, az egyházmegye kato-
likus ifjúságának szervezőjeként, egyletek irányító-

jaként, tanügyi előadóként tevékenykedett. 1940–
1944 között: az Erdélyi Katolikus Népszövetség 
igazgatója volt.  

1944. augusztus 25-én a dél-erdélyi etnikai tisz-
togatás kapcsán letartóztatták, Zsilvásárhelyre (Târ-
gu Jiu) internálták, egy év múlva szabadult. 1951-
ben mint ifjúsági vezetőt újra letartóztatták, 1952-
ben hazaárulás és kémkedés vádjával 8 év szigo-
rított börtönre ítélték, 1956-ban amnesztiával sza-
badult. Utána Temesvár-Gyárváros plébánosa lett. 
1972-ben pápai prelátussá választották, 1986-ban 
nyugdíjba vonult. 
Fő művei: 1940–1944: az aradi Havi Szemle szer-
kesztőbizottságának tagja, a lugosi Magyar Kisebb-
ség Harmadik Nemzedék rovatának szerkesztője volt, 
a Dél-erdélyi és Bánsági Tudományos Füzetek mun-
katársa, a Katolikus Naptár és a Katolikus Nép-
szövetség füzetes kiadványainak szerkesztője. Res-
tauráltatta a Millenniumi-templomot. 
 
43. FRANÇOIS, André (eredetileg FAR-
KAS André)  
 
Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1915 
Halálozási hely: Grisy-les-Plâtres, Franciaország 
Halálozási idő: 2005 
Tevékenységi terület: képzőművészet 
Szakma/beosztás: grafikus, könyvillusztrátor, szob-
rász 
Tagság: az Alliance Graphique International tagja 
Iskolák – helységek: Temesvár, Budapest, Párizs 
Iskolák – intézmények: Főreálgimnázium Temesvár, 
budapesti Képzőművészeti Főiskola, Párizs Cas-
sandre iskolája 
Helység(ek) – ahol alkotott: Párizs és Európa több 
városa 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: angol, francia, svájci, 
amerikai lapok és könyvkiadók illusztrátoraként 
tevékenykedett. 
Fő művei: A háború utáni években alakította ki sa-
játosan tömör, jelképekben gazdag grafikai, illet-
ve festői stílusát. Elsősorban könyveket illuszt-
rált (Jacques Prévert: Lettre des îles Baladar; Alf-
red Jarry: Ubu roi, 1957), színházi díszleteket ter-
vezett (Le vélo magique, Roland Petit-Ballet de 
Paris, 1957; Pas de dieux Gene Kelly, Théâtre 
National de l'Opera Paris, 1960; Shakespeare: A 
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windsori víg nők, Royal Shakespeare Company, 
1964) és plakátokat készített. Jelentős festészeti 
és szobrászati tevékenysége is. 

 
44. FREUND Leó  

 
Születési hely: Nagy-Topolovác, Temes megye 
Születési év: 1892 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1972 
Tevékenységi terület: zeneművészet 
Szakma/beosztás: zongoraművészként, karmester-
ként és tanárként dolgozott 
Iskolák – helységek: Temesvár, Bécs 
Iskolák – intézmények: Főreálgimnáziumot végzett 
Temesváron, majd a bécsi Zeneakadémián zon-
gorát tanult 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár és Kelet-Kö-
zép-Európa több városa 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: temesvári városi Kon-
zervatóriumban, Művészeti Akadémia Temesvá-
ron, illetve a temesvári Tanárképző Főiskola Ze-
nei Fakultásán. 
Életútleírás: Zenei oktatásban előbb Temesváron 
részesült, majd a bécsi Zeneakadémián tanult, Paul 
Weingarten osztályában. A Zeneakadémia elvég-
zése után visszatért Temesvárra, ahol fél évszá-
zadon keresztül szolgálta a muzsika ügyét. Első 
temesvári koncertjére 1921. január 21-én került 
sor, Chopin első zongoraversenyét játszotta egy 
új, Bécsben vásárolt Bösendorfer koncertzongo-
rán. Ez a zongora volt az 1920-ban a Kossuth 
téren (ma Traian tér), a szerb ortodox templom 
mellett megnyitott Freund zenestúdió egyik fő 
vonzereje. 1924-től kezdődően rendszeresen tar-
tott szólóesteket, Románia határain kívül gyakor-
ta koncertezett Ausztriában, Németországban, Ma-
gyarországon, Svájcban, Olaszországban, Jugo-
szláviában. Karmesterként többször állt a Zene-
barátok zenekarának élén, de amikor a szükség 
diktálta, kamarazenekart alapított (1937-ben), s 
az együttesnek a Temesvár nevet adta. Részt vett 
a helyi közösség kulturális életében, zenés prog-
ramok, kulturális estek, kóruskoncertek (minde-
nekelőtt a Hazamir és a Magyar Dalárda) fellé-
péseinek közreműködő művésze volt. De közre-
működött karitatív vagy mondén jellegű rendez-
vényeken is. 1928-ban elkísérte a temesvári Ma-

gyar Dalárdát Hollandiába, a Nyári Olimpiai Já-
tékok alkalmával megrendezett zenei olimpiára, 
ahol a világ minden táját képviselő 87 kórus közül 
az első díjat szerezte meg. 
Fő művei: Freund Leó igazi partnere volt azoknak 
az énekes és hangszeres szólistáknak, akik állan-
dó zongorakísérő nélkül érkeztek Temesvárra.  

Az általa kísért világhírű énekesek közül meg-
említendő Sylvia Tyron a prágai Operaházból, 
Hermann Jadlowker Berlinből, Friedman-Lwow 
Szentpétervárról, Anna-Maria Guglielmetti a mi-
lánói Scalából, illetve a hegedűsök közül a bécsi 
és prágai Vaša Pŕihoda, illetve a berlini zeneaka-
démia rektora, a francia Henry Marteau. Két kon-
certen szerepelt a zongora legnagyobb művészé-
vel, Arthur Rubinsteinnal. 

 
45. FRIGYÉR Iván 

 
Születési hely: a Krassó-Szörény megyében található 
Kaprevár/Căprioara  
Születési év: 1898 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1987 
Tevékenységi terület: közélet 
Szakma/beosztás: kanonokként és titkos ordinári-
usként tevékenykedett 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: teológiai tanulmányokat foly-
tatott Temesváron 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: Temesvár-Fratelia plé-
bánia, temesvári Székesegyház 
Életútleírás: 1921-ben Temesváron szentelték pap-
pá. Lippán, majd 1925-től a temesvári Székesegy-
házban volt káplán, 1929-től hittanárként dolgo-
zott. 1932–1972 között Temesvár-Fratélia plébá-
nosa volt. 1946-ban temesvári kanonok lett, majd 
1951–1954 között ordináriusi tisztséget töltött be. 
Fő művei: egyházépítő tevékenysége. 

 
46. FÜREDI László 

 
Születési hely: Arad 
Születési év: 1928 
Halálozási hely: Dortmundban, Németországban 
hunyt el 
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Halálozási év: 2002 
Tevékenységi terület: művészet 
Szakma/beosztás: zeneszerző, kritikus, és zenetörté-
nész volt 
Iskolák – helységek: Temesvár, Kolozsvár 
Iskolák – intézmények: zenei tanulmányait a temes-
vári Művészeti Intézetben (1948–1949) és a ko-
lozsvári Gheorghe Dima Zeneművészeti Főisko-
lán (1949–1950) végezte. 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: a Banatul Állami Fil-
harmóniában 
Életútleírás: a temesvári Banatul Állami Filharmó-
nia hegedűse, a Zenelíceum tanára. Első zenekri-
tikája 1948-ban jelent meg a Szabad Szó hasáb-
jain. Zenei tárgyú cikkeit, tanulmányait magyar, 
román, német és szerb lapok közölték. Temes-
váron érettségizett 1946-ban. 
Fő művei: román nyelvű zenei monográfiái: Hugo 
Wolf (1966); G. Ph. Telemann (1971); Lehár (1972),
(1972), Klingende Gedanken – Aphorismen zur Mu-
sik (2002).  
 
47. GAITH, Rudolf 
 
Születési hely: Orczyfalva, Temes megye 
Születési év: 1848 
Halálozási hely: Angyalkút, Arad megye 
Halálozási idő: 1916 
Tevékenységi terület: közélet, tudomány 
Szakma/beosztás: lelkipásztorként, pedagógusként 
és szakíróként tevékenykedett 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: teológiai tanulmányok Temes-
váron 
Helység(ek) – ahol alkotott: Detta, Oravicabánya, Ver-
sec, Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: temesvári Piarista Gim-
náziumban 
Életútleírás: házitanító, 1971-ben pappá szentelték. 
1871–1875-ig kápláni tisztséget töltött be Dettán, 
Oravicabányán, illetve Versecen. 1875–1893 kö-
zött pedagógusként tevékenykedett a temesvári 
Piarista Gimnáziumban, majd 1893–1916-ig lelki-
pásztor volt Angyalkúton. Matematika- és fizika-
tanári vizsgát tett le Temesváron. 
Fő művei: Csanádi papok lexikona, amely 1982-ben 
jelent meg Temesváron.  

48. GALLAS Nándor 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1893 
Halálozási hely: Lovrin, Temes megye 
Halálozási idő: 1949 
Tevékenységi terület: képzőművészet 
Szakma/beosztás: szobrász, tanár és díszletterve-
ző volt  
Iskolák – helységek: Temesvár, Budapest, Moszkva, 
München 
Iskolák – intézmények: Fém- és Faipari Szakiskola 
Temesvár (1905–1909), Iparművészeti Főiskola Bu-
dapest, moszkvai Képzőművészeti Főiskola (1919–
1921), tanulmányút München 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Életútleírás: munkáscsaládban született Temesvár-
Józsefvárosban, 1909-ig szülővárosában, a Fém- 
és Faipari Szakiskolában tanult, majd a város ösz-
töndíjával került a budapesti Iparművészeti Főis-
kolára. Másodévesen egy plakettje II. díjat nyert 
a Szalon jubileumi kiállításán. A háború kitörése-
kor a főiskolán volt tanársegéd.  

1914-ben frontszolgálatos katona volt Szerbi-
ában, majd Oroszországban, egy év múlva hadi-
fogságba került. Hét évet töltött Oroszországban, 
volt ács, fafaragó, ékszerész, lépcsőcsiszoló, fordí-
tó, szénbányász stb., többször szökött meg siker-
telenül. A forradalom után szobrászatot tanult a 
moszkvai Képzőművészeti Főiskolán. Ez idő alatt 
jelmez- és színpadi díszlettervezőként dolgozott. 
Itt jegyezte el magát a konstruktivizmussal. 

1921 végén visszatért Temesvárra. Az 1922-
ben rendezett első önálló kiállításán mutatta be a 
nagysikerű, kőbe faragott munkáját, Az életet. 1924–
1927 között temesvári középületek homlokzatá-
nak relief-allegóriáját készítette el: 1925-ben csat-
lakozott az Aradon megjelenő Periszkóp irodalmi 
és művelődési folyóirat művészgárdájához, ebben 
szobrairól készült képeket, avantgárd irodalmi mű-
veket, orosz fordításokat közölt.  

Munkái képillusztrációként újságokban és mű-
vészeti folyóiratokban, mint a Temesvári Hírlap, Ba-
natul, Pásztortűz, Erdélyi Helikon, Analele Banatului 
stb. jelentek meg. Tanulmányozta a táncművészet 
és a szobrászat közötti kapcsolatot, tánctanár fele-
sége, Jenny Janura és tanítványai részére ritmikus 
táncelőadásaikhoz díszleteket és kosztümöket ter-
vezett. 1934-től a háborúban szerzett betegsége 
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súlyosbodott, mind nehezebben dolgozott. 1947-
ben súlyos betegen még eljárt a városbeli szak-
szervezetek által indított munkás művészképzők-
re tanítani, előadni. Nyomdai munkák fejléceit, il-
lusztrációit tervezte. Élete utolsó éveiben barátai, 
tanítványai segítették. 1949 nyarán hunyt el Lov-
rin közkórházában.  
Fő művei: Műveit temesvári, kolozsvári, bukares-
ti, magyarországi és németországi köz- és ma-
gángyűjtemények őrzik. 

 
49. GEML József 

 
Születési hely: Temesrékás, Te-
mes megye 
Születési év: 1858 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1929 
Tevékenységi terület: közélet, hely-
történet 
Szakma/beosztás: polgármester, emlékíró, helytör-
ténész 
Iskolák – helységek: Temesvár, Budapest 
Iskolák – intézmények: gimnázium Temesváron, jogi 
tanulmányok Budapesten 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: polgármesteri hivatal 
Életútleírás: 1914–1919 között Temesvár polgár-
mestere volt. Az ún. Bánsági Köztársaság, vala-
mint a szerb és francia megszállás idején is a vá-
ros élén állt.  

Tevékeny szerepet vállalt a Bega-parti város 
urbanisztikai arculatának, közlekedésének, köz-
művesítésének, kereskedelmének, valamint ipa-
rának nagyarányú fejlesztésében, a századelő mo-
dern Temesvárának megteremtésében.  

Ugyanakkor 1898–1914 között ő szerkesztet-
te a Városi Közlöny című lapot . Az I. világhá-
borút követő években a Temesvári Hírlap és a 
Temeswarer Zeitung közölte helytörténeti írásait. 
Fő művei: Emlékiratok polgármesteri működésem idejé-
ből (Temesvár, 1924), Alt-Temesvár im letzten Halb-
jahrhundert 1870–1920 (Temesvár, 1927). 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

50. GERGELY Béla 
 
Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1921 

Halálozási hely: Kolozsvár 
Halálozási idő: 1943 
Tevékenységi terület: tudomány 
Szakma/beosztás: nyelvész 
Iskolák – helységek: Temesvár, Kolozsvár 
Iskolák – intézmények: temesvári Piarista Gimnázi-
um, kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tu-
dományegyetem Bölcsészettudományi Kara 
Életútleírás: 1941 nyarán összegyűjtötte és nyomta-
tás alá rendezte mintegy 20 kalotaszegi település 
helynévanyagát, mely nyomtatásban is megjelent. 
Részt vett az Erdélyi Tudományos Intézet Borsa-
völgyi kutatómunkájában, melynek keretében 1942-
ben összegyűjtötte a völgy 16 faluja, majd a Kis-
Szamos bal partjának a Borsa-völgytől Szamos-
újvárig terjedő részén is 30 község helyneveit. 
Fő művei: Cikkei a debreceni Magyar Népnyelv és 
az Erdélyi Múzeum című folyóiratokban jelentek 
meg. Könyvei: Kisbács helynevei (Kolozsvár, 1942), 
Kalotaszeg helynevei (Kolozsvár, 1942), Kalotaszeg név-
utós helynevei (Kolozsvár, 1943).  

Helynévgyűjtésének fennmaradó anyagát halála 
után egykori tanára, Szabó T. Attila saját gyűjté-
sű történeti adataival együtt adta ki: A szolnokdo-
bokai Tőki-völgy helynevei (Kolozsvár, 1945), A Ko-
lozs megyei Borsa-völgy helynevei (Kolozsvár, 1945), A 
Dobokai-völgy helynevei (Kolozsvár, 1946) 

 
51. GERSTENENGST, Josef 
 
 
 

Születési hely: Csák, Temes megye 
Születési év: 1920 
Halálozási hely: Bukarest 
Halálozási idő: 1992 
Tevékenységi terület: közélet, művészet 
Szakma/beosztás: pap, orgonaművész és zeneta-
nár volt 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: Banatia Líceum Temesvár, 
teológiai tanulmányok Temesvár, orgonatanulmá-
nyok Nagyszeben 
Helység(ek) – ahol alkotott: Resicabánya, 
Lenauheim káplán, temesvári tanár, Bukarest 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: katolikus Székesegyház 
Bukarest, orgonista és káplán 
Fő művei: elismert orgonaművész, Románia több 
városában, Európa 15 országában és Észak-Ame-
rikában adott orgonakoncerteket. 
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52. GRÖGER, Franz 

 
Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1927 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1987 
Tevékenységi terület: művészet 
Szakma/beosztás: színész, balett-táncos 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: temesvári középiskola 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: temesvári Opera, Te-
mesvári Német Színtársulat 
Életútleírás: 1945–1948 kényszermunka a Szovjet-
unióban, 1949–1956 balett-táncos volt a temesvári 
Operánál,1956–1987 között a Temesvári Német 
Színtársulat tagja, 103 előadásban játszott. 
Fő művei: balett-táncos, színész 

 
53. GROSZ József 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Cím/rang: dr. 
Születési hely: Temesrékás, Temes megye 
Születési év: 1843 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1924 
Tevékenységi terület: közélet 
Szakma/beosztás: kanonok, szerkesztő, rektor 
Tudományos fokozat: a teológia doktora (1868) 
Iskolák – helységek: Temesvár, Innsbruck 
Iskolák – intézmények: temesvári Gimnázium, teo-
lógia Innsbruck 
Helység(ek) – ahol alkotott: Gyarmata, Temesvár, Lip-
pa, Vérteskeresztúr 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: egyház, Temesvári Ka-
tolikus Szeminárium 
Életútleírás: 1854–1862 temesvári Gimnázium, 1862–
1867 filozófiai, teológiai tanulmányok Innsbruck, 
ahol pappá szentelték.  
Munkásság: Gyarmatán káplán, 1869-től a temes-
vári Szeminárium prefektusa, 1872-től biblikus ta-
nára volt. 1884: Lippa plébánosa. 1891: vérteske-
resztúri címzetes apát lett, 1908: székesegyházi ka-
nonok, 1909: a Szeminárium rektora. 
Fő művei: cikkei a temesvári magyar lapokban és 
a Csanádban jelentek meg. 1872-ben megalapítot-
ta és szerkesztette a Landbote című hetilapot s an-
nak naptárát.  

Kötetei: Introductio in libros s. Novi Testamenti 
(Temesvár, 1875), Introductio in libros s. Veteris Tes-
tamenti (Uo., 1879). Mindkettőt magyarra fordí-
totta és kiadta Gebé Andor (Eger, 1888). 

 

54. GYŐRI Emil, álnevei: Traian 
Cornea, André Durois, Henry F. Clark, 
Boris D. Sibleff, Pueblo del Cazartos, 
Irwing Berlin 

 
Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1884 
Halálozási hely: Bukarest 
Halálozási idő: 1941 
Tevékenységi terület: művészet, gazdaság 
Szakma/beosztás: zeneszerző, szövegíró, színműíró, 
banktisztviselő 
Tagság: Arany János Társaság 
Iskolák – helységek: Temesvár, Budapest 
Iskolák – intézmények: temesvári Főreáliskola, bu-
dapesti Színművészeti Főiskola, Hegedűs Gyula 
tanítványa 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: Krecsányi Ignác Bu-
da–Temesvári színtársulat 
Életútleírás: Krecsányi Ignác Buda–Temesvári Szín-
társulatához, majd egy londoni filmvállalathoz sze-
gődött. Az I. világháború kitörésekor mint ide-
gen állampolgárt internálták Angliába, szabadu-
lása után Temesvárra került banktisztviselőnek.  
Fő művei: operettek: Uhlyárik Béla szövegére és Koz-
muth Andor verseire a Kölcsönkért feleség (1920), 
Kálmán Andor szövegére a Tehetség a fő (1923) és 
a Meghalok utánad (1924), Miss Mary (1925) Bugél 
Jenő szövegével, Kálmán Andor szövegével az 
Első éjszaka (1933). 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

55. HALSDORFER, Nikolaus 

 
Születési hely: Königsgnad/Tirol 
Születési év: 1911 
Halálozási hely: Achern, Baden-Württemberg 
Halálozási idő: 1988 
Tevékenységi terület: művészet 
Szakma/beosztás: festő, grafikus, tanár 
Iskolák – helységek: Temesvár, Kolozsvár, Bukarest 
Iskolák – intézmények: Banatia Német Líceum Te-
mesvár, Művészeti Főiskola Kolozsvár, Művészeti 



 ÉVKÖNYV 2012 

régi(j)óvilág 

 

68 

  

 

Főiskola Temesvár, Művészeti Főiskola Bukarest, 
tanítóképző Bukarest 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Achern 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: Temesvári Banatia, Acher-
ni kiállítás 
Életútleírás: 1925–1931 Német Líceum Temesvár, 
1931–1936 művészeti főiskolai tanulmányok Ko-
lozsvár, Temesvár, Bukarest, Pedagógiai Szeminá-
rium, államvizsga Bukarest. 1936–1944 között mű-
vészettanár a temesvári Banatiában (Prinz-Eugen 
Schule), frontszolgálat után 1944-ben kivándorolt 
Németországba, Sasbachban művészeti oktatási 
tanácsadó volt, illetve festő és grafikus.  
Fő művei: tanár, grafikus, festő, kiállítások Baden-
Württenberg településein. 

 
56. HART, Karl 

 
Születési hely: Pancsova, ma: Pančevo, Vajdaság, 
Szerbia 
Születési év: 1858 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1920 
Tevékenységi terület: technika 
Szakma/beosztás: építész 
Iskolák – helységek: Pancsova, Bécs, Temesvár 
Iskolák – intézmények: a pancsovai reáliskola diák-
ja volt, ipariskolát végzett Bécsben, építészet ta-
nult a temesvári Műegyetemen 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: tervező- és építőiro-
dában dolgozott 
Életútleírás: 1868–1876 reáliskola Pancsova, 1876–
1880 között ipariskolát végzett Bécsben, kiváló 
rajzoló volt, 1891-ben Temesvárra költözött, ahol 
műszaki rajzolóként tevékenykedett. Építészi dip-
lomát 1892-ben szerzett, utána építőmester volt 
Temesváron. 
Fő művei: temesvári munkái – józsefvárosi izraelita 
imaház, állami iskola, Vízügyi Palota Temesvár 
(1900–1902), Carmen Sylva Líceum, egykori le-
ánygimnázium (1903–1904), árvaház, gyermekpo-
liklinika (1904). Dettán: templom (1900). 
 
 
 
 
 
 
 

57. HÉBER János 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Cím/rang: dr. 
Születési hely: Csák 

Születési év: 1910 
Halálozási hely: Szabadfalu-Temesvár 
Halálozási idő: 1988 
Tevékenységi terület: közélet, egyház 
Szakma/beosztás: kanonok, pápai kamarás 
Tudományos fokozat: Budapesten egyházjogi doktor, 
1945 
Iskolák – helységek: Temesvár, Budapest 
Iskolák – intézmények: temesvári Piarista Gimnázi-
um, teológia Temesvár, egyházjog Budapest 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: egyház 
Életútleírás: 1920–1928 között a temesvári Piarista 
Gimnázium diákja volt, 1928–1933-ig teológiai ta-
nulmányokat folytatott Temesváron, 1933-ban pap-
pá szentelték.  

Szolgált Csanádon, Temesvár-Józsefvárosban, 
püspöki titkár volt (1940), a háború végén gyűjtő-
táborba vitték, a bukaresti nuncius közbenjárása 
mentette meg attól, hogy a Szovjetunióba hurcol-
ják. 1948: pápai kamarás, 1949: temesvári kano-
nok, 1951-ben ismét letartóztatták, hazaárulás és 
a Vatikán javára folytatott kémkedés vádjával 12 
év kényszermunkára, teljes vagyonelkobzásra és 
50 000 lej perköltség fizetésére kötelezték (ugyan-
ebben a perben ítélték el Boros Béla temesvári 
püspököt, Schubert József bukaresti püspököt, 
Gatti Kelemen OFM-et). Börtönbüntetésének je-
lentős részét Máramarosszigeten töltötte, 1956-
ban kegyelemmel szabadult. Majd Szabadfaluba 
(Temesvár mellett) került, 1997-ben Szabadfalu 
plébánosa lett. 
Fő művei: egyházépítő tevékenysége.  

 
58. HORGER Antal  
 
 
 
 
 
 
 
 

Cím/rang: dr. 
Születési hely: Lugos 
Születési év: 1872 
Halálozási hely: Budapest 
Halálozási idő: 1946 
Tevékenységi terület: nyelvtudomány 
Szakma/beosztás: egyetemi tanár 
Tudományos fokozat: a bölcsészdoktor Budapest 
Tagság: a Magyar Tudományos Akadémia levele-
ző tagja,1919 
Iskolák – intézmények: általános iskola Lugos, egye-
temi tanulmányok Budapest 
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Helység(ek) – ahol alkotott: Budapesten, Szegeden és 
Kolozsváron,  
Intézmény(ek) – ahol alkotott: egyház 
Életútleírás: 1906-tól a budapesti felsőbb leányisko-
la és leánygimnázium tanára. A budapesti egyete-
men magántanári képesítést nyert. 1922-től a sze-
gedi, 1940-től a kolozsvári egyetemen a magyar 
nyelvészet professzora volt.  

Kutatási területe a magyar hangtörténet, a szó-
fejtések és a székely nyelvjárás vizsgálata. Magyar 
nyelvjárási térképet készített. A magyar szavak törté-
nete című munkájának 2001-es újrakiadása jelzi, 
hogy munkáit máig számon tartja a szűkebb és 
tágabb szakmai közvélemény. Horger Antal kiemel-
kedő tudományos érdeme a ma is egyetemi tan-
anyagként tanított hangzókivetéses törvény. 
Fő művei: jelentős nyelvészeti munkái: Egy ismeretlen 
magyar hangtörvény (1901), A halmágyi nyelvjárássziget 
(1901), A csángó nép és csángó név eredete (1905), Ud-
varhely vármegye székely nyelvjárásának hangtani sajátos-
ságai (1909), A nyelvtudomány alapelvei (1914, máso-
dik, javított kiadás, 1926), A magyar szavak történe-
te (1924, újrakiadás 2001), Általános fonetika (1929), 
A magyar igeragozás története (1931), A magyar nyelvjá-
rások (1934). Brassói tanársága idején jelentős nép-
rajzi gyűjtést végzett a hétfalusi csángók körében. 
Néprajzi munkája a Hétfalusi csángó népmesék (Buda-
pest, 1908). 

 
59. HÖCKL, Anton 
 
 
 

 

 
 

Születési hely: a Temes megyei Karátsonyifalván, ro- 
mánul Ofsenița 
Születési év: 1913 
Halálozási hely: München 
Halálozási idő: 1992 
Tevékenységi terület: sport 
Szakma/beosztás: sportpedagógus, igazgató, főis-
kolai dékán 
Tagság: Bánát Tartomány Atlétikai Bizottságának 
elnöke 
Iskolák – helységek: Temesvár, Bukarest 
Iskolák – intézmények: temesvári Német Reálgim-
názium, majd Testnevelési Főiskola Bukarest 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Arad, Lippa 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: temesvári Banatia, Adam  
Müller Guttenbrunn Líceum – Arad, lippai Keres-
kedelmi Iskola, temesvári Német Vegyes Líceum, 
temesvári testnevelési szakközépiskola, temesvá-

ri Loga Líceum, Tanárok Regionális Továbbkép-
ző Intézete, temesvári Sportlíceum, temesvári egye-
tem Testnevelési Kara 
Életútleírás: 1926–1933 Német Reálgimnázium Te-
mesvár, 1933–1937 között Testnevelési Főiskola 
Bukarest. Munkásság: 1939–1941 Temesvári Ba-
natia, 1941–1944-ig Adam Müller Guttenbrunn 
Líceum Arad, kényszermunka a Szovjetunióban, 
1947–1948 testnevelési tanár a lippai Kereskedel-
mi Iskolában, 1948–1951 temesvári Német Vegyes 
Líceum, 1951–1955 pedagógus volt a temesvári 
testnevelési szakközépiskolában. 

1955–1957 között aligazgató a temesvári Loga 
Líceumban, 1957–1962 testnevelési szakos okta-
tó a Tanárok Regionális Továbbképző Intézeté-
ben, 1958–1959 a temesvári Sportlíceum igazga-
tója, 1962–1968 a temesvári egyetem Testneve-
lési Karának docense, 1968-tól dékánként foly-
tatta tevékenységét, 1973-as nyugdíjazása után pe-
dig kivándorolt Nyugat-Németországba. 
Fő művei: sportpedagógiai munkássága. 
 
60. HODÁCS Ágoston 

 
Születési hely: Szeged 
Születési év: 1879 
Halálozási hely: Kisiratos, Arad megye 
Halálozási idő: 1951 
Tevékenységi terület: közélet 
Szakma/beosztás: főesperes, egyházi író és fordí-
tó volt 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: temesvári teológia 
Helység(ek) – ahol alkotott: Stájerlakon, Temesváron, 
Nagybecskereken, Kiszomborban, Fehértemplom-
ban, Szeged-Rókuson, Kisiratoson és Újszent-
annán 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: egyház 
Életútleírás: 1902. július 2-án pappá szentelték, azt 
követően 1912–1951-ig Stájerlakon, Temesvár-Bel-
városban, Nagybecskereken, Kiszomborban, Fehér-
templomban, Szeged-Rókuson volt káplán; Kis-
iratoson, 1941-től Újszentannán töltött be espe-
resi tisztséget, majd temesi főesperesként dolgo-
zott 1943-tól. 
Fő művei: németből és franciából fordított egyhá-
zi és világi munkákat az első világháború előtt és 
után. 
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61. HÖFER István 
 
Születési hely: Módos, ma Jaša Tomić, Vajdaság, 
Szerbia 
Születési év: 1866 
Halálozási hely: Budapest 
Halálozási idő: 1933 
Tevékenységi terület: közélet 
Szakma/beosztás: tüzérségi vezérőrnagy (tábornok) 
Iskolák – helységek: Temesvár, Budapest 
Iskolák – intézmények: a temesvári Főreálgimnázi-
umban tanult, majd a budapesti József Politech-
nikumban folytatta tanulmányait 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Nagyszeben, 
Magyarország 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: Temesvári 7. tüzérségi 
ezred, nagyszebeni ezred 
Életútleírás: Tanulmányok: 1876–1884 temesvári 
Főreálgimnázium, 1884–1888 József Politechni-
kum, Budapest. Katonai pálya: 1891–1904 Temes-
vár, 7. tüzérségi ezred, 1905-ben százados, 1913-
ban Nagyszeben őrnagy, 1917-ben ezredes, 1920 
után Magyarországra került, vezérőrnagyi rangban 
nyugdíjazták. 
Fő művei: katonai munkássága. 

 
62. HROMADKA, Norbert 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Születési hely: Glognitz, Ausztria 
Születési év: 1875 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1958 
Tevékenységi terület: művészet 
Szakma/beosztás: hangszerkészítő 
Tagság: a temesvári zeneegylet tagja 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: ipari iskola Temesvár 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: Josef Hromadka und 
Sohn cég 
Életútleírás: ipari iskolát végzett Temesváron, or-
gona- és harmóniumkészítést tanult nagybátyjától, 
zenei ismereteket is szerzett, iparossegéd a Josef 
Hromadka und Sohn cégnél. 1903-tól önállóso-
dott, harmóniumokat és forgóorgonákat épített, 
fából készült hangszerei ismertek. Tagja volt egy 
temesvári zeneegyletnek. 
Fő művei: fából készült hangszerei ismertek 

63. HUMML, Johann 

 
Cím/rang: dr. 
Születési hely: Resicabánya 
Születési év: 1899 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1972 
Tevékenységi terület: tudomány 
Szakma/beosztás: természettudós, geológus, tanár 
Tudományos fokozat: a természettudományok dok-
tora, 1929 
Iskolák – helységek: Temesvár, Graz 
Iskolák – intézmények: temesvári Német Főreálgim-
názium, természettudományok a grazi egyetemen 
Helység(ek) – ahol alkotott: Resicabánya, Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: geológus Resicabányán, 
temesvári polgármesteri hivatal, temesvári leány-
gimnázium, Banat Múzeum 
Életútleírás: Tanulmányok – temesvári Főreálgim-
názium, frontszolgálat után érettségi Temesváron, 
1921-től természettudományi tanulmányok Graz-
ban. Munkásság: geológus Resicabányán, temesvá-
ri közhivatalnok, a leánygimnáziumban természet-
tudományokat tanított. 1952–1959 a Banat Mú-
zeum természettudományi részlegének geológu-
sa volt. 
Fő művei: Die fossile Flora Rumäniens. Graz. 1929, 
szakmai közlemények a múzeum évkönyveiben. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

64. IJAC, Vasile  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Születési hely: Karánsebes, Krassó-Szörény megye 
Születési év: 1899 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1976 
Tevékenységi terület: zeneművészet 
Szakma/beosztás: zeneszerző, zenekritikus 
Iskolák – helységek: Karánsebes, Kolozsvár, Párizs 
Iskolák – intézmények: általános iskola Karánsebes, 
kolozsvári Konzervatórium (1920–1924), Scho-
la Cantorum Párizs 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár  
Intézmény(ek) – ahol alkotott: temesvári városi kon-
zervatórium, temesvári Zene- és Drámaművészeti 
Akadémia, Művészeti Akadémia, ahol dékán is 
volt, majd a temesvári zenei líceum tanára lett. 
Fő művei: fontosak kamarazenei művei (két szoná-
ta – 1927 és 1938, szvit a Bánságban 1939, zongo-
rára írt miniatűrök a Hedonizmusok 1936–1959). 
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Szerzett zenekari műveket is (Öreg dal – vonó-
sokra, Fantázia trombitára és kamarazenekarra, Con-
certino klarinétra és kamarazenekarra), öt szimfóni-
át komponált. 

 
65. ILIN, Sava 
 
Születési hely: Varjas, Temes megye 
Születési év: 1935 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1989 
Tevékenységi terület: zeneművészet 
Szakma/beosztás: zeneszerző, folklórkutató, tanár 
Tagság: a Zeneszerző Szövetség tagja (1961) 
Iskolák – helységek: Varjas, Temesvár, Bukarest 

Iskolák – intézmények: általános iskola Varjas, Te-
mesváron szerb líceum (1946–1949) és szerb taní-
tóképző (1949–1953), bukaresti konzervatórium 
(1953–1958) 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár  
Intézmény(ek) – ahol alkotott: zenei előadó a Művé-
szetek Házánál (1958–1962), általános iskolai ta-
nár Temesváron (1962–1967), 1963–1979 között 
a zenei fakultás oktatója (összhangzattan, ellen-
pontok), majd a népművészeti iskolában tanított 
és igazgatói tisztséget is betöltött (1980–1982). 
Közben kórust vezetett (Kiszetóban 1963–1969). 
Fő művei: több szimfonikus darabot komponált:  
(Suită simfonică pe motive populare sârbeşti, 1962, defi-
nitivat 1973, Mişcare simfonică 1966, Scherzo rustic 
bănăţean 1969, Rapsodie timişană ptr. Orchestră simfo-
nică 1974, Rapsodie pe teme populare sârbeşti 1983, 
Carnavalul cărăşan 1985), mindemellett operettet, 
színpadi kísérőzenét, kamarazenét és zongorada-
rabokat is szerzett. 
 
66. JÁROSY Dezső 
 
Születési hely: Csatád 
Születési év: 1882 
Halálozási hely: Eger 
Halálozási idő: 1932 
Tevékenységi terület: zeneművészet 
Szakma/beosztás: zeneesztéta, kritikus, orgonamű-
vész, zeneszerző 
Tagság: a temesvári Arany János Társaság elnöke 
(1925–1930), a Temesvári Zenekedvelők Egye-

sületének alelnöke; a Pázmány Egyesület, az Er-
délyi Irodalmi Társaság és a Kemény Zsigmond 
Társaság tagja 
Iskolák – helységek: Temesvár, Budapest 
Iskolák – intézmények: temesvári Hittani Intézet, bu-
dapesti Zeneakadémia 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Budapest 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: temesvári katolikus szé-
kesegyház 
Életútleírás: 1906-ban a temesvári katolikus székes-
egyház karnagyává, 1910-ben a budapesti Zene-
akadémia tanárává nevezték ki. 1917-ben alapí-
totta s haláláig szerkesztette a Temesváron meg-
jelenő Zenei Szemle című folyóiratot, korának egyik 
legkitűnőbb magyar zenei szaklapját.  

Kiadásában és szerkesztésében jelent meg 1921 
és 1929 között megszakításokkal és változott cí-
meken az Egyházi Zeneművészet, Musica Ecclesiasti-

ca, Musikalische Rundschau, 1929-től a Banater Mu- 
sikzeitung is. Két és fél évtizeden át a Temesvári Hír-
lap zenekritikusa és vezércikkírója volt, tanulmá-
nyait, cikkeit a Genius, A Hírnök, Erdélyi Helikon, 
Pásztortűz, Vasárnap és a szerkesztésében megje-
lenő zenei szaklapok közölték. Irodalmi tevékeny-
sége a zenetudomány minden ágára kiterjedt, el-
mélyülten foglalkozott zenetörténelemmel, zene-
esztétikával, zenekritikával. 
Fő művei: összesen tíznél több zeneesztétikai kö-
tete jelent meg Grieg (Bp. 1908), Wagner (Bp. 1908), 
Rimszkij-Korszakov (Bp. 1909), Chopin (Tv. 1910), 
Liszt (Bp. 1910) zenéjéről; nézeteit egységbe fog-
lalta A zeneesztétikai szép a zenetörténelemben című 
munkája (Bp. 1909).  

A Temesvári Hírlapban megjelent zenekriti-
kai írásaiból két kötetet közreadott magyarul és 
román fordításban Bodó Mária: Járosy Opera Om-
nia 1: szimfonikus zene Temesváron (2010), Járosy 
Opera Omnia 2 – kamarazene Temesváron (2012). 

 
67. JUHL Mór 

 
Születési hely: Budapest 
Születési év: 1892 
Halálozási hely: Mosztovo, Transznisztria 
Halálozási idő: 1942 
Tevékenységi terület: tudomány, közélet 
Szakma/beosztás: orvosi szakíró, lapszerkesztő 
Iskolák – helységek: Temesvár, Budapest 
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Iskolák – intézmények: Állami Főgimnázium Temes-
vár, budapesti orvosi egyetem 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: temesvári Bánát Sza-
natórium 
Életútleírás: Az 1920-as évek elején a temesvári 
Bánát Szanatórium igazgató főorvosa volt, később 
magánpraxist folytatott. Temesváron az Állami 
Főgimnáziumban érettségizett (1910), a budapesti 
egyetemen szerzett orvosi diplomát (1917). 

Meggyőződéséért ismételten letartóztatták és 
meghurcolták, a II. világháború alatt munkaszol-
gálatra Transznisztriába vitték, ahol transzportja 
többi tagjával együtt kivégezték. 
Fő művei: Szakmunkái: Röntgendiagnosztikai és rönt-
genterápiai útmutató (Tv. 1925); A röntgensugarak 
szerepe az emberi megbetegedések felismerésében és gyó-
gyításában (Tv. 1926). Vuchetich Endrével együtt 
szerkesztette a Színházi Újság című temesvári heti-
lapot. 

 
68. KABOS Ármin 

 
Születési hely: Nagyvárad 
Születési év: 1866 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1947 
Tevékenységi terület: közélet, tudomány 
Szakma/beosztás: publicista, közgazdasági szakíró 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: kereskedelmi iskolát végzett 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: temesvári Uhrmann-
nyomda és papírkereskedésnél, az Országos Ma-
gyar Párt (OMP) temesvári szervezeténél, a Ke-
reskedelmi és Iparkamaránál, valamint a Keres-
kedők Egyesületénél 
Életútleírás: különböző közgazdasági érdekképvi-
seletekben vállalt szerepet. A temesvári Uhrmann-
nyomda és papírkereskedés üzletvezetője, majd 
a 20-as évek végétől tulajdonosa. Vezető tisztsé-
geket töltött be az OMP szerveiben, a temesvári 
Kereskedelmi és Iparkamarában, a Kereskedők 
Egyesületének elnöke volt , kisebbségi és közgaz-
dasági kérdésekről számos cikke, tanulmánya 
jelent meg a Keleti Újság, Temesvári Hírlap, Temes-
varer Zeitung, valamint a Pénzvilág közgazdasági 
szaklap hasábjain. 

Fő művei: Összegyűjtött közgazdasági írásai Leve-
lek a fiamhoz címen jelentek meg (Tv. 1926) Kner 
Albert szép grafikai kiállításában. Az Erdélyi Zsi-
dó budapesti felsőbb leányiskola és leánygimná-
zium a liberalizmusról, a zsidóság múltja, jelene és jövő-
jéről című előadását (Tv. 1934). 
 
69. KÁPLÁR Mihály 
 
Születési hely: Nagybecskerek, ma Zrenjanin, Vaj-
daság, Szerbia 
Születési év: 1851 
Halálozási hely: Nagykikinda, ma Kikinda, Vajda-
ság, Szerbia 
Halálozási idő: 1922 
Tevékenységi terület: közélet 
Szakma/beosztás: kanonok, tanár 
Iskolák – helységek: Nagybecskerek, Temesvár 
Iskolák – intézmények: nagybecskereki gimnázium, 
temesvári teológia 

Helység(ek) – ahol alkotott: Bakóvár, Zsombolya, Lip- 
pa, Temesvár, Nagyzsám, Németcsernye, Nagyki-
kinda 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: katolikus egyház Bakó-
vár, Zsombolya, Lippa, temesvári belvárosi Reál-
iskola, nagyzsámi egyház, németcsernyei egyház, 
nagykikindai egyház 
Életútleírás: Tanulmányok: 1864–1872 gimnázium 
Nagybecskerek, 1872–1876 között a temesvári 
teológia diákja volt, 1876-ban pappá szentelték. 
Munkásság: 1876–1883 káplán Bakóváron, Zsom-
bolyán, Lippán 1884–1888 között káplán, vallás-
tanár a temesvár-belvárosi Reáliskolában, 1888–
1903 lelkipásztor Nagyzsámon, Németcsernyén, 
1903–1922 Nagykikindán, 1908-tól kanonok. 
Fő művei: egyházi munkássága. 

 
70. KAPUSY Antal 

 
Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1929 
Halálozási hely: Előpatak, Kovászna megye 
Halálozási idő: 1978 
Tevékenységi terület: tudomány, közélet 
Szakma/beosztás: orvosi, lélektani szakíró, műfor-
dító, szerkesztő 
Iskolák – helységek: Temesvár, Marosvásárhely 
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Iskolák – intézmények: középiskola Temesvár, Ma-
rosvásárhelyi Orvostudományi Egyetem  
Helység(ek) – ahol alkotott: Marosvásárhely, Gyimes-
felsőlok, Marosszentgyörgy 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: Marosvásárhelyi Or-
vostudományi Egyetem mikrobiológiai tanszéke  
Életútleírás: ugyanitt a mikrobiológiai tanszéken 
gyakornok, 1957-től az élettani tanszéken labora-
tóriumi főnök, majd tanársegéd volt.  

Súlyos betegsége miatt 1971-ben nyugdíjazták, 
Marosszentgyörgyre, később Gyimesfelsőlokra ke-
rült, ahol tudományos és ismeretterjesztő irodal-
mi tevékenységét folytatta. Feladatául tűzte ki az 
orvostudomány népszerűsítését, a Falvak Dolgo-
zó Népe, Hargita, Megyei Tükör hasábjain egészség-
ügyi tanácsadást szervezett. 

Fő művei: Érdeklődésének középpontjában az 
öregedés élet- és lélektana állt, orvosi, geronto-
lógiai, biológiai, társadalomlélektani írásaival je-
lentkezett.  

 
71. KARL, Josef 

 
Születési hely: Szentmárton, Temes megye 
Születési év: 1869 
Halálozási hely: Újszentanna, Arad megye 
Halálozási idő: 1941 
Tevékenységi terület: közélet 
Szakma/beosztás: parlamenti képviselő, főesperes, 
szerző 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: temesvári Piarista Gimnázi-
um, temesvári teológia 
Helység(ek) – ahol alkotott: Szentmárton, Perjámos, 
Lovrin, Borosjenő, Temesvár, Újszentanna, Bu-
karest, Arad, Pankota 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: szentmártoni, perjá-
mosi, lovrini, borosjenői egyházi közösségek, a 
temesvári Notre-Dame-kolostor, az újszentannai 
egyház, a bukaresti Parlament, Arad, Pankota egy-
házak 
Életútleírás: 1880–1888 temesvári Piarista Gimná-
ziumban, 1888–1893 temesvári teológián tanult. 
1893-ban pappá szentelték. Munkássága: 1893-tól 
1906-ig káplán volt Szentmártonban, Perjámoson, 
Lovrin, Borosjenőn, a temesvári Notre-Dame-
kolostorban. 1906–1911 Szentmártonban, 1911–
1941 között pap Újszentannán, 1912-től pedig 

esperes. 1919-től parlamenti képviselő volt Bu-
karestben az újszentannai választókerület részé-
ről. 1931–1937 között aradi, azt követően 1937–
1939 között pankotai főesperes volt. 
Fő művei: egyházi és politikai tevékenységén túl írói 
munkák: M. Loben den Herrn! Imádságos és éne-
keskönyv, Újszentanna 1912; Das sterbende Volk. 
Geschrieben vom Onkel Franz. Tv. 1934. 

 
72. KAUSCH, Michael 

 
Cím/rang: dr. 
Születési hely: Módos, ma: Jaša Tomić, Vajdaság, 
Szerbia 
Születési év: 1877 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1942 
Tevékenységi terület: közélet 
Szakma/beosztás: tanár, minisztériumi tanácsos, par-
lamenti képviselő 
Tudományos fokozat: a filozófia doktora Kolozsvár 
(1901) 
Tagság: Deutsch-Schwabischen Volkspartei párt-
vezetője, a Deutchen Swabischen Kulturverband 
egyesület alapítója 
Iskolák – helységek: Nagybecskereken, Szegeden, 
Temesváron, Budapesten, Kolozsváron 
Iskolák – intézmények: nagybecskereki iskola, sze-
gedi Főgimnázium, temesvári teológia, Budapes-
ten germanisztika és hungarológia, Kolozsváron 
germanisztika és hungarológia 
Helység(ek) – ahol alkotott: Fehértemplom, Szeged, 
Budapest, Temesvár, Bukarest 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: fehértemplomi gimná-
zium, szegedi gimnázium, budapesti minisztérium, 
Deutsch-Schwabischen Volkspartei Párt, Deutsch-
en Swabischen Kulturverband egyesület, bukaresti 
Parlament, temesvári Német Tanítóképző 
Életútleírás: 1888–1896 Nagybecskerek, szegedi Fő-
gimnázium, 1896 teológiai tanulmányok Temes-
vár, majd germanisztika, hungarológia Budapest, 
Kolozsvár. Munkásság: 1905–1913 gimnáziumi 
tanár Fehértemplom, 1913–1918 Szeged. 1919 
a német nemzetiségért felelős minisztériumi ta-
nácsos Budapesten, majd a német iskolarendszer 
létrehozója és felépítője a román Bánságban, a 
Deutsch-Schwabischen Volkspartei vezetője, a 
Deutschen Swabischen Kulturverband alapítója 
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1920-ban. 1922–1938 parlamenti képviselő Bu-
karestben, a liberális párt színeiben. 1940–1942 
német nyelvet tanított a temesvári Német Taní-
tóképzőben. 
Fő művei: közéleti tevékenységén túl (a német is-
kolarendszer létrehozója és felépítője volt a ro-
mán Bánságban, a Deutschen Swabischen Kul-
turverband egyesület alapítója, a német nemze-
tiségért felelős minisztérium tanácsosa Budapes-
ten, parlamenti képviselő Bukarestben) szakmai 
munkák szerzője, illetve közéleti tevékenységé-
vel kapcsolatos munkák szerzője vagy társszer-
zője (Satzungen des Deutschen Swabishen Kulturver-
bandes, Temesvár 1920, Briefe aus dem Swabischen 
Parlament von Hansjerch Prahlmann Temesvár 1926, 
Schicksalswende im Leben des Banater deutschen Vol-
kes 1939 Temesvár). 

 
73. KAZINCZY János Antal 

 
Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1914 
Halálozási hely: Violes, Franciaország 
Halálozási idő: 2008 
Tevékenységi terület: művészet, sajtó 
Szakma/beosztás: festőművész, iparművész, szer-
kesztő 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: Képzőművészeti Főiskola 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Budapest, 
Nürnberg, Vacqueyras 
Életútleírás: Magyarországon kapcsolatban állt a 
Szocialista Képzőművészek Csoportjával. Romá-
niába visszatérve bekapcsolódott a baloldali moz-
galmakba, bukaresti éveiben részt vett az illegális 
kommunista sajtó előállításában.  

1940-ben Temesváron, illetve közvetlenül a 
háború alatt illegalitásban élt Bukarestben. 1944. 
november 1-jétől néhány hónapig a Temesváron 
megjelenő Szabad Szó főszerkesztője, ahol több 
cikke is megjelent. Temesváron éri a háború utá-
ni határrendezések időszaka. A háború alatt meg-
született fia. Felesége a Kolozsvári Magyar Szín-
ház primadonnája volt ekkor. 1947-ben Magyar-
országra távozott, tanított az Iparművészeti Fő-
iskolán, a Szabad Művészet szerkesztője. A kor 
művészetpolitikájával nem értett egyet, állásaiból 
elbocsátották, táj- és portréfestésből élt. 1957-ben 

emigrált, előbb Ausztriában, majd Németország-
ban dolgozott – arany- és ezüstékszereket készí-
tett. Majd Franciaországban telepedett le, 2007-ig 
rendszeresen dolgozott. 
Fő művei: festői és szobrászi tevékenysége egyaránt 
a két világháború közötti, franciás szellemiségű 
kései kubizmusból és absztrakcióból táplálkozott. 
Pályakezdése első időszaka az útkeresés jegyében 
telt. Egyaránt érdeklődött a Nonfiguratív, figurá-
lis alkotások iránt.  

A második világháború idején illegalitásban élt 
Bukarestben. Ebben az időszakban főként figu-
ratív, az erdélyi emberek és táj hatásait, valamint 
a háború okozta fájdalmat tükröző képeket fes-
tett. 

 
74. KEIN, Otto 

 
Cím/rang: dr. 
Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1904 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1939 
Tevékenységi terület: filozófia, tudomány 
Szakma/beosztás: tanár, kutató, filozófus 
Tudományos fokozat: filozófiai doktorátus Kolozs-
vár, 1928 
Tagság: a Német Filozófiai Társaság tagja 
Iskolák – helységek: Temesvár, Kolozsvár, Marburg 
an der Lahn, Párizs 
Iskolák – intézmények: Piarista Gimnázium Temes-
vár, temesvári Német Reálgimnázium, majd ger-
manisztika és filozófia Kolozsvár, Marburg an 
der Lahn, Párizsi Sorbonne 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: Temesvári Német Re-
álgimnázium 
Életútleírás: 1914–1918 Piarista Gimnázium Te-
mesvár, 1919–1923 Német Reálgimnázium, 1923–
1929 germanisztikai, filozófiai tanulmányok Ko-
lozsvár, Marburg an der Lahn, Párizs (Sorbonne). 
Munkásság: 1928–1938-ig pedagógus, majd fran-
cia szakos tanár a temesvári Német Reálgimná-
ziumban 
Fő művei: M. Goethes Pantheismus, Temesvár 1930, 
Die Universalitat des Geistes im Lebenswerk Goethes 
und Schellings, Berlin 1933, Das Apollonische und 
Dionysische bei Nietzsche und Schelling, Berlin 1935. 
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75. KELLER, Stefan 

 
Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1905 
Halálozási hely: Geretsried, Bajorország 
Halálozási idő: 1978 
Tevékenységi terület: közélet, tudomány 
Szakma/beosztás: vállalkozó, feltaláló 
Tagság: furnérgyár-alapító Temesváron, cégalapí-
tó Geretsriedben 
Iskolák – helységek: Temesvár, Stuttgart 
Iskolák – intézmények: Piarista Gimnázium Temes-
vár, Műszaki Főiskola Stuttgart 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Brassó, Ge-
retsried 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: furnérgyár Temesvár, 
Keller&Braun Furnérgyár Brassó, Filgranbau Ste-
fan Keller KG cég Geretsried 
Életútleírás: 1915–1923 Piarista Gimnázium Te-
mesvár, 1923–1927 Műszaki Főiskola Stuttgart, 
gépészmérnöki diploma. Munkásság: 1927–1931 
furnérgyárat hozott létre Temesváron, 1933–1944 
Keller&Braun Furnérgyárat vezette Brassóban, ezt  
követően 1944-ben kivándorolt Nyugatra, 1948-
ban a Filgranbau Stefan Keller KG cég létreho-
zója volt Geretsriedben. 
Fő művei: 40 találmánya van az építőipar területén. 
 
76. KERÉNYI Károly  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1897 
Halálozási idő: 1973 
Tevékenységi terület: klasszika-filológia, vallástörténet 
Szakma/beosztás: egyetemi tanár 
Iskolák – helységek: Temesvár, Arad, Budapest 
Iskolák – intézmények: aradi Főreálgimnázium, bu-
dapesti Pázmány Péter Egyetem 
Tagság: 1961-től tagja volt a Norvég Tudomá-
nyos Akadémiának. 1963-ban az uppsalai egye-
tem teológiai fakultásának díszdoktora. Tagja volt 
a Rowohlt Deutsche Enzyklopädie tudományos 
bizottságának. Számos nemzetközi díj birtokosa 
volt. 
Helység(ek) – ahol alkotott: Budapest, Pécs, Szeged, 
Ascona (Svájc) 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: budapesti, pécsi, sze-
gedi és nyugati egyetemek 

Életútleírás: Tanulmányait szülővárosa után az ara-
di középiskolában folytatta, itt érettségizett, majd 
a budapesti Pázmány Péter Egyetemen szerzett 
1919-ben latin-görög szakos tanári diplomát és 
doktori címet. Előbb középiskolai tanár, majd – 
filozófiatörténeti habilitációja után – 1927-től a 
budapesti egyetemen a klasszika-filológia megbí-
zott tanára. 1929-ben tanulmányúton járt Görög-
országban, ott találkozott Walter F. Otto világ-
hírű klasszika-filológussal és vallástörténésszel, aki 
jelentős hatást gyakorolt fejlődésére.  

Kerényi a magyar ókortudomány vezéralak-
jává vált: fiatalon a Budapesti Philológiai Társa-
ság titkára és az Egyetemes Philológiai Közlöny szer-
kesztője volt. Német szakfolyóiratok is közölték 
írásait, német egyetemeken volt ösztöndíjas. En-
nek eredményeként 1927-ben németül megjelent 
első jelentős munkája a görög regényirodalomról, 
ez ismertté tette nevét a nemzetközi ókorkutatás-
ban. A vallást egy kultúra lényegét meghatározó 
tényezőnek tekintette, és arra törekedett, hogy az 
antik szövegek a kortársakhoz is szóló műalko-
tásokká váljanak. 1934-ben a pécsi egyetemre ke-
rült tanárnak. Pécsi évei alatt megindította és szer-
kesztette a Sziget (1935–1939) című folyóiratot, 
valamint kiadta a Kétnyelvű klasszikusok (1935–1943) 
című könyvsorozatot, illetve a Pannónia Könyvtár 
(1935) és Pécsről politikai váltás jegyében, a ná-
cizmushoz fűződő magyar kapcsolatok felülvizs-
gálatára vállalkozó Kállay-kormány felkérésére ke-
rült Szegedre, ahol 1941–1943 között tanított az 
egyetemen klasszika-filológiát és ókori történel-
met. Ugyanez a kormány kérte fel diplomáciai 
szolgálatra és küldte Svájcba (1942 végén). A há-
ború befejeződése után visszavárták a budapesti 
egyetem katedrájára, 1946 elején az Akadémia is 
tagjai közé választotta. 1946 szeptemberében vi-
szont rágalmakkal teli támadások jelentek meg elle-
ne, s nemcsak demokratikus gondolkodását von-
ták kétségbe, hanem tudományos munkáját is. 

Csalódottan visszatért Svájcba. Német egye-
temen nem vállalt katedrát, Svájcban ellenállás-
ba ütközött, amerikai meghívást nem fogadott el. 
Élete végéig egy svájci kisvárosban (Ascona) hú-
zódott meg, és innen indult el gyakori görög- és 
olaszországi útjaira vagy Európa városaiba elő-
adást tartani. 
Fő művei: A görög mitológia nemzetközi hatású 
tudósa volt, a XX. század egyik legnagyobb ma- 
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gyar ókorkutatója. Fő műveként tartják számon a 
Die Mythologie der Griechen. Ennek első kötete volt 
a Die Götter- und Menschheitsgeschichten 
(1951), a második a Die Heroengeschichten (1958). 
Ezt a művet 10 nyelvre fordították le, a magyar 
fordítást lánya jegyezte (Görög mitológia, Ford. Ke-
rényi Grácia, Szilágyi János György közreműkö-
désével, Budapest, 1977) 

 
77. KLEE, Hermann 

 
Születési hely: Rendsburg bei Hamburg, Németor-
szág 
Születési év: 1883 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1970 
Tevékenységi terület: művészet 
Szakma/beosztás: zenepedagógus, zeneszerző, 
zenész, karmester 
Díjak, kitüntetések: érdemes művész (1957), Kul-
turális Érdemrend III. fokozat (1969) 
Iskolák – helységek: Hamburg 
Iskolák – intézmények: Konzervatórium Hamburg 
Helység(ek) – ahol alkotott: Hamburg, Drezda, Ber-
lin, Beszterce, Kolozsvár, Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: Gutenberg-Liederta-
fel Hamburg, drezdai és berlini filharmónia, besz-
tercei iskola és templom, kolozsvári román Ope-
raház, temesvári Operaház 
Életútleírás: 1904-ben végzett a hamburgi Zene-
konzervatóriumban, már ekkor jelentkezett az 
első kompozícióival.  

A következő években a drezdai, majd a berli-
ni szimfonikus zenekar zenésze volt. 1909-ben 
Erdélybe, Besztercére jött, itt volt zenetanár, or-
gonista és a helyi zenei egylet kórusának vezető-
je. 1919-ben Kolozsvárra költözött, ahol az ope-
ra kórusának a vezetője lett. Itt születtek jelentős 
munkái, egy meseopera (Făt frumos, 1924), illet-
ve szimfonikus munkái és román népzenei ihle-
tettségű további darabjai. A bécsi döntést köve-
tően került Temesvárra, amikor a Kolozsvári Ro-
mán Opera ide költözött. Amikor 1946-ban Te-
mesváron létrehozták az állami Operát, ott ma-
radt, ahol karmesterként tevékenykedett. Élete 
végéig Temesváron élt és alkotott. 
Fő művei: az említett darabok mellett Temesvá-
ron komponálta másik operáját (Se face ziua, 1956). 

Kamarazenei, vokális és szimfonikus műveket is 
komponált. 

 
78. KLEIN, Franz 

 
Születési hely: Újhely, Temes megye 
Születési év: 1892 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1950 
Tevékenységi terület: művészet 
Szakma/beosztás: zenepedagógus, zeneszerző, kó-
rusvezető 
Tagság: tagja a temesvári Zenebarátok Társaságá-
nak 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: temesvári zenei tanulmányok 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: Temesvári Zenebarátok 
Társaság, Deutschen Liedertafel kórus, Banatia-
Blasmusikkapelle, Temesvári Opera 
Életútleírás: Zenei tanulmányok Temesváron, a 
katonai szolgálat idején elmélyítette zenei isme-
reteit. Munkásság: 1920-tól tagja volt a temesvá-
ri Zenebarátok Társaságának, hegedűn és fúvós 
hangszereken játszott. 1928–1932 a Deutsche Lie-
dertafel kórus vezetője volt. 1930–1944 között 
a Banatia-Blasmusikkapelle vezetője. 1946–1949 
a frissen alapított temesvári Opera hegedűse. 
Fő művei: zenei munkássága. 

 
79. KLINGLER, Friedrich 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Cím/rang: dr. 
Születési hely: Nagyjécsa, Temes megye 
Születési év: 1899 
Halálozási hely: Linz/Donau 
Halálozási idő: 1985 
Tevékenységi terület: tudomány, közélet 
Szakma/beosztás: orvos, kultúrpolitikus 
Tudományos fokozat: orvostudományok doktora, 1927 
Tagság: A Kulturverband der Banater Deutschen 
vezetője, a Deutsches Wohlfahrtswerk alapítója, 
1957-ben létrehozta Bécsben az Adam Müller 
Guttenbrunn Kulturális Egyesületet. 
Iskolák – helységek: Szeged, Temesvár, Graz, Bécs 
Iskolák – intézmények: Piarista Gimnázium Szeged, 
temesvári Piarista Gimnázium, orvosi tanulmá-
nyok Graz, orvosi tanulmányok Bécs 



régi(j)óvilág 

 

ÉVKÖNYV 2012 
77 

  

 

Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Linz 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: belgyógyász, reumato-
lógus szakorvos Temesváron, Linzben reumato-
lógus szakorvos 
Életútleírás: 1911–1913 Piarista Gimnázium Sze-
ged, 1913–1917 Piarista Gimnázium Temesvár. 
1919–1927 orvosi tanulmányok Graz, Bécs. Az 
egyetemi tanulmányok idején belépett a Vereini-
gung deutscher Hochschüler aus den Ländern der Unga-
rischen Kronen egyesületbe, és aktív tagja Wiener 
Schwabenverein-nak.  

1932-ben belgyógyász, reumatológus szakor-
vos Temesváron, 1933-ban szanatóriumot nyitott. 
A II. világháború idején tiszti orvos volt a német 
hadseregben, amerikai hadifogságba került, majd 
1947-től Linzben reumatológus szakorvos. 
Fő művei: 1928-ban szülőfalujában létrehozta az el-
ső sváb múzeumot, 1931-ben az ő segítségével 
alapították meg a Lenau Múzeumot Lenauheim-
ben (Csatádon), ebből fejlődött ki később a Ba-
nater Deutschen Dichterhalle. 1966-tól dunai sváb 
dokumentációs központ kiépítését kezdeményez-
te Linzben. 

 
80. KLUGESHERZ, Lorenz 

 
Születési hely: Mercyfalva, Temes megye 
Születési év: 1919 
Halálozási hely: Gengenbach 
Halálozási idő: ? 
Tevékenységi terület: közélet, művészet 
Szakma/beosztás: pedagógus, festő, könyvilluszt-
rátor, rézkarcoló 
Tagság: a Heimatortsgemeinschaft Mercydorf szer-
vezet alapító tagja 
Iskolák – helységek: Temesvár, Berlin 
Iskolák – intézmények: gimnázium Temesvár, taní-
tóképző Temesváron, közgazdasági tanulmányok 
Berlinben 
Helység(ek) – ahol alkotott: Orczyfalva, Temesvár, 
Gengenbach 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: orczyfalvi iskola, te-
mesvári német középiskola, gengenbachi iskola. 
Életútleírás: 1932–1941-ig gimnázium, tanítóképző 
Temesvár, 1941–1944 közgazdasági tanulmányok 
Berlinben. Majd kényszermunkán volt a Szovjet-
unióban, hazatérte után pedagógus Orczyfalván, 
1957–1970 között tanított a temesvári német kö-

zépiskolában, kivándorolt, majd pedagógus Gen-
genbachban. 
Fő művei: olajfestményeket, akvarelleket, pasztel-
leket, tollrajzokat, rézkarcokat, könyvillusztráci-
ókat alkotott.  

1983-ban megalapította a Heimatortsgemein-
schaft Mercydorf szervezetet. Erich Lammerttel 
és Anton Peter Petrivel közösen kiadták a Mercy-
dorf, die Geschichte einer deutschen Gemeinde im Banat 
kötetet (1987, Stockach Hindelwangen). 

 
81. KOSTIĆ, Petar 

 
Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1890 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1957 
Tevékenységi terület: zeneművészet 
Szakma/beosztás: karvezető, tanító  
Tagság: a Szerb Kórusegylet tagja 
Iskolák – helységek: Temesvár, Berlin 
Iskolák – intézmények: elemi iskola Temesvár, taní-
tóképző Temesvár 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: Szerb Kórusegylet kar-
vezetője volt, 1922-ben megalapította a Harmó-
nia szerb kórust (Temesvár-Belváros), javasolta a 
bánsági Szerb Kórusszövetség létrehozását, és a 
Szerb Nők Jótékonysági Egyletét titkárként se-
gítette, majd tanító a temesvár-gyárvárosi szerb 
iskolában. 1931–1946 között az egyesített szerb 
kórus karnagya. Nem volt hajlandó állami isko-
lában tanítani, egy ideig a szerb ortodox püspök-
ségen dolgozott előadóként.  

1948 után hatalmi kényszerre tanított Csenén, 
majd a temesvári Szerb Líceum és Tanítóképző 
zenetanára lett (1953-ig). 
Fő művei: karvezetői és közösségépítő munkássága. 

 
82. KORNER, Josef 

 
Cím/rang: dr. 
Születési hely: Zádorlak, Arad megye 
Születési év: 1888 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1947 
Tevékenységi terület: közélet, tudomány 
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Szakma/beosztás: kanonok, egyetemi tanár, rektor, 
általános helynök 
Tudományos fokozat: 1914 teológia doktora Bécs 
Iskolák – helységek: Temesvár, Bécs 
Iskolák – intézmények: Temesvári Piarista Gimná-
zium, teológia Bécs, teológia Temesvár 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: temesvári teológia, te-
mesvári papnevelde 
Életútleírás: 1899–1907 között temesvári Piarista 
Gimnázium diákja volt, 1907–1912-ig teológiai 
tanulmányokat folytatott Bécsben, Temesváron,  
1912-ben pappá szentelték. Munkásság: 1914 he-
lyettes tanár a temesvári teológián, 1917–1937 
dogmatika-, polémikatanár Temesváron, 1940–
1946 között a temesvári papnevelde rektora, ka-
nonok. 
Fő művei: teológiai munkássága. 

 
83. KÓS Károly 

 
Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1883 
Halálozási hely: Kolozsvár 
Halálozási idő: 1977 
Tevékenységi terület: közélet, építé-
szet, irodalom 
Szakma/beosztás: építész, író, gra-

fikus, szerkesztő, könyvkiadó, tanár, politikus 
Iskolák – helységek: Kolozsvár, Budapest 
Iskolák – intézmények: kolozsvári Református Kol-
légium, Budapesti Műegyetem, építészmérnöki  
Helység(ek) – ahol alkotott: Budapest, Kolozsvár, 
Sztána 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: kolozsvári Mezőgaz-
dasági Főiskola 
Életútleírás: kolozsvári Református Kollégium, bu-
dapesti József Nádor Műegyetemen építész szak 
(1907). Kezdő építészként különböző építészeti 
irodákban dolgozott, majd Székelyföld építésze-
tét tanulmányozta.1910-ben földet vásárolt a ka-
lotaszegi Sztánán, felépítette nyaralóját (későbbi 
lakóházát). 1912-ben Régi Kalotaszeg c. illusztrált 
építészeti tanulmányát a Magyar Mérnök- és Épí-
tész-Egylet Czigler-érmével tüntették ki. 1916-
ban őt bízták meg IV. Károly király koronázási 
ünnepsége díszleteinek tervezésével. Részt vett a 
pesti Állatkert épületeinek megtervezésében. 

Stílusára jellemző a zebegényi katolikus és Ko-
lozsváron a Monostori úti református templom, 
Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeum 
tornyos palotája. Konstantinápolyban ösztöndíjas, 
a bizánci és török városépítészettel ismerkedett 
(1917–1918). Ennek terméke az 1918-ban meg-
jelent Sztambul kötet. 1918-ban a budapesti Ipar-
művészeti Főiskola építészeti tanszékére nevez-
ték ki tanárnak, de lemondott az állásról, azt vall-
va, hogy Erdélyben nagyobb szükség lesz rá. 

1924-ben írótársaival megalapította az erdé-
lyi írók önálló könyvkiadó vállalatát, az Erdélyi 
Szépmíves Céhet, amelynek megszűnéséig, 1944-
ig tagja volt. Egyik alapító tagja volt az 1926-ban 
alakult helikoni közösségnek, amelynek folyóira-
tát, az Erdélyi Helikont 1931-től szerkesztette. 1948 
és 1949 között a Világosság c. kolozsvári lap bel-
ső munkatársa volt. 

Élete során több közéleti szerepet vállalt: 1921-
ben Paál Árpáddal és Zágoni Istvánnal közösen 
megjelentette a Kiáltó Szó című röpiratot. Alapí-
tó tagja volt az Erdélyi Néppártnak 1921-ben és 
1922-ben Vasárnap címmel képes politikai újsá-
got indított és szerkesztett. A második világhá-
ború után, a demokratikus átalakulásban remény-
kedve, újra politikai szerepet vállalt, és a Magyar 
Népi Szövetség Kolozs megyei elnöki tisztségét 
töltötte be, majd 1946–1948 között nemzetgyű-
lési képviselő volt. 1940-től a kolozsvári Mező-
gazdasági Főiskolán mezőgazdasági építészettel 
ismertette meg a hallgatókat. 1945-től a Mező-
gazdasági Főiskola dékánja, majd 1953-ig tanára 
volt. 
Fő művei: az építész jelentős munkái: óbudai refor-
mátus parókia, Budapest (1908–1909), római ka-
tolikus templom, Zebegény (1908–1909) – Jánsz-
ky Bélával, állatkerti pavilonok (például Madár-
ház), Budapest (1909–1910), sztánai lakóháza: a 
Varjúvár (1910), Városmajor utcai iskola, Buda-
pest (1910–1912), Wekerle Munkás és Tisztvise-
lőtelep központja, Budapest (1912–1913), Székely 
Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy (1911–1912), 
református templom (Kakasos templom), Kolozs-
vár, (1912–1913), Műcsarnok, Kolozsvár (1943).  

Jelentős szakírói munkái: Erdély népi építészete 
(1908), Régi Kalotaszeg (1911), Sztanbul (1918), A 
lakóház művészete (1928), A székely nép építészete 
(1944).  
Az író, az újságíró Kós Károly minden művével 
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közösséget épített: Az országépítő – regény (1934), 
Budai Nagy Antal – színmű (1936), István király – 
színmű (1942). 

 
84. KOSTYÁL István  
 
Cím/rang: tábornok 
Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1920 
Halálozási hely: Bukarest 
Halálozási idő: 2013 
Tevékenységi terület: közélet, katonaság, irodalom 
Szakma/beosztás: tábornok, író 
Iskolák – helységek: Temesvár, Bukarest, Moszkva 
Iskolák – intézmények: temesvári elemi iskola, ka-
tonai akadémia Bukarest, Vorosilov Katonai Aka-
démia Moszkva 
Helység(ek) – ahol alkotott: Bukarest 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: magas katonai tisztsé-
geket töltött be 
Életútleírás: Az 1934-es temesvári kommunista tö-
megperben a 14 éves ifjúmunkást négy évre ítél-
ték, büntetését a fiatalkorúak börtönében Ko-
lozsváron töltötte le. 1940-től a Szovjetunióban 
munkás. Hazatérve katonai pályára lépett, s a 
Szovjet Nagyvezérkar mellett működő legfelsőbb 
Katonai Akadémián nyert kiképzést (1956–1959). 
A Glasul Armatei munkatársa volt. Szembekerült 
a diktatúrával, N. Ceaușescu azzal vádolta, hogy 
részt vett egy ellene szervezett összeesküvésben, 
megfosztották párttagságától és tábornoki rang-
jától (lefokozták közlegénnyé). A 80-as években 
bebörtönözték, a vád ellene, hogy villanyáramot 
lopott. Az 1989-es romániai forradalom bukaresti 
tűzvonalában volt, de hamarosan ellenzékbe szo-
rult. 1990-ben rehabilitálták, visszakapta táborno-
ki rangját. 1995-ben az RMDSZ szociáldemok-
rata tömörülésének alelnöke lett Bukarestben. 
Fő művei: katonai tevékenysége.  

Az 1960-as évektől kezdődően több irodalmi 
munkát közölt: Muzsikáló körte c. ifjúsági regény 
1966, Miből lesz a cserebogár c. elbeszéléskötet 1968, 
A tűzfelelős segédei c. gyűjteményes kötet 1974.  

 
85. KOVÁTS Sándor 

 
Cím/rang: dr. 
Születési hely: Pankota, Arad megye 

Születési év: 1865 
Halálozási hely: Újszentanna, Arad megye 
Halálozási idő: 1921 
Tevékenységi terület: tudomány 
Szakma/beosztás: teológiaprofesszor 
Tudományos fokozat: a teológia doktora lett Bécs-
ben, 1899-ben 
Tagság: A Német Orientalista Társaság és az Aqui-
nói Szt. Tamás Társaság tagja 
Iskolák – helységek: Arad, Temesvár, Bécs 
Iskolák – intézmények: aradi általános iskola, temes-
vári Piarista Gimnázium, temesvári teológia, bé-
csi Pazmaneum teológia 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: temesvári teológia 
Életútleírás: 1875–1883 aradi gimnázium, temesvá-
ri Piarista Gimnázium, 1883–1884 temesvári teo-
lógia, 1884–1887 között bécsi Pazmaneum teoló-
gia, 1888-ban Temesváron pappá szentelték. Mun-
kásság: 1890–1908 a temesvári teológia dogmati-
ka-, polémika-, erkölcstanprofesszora. 
Fő művei: jelentős munkája a Temesvári Papnevelde 
1806–1906. 
 
86. KÖNIG Frigyes  
 
Cím/rang: dr. 
Születési hely: Temesvár  
Születési év: 1910 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 2002 
Tevékenységi terület: tudomány, rovartan 
Szakma/beosztás: muzeológus 
Tudományos fokozat: a természettudomány doktora 
Bukarest (1979) 
Tagság: Magyar Rovargyűjtők Társasága dísztag-
ság 1993-ban, 1994-ben pedig a Romániai Rovar-
gyűjtők Társaságánál kapott dísztagságot. 
Iskolák – helységek: Temesvár, Chemnitz és Buka-
rest 
Iskolák – intézmények: temesvári Piarista Gimnázi-
um, bukaresti egyetem biológia szak 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: Bánság Múzeuma Te-
mesvár 
Életútleírás: Szülővárosa Piarista Főgimnáziumá-
ban érettségizett (1928), lakatosinas (1928–1930), 
a szászországi Chemnitzben a technikai főiskola 
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hallgatója volt (1930–1931), majd Temesváron a 
Standard harisnyagyár gépmestere (1933–1943), 
kisiparos (1943–1952), a Tehnometal technikusa 
(1952–1966). Közben levelező tagozaton a bu-
karesti egyetemen biológia-földrajz szakos diplo-
mát szerzett, s a Bánáti Múzeum természetrajzi 
részlegének muzeográfusa lett (1966–1975). 

Nyugdíjasként is megőrizte szellemi frissessé-
gét, nyugdíjasként doktorált (1979) és folytatta ro-
vartani kutatásait. 
Fő művei: Első írása Budapesten a Folia Entomolo-
gica Hungarica hasábjain jelent meg 1938-ban. Ma-
gyar, német, angol, román és belga szakfolyóirat-
okban ismertette a Bánság lepkefaunáját. 1954-
ben beválasztották a Román Akadémia bánsági 
természetvédelmi bizottságába.  

Megrendezte Romániában az első, a lepkék 
rendszertanát, biológiáját, gazdasági jelentőségét, 
földrajzi elterjedését, gyűjtésük és preparálásuk 
módszereit bemutató lepkekiállítást (1970). 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

87. KRAMP, Johann 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Cím/rang: dr. 
Születési hely: Temeskenéz, Temes megye 
Születési év: 1845 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1922 
Tevékenységi terület: tudomány, közélet 
Szakma/beosztás: teológiaprofesszor, csanádi kano-
nok, pápai kamarás, rektor 
Tudományos fokozat: a filozófia doktora Róma, 1870 
Iskolák – helységek: Temesvár, Róma 
Iskolák – intézmények: temesvári Piarista Gimnázi-
um, római teológia, Collegium Germanico-Hun-
garicum Róma 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Elek, Csanád 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: temesvári papnevelde, 
eleki egyház 
Életútleírás: 1854–1862 temesvári Piarista Gimná-
zium, 1864–1870 teológiai tanulmányok a Colle-
gium Germanico-Hungaricumban Róma, 1870-
ben pappá szentelték (Róma). Munkásság: 1872–
1873 helyettes tanár, majd 1876–1878 között ta-
nár volt a temesvári papneveldében, 1878–1888 
között pedig spirituális ugyanott. 1891–1899 ele-
ki esperes, 1912-ben marosi főesperes, 1912–1922 
csanádi kanonok lett. 1912 a temesvári papne-
velde rektora. 

Fő művei: egyházépítő tevékenysége. 

 
88. KRÄUTER, Franz 

 
Cím/rang: dr. 
Születési hely: Temesvukovár, Temes megye 
Születési év: 1885 
Halálozási hely: Freiburg im Breisgau, Németország 
Halálozási idő: 1969 
Tevékenységi terület: oktatás, közélet 
Szakma/beosztás: filozófus, parlamenti képviselő, 
tanfelügyelő 
Tudományos fokozat: a filozófia doktora Budapest, 
1907 
Díjak, kitüntetések: Pápai Érdemrend Nagykeresztje 
Iskolák – helységek: Temesvár, Lugos, Budapest 
Iskolák – intézmények: temesvári gimnázium, lugo-
si gimnázium, budapesti egyetem 
Helység(ek) – ahol alkotott: Szeged, Temesvár, Bu-
karest 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: tanfelügyelőség Szege-
den, temesvári Katolikus Tanítóképző, bukares-
ti Parlament 
Életútleírás: 14 éven át folytatta tanulmányait. 1908–
1914 között tanár volt Budapesten, 1919 után a 
hazatérést választotta, itt a temesvári Katolikus 
Tanítóképző első igazgatója volt. 1920–1938 kép-
viselő a bukaresti Parlamentben. A romániai né-
met oktatás országos felügyelője. 
Fő művei: A temesvári Katolikus Tanítóképző első 
igazgatója. Képviselőként jelentős szolgálatokat 
tett a bánsági német oktatásnak. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

89. KRAYER Elemér 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Születési hely: Buziásfürdő, Temes megye 
Születési év: 1888 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1962 
Tevékenységi terület: gazdaság, közélet 
Szakma/beosztás: kereskedő, igazgató 
Iskolák – helységek: Temesvár, Budapest 
Iskolák – intézmények: Felső Kereskedelmi Iskola 
Temesvár, gazdaságtudományok Budapest, gyógy-
szerészet Budapest 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: Gea-Krayer gyógy-
szer-nagykereskedés 
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Életútleírás: 1898–1906 Felső Kereskedelmi Isko-
la Temesvár, gazdaságtudományok és gyógysze-
részeti tanulmányok Budapesten. 1925-től a Gea-
Krayer gyógyszer-nagykereskedés igazgatója 
Fő művei: cégigazgató. 

 
90. KRAYER, Josef Ignaz Balthasar 

 
Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1856 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1938 
Tevékenységi terület: gazdaság, közélet 
Szakma/beosztás: gyógyszerész, kereskedő 
Iskolák – helységek: Temesvár, Budapest, Graz 
Iskolák – intézmények: temesvári Piarista Gimnázi-
um, gyógyszerészet Budapesten, gyógyszerészet 
Graz 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Buziásfürdő 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: buziási Zum Palatin Pa-
tika, temesvári első Provinzdrogerie, Gea-Krayer 
Gyógyszer-nagykereskedés Rt., Egyesült Lakk- és 
Festékgyár 
Életútleírás: 1866–1874 temesvári Piarista Gimná-
zium, 1874–1878 gyógyszerésznek tanult Buda-
pesten, Grazban. Munkásság: gyógyszerész Te-
mesváron, 1880-ban megvásárolta a buziási Zum 
Palatin patikát. 1890-ben létrehozta Temesvá-
ron az első Provinzdrogerie-t. 1920-ban egyesí-
tette gyógyszer-nagykereskedését a Szana kon-
szern Gea-Heilmittelindustrie cégével, és létre-
jött a Gea-Krayer Gyógyszer-nagykereskedés Rt., 
amelynek ő volt az igazgatója. 1925-ben testvé-
rével megalapította az Egyesült Lakk- és Festék-
gyárat. 
Fő művei: Több településen patikát nyitott, Te-
mesváron gyárat is létesített. 

 
91. KREBSZ Iván  

 
Cím/rang: dr. 
Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1912 
Halálozási hely: Koblenz, Németország 
Halálozási idő: 1992 
Tevékenységi terület: orvostudomány 
Szakma/beosztás: rákkutató, egyetemi tanár 

Tudományos fokozat: az orvostudomány doktora 
Iskolák – helységek: Temesvár, Kolozsvár 
Iskolák – intézmények: temesvári Piarista Gimnázi-
um, Kolozsvári Orvosi Egyetem 
Helység(ek) – ahol alkotott: Kolozsvár, Marosvásár-
hely 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: kolozsvári Központi 
Röntgenintézet, marosvásárhelyi Orvosi Egyetem 
Életútleírás: Szülővárosában végezte a Piarista Gim-
náziumot (1929), a kolozsvári I. Ferdinand Egye-
temen nyerte el orvosi oklevelét (1937). Pályáját 
a kolozsvári Központi Röntgenintézetben kezdte 
mint tanársegéd (1940–1945), majd a marosvá-
sárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet Radio-
lógiai Intézetében volt adjunktus, 1948-tól pedig 
előadótanár, 1968-tól egyetemi tanárként vezet-
te a radiológiai klinikát nyugdíjazásáig (1979).  

A korszerűbb vizsgálatok érdekében a rönt-
genintézeten belül izotóp laboratóriumot létesí-
tett és vezetett, majd megszervezte a rákszűrés 
lehetőségét, később onkológiai fekvőosztályt léte-
sített (1956). Az etnikai feszültségek, a diktatúra 
nyomása miatt 1986-ban Nyugat-Németország-
ba emigrált. 
Fő művei: Tudományos munkássága átfogta a tel-
jes orvosi radiológiát. Magyar, román, német, an-
gol és francia nyelvű tudományos közleményeit 
a rákkutatás kérdéseiről írta, s ezek főleg az Er-
délyi Múzeum-Egyesület (EME) orvostudomá-
nyi Értesítőjében, az Orvosi Szemlében – Revista Me-
dicală-ben, az Orvosi Hetilapban (Budapest), és az 
Anthropológiai Közlöny (Budapest) hasábjain jelen-
tek meg; 1961-től a bukaresti Oncologia și Radiolo-
gia szerkesztőbizottsági tagja és főmunkatársa. 

 
92. KREILING, Eduard 

 
Születési hely: Arad 
Születési év: 1905 
Halálozási hely: Rastatt, Németország 
Halálozási idő: 1989 
Tevékenységi terület: tudomány, technika 
Szakma/beosztás: gépészmérnök, egyetemi oktató, 
szakíró 
Iskolák – helységek: Arad, Temesvár, Graz 
Iskolák – intézmények: aradi gimnázium, temesvá-
ri Német Reálgimnázium, gépészmérnöki Graz 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
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Intézmény(ek) – ahol alkotott: Alex. Markt Temesvá-
ri Gépgyár, Astra Romana (Shell), temesvári UMT 
gépgyár, temesvári Műszaki Főiskola 
Életútleírás: 1916–1919 aradi gimnázium, 1919–
1924 között a temesvári Német Reálgimnázium- 
ban tanult, 1924–1930-ig gépészmérnöki tanulmá-
nyokat folytatott Grazban.  

1933–1937 között Alex Markt temesvári Gép-
gyárában dolgozott, ahol traktorokat, aratógépe-
ket tervezett. 1937–1944 között az olajkitermelő 
iparban az Astra Romana (Shell) mérnöke volt. 
Modern aszfaltgyárat épített. 1945 után az UMT 
gépgyárban dolgozott. 1975-ben kivándorolt az 
NSZK-ba. 
Fő művei: 1952–1958 docens a temesvári Műsza-
ki Főiskolán, modern aszfaltgyárat épített, 1975-
ben egy malmot fejlesztett ki.  

 
93. ifj. KREMMER, Josef 

 
Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1872 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1942 
Tevékenységi terület: technika, közélet 
Szakma/beosztás: építőmester, építész, parlamenti 
képviselő 
Iskolák – helységek: Temesvár, Berlin, Hannover, 
Anglia, Budapest 
Iskolák – intézmények: temesvári Főreálgimnázium, 
Berlin és Hannover építészet, Angliában építé-
szet, Budapest építészet 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Bukarest 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: apja építészeti cége és  
a bukaresti Parlament 
Életútleírás: 1882–1890 között a temesvári Főreál-
gimnáziumban tanult. 1890–1895 között építé-
szeti tanulmányokat folyatott Berlinben, Hanno-
verben, Angliában, Budapesten végzett.  
Munkásság: építészként először apja cégénél dol-
gozott, amit 1910-ben átvett. 1919–1920 között 
parlamenti képviselőként folytatta tevékenységét 
Bukarestben. 
Fő művei: apjával együtt több jelentős épület az ő 
nevéhez fűződik. Például Temesváron a Timișana 
Bank, a Kimmel villa, a Szana Bank, mindenek 
mellett politikai tevékenységével is felhívta magá-
ra a figyelmet. 

94. KREMPER-FACKNER, Hildegard 

 
Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1933 
Halálozási hely: Berlin 
Halálozási idő: 2004 
Tevékenységi terület: művészet 
Szakma/beosztás: festőművész, grafikus 
Díjak, kitüntetések: három országos díjban része-
sült kapott grafikai munkáiért, 1995 Medaille der 
Triennale, Majdanek, Lengyelország 
Tagság: 1978 a Romániai Képzőművészek Szövet-
ségének alelnöke 
Iskolák – helységek: Temesvár, Bukarest 
Iskolák – intézmények: a temesvári Notre-Dame Lí-
ceum, a temesvári Képzőművészeti Líceum, Ni-
colae Grigorescu Képzőművészeti Főiskola Bu-
karest 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Németország 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: a Temesvári Egyetem 
Képzőművészeti Fakultása, németországi kiállí-
tások 
Életútleírás: 1940–1948 között Notre-Dame Líce-
um Temesvár, 1948–1952 Képzőművészeti Líce-
um Temesvár. 1952–1958-ig a Nicolae Grigores-
cu Képzőművészeti Főiskola Bukarest.  
Munkásság: 1958–1962 szabadúszó művész Te-
mesváron. 1962–1974 a temesvári Egyetem Kép-
zőművészeti Fakultásának tanára, tanulmányutak 
NSZK-ba és Ausztriába, 1989-ben kivándorolt. 
Fő művei: Egyéni kiállítások Temesváron és más 
romániai városokban, Németország számos váro-
sában. 

 
95. KRISTÓF-KRAUSZ Albert 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1892 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1958 
Tevékenységi terület: művészet 
Szakma/beosztás: festőművész, műépítész, művé-
szeti szakíró. 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: temesvári Főreáliskola 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: Műkritikái, élménybe-
számolói és műhelyvallomásai a Temesvári Hírlap, 
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Keleti Újság, az Új Ember, Heti Magazin, Déli Hír-
lap, Brassói Lapok, 1944 után a Szabad Szó, a Vi-
lág, Utunk és Előre hasábjain jelentek meg. 
Életútleírás: Építészmérnöki oklevelet München-
ben szerzett (1915), ahol az új építészeti irányzat 
egyik vezető egyéniségétől, Theodor Fischer pro-
fesszortól tanulta a tervezést. Az I. világháború-
ban hadmérnökként szolgált, majd Temesvárra 
visszatérve portréfestő volt. Újabb berlini tanul-
mányok (1929–32) után Temesváron az ún. „új 
tárgyiasság” stílusban számos bérházat és villát 
tervezett, és dinamikus-expresszív formanyelvű 
festészetét kiállításokon mutatta be.  
Fő művei: Megfestette kora jelentős helyi szemé-
lyiségeinek (Asztalos Sándor, Endre Károly, Fra-
nyó Zoltán, Jovánovity Dobrivoj, Kalotai Gábor, 
Pogány László, Szirmai László írók, Podlipny Gyu-
la festőművész, Freund Leo zongoraművész és 
Brandeisz József hegedűművész) arcképét. Több 
könyv illusztrátora. 

 
96. KRISTÓFCSÁK Gyula 

 
Születési hely: Budapest 
Születési év: 1838 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1920 
Tevékenységi terület: közélet, tudomány 
Szakma/beosztás: apát, főesperes, főiskolai tanár, 
rektorhelyettes 
Díjak, kitüntetések: a Koronarend Lovagja III. o. 
1911 
Iskolák – helységek: Budapest, Temesvár 
Iskolák – intézmények: gimnázium Budapest, gim-
názium Temesvár, teológiai tanulmányok Temes-
vár 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Grabác, Te-
meshidegkút, Arad 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: gimnázium Temesvá-
ron, temesvári papnevelde, grabáci egyház, temes-
hidegkúti egyház, újaradi egyház, aradi egyház 
Életútleírás: 1848–1856 gimnázium Pest, Temes-
vár, 1856–1861 teológiai tanulmányok Temesvár. 
1861 pappá szentelték Temesváron.  
Munkásság: 1863–1869 gimnáziumi tanár Temes-
váron. 1869–1870 tanár a temesvári papnevel-
dében. 1870-ben rektorhelyettes lett. 1871–1884 
lelkipásztor Grabácon, 1884–1892 Temeshideg-

kúton, 1892–1911 között Újaradon. 1884 espe-
res, 1892–1912 aradi főesperes. 
Fő művei: egyházépítő munkássága. 
 
97. KUN Endre 

 
Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1908 
Halálozási hely: Izrael 
Halálozási idő: ? 
Tevékenységi terület: technika 
Szakma/beosztás: textilmérnök, gazdasági szakíró 
Iskolák – helységek: Temesvár, Mulhouse  
Iskolák – intézmények: Piarista Gimnázium Temes-
vár, textilmérnöki tanulmányok Mulhouse-ban. 
Helység(ek) – ahol alkotott: Arad, Bukarest 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: aradi Neumann textil-
gyár, bukaresti textilgyárak, Textilipari Kutatóin-
tézet 
Életútleírás: Középiskolát szülővárosában a Pia-
rista Gimnáziumban végzett (1926), Mulhouse-
ban szerzett textilmérnöki diplomát (1929). 
Munkásság: Pályáját franciaországi pamutfonodák-
ban kezdte (1929–1931), hazatérve az aradi Neu-
mann-féle textilgyár (1932–1935), majd bukaresti 
textilgyárak (1936–1945) technológusa, műszaki 
vezetője. 1945-től a bukaresti Pamut-Len-Ken-
deripari Központ vezérigazgatója, a közben meg-
alakult Könnyűipari Minisztérium műszaki főosz-
tályának vezetője; később a Textilipari Kutató In-
tézet (ICT) vezetőségében tevékenykedett.  

1967-től nyugdíjazásáig (1970) az Állami Terv-
hivatal könnyűipari műszaki tanácsnoka volt. Ku-
tatói aktivitását 1986-ig folytatta. 1987-ben Izra-
elbe költözött. 
Fő művei: mérnöki és kutatói munkássága. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

98. KUNCZ Jenő 
 

 
 
 

 
 
 

Cím/rang: dr. 
Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1844 
Halálozási hely: Budapest 
Halálozási idő: 1926 
Tevékenységi terület: tudomány 
Szakma/beosztás: jogász, szociológus 
Tudományos fokozat: a jogtudomány doktora, 1871 
Tagság: a Magyar Tudományos Akadémia levele-
ző tagja (1903) 
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Iskolák – helységek: Temesvár, Budapest 
Iskolák – intézmények: gimnázium Temesvár, jog-
tudományok Budapesten  
Helység(ek) – ahol alkotott: Budapest 
Életútleírás: 1856–1864 között temesvári gimná-
zium. 1866 jogtudományok a Pesti Egyetemen. 
Munkásság: 1871–1895 között Budapesten ügy-
védi gyakorlatot folytatott. Pozitivista szemléle-
tű jogelméleti műveiben a jogfogalommal és a 
helyes jog problémájával foglalkozott. Szocioló-
giai munkássága kapcsán teljes szociológiai rend-
szer kiépítését kísérelte meg azon az elvi alapon, 
hogy a társadalom alapja a társadalmi hatalom, 
szükség van azonban a hatalom és a szabadság 
bizonyos egyensúlyára. 
Fő művei: A munka (Bp., 1901); Az igazságos jog 
(Bp., 1904); A jog (Bp., 1908). 

 
99. KURTÁG György 

 
Születési hely: Lugos 
Születési év: 1926 
Halálozási hely:  
Halálozási idő:  
Tevékenységi terület: zeneművészet 
Szakma/beosztás: zeneszerző, zongoraművész, ze-
netanár 
Tagság: a müncheni Bajor Szépművészeti Akadé-
mia, a Berlini Művészeti Akadémia (1994) tagja, 
tiszteletbeli tagjává választotta az Amerikai Mű-
vészeti és Irodalmi Akadémia (2001) 
Díjak: Kossuth-díj (1973 és 1996), Pierre Mona-
cói Herceg Alapítvány zenei díja 1993-ban, a Her-
der- és a Feltrinelli-díj 1993-ban, a zenei Nobel-
díjként számon tartott Ernst von Siemens Stif-
tung díj 1996-ban, az osztrák kormány ismétel-
ten neki ítélte az európai komponistáknak járó 
nagydíjat (1998), a Tudományért és Művészetért 
Érdemérem Berlin (1999), a John Cage-díj New 
York (2000), a Magyar Köztársasági Érdemrend 
Nagykeresztje 2006-ban, a Louisville University 
Grawemeyer Díja (2006). 2010-ben Kurtág nyer-
te el a Zürichi Fesztivál Díját. 
Iskolák – helységek: Temesvár, Budapest, Párizs 
Iskolák – intézmények: gimnázium Temesvár, vá-
rosi zenekonzervatórium Temesvár, a Liszt Fe-
renc Zeneművészeti Főiskola Budapest (1946–
1951) zongoraművészi diploma, 4 évvel később 

zeneszerzésből diplomázott. 1957–1958 között 
Párizsban tanult. 
Helység(ek) – ahol alkotott: Budapest, Berlin, Bécs, 
Párizs 
Életútleírás: temesvári Piarista Gimnázium és vá-
rosi konzervatórium (1940–1946, Kardos Mag-
da és Eisikovits Max a tanárai), budapesti Zene-
akadémia (1946–1951), majd párizsi tanulmányok 
(1957–1958). 1960–1968 között az Országos Fil-
harmónia korrepetitora, 1967-től a budapesti ze-
neakadémia zongora- és kamarazene-tanára. Az 
1971–1972-es tanévben Nyugat-Berlinben taní-
tott. 1986-ban elhagyta a zeneakadémiát, bár még 
voltak órái 1993-ig. A következő években Bécs-
ben, Párizsban, Hágában, Utrechtben, Amszter-
damban, Berlinben dolgozott és tanított. 2002-
ben a franciaországi Bordeaux közelében telepe-
dett le feleségével. 
Fő művei: Kurtág Györgyöt a zenei élet az egyik 
legjelentősebb kortárs zeneszerzőként tartja szá-
mon, aki elsősorban a kamarazene területén tud-
ta kibontakoztatni tehetségét. Igazán újat kama-
razene-darabjaival alkotott.  

Művészete Bartók zenéjéből indult ki, de nagy 
hatást gyakorolt rá az osztrák zeneszerző, Anton 
Webern impresszionista hangzásvilága is. Művei-
re jellemző nagy koncentráció, az eszközök és a 
formavilág tömörsége. Legismertebb alkotásai kö-
zött tartják számon az 1973–1976 között kom-
ponált Játékok zongorára című, négy füzetből álló 
sorozatot. A négy füzetben található darabok a 
Mikrokozmoszhoz hasonlóan, a zongorán tanuló 
növendékeket egyre nagyobb technikai nehézsé-
gek elé állítják. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

100. LAMMERT, Erich (Adam Anton 
Emmerich) 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Cím/rang: dr. 
Születési hely: Mercyfalva, Temes megye 
Születési év: 1912 
Halálozási hely: Siegen, Észak-Rajna-Vesztfália, Né-
metország 
Halálozási idő: 1997 
Tevékenységi terület: tudomány 
Szakma/beosztás: orvos, kultúrtörténész 
Tudományos fokozat: az orvostudomány doktora 1936 
Iskolák – helységek: Temesvár, Bécs, Freiburg/Svájc, 
Marburg/Lahn, Innsbruck 
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Iskolák – intézmények: Temesvári Piarista Gimná-
zium, orvosi és természettudományok Bécs, or-
vosi és természettudományok Freiburg/Svájc, or-
vosi és természettudományok Marburg/Lahn, or-
vosi és természettudományok Innsbruck 
Helység(ek) – ahol alkotott: Kaliningrád (szovjet fo-
goly), Niczkydorf, Temesvár, Perjámos, Siegen 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: kaliningrádi orvosi ren-
delő, niczkydorfi orvosi rendelő, temesvári Reál-
gimnázium iskolai orvosi rendelő, Perjámos kör-
orvosi rendelő 
Életútleírás: 1922–1930 között a temesvári Piarista 
Gimnáziumban tanult. 1930–1936 orvosi és ter-
mészettudományi tanulmányok Bécs, Freiburg/
Svájc, Marburg/Lahn, Innsbruck.  
Munkásság: 1936–1941 orvos Kaliningrádban, azt 
követően pedig Niczkydorfban. 1941–1944 isko-
laorvos volt a temesvári Reálgimnáziumban, utá-
na szovjet hadifogságba került. 1949-től 1972-ig 
körorvos volt Perjámoson. 1985-ben kivándorolt 
az NSZK-ba. 
Fő művei: Más szerzőkkel közösen: Mercydorf, die 
Geschichte einer deutschen Gemeinde im Banat, 1987. 
Népi gyógyászattal kapcsolatos dolgozatai etno-
lógiai szaklapokban jelentek meg. 

 
101. LAMOTH, Julius 

 
Születési hely: Detta, Temes megye 
Születési év: 1907 
Halálozási hely: Detta 
Halálozási idő: 1967 
Tevékenységi terület: tudomány 
Szakma/beosztás: teológiaprofesszor 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: teológia Temesvár 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Sándorháza,  
Billéd, Hidasliget  
Intézmény(ek) – ahol alkotott: temesvári papnevelde, 
sándorházi, billédi, hidasligeti egyház 
Életútleírás: 1927–1932 teológiai tanulmányok Te-
mesvár, 1932 pappá szentelték.  
Munkásság: 1933–1946 teológiaprofesszor volt a 
temesvári papneveldében. 1946–1951 lelkipász-
tor Sándorházán. 1951–1961 kommunista börtö-
nökben sínylődött. 1961–1962 lelkipásztor Billé-
den, Hidasligeten. 
Fő művei: egyházépítő munkássága. 

102. LAMOTH, Peter 

 
Születési hely: Detta, Temes megye 
Születési év: 1908 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1995 
Tevékenységi terület: tudomány 
Szakma/beosztás: egyetemi tanár 
Iskolák - helységek: Temesvár, Kolozsvár 
Iskolák – intézmények: Német Reálgimnázium Te-
mesvár, matematika-fizika szak a kolozsvári egye-
temen 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: Banatia Líceum, temes-
vári szeizmográfállomás, Temesvári Műegyetem, 
temesvári Tudományegyetem. 
Életútleírás: 1922–1828 Német Reálgimnázium Te-
mesvár. 1928–1932-ig matematika-fizika tanulmá-
nyok Kolozsváron. Munkásság: 1934–1944 mate-
matika-fizika tanár a Banatia Líceumban. 1944 
temesvári szeizmográfállomás. Szovjet hadifog-
ság. 1949-től docens a temesvári Műegyetemen. 
Fizikai kutatások, 1967 az elektromosság tanszék 
professzora a Tudományegyetemen, majd 1973-
tól nyugdíjas. 
Fő művei: oktatási tevékenysége és elektromos-
ságtani kutatásai. 

 
103. LANG Aladár József 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1877 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1924 
Tevékenységi terület: közélet 
Szakma/beosztás: tanfelügyelő, püspökségi titkár, 
kamarai titkár 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: teológia Temesvár 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: a csanádi egyházmegye 
levéltára, katolikus iskolák tanfelügyelősége 
Életútleírás: 1895–1899 teológiai tanulmányok Te-
mesváron, 1900-ben pappá szentelték.  
Munkásság: 1901-től a csanádi egyházmegye le-
véltárosa, 1910 pápai kamarai titkár, 1911 a ka-
tolikus iskolák tanfelügyelője. 1912–1924 püspök-
ségi titkár. 
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Fő művei: egyházépítő munkássága. 

 
104. LÁSZLÓ Árpád 

 
Születési hely: Módos, ma Jaša Tomić, Vajdaság, 
Szerbia 
Születési év: 1864 
Halálozási hely: Marosvásárhely 
Halálozási idő: 1960 
Tevékenységi terület: művészet 
Szakma/beosztás: zeneszerző, zenepedagógus 
Iskolák – helységek: Bécs, Temesvár, Budapest 
Iskolák – intézmények: zenei tanulmányok Temes-
vár, budapesti Zeneakadémia 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Arad, Kassa, 
Marosvásárhely 
Életútleírás: Zenei tanulmányait Temesváron kezd-
te, Erkel Ferencnél folytatta a budapesti Zene-
akadémián. Bécsben szerzett zongoraművészeti 
oklevelet (1891). Zenetanári oklevelet Budapesten 
kapott (1909). A Huszár családnál betöltött ne-
velői állása után amerikai turnéra szegődött, New 
Yorkban Antonín Dvoráknál egészítette ki zenei 
ismereteit, s állást vállalt Troy város zeneiskolá-
jában (1891–1898). Európába visszatérve, Temes-
váron, Aradon, Kassán, majd Marosvásárhelyen 
tanított. 
Fő művei: Zeneművei közül a Consolation I. díjat 
nyert a budapesti Nemzetközi Zeneszerzői Ver-
senyen (1933). Zenekritikáit a Tükör, Székelyföld, 
Székely Ellenzék, úti beszámolóját az Ellenzék kö-
zölte. Beszámolt Bartók marosvásárhelyi fellépé-
séről. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

105. LICHTSCHEINDL Géza 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Cím/rang: dr. 
Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1851 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1928 
Tevékenységi terület: tudomány 
Szakma/beosztás: főorvos, kórházigazgató 
Tudományos fokozat: orvostudomány doktora Bécs, 
1875 
Iskolák – helységek: Temesvár, Bécs 
Iskolák – intézmények: temesvári Piarista Gimnázi-
um, orvosi egyetem Bécs 

Helység(ek) – ahol alkotott: Bécs, Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: bécsi kórház, temesvá-
ri Polgári Kórház 
Életútleírás: 1861–1869 temesvári Piarista Gimná-
zium, 1869–1875 orvosi tanulmányok Bécsben. 
Munkásság: 1875–1877 között gyakornok orvos 
bécsi kórházakban. 1878–1899 főorvos a temes-
vári Polgári Kórházban. 1899–1918 között az in-
tézmény igazgatója. 
Fő művei: orvosi, igazgatói munkássága. 

 
106. LINDER, Hans (Johann) 

 
Születési hely: Wurmloch/Valea Viilor/Nagybarom-
romlak, Szeben megye 
Születési év: 1930 
Halálozási hely: Nürnberg-Altenfurt, Németország 
Halálozási idő: 2004 
Tevékenységi terület: művészet 
Szakma/beosztás: színész, igazgató 
Iskolák – helységek: Temesvár, Lipcse 
Iskolák – intézmények: temesvári gimnázium, temes-
vári egyetem, lipcsei Hans Otto Főiskola 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: Temesvári Német Szín-
ház 
Életútleírás: Temesvári gimnázium. 1966–1972 ger-
manisztikai tanulmányok a temesvári egyetemen. 
1975–1980 színháztudományok a Lipcsei Hans 
Otto Főiskolán.  
Munkásság: 1967-től a Temesvári Német Színház 
társulatának tagja volt, 1974–1983-ig igazgatóként 
dolgozott ugyanott, kelet-németországi turnékat 
vezetett. 1986-ban kivándorolt az NSZK-ba. Itt 
Fürth városban kiadót hozott létre. 
Fő művei: színházépítő tevékenysége, könyvkiadói 
munkássága. 

 
107. LINSTER, Josef Rudolf Ludwig 

 
Születési hely: Szakálháza, Temes megye 
Születési év: 1889 
Halálozási hely: Grieskirchen 
Halálozási idő: 1954 
Tevékenységi terület: művészet 
Szakma/beosztás: zenepedagógus, kórusvezető, ze-
neszerző 
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Iskolák – helységek: Temesvár, Budapest 
Iskolák – intézmények: temesvári Tanítóképző, te-
mesvári Állami Zeneiskola, budapesti Zeneakadé-
mia 
Helység(ek) – ahol alkotott: Zsombolya, Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: temesvári Banatia Líce-
um, zsombolyai Német Gimnázium 
Életútleírás: 1903–1907-ig temesvári Tanítóképző, 
1909–1910 között pedig a temesvári Állami Ze-
neiskola (Pogatschnigg Guido tanítványa, zongo-
rát, kompozíciót tanult). 1911–1913 között Bu-
dapest, Zeneakadémia. Munkásság: 1922–1932-ig 
ének- és zenetanár volt Zsombolyán, 1935–1942 
tanár a Banatia Líceumban, majd 1942–1944 kö-
zött a zsombolyai Német Gimnáziumban. 1944-
ben kivándorolt Németországba. 
Fő művei: 1907-től a Hatzfelder Gewerbe Gesan-
vereins kórusvezetője volt. 1926-tól a Vereinung 
Landestreu kórust vezette. 1928-tól a Bundes Ba-
nater Deutschen Sanger karnagya. Megzenésítet-
te Peter Jung Mein Heimatland c. versét. 

 
108. LOECHNER, Johann 

 
Cím/rang: dr. 
Születési hely: Arad 
Születési év: 1820 
Halálozási hely: Arad 
Halálozási idő: 1911 
Tevékenységi terület: közélet, tudomány 
Szakma/beosztás: esperes, teológiaprofesszor 
Tudományos fokozat: a filozófia doktora Bécs 
Iskolák – helységek: Temesvár, Budapest, Bécs 
Iskolák – intézmények: teológia Temesvár, majd Bu-
dapest, Bécs 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Mokrin, Bat-
tonya, Makó 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: temesvári teológia, mok-
rini egyház, battonyai egyház, makói esperesség 
Életútleírás: 1830–1838 között gimnázium, 1838–
1842 között pedig teológiai tanulmányokat foly-
tatott Temesváron, Budapesten, Bécsben. 1844-
ben pappá szentelték. Munkásság: 1849–1850-ig 
egyházjogot, egyháztörténelmet tanított a temes-
vári teológián. 1851–1866-ig mokrini lelkipász-
tor, 1866–1878 Battonyán szolgált, majd 1871–
1878 makói esperes. 
Fő művei: oktatói és egyházépítő munkássága 

109. LOVAS Péter 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1934 
Halálozási hely: Freiburg 
Halálozási idő: 2001 
Tevékenységi terület: sport 
Szakma/beosztás: úszóbajnok és 
edző 

Díjak, kitüntetések: többször nyert országos baj-
noki címet pillangóúszásban 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: elemi iskola Temesvár, Test-
nevelési Főiskola Temesvár 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Bukarest, Frei-
burg 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: ILSA Sportklubnál, a 
Steaua (volt CCA) Sportklub, Iskolai Sportklub 
(volt Tanulók Sportiskolája), freiburgi csapatok 
Életútleírás: Az ILSA Sportklubban úszóként 1940-
ben kezdte el tevékenységét. Ekkor úszni csak a 
Begában, meleg időben, főleg nyáron lehetett. 
A gyárvárosi turbina mellett 1921-ben használat-
ba adott strand a szervezett úszást kedvelő fia-
talok kedvenc találkozó- és versenyzőhelye volt. 

Elemi iskolásként rendszeresen járt edzések-
re. Kedvenc versenyszáma a pillangóúszás volt. 
A katonai szolgálat befejezése után visszatért Te-
mesvárra, ahol az Iskolai Sportklub (volt Tanu-
lók Sportiskolája) úszó szakosztályának edzőjévé 
vált. Az ország legképzettebb szakemberei közé 
tartozott, ugyanis az edzői iskola befejezése után 
elvégezte a testnevelési főiskolát is. Edzőként sem-
mit sem bízott a véletlenre. 

Tervszerűen, a világ legjobb szakembereinek 
tudományos módszereit alkalmazta. Nemzedékek 
hosszú sorának egyengette útját az országos baj-
noki címek és a nemzetközi versenyek győzelmi 
dobogói felé. Eredményes pályafutását Lovas Pé- 
ternek köszönhette többek között Koszta Lász-
ló, Baneth Iván, Codruţa Sala, Florian Sala, Doina 
Pentea, Rolik Ferenc, Rolik Károly, Markovits 
László, Deák Sándor és Ivonne Prodan. A tisz-
telet és az elismerés jeléül, Szuhanek György ed-
ző kezdeményezésére Temesváron évente meg-
rendezik a Lovas Péter Nemzetközi Úszó Em-
lékversenyt. 
Fő művei: 1950-ben országos bajnoki cím, 1951–
1952-ben megismételte, a 100 méteres pillangó-
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úszásban 1,22 perces eredménnyel új országos 
csúcsot állított föl.  
 
110. MAGYARY Pál 
 
Születési hely: Baja 
Születési év: 1857 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1937 
Tevékenységi terület: tudomány 
Szakma/beosztás: történész, műfordító, egyházi író 
Iskolák – helységek: Temesvár, Bécs 
Iskolák – intézmények: teológia Temesváron, bécsi 
Pazmaneum 
Helység(ek) – ahol alkotott: Lugos, Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: lugosi főgimnázium, 
temesvári római katolikus papnevelő intézet, csa-
nádi püspökség, S. Gerardus Blatt című német 
folyóirat, Páduai Szent Antal c. vallásos lap 
Életútleírás: Két éven át a lugosi főgimnáziumban 
tanított, 1893-tól a temesvári római katolikus pap-
nevelő intézet tanára, majd hosszú ideig rektora. 
A csanádi püspökség szentszéki tanácsosa, pápai 
prelátus lett 1925-ben. Szerkesztette a S. Gerar-
dus Blatt című német folyóiratot, valamint 1929 
és 1937 között a havonta kétszer megjelenő Pá-
duai Szent Antal címet viselő vallásos lapot. 

Számos egyházi és történelmi vonatkozású írá-
sa jelent meg a hitbuzgalmi folyóiratokban és a 
napilapokban. Pedro Calderón de la Barca spa-
nyol költő és drámaíró verseiből és színműveiből 
fordított, gondozásában és előszavával jelent meg 
1935-ben az aradi Vasárnap kiadásában Calderón 
Az állhatatos herceg című műve Glasz Ferenc for-
dításában. 
Fő művei: Mária-Radna története (Temesvár 1904); 
A Szentség-imádás története a csanádi egyház-
megyében (Temesvár 1917). 
 
111. MANOEUVRE Peter 
 
Születési hely: Nagyősz 
Születési év: 1877 
Halálozási hely: Glogovác 
Halálozási idő: 1959 
Tevékenységi terület: közélet 
Szakma/beosztás: esperes 

Tagság: a Német Sváb Népegyesület egyik alapítója 
Iskolák – helységek: Szeged, Temesvár, Nagyvárad 
Iskolák – intézmények: szegedi gimnázium, temes-
vári gimnázium, nagyváradi teológia és a temes-
vári teológia 
Helység(ek) – ahol alkotott: Palota, Nákófalu, Újarad, 
Karánsebes, Szakálháza, Glogovác, Temesvár, Or-
sova 
Intézmény(ek), életútleírás: 1887–1895 szegedi és te-
mesvári gimnázium, 1895–1900 teológiai tanulmá-
nyok Nagyváradon és Temesváron. 1900-ban pap-
pá szentelték. 1900–1909 káplán volt különböző 
településeken: Palota, Nákófalu, Újarad, Karán-
sebes, Szakálháza, Glogovác. 1909–1915-ig a te-
mesvári gyárvárosi templomban szolgált. 1923–
1930 adminisztrátor Orsován. 1930–1941 espe-
res Glogovácon. 
Fő művei: Egyesület (Deutsch Swabischen Volks-
gemeinschaft) alapító. 1927-ben bukaresti képvi-
selőjelölt. 

 
112. MÁRKI Alpár 

 
Cím/rang: dr. 
Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1930 
Halálozási hely: New York 
Halálozási idő: 1984 
Tevékenységi terület: tudomány 
Szakma/beosztás: természettudományi szakíró 
Tudományos fokozat: a természettudományok dok-
tora (1974) 
Iskolák – helységek: Nagyenyed, Kolozsvár 
Iskolák – intézmények: középiskola nagyenyedi Beth-
len Kollégium, Bolyai Tudományegyetem 
Helység(ek) – ahol alkotott: Kolozsvár, New York 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: Román Akadémia 
Életútleírás: Kolozsváron a Román Akadémia fiók-
jának tudományos kutatója volt, a természettudo-
mányok doktora (1974). Innen 1978-ban a tor-
dai mezőgazdasági kísérleti állomáshoz helyezték 
át. Mivel kényszerű gyakorlati kihelyezése az alap-
kutatásokról való lemondással járt, 1983-ban az 
Amerikai Egyesült Államokba távozott, ott tudo-
mányos munkássága közben sugárfertőzés áldo-
zata lett. 
Fő művei: Tanulmánya jelent meg A Magyar Au-
tonóm Tartomány mezőgazdasági övezeteiről, a 
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Vörös Zászlóban, Marosvásárhelyen 1957-ben. 
Az akadémiai fiók román nyelvű különfüzetei-

ben – társszerzőként Lazányi Endrével, Kiss Ist-
vánnal, Sebők Klárával, C. Crăciunnal, Elena Ru-
suval, Maria Bianu-Moreával, Constanţa Oche-
şanuval – a kukorica termesztéséről (1957) és a 
gabonaneműk nemesítéséről (1959), utóbb a ter-
mesztett növényeket nemesítő sugárgenetikáról 
írt (1962–1968). Társszerzője volt a Bukarestben 
megjelent Die Veränderung des photoperiodischen Ver-
haltens bei verschiedenen Mutanten der Sojabohne című 
munkának is (1968). 

 
113. MARTIN, Aurelius 

 
Cím/rang: dr. 
Születési hely: Móriczföld 
Születési év: 1882 
Halálozási hely: Budapest 
Halálozási idő: 1948 
Tevékenységi terület: tudomány, közélet 
Szakma/beosztás: egyetemi tanár, pápai prelátus, 
dékán 
Tudományos fokozat: 1910-ben a teológia doktora 
Budapesten 
Iskolák – helységek: Temesvár, Budapest, Löwen, 
Freiburg/Breisgau 
Iskolák – intézmények: Piarista Gimnázium Temes-
vár, teológia Budapest, teológia Löwen, teológia 
Freiburg 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Budapest 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: temesvári teológia, bu-
dapesti teológia 
Életútleírás: 1892–1900 Piarista Gimnázium Te-
mesvár. 1900–1905 között teológiai tanulmányok 
Budapesten, 1905–1906 Löwen (Belgium), 1907–
1908 Freiburg/Breisgau. 1905-ben pappá szen-
telték. 1908–1914 a temesvári teológia biblia- és 
irodalomtanára volt.  

1914-től rendkívüli, 1923-tól rendes tanára a 
budapesti teológiának, ahol egyháztörténelmet ta-
nított. 1936 pápai prelátus, a budapesti teológia 
dékánja. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

114. MAURUS Peter 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Születési hely: Zsombolya 
Születési év: 1909 

Halálozási hely: München 
Halálozási idő: 1968 
Tevékenységi terület: tudomány, közélet 
Szakma/beosztás: ügyvéd, országgyűlési képviselő 
Iskolák – helységek: Temesvár, Bukarest 
Iskolák – intézmények: temesvári Német Reálgim-
názium, jog- és államtudományok Bukarestben 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Ausztria, Stutt-
gart, München 
Életútleírás: jogtanácsos Temesváron, 1937–1943-
ig ügyvéd Temesváron. 1945–1947 között angol 
hadifogságban volt. 1950-ben Stuttgartba költö-
zött. 1958-tól a stuttgarti Landtagban (országgyű-
lés) képviselő, 1963-ban Münchenbe költözött. 

 
115. MAY, Johann 

 
Cím/rang: dr. 
Születési hely: Szakálháza 
Születési év: 1927 
Halálozási hely: Ulm/Donau 
Halálozási idő: 1982 
Tevékenységi terület: tudomány 
Szakma/beosztás: állatorvos, egyetemi docens 
Tudományos fokozat: 1953 állatorvosi doktorátus, 
1969 a természettudományok doktora 
Iskolák – helységek: Temesvár, Arad, Bukarest 
Iskolák – intézmények: temesvári Banatia Líceum, 
temesvári Loga Líceum, aradi Állatorvosi Egye-
tem, bukaresti Állatorvosi Egyetem 
Helység(ek) – ahol alkotott: Arad, Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: bukaresti Pasteur Inté-
zet aradi részlege, temesvári Állatorvosi Fakultás 
Életútleírás: 1938–1944 temesvári Banatia Líceum. 
1947–1948 temesvári Loga Líceum. 1948–1953-
ig aradi Állatorvosi Egyetem. 1957–1958 buka-
resti Állatorvosi Egyetem.  
Munkásság: 1958–1977 a bukaresti Pasteur Inté-
zet aradi részlegének kutatója. 1964–1973 asz-
szisztens volt a temesvári Állatorvosi Fakultáson. 
1973–1980 között docens, 1980-ban pedig kiván-
dorolt az NSZK-ba. 

 
116. MAYER, Johann Baptist 

 
Születési hely: Stájerlak 
Születési év: 1872 
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Halálozási hely: Újarad 
Halálozási idő: 1935 
Tevékenységi terület: tudomány, közélet 
Szakma/beosztás: esperes, apát, pápai kamarás, és 
szakíró 
Tagság: a budapesti Pázmány Társaság tagja 
Iskolák – helységek: Temesvár, Budapest 
Iskolák – intézmények: temesvári teológia, és buda-
pesti egyetem 
Helység(ek) – ahol alkotott: Gyertyámos, Lippa, Nagy-
kikinda, Temesvár, Újarad, Pankota 
Életútleírás: 1891–1895 temesvári teológia. 1895-
ben pappá szentelték. Jogi és természettudomá-
nyi tanulmányokat végzett a budapesti egyetemen. 
1898–1908 káplán volt különböző településeken: 
Gyertyámoson, Lippán, Nagykikindán, Temesvá-
ron. 1911–1935 között újaradi lelkipásztor, 1926-
tól esperes, 1931-től apát, 1927-től pápai kamarás 
Fő művei: Katolikus kiadványokban jelentek meg 
írásai. Die Geschichte der katholischen Kirche (Arad, 
1926) A katolikus egyház története 

 
117. MAYER, Josef 

 
Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1885 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1963 
Tevékenységi terület: közélet 
Szakma/beosztás: politikus, parlamenti képviselő 
Tagság: a Szociáldemokrata Párt tagja 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Helység(ek) – ahol alkotott: Újarad, Bukarest, és Te-
mesvár 
Életútleírás: Temesváron az asztalos szakmát tanul-
ta ki. 1910-től a Szociáldemokrata Párt tagja lett, 
1918-tól párttitkár, 1920–1923 az újaradi válasz-
tókerületből parlamenti képviselő Bukarestben. 

1926-tól temesvári tanácsos, közben újságíró, 
szerkesztő. 1945–1948 között a Szabadság című 
szociáldemokrata újság vezetője. 

 
118. MAYER, Karl 

 
Születési hely: Billéd 
Születési év: 1855 
Halálozási hely: Budapest 

Halálozási idő: 1921 
Tevékenységi terület: tudomány, közélet 
Szakma/beosztás: főjegyző, országgyűlési képviselő 
Iskolák – helységek: Temesvár, Kolozsvár, és Bu-
dapest 
Iskolák – intézmények: temesvári Piarista Gimnázi-
um, jogi és államtudományok Kolozsváron, jogi 
és államtudományok Budapesten 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Csák 
Intézmény(ek), életútleírás: 1865–1873 temesvári Pia-
rista Gimnázium. 1873–1877 jogi és államtudo-
mányok Kolozsváron és Budapesten. 1877–1889 
Temes vármegyei aljegyző, 1889–1896 főjegyző. 
1894–1914 a csáki választókerület országgyűlési 
képviselője 

 
119. MEININGER Peter 

 
Születési hely: Bogáros 
Születési év: 1860 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1937 
Tevékenységi terület: technika, közélet 
Szakma/beosztás: főmérnök, miniszteri tanácsos 
Iskolák – helységek: Temesvár, Budapest 
Iskolák – intézmények: temesvári Piarista Gimnázi-
um, budapesti Műszaki Főiskola 
Helység(ek) – ahol alkotott: Nagyszeben, Lugos, Te-
mesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: Állami Építésügyi Hi-
vatal Nagyszeben, Állami Építésügyi Hivatal Lu-
gos, temesvári Építésügyi Igazgatóság 
Életútleírás: 1870–1878 temesvári Piarista Gimná-
zium, 1878–1883 között budapesti Műszaki Főis-
kola. 1883-tól mérnökként dolgozott állami szol-
gálatban. 1905–1915 az Állami Építésügyi Hiva-
talt vezette Nagyszebenben, majd 1915–1918 kö-
zött Lugoson. 1919–1924-ig a temesvári Építés-
ügyi Igazgatóságot vezette, majd miniszteri taná-
csosi rangot kapott.  
Fő művei: Részt vett a temesvári Banatia Iskolaköz-
pont felépítésében, miniszteri tanácsos 

 
120. MÉRŐ Rezső 

 
Születési hely: Szabadka 
Születési év: 1887 
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Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1954 
Tevékenységi terület: tudomány 
Szakma/beosztás: közgazdasági szakíró, könyvelő 
Iskolák – helységek: Temesvár, Budapest 
Iskolák – intézmények: temesvári állami Főreálisko-
la, budapesti Kereskedelmi Akadémia 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Szolnok 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: temesvári Közgazdasá-
gi Bank, szolnoki Népbank, Temesvár Bank, és 
a Pallas Bank 
Életútleírás: 1904-ben a temesvári állami Főreál-
iskolában, érettségizett, tanulmányait a budapesti 
Kereskedelmi Akadémián folytatta. Kezdetben a 
temesvári Közgazdasági Bank könyvelője, majd 
a szolnoki Népbank cégvezetője. Az I. világhá-
ború után Temesváron telepedett le, ahol előbb 
a Temesvár Bank igazgatója lett, később az álta-
la alapított Pallas Bank vezetője . 
Fő művei: Közgazdasági tárgyú cikkeit, és tanulmá-
nyait a bánsági újságokban, és az általa szerkesz-
tett A Hét (1934–1935) c. közgazdasági szaklap-
ban tette közzé. 1937-ben önálló kötete is meg-
jelent Kereskedelmi tudományok címen, amelyet Te-
mesváron adtak ki. 

 
121. METZ, Alfred 

 
Cím/rang: dr. 
Születési hely: Lőcse 
Születési év: 1904 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1962 
Tevékenységi terület: tudomány 
Szakma/beosztás: egyetemi docens 
Tudományos fokozat: 1927-ben az orvostudomány-
ok doktora lett 
Iskolák – helységek: Temesvár, Innsbruck 
Iskolák – intézmények: Állami Reálgimnázium Te-
mesvár, Német Reálgimnázium Temesvár, Orvo-
si Egyetem Innsbruck 
Helység(ek) – ahol alkotott: Nagyzsám, Bethausen, 
Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: nagyzsámi és bethau-
seni orvosi rendelők, temesvári Járványkórház, 
temesvári Belgyógyászati Klinika, temesvári Ana 
Aslan, temesvári Új Klinika, temesvári Orvostu-
dományi Egyetem 

 Életútleírás: 1914–1922 állami, majd német Reál-
gimnáziumba járt Temesváron. 1922–1927-ig or-
vosi tanulmányok Innsbruckban. Orvosként dol-
gozott Nagyzsámon és Bethausenben, majd 1932 
után Temesváron. 1940-től a temesvári Járvány-
kórháznál folytatta munkáját. 1946 Belgyógyásza-
ti Klinika, Ana Aslan asszisztense, az Orvostu-
dományi Egyetemen belgyógyászat mellett labor-
technikát oktatott. 
Fő művei: részt vett a temesvári Új Klinika kifej-
lesztésében. 

 
122. METZGER Márton 
 
Cím/rang: dr. 
Születési hely: Temesság 
Születési év: 1876 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1945 
Tevékenységi terület: tudomány, közélet 
Szakma/beosztás: főesperes 
Tudományos fokozat: teológia doktora 
Tagság: az Erdélyi Római Katolikus Népszövet-
ség alelnöki tisztségét töltötte be, majd ő is sze-
repet vállalt az aradi katolikus nagygyűlés szer-
vezésében. 
Iskolák – helységek: Temesvár, Szeged 
Iskolák – intézmények: temesvári gimnázium, sze-
gedi iskola, teológia Temesváron 
Helység(ek) – ahol alkotott: Szőreg, Temeshidegkút, 
Újarad, Nagykikinda, Makó, Arad, Karánsebes, 
Szörény, Temesvár 
Életútleírás: 1886–1894 között temesvári gimná-
zium. Mint cserediák Szegeden tanult meg magya-
rul. A teológiát Temesváron végezte, pappá szen-
telésére 1899-ben került sor. Szőregen, Temeshi-
degkúton, Újaradon, Nagykikindán volt káplán, 
1902-től Makón az állami főgimnázium hittaná-
ra. 1905-ben megszerezte a kánonjogi dr. címet. 
1910-től Aradon az állami főreáliskola hittanára-
ként tevékenykedett, 1913-tól a püspöki interná-
tus igazgatója lett. 1921-től Karánsebesen admi-
nisztrátori tisztséget töltött be, 1923-tól kezdő-
dően szörényi főesperesként dolgozott, 1925-től 
szentszéki bíró, majd 1926-tól Temesvár józsef-
városi plébánosa lett. 
Fő művei: Írásai az Arad és Vidéke és a Magyar Ki-
sebbség c. lapokban jelentek meg. 
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123. MIKLOSI, Corneliu 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Cím/rang: dr. 
Születési hely: Kovászi 
Születési év: 1887 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1963 
Tevékenységi terület: technika 
Szakma/beosztás: mérnök, egyetemi tanár 
Tagság: 1955-től a Román Akadémia tagja 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: Műegyetem Temesvár 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: Temesvári Politechni-
ka Egyetem 
Életútleírás: 1922–1949 az IET (Elektromos Te-
mesvári Művek) igazgatója, majd 1949–1962 kö-
zött egyetemi tanár. 1954-től a temesvári kutató-
központ hegesztési részlegének az igazgatója.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

124. MOKKA, Johann (Hans) 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1912 
Halálozási hely: Németország 
Halálozási idő: 1999 
Tevékenységi terület: művészet 
Szakma/beosztás: író, nyomdász, operaénekes, szí-
nész 
Iskolák – helységek: Temesvár, München 
Iskolák – intézmények: temesvári polgári iskola, te-
mesvári Piarista Gimnázium, zenei tanulmányok 
Temesvár, zenei tanulmányok München 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Nagyszeben 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: opera, temesvári Né-
met Színház 
Életútleírás: 1922–1926-ig temesvári polgári iskola. 
Szülővárosában a Piarista Gimnáziumban érett-
ségizett 1926-ban. 1926–1930 között nyomdász-
nak tanult a Scwabische Verlags AG-nél. Temes-
váron és Münchenben zenei tanulmányokat vég-
zett. 1936–1944 nyomdászként dolgozott. Hadi-
fogságból hazaérkezve előbb a temesvári Állami 
Opera énekese (1946–1956), majd a nagyszebe-
ni Bach-kórus szólistája (1956–1968) és a temes-
vári Állami Német Színház színésze (1957–1968) 
lett. Először magyar nyelven írt verseket, majd 
németül is. 1991-ben a németországi Darmstadt-
ba költözött. 

Fő művei: Első verseit magyarul írta, ezeket egy-
kori iskolájának Harsona című diáklapja közölte 
(1928). Két német verseskötete saját szedésében 
jelent meg (Stille Jugendtage, Temesvár. 1938; Impro-
visationen, Temesvár. 1943). Dolgozott a Temes-
varer Zeitung és a Banater Schrifttum szerkesztő-
ségében, írásait, fordításait, színdarabjait, karco-
latait és riportjait a romániai német lapok közöl-
ték. Magyarul az Utunk, Igaz Szó, A Hét, Előre 
hasábjain jelentkezett. Temesvár régi életét mu-
tatta be Die Hahnenfeder (1967) és Das Traumboot 
(1971) című munkáiban; magyarul szülővárosá-
nak egykori utcai típusait örökítette meg Árnyké-
pek című kötete mikro-novelláiban, tollrajzaiban 
és portrévázlataiban (Temesvár. 1982). Temesvá-
ri mesegyűjteménye a Traumhansl und Traumlieschen 
1985-ben jelent meg, egy másik verseskötete az 
Innere Landschaft ugyancsak 1985-ben. A Das uner-
wartete Geschenk című anekdotagyűjteménye pedig 
1986-ban került az olvasókhoz.  

Jecza Péternek ajánlotta Dalol a bronz c. vers-
sorozatát 1980-ban, német és magyar versben bú-
csúztatta Endre Károlyt (1988).  

 
125. MÜHLE Árpád 
 

Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1870 
Halálozási hely: Szinaja 
Halálozási idő: 1930 
Tevékenységi terület: közélet, tudomány 
Szakma/beosztás: kertész, szakíró 

Díjak: 1903-ban megkapta a Mecidye (Medzsidie) 
rend IV. fokozatát, számos díjazták 
Tagság: császári és királyi kereskedelmi tanácsos 
lett 1912-ben, a Temesvári Kertbarátok Egyleté-
nek elnöke (1916), a Román Rózsakedvelők Szö-
vetségének elnöke, a román és bolgár királyi há-
zak udvari szállítója, a Schlaraffia szabadkőmű-
ves páholy tiszteletbeli elnöke, a román Korona-
rend tiszti keresztje, valamint a fentebb említett 
török Mecidye-rend tulajdonosa 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: temesvári Piarista Gimnázium 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: temesvári kertészet 
Életútleírás: 1880–1888 között temesvári Piarista 
Gimnázium. A kertészetet apjától tanulta. Tanul-
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mányi utakon vett részt Németországban, Hollan-
diában, Luxemburgban, Skandináviában, Ameri-
kában, Spanyolországban, Franciaországban illet-
ve Svájcban. 1898-ban átvette és tovább fejlesz-
tette apja temesvári virágkertészetét. Főleg ró-
zsát és az öccse által Japánból hozott őszirózsát 
(krizantém) termesztett, sikeres (ki) tenyésztője a 
Wilhelm-Bölsche, Haus-Molisch és Bánsági Ró-
zsa fajtáknak, de neve a szakirodalomban mind-
máig szorosan kapcsolódik a Canna-nemzetség-
gel (rózsanádfélék) is, lévén ennek nagyhírű ne-
mesítője. A Mühle-telep központi fűtéssel felsze-
relt melegágyai európai látványosságok voltak. 

Főszezonban akár 40-50 alkalmazott is dol-
gozott a világ minden tájára indított utánvétes 
küldemények feladását végző részlegén. 
Fő művei: új rózsafajokat állított elő. Több kerté-
szeti szakkönyv szerzője volt. Die schönsten Blatt- 
und Florpflanzen. Deren Zucht und Pflege (A legszebb 
leveles- és virágosnövények. Termesztésük és gon-
dozásuk), Temesvár, 1908; Die Kultur der Chrysanthe-
men (Az őszirózsa kultúrája), Temesvár, 1908; 
Das Geschlecht der Canna. Deren Geschicht, Kultur und 
Anzucht (A Canna-nemzetség. Története, kultú-
rája és tenyésztése), Temesvár, 1909; Mühle´s Ro-
senbuch (Mühle rózsakönyve), Temesvár, 1916; Aus 
Sonningen Landen (A napfényes országokból), Te-
mesvár, (1911, 1918); Orendi-Hommenau V. szer-
kesztette. Wegeblumen auf froher Wanderschaft gepflückt 
(Boldog kirándulásokon összeszedett útivirágok), 
Temesvár, 1918 

 
126. MÜHLE Ernő 

 
Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1902 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1975 
Tevékenységi terület: tudomány 
Szakma/beosztás: orvosi szakíró, költő 
Iskolák – helységek: Temesvár, Bécs 
Iskolák – intézmények: temesvári Piarista Főgimná-
zium , bécsi orvosi egyetem 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Zaporozhye 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: a Szent Anna Kórház-
ban, a Gyapjúipari Vállalatnál, a Közegészség-
ügyi Intézetnél 
Életútleírás: Temesváron a Szent Anna Kórház fő-

orvosa volt, majd üzemi orvos a Gyapjúipari Vál-
lalatnál. A II. világháború után deportáltként ke-
rült a Szovjetunióba, Zaporozséban volt lágeror-
vos. 1948-tól Temesváron a szülészeten, majd a 
Közegészségügyi Intézet onkológiai osztályán te-
vékenykedett. 
Fő művei: A nevét viselő, nemzetközileg elismert 
illetve alkalmazott, eredeti módszert dolgozott ki 
a terhesség alatti túlzott hányinger kezelésére. Kö-
tetei: Versek (Temesvár, 1920); Gedichte (Lendvai 
Jenővel közös kötetben, Bécs, 1933). 

 
127. MÜLLER Jenő 

 
Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1890 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1935 
Tevékenységi terület: technika, művészet 
Szakma/beosztás: könnyűzeneszerző illetve építész-
mérnök 
Iskolák – helységek: Temesvár, München 
Iskolák – intézmények: Állami Főreáliskola Temes-
vár, müncheni Építészmérnöki Egyetemen 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Életútleírás: Bánsági építővállalatoknál volt mér-
nök. Műdalokat, tánczenét, sanzonokat, kabaréda-
lokat szerzett, ezek kottái Budapesten, Bécsben 
és a temesvári Moravetz Testvérek Zeneműkiadó 
gondozásában jelentek meg. 
Fő művei: Legnépszerűbb kompozíciói: Legszebb tánc 
a shimmy; Várom a párom; Virághervadáskor; Csengő 
arany; Pistukám; Jégflört. 
 Megzenésítette Farkas Imre Csipkefátyol c. költe-
ményét, s Karl May ismert regénye alapján saját 
librettójára alkotta meg Az ezüst tó kincse c. ope-
rettet. 

 
128. MÜLLER Vilma 

 
Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1900 
Halálozási hely: Freiburg/Breisgau 
Halálozási idő: 1989 
Tevékenységi terület: művészet 
Szakma/beosztás: szopránénekesnő, zenetanár 
Iskolák – helységek: Temesvár, Lipcse 



 ÉVKÖNYV 2012 

régi(j)óvilág 

 

94 

  

 

Iskolák – intézmények: temesvári Kereskedelmi Is-
kola, temesvári zeneiskola, zenei főiskola Lipcse. 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Életútleírás: Énekelni és zongorázni tanult. 1924–
1926-ig zenei főiskolát végzett Lipcsében. 1926–
1944 között zenepedagógus Temesváron, ének- 
és zeneórákat adott. 

 
129. NĂDĂŞAN, Ştefan 

 
Cím/rang: dr. 
Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1901 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1967 
Tevékenységi terület: technika, tudomány 
Szakma/beosztás: mérnök, akadémikus, egyetemi 
tanár 
Tagság: a Román Akadémia levelező, majd rendes 
tagja, 1963–1966 alelnöke is  
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: líceum Temesváron, Politech-
nika Műszaki Egyetem Temesváron 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: temesvári Politechnika 
Műszaki Egyetem 
Életútleírás: tanárként dolgozott a temesvári Poli-
technika Műszaki Egyetem Mechanika Fakultá-
sán. Ő volt a román anyagvizsgáló iskola alapító-
ja. Jelentős újításokat hozott az öntöttvas és a fé-
mek hegesztése területén. 

 
130. NÉMETH József György 

 
Születési hely: Szeged 
Születési év: 1831 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1916 
Tevékenységi terület: közélet 
Szakma/beosztás: püspök 
Díjak, kitüntetések: 1908: Temesvár díszpolgára 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: temesvári teológia 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Életútleírás: 1864–1868 teológiát végzett Temes-
váron. 1868 pappá szentelték. Temeshidegkúton 
káplán, 1855-től püspöki szertartó, majd 1856-tól 

szentszéki jegyző, 1857-től a kisszeminárium spi-
rituálisa, 1862-től szentszéki ülnök, 1870-től a sze-
minárium rektora lett, 1871-től csanádi kanonok, 
később, 1874-től iszauropoliszi pápai és püspö-
ki helynök lett. 1879-től nagyprépost és szkopiai 
választott püspök. 1884-től kezdődően általános 
püspöki helynök, 1889–1890 között: székürese-
déskor káptalani helynök. 1905–1908 a csanádi 
egyházmegye apostoli adminisztrátora volt, 1908–
1911 között a püspök lelki helynöke és általános 
ügyhallgató. Sírja a temesvári székesegyházban ta-
lálható. 

 
131. NEUMANN Adalbert 

 
Születési hely: Budapest 
Születési év: 1910 
Halálozási hely: Osnabrück 
Halálozási idő: 1990 
Tevékenységi terület: művészet 
Szakma/beosztás: festő, grafikus 
Iskolák – helységek: Temesvár, München, Bécs 
Iskolák – intézmények: temesvári Német Reálgim-
názium, festő és grafikus tanulmányok Temes-
vár, művészeti tanulmányok Münchenben, mű-
vészeti tanulmányok Bécsben 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Württemberg 
Életútleírás: 1920–1926-ig Német Reálgimnázium 
Temesvár. 1926–1927 között festő, grafikus ta-
nulmányok Temesváron. 1927–1931-ig művésze-
ti tanulmányok Münchenben és Bécsben. Temes-
váron Varga Podlipny tanítványa. 1932–1943-ig 
grafikus, portréfestő Temesváron. 1951-től Ger-
lingenben élt. 
Fő művei: Kiállítások: 1935 Temesvár, 1943 Bécs, 
1948 Marburg, 1950,’51,’79 Stuttgart, 1952 Hei-
delberg, 1958–1977 Gerlingenben több alkalom-
mal, 1978 Esslingen, 1980 Sindelfingen. 

 
132. NEUMANN, Ernest 
 
Cím/rang: dr. 
Születési hely: Cséka 
Születési év: 1917 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 2004 
Tevékenységi terület: közélet 
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Szakma/beosztás: teológus, román zsidó  
Tudományos fokozat: teológia doktora 1940-ben 
Díjak, kitüntetések: Temesvár díszpolgára lett 2000-
ben, tagja volt a Román Írószövetségnek, Ilies-
cu államelnök lovagi címmel tüntette ki 
Iskolák – helységek: Budapest, Belényes 
Iskolák – intézmények: Samuil Vulcan Líceum Be-
lényes, Rabbiképző Budapest, Pázmány Péter Tu-
dományegyetem Budapest, Filozófia Egyetem 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Életútleírás: Miután 1941-ben elvégezte tanulmá-
nyait, Temesvárra költözött, ahol a zsidó közös-
ség szolgálatába lépett. Először kettős szerepet 
töltött be: heti 8 órát tanított az izraelita líceum-
ban és ugyanakkor a gyárvárosi templom rabbi-
ja, ahol Singer Jákob helyettese volt. Năuneanu 
álnévvel cikkeket írt a Lupta patriotică című poli-
tikai lapban. 1949-ben elnyerte a Temesvár fő-
rabbija címet. Tízszer látogatott el Izraelbe, vi-
szont szíve mindig Temesvárhoz fűzte és itt szol-
gált 63 évet. Számos konferencián vett részt. Köz-
ponti szerepe volt a temesvári ökumenikus moz-
galomban.  
 
133. NEUMANN Mária 
 
Cím/rang: dr. 
Születési hely: Lugos 
Születési év: 1905 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 2003 
Tevékenységi terület: tudomány 
Szakma/beosztás: matematikus, Bolyai-kutató 
Tudományos fokozat: 1968-ban a matematikai tu-
dományok doktora lett 
Iskolák – helységek: Lugos, Temesvár 
Iskolák – intézmények: Középiskolai tanulmányok 
Lugos, temesvári Piarista Főgimnázium, I. Fer-
dinánd Egyetem Matematika Kar 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Râmnicu Vâlcea 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: temesvári Pedagógiai 
Főiskola 
Életútleírás: Középiskolai tanulmányait szülővárosa 
állami Főgimnáziumában végezte, a temesvári Pia-
rista Főgimnáziumban érettségizett (1923). Az I. 
Ferdinánd Egyetem Matematika Karán szerzett 
tanári oklevelet 1931-ben. 1933–1934 között Te-
mesváron a német líceumban, majd Râmnicu Vâl-

ceán (1934–1936) helyettes, utána ismét Temes-
váron a Carmen Sylva Leánylíceumban, illetve a 
Zsidó Líceumban rendes tanár (1936–1949). A 
temesvári egyetem, illetve a Tanárképző Főiskola 
előadó tanára nyugalomba vonulásáig (1971-ig). 
1962-től 1971-es nyugdíjazásáig a temesvári egye-
tem docense. 
Fő művei: Tudományos munkássága a nem-eukli-
deszi geometria, a Bolyai-örökség továbbgondo-
lásába vágott. Hazai és külföldi folyóiratokban 
30-nál több különlenyomatként is megjelent szak-
dolgozatot közölt. Egyetemi jegyzetek és geomet-
riai példatárak társszerzője. Nicolae N. Mihăiles-
cuval közösen írt tankönyveket: Bazele geometriei 
(Temesvár. 1956) és Fundamentele geometriei (1973). 
Munkái: A semmiből egy új világot teremtettem (Bolyai 
János geometriájáról. Salló Ervinnel és Toró Ti-
borral. Temesvár 1975); Modell és valóság (Egyed 
Péterrel, Mandics Györggyel illetve Salló Ervin-
nel. Temesvár 1982). 

 
134. NISCHBACH József 

 
Születési hely: Újbesenyő 
Születési év: 1889 
Halálozási hely: Günterstal 
Halálozási idő: 1970 
Tevékenységi terület: közélet 
Szakma/beosztás: kanonok, pápai prelátus 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: temesvári Piarista Gimnázi-
um, temesvári teológia 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Zsombolya, 
Öthalom, Rezsőháza 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: egyház, zsombolyai né-
met Reálgimnáziumban, a német katolikus taní-
tóképzőben Temesváron, a temesvári Banatia-ban. 
Életútleírás: 1900–1908 temesvári Piarista Gim-
názium. 1908–1913 temesvári teológia. 1913-ban 
Oravicabányán pappá szentelték. Utána Öthalom-
ban káplán, 1915-ben Rezsőházán káplán, 1919-
ben a Zsombolyán megnyitott német Reálgimná-
zium hittanára és a fiúinternátus tanulmányi fe-
lügyelője. 1920-ban Temesváron a német kato-
likus tanítóképző helyettes igazgatója, 1923–1942 
igazgatója, kanonok, 1926–1941 között a német 
tanulmányi központ, a Banatia nevelőintézet ve-
zetője is. 1945-től a Szovjetunióba kényszermun-
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kára hurcolt kb. 35 ezer bánáti sváb gyermekei-
nek gondozására, illetve a hazatértek megsegíté-
sére mozgalmat szervezett, mivel a kényszermun-
kásokat az oroszok csak az országhatárig szállí-
tották, ott kirakták őket a vagonokból. Részt vett 
az egyházmegye belső misszió megszervezésében. 
1951-ben letartóztatták, a „Vatikán és az impe-
rialista hatalmak javára folytatott kémkedés” vád-
jával. 20 évi fegyházra és vagyonelkobzásra ítél-
ték. 1959-ben kicserélték a Németországban el-
ítélt román kémekért. 

 
135. NOLL, Franz 

 
Cím/rang: dr. 
Születési hely: Szentandrás 
Születési év: 1881 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1946 
Tevékenységi terület: tudomány, közélet 
Szakma/beosztás: ügyvéd, politikus 
Tudományos fokozat: jogtudományok doktora 
Tagság: Magyarországi Német Néppárt képvise-
lőjelöltje 
Iskolák – helységek: Temesvár, Budapest, London, 
Berlin, Kolozsvár,Párizs 
Iskolák – intézmények: temesvári Piarista Gimná-
zium, jogi tanulmányok Budapesten, jogi tanul-
mányok Párizsban, jogi tanulmányok London-
ban, jogi tanulmányok Berlinben, jogi tanulmá-
nyok Kolozsváron 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Életútleírás: ügyvédi irodát vezetett Temesváron 
haláláig. 

 
136. NOVAK Rudolf 

 
Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1883 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1909 
Tevékenységi terület: művészet 
Szakma/beosztás: festő 
Iskolák – helységek: Temesvár, Budapest 
Iskolák – intézmények: temesvári Piarista Gimná-
zium, budapesti Művészeti Akadémia 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 

Intézmény(ek) – ahol alkotott: temesvári Polgári Iskola 
Életútleírás: 1893–1901 között temesvári Piarista 
Gimnázium. 1901–1904 között budapesti Művé-
szeti Akadémia. Majd festő- és rajztanárként te-
vékenykedett a temesvári Polgári Iskolában. 
Fő művei: Tus-, kréta-, pasztellrajzai maradtak fenn, 
melyeket a temesvári múzeumban őriznek. 

 
137. NÜSZL László 

 
Cím/rang: dr. 
Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1938 
Halálozási hely: Marosvásárhely 
Halálozási idő: 1997 
Tevékenységi terület: tudomány 
Szakma/beosztás: orvosi szakíró, bőrgyógyász fő-
orvos 
Tudományos fokozat: az orvostudományok dokto-
ra lett 1971-ben 
Tagság: Onkológiai Bizottság 
Iskolák – helységek: Marosvásárhely 
Iskolák – intézmények: a Magyar Vegyes Líceum-
ban majd a marosvásárhelyi Orvosi– és Gyógy-
szerészeti Intézetben tanult 
Helység(ek) – ahol alkotott: Marosvásárhely 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: Bőr- és Nemi betegsé-
gek Klinikája Marosvásárhely 
Életútleírás: Szülővárosa Magyar Vegyes Líceumá-
ban érettségizett 1955-ben, orvosi oklevelét a ma-
rosvásárhelyi OGYI-ban szerezte (1961). Maros-
vásárhelyen 1963-tól gyakornok, 1968-tól tanárse-
géd, az orvostudományok doktora (1971), bőr-
gyógyász főorvos (1972), majd 1975-től adjunk-
tus, a nemi betegségeket megelőző és leküzdő 
megyei bizottság koordináló főorvosa és a me-
gyei Onkológiai Bizottság tagja. 1990-től egyete-
mi előadótanár a Bőr- és Nemi betegségek Klini-
káján. 
Fő művei: Szakdolgozatai romániai és külföldi fo-
lyóiratokban jelentek meg román, magyar, német 
és angol nyelven, ezekben a bőrvirózisokkal, bőr-
gombásodásokkal, a lábszárfekéllyel és a nemi be-
tegségekkel foglalkozott. Kőnyomatos egyetemi 
jegyzetek társszerzője, így a Curs de dermato-venero-
logie (1979) és a Bőr- és nemi gyógyászat (1980) ese-
tében. A bőr és a tapintás című ismeretterjesztő írá-
sát a TETT (1986/1) közölte. 
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138. OBERT, Eduard Peter Philipp 

 
Születési hely: Oravicabánya 
Születési év: 1844 
Halálozási hely: Budapest 
Halálozási idő: 1926 
Tevékenységi terület: közélet 
Szakma/beosztás: altábornagy 
Díjak, kitüntetések: számos katonai kitüntetés, ér-
demrend birtokosa 
Iskolák – helységek: Temesvár, Bécs 
Iskolák – intézmények: temesvári Kadétiskola, bé-
csi Hadiakadémia 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: hadsereg, hadügymi-
nisztérium, temesvári parancsnokság 
Életútleírás: 1861–1864 Temesvári Kadétiskola. A 
Bécsi Hadiakadémián Intendáns tanfolyamot vég-
zett. Majd katonai pályára lépett, 1866-ban had-
nagy, 1873-ban főhadnagy, 1882-ben Budapesten 
a Hadügyminisztériumban szolgált. 1888–1898-ig 
ezredes Temesváron. 1915-ben altábornagy lett a 
temesvári parancsnokságon. 

 
139. OCHSENFELD, Wendelin 

 
Születési hely: Varjas 
Születési év: 1847 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1929 
Tevékenységi terület: tudomány 
Szakma/beosztás: teológus, nyomda igazgatója, író 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: temesvári teológia 
Helység(ek) – ahol alkotott: Szabadfalu, Kistószeg és 
Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: a Piarista Gimnázium-
ban Temesváron, temesvári papnevelde, egyház-
megyei nyomda, egyház 
Életútleírás: 1868–1872 között a temesvári teoló-
gián tanult, majd 1873-ban pappá szentelték. 1875 
és 1885 között a temesvári Piarista Gimnázium 
tanára volt, majd 1882–1883-ig a temesvári Pap-
neveldében tanított. 1882–1883-ig az egyházme-
gyei nyomda igazgatója. 1885–1899 között admi-
nisztrátor volt Kistószegen (Heufeld). 1899–1913 
között adminisztrátor és plébános Szabadfalun. 

140. OLAJOS József 

 
Születési hely: Óbéba 
Születési év: 1857 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1938 
Tevékenységi terület: tudomány 
Szakma/beosztás: székesegyházi kanonok, főesperes 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: temesvári Piarista Gimnázi-
um, temesvári teológia 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Arad, Lippa, 
Magyarpécska,  
Intézmény(ek), életútleírás: 1874-76 temesvári Piarista 
Gimnázium. 1876–1880 temesvári teológia.1880-
ban pappá szentelték. 1880–1911-ig káplán, ad-
minisztrátor bánsági falvakban és Temesváron. 
1911–1926 Magyarpécskán lelkipásztor. 1926 és 
1938 között székesegyházi kanonok. 1909–1912 
lippai esperes. 1912–1926 aradi főesperes. A te-
mesvári Dómkriptában nyugszik. 

 
141. OPRENDEK, Bernhard 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Cím/rang: dr. 
Születési hely: Csák 
Születési év: 1930 
Halálozási hely: München 
Halálozási idő: 1984 
Tevékenységi terület: technika 
Szakma/beosztás: mérnök, feltaláló, főiskolai tanár, 
docens 
Tudományos fokozat: 1967 mérnöki doktorátus 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: temesvári Német Reálgim-
názium, temesvári Loga Líceum, temesvári Mű-
szaki Egyetem Elektrotechnikai Fakultás 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: a temesvári Műszaki 
Egyetem Elektrotechnikai Fakultása 
Életútleírás: 1940–1944 temesvári Német Reálgim-
názium (Lenau Líceum). 1946–1950 Loga Líce-
um. 1950–1955 Műszaki Egyetem Elektrotechni-
kai Fakultása. 1955–1967 docens az Erősáramú 
szakon. 1967–1980 Villamos gépek és Erősára-
mú technika szakon professzor, tudományos ku-
tató, az elektrotechnikai ipar tanácsosa. 1980-ban 
kivándorolt az NSZK-ba. 
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Fő művei: 16 találmányát szabadalmaztatta 

 
142. ORGONÁS András 

 
Születési hely: Wyendotte–Detroit 
Születési év: 1909 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1987 
Tevékenységi terület: művészet 
Szakma/beosztás: szobrász 
Tagság: Temesvári Művészek Egyesületének elnöke 
Iskolák – helységek: Temesvár, Budapest, Bukarest 
Iskolák – intézmények: Temesváron Gallas Nándor 
művészeti szabadiskolája, Budapesten Huszár Im-
re szobrászati szabadkurzusa, és Képzőművészeti 
Főiskola Bukarestben 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: Temesvári Művészek 
Egyesülete 
Életútleírás: A század elején Amerikába kivándo-
rolt földművesek gyermeke. Visszatérve ősei ha-
zájába, 1928–1934-ig Temesváron Gallas Nándor 
művészeti szabadiskolájának növendéke, később 
Budapesten Huszár Imre szobrászati szabadkur-
zusát végezte el 1942 és 1946 között, majd Iaşi-
ban C. Medrea a tanítómestere, végül Bukarest-
ben a Képzőművészeti Főiskolán szerzett diplo-
mát (1952). Első kiállítása Temesváron volt, ezt 
40 más kiállítás követte, köztük a Német Demok-
ratikus Köztársaságban és a Szovjetunióban. Négy 
éven keresztül a Temesvári Művészek Egyesüle-
tének elnöke volt. 
Fő művei: Megmintázta Hunyadi László, Puskin, 
Dózsa György, Franz Liebhard, Gagarin, Beetho-
ven, Ady Endre, Nikolaus Lenau szobrát. 

 
143. OSWALD, Johann 

 
Születési hely: Máriafölde 
Születési év: 1858 
Halálozási hely: Budapest 
Halálozási idő: 1920 
Tevékenységi terület: művészet 
Szakma/beosztás: zenész, akadémiai tanár 
Iskolák – helységek: Temesvár, Budapest 
Iskolák – intézmények: temesvári tanítóképző, zene-
tanári tanulmányok Budapest 

Helység(ek) – ahol alkotott: Budapest, Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: józsefvárosi Népisko-
la, budapesti Zeneakadémia, temesvári Zeneiskola 
Életútleírás: 1872–1876-ig temesvári tanítóképző. 
1898-ban zenetanári címet szerzett Budapesten. 
Kántortanító, majd pedagógus lett a józsefvárosi 
Népiskolában. 1903–1920 a budapesti Zeneaka-
démián tanított zeneelméletet, és zongoratanáro-
kat képzett. 1900–1903 között a temesvári Zene-
iskolában is tanított. 

 
144. ÖSTERREICHER-PÁLFFY György 

 
Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1909 
Halálozási hely: Budapest 
Halálozási idő: 1949 
Tevékenységi terület: közélet 
Szakma/beosztás: altábornagy, honvédelmi minisz-
ter-helyettes 
Iskolák – helységek: Budapest 
Iskolák – intézmények: Árpád Gimnázium, Ludovi-
ka Akadémia, Hadiakadémia 
Életútleírás: 1909-ben Temesváron született, csa-
ládja azonban már az első világháború előtt Bu-
dapestre költözött. Édesapja, Österreicher György 
banktisztviselő volt. Pálffy György az Árpád Gim-
náziumba járt, majd az érettségi után tényleges ka-
tonai szolgálatot teljesített. Már tizedesként jelent-
kezett a Ludovika Akadémiára. Ott 1932-ben tü-
zér hadnagyként végzett. Pécsen és Kecskemé-
ten szerzett csapatszolgálatot. 1936-ban egyéves 
olaszországi tanulmányúton vett részt, azt köve-
tően a Hadiakadémián megkezdte felsőfokú tiszti 
tanulmányait. Vezérkari tiszt volt a magyar hon-
védségnél, 1942-től az MKP tagja. 1944 őszétől 
az MKP Katonai Bizottságának vezetője volt. 

Komoly érdemeket szerzett a budapesti ellen-
állási mozgalom szervezésében és irányításában. 
1945-ben újjászervezték a Belügyminisztériumot, 
az államrendőrséget és ezen belül az állambizton-
sági szerveket is. 1946-ban az addig a honvéd ke-
rületi parancsnokságok alegységeként működő ha-
tárőrség a Pálffy György ezredes vezetésével meg-
alakult Határőr Parancsnokság alá került. A Szö-
vetséges Ellenőrző Bizottság engedélyével létre-
hozott Honvédelmi Minisztérium Katonapoliti-
kai Osztályának vezetője – már tábornokként – 
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ugyancsak ő lett. 1949-ben a Rajk-per során kon-
cepciós perbe fogták, halálra ítélték és kivégez-
ték. 1955-ben részlegesen rehabilitálták, exhumál-
ták és újratemették. 1963-ban teljes rehabilitációt 
nyert. 

 
145. PACHA Ágoston 

 
Cím/rang: dr. 
Születési hely: Móricföld 
Születési év: 1870 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1954 
Tevékenységi terület: közélet 
Szakma/beosztás: megyéspüspök 
Tudományos fokozat: a teológia doktora 
Iskolák – helységek: Kecskemét, Szeged, Temesvár 
Iskolák – intézmények: kecskeméti gimnázium, sze-
gedi gimnázium, temesvári gimnázium, temesvári 
teológia 
Helység(ek) – ahol alkotott: Mezőkovácsháza, Buka-
rest, Brăila, Temesvár 
Intézmény(ek), életútleírás: A gimnáziumot 1881-től 
1889-ig Kecskeméten, Szegeden és Temesváron, 
a teológiát Temesváron végezte. 1893-ban Temes-
váron pappá szentelték. 1892-ben püspöki jegy-
ző, Mezőkovácsházán káplán, 1894-ben püspö-
ki szertartó. 1896–1898: a húsvéti időszakban a 
magyar munkások lelkipásztora Bukarestben és 
Brăilában. 1902-ben püspöki titkár lett. 1906-ban 
tiszteletbeli csanádi kanonok, majd 1911-ben szé-
kesegyházi kanonok, 1912-ben püspöki irodaigaz-
gató. 1913-ban zsinati vizsgáztató, 1915-ben sze-
pesi prépost, 1923-ban Glattfelder Gyula kény-
szerű távozása után Temesváron a csanádi egy-
házmegye romániai részének apostoli kormány-
zója. 1927-ben M. Dolci pápai nuncius Temes-
váron lebedói püspökké szentelte.  

A román konkordátum értelmében 1930-ban 
megalapított temesvári püspökség első megyés-
püspöke. Elődeinél fontosabbnak tartotta a hí-
vőkkel való közvetlen érintkezést, templomok so-
rát szentelte fel, bérmaútjain a legtávolabbi falva-
kat is felkereste. 1934-es berlini látogatásakor fo-
gadta Adolf Hitler is. 1939–1944: a román sze-
nátus tagja. Német nemzetiségét intézkedéseivel 
is kifejezte: a szemináriumban éveken át magyarul 
nem, vagy csak úgy taníttatott, hogy onnan magya-

rul nem tudó papok is kikerülhettek, ezért nőtt a 
szerzetesek szerepe; része volt abban, hogy a bá-
náti svábság elfordult a magyarságtól. Az 1944 vé-
gi német kitelepülés, majd kitelepítés a hívek szá-
mát jelentősen csökkentette.  

A kultusztörvény a temesvári püspökséget sem 
ismerte el önálló püspökségnek. 1950-ben letar-
tóztatták, 1951-ben a papok perében az akkor 81 
éves Pachát 18 évnyi fegyházra, 50 ezer lej per-
költségre és Heber János egyházmegyei titkárral 
közösen 306 ezer lej kártérítésre ítélték. A bör-
tönben csaknem teljesen megvakult. 1954-ben en-
gedték szabadon, haláláig újra vezette az egyház-
megyét. Sírja a temesvári székesegyházban van. 
Fő művei: Magyar nyelven: A magyarok nagyasszo-
nyának tisztelete Temesvárott. Temesvár, 1901-ben. 
Isten gondot visel. Szilveszter-esti szentbeszéd. Uo., 1907, 
A mi hőseink. Szentbeszéd. Uo., 1915., Directorium 
Romano-Csanadiense pro a. D. 1926... Temesvár, 
1925., Főpásztori üzenet az 1927. évi nagyböjtre. Uo., 
1927. (németül is), Gedenkblätter an die Bischofsweihe 
des apostolischen Administrators A. Pacha. Uo., 1927., 
Főpásztori szózat, melyet temesvári megyéspüspöki, püspö-
ki székfoglalása alkalmából híveihez intézett. Uo., 1930., 
(németül is) Ordo divini officii recitandi sacrique pera-
gendi iuxta calendarium... Kiad. Uo., 1933. 

 
146. PACHA István 

 
Születési hely: Móricföld 
Születési év: 1859 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1924 
Tevékenységi terület: közélet 
Szakma/beosztás: apát, esperes, nyomdaigazgató, 
rektorhelyettes 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: temesvári teológia 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Nagyszent-
miklós 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: püspökség nyomdá-
ja, papnevelde, egyház 
Életútleírás: 1878–1883 temesvári teológia. 1883-
ban pappá szentelték. 1883–1887-ig káplán volt 
Apátfalván és Temesváron. 1890–1900-ig a püs-
pökség nyomdájának igazgatója volt, a papnevel-
de rektorhelyettese. 1900–1908 nagyszentmikló-
si lelkipásztor. 1908–1924 Temesváron a Gyár-
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városban lelkipásztor. 1904-ben a Szent Kereszt 
apátja. 

 
147. PAGER Imre 

 
Cím/rang: dr. 
Születési hely: Makó 
Születési év: 1868 
Halálozási hely: Kisjécsa 
Halálozási idő: 1909 
Tevékenységi terület: tudomány 
Szakma/beosztás: teológiatanár 
Tudományos fokozat: 1900 a teológia doktora 
Iskolák – helységek: Temesvár, Bécs 
Iskolák – intézmények: temesvári gimnázium, teo-
lógiai tanulmányok a bécsi Pazmaneumban és a 
bécsi Augustineumban 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Kisjécsa 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: temesvári papnevelde, 
egyház 
Életútleírás: 1880–1888 között temesvári gimná-
zium. 1888–1892 teológiai tanulmányok a bécsi 
Pazmaneumban. 1892-ben pappá szentelték. 1895 
és 1900 között a bécsi Augustineumban tanult. 

Később több helyen káplán. 1900–1902 teo-
lógiaprofesszor a temesvári papneveldében. 1902 
és 1909 között kisjécsai lelkipásztor volt. 

 
148. PATZNER István 

 
Születési hely: Letenye 
Születési év: 1860 
Halálozási hely: Budapest 
Halálozási idő: 1907 
Tevékenységi terület: tudomány, közélet 
Szakma/beosztás: plébános, teológiaprofesszor, mű-
fordító, iskolaigazgató 
Tagság: A Dél-magyarországi Történelmi és Régé-
szeti Múzeum társulat főtitkára 
Iskolák – helységek: Temesvár, Bécs 
Iskolák – intézmények: teológia Temesvár, teológia 
a bécsi Pazmaneumban 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: temesvári Főgimnázi-
um, teológia és leányiskola 
Életútleírás: 1878–1882 teológiai tanulmányok Te-
mesváron. 1884-ben Temesváron szentelték pap-

pá. Teológiai tanulmányok a bécsi Pazmaneum-
ban. 1885-ben Temesváron a Főgimnázium taná-
ra, 1884-től a biblikum tanára és tanulmányi fe-
lügyelő a temesvári teológián, 1885-től a gimná-
zium vallástanára, 1900-tól a leányiskola igazga-
tója, 1902-től a Temesvár-Gyárváros plébánosa. 
1886–1906 Temesváron a Havi Közlöny társ-
szerkesztője, 1888-tól a Történelmi és Régészeti 
Értesítő szerkesztője. 
Fő művei: Fordítások: Molière vígjátékai. VIII. Szerel-
mi perpatvar. Bp., 1881; Psyche. Uo., 1882; A pom-
pás kérő. Uo., 1883. – A bürök. Vj. Írta Augier. 
Uo., 1885. – Nagyobb és kisebb műfordítások Temes-
vár, 1889. – Lelkipásztori lexikon Gaith Rudolffal. Uo., 
1892. – A woxindoni csodavirág. Írta Spill-mann SJ. 
Uo., 1896. ; az 1–17. Évfordulóhoz. Két elbeszélés a 
római egyház első évszázadából. Írta De Wurel An-
tal. Ford. Temesvár, 1901. – Lucius Flavius. Tör-
ténelmi regény Jeruzsálem utolsó napjaiból. Írta Spill-
mann József. Ford. 1-2. köt. Uo., 1904. (Perényi 
István néven). – Álnevei és jegye: Pauer János, 
Perényi István, P. J. 

 
149. PAULI, Nikolaus 

 
Születési hely: Lovrin 
Születési év: 1907 
Tevékenységi terület: tudomány 
Szakma/beosztás: tanár, tankönyvkészítő 
Iskolák – helységek: Szeged, Temesvár, Freiburg, 
Kiel, Kolozsvár 
Iskolák – intézmények: szegedi Piarista Gimnázium, 
temesvári Piarista Gimnázium, Német Reálgim-
názium Temesvár, freiburgi egyetem, kieli egye-
tem, kolozsvári egyetem 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Németország 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: Banatia Líceum, Né-
met Katolikus Tanítóképző, németországi iskola 
Életútleírás: 1918–1920 szegedi és temesvári Pia-
rista Gimnázium. 1920–1926 Német Reálgimná-
zium Temesvár. 1926–1928 matematika és fizika 
tanulmányok a Freiburg/Breisgau Egyetemen. 

1928-ban Kielben, majd 1928–1930 Kolozs-
váron folytatta tanulmányait. 1931–1942 között a 
Banatia Líceum és a Német Katolikus Tanítókép-
ző matematika-fizika tanára. 1944-ben kivándo-
rol Németországba, ahol több városban pedagó-
gusként dolgozott. 
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Fő művei: 1935–1936-ban Temesváron publikált 
német nyelvű matematikai tankönyvek szerzője 
Sailer Antonnal közösen, középiskolás diákok szá-
mára. 

 
150. PAUSZ Robert 
 
Cím/rang: dr. 
Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1891 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1974 
Tevékenységi terület: tudomány, közélet 
Szakma/beosztás: igazgató 
Tudományos fokozat: 1913 a jogtudományok doktora 
Iskolák – helységek: Temesvár, Budapest 
Iskolák – intézmények: temesvári Állami Gimnázi-
um, jogi egyetem Budapest 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: Gea-Krayer Gyógyszer-
nagykereskedés Rt. 
Életútleírás: 1901–1909 temesvári Állami Gimnázi-
um. 1909–1913 között jogi tanulmányok Buda-
pesten. 1920–1945 között a Gea-Krayer Gyógy-
szer-nagykereskedés Rt. Igazgatója 

 
151. PFAFF Erich 

 
Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1930 
Halálozási hely: Ingolstadt 
Halálozási idő: 2011 
Tevékenységi terület: közélet 
Szakma/beosztás: pedagógus, is-

kolaigazgató, író, újságíró, politikus 
Tagság: temesvári Népi Egyetem, a Német De-
mokratikus Fórum első elnöke 
Iskolák – helységek: Temesvár, Bukarest 
Iskolák – intézmények: Német Reálgimnázium 
Temesvár, bukaresti Gimnázium, temesvári 
Német Líceum, Egyetem Bukarest 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: Lenau Líceum 
Életútleírás: 1940–1944 Német Reálgimnázium 
Temesvár, 1945–1948 bukaresti gimnázium. 
1948–1949 temesvári Német Líceum. 1949–
1953 filozófia, földrajz és történelem tanulmá-

nyok Bukarestben. Tanulmányai után pedagó-
gus Temesváron. 1955–1972 a temesvári 
Lenauschule tanára, majd 1972–1988, illetve 
1990-től a Lenau Líceum igazgatója. A temes-
vári Műszaki Egyetem Építészeti Fakultásán is 
tanított. 

 
152. PLESZ József 

 
Születési hely: Szakálháza 
Születési év: 1880 
Halálozási hely: Szabadfalu 
Halálozási idő: 1969 
Tevékenységi terület: közélet 
Szakma/beosztás: püspöki helynök 
Iskolák – helységek: Szeged, Temesvár 
Iskolák – intézmények: gimnázium Szeged, gim-
názium Temesvár, teológia Temesvár 
Helység(ek) – ahol alkotott: Nagyszentmiklós, Panko-
ta, Temesvár, Buziásfürdő 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: egyház, temesvári taní-
tóképző 
Életútleírás: A gimnáziumot 1892–1900 Szegeden 
és Temesváron, a teológiát Temesváron végez-
te. 1904-ben pappá szentelték. Pankotán, Nagy-
szentmiklóson, Buziásfürdőn volt káplán. 1911-
ben a Miasszonyunk Nővérek spirituálisa Temes-
vár-Józsefvárosban, 1914-ben a tanítóképző taná-
ra, 1920-ban már igazgatója. 1938-ban temesvár-
belvárosi plébános és kanonok, 1947–1951 álta-
lános püspöki helynök, 1950–1951 Pacha püspök 
letartóztatása után az egyházmegye vezetője. 

1951-ben letartóztatták hazaárulás és kémke-
dés vádjával, és 12 évi szigorított börtönre ítél-
ték. Temesváron, Nagyenyeden, Pitești-en, Jila-
ván, Ocnele Maren raboskodott. 1961-ben kegye-
lemmel szabadult. Haláláig Szabadfalu plébánosa. 

 
153. POPA, Mircea 

 
Születési hely: Kevevára 
Születési év: 1915 
Halálozási idő: 1975 
Tevékenységi terület: művészet 
Szakma/beosztás: zeneszerző, karmester, zongoris-
ta, pedagógus 
Díjak: 1940 dicséret, 1943 III. George Enescu-díj 
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Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: Sabin Drăgoi zenekonzerva-
tóriuma 
Helység(ek) – ahol alkotott: Kolozsvár,Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: kolozsvári Román Ope-
ra, kolozsvári Konzervatórium, kolozsvári Ardea-
lul Filharmónia, temesvári Banatul Filharmónia 
Életútleírás: Az operát kedvelte, viszont a szakmai 
elismerést a szimfonikus zenének köszönhette. 
Előbb helyettes (1937–1939), majd karmesterként 
(1939–1947) kezdett a kolozsvári Román Ope-
rában. 1941–1945 között Temesváron élt. Visz-
szatérve Kolozsvárra a Konzervatóriumban taní-
tott, illetve az Ardealul Filharmóniában vezényelt. 
Amint létrehozták a temesvári Banatul Filharmó-
niát, úgy döntött, hogy visszatér oda, ahol az első 
zenei oktatásban részesült, Sabin Drăgoi zenekon-
zervatóriumában. 
Fő művei: Simfonie (1939), Sonatina – zongorára (1937), 
Sonata nr.1. – hegedűre és zongorára (1938), Vonósné-
gyes (1940), melyért díjat is kapott, Tarantella – zon-
gorára 1942-ben, Sonata nr. 2. – hegedűre és zongorá-
ra (1944). Később kevesebbet írt, viszont nagyobb 
és összetettebb műveket komponált: Suita de came-
ră pentru 12 instrumente soliste – 12 szóló hangszerre 
(1951), Sonata nr. 3. – hegedűre és zongorára (1952) 
és Sonatina – fuvolára és zongorára (1953). 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

154. PROHÁSZKA Eduárd 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1874 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1942 
Tevékenységi terület: közélet 
Szakma/beosztás: vállalkozó, vezérigazgató 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: Felső Kereskedelmi Iskola 
Temesvár 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Zsombolya, 
Nagyszentmiklós, Csernyovics, Bukarest, Ploiești, 
Detta 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: Prohászka Malom Kon-
szern 
Életútleírás: 1882–1890 Felső Kereskedelmi Iskola 
Temesvár. 1909-ben átvette apjától a malomipa-
ri vállalkozást, tovább fejlesztette, kétemeletes üz-
letet épített. A Prohászka Malom Konszernnek 
1925-ben 300 alkalmazottja volt.  

A vállalkozáshoz temesvári, zsombolyai, nagy-
szentmiklósi nagymalmok tartoztak, illetve fiókok 
Bukarestben, Ploiești-en, Csernyovicban. A csa-
ládi vállalkozás tulajdonában szerepelt még a det-
tai furnérgyár, egy temesvári kereskedelmi cég, 
mezőgépek stb. 

 
155. PROHÁSZKA Oszkár 

 
Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1871 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1948 
Tevékenységi terület: közélet 
Szakma/beosztás: vállalkozó, igazgató 
Iskolák – helységek: Temesvár, Németország 
Iskolák – intézmények: temesvári Kereskedelmi Iskola 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: temesvári Műmalom, 
Prohászka Malom Konszern 
Életútleírás: a temesvári Kereskedelmi Iskola elvég-
zése után Németországban tovább képezte ma-
gát. A temesvári Műmalom igazgatója, illetve a 
Prohászka Malom Konszern társtulajdonosa. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

156. PROHÁSZKA Viktor 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1882 
Halálozási hely: Gmund/Ausztria 
Halálozási idő: 1965 
Tevékenységi terület: közélet 
Szakma/beosztás: vállalkozó, igazgató 
Iskolák – helységek: Temesvár, Graz 
Iskolák – intézmények: Felső Kereskedelmi Iskola 
Temesvár, Kereskedelmi Akadémia Graz, hidra-
ulikai tanulmányok Graz 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Zsombolya 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: zsombolyai gőzmalom, 
Prohászka Malom Konszern 
Életútleírás: 1893–1901 Felső Kereskedelmi Iskola 
Temesvár. 1901–1905-ig Kereskedelmi Akadémia 
Graz. 1905–1908 között külföldi malmokban gya-
kornok, Grazban hidraulikai tanulmányokat vég-
zett, a gyárvárosi Bega-ágakat szerette volna csa-
tornázni. A Prohászka Malom Konszern társtu-
lajdonosa. 1930-tól a zsombolyai gőzmalom igaz-
gatója. 1944-ben kivándorolt Ausztriába. 



régi(j)óvilág 

 

ÉVKÖNYV 2012 
103 

  

 

157. RABONG, Johann 
 
Születési hely: Orczyfalva 
Születési év: 1869 
Halálozási hely: Budapest 
Halálozási idő: 1924 
Tevékenységi terület: közélet, technika 
Szakma/beosztás: államvasúti főfelügyelő, szakfor-
dító, költő 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: a Piarista Gimnázium Te-
mesváron 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Budapest, Ve-
rőce, Fehértemplom, Karánsebes, Magyarkút 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: MÁV 
Életútleírás: 1874–1882 temesvári Piarista Gimná-
zium. MÁV-alkalmazott Karánsebesen, Verőcén 
és Magyarkúton. 1900–1902 Temesváron, 1902–
1910 állomásfőnök Fehértemplomban. 1911-től 
Újpesten élt, 1924-ig vasúti főfelügyelő. 
Fő művei: Vasúti főfelügyelő. Németből és franci-
ából vasúti szakkönyveket fordított magyarra. Ver-
sei kéziratban maradtak. 

 
158. RABONG, Katharina Maria Alexandra 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Születési hely: Orczyfalva 
Születési év: 1880 
Halálozási hely: Lippa 
Halálozási idő: 1951 
Tevékenységi terület: közélet 
Szakma/beosztás: tanár, igazgató 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: Szegény Iskolanővérek Jó-
zsefvárosi Iskolája 
Helység(ek) – ahol alkotott: Lippa, Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: lippai iskola, temesvá-
ri Felső Lányiskola, Szegény Iskolanővérek kong-
regációja 
Életútleírás: 1892–1900 között a Szegény Iskola-
nővérek Józsefvárosi Iskolája. 1900–1902-ig ma-
tematikatanári képzés. 1902-ben novicius. 1904–
1906 között matematikatanár Lippán. 1918–1928 
között a temesvári Felső Lányiskola vezetője volt 
a Józsefvárosban. 1928–1947-ig a Miasszonyunk-
ról elnevezett Szegény Iskolanővérek kongregáci-
ójának provinciális főnöke volt Romániában. 
Fő művei: Szolgálata idején létesült a Marienheim 

kereskedelmi iskola, a Theresienheim öregotthon. 
A Miasszonyunkról elnevezett Szegény Iskolanő-
vérek kongregációjának provinciális főnöke. 

 
159. RABONG Michael 

 
Születési hely: Orczyfalva 
Születési év: 1888 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1954 
Tevékenységi terület: közélet 
Szakma/beosztás: nagykereskedő 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: temesvári Gimnázium, Fel-
ső Kereskedelmi Iskola Temesváron 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: Saját férfiruha-nagyke-
reskedés 
Életútleírás: 1896–1904 temesvári Gimnázium és 
Felső Kereskedelmi Iskola. 1925 után férfiruha-
nagykereskedést nyitott Temesvár belvárosában. 
 
160. RADÓ Ferenc 

 
Cím/rang: dr. 
Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1921 
Halálozási hely: Kolozsvár 
Halálozási idő: 1990 
Tevékenységi terület: tudomány 
Szakma/beosztás: matematikai szakíró, egyetemi 
tanár 
Tudományos fokozat: 1958-ban a függvényegyenle-
tek és a nomográfia kapcsolatáról írt disszertáci-
ójával doktorált. 
Díjak, kitüntetések: Tevékenységét a román Okta-
tásügyi Minisztérium két alkalommal díjazta, elő-
ször 1960-ban, majd 1966-ban 
Iskolák – helységek: Temesvár, Kolozsvár 
Iskolák – intézmények: temesvári Zsidó Líceum, ko-
lozsvári egyetem 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Kolozsvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: Pedagógiai Főiskola, 
kolozsvári Számítási Intézet, University of Wa-
terloo 
Életútleírás: A temesvári Zsidó Líceumban érett-
ségizett 1939-ben, a kolozsvári egyetemen szer-
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zett matematikatanári képesítést 1945-ben. Pálya-
futását középiskolai tanárként kezdte szülőváros-
ában, ugyanott a Pedagógiai Főiskolán, majd 1950 
után a Bolyai, illetve Babeş–Bolyai egyetemen volt 
előadó, 1968-tól egyetemi tanárként tevékenyke-
dett nyugalomba vonulásáig (1985).  

Közben a kolozsvári Számítási Intézet főmun-
katársa is volt. A nomográfia és függvényegyen-
letek kapcsolatáról írt disszertációjával doktorált 
(1958). A kanadai University of Waterloo ven-
dégprofesszora (1969–1970), a hetvenes évek óta 
a Bázelben megjelenő Journal of Geometry és az 
Aequationes Mathematicae nemzetközi szakfo-
lyóiratok szerkesztőbizottsági tagjaként tevékeny-
kedett. 
Fő művei: Analitikus geometria (egyetemi jegyzet, Ko-
lozsvár. 1954, 1958); Lecţii de nomografie (társszer-
ző L. Bal, 1956); Analitikus geometriai példatár(egye-
temi jegyzet, Szilágyi Pállal, Kolozsvár. 1958); Fela-
datgyűjtemény középiskolai matematikai körök számá-
ra. I–II. (Cseke Vilmossal és Kiss Ernővel, 1957, 
1959); Geometrie (társszerző G. Galbură, 1979); A 
geometria mai szemmel (Orbán Bélával, Kolozsvár. 
1981); Matematikai kislexikon (társszerkesztő, 1983) 

 
161. RAUSCHAN, Ioona 

 
Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1955 
Halálozási hely: Németország 
Halálozási idő: 2010 
Tevékenységi terület: művészet 
Szakma/beosztás: filmszínházi rendező, kritikus, 
képzőművész, író  
Iskolák – helységek: Temesvár, Bukarest 
Iskolák – intézmények: temesvári Filológia Egyetem, 
dramaturgiát, újságírást illetve filmrendezést tanult 
Bukarestben, Németországban 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Düsseldorf 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: temesvári Merlin Szín-
ház, Deutsche Welle 
Életútleírás: 1983–1988 között a temesvári Merlin 
Színházban mint irodalmi titkár és rendező dol-
gozott. 1988-ban Németországba emigrált, 1993-
ban Düsseldorfban telepedett le, ahol több mint 
20 dokumentumfilmet készített, dramaturgiát ok-
tatott, rendezett, írt. 1993–1995 között a Deu-
tsche Welle szerkesztője volt.  

Fő művei: 1995-ben egy novella: Die schöne Stri-
ckerin, egy film: Auf der Schwellem, 2009-ben 
megjelenik egy regénye: Abhauen. Utolsó, befe-
jezetlen regénye: Das Buch der Versager. 

 
162. RECH Károly Géza 

 
Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1882 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1956 
Tevékenységi terület: közélet 
Szakma/beosztás: esperes, vicerektor, író, laptulaj-
donos 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: gimnázium Temesváron, azt 
követően temesvári Teológia 
Helység(ek) – ahol alkotott: Orsova, Temesvár, Re-
sicabánya 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: egyház, tanítóképző, 
temesvári szeminárium 
Életútleírás: 1892–1900 között temesvári gimná-
zium, 1900–1904-ig temesvári Teológia. 1904-ben 
pappá szentelték. Utána az egyházmegye hivata-
lában iktató, jegyző és hitoktató volt, 1905: Or-
sován, majd Temesvár-Gyárvárosban dolgozott 
káplánként, 1910: tanítóképzői hitoktató, 1916: 
püspöki levéltáros, 1924: Resicán, 1925: Temes-
vár-Gyárvárosban plébános, a szeminárium vi-
cerektora 
Fő művei: Történeti adatok a Temesvári Zenekedvelő 
Egyesület 42 éves múltjából. Temesvár, 1913. – Él 
az Úr. Háborús gondolatok és imák. (uo., 1915).  

Temesváron 1919–1920 között: a magyar szel-
lemű, a szociáldemokrata munkások túlzott bér-
követelése miatt megszűnt Der Morgen napilap 
szerkesztő tulajdonosa. A nyomdászsztrájk idején, 
1920. február. 21.–március. 15.: a laptulajdonos-
ok közösen kiadott lapja: Temesvarer Presse, eze-
ket fölváltva szerkesztette. 

 
163. REIBEL Mihály 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Születési hely: Párdány 
Születési év: 1889 
Halálozási hely: Elek 
Halálozási idő: 1959 
Tevékenységi terület: közélet, tudomány 
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Szakma/beosztás: esperes, iskolaigazgató, ország-
gyűlési képviselő 
Díjak, kitüntetések: Eleken művelődési központot 
neveztek el róla, 2000-ben Elekért-érdemérem-
mel tüntették ki. 
Iskolák – helységek: Szabadka, Temesvár 
Iskolák – intézmények: gimnázium Szabadka, gim-
názium Temesvár, teológia Temesvár 
Helység(ek) – ahol alkotott: Nagykárolyfalva, Dóc, 
Temesvár, Elek 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: egyház, Katolikus Le-
gényegylet, Polgári leányiskola és háztartási iskola 
Életútleírás: A gimnáziumot Szabadkán és Temes-
váron, a teológiát Temesváron végezte, 1913-ban 
pappá szentelték. Nagykárolyfalván, Dócon káp-
lán, 1915-ben Temesvár-Gyárvárosban hitokta-
tó és a Katolikus Legényegylet igazgatója. 1920-
ban az oláhok magyar szervezkedés, úgynevezett 
levente-összeesküvés vádjával letartóztatták, Fo-
garasra, majd Nagyszebenbe hurcolták, elítélték, 
de 1921-ben fogolycserével Magyarországra ke-
rült. 1922-ben Eleken lett káplán, 1927-ben pe-
dig hitoktató is, 1931-ben adminisztrátor, 1932: 
plébános a polgári leányiskolában és a háztartási 
iskola igazgatója, a Csanád-Arad-Torontál várme-
gye Törvényhatósági Bizottságának tagja. 1936–
1944: a Keresztény Gazdasági Párt, (1939–) az 
Egyesült Keresztény Párt programjával ország-
gyűlési képviselő. 1939: az Országos Magyar Mé-
hészeti Egyesület elnöke. Az eleki svábok között 
szervezte meg a Hűséggel a Hazához mozgalmat, 
amiért a volksbundisták többször megtámadták. 

1945 tavaszán a kommunisták mint volksbun-
distát letartóztatták, de vádjukat több hónap alatt 
sem tudván bizonyítani, szabadon engedték. 1956-
ban a forradalom tiszteletére körmenetet szerve-
zett a temetőbe, még a kommunistákat is meg-
imádkoztatta, akiknek köszönhetően nem esett 
bántódásuk, a fordulat után mégis bebörtönöz-
ték. Márianosztráról 1959-ben szabadult, de le-
romlott állapotán már a kórházi kezelés sem se-
gített, hamarosan meghalt. 
Fő művei: Római Katolikus Gazdasági és Háztartási 
Szakiskola és Római Katolikus Polgári Leányiskola 
Értesítője. 1925/26–1937/38. tanévről. A 13 év törté-
nete. Kiadták:. Gyula, (1938) – Ugyanaz 1938/39., 
1939/40., 1940/41., 1941/42. (Szerk. Pápai M. 
Violával), 1942/43., 1943/44. (Szerk. Fischer 
M. Bonával), 1944/45. Pécel–Debrecen, 1939–

1945 – Föld népe évkönyve 1937–1944. Szerkesz-
tette Közi-Horváth Józseffel és Makray Lajos-
sal. Bp. (1941) 

 
164. REICHEL József 

 
Cím/rang: dr. 
Születési hely: Debrecen 
Születési év: 1907 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1969 
Tevékenységi terület: technika, tudomány 
Szakma/beosztás: vegyész, egyetemi tanár 
Tudományos fokozat: 1929-ben természettudomány-
ok doktora, Bécs 
Iskolák – helységek: Temesvár, Szeged, Bécs 
Iskolák – intézmények: temesvári Piarista Gimnázi-
um, szegedi Piarista Gimnázium, vegyészi tanul-
mányok, Bécs 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: IG Farben konszern, 
temesvári Műszaki Egyetem 
Életútleírás: 1917–1925 temesvári, szegedi Piaris-
ta Gimnázium. 1925–1929 vegyészi tanulmányok 
Bécsben. Több mint 20 évig az IG Farben kon-
szern munkatársa volt. 1950-től a temesvári Mű-
szaki Egyetem tanáraként dolgozott. Az Ipari Ké-
miai Tanszék vezetője, az Akadémia helyi fiókja 
mellett egy vegyipari kutatóintézetet hozott létre. 
Fő művei: M. Chemische Prozesse und Farbstofftechno-
logie (Bukarest,1960) 

 
165. REINHOLZ, Stefan 

 
Születési hely: Zsombolya 
Születési év: 1890 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1971 
Tevékenységi terület: közélet 
Szakma/beosztás: bankigazgató 
Iskolák – helységek: Zsombolya, Temesvár 
Iskolák – intézmények: zsombolyai polgári iskola, te-
mesvári Felső Kereskedelmi Iskola 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: Dél-magyarországi Me-
zőgazdasági Bank, Sváb Központi Bank, Bánáti 
Bankszövetség 
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Életútleírás: 1899–1903 zsombolyai polgári isko-
la. 1903–1907 temesvári Felső Kereskedelmi Is-
kola. 1907–1914 banki alkalmazott volt Temesvá-
ron. 1914–1918 frontszolgálatot teljesített, 1920-
tól a Délmagyarországi Mezőgazdasági Bank igaz-
gatója, később a Sváb Központi Bank, majd a 
Bánáti Bankszövetség. 1945-ig több magánbank 
vezetője. 1945-55 egy állami vendéglő igazgató-
sági tagja. 

 
166. REINLEIN, Josef 

 
Születési hely: Beodra 
Születési év: 1849 
Halálozási hely: Sándorháza 
Halálozási idő: 1916 
Tevékenységi terület: közélet 
Szakma/beosztás: vicerektor 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: temesvári Teológia 
Helység(ek) – ahol alkotott: Németszentpéter, Sza-
kálháza, Magyarpécska, Nagybecskerek, Temes-
vár, Perjámos, Zsombolya, Temeskenéz, Sándor-
háza 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: egyház, temesvári Pap-
nevelde 
Életútleírás: 1870–1874 temesvári Teológia. 1874-
ben pappá szentelték. 1874–1881-ig káplán volt 
több településen: Németszentpéter, Szakálháza, 
Magyarpécska, Nagybecskerek, Perjámos, Zsom-
bolya. 1881–1885 adminisztrátor Temeskenézen. 
1885–1887 vallástanár Nagybecskereken. 1887–
1889 a temesvári Papnevelde vicerektora. 1897–
1916 lelkipásztor Sándorházán. 

 
167. REISZER Anton 

 
Születési hely: Gottlob 
Születési év: 1888 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1983 
Tevékenységi terület: közélet 
Szakma/beosztás: bankigazgató 
Iskolák – helységek: Hódmezővásárhely, Temesvár 
Iskolák – intézmények: hódmezővásárhelyi Felső Ke-
reskedelmi Iskola, temesvári Felső Kereskedelmi 
Iskola Temesvár 

Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: temesvári Schwabischen 
Handels- und Gewerbebank, Banater Deutschen  
Zentralbank 
Életútleírás: 1898–1906 Felső Kereskedelmi Iskola 
Hódmezővásárhely, Temesvár. 1906–1909-ig gya-
kornok Budapesten. 1902–1927 között a Temes-
vári Sváb Kereskedelmi Bank igazgatója. 1928–
1946 a Bánáti Német Központi Bank igazgatója. 

 
168. RÉTHY Imre 

 
Cím/rang: dr. 
Születési hely: Nándorhegy 
Születési év: 1892 
Tevékenységi terület: tudomány, közélet 
Szakma/beosztás: tanár, polgármester 
Tudományos fokozat: teológia doktora 
Iskolák – helységek: Temesvár, Budapest 
Iskolák – intézmények: temesvári Piarista Gimnázi-
um, budapesti Teológia 
Helység(ek) – ahol alkotott: Nákófalva, Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: egyház, temesvári Pap-
nevelde, temesvári Polgármesteri Hivatal 
Életútleírás: 1902–1910 temesvári Piarista Gimná-
zium. 1910–1913-ig budapesti Teológia. 1915-ben 
pappá szentelték. 1915–1916 káplán Nákófalván, 
Temesváron. 1916–1924 a Temesvári Papnevel-
de tanára. 1924 után világi foglalkozások, jogi ta-
nulmányok. Temesvár független polgármestere. 

 
169. REUTER, Nikolaus-Nicolae 

 
Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1914 
Tevékenységi terület: sport, közélet 
Szakma/beosztás: nyomdász, válogatott futballista 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: Középiskola Temesvár, 
Nyomdász szakiskola Temesvár 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: TMTE, CAMT, RMGT, 
temesvári Rapid, CFR Szörényvár, CFR Temes-
vár, Politechnika 
Életútleírás: 1924–1928 középiskola, 1928–1930-
ig Nyomdász szakiskola Temesváron. A TMTE, 
CAMT, RGMT futballistája. 1941 temesvári Ra-
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pid. 1944–1945 CFR Szörényvár, utána CFR Te-
mesvár. 1954–1976 között a CFR és a Politech-
nika edzője. 
Fő művei: Négyszeres román válogatott labdarúgó 

 
170. RIESS, Josef 

 
Cím/rang: dr. 
Születési hely: Gyertyámos 
Születési év: 1895 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1943 
Tevékenységi terület: tudomány 
Szakma/beosztás: orvos, megyei tanácsos 
Tudományos fokozat: 1922 orvostudományok dok-
tora Münchenben 
Iskolák – helységek: Szeged, Temesvár, Tübingen, 
Budapest, München, Berlin 
Iskolák – intézmények: szegedi Piarista Gimnázium, 
temesvári Piarista Gimnázium, orvosi Budapest, 
orvosi Tübingen, orvosi München, szemorvosi 
Berlin 
Helység(ek) – ahol alkotott: Csernyovic, Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: saját orvosi rendelő, 
megyei tanács 
Életútleírás: 1907–1915 szegedi, temesvári Piaris-
ta Gimnázium. 1915–18 között orvosi tanulmá-
nyok Budapesten. 1920–1922-ig orvostudományi 
tanulmányok Tübingenben, Münchenben. 1928–
1931-ig szemorvosi képzés Berlinben. 1923–1928 
privát praxis. 1931–1943 között szemorvos Te-
mesváron. 1943 után katonaorvos Csernyovicon, 
Temesváron. 

 
171. RÖRICH, Johann 
 
Cím/rang: dr. 
Születési hely: Nagyszentmiklós 
Születési év: 1899 
Halálozási hely: Bad Tölz 
Halálozási idő: 1988 
Tevékenységi terület: tudomány 
Szakma/beosztás: orvos, sebész, egyetemi docens 
Tudományos fokozat: 1925 orvostudományok dok-
tora Münchenben 
Iskolák – helységek: Nagyszentmiklós, Tübingen, 
Temesvár, Freiburg, München 

Iskolák – intézmények: a nagyszentmiklósi polgári 
iskola, a temesvári Piarista Gimnázium, orvosi 
Tübingenben, orvosi Freiburg/Breisgauban, or-
vosi Münchenben 
Helység(ek) – ahol alkotott: Heidelberg, Temesvár, 
Németország 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: heidelbergi kórház, te-
mesvári Irgalmasok Kórháza, temesvári Orvostu-
dományi Egyetem, németországi magánklinika 
Életútleírás: 1909–1912 nagyszentmiklósi polgári 
iskola. 1912–1917 temesvári Piarista Gimnázium. 
Orvosi tanulmányok: 1919–1921 között Tübingen-
ben, 1922–1923-ig Freiburg/Breisgauban, 1923–
1926 Münchenben. 1926–1930 sebészasszisztens 
Heidelbergben. 1931–1948 sebészfőorvos a te-
mesvári Irgalmasok Kórházában, 12 000 műté-
tet hajtott végre. 1949–1969 docens a temesvári 
Orvostudományi Egyetem tüdő-mellkasi sebé-
szeti osztályán. 1972-ben kivándorolt Németor-
szágba, magánklinikán dolgozott. 

 
172. ROTSCHINK, Anton 

 
Születési hely: Gyertyámos 
Születési év: 1903 
Halálozási hely: Karlsruhe 
Halálozási idő: 1960 
Tevékenységi terület: tudomány 
Szakma/beosztás: mezőgazdász 
Tagság: temesvári Központi Mezőgazdasági Szö-
vetkezet vezetője 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: Közép- és Kereskedelmi Is-
kola Temesvár 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: Központi Mezőgazda-
sági Szövetkezet, Temes Megyei Tanács 
Életútleírás: 1932-től a temesvári Központi Me-
zőgazdasági Szövetkezet vezetője volt. 1939-ben 
vadász-halász referens lett a Temes Megyei Ta-
nács szakhivatalában. 1944-ben kivándorolt Né-
metországba, Karlsruheban telepedett le. 

 
173. SĂLĂGEAN, Traian Lorin 

 
Születési hely: Szörényvár 
Születési év: 1929 
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Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1993 
Tevékenységi terület: technika 
Szakma/beosztás: mérnök, egyetemi tanár, igazgató 
Tagság: a Román Akadémia levelező (1974), majd 
rendes tagja (1990) 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: Műszaki Egyetem Temesvár 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: temesvári Politechnika 
Egyetem 
Életútleírás: 1946–1951 a temesvári Electrotehni-
ca Egyetemen tanult. Karrierjét is itt folytatta, a 
temesvári Műszaki Egyetemen tanított tanulmá-
nyai elvégzése után. 1970-től a temesvári Hegesz-
tő és Anyagvizsváló Intézet igazgatója lett.  

 
174. SALLÓ Ervin 

 
Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1929 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 2009 
Tevékenységi terület: tudomány 
Szakma/beosztás: vegyész kutató, pedagógus, tu-
dományos szakíró 
Tudományos fokozat: kémiai tudományok doktora 
Iskolák – helységek: Temesvár, Kolozsvár 
Iskolák – intézmények: középiskolai tanulmányok a 
temesvári Piarista Főgimnáziumban, és a Bolyai 
Tudományegyetem 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: a temesvári Kémiai 
Egyetemen 
Életútleírás: Középiskolai tanulmányait szülőváros-
ában, a Piarista Főgimnáziumban végezte, majd a 
Bolyai Tudományegyetemen kémia szakon szer-
zett diplomát (1953). 1954-től Temesváron kö-
zépiskolai tanár, majd 1963-tól az egyetem ter-
mészettudományi karának adjunktusa, előadóta-
nára, professzora 
Fő művei: Munkái: A semmiből egy új világot terem-
tettem (Neumann Máriával és Toró Tiborral, Te-
mesvár, 1974); Experimente chimice în şcoală (uo. 
1976); Zöld emberkék, tollas kígyók, tüzes szekerek. 
Kritikai megjegyzések apaleoasztronautikai értelmezé-
sek elveiről és módszereiről (Mandics Györggyel, Bu-
karest, 1977); Modell és valóság. Tanulmányok a tár-

sadalmi és természeti jelenségek modellezése köréből (Te-
mesváron, 1982-ben Egyed Péterrel, Neumann 
Máriával és Mandics Györggyel). 

 
175. SCHÄFFER, Emmerich 

 
Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1931 
Halálozási hely: München 
Halálozási idő: 1999 
Tevékenységi terület: művészet 
Szakma/beosztás: színész, filmszínész 
Iskolák – helységek: Temesvár, Bukarest 
Iskolák – intézmények: temesvári Líceum, bukaresti 
Színművészeti Főiskola 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Bukarest, Né-
metország 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: temesvári Német Szín-
ház, bukaresti Bulandra Színház és németországi 
filmipar 
Életútleírás: 1941–1944 temesvári Líceum. 1952–
1956-ig bukaresti Színművészeti Főiskola. 1956 és 
1964-ig a temesvári Német Színház tagja. 1964-
ben a bukaresti Bulandra Színház tagja lett. 1977-
ben Németországban telepedett le, ahol filmszí-
nészként dolgozott tovább. 
Fő művei: Több román filmben játszott: Pădurea 

spânzuraților (1964) – Müller, Mihai Viteazul (1970) 
– Generalul Basta, Osânda (1976) – Leon, stăpânul. 
Németországban: Das Einhorn (1978), Die Momskys 
oder Nie wieder Sauerkraut (1981), Die Pawlaks – 
Eine Geschichte aus dem Ruhrgebiet (TV-sorozat, 
1982) – Ludwig Harig, Trauma (1983). 

 
176. SCHATI, Irmgard 

 
Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1921 
Halálozási hely: Nürnberg 
Halálozási idő: 1992 
Tevékenységi terület: művészet 
Szakma/beosztás: színésznő 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: Gimnázium Temesváron, 
azt követően pedig temesvári Konzervatórium 
Helység(ek) – ahol alkotott: Szeben, Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: szebeni Német Szín-
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ház, temesvári Operettszínház, temesvári Állami 
Német Színház 
Életútleírás: 1931–1935 között temesvári Gimná-
zium. 1941–1943-ig, majd 1949–1950-ig zene- és 
énektanulmányok a temesvári Konzervatórium-
ban. Magánúton több hangszeren tanult játsza-
ni. 1943–1944 a szebeni Német Színház színmű-
vésze. 1945–1946-ig a temesvári Operettszínház, 
majd 1953–1983 között a temesvári Állami Né-
met Színház művésznője. 1983-ban kivándorolt 
az NSZK-ba. 

 
177. SCHATI, Rudolf 

 
Születési hely: Nagyősz 
Születési év: 1913 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1984 
Tevékenységi terület: művészet 
Szakma/beosztás: rendező, színész, tanár 
Tagság: A Romániai Német Színház tagja. 
Iskolák – helységek: Nagyszentmiklós, Temesvár 
Iskolák – intézmények: nagyszentmiklósi polgári is-
kola, Német Reálgimnázium Temesvár 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Szeben 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: temesvári Opera, temes-
vári Német Színház, szebeni Német Színház, te-
mesvári Népművészeti Iskola 
Életútleírás: 1924–1928 nagyszentmiklósi polgári 
iskola. 1928–1932 között Német Reálgimnázium 
Temesvár, élsportoló. 1935–1944-ig a Romániai 
Német Színház tagja. 1944–1953-ig a temesvári 
Zenés Színház (Opera) művésze. 1953–1956 a 
temesvári Német Színház művészeti vezetője. 

1956–1967-ig színész és rendező a temesvári 
Német Színházban. 1967–1975-ig a szebeni Né-
met Színház színésze. 1975-től kezdve színész-
osztályt vezetett a temesvári Népművészeti Is-
kolában. 

 
178. SCHICHT, Adam 

 
Születési hely: Németbencsek 
Születési év: 1888 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1956 
Tevékenységi terület: közélet, tudomány 

Szakma/beosztás: esperes, író, tanár, vicerektor 
Tagság: Das Sonntagsblatt újság alapítója. 
Iskolák – helységek: Temesvár, Innsbruck 
Iskolák – intézmények: temesvári Teológia, Teológia 
Innsbruckban 
Helység(ek) – ahol alkotott: Újpécs, Temesgyarmat, 
Temesvár, Csák.  
Intézmény(ek) – ahol alkotott: egyház, temesvári Pap-
nevelde 
Életútleírás: 1908–1912 temesvári teológia. 1912–
1913 Teológia Innsbruckban. 1913 pappá szen-
telték Temesváron. 1913–1922 több helyen káp-
lán: Csák, Temesgyarmat, Temesvár-Józsefváros. 
Megalapította a Das Sonntagsblatt újságot. 1927–
1937-ig egyháztörténelem professzor a temesvá-
ri Papneveldében. 1931–1937 vicerektor. 1938–
1956 között újpécsi lelkipásztor. 1944-től esperes. 
Fő művei: M. Juhász Kálmánnal Das Bistum Te-
mesvár, Vergangenheit und Gegenwart (1934, Temes-
vár), Unser Volk und seine Wege (1941, Temesvár). 

 
179. SCHIFF Béla 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1897 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1950 
Tevékenységi terület: tudomány, illet-
ve közélet 
Szakma/beosztás: újságíró, szerkesztő, helytörténész 
Tagság: Az erdélyi Pázmány Péter Társaság tagja. 
Iskolák – helységek: Temesvár, Kolozsvár 
Iskolák – intézmények: középiskola Temesváron, utá-
na temesvári Piarista Gimnázium, majd kolozsvári 
egyetem 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: újságok, folyóiratok 
Életútleírás: 1907–1915 temesvári Piarista Gim-
názium. Középiskolai tanulmányait szülőváros-
ában végezte, majd a kolozsvári egyetemen filo-
zófiát hallgatott. Főiskolai tanulmányait azonban 
megszakította, az újságírást választotta Temesvá-
ron. 1918-ban a Dél-Magyarország örökébe lépő, 
keresztényszocialista irányvételű napilap, a Temes-
vári Újság és társlapja, a Die Zeit (utóbb Der Mor- 
gen) egyik megindítója és munkatársa 1920 nya-
ráig, amikor a csanádi püspökség a lapot eladta. 
Ezután Bukarestben engedélyt szerzett új napi-
lap indítására (Bánsági Hírlap címmel), de a he-
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lyi hatóságok lehetetlenné tették megjelentetését. 
1921–1922-ben A Hét című vasárnapi hetilap fe-
lelős szerkesztője és tulajdonosa, 1921 októberé-
től 1924-ig a Szociális Missziótársulat Ifjúság cí-
mű képes folyóirat, 1933-ban a hetenként meg-
jelenő Katolikus Munkáslap felelős szerkesztője. 

Közben különböző magyar és német nyelvű 
lapok – Schwäbische Volkpresse, Bánáti Hírlap, Te-
mesvári Hírlap – szerkesztőségeiben dolgozott, s 
több erdélyi újságnak volt a bánsági tudósítója. 
Az 1920–30-as években a Temeswarer Zeitung 
belső munkatársa, szerkesztője, riportere, majd 
a nagyváradi Erdélyi Lapok temesvári munkatár-
sa. Az 1930-as években az erdélyi Pázmány Pé-
ter Társaság tagja. A II. világháború éveiben a Ma-
gyar Népközösség bánsági szervezetének hiva-
talnoka volt; rendezte és katalogizálta a temes-
vári Magyar Ház könyvtárát. 1944-ben a Târgu 
Jiu-i internálótábor 44. sz. barakkjának foglya, 
ahol közreműködött a Rab Szocialista egypéldá-
nyos lap létrehozásában. 
Fő művei: Kötetei: May Károly: Feltámadás (fordí-
tás, Temesvár 1922); Die 150-jährige Temeswar–Jo-
sefstädter Pfarre (uo. 1925); Die letzte Belagerung (uo. 
1929); Unser Alt-Temesvár (uo. 1937); A Temes-
burg név a történelem tükrében (Lugos 1941); és a Régi 
idők, régi emberek (Kolozsvár 1941). 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

180. SCHIFF, Peter V. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

Cím/rang: dr. 
Születési hely: Mercyfalva 
Születési év: 1886 
Halálozási hely: Buenos Aires 
Halálozási idő: 1950 
Tevékenységi terület: tudomány 
Szakma/beosztás: pedagógus, iskolaigazgató, hely-
történész 
Tudományos fokozat: filozófia doktora 
Iskolák – helységek: Temesvár, Budapest 
Iskolák – intézmények: temesvári Piarista Gimnázi-
um, budapesti egyetem 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Bécs 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: temesvári Német Re-
álgimnázium, White-House cég, Sváb Központi 
Bank amerikai osztálya, a Banatia, a Kereskedelmi 
Líceum, a Német Katolikus Tanítóképző, a bé-
csi Amerikai Intézet 
Életútleírás: 1898–1906 temesvári Piarista Gimná-

zium. 1906–1910-ig történelem, földrajz és angol 
nyelv tanulmányok a budapesti egyetemen. 1907 
tanulmányi út az USA-ba. 1919–1920 a temes-
vári Német Reálgimnázium első igazgatója. 

1921–1922 a White-House cég vezetője. 1923–
1927 a Sváb Központi Bank amerikai osztályve-
zetője. Biztosítási társaságok vezetője. 1927-tól 
1936-ig Földrajz- és történelemtanár a Banatiá-
ban. 1936 az általa létrehozott Kereskedelmi Lí-
ceum és a Német Katolikus Tanítóképző igaz-
gatója 1944-ig, amikor kivándorolt Nyugatra. A 
bécsi Amerikai Intézet munkatársa. 1947 kiván-
dorolt Argentínába. 
Fő művei: Történelmi és helytörténeti munkák, tan-
könyvek szerzője. Heimatsgeschichte. Geschichte des Ba-
nates. Ein Hilfsbuch für Schule und Haus (Temesvár, 
1920), Merczydorf 1734–1934. Beitrage zur Geschich-
te der Gemeinde Merczydorf (Temesvár, 1934). 

 
181. SCHILLER, Erwin 

 
Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1887 
Halálozási hely: Linz 
Halálozási idő: 1975 
Tevékenységi terület: közélet 
Szakma/beosztás: százados és egyesületi főtitkár 
volt 
Iskolák – helységek: Temesvár, Bécs 
Iskolák – intézmények: temesvári Piarista Gimnázi-
um, Kadétiskola Temesvár, bécsi Katonai Aka-
démia 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: hadsereg, Banater Bauer-
verein, Deutsch-Schwabischen Volksgemeinschaft 
Életútleírás: 1898–1902 között a temesvári Piarista 
Gimnáziumban tanult. 1902–1906 között Kadét-
iskolába járt Temesváron. 1907–1912-ig a bécsi 
Katonai Akadémián folytatta tanulmányait. 1914 
és 1918 között frontszolgálatot teljesített, aktív 
százados volt. 1919–1923 között titkárként te-
vékenykedett a bánsági Földművelők Egyesüle-
ténél Temesváron. 1923–1935 között a német–
sváb egyesület főtitkára volt, mindemellett a bán-
sági német–sváb tanács tagjaként is munkálko-
dott. 1935–1940 között a kereskedelemben dol-
gozott. 1944-ben kivándorolt nyugatra és Linz/
Donauban élt. 
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182. SCHILLER, Matthias 

 
Születési hely: Hidasliget 
Születési év: 1919 
Tevékenységi terület: közélet 
Szakma/beosztás: iskolaigazgató 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: temesvári Német Reálgim-
názium, Német Katolikus Tanítóképző Temesvár 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, 
Temesfüves, Hidasliget, Arad 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: Banatia, temesfüvesi 
iskola, hidasligeti iskola, aradi Német Tanítókép-
ző, aradi 6-os Sz. Német Középiskola, aradi Né-
met Líceum 
Életútleírás: 1931–1935-ig temesvári Német Reál-
gimnázium. 1935–1939-ig Német Katolikus Ta-
nítóképző Temesváron. 1939–1940-ig pedagógus 
a Banatiában. 1947–1948 között igazgató-tanító 
Temesfüvesen. 1948–1950 között tanító Hidas- 
ligeten. 1950–1954 az aradi Német Tanítóképző 
igazgatója. 1954–1959 az aradi 6-os számú Né-
met Középiskola igazgatója. 1959–1978 között az 
aradi Német Líceum pedagógusa volt. 1978-ban 
kivándorolt az NSZK-ba, Siegenben lett nyug-
díjas. 

 
183. SCHIRA, Andreas 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Cím/rang: dr. 
Születési hely: Zsombolya 
Születési év: 1885 
Halálozási hely: Bécs 
Halálozási idő: 1954 
Tevékenységi terület: tudomány, közélet, sport 
Szakma/beosztás: ügyvéd, lapkiadó, politikus 
Tudományos fokozat: 1908 jogi és politikai tudomá-
nyok doktora 
Díjak, kitüntetések: kitüntetések hősies helytállásá-
ért 
Tagság: Alapító tagja a Jugoszláviai Svábok Kul-
turális Egyesületének, a Hatzfelder Zeitung kia-
dója  
Iskolák – helységek: Szeged, Temesvár, Kolozsvár, 
Arad 
Iskolák – intézmények: aradi Gimázium, a Piarista 
Gimnázium Szegeden, a temesvári Piarista Gim-
názium, jog és közigazgatás Kolozsvár 

Helység(ek) – ahol alkotott: Zsombolya, Burgenland, 
Bécs, Nagyszentmiklós, Temesgyarmat, Temesvár,  
Mercyfalva 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: ügyvédi iroda 
Életútleírás: 1895–1901-ig szegedi Piarista Gimná-
zium. 1901–1903-ig temesvári Piarista Gimnázi-
um. 1903–1908-ig jogi és közigazgatási tanulmá-
nyok Kolozsváron. Ismert könnyűatléta, Dél-Ma-
gyarországon bajnokságot nyert súlylökésben. 
1912–1915-ig ügyvéd volt Zsombolyán. Ezután 
frontszolgálatba állt, kitüntetéseket kapott hősi-
es helytállásáért. 1918-ban visszajött Zsombolyá-
ra, ahol ügyvédként dolgozott. Megalapította a 
Jugoszláviai Svábok Kulturális Egyesületét. 1919 
és 1921 között Zsombolyán a Hatzfelder Zeitung 
kiadója volt. 1921 után Ausztriába költözött, ahol 
a felesége Salzburban szállodát vezetett. 1925–
1938 ügyvéd Jennersdorfban/Burgenland, 1938–
1944 és 1946 után Bécsben ügyvéd. 
Fő művei: súlylökésben bajnoki címet nyert. 

 
184. SCHMIDT, Hansi (Hans-Günther) 

 
Születési hely: Máriafölde 
Születési év: 1942 
Tevékenységi terület: sport 
Szakma/beosztás: kézilabdajátékos, edző 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: líceum Temesváron, tanító-
képző Temesvár 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesváron, Bukarest-
ben, Gummersbachban, Wülfrathban 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: Știința Temesvár, bu-
karesti Știința, Steaua 
Életútleírás: 1953–1961 között líceum, tanítókép-
ző Temesváron. 1959 –1961-ig Știința Temesvár, 
majd Știința Bukarest, 1961–1963 Steaua, 1964–
1976 között VfL Gummersbach, 1976–1979 TB 
Wülfrath, utána kézilabdaedző Németországban. 

 
185. SCHMIDT, Johann 

 
Születési hely: Újbesenyő 
Születési év: 1909 
Halálozási hely: Újbesenyő 
Halálozási idő: 1980 
Tevékenységi terület: közélet 
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Szakma/beosztás: igazgató 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: temesvári gimnázium, azt 
követően temesvári teológia 
Helység(ek) – ahol alkotott: Stájerlak, Temesvár, Új-
besenyő, Máriafölde,  
Intézmény(ek) – ahol alkotott: egyház, temesvári Né-
met Reálgimnázium, temesvári Német Katolikus 
Jugendheim, temesvári Lenau iskola, temesvári 
Német Leányiskola 
Életútleírás: 1920–1928 között a temesvári Gim-
náziumba járt. 1928–1932-ig a temesvári teoló-
gia diákja volt. 1932-ben pappá szentelték. 1932–
1943 között káplán volt Stájerlakban. Majd val-
lástanárként dolgozott a temesvári Német Reál-
gimnáziumban.  

1943-tól a Német Katolikus Jugendheim igaz-
gatója, de vallástanárként is tevékenykedett a Le-
nau iskolában és a német Leányiskolában. 1948 
és 1951 között adminisztrátor volt Máriaföldén. 
1951–1958 között, hét éven keresztül kommu-
nista börtönök foglya volt. 1958 és 1980 között 
újbesenyői lelkipásztorként dolgozott. 
Fő művei: Temesváron a katolikus Jugendheim 
igazgatója volt  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

186. SCHMIDT, Josef 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Születési hely: Újbesenyő 
Születési év: 1895 
Halálozási hely: Újbesenyő 
Halálozási idő: 1954 
Tevékenységi terület: művészet 
Szakma/beosztás: festő 
Iskolák – helységek: Újbesenyőn, Bécsben és Te-
mesváron  
Iskolák – intézmények: Népiskola Újbesenyő, bécsi 
Kartográfiai Akadémia, temesvári festő- és rajzta-
nulmányok 
Helység(ek) – ahol alkotott: Újbesenyő, Temesvár, 
Erdély 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: kiállítások 
Életútleírás: Népiskolát végzett a szülőfalujában, 
Újbesenyőn. Ezt követően a bécsi Kartográfiai 
Akadémiára került. 1927-től Temesváron festő- 
és rajztanulmányokat folyatott, Fr. Ferch tanít-
ványa volt. 
Fő művei: Kiállítások: 1934 Újbesenyő, 1936 Te-
mesvár, 1939 Erdély 

187. SCHMIDT, Josef 

 
Születési hely: Orczyfalva 
Születési év: 1913 
Tevékenységi terület: közélet 
Szakma/beosztás: tanár, iskolaigazgató 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: temesvári Reálgimnázium, 
Banatia Német Tanítóképző Temesvár 
Helység(ek) – ahol alkotott: Németremete, Temesvár, 
Brassó, Bécs, Bruckberg/Oberbayern 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: iskolák 
Életútleírás: 1924–1928-ig temesvári Reálgimná-
zium, 1928–1932-ig Banatia Német Tanítókép-
ző Temesvár. 1932–1940 tanító Németremetén. 
1940–1944-ig német tanügyi vezető Temesváron, 
Brassóban. 1944-ben kivándorolt Nyugatra. 1944–
1945 Bécs, 1945–1955 tanító, 1955–1974 iskola-
igazgató Bruckberg/Oberbayernben. 
Fő művei: Die Deutschen in der Donaulandern (1958, 
München), Die Donauschwaben im Unterricht (1958, 
Troisdorf). 

 
188. SCHMIDT, József 

 
Születési hely: Fehértemplom 
Születési év: 1876 
Halálozási hely: Nagybecskerek 
Halálozási idő: 1949 
Tevékenységi terület: közélet, tudomány 
Szakma/beosztás: plébános, helytörténész 
Iskolák – helységek: Fehértemplom, Temesvár 
Iskolák – intézmények: fehértemplomi gimnázium, 
filozófia és teológia Temesvár 
Helység(ek) – ahol alkotott: Apátfalva, Mezőkovács-
háza, Nagykárolyfalva, Orsova, Lippa, Szakálhá-
za, Temesvár, Újszentanna, Stájerlak, Szörényor-
das, Módos 
Életútleírás: 1886–1894-ig fehértemplomi gimná-
zium. 1894–1899-ig filozófiai és teológiai tanul-
mányokat folytatott Temesváron. 1899-ben pap-
pá szentelték Zichyfalván. 1902-ben az egyház 
szolgálatába lépett: Apátfalván, Mezőkovácshá-
zán, Nagykárolyfalván, 1899-ben Orsován káp-
lán, 1907–1909-ig szolgálaton kívül, 1909-től káp-
lán volt több településen: Lippán, Szakálházán, 
Temesvár-Józsefvárosban, Újszentannán, Aninán, 
1912-től Szörényordason, 1923-tól egyben Mó-
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doson is adminisztrátor, ahol 1924-től plébános. 
1941 Kula plébánosa. 1949-ben letartóztatták, két 
és fél évre ítélték, a fogságban halt meg. 
Fő művei: M: Die Deutschböhmen im Banat. Ein 
Heimatbuch zur Jahrhundertwende (Temesvár, 1938). 

 
189. SCHMIDT, Nikolaus 

 
Születési hely: Máslak 
Születési év: 1911 
Tevékenységi terület: tudomány 
Szakma/beosztás: pedagógus, szakíró 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: temesvári Német Reálgim-
názium, temesvári Német Katolikus Tanítóképző 
Helység(ek) – ahol alkotott: Vejte, Újbesenyő, Cser-
alja, Gyertyámos, Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: iskolák, Temesvári Né-
met Pedagógiai Intézet 
Életútleírás: 1922–1926-ig temesvári Német Reál-
gimnázium. 1926–1930 temesvári Német Kato-
likus Tanítóképző. 1930–1934-ig pedagógus volt 
több településen: Vejte, Újbesenyő, Cseralja. 

1934–1950-ig Gyertyámoson tanított, 1947–
1956 pedagógus a temesvári Német Pedagógiai 
Intézetben. 1961-ben hat év kényszermunkára 
ítélték, utána segédmunkás, revizor. 1979-ben 
kivándorolt Németországba. 
Fő művei: M. Wiese, Wald und Feld – eine grosse 
Apotheke. Heilpflanzen unserer Heimat und ihre An-
wendungen (Bukarest, 1978). 

 
190. SCHMITZER, Jakob 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Születési hely: Lippa 
Születési év: 1874 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1944 
Tevékenységi terület: közélet 
Szakma/beosztás: kereskedő, gyárigazgató, sport-
mecénás 
Tagság: A temesvári Rapid futballcsapat tiszteletbe-
li elnöke, a temesvári Láncgyár alapítója és első 
igazgatója 
Iskolák – helységek: Lippa, Arad, Temesvár 
Iskolák – intézmények: kereskedelmi iskola Lippa, 
kereskedelmi iskola Arad, kereskedelmi iskola Te-
mesvár 

Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: saját cég, a Láncgyár 
Temesváron 
Életútleírás: 1888–1891 között kereskedőnek ta-
nult Lippán, Aradon és Temesváron. 1891 ke-
reskedősegéd. 1896-tól önálló kereskedő Temes-
váron. Ő volt a temesvári Láncgyár alapítója és 
első igazgatója. 

 
191. SCHNEIDER, Eduard 
 
Születési hely: Lippa 
Születési év: 1882 
Halálozási hely: Lovrin 
Halálozási idő: 1953 
Tevékenységi terület: közélet 
Szakma/beosztás: esperes, szerző 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: temesvári Teológia 
Helység(ek) – ahol alkotott: Kisbecskerek, Lovrin, 
Magyarpécska, Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: egyház 
Életútleírás: 1900–1904 temesvári Teológia. 1904-
ben pappá szentelték. 1904–1911 között káplán 
több településen: Kisbecskerek, Lovrin, Magyar-
pécska. 1911–1915 Temesvár belvárosi templo-
mában szolgált. 1915–1953 között lovrini plébá-
nos. 1946–1953 torontáli esperes. 

 
192. SCHÖNBERGER, Josef 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Cím/rang: dr. 
Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1909 
Halálozási hely: Jászvásár 
Halálozási idő: 1974 
Tevékenységi terület: tudomány 
Szakma/beosztás: patikus, egyetemi tanár 
Tudományos fokozat: 1934-ben kémiai tudományok 
doktora 
Iskolák – helységek: Temesvár, Kolozsvár, Bukarest, 
Jászvásár 
Iskolák – intézmények: temesvári Piarista Gimnázi-
um, temesvári Német Reálgimnázium, teológia 
Temesvár, gyógyszerészet Kolozsvár, gyógysze-
részet Bukarest, gyógyszerészet Jászvásár 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Jászvásár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: temesvári saját patika, 
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jászvásári egyetem 
Életútleírás: 1921–1924-ig temesvári Piarista Gim-
názium. 1924–1929 között temesvári Német Re-
álgimnázium. 1929–1930 teológiai tanulmányok 
Temesváron. 1930–1934 gyógyszerészeti tanul-
mányok Kolozsváron, Bukarestben, Jászvásáron. 
1948-ig patikatulajdonos a Lahováry téren (Te-
mesvár). Utána a jászvásári egyetem tanára. 

 
193. SCHORK, Matthias 

 
Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1920 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1979 
Tevékenységi terület: tudomány, művészet 
Szakma/beosztás: tanár, igazgató, docens, zenész, 
kórusvezető 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: temesvári Német Reálgim-
názium, temesvári Német Katolikus Tanítóképző, 
zenei tanulmányok Temesvár 
Helység(ek) – ahol alkotott: Arad, Temesvár, Újpécs 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: iskolák, újpécsi kó-
rus, Lenau iskola Temesvár, Pedagógiai Intézet 
Temesvár, temesvári Schubert kórus 
Életútleírás: 1931–1935-ig temesvári Német Reál-
gimnázium. 1935–1939-ig Német Katolikus Ta-
nítóképző Temesvár. 1950-től zenei tanulmányok 
Temesváron. Pedagógus Arad megyében, majd 
Temesváron. Frontszolgálat, hadifogság. 1946–
1950 tanító, iskolaigazgató, kórusvezető Újpécsen. 
1950–1961 zenetanár a Lenau iskolában Temes-
váron. 1961-től lektor lett a Pedagógiai Intézet-
ben, 1969-től docens. 
Fő művei: 1976–1979 a temesvár Schubert kórus 
karmestere volt. Tankönyvszerző, zeneműveket is 
komponált. 

 
194. SCHUCH, Johann 
 
Születési hely: Újbesenyő 
Születési év: 1893 
Halálozási hely: Markdorf/Bodensee 
Halálozási idő: 1969 
Tevékenységi terület: tudomány, közélet 
Szakma/beosztás: tanár, igazgató, szakíró 

Tagság: Megalapította a Német Katolikus Ifjúsági 
Egyesületet 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: temesvári Gimnázium, te-
mesvári Tanítóképző 
Helység(ek) – ahol alkotott: Németszentmihály, Szent-
anna, Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: Német Katolikus Ifjú-
sági Egyesületnél és a gyárvárosi Német Népis-
kolában 
Életútleírás: 1904–1912 között temesvári Gimná-
zium, tanítóképző. 1914–1918 között frontszol-
gálat. 1919-től Németszentmihályon tanító lett, 
Szentannán pedig iskolaigazgató. Megalapította 
a Német Katolikus Ifjúsági Egyesületet. 1941-től 
1944-ig a gyárvárosi Német Népiskola igazgató-
ja. 1948–1962 között pedagógus. 1967–ben ki-
vándorolt az NSZK-ba. 

 
195. SCHULTER, Anton 

 
Cím/ rang: dr. 
Születési hely: Lovrin 
Születési év: 1907 
Tevékenységi terület: tudomány, közélet 
Szakma/beosztás: egyetemi tanár és pápai prelá-
tus volt 
Tudományos fokozat: 1937 a teológia doktora lett 
Münsterben 
Iskolák – helységek: Temesvár, Münster 
Iskolák – intézmények: a temesvári Német Reálgim-
náziumban, majd a temesvári Teológián tanult, azt 
követően a németországi Münsterben folytatta ta-
nulmányait . 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesváron, Aradon és 
Lovrinban 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: temesvári Banatia Lí-
ceum, temesvári Papnevelde, egyház 
Életútleírás: 1920–1928-ig temesvári Német Reál-
gimnázium. 1928–1933 között temesvári Teoló-
gia. 1933-ban Lovrinban pappá szentelték. Tanul-
mányait Münsterben folyatta. 1937–1940 vallás-
tanár a Banatia Líceumban.  

1940–1949 között egyháztörténelmet oktatott 
a temesvári Papneveldében. 1957–1978-ig Újara-
don töltött be plébánosi tisztséget. 1978 és 1986 
között Lovrinban volt lelkipásztor. 1986-ban új-
aradi pápai prelátus lett. 
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196. SCHÜTT, Nikolaus 

 
Születési hely: Csatád 
Születési év: 1888 
Halálozási hely: Landshut 
Halálozási idő: 1965 
Tevékenységi terület: közélet 
Szakma/beosztás: titkár 
Iskolák – helységek: Zsombolya, Temesvár 
Iskolák – intézmények: zsombolyai polgári iskola, 
Felső Kereskedelmi Iskola Temesvár 
Helység(ek) – ahol alkotott: Csatád, Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: csatádi bank, a nagy-
szebeni Általános Takarékpénztár kirendeltsége 
Temesváron 
Életútleírás: 1900–1904 zsombolyai polgári isko-
la. 1904–1908 között Felső Kereskedelmi Isko-
la Temesvár. 1910–1927 banki alkalmazott Csa-
tádon. 1927–1944 a szebeni Általános Takarék-
pénztár alkalmazottja volt Temesváron. 1960-ban 
kivándorolt az NSZK-ba. 

 
197. SCHÜTZ, Blasius 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Cím/rang: dr. 
Születési hely: Nagyomor 
Születési év: 1890 
Halálozási hely: Móriczföld 
Halálozási idő: 1962 
Tevékenységi terület: közélet, tudomány 
Szakma/beosztás: esperes, tanár 
Tudományos fokozat:  teológia doktora 
Iskolák – helységek: Temesvár, Freiburg/Breisgau 
Iskolák – intézmények: temesvári Piarista Gimnázi-
um, teológia Temesvár, teológia Freiburg/Breisgau 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Karánsebes 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: egyház, temesvári Pap-
nevelde, temesvári Német Reálgimnázium 
Életútleírás: 1902–1910-ig temesvári Piarista Gim-
názium. 1910–1915 között teológiai tanulmányok 
Temesvár, Freiburg/Breisgau. 1915 pappá szen-
telték. 1918–1921-ig káplán a temesvári Gyárvá-
rosban. 1921–1928 között román nyelvet okta-
tott a temesvári Papneveldében, vallástanár volt 
a Német Reálgimnáziumban.  

1928–1951-ig adminisztrátor, plébános Karán-
sebesen. 1931-től esperes, 1951-től kommunista 
börtönökbe került, Bărăgan. 

198. SCHWEITZER, Aloysius 
 
Cím/rang: dr. 
Születési hely: Tolna 
Születési év: 1834 
Halálozási hely: Újbesenyő 
Halálozási idő: 1911 
Tevékenységi terület: tudomány, közélet 
Szakma/beosztás: egyetemi tanár, pápai kamarás 
Tudományos fokozat: A filozófia és a teológia dok-
tora Innsbruckban 
Iskolák – helységek: Temesvár, Róma, Innsbruck 
Iskolák – intézmények: temesvári Gimnázium, Ger-
mano-Hungaricum Collegium Teológia Róma és 
Jezsuita Kollégium Innsbruck 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Újbesenyő 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: temesvári Papnevelde, 
egyház 
Életútleírás: 1852–1853 között temesvári Gimná-
zium. 1853–1859-ig teológiai tanulmányok Rómá-
ban. 1859–1862-ig Jezsuita Kollégium Innsbruck-
ban. 1862-ben pappá szentelték. 1862-től 1872-
ig dogmatikát tanított a temesvári Papneveldé-
ben. 1872–1911 adminisztrátor és plébános Új-
besenyőn, 1903-tól pápai kamarás. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

199. SCMITZ, Franz 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Cím/rang: dr. 
Születési hely: Kisszentpéter 
Születési év: 1886 
Halálozási hely: Ketfel 
Halálozási idő: 1944 
Tevékenységi terület: tudomány, közélet 
Szakma/beosztás: jogász, alpolgármester 
Tudományos fokozat: 1909 jogtudományok dokto-
ra Budapesten 
Iskolák – helységek: Temesvár, Budapest 
Iskolák – intézmények: temesvári Piarista Gimnázi-
um, jog és közigazgatás Budapest 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: temesvári ügyvédi iro-
da, temesvári Polgármesteri Hivatal 
Életútleírás: 1897–1905-ig temesvári Piarista Gim-
názium, 1905–1909 között jogi és közigazgatási 
tanulmányok Budapesten. 1912–1914-ig ügyvéd 
Temesváron. Majd frontszolgálat, orosz hadifog-
ság. 1919–1944 ügyvéd Temesváron. 1930–1933 
Temesvár alpolgármestere 
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Fő művei: Temesvár alpolgármestere 

 
200. SEMLER, Georg Augustin 

 
Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1904 
Tevékenységi terület: sport 
Szakma/beosztás: futballista 
Díjak, kitüntetések: ötszörös román válogatott játé-
kos, többszörös román bajnok 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: temesvári Kereskedelmi Is-
kola 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Debrecen 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: temesvári Malom, te-
mesvári Kinizsi, debreceni Bocskai, temesvári Ri-
pensia 
Életútleírás: 1916–1920-ig temesvári Kereskedel-
mi iskola. A futball mellett egy temesvári Malom 
műszaki alkalmazottja is volt. 
Fő művei: 1923–1928 között a temesvári Kinizsi-
vel többszörös román bajnok. 1928–1930 debre-
ceni Bocskai. 1930–1933-ig temesvári Ripensia, 
1932–1933-ban bajnok, ötszörös román váloga-
tott játékos.  

 
201. SKARPA, Josepf 

 
Születési hely: Stájerlak 
Születési év: 1904 
Halálozási hely: Resicabánya 
Halálozási idő: 1978 
Tevékenységi terület: művészet 
Szakma/beosztás: tanár, zenész, zeneszerző 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: temesvári Konzervatórium 
Helység(ek) – ahol alkotott: Resicabánya, Temesvár, 
Nadrág, Brassó, Bukarest 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: iskolák és fúvószene-
karok 
Életútleírás: Fiatalon bányában dolgozott. A te-
mesvári Konzervatóriumban tanult. Zenetanár-
ként tevékenykedett Resicabányán és Temesvá-
ron. Zeneórákat adott évekig. 
Fő művei: Zenekari műveket átdolgozott, hang-
szerelt. Fúvószenekart vezetett Temesváron, Bu-
karestben, Nadrágon és Brassóban 

202. SPAHL, Wilhelm 

 
Születési hely: Fehértemplom 
Születési év: 1890 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1963 
Tevékenységi terület: közélet 
Szakma/beosztás: bankigazgató 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: a temesvári Kereskedelmi 
Iskolában 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: a Szana Bankban Te-
mesváron, temesvári gyárvárosi Bankfiók 
Életútleírás: 1900–1908 között a temesvári Ke-
reskedelmi Iskola diákja volt. 1914–1918 front-
szolgálat, orosz hadifogságba került. 1919–1944 
között bankkereskedőként tevékenykedett a te-
mesvári Szana Banknál, és a temesvári gyárvá-
rosi bankfiók vezetője is volt. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

203. SPETH, Karl 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Cím/rang: dr. 
Születési hely: Lippa 
Születési év: 1822 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1904 
Tevékenységi terület: közélet 
Szakma/beosztás: teológiaprofesszor, rektor, álta-
lános helynök Csanádon  
Tudományos fokozat: 1853-ban a teológia doktora 
Bécsben 
Iskolák – helységek: Arad, Temesvár, Bécs 
Iskolák – intézmények: aradi gimnázium, temesvá-
ri gimnázium, filozófia és teológia a bécsi Pazma-
neumban, temesvári teológia, illetve teológia a 
bécsi Augustineumban 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Grabác, Né-
metszentpéter, Oravicabánya, Karánsebes 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: egyház, temesvári Teo-
lógia, temesvári Papnevelde 
Életútleírás: 1832–1840 között az aradi és a te-
mesvári Gimnáziumban volt diák. 1840 és 1843 
között filozófiai, teológiai tanulmányokat folyta-
tott a bécsi Pazmaneumban. 1843–1944 között 
temesvári Teológián tanult. 1845-ben szentelték 
pappá. 1850–1853 között teológiai tanulmányok 
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a bécsi Augustineumban. 1853–1862 között a te-
mesvári teológia professzora volt. 1862 és 1863 
között grabáci plébánosként dolgozott. 1863-tól 
1869-ig Németszentpéteren folytatta tevékenysé-
gét. 1869–1877 között esperesként munkálkodott 
Oravicabányán. 

1871-tól 1883-ig karánsebesi főesperes volt. 
1883–1904 között csanádi kanonok. 1883–1892 
között a temesvári Papnevelde rektoraként dol-
gozott. 1897-től az egyházmegye általános hely-
nöke lett. 

 
204. STEINER Béla 

 
Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1907 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1994 
Tevékenységi terület: sport 
Szakma/beosztás: válogatott labdarúgó 
Díjak, kitüntetések: román bajnok: az 1924–1925-
os, az 1925–1926-os, az 1926–1927-es szezonban 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: temesvári Kinizsi, te-
mesvári TAC 
Életútleírás: 1922–1929 között a temesvári Kini-
zsi játékosa volt, sokszoros román bajnok. 1929 
után a TAC futballistája lett. 
Fő művei: 1926 és 1930 között tízszer volt tagja a 
román válogatottnak. Részt vett az 1930-as vi-
lágbajnokságon. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

205. STEINER Rudolf 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1907 
Halálozási hely: Temesvár? 
Halálozási idő: 1994 
Tevékenységi terület: sport 
Szakma/beosztás: válogatott labdarúgó 
Díjak, kitüntetések: román bajnok: 1926–1927 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: temesvári Kinizsi 
Életútleírás: Román bajnok lett a temesvári Kini-
zsi futballcsapatával, ötszörös román válogatott 
labdarúgó. 
Fő művei: román bajnok, ötszörös román váloga-
tott labdarúgó 

206. STEFAN, Josef 
 
Cím/rang: dr. 
Születési hely: Perjámos 
Születési év: 1904 
Halálozási hely: Budapest 
Halálozási idő: 1968 
Tevékenységi terület: tudomány, sport 
Szakma/beosztás: ügyvéd, könnyűatléta 
Tudományos fokozat: 1928 a jogtudományok dok-
tora Budapesten 
Díjak, kitüntetések: 20 díjat nyert 
Iskolák – helységek: Perjámos, Temesvár, Kolozs-
vár, Budapest 
Iskolák – intézmények: a perjámosi polgári iskolá-
ban, a temesvári Piarista Gimnáziumban tanult, 
jog és közigazgatást végzett Kolozsváron, illetve 
jogi és közigazgatási tanulmányokat folytatott Bu-
dapesten 
Helység(ek) – ahol alkotott: Perjámos, Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: saját ügyvédi iroda 
Perjámoson, temesvári TAC sportklub 
Életútleírás: 1915–1919 között perjámosi polgári 
iskola. 1919–1923 között temesvári Piarista Gim-
názium. 1923–1928 között jogi és közigazgatási 
tanulmányok Kolozsváron és Budapesten. 1930 
és 1944 között önálló ügyvédként munkálkodott 
Perjámoson. 1944-ben Budapestre költözött. 
Fő művei: Ismert könnyűatléta Temesváron és 
Budapesten. 12 országos csúcsot állított fel 100, 
200 m futásban, távol- és magasugrásban. 200 
rekordját ismerték el, 20 díjat nyert. A temesvá-
ri TAC sportolója volt. 

 
207. STOIANOV, Petru 
 
 
 

 
 

 
 

Cím/rang: dr. 
Születési hely: Vinga 
Születési év: 1939 
Tevékenységi terület: művészet 
Szakma/beosztás: zenész prodékán 
Tudományos fokozat: doktorátust szerzett a kolozs-
vári Akadémián 2003-ban 
Tagság: tagja a Romániai Zeneszerzők és Zené-
szek Szövetségének, Kortárs Zene Szövetség, az 
Akadémia tagja 
Iskolák – helységek: Temesvár, Jászvásár 
Iskolák – intézmények: líceum Temesvár, Zeneaka-
démia Jászvásár 
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Helység(ek) – ahol alkotott: Bukarest, Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: iskolák Bukarest, Ze-
neegyetem Temesvár, bukaresti Spiru Haret Ze-
neegyetem 
Életút: 1972–1989 között a bukaresti zenelíceum-
ban tanított, majd 1994–2004 a temesvári Tudo-
mányegyetem zene fakultásán oktatott. 2004-től 
prodékán volt, majd 2008-tól dékáni tisztséget 
töltött be a bukaresti Spiru Haret Egyetem zene 
fakultásán. A kolozsvári Zeneakadémián dokto-
rált 2003-ban. Gazdag tevékenységet folytatott, 
szakinspektor volt (ISMB, MEC), több orszá-
gos és nemzetközi zsűri tagja és elnöke, 1994-
től alapítója és művészeti igazgatója a Nemzet-
közi JmEvents EuropaFEST zenei versenynek, 
nyolc alkalommal igazgatója a bukaresti SIMN 
Nemzetközi Fesztiválnak.  
Fő művei: több mint 50 darab, amiket hazai és 
külföldi színpadokon játszottak. 

 
208. STOICA, Johann Geysa 

 
Cím/rang: dr. 
Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1912 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1985 
Tevékenységi terület: tudomány 
Szakma/beosztás: egyetemi tanár, dékán 
Tudományos fokozat: 1937 a filozófia doktora 
Iskolák – helységek: Temesvár, Kolozsvár 
Iskolák – intézmények: temesvári Német Reálgim-
názium, kolozsvári egyetem 
Helység(ek) – ahol alkotott: Szörényvár, Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: temesvári Loga Líce-
umban, a Tanfelügyelőségen, a temesvári Peda-
gógiai Intézetben 
Életútleírás: 1924–1932 között a temesvári Né-
met Reálgimnáziumban tanult. 1932–1937-ig ger-
manisztikai tanulmányokat folytatott Kolozsvá-
ron. 1937–1957 között pedagógus volt Szörény-
várban, majd a temesvári Loga Líceumban. Tan-
könyvkiadónak is dolgozott, kisebbségi tanfelü-
gyelő volt a Bánságban.  
1957-től lektor, majd docens és professzor a te-
mesvári Pedagógiai Intézetben. 1958–1964-ig a 
filozófia fakultás dékánja. 1974-ig germanisztika 
főiskolai tanár. 

209. STÜRMER, Franz 

 
Születési hely: Újmoldova 
Születési év: 1913 
Halálozási hely: Resicabánya 
Halálozási idő: 1983 
Tevékenységi terület: művészet 
Szakma/beosztás: zenész, tanár, zeneszerző, kar-
nagy 
Díjak, kitüntetések: az ő nevét viseli egy resicabá-
nyai kórus 
Tagság: Temesváron Gyerekkórust alapított 
Iskolák – helységek: Temesvár, Bukarest 
Iskolák – intézmények: Temesvári Német Reálgim-
náziumban, temesvári Konzervatóriumban, bu-
karesti Konzervatóriumban tanult 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Resicabánya 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: temesvári Német Re-
álgimnázium, temesvári Lenau Líceum, temesvári 
Józsefvárosi Német Líceum, temesvári Gyermek-
kórus, resicabányai Zeneiskola, resicabányai kó-
rus és zenekar 
Életútleírás: 1924–1931-ig temesvári Német Re-
álgimnázium, temesvári és bukaresti Konzerva-
tórium. 1939–1944 között zenetanár volt a Né-
met Reálgimnáziumban. 1948–1952-ig zenetanár 
a Lenau Líceumban, majd 1952–1960 között a 
józsefvárosi Német Líceumban. 1960-tól a resi-
cabányai Zeneiskola hegedűtanára lett. 
Fő művei: 1956-ban létrehozott egy Gyermekkó-
rust Temesváron. Resicabányán kórus- és zene-
karvezető az UCMR-nél. Szerzeményeiben né-
met népdalokat dolgozott fel. 

 
210. STÜRMER, Julius 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Születési hely: Karánsebes 
Születési év: 1915 
Halálozási hely: Geltendorf 
Halálozási idő: 2011 
Tevékenységi terület: művészet 
Szakma/beosztás: festő, grafikus 
Díjak, kitüntetések: 1984-ben Nikolaus-Koperni-
kus érmet kapott 
Iskolák – helységek: Karánsebes, Temesvár, Berlin 
Iskolák – intézmények: karánsebesi líceum, temes-
vári Német Reálgimnázium, temesvári Művésze-
ti Akadémia, berlini Művészeti Akadémia 
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Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Berlin 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: temesvári Banatia, te-
mesvári Piarista Gimnázium, berlini reklámfes-
tészet 
Életútleírás: 1925–1931 között a karánsebesi líce-
um, 1931–1933 között pedig a temesvári Német 
Reálgimnázium diákja volt. 1933–1934 között a 
temesvári Művészeti Akadémián, festészet, mű-
vészettörténész szakon folytatta tanulmányait. 

1934–1938 között a berlini Művészeti Aka-
démia hallgatója volt. 1938-ban Temesváron fe-
jezte be tanulmányait. 1939–1941 között művé-
szettanár a Banatiában és a Piarista Gimnázium-
ban. 1942–1944 között reklámfestőként dolgo-
zott Berlinben. 1946–1956-ig hadifogságban volt, 
kényszermunka a Szovjetunióban. 1964-ben ki-
vándorolt az NSZK-ba, ahol szabadúszó festő, 
grafikus. 
Fő művei: Die eisige Hölle Workuta (Banat Kiadó, 
Erding, 2006).  

 
211. SULYOK István 

 
Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1862 
Halálozási hely: Csanádapáca 
Halálozási idő: 1937 
Tevékenységi terület: tudomány, közélet 
Szakma/beosztás: egyetemi tanár, rektor 
Tagság: 1929-ben az Erdélyi Katolikus Akadémia 
tagja lett 
Iskolák – helységek: Temesvár, Innsbruck 
Iskolák – intézmények: temesvári gimnázium, teo-
lógia Innsbruck, teológia Temesvár 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesgyarmat, Perjámos, 
Karánsebes, Magyarpécska, Cseralja, Földeák, Ba-
kóvár, Temesvár, Niczkyfalva, Máriafölde, Mok-
rin, Csanádapáca 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: egyház, temesvári Eme-
ricanum 
Életútleírás: 1873–1881 között a temesvári Gim-
názium diákja volt. 1881–1883-ig teológiai tanul-
mányokat folytatott Innsbruckban, majd 1883–
1886 között Temesváron, 1886-ban pappá szen-
telték. Munkásság: Temesgyarmaton, Perjámoson, 
1888 Karánsebesen, Magyarpécskán, 1891: he-
lyettes plébános Cseralján, 1892: káplán Földeá-
kon és Temesvár-Belvárosban, 1894-ben admi-

nisztrátorként dolgozott Bakóváron, 1895: Nicz-
kyfalván, 1896: Máriaföldén káplán és helyettes 
plébános, 1897-ben: Temesváron hittanár és teo-
lógiatanár, 1903: az Emericanum rektora, 1904: 
Mokrin, novembertől Csanádapáca plébánosa. 
Fő művei közé tartozik a Jézus Krisztus Urunk kín-
szenvedése B. Emmerich Anna Katalin látománya sze-
rint. Írta Brentano Kelemen. Ford. Szeged; 1893. 
Jézus Krisztus. Írta P. Didon. Ford. Kis Jánossal. 
Budapest, 1896.; Annotationes in processum vincula-
rem capite clandestinitatis. Csanádapáca, 1905.; A ki-
sebbségi kérdés szociológiai oldala. Székfoglaló az Er-
délyi Katolikus Akadémia 1931. I. 13-i felolvasó 
ülésén. Kolozsvár, 1931.  

 
212. SURLAŞIU, Lucian 

 
Születési hely: Zsebel 
Születési év: 1908 
Halálozási idő: 1987 
Tevékenységi terület: művészet 
Szakma/beosztás: karmester, zenetudós, tanár va-
lamint dékán 
Iskolák – helységek: Temesvár, Kolozsvár 
Iskolák – intézmények: Általános iskola Temesvár, 
kolozsvári Zenekonzervatórium 
Helység(ek) – ahol alkotott: Arad, Lugos, Temesvár, 
Kolozsvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: Crai Nou Kórus Te-
mesvár, kolozsvári Román Opera, kolozsvári Ze-
nekonzervatórium, temesvári Állami Opera, Pe-
dagógiai Intézet Temesvár 
Életútleírás: 1935-ben végzett a kolozsvári Zene-
konzervatóriumban. Zenetanár és karmester volt 
Máramarosszigeten, Aradon, Lugoson és Temes-
váron. Temesvárról Kolozsvára költözött, ahol a 
lírának szentelte idejét. Kolozsváron zenekari elő-
adásokon vezényelt, ugyanakkor tanított a Zene-
akadémián, ahol katedrafőnők lett. 1960-ban visz-
szajött Temesvárra, ahol 1966-ig a Román Ope-
ra főkarnagya volt. 1962-től a Tanítóképzőben, 
a temesvári egyetem zene fakultásán is tanított, 
majd dékán, ahol nyugdíjazásáig tevékenykedett.  
Fő művei: karmesterként a temesvári Crai Nou régi 
férfikórusába bevezette a női hangokat is: Crea-
ţa, Crişana, Ca la noi, Asta-i nana, Bătrâneţe haine 
grele, Liturghia solemnă. Zenei tanulmányokat is írt: 
Poemul neamului de Sabin Drăgoi – Analiză critică 
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(Temesvár, 1936), Sabin Drăgoi portréja Muzica 
românească de azi – Cartea sindicatului artiştilor instru-
mentişti din România (Bukarest, 1939). Egyetemi 
tanárként írt tanulmányai: Culegerile de solfegiu I., II. 
és III. évesek számára, Temesvár, illetve a két-
kötetes Noţiuni fundamentale de Teoria muzicii, Te-
mesvár. 

 
213. SZANA-SILBERSTEIN Sándor 

 
Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1868 
Halálozási hely: Budapest 
Halálozási idő: 1926 
Tevékenységi terület: tudomány 
Szakma/beosztás: Főorvos 
Tudományos fokozat: 1892-ben az orvostudomány-
ok doktora lett 
Iskolák – helységek: Temesvár, Berlin, Bécs, Buda-
pest 
Iskolák – intézmények: temesvári Gimnázium, or-
vosi Berlin, orvosi Bécs, orvosi Budapest 
Helység(ek) – ahol alkotott: Budapest, Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: temesvári Gyermek-
kórház és Árvaház, budapesti kórház 
Életútleírás: 1878–1886 között a temesvári gim-
názium diákja volt. 1886–1892-ig orvosi tanul-
mányokat folytatott Berlinben, Bécsben és Bu-
dapesten. Asszisztens volt Budapesten. 1900 és 
1909 között főorvosi tisztséget töltött be a te-
mesvári Gyermekkórházban és Árvaházban. Ki-
rályi tanácsos volt. 1909–1926 között főorvos-
ként dolgozott egy budapesti kórházban. 

 
214. SZANA-SILBERSTEIN Zsigmond 

 
Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1870 
Halálozási hely: New York 
Halálozási idő: 1929 
Tevékenységi terület: közélet 
Szakma/beosztás: bankigazgató, gyárigazgató, 
konzul 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: Temesvári Reáliskola, Ke-
reskedelmi Akadémia 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 

Intézmény(ek) – ahol alkotott: Temesvári Gyufagyár, 
Temesvári Kereskedelmi Rt. 
Életútleírás: Reáliskolai és kereskedelmi akadémi-
ai tanulmányai után a kereskedelmi pályára lépett. 
Megalapította a Temesvári Gyufagyárat és a Te-
mesvári Kereskedelmi Részvénytársaságot, ahol 
vezérigazgatói tisztségét töltött be. A Temesvári 
Bank és Kereskedelmi Rt. érdekkörébe tartozó 
összes ipari és kereskedelmi vállalatot mint a vál-
lalat vezérigazgatója ő létesítette. 
Fő művei: Számos közgazdasági tanulmánya kö-
zül a legjelentősebb: A háború kihatása a pénz lénye-
gére című értekezése. 

 
215. SZÁNTHÓ Geyza 

 
Cím/rang: dr. 
Születési hely: Hidegkút 
Születési év: 1875 
Halálozási hely: Budapest 
Halálozási idő: 1948 
Tevékenységi terület: tudomány 
Szakma/beosztás: tanár, plébános 
Tudományos fokozat: 1900 teológia- és egyházjogi 
doktor 
Iskolák – helységek: Temesvár, Budapest 
Iskolák – intézmények: temesvári Gimnázium, teo-
lógia Budapest 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Resicabánya, 
Nagykárolyfalva, Óbesenyő, Kevermes, Kunágo-
ta, Szőreg Pécska, Vinga,  
Intézmény(ek) – ahol alkotott: egyház, Biblikum, te-
mesvári Emericanum 
Életútleírás: 1885–93 között a temesvári Gimná-
zium diákja volt. 1893–1896-ig teológiai tanul-
mányok Budapesten. 1897-ben csanádi egyház-
megyés pappá szentelték. Több településen szol-
gált: Pécskán, Vingán, Óbesenyőn, Temesvár-
Józsefvárosban. 1898: Óbesenyőn káplán, 1900: 
a temesvári Emericanum tanulmányi felügyelője, 
1902: a szeminárium biblikumtanára. 1908: Re-
sicabányán káplán, 1909: Nagykárolyfalván volt 
adminisztrátor, majd plébános. 1913: Keverme-
sen, 1923: Kunágotán plébános, 1933: Szőregen 
adminisztrátor, majd plébános, 1936: nyugdíjaz-
ták, Szilvásváradon telepedett le. 
Fő művei: Az állami törvények kötelező ereje (1900-ban, 
Budapesten). 
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216. SZÉKELY László 

 
Születési hely: Nagyszalonta 
Születési év: 1877 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1934 
Tevékenységi terület: technika 

Szakma/beosztás: építész, főépí-
tész 
Iskolák – helységek: Nagyszalon-
ta, Budapest 
Iskolák – intézmények: nagyszalon-
tai líceum és Budapesti Műsza-
ki Egyetem 
Helység(ek) – ahol alkotott: Buda-

pest, Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: Czigler Győző buda-
pesti építészmester műhelye, temesvári iroda 
Életútleírás: Már fiatalon lelkesedett az építészet 
iránt. Középiskolai tanulmányait a nagyszalontai 
líceumban végezte, majd itt és később Budapes-
ten mint kőművesmester dolgozott. A Budapesti 
Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán diplo-
mázott 1900-ben. Mentora volt Hauszmann Ala-
jos híres építészmérnök, aki többek között a New 
York-palota és a Budavári Palota tervezője. Az 
egyetem elvégzése után tanulmányi ösztöndíjjal 
Olaszországba utazott, ahol finomított stílusán. 

Tanulmányai elvégzése után Czigler Győző 
budapesti építészmester műhelyében dolgozott. 
Szintén Czigler Győző ajánlotta őt Temesvár fő-
építészi posztjára. Ezt az állást akkoriban Telbisz 
Károly létesítette mint Temesvár polgármestere. 
Főbb művei: Munkáinak döntő többségét a sze-
cesszió stílusirányzat határozta meg. Ő volt Te-
mesvár főépítésze. Ő tervezte a grandiózus vá-
rosházát Nagyszalontán és az ottani állami Fő-
reálgimnázium épületét, Versecen a szerb orto-
dox püspöki székesegyházat. Székely László mű-
építészi főműve a temesvári kegyesrendi főgim-
názium, rendház és templom három utca hatá-
rolta nagyszabású épülettömbje, amelynek tervei-
vel 1907-ben készült el. Az ünnepélyes alapkőle-
tételre 1908. március 28-án került sor, az együt-
tes 1912-re készült el teljesen. Temesvár mai fő-
tere, az Opera tér áttételesen tekinthető Székely 
László főművének, amennyiben neki jutott a fel-
adat, hogy a teret megtervezze és az itt álló épü-

letek közül több az ő tervei szerint épült fel (Neu-
hausz-palota, Dauerbach-palota, Hilt- és Vogel-
palota, Széchenyi-palota, valamint a Kereskedel-
mi és Iparkamara épülete). 

 
217. SZENTKLÁRAY Jenő 

 
Cím/rang: dr. 
Születési hely: Törökbecse 
Születési év: 1843 

Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1925 
Tevékenységi terület: közélet 
Szakma/beosztás: nagyprépost, 
kanonok, történész  
Tudományos fokozat: 1875 filo-
zófia doktora 
Tagság: 1882: a Magyar Tudo-

mányos Akadémia tagja, 1885: a belgrádi szerb 
tudóstársaság tiszteletbeli tagja. A SZIT (Szent 
István Társulat) irodalmi osztálya, a Magyar He-
raldikai és Genealógiai Társaság igazgatóválaszt-
mánya, 1915: a SZIA (Szent István Akadémia) 
II. osztálya alapító tagja volt, megalapította a Ma-
gyar Egyházirodalmi Gyakorló Iskolát, 6. osztá-
lyos gimnazista korában irodalmi társulatot ala-
pított Reményvirágok névvel . 
Iskolák – helységek: Nagybecskerek, Szeged, Te-
mesvár 
Iskolák – intézmények: nagybecskereki Gimnázium, 
szegedi Gimnázium, temesvári Gimnázium, illet-
ve temesvári teológia 
Helység(ek) – ahol alkotott: Stájerlak, Nagykikinda, 
Temesvár, Törökbecse, Budapest 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: egyház, nagykikindai 
Német iskola, nagykikindai Reáliskola, temesvá-
ri Királyi Főgimnázium, budapesti egyetem 
Életútleírás: Nagybecskereken, Szegeden és Temes-
váron végezte a gimnáziumot, 1860-ban Temes-
váron kezdte a teológiát, és a germanizálás ellen-
súlyozására megalapította a Magyar Egyháziro-
dalmi Gyakorló Iskolát. 1866-ban pappá szentel-
ték. Stájerlakon káplán, 1867-ben Nagykikindán 
a német elemi iskola igazgatója és a reáliskola ma-
gyar tanára. 1868-ban Temesvár-Gyárvárosban 
káplán, 1869-ben Temesváron a Királyi Főgim-
názium latin–filozófia tanára volt. 1873-ban Tö-
rökbecsén plébános, 1883-ban a budapesti egye-
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temen Magyarország legújabb történetének taná-
ra. 1893-ban csanádi kanonok és nagyprépost lett. 
1895-ban ugrai címzetes apát. A szegedi piarista 
tanárai hatására már 6. osztályos gimnazista ko-
rában Reményvirágok névvel irodalmi társulatot 
alapított.  

Temesvári tanárként Dél-Magyarország tör-
ténetével és régiségeivel foglalkozó tudományos 
társaságot hozott létre. 

Fő művei: Levelek egy kétkedőhöz. Írta J. Balmes. 
Ford. Szeged, 1865.; Cicero beszéde Manilius törvény-
javaslata mellett. Temesvár, 1870.; Észrevételek Te-
mesvár physiognomiájának magyarosításához történeti és 
régészeti alapon. Uo., 1872.; Emlékkönyv Uo., 1873.; 
A tér és idő philosophiája. Bp., 1875.; Torontáli őste-
lepek a Tisza mentén. Temesvár, 1877.; Nagybecske-
rek utcáinak és tereinek magyarosítása. Nagybecske-
rek, 1879.; 100 év Dél-Magyarország újabb történeté-
ből. 1. köt. Temesvár, 1882.; Gr. Niczky Kristóf 
életrajza. Pozsony, 1885.; A dunai hajóhadak törté-
nete Bp., 1886.; Csanádegyházmegyei zarándoklat Ró-
mába. Temesvár, 1893.; A csanádegyházmegyei plébá-
niák története 1. kötet. A csanádi egyházmegye története 
Uo., 1898.; Krassó vármegye őshajdana. Bp., 1900.; 
Szt. Gellért dicsősége. Temesvár, 1900.; Bethlenfalvi 
Balássy Ferenc emlékezete. Uo., 1904.; Brodszky Ká-
roly festőművész élete. Uo., 1907.; A szerb monostoregy-
házak történelmi emlékei Dél-Magyarországon. Budapest,  
1908.; Mercy Claudius Florimund kormányzata a teme-
si Bánságban. Uo., 1909.; Temesvár szabad királyi 
város története a vár keletkezésétől 1850-ig. Bp., 1912.; 
Debreczeni Bárány Ágoston élete és munkái. Uo., 1914.; 
Újabb részletek a Dél-magyarországi hódoltság történe-
téből. Uo., 1917. 

Szerkesztette a Történelmi Adattárt 1871–1873 
között Temesváron, 1873–1874 között Budapes-
ten Ortvay Tivadarral. 1879. június 24.–1980. júni-
us 21. a Torontál című hetilapot Nagybecskereken, 
1907: a Szépműtani Közleményeket Szabolcska Mi-
hállyal. 

 
218. TÄNZER Ernő 

 
Cím/rang: dr. 
Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1866 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1913 

Tevékenységi terület: tudomány 
Szakma/beosztás: főorvos 
Tudományos fokozat: 1890-ban az orvostudomány-
ok doktora lett 
Iskolák – helységek: Temesvár, Budapest 
Iskolák – intézmények: temesvári Piarista Gimnázi-
um, orvosi Budapest 
Helység(ek) – ahol alkotott: Budapest, Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: budapesti kórház, te-
mesvári városi kórház, Magyar Állami Vasutak 
Életútleírás: 1876–1884 között a temesvári Piarista 
Gimnázium diákja volt. 1884–1890 között orvosi 
tanulmányokat folytatott Budapesten. Tanulmá-
nyai befejezése után Budapesten dolgozott asz-
szisztensként, utána Temesvárra érkezett, ahol a 
városi kórház részlegvezetője, a Magyar Állami 
Vasutak felügyelő-főorvosaként végezte munkáját. 

 
219. TENGLER, Johann 

 
Születési hely: Újvár 
Születési év: 1882 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1954 
Tevékenységi terület: közélet 
Szakma/beosztás: igazgató, parlamenti képviselő 
Tagság: A Magyarországi Német Néppárt társala-
pítója Versecen, a Deutschen Bauernverein társ-
alapítója 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: temesvári Felső Kereske-
delmi Iskola 
Helység(ek) – ahol alkotott: Versec, Temesvár, Per-
jámos 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: verseci Magyarországi 
Német Néppárt, temesvári Raiffesenzentrale, a 
Deutschen Bauernverein, temesvári Szövetkezeti 
Központ, Parlament 
Életútleírás: 1898–1902 között a temesvári Felső 
Kereskedelmi Iskola tanítványa volt. 1906-ban ő 
volt a társalapítója a verseci Magyarországi Né-
met Néppártnak. 1911-ben a temesvári Raiffesen-
zentrale alapítója és igazgatója. 1912-ben megvá-
sárolta a Szövetkezeti Központot a Dóm téren. 
1913-ban társalapítója lett a Német Földműve-
sek Szövetkezetének. 1919-ben a perjámosi vá-
lasztókerületből bukaresti parlamenti képviselő-
nek választották. 
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220. TERPINSZKY Vilmos 

 
Születési hely: Szeged 
Születési év: 1860 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1927 
Tevékenységi terület: művészet 
Szakma/beosztás: zenész, zeneszerző 
Iskolák – helységek: Szeged, Temesvár, Budapest 
Iskolák – intézmények: szegedi Gimnázium, temes-
vári Gimnázium, temesvári Konzervatórium, bu-
dapesti Zeneakadémia 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: szimfonikus zene-
kar, ifjúsági kórus 
Életútleírás: 1872–1880 között a szegedi és temes-
vári Gimnázium diákja volt, majd temesvári Kon-
zervatóriumban és a budapesti Zeneakadémián 
folyatta tanulmányait. 1886-tól a temesvári Szim-
fonikus Zenekar tagja, ifjúsági kórusvezető 
Fő művei: Műdalok. Férfikórus darabok. Marsok. 

 
221. TORÓ Tibor 

 
Cím/rang: dr. 
Születési hely: Énlaka 
Születési év: 1931 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 2010 
Tevékenységi terület: tudomány 
Szakma/beosztás: fizikus, tudo-
mányos szakíró, akadémikus, 
kutató, egyetemi tanár  
Tagság: a Román Akadémia 
Tudománytörténeti és Tudományfilozófiai Bizott-
ságának volt a tagja, 1990 után a bizottság temes-
vári fiókjának alelnöki tisztségét töltötte be, és ál-
landó előadóként, gyakorta szervezőként közremű-
ködött a bizottsági rendezvények előkészítésében 
és lebonyolításában. 1991-től bekapcsolódott a Ro-
mán Akadémia Csillagászati Bizottságának mun-
kájába. 

1993-tól 1996-ig töltötte be a Román Gravitá-
ciós Társaság alelnöki tisztét. 1993-tól kezdődő-
en elnökségi tagja volt a berni Európai Protes-
táns Magyar Szabadegyetem elnökségének. Állan-
dó fizikus előadója, 1994 után tiszteletbeli elnöke 

volt a Bolyai Akadémiának, 1997 után a Magya-
rok Világszövetségének választmányi ügyvivője, 
2000-től a Sapientia Alapítvány kuratóriumának 
tagja volt. Anyaországi elismertségét jelzi, hogy 
1991-ben az Eötvös Loránd Fizikai Társulat tisz-
teletbeli, 1993-ban a Magyar Tudományos Aka-
démia külső tagjává választotta.  

Mindezek mellett tagja volt több nemzetközi 
szaktudományos társaságnak, így az Európai Fi-
zikai Társaságnak (EPS), majd az ISGRG-nek, 
vagyis a Nemzetközi Általános Relativitáselmé-
leti és Gravitációs Társaságnak, 1991 után pedig 
az IAU, mégpedig a Nemzetközi Csillagászati 
Unió földön kívüli életformákkal foglalkozó 51-
es szakbizottságának. 
Iskolák – helységek: Székelyudvarhelyen és Temes-
váron 
Iskolák – intézmények: székelyudvarhelyi Reformá-
tus Kollégium, temesvári Egyetem matematika–
fizika szaka 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesváron, valamint 
Szegeden 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: temesvári Nyugati Tu-
dományegyetem és szegedi József Attila Tudo-
mányegyetem 
Életútleírás: A székelyudvarhelyi református kol-
légiumot végezte el, majd 1950–1953 között a 
temesvári Egyetem matematika–fizika szakának 
hallgatója volt. Diplomája és tanári oklevele átvé-
telét követően a tanintézetben kapott állást, és a 
matematika–fizika, 1962 után a temesvári Nyu-
gati Tudományegyetem fizika karán végzett ok-
tatómunkát tanársegédként, adjunktusként, majd 
docensként. 1993 és 1998 között az egyetem el-
méleti fizikai intézetének tanszékvezető profesz-
szora volt.  

Ezzel párhuzamosan, 1992– 2007 között ven-
dégtanárként, azt követően haláláig címzetes egye-
temi tanárként tanított a szegedi József Attila Tu-
dományegyetem (2000 után Szegedi Tudomány-
egyetem) fizikai tanszékén is. Pályája során több 
más magyarországi egyetemen és kutatóintézet-
ben is volt vendégelőadó (debreceni, miskolci, 
soproni és győri egyetemek, MTA Atommagku-
tató Intézete, MTA Debreceni Akadémiai Bizott-
ság stb.) 
Fő művei: On a four-component spinorial ecuation for 
neutrino in the presence of gravitation in the case of 
nonlocal spin connection (Bologna, 1964). 
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222. TRĂILESCU, Cornel 
 
Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1926 
Tevékenységi terület: művészet 
Szakma/beosztás: zeneszerző, 
karmester, zongorista 
Díjak, kitüntetések: Kulturális 
Érdemrend III. és IV. fokozata, 
2004-ben Kulturális Lovagi Érdemrend 
Tagság: a romániai Zeneszerzők és Zenetudomány 
Szövetségének tagja 
Iskolák – helységek: Temesvár, Bukarest 
Iskolák – intézmények: temesvári Zenekonzervató-
rium, bukaresti Zenekonzervatórium  
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Bukarest 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: Temesvári Nemzeti 
Opera, Operettszínház Bukarest, Nemzeti Ope-
ra Bukarest 
Életútleírás: 1945–1949 között temesvári Zene-
konzervatóriumban tanult, majd 1949–1953 kö-
zött a bukaresti Zenekonzervatóriumban folytat-
ta tanulmányait. A Temesvári Állami Opera ala-
pító tagja volt. 1951–1955-ig karmester a buka-
resti Operettszínházban és a Nemzeti Operában. 
1955-től címzetes karmester, rövid ideig igazga-
tója is volt a Bukaresti Állami Operának (1992–
1993). Meghívottként közreműködött több szim-
fonikus koncert megvalósításában Temesváron, 
Kolozsváron, Jászvásárban, Brassóban, Konstan-
cán, Krajován, Galacon, illetve külföldön: Olasz-
országban, Franciaországban, Németországban, 
Spanyolországban, Oroszországban, Lengyelor-
szágban, Finnországban, Bulgáriában, és Auszt-
riában. 
Fő művei: több mint 3000 előadás fűződik a ne-
véhez. Operákat, operetteket valamint balettze-
néket komponált.  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

223. UNGUREANU, Emanoil 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

Születési hely: Temeskenéz 
Születési év: 1846 
Halálozási idő: 1929 
Tevékenységi terület: közélet 
Szakma/beosztás: ügyvéd, bankigazgató 
Tagság: több romániai kulturális szövetségek ala-
pítója volt, alapító tagja volt a szebeni Astra Mú-
zeumnak, illetve a Dreptatea lapnak 

Iskolák – helységek: Temesvár, Budapest 
Iskolák – intézmények: líceum Temesváron, utána 
jogi egyetem Budapesten 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: Timișana Bank 
Életútleírás: A Timișana Bank igazgatója volt 

 
224. UNTERREINER József 

 
Cím/rang: dr. 
Születési hely: Grabác 
Születési év: 1886 
Halálozási hely: Billéd 
Halálozási idő: 1929 
Tevékenységi terület: tudomány 
Szakma/beosztás: teológia doktora, germanikus, 
tanár, szakíró 
Tudományos fokozat: a filozófia és a teológia dok-
tora Rómában 
Iskolák – helységek: Nagykikinda, Szeged, Temes-
vár, Róma 
Iskolák – intézmények: nagykikindai gimnázium, sze-
gedi gimnázium, temesvári gimnázium, CGH Ró-
mában 
Helység(ek) – ahol alkotott: Karánsebes, Elek, Te-
mesvár, Nagykikinda 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: egyház, iskolák 
Életútleírás: A gimnáziumot Nagykikindán, Sze-
geden és Temesváron végezte. 1906-ban Rómá-
ban a CGH növendéke lett. 1912-ben szentel-
ték pappá. 1913-ban hazatért, Karánsebesen káp-
lánként és gimnáziumi hittanárként munkálko-
dott. 1914-ben Eleken, 1915-ben pedig Temes-
vár-Józsefvárosban töltött be kápláni tisztséget. 
1916-ban tábornoki lelkész lett, majd Nagykikin-
dán hittanár. 
Fő művei: Im Lichte des Weltbrandes (Nagykikinda, 
1917); Isten és Krisztus a ma ítélőszéke előtt (Temes-
vár, 1918). 

 
225. UNTERWEGER, Lothar 

 
Cím/rang: dr. 
Születési hely: Brăila 
Születési év: 1880 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1949 
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Tevékenységi terület: közélet 
Szakma/beosztás: Nagyprépost, rektor 
Tudományos fokozat: 1905 a teológia doktora Bu-
dapesten 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: temesvári Piarista Gimnázi-
um, teológia Temesvár 
Helység(ek) – ahol alkotott: Újpécs, Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: egyház, Szeminárium 
Temesváron, Tanfelügyelőség 
Életútleírás: 1891–1899 között temesvári Piarista 
Gimnáziumban tanult. 1899–1903 között teoló-
giai tanulmányokat folytatott Temesváron. 1903-
ban pappá szentelték. 1905–1907 között káplán 
lelkipásztor Újpécsen. 1925-ben pápai kamarás 
lett. 1926–1937-ig temesvári esperes volt. 1937–
1949 temesvári kanonok, a szeminárium rekto-
ra. 1943 egyházmegyei tanfelügyelő. 1946–1949 
nagyprépost. 

 
226. VALENTIN, Anton 

 
Születési hely: Új-Arad 
Születési év: 1898 
Halálozási hely: Sigmaringen 
Halálozási idő: 1967 
Tevékenységi terület: közélet 
Szakma/beosztás: tanár, iskolaigazgató, szövetsé-
gi vezető, lapszerkesztő,  
Díjak, kitüntetések: Állami Érdemkereszt I. osztály 
(1963) 
Iskolák – helységek: Arad, Temesvár, Tübingen, 
Marburg/Lahn, München, Kolozsvár 
Iskolák – intézmények: aradi gimnázium, temesvá-
ri Piarista Gimnázium, temesvári Teológia, egye-
tem Tübingen, egyetem Marburg/Lahn, egyetem 
München, egyetem Kolozsvár 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Seitenstetten, 
Sigmaringen 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: temesvári Banatia Lí-
ceum, seitenstetteni iskola, sigmaringeni gimná-
zium 
Életútleírás: 1909–1914 között az aradi gimnázi-
umban tanult. 1914–1917 között a temesvári Pia-
rista Gimnázium diákja volt. 1918–1921 között 
a temesvári Teológián folytatta tanulmányait. 
1921–1922 között Tübingen, 1922–1923 között 
ösztöndíjas volt Marburg/Lahn-ban. 1923–1924 

között Münchenben tevékenykedett. 1924–1926 
között Kolozsváron filozófia, filológia tanulmá-
nyokat folytatott. Német, latin és román nyelv-
tanári diploma birtokosa volt. 1926–1944 között 
pedagógusként dolgozott a temesvári Banatia Lí-
ceumban. 1944-ben tanulmányi főigazgató lett. 

Majd kivándorolt és iskolaigazgatóként dolgo-
zott Seitensettenben. 1950–1964 között pedagó-
gus volt a sigmaringeni gimnáziumban. 
Fő művei: Tagblattes főszerkesztője. 1935–1944 
a bánáti német énekegylet vezetője. 1953–1966 
Németországban a romániai bánsági svábok 
egyesületének szövetségi elnöke. 

 
227. VÁMOS Zoltán 

 
Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1936 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 2001 
Tevékenységi terület: sport 
Szakma/beosztás: atléta 
Díjak, kitüntetések: 14 alkalommal 

országos csúcsot állított fel és 11 szabadtéri or-
szágos bajnoki címet nyert. Balkán-bajnokságon 
11 aranyérmet szerzett, az 1500 méteres verseny-
számban országos csúcsot ért el 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: temesvári Testnevelési Kö-
zépiskola 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Bukarest 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: Temesvári Ştiinţa csa-
pata, Bukaresti Dinamo 
Életútleírás: Az országos válogatott, továbbá te-
mesvári és bukaresti együttesek színeiben tiszte-
letet parancsoló eredményeket ért el. Igazi lokál-
patriótaként, bárhol járt a világon, büszkén be-
szélt a temesvári atlétika másfél százados hagyo-
mányairól, ahol Romániában 1923-ban először 
rendeztek országok közötti nemzetközi atlétikai 
viadalt, és ahol olyan kiváló bajnokok tevékeny-
kedtek mint például Balázs Jolán, Sőtér János, 
Eugen Lupşa, Treibal Edit, Ernst Lujza és a Rai-
ca-testvérek. Labdarúgó szeretett volna lenni, de 
az ügyesen cselezgető fiú gyorsaságára felfigyelt 
Cornel Iovănescu edző, akinek irányításával kivá-
ló középtávfutóvá vált a temesvári testnevelési 
középiskola atlétikai szakosztályában . 
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 Kedvenc versenyszámai a 800 és az 1500 méte-
res távok voltak. Az országos ifjúsági és közép-
iskolai bajnokságokon aratott győzelmek után a 
Temesvári Ştiinţa csapatába került, ahol Eugen 
Lupşa edző tanítványaként szorgalmasan gyűjtöt-
te az érmeket. A Bukarestben megjelent sport-
lap 1956. július 1-jei számának méltató cikke 
szerint Vámos Zoltán már befutott atléta, aki a 
fővárosi versenytársak legerősebb ellenfele. Mi-
után az A-osztályú csapatbajnokság 1955–1956. 
évi idényében győzelmeivel jelentősen hozzájá-
rult a Temesvári Ştiinţa első helyre kerüléséhez, 
a jobb felkészülési feltételeket biztosító Buka-
resti Dinamóhoz igazolt, ennek egyik meghatá-
rozó egyéniségeként jó eredményeket ért el kü-
lönböző hazai és nemzetközi vetélkedőkön. 
Fő művei: A felnőttek vetélkedőin 1957 és 1967 
között 14 országos csúcsot állított fel és 11 sza-
badtéri országos bajnoki címet nyert.  

Balkán-bajnokságon 11 aranyérmet szerzett, 
az 1962 és 1967 között rendezett országos baj-
nokságokon, 1964 kivételével évente egy vagy 
több aranyérmet nyert. Az 1960-as római olim-
pia 1500 méteres versenyszámában 3:40,8 perces 
új országos csúccsal az ötödik helyre került. 

 
228. VÁRADY Lipót Árpád 

 
Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1865 
Halálozási hely: Kalocsa 
Halálozási idő: 1923 
Tevékenységi terület: közélet 
Szakma/beosztás: kalocsai érsek 
Tagság: Új plébániát alapított: 
Szeremlén, Bogyiszlón, Kese-
rűteleken, Oromhegyesen, Baján, Kalocsán, Új-
palánkán Prónayfalván. Kikötői lelkészséget ala-
pított Fiuméban és Hamburgban.  

További létesítményei: budapesti kollégium és 
gimnázium, Budapesti Katolikus Háziasszonyok 
Országos Szövetsége, Rokkanttelep, amelyet há-
borús rokkantaknak hozott létre. 
Iskolák – helységek: Temesvár, Budapest, Bécs 
Iskolák – intézmények: gimnázium Temesvár, teo-
lógia Budapest, Augustineum Bécs 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Szeremle, Bo-
gyiszló, Prónayfalva, Keserűtelek, Oromhegyes, 

Újpalánk, Baja, Kalocsa, Pécs, Fiume, Hamburg, 
Budapest 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: temesvári szeminári-
um, temesvári Teológia, egyház 
Életútleírás: A gimnáziumot Temesváron, a teo-
lógiát Budapesten végezte. 1886-ban Bécsben az 
Augustineumban tanult tovább. 1888-ban pappá 
szentelték. Temesváron a szeminárium teológia-
tanára volt. 1890-ban megkapta a teológia dok-
tora címet, majd püspöki szertartó lett. 1891-ben 
titkár, 1895-ben kamarás, 1897-ben a VKM osz-
tálytanácsosa, 1898-ben cikádori apát, 1899-ben 
csanádi kanonok, 1902-ben szebenikói választott 
püspök. 1911-ben győri megyéspüspök, 1914-ben 
kalocsai érsek, majd fölesküdött a királynak, a 
főegyházmegye kormányzását vette át. 
Fő művei: Szeremlén, Bogyiszlón, Prónayfalván, 
Keserűteleken, Oromhegyesen és Újpalánkán új 
plébániát alapított, megszervezte Baján a Szent 
Anna és a baja–kiscsávolyi, Kalocsán a Szent 
Szív plébániát, elősegítette Kalocsa törvényható-
ságú várossá alakítását.  

1922-ben a pécsi Angster céggel 50 változa-
túra építtette át a székesegyház orgonáját, mely 
ekkor 3560 sípot kapott. Sokat foglalkozott a Bu-
kovinában, illetve az emigrációban élő magyarok-
kal. Bejárta Bukovinát, kikötői lelkészséget szer-
vezett Fiuméban és Hamburgban. Részt vett a 
budai Oszlop utcai kollégium és gimnázium, a 
Katolikus Háziasszonyok Országos Szövetségé-
nek megalapításában, a háborús rokkantak elhe-
lyezésére fölépíttette a Rokkanttelepet, 1923-ban 
értesítette XI. Pius, hogy az egyház elcsatolt ré-
szét apostoli adminisztrátorra bízta; ezt pár nap-
pal élte túl. Általános örökösévé az egyházme-
gyét tette.  

Szociális kérdésekkel foglalkozó cikkei 1887-
től jelentek meg. A kongrua ügyéről. Bp., 1887.; Lel-
ki gyógytár azok számára, kik örökké akarnak élni. 
Írta E. Müller. Ford. Uo., 1889. (Népiratkák 100.); 
Igazság-, vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendelet a 
végrendelet nélkül elhalt alsóbb rendű katolikus papok 
hagyatéka tárgyában. Uo., 1904.; Jegyzetek Timon 
Ákos Magyar alkotmány- és jogtörténetéhez. Uo., 1904.; 
A népmissziók jelentőségéről és terjesztésük módjáról. 
Temesvár, 1905.; Bevezető a nők lelkigyakorlatához. 
Bp., 1906.; A párbér kérdésről. Uo., 1908.; A ki-
vándorlásról. Uo., 1910.; A kongrua-ügy. Uo.; Oltá-
riszentség a hitnek és szeretetnek a titka. Győr, 1912.;  
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Beszéd, amelyet a jáki kápolna ünnepélyes megnyitása-
kor mondott. Uo., 1915.; Betrachtung über die Geheim-
nisse d. schmerzaften Rosenkranzes. Kalocsa, 1916.; 
Buzdítás a lelki erő megőrzésére a háború idején. Uo., 
1916.; A dicsőséges szent olvasó titkainak magyaráza-
ta. Uo., 1916.; Az örvendetes szent olvasó titkainak 
magyarázata. Uo., 1916.; A fájdalmas szent olvasó tit-
kainak magyarázata. Uo., 1917.; Szociális irányelvek. 
Bp., 1923.; Lonovics József római küldetése. Uo., 1924.; 
Utóda a szebenikói címen: 1911-ben Jászay Gé-
za, Győr; 1914-ben Fetser Antal, Kalocsa 1923: 
Zichy Gyula gr.  

 
229. VARGITS Imre 

 
Cím/rang: dr. 
Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1834 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1904 
Tevékenységi terület: közélet 
Szakma/beosztás: jogász, országgyűlési képviselő 
Tudományos fokozat: a jogtudományok doktora 
Iskolák – helységek: Temesvár, Szeged, Nagyvárad, 
Budapest 
Iskolák – intézmények: temesvári Gimnázium, sze-
gedi Piarista Gimnázium, Nagyváradon jog és köz-
igazgatás, jog és közigazgatás Budapest 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: Országgyűlés 
Életútleírás: 1844–1848 között a temesvári Gim-
náziumban tanult. 1849–1853 között a szegedi 
Piarista Gimnázium diákja volt. 1853–1858 kö-
zött jogi és közigazgatási tanulmányokat folyta-
tott Nagyváradon és Budapesten. 1848–1849-ig a 
magyar forradalmárok oldalán harcolt. 1872–1878 
között temesvári országgyűlési képviselő volt. 

 
230. VOGL Imre 

 
Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1905 
Halálozási hely: Bukarest 
Halálozási idő: 1971 
Tevékenységi terület: sport 
Szakma/beosztás: válogatott lab-
darúgó, edző 

Díjak, kitüntetések: román bajnoki címet nyert az 
1923–24-es, az 1924–25-ös, az 1925–26-os, az 
1926–27-es, illetve az 1929–30-as szezonban. 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Bukarest 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: temesvári Kinizsi, bu-
karesti Juventusz 
Életútleírás: 1922–1929 között többszörös román 
bajnok lett a temesvári Kinizsivel. A román sport-
sajtóban Emerich Vogl néven szerepelt. 1929–
1930-ban a bukaresti Juventusszal is bajnoksá-
got nyert. 
Fő művei: 1924 és 1934 között huszonkilenc alka-
lommal szerepelt a román válogatottban, és egy 
gólt szerzett. Két világbajnokságon vett részt, 
mégpedig az 1930-as uruguayi, illetve az 1934-
es olaszországi vb-n. 

 
231. VOLK, Michael 

 
Születési hely: Gyertyámos 
Születési év: 1864 
Halálozási hely: Gyertyámos 
Halálozási idő: 1940 
Tevékenységi terület: közélet 
Szakma/beosztás: vicerektor, esperes, tiszteletbeli 
kanonok 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: temesvári Gimnázium, te-
mesvári Teológia 
Helység(ek) – ahol alkotott: Óbéba, Újarad, Temes-
vár, Bakóvár, Perjámos, Billéd 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: egyház, temesvári sze-
minárium 
Életútleírás: 1875–1883 között a temesvári Gim-
náziumban tanult. 1883–1887 között a temes-
vári teológia diákja volt. 1887-ben pappá szentel-
ték. 1887–1893 között több településen dolgo-
zott káplánként: Óbéba, Újarad, Temesvár-József-
város. 1900–1909 között a temesvári szeminári-
um vicerektori tisztségét töltötte be. 1909–1936 
között bakóvári, perjámosi lelkipásztor volt. 1920 
és 1935 között billédi esperesként, majd 1926-ban 
tiszteletbeli kanonokként tevékenykedett. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

232. VUCHETICH István 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Cím/rang: dr. 
Születési hely: Csene 
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Születési év: 1853 
Halálozási hely: Párdány 
Halálozási idő: 1916 
Tevékenységi terület: közélet 
Szakma/beosztás: kanonok, országgyűlési képvi-
selő, tanfelügyelő 
Tudományos fokozat: a teológia doktora 
Iskolák – helységek: Temesvár, Arad, Nagybecske-
rek, Bécs 
Iskolák – intézmények: középiskola Temesváron, 
középiskola Aradon, középiskola Nagybecskere-
ken, majd a Pazmaneum Bécsben 
Helység(ek) – ahol alkotott: Karánsebes, Temesvár, 
Zsombolya 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: egyház, temesvári Lí-
ceum, Országos Katolikus Kongresszus, Ország-
gyűlés, Tanfelügyelőség 
Életútleírás: Középiskolában Temesváron, Aradon 
és Nagybecskereken tanult, a csanádi egyházme-
gye kispapjaként 1856–1859 között a Pazmane-
um növendéke, majd pappá szentelték. 

Karánsebesen volt káplán, és rövid időn be-
lül a temesvári Líceum mennyiségtan- és termé-
szettantanára lett. 1868-ban, az Országos Kato-
likus Kongresszuson a csanádi egyházmegye kép-
viselője volt. 1869-ben a zsombolyai választóke-
rület országgyűlési képviselője volt. Mihalovich 
József érsek oldalkanonokja, főesperes, egyház-
megyei muraközi tanfelügyelő, Csanád egyház-
megyei szentszéki ülnök és a horvát szaborban 
képviselő. A horvát–magyar kiegyezés elleni lég-
körben nagy hatással voltak a magyar államesz-
me melletti szónoklatai. 
Fő művei: Hogy állunk? (Röpirat a magyar–horvát 
kiegyezésről) 

 
233. WALLETH, Anton 

 
Születési hely: Papd 
Születési év: 1902 
Halálozási hely: Szovjetunió hadifogság 
Halálozási idő: 1947 
Tevékenységi terület: sport, közélet 
Szakma/beosztás: futballista, bankigazgató 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: temesvári Piarista Gimnázi-
um, temesvári Felső Kereskedelmi Iskola 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Lenauheim 

Intézmény(ek) – ahol alkotott: Bánsági Bankegyesü-
let, lenauheimi bank, temesvári bank, temesvári 
Rapid csapata 
Életútleírás: 1912–1920 között a temesvári Pia-
rista Gimnáziumban és a Felső Kereskedelmi Is-
kolában végezte tanulmányait. 1923-tól a Bánsá-
gi Bankegyesület tisztviselője volt. 1930–1934-ig  
bankfiók-igazgató Lenauheimban. Az 1934–1944 
közötti időszakban banki alkalmazottként dolgo-
zott Temesváron. 
Fő művei: 1923–1929 a temesvári Rapid játékosa 

 

234. WALLETH, Matthias 

 
Születési hely: Papd 
Születési év: 1900 
Halálozási hely: Darmstadt 
Halálozási idő: 1976 
Tevékenységi terület: sport 

Szakma/beosztás: futballista és sport szakosztály 
vezető 

Tagság: a temesvári Rapid társalapítója 

Iskolák – helységek: Temesvár 

Iskolák – intézmények: temesvári Piarista Gimnázi-
um, banktisztviselő-képzés 

Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 

Intézmény(ek) – ahol alkotott: a temesvári Rapid és 
a temesvári Feisthammel&Walleth cég 

Életútleírás: 1910–1918 között a temesvári Pia-
rista Gimnáziumban tanult, majd banktisztvise-
lő-képzésen vett részt, utána társtulajdonos lett 
a temesvári Feisthammel&Walleth cégnél. 1945-
ben deportálták a Szovjetunióba, miután szaba-
dult, Darmstadtban telepedett le. 

Fő művei: A temesvári Rapid futballcsapat társ-
alapítója 
 

 

 

 

 

235. WALTER, Johann 
 

 

 

 

 

Születési hely: Szakálháza 
Születési év: 1915 
Halálozási hely: Heidenheim 
Halálozási idő: 1991 
Tevékenységi terület: művészet 

Szakma/beosztás: zenetanár, kórusvezető, népdal-
gyűjtő 



régi(j)óvilág 

 

ÉVKÖNYV 2012 
129 

  

 

Iskolák – helységek: Temesvár, Kolozsvár 
Iskolák – intézmények: temesvári Banatia Líceum, 
kolozsvári egyetem 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Innsbruck, 
Heilbronn, Heidenheim 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: temesvári Banatia, 
Prinz-Eugen (volt Banatia) iskola és tanítóképző, 
innsbrucki rádió, heilbronni iskola, heidenheimi 
iskola és kórus 
Életútleírás: 1926–1933 között a temesvári Bana-
tia Líceumban tanult. Ezt követően 1933–1938 
között zene-, germanisztika- és történelemtanul-
mányokat folytatott Kolozsváron. 1938–1939-ig 
zenepedagógusként dolgozott a Banatiában. 1942 
és 1944 között szintén zenepedagógusi teendő-
ket látott el a Prinz-Eugen (volt Banatia) iskolá-
ban és tanítóképzőben.  

1944-ben kivándorolt Ausztriába, ahol az inns-
brucki rádió zenei munkatársa lett. 1956-től ze-
nepedagógusi munkát vállalt Heilbronnban, majd 
1957-ben Heidenheimban, ahol kórusvezetői fel-
adatot is ellátott. 
Fő művei: Népdalgyűjtő, zeneszerző, kórusvezető. 

 
236. WALTNER József 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Cím/rang: dr. 
Születési hely: Lovrin 
Születési év: 1892 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1986 
Tevékenységi terület: közélet 
Szakma/beosztás: igazgató 
Tudományos fokozat: a teológia doktora Budapesten 
Iskolák – helységek: Temesvár, Budapest 
Iskolák – intézmények: temesvári Teológia, buda-
pesti Tudományegyetem Teológia Kara 
Helység(ek) – ahol alkotott: Resicabánya, Temesvár, 
Módos, Csanádapáca,  
Intézmény(ek) – ahol alkotott: egyház, szegedi taní-
tóképző, Die Jugend ifjúsági lap, Bánáti Caritas 
Életútleírás: 1911–1915 között teológiai tanulmá-
nyokat folytatott Temesváron. 1915-ben Temes-
váron pappá szentelték, majd a budapesti Tudo-
mányegyetemen teológiából doktori címet szer-
zett. Módoson káplán volt, később a szegedi ta-
nítóképző tanára, 1920–1923 között Csanádapá-
cán és Resicabányán látta el a kápláni feladato-
kat, emellett a Die Jugend ifjúsági lap rovatve-

zetője volt. 1923-ban Temesváron püspöki szer-
tartó lett, 1924-ben titkár, 1927-ben irodaigazga-
tó, 1937-ben kanonok, 1948-ban pedig a Bánáti 
Caritas-akció igazgatója. 1949-ben nagyprépost, 
1951-ben Boros Béla titokban fölszentelt püspök-
kel egy időben hurcolták el. 1951-ben a „vatikáni 
ügynökök” terrorperében Bukarestben hazaáru-
lással és hazaárulásra való fölbujtással vádolták, 
mivel „megfontolt szándékkal beszerzett és to-
vábbított az állam biztonságára vonatkozó szá-
mos titkos információt és adatot”. Ezért 15 év-
nyi kényszermunkára és polgári jogaitól 10 év-
nyi megfosztásra ítélték, Nagyenyeden, Râmnicu 
Săraton, Jilaván, Ocnele Marén raboskodott. 

1964-ben közkegyelemmel szabadult, azt kö-
vetően visszakerült a temesvári székesegyházhoz. 
1967-ben nyugdíjazták. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

237. WEBER, Matthias 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Cím/rang: dr. 
Születési hely: Szentandrás 
Születési év: 1913 
Halálozási hely: Eggenfelden 
Halálozási idő: 1981 
Tevékenységi terület: közélet, sport 
Szakma/beosztás: tanár, főigazgató, helytörténész, 
gerelyhajító 
Iskolák – helységek: Temesváron, valamint Kolozs-
váron 
Iskolák – intézmények: temesvári Német Reálgim-
názium, kolozsvári egyetem 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Passau 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: temesvári Banatia Lí-
ceum, temesvári Tanítóképző, temesvári Lenau 
iskola, passaui iskola, filozófiai-teológiai főisko-
la, Pfarrkirchen Gimnázium 
Életútleírás: 1923–1930 között a temesvári Né-
met Reálgimnázium tanítványa volt. 1930–1934 
között matematika-, fizikatanulmányokat folyta-
tott Kolozsváron. 1940–1942 között doktoran-
dus volt a kolozsvári egyetemen. 1935–1944 kö-
zött matematika-fizika tanárként dolgozott a Ba-
natia Líceumban, a Tanítóképzőben, a Lenau is-
kolában. 1945–1963 között pedagógus Passauban. 
1946–1947-ig matematikai tanfolyamot vezetett 
a filozófiai-teológiai főiskolán. 1963–1978 között 
tanulmányi főigazgató volt a Pfarrkirchen Gim-
náziumban. 



 ÉVKÖNYV 2012 

régi(j)óvilág 

 

130 

  

 

Fő művei: 1930 gerelydobó ifjúsági csúcstartó Ro-
mániában. M. Petrivel közösen: Heimatbuch Sankt-
andres im Banat. Marquartstein. 1981. 

 
238. WEGLING, Johann 

 
Születési hely: Magyarittabé 
Születési év: 1876 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1941 
Tevékenységi terület: közélet 
Szakma/beosztás: esperes, pápai jegyző, kanonok, 
apát 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: temesvári Piarista Gimnázi-
um, temesvári teológia 
Helység(ek) – ahol alkotott: Mezőkovácsháza, Vinga, 
Temesvár, Orczyfalva 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: egyház 
Életútleírás: 1886–1894 között a temesvári Pia-
rista Gimnázium diákja volt. 1894–1898-ig a te-
mesvári Teológián folytatta tanulmányait. 1899-
ben pappá szentelék. 1899–1906-ig káplán volt 
Mezőkovácsházán és Temesváron. 1906–1908 
között hittanár volt Temesvár-Erzsébetvárosban. 
1909–1926 között Orczyfalván töltött be lelki-
pásztori tisztséget. 1922-ben vingai esperes lett, 
majd 1926–1941 között temesvári kanonok volt. 
1927-ben egyházmegyei tanfelügyelő lett, 1931-
ben pedig egresi apát. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

239. WEISS, Feodor 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Cím/rang: dr. 
Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1869 
Halálozási hely: Bécs 
Halálozási idő: 1928 
Tevékenységi terület: tudomány 
Szakma/beosztás: főorvos 
Tudományos fokozat: 1893 orvostudományok dok-
tora 
Iskolák – helységek: Temesvár, Budapest, Bécs 
Iskolák – intézmények: temesvári Piarista Gimnázi-
um, orvosi Budapest, orvosi Bécs 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: vöröskereszt és gyer-
mekkórház 

Életútleírás: 1879–1887 között a temesvári Piaris-
ta Gimnáziumban tanult. 1887–1893 között or-
vosi tanulmányokat végzett Budapesten és Bécs-
ben. 1894-ben kerületi orvos lett Temesváron, 
1926-ban peig Temesvár tiszteletbeli főorvosa. 
1914–1918 között a vöröskereszt temesvári ki-
rendeltségét vezette. A temesvári Gyermekkór-
ház főorvosa volt. 

 
240. WEISS, Julian 

 
Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1858 
Halálozási hely: Budapest 
Halálozási idő: 1944 
Tevékenységi terület: közélet 
Szakma/beosztás: író, újságíró, országgyűlési kép-
viselő 
Iskolák – helységek: Temesvár, Bécs, Budapest 
Iskolák – intézmények: temesvári gimnázium, bé-
csi gimnázium, budapesti gimnázium 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Budapest 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: temesvári újság, Wie-
ner Allgemeine Zeitung, Budapester Tageblatt, 
Parlament, Pester Lloyd 
Életútleírás: 1868–1876 között a temesvári, a 
bécsi és a budapesti gimnáziumban tanult. 1880-
tól szülővárosában kezdte újságírói pályáját, majd 
Budapesten a Wiener Allgemeine Zeitung leve-
lezője lett. 1881-től 1907-ig szerkesztette a Buda-
pester Tageblattot, az első német nyelvű ellen-
zéki napilapot. 1907-től egy cikluson át képvise-
lő volt, 1910-től a Pester Lloyd főmunkatársa és 
szépirodalmi szerkesztője. Németül írott humo-
ros elbeszélései különböző hazai, bécsi, berlini 
lapokban és önálló kötetekben jelentek meg 
Fő művei: Halbseide (elbeszélés, Budapest, 1881); 
Aus den Memoiren eines Wirkelkindes (Budapest, 
1887); Egy pólyásbaba emlékiratai, ford. Gyalui Far-
kas (Budapest, 1896). 

 
241. WEISSMÜLLER, Johnny (Peter Jo-
hann) 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Cím/rang: dr., olimpiai bajnok 
Születési hely: Szabadfalu (ma Temes-
vár része) 
Születési év: 1904 
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Halálozási hely: Acapulco 
Halálozási idő: 1984 
Tevékenységi terület: sport, művészet 
Beosztás: sportoló, úszó, színész 
Tudományos fokozat: mérnöki dr. (1940) 
Díjak, kitüntetések: Ő volt az első 
olyan ember, aki a 100 méteres távot egy percen 
belül teljesítette. Az öt olimpiai arany (1924–1928) 
és egy vízilabdában szerzett bronz mellett ötven-
kétszer lett amerikai bajnok, hatvanhétszer úszott 
világrekordot. 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: MGM filmstúdiók, 
Amerikai Egyesült Államok 
Életútleírás: Petrus Weißmüller (földművelő) és 
Elisabeth Kersch (dohánygyári munkás) bánsági 
sváb szülők gyermekeként látta meg a napvilá-
got. A család az Amerikai Egyesült Államokba 
vándorolt még a kisfiú születésének évében. Az 
apa először Pennsylvaniában egy bányában dol-
gozott, majd Chicagóban telepedtek le. Peter ne-
vű testvéröccse már ott született 1905-ben. 

A gyerekkorában sokat betegeskedő, légzési 
problémákkal küszködő vézna kisfiú orvosai ja-
vaslatára kezdett el úszni. 190 centis, 95 kilós óri-
ássá nőtt, és kiváló adottságai hamar kiderültek. 
1918-ban az apa elhagyta a családot, s a fiúk a 
Michigan-tó partján úszómesternek álltak. Ekkor 
kezdődött Johnny úszópályafutása, amely öt olim-
piai aranyéremmel fejeződött be. Húszévesen a 
párizsi olimpián három aranyérmet szerzett úszás-
ban, valamint tagja volt a harmadik helyen végzett 
amerikai vízilabdacsapatnak; négy évvel később 
további két aranyérmet szerzett. 1922–1928 kö-
zött 67 világrekordot állított fel. Johnny hama-
rosan Hollywood sztárja lett, mint Tarzan meg-
személyesítője. Johnny inkább úszónak és nem 

színésznek tartotta magát, 11 em-
ber életét sikerült megmentenie. 
1948-ban záródott le a Tarzan-
korszak Weissmüller életében.  
Ezután a Jungle Jim képregény-
ből készült 12 részes filmsorozat-
ban szerepelt 1948 és 1954 kö-
zött, ezt már csak néhány kisebb 

szerep követte, az utolsó 1968-os évben. 
Ötször házasodott. A hetvenes években folya-

matosan romlott az egészségi állapota; azt köve-
tően, hogy 1974-ben eltörte a csípőjét és mind-
két lábát, már sosem gyógyult meg teljesen, sőt a 

kórházban derült ki, hogy az életét végigspor-
toló Weissmüllernek súlyos keringési és szívbe-
tegsége van. 1977-től élt a mexikói Acapulcóban. 
Az 1984 januárjában bekövetkezett halála előtt 
teljesen elszegényedett rossz üzleti döntései és 
fényűző életmódja miatt; utolsó éveiben segéd-
munkákat végzett. Halála után viszont még egy-
szer felidézték régi dicsőségét: amikor koporsóját 
a mélybe engedték, magnóról háromszor felhang-
zott legendás Tarzan-kiáltása. 

 
242. WENDEL, id. Johann 

 
Születési hely: Temesság 
Születési év: 1884 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1940 
Tevékenységi terület: közélet 
Szakma/beosztás: egyesületi vezető, tanár 
Tagság: a vejtei Mezőgazdasági Iskola társalapítója 
Iskolák – helységek: Temesvár, Kolozsvár, Magya-
róvár 
Iskolák – intézmények: temesvári gimnáziumban, 
temesvári Reáliskolában, mezőgazdasági Kolozs-
vár, valamint mezőgazdasági Magyaróvár 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Vejte 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: Bánsági Sváb Terme-
lőszövetkezet, Német Tanítóképző, vejtei Mező-
gazdasági Iskola 
Életútleírás: 1894–1902 között a temesvári gim-
náziumban és a Reáliskolában tanult. 1902–1908 
között mezőgazdasági tanulmányokat folytatott  
Kolozsváron és Magyaróváron. 1921–1936 kö-
zött a Bánsági Sváb Termelőszövetkezet veze-
tője. 1929–1938 mezőgazdasági szaktanár a Né-
met Tanítóképzőben. A vejtei Mezőgazdasági 
Iskola társalapítója. 

 
243. WENDEL, ifj. Johann 

 
Cím/rang: dr. 
Születési hely: Poroszko 
Születési év: 1912 
Halálozási hely: szovjet láger 
Halálozási idő: 1948 
Tevékenységi terület: közélet 
Szakma/beosztás: egyesületi titkár 
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Tudományos fokozat: 1936 agrártudományok dok-
tora Tübingenben 
Iskolák – helységek: Temesvár, Kolozsvár, Berlin, 
Münster, Tübingen, Hohenheim 
Iskolák – intézmények: temesvári Német Reálgim-
názium, természettudományok Kolozsvár, me-
zőgazdaság Münster, mezőgazdaság Berlin, me-
zőgazdasági Tübingen és mezőgazdasági Hohen-
heim 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: Sváb Termelőszö-
vetkezet, Bánsági Termelőszövetkezet 
Életútleírás: 1922–1929 között a temesvári Né-
met Reálgimnázium diákja volt. 1929–1930 kö-
zött természettudományi tanulmányokat folyta-
tott Kolozsváron. 1931–1936 között mezőgaz-
dasági tanulmányokat végzett Münsterben, Ber-
linben, Tübingenben és Hohenheimban. 1938-
ban a Sváb Termelőszövetkezet főtitkára lett. 

1941-ben a bánsági Termelőszövetkezet veze-
tője. 1944–1948 között orosz hadifogságban volt. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

244. WERESCH, Johann-Hans 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Cím/rang: dr. 
Születési hely: Németbencsek 
Születési év: 1902 
Halálozási hely: Freiburg/Breisgau 
Halálozási idő: 1986 
Tevékenységi terület: közélet 
Szakma/beosztás: tanfelügyelő, egyetemi tanár és 
docens 
Tudományos fokozat: 1926 a filozófia doktora  
Iskolák – helységek: Kolozsvár, Temesvár, Marburg/
Lahn 
Iskolák – intézmények: tanítóképző Kolozsváron, 
tanítóképző Temesváron, egyetem Kolozsváron 
és Marburg/Lahn-ban. 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: Banatia Líceum, tanfe-
lügyelőség, temesvári Német (Lenau) Középis-
kola, temesvári egyetem 
Életútleírás: 1917–1920 között elvégezte a kolozs-
vári tanítóképzőt, és 1920–1921 között a temes-
vári tanítóképzőt. Germanisztikai, történelmi és 
filozófiai tanulmányokat folyatatott Kolozsvár és 
Marburg/Lahn egyetemein.  

Tanulmányai után 1926–1942 között pedagó-
gus a Banatia Líceumban, majd 1942–1944 kö-

zött a Lenau iskolában. 1930–1942-ig a Banatia 
helyettes igazgatója, 1943–1944 között a német 
oktatásért felelős főtanfelügyelő Romániában. 

1949–1955 között a temesvári Német Közép-
iskola (Lenau) pedagógusa. 1956–1960 között 
docens a temesvári egyetem filológia fakultásán, 
a germanisztikai tanszéken. 1960-ban letartóztat-
ták, 18 év börtönre ítélték, 1964-ben amnesztiá-
val szabadult. 1968-ban kivándorolt Freiburgba. 
Fő művei: Adam Müller-Guttenbrunn und seine Heimat-
romane. Temesvár, 1927. Adam Müller-Guttenbrun, 
sein Leben, Denken und Schaffen. Freiburg, 1975.; Adam 
Müller-Guttenbrunn: Ausgewählte Werke. Freiburg, 
1976–1980. Deutschbentschek, Ortsmonographie. Frei- 
burg, 1979. Filológiai munkái: Sinn und Bedeutung 
der Banater schwäbischen Sprichwörter und Redewendun-
gen. Temesvár. Auswahl und Interpretation deutscher 
Texte von den ältesten Zeiten bis ins 17. Jahrhundert. 
Temesvár, 1958–1959. J. Deutsche Dichtungen. Eine 
Sammlung wertvoller Lesestoffe. 12 kötet. Temesvár, 
1928–1940. 

 
245. WESZTERMAYER Vidor 

 
Születési hely: Facsád 
Születési év: 1864 
Halálozási hely: Budapest 
Halálozási idő: 1941 
Tevékenységi terület: közélet 
Szakma/beosztás: jogász, táblabíró, bíró 
Tagság: a Magyar Királyi Kúria elnöke 
Iskolák – helységek: Temesvár, Budapest 
Iskolák – intézmények: temesvári Piarista Gimná-
zium, jog és közigazgatás Budapest 
Helység(ek) – ahol alkotott: Világos, Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: Bíróság, Magyar Ki-
rályi Kúria 
Életútleírás: 1876–1884 temesvári Piarista Gim-
názium. 1885–1890 jogi és közigazgatási tanul-
mányok Budapesten. 1890–1900 között bíró 
volt Világoson és Temesváron. 1900 táblabíró. 
1913–1926 a Kuria bírója. 1926–1934 a Magyar 
Királyi Kúria elnöke. 
 

 

 

 

 

 

246. WETZER Rudolf 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1901 
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Halálozási hely: Haifa 
Halálozási idő: 1993 
Tevékenységi terület: sport 
Szakma/beosztás: válogatott labdarú-
gó, edző 
Díjak, kitüntetések: román bajnok: az 

1925–26-os, az 1926–27-es, valamint az 1929–
30-as szezonban. 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: Unirea, Ripensia, Ki-
nizsi csapatok  
Életútleírás: 1920–1925 között a temesvári Unirea 
futballistája. 1925–1929 között a Kinizsi játéko-
sa, többszörös bajnok. 1929–1932 között a Ri-
pensia játékosa volt. Magyarországon Veder, Ju-
goszláviában Večer néven szerepelt. 
Fő művei: 1923 és 1932 között 17-szer volt tagja 
a román válogatottnak és 13 gólt szerzett. Részt 
vett az 1924-es párizsi olimpián és az 1930-as 
uruguayi világbajnokságon. 

 
247. WETZL György 

 
Születési hely: Budapest 
Születési év: 1893 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1959 
Tevékenységi terület: közélet 
Szakma/beosztás: tiszteletbeli kanonok és, szak-
író 
Iskolák – helységek: Budapest, Temesvár 
Iskolák – intézmények: budapesti gimnázium és te-
mesvári teológia 
Helység(ek) – ahol alkotott: Karánsebesen és Temes-
váron 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: egyház 
Életútleírás: 1904–1912 között a budapesti gim-
náziumba járt. 1912–1916 között a Teológia di-
ákja volt Temesváron. 1916-ban pappá szentel-
ték. 1916–1945 között káplán, illetve hittanárként 
dolgozott Karánsebesen és Temesváron. 1945–
1959 között józsefvárosi lelkipásztor, majd 1950-
ben tiszteletbeli kanonok lett. 
Fő művei: Vasárnapi újságot adott ki Pfarrer Schicht 
címen (1928–1945 között). Kurze Kirchengeschichte 
in Lebensbildern. Temesvár, 1933. Die schönheit der 
katolischen Kirche. Liturgiák középiskoláknak. Te-
mesvár, 1936. 

248. WILHELM, Jakob 

 
Születési hely: Sándorháza 
Születési év: 1898 
Halálozási hely: Köln 
Halálozási idő: 1977 
Tevékenységi terület: közélet 
Szakma/beosztás: tanár, cégvezető 
Tagság: A Gerhardwerke alapító tagja. 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: temesvári Tanítóképző 
Helység(ek) – ahol alkotott: Billéd, Józseffalva, Te-
mesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: iskolák, temesvári Ag-
raria 
Életútleírás: 1913–1917 között elvégezte a temes-
vári tanítóképzőt. 1918–1939 között volt peda-
gógus Billéden és Józseffalván. 1939-ben cégve-
zető, 1941–1944 között igazgatói tisztséget töl-
tött be a temesvári Agrariánál. 1944-ben kiván-
dorolt Ausztriába, onnan az NSZK-ba. 

 
249. WILLJUNG, Michael 

 
Születési hely: Szakálháza 
Születési év: 1901 
Halálozási hely: Regensburg 
Halálozási idő: 1973 
Tevékenységi terület: közélet 
Szakma/beosztás: esperes, püspöki titkár 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: temesvári teológia 
Helység(ek) – ahol alkotott: Rékás, Temesvár, Kis-
becskerek, Regensburg 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: egyház, regensburgi 
Friedheim Caritas öregotthon 
Életútleírás: 1919–1923 között a temesvári Teo-
lógia diákja volt. 1923-ban pappá szentelték. 1923 
és 1924 között káplán volt Rékason illetve Te-
mesvár belvárosában.  

1927–1935 között püspöki titkárként dolgo-
zott. 1935–1951 között kisbecskereki lelkipász-
tor, esperes volt. 1952 és 1963 között kommu-
nista börtönök foglya. 1963-ban kivándorolt az 
NSZK-ba. 1964–1973 között a Friedheim Cari-
tas öregotthonban lelkészi tisztséget töltött be 
Regensburgban. 
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250. WISST László 

 
Születési hely: Csene 
Születési év: 1908 
Tevékenységi terület: sport 
Szakma/beosztás: futballista, könyvelő 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: temesvári Piarista Gimnázi-
umban 
Helység(ek) – ahol alkotott: Bogsánbánya, Csene és 
Temesvár  
Intézmény(ek) – ahol alkotott: temesvári bank, temes-
vári Rapid, csenei Szövetkezet, és bogsánbányai 
könyvelőség 
Életútleírás: 1918–1926 között a temesvári Pia-
rista Gimnázium diákja volt. 1926–1931 között 
bankhivatalnoki tisztséget töltött be Temesváron. 
1931-ig a temesvári Rapid csapatában volt játé-
kos. 1931–1943 között főkönyvelő a csenei Szö-
vetkezetnél. Az ezt követő frontszolgálat, hadi-
fogság után könyvelő volt Bogsánbányán. 

 
251. WITTJE-WITTYE, József 

 
Születési hely: Nagyősz 
Születési év: 1908 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1989 
Tevékenységi terület: közélet, sport 
Szakma/beosztás: banktisztviselő, futballista 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: a temesvári Felső Kereske-
delmi Iskola 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Bukarest 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: Banater Bankverein, 
Mezőgazdasági Szövetkezeti Bank, temesvári Ra-
pid, bukaresti Unirea Tricolor és a temesvári Po-
litechnika 
Életútleírás: 1918–1926 között a temesvári Felső 
Kereskedelmi Iskola diákja volt. 1928–1943 kö-
zött a Banater Bankverein tisztviselőjeként dol-
gozott. Frontszolgálat, majd fogság után 1947–
1973 között a Mezőgazdasági Szövetkezeti Bank 
alkalmazottja lett. 
Fő művei: A temesvári Rapid futballistája, rövid 
ideig a bukaresti Unirea Tricolor játékosa. 1928-
tól a temesvári Politechnika játékosa. 

252. WOLAFKA Nándor 

 
Cím/rang: dr. 
Születési hely: Temesvár 
Születési év: 1852 
Halálozási hely: Budapest 
Halálozási idő: 1906 
Tevékenységi terület: közélet 
Szakma/beosztás: püspök 
Tudományos fokozat: 1876-ban a 
teológia doktora lett Bécsben 

Iskolák – helységek: Temesvár, Bécs 
Iskolák – intézmények: temesvári Piarista Gimnázi-
um, bécsi Pazmaneum, bécsi Augustineum 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Debrecen, 
Budapest 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: egyház, temesvári sze-
minárium, debreceni Piarista Gimnázium, buda-
pesti Család és Iskola képes folyóirat 
Életútleírás: 1862–1870 között a temesvári Pia-
rista Gimnázium diákja volt. Mint csanádi kis-
pap teológiai tanulmányait a bécsi Pazmaneum-
ban és az Augustineumban végezte, ahol 1876-
ban a teológia doktorává avatták. 1875-ben pap-
pá szentelték. 1876–82 között a temesvári sze-
minárium teológiatanára volt, 1882-ben tanulmá-
nyi felügyelőként tevékenykedett a Központi Pap-
nevelő Intézetnél. 1889-ben miniszteri tanácsos 
és címzetes apát volt a Vallás– és Közoktatási 
Minisztériumban, 1890-ben elnyerte a váradi káp-
talan irodalmi stallumát, 1892 elején makáriai vá-
lasztott püspök, majd a váradi káptalan kispré-
postjaként debreceni városplébános. Nagy része 
volt a debreceni Piarista Gimnázium felvirágzá-
sában. A Svetits Intézetbe telepítette le a Miasz-
szonyunkról nevezett iskolanővéreket.  

Gondoskodása kiterjedt a város szociális hely-
zetének megjavítására, tanúsága ennek a róla el-
nevezett Wolafka-telep létesítése. 1883–1886 kö-
zött Budapesten a kéthetenkénti Család és Isko-
la képes folyóirat szerkesztője. 1877–1879 között 
a temesvári Landbote politikai hetilap szerkesz-
tője volt. 
Fő művei: Reflexiók XIII. Leó p. őszentsége 1879. 
aug. 4. kibocsátott „Aeterni patris” ap. körlevelére. 
Budapest, 1882. A hazafiság erénye a katolikus egy-
házban. Budapest, 1883. Két Szt István napi beszéde 
Bécsben. Bécs, 1886, 1887. 
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253. WOLF, Johann 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Cím/rang: dr. 
Születési hely: Bolzano (Dél-Tirol) 
Születési év: 1905 
Halálozási hely: Temesvár 
Halálozási idő: 1982 
Tevékenységi terület: tudomány 
Szakma/beosztás: iskolatörténész, nyelvtudós, tan-
felügyelő, egyetemi docens 
Tudományos fokozat: 1936 a filozófia doktora 
Tagság: a temesvári Német Színház művészeti ta-
nácsának tagja 
Iskolák – helységek: Marburg/Lahn, Bécs, Temes-
vár, Pozsony 
Iskolák – intézmények: temesvári Német Reálgim-
názium, temesvári Német Katolikus Tanítókép-
ző, Marburg/Lahn egyetem, Bécs egyetem 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: temesvári tanítóképző 
(Banatia), Prinz-Eugen iskola, temesvári Német 
Tanítóképző, temesvári egyetem 
Életútleírás: iskolai tanulmányait Bécsben és Po-
zsonyban végezte. 1919–1920-ban magántanuló  
a temesvári Német Reálgimnáziumban. 1920 és 
1924 között a temesvári Német Katolikus Taní-
tóképző diákja volt. 1925–1926 között ösztöndí-
jas Marburg/Lahn egyetemén. 1930–1934 között 
a Bécsi Egyetemen pedagógiát, matematikát, filo-
zófiát és pszichológiát tanult. Tanulmányai befeje-
zése után 1926–1930-ig pedagógus volt a temes-
vári Banatia Tanítóképzőben. 1937–1944 között 
pedagógus volt a temesvári tanítóképzőben. 1941 
és 1944 között filozófiatanár a Banatiában, majd 
a Prinz-Eugen iskolában. 1945–1946-ban orosz 
hadifogságban volt, hazajött a családjához Te-
mesvárra. 1949–1957 a temesvári Német Taní-
tóképzőben matematika-, pedagógia-, pszicho-
lógiatanár. Asszisztens a temesvári egyetemen. 
1958–1966 között docens 
Fő művei: 1953–1973 között a temesvári Német 
Színház művészeti tanácsának tagja. 1955-ben a 
német tanítókért felelős tanfelügyelő volt a Bán-
ságban. Művei: Das Schulwesen des Temeswarer Ba-
nats im 18 Jahrhundert (disszertáció), Wie kamen 
im 18. Jahrhundert deutsche Kolonisten ins Banat? 1973. 
Germanistische Studien in Rumänien bis zum Jahr 1944. 
1976; Einführung in die deutsche Philologie. Kleine Ba-
nater Mundartenkunde. 

254. WOLF, Michael 

 
Születési hely: Billéd 
Születési év: 1901 
Tevékenységi terület: technika 
Szakma/beosztás: építész, építőmester 
Iskolák – helységek: Temesvár, Budapest, Stuttgart 
Iskolák – intézmények: temesvári Reáliskola, építé-
szet Budapest, stuttgarti Műszaki Főiskola 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Bukarest, Du-
na-csatorna, Konstanca, Predeal, Resicabánya 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: temesvári önálló épí-
tészi iroda 
Életútleírás: 1912–1920 között a temesvári Reál-
iskola diákja volt. 1920–1922-ig építészeti tanul-
mányokat folytatott Budapesten. 1922–1926 kö-
zött stuttgarti Műszaki Főiskolán tanult tovább. 
1929–1945 között Temesváron dolgozott, elő-
ször apja cégében, majd 1931-től önálló építészi 
irodát nyitott a Lloyd soron. 1945 után Bukarest, 
Duna-csatorna, Konstanca, Predeal, Resicabánya, 
Temesvár. 1963-ban kivándorolt az NSZK-ba. 
Fő művei: Több mint 100 lakóházat és intézményt 
épített, pl. a Notre-Dame új épülete a Józsefvá-
rosban, a Német Ház. 

 
255. WÜNSCHE, Julius Camillo 

 
Születési hely: Tarnowa 
Születési év: 1869 
Halálozási hely: Temesrékás 
Halálozási idő: 1955 
Tevékenységi terület: közélet 
Szakma/beosztás: főesperes és tiszteletbeli kano-
nok volt 
Iskolák – helységek: Temesvár 
Iskolák – intézmények: temesvári Teológia 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesvár, Lippa, Csák, 
Temesrékas 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: egyház 
Életútleírás: 1890–94 között a temesvári Teológi-
án tanult. 1894-ben pappá szentelték. 1894–1903 
között káplánként dolgozott a temesvári Gyár-
városban, Lippán, Csákon. 1928–1955 között Te-
mesrékáson volt lelkipásztor. 1928–1940-ig es-
peres. 1937-ben szörényi főesperes lett. 1938-tól a 
temesi püspökség tiszteletbeli kanonokaként te-
vékenykedett. 
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256. YBL Lajos 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Születési hely: Budapest 
Születési év: 1855 
Halálozási hely: Budapest 
Halálozási idő: 1934 
Tevékenységi terület: technika 
Szakma/beosztás: építész 
Tagság: bécsi Tudományos Akadémia tagja 
Iskolák – helységek: Szeged, Temesvár, Budapest, 
Bécs, Stuttgart 
Iskolák – intézmények: Piarista Gimnázium Szeged, 
Piarista Gimnázium Temesvár, filozófia Budapest, 
bécsi egyetem, stuttgarti egyetem 
Helység(ek) – ahol alkotott: Temesváron, Kolozsvá-
ron, Kecskeméten és Nagykanizsán 
Intézmény(ek) – ahol alkotott: iskolák, temesvári Pia-
rista Gimnázim, kolozsvári gimnázium, saját ter-
vezőiroda 

Életútleírás: Tanulmányait Bécsben és Stuttgart-
ban végezte. Először nagybátyja, Miklós műter-
mében gyakorolt, majd tervezőirodájában temp-
lomok, középületek, bérpaloták, villák tervezésé-
vel foglalkozott.  

Beszélt németül, magyarul, oroszul, spanyolul, 
hollandul, svédül, olaszul és franciául. 1876-tól a 
piarista rend tagja volt, 1883-ban pappá szentel-
ték, 1890–1900 között a temesvári Piarista Gim-
náziumban tanított, de Kolozsváron, Kecskemé-
ten, Nagykanizsán is oktatott. Halálakor a Ko-
lozsvári Gimnázium igazgatója. 
Fő művei: iskolaigazgatóként dolgozott, 8 nyelven 
beszélt. Ismertebb munkái közé tartozik a hód-
mezővásárhelyi városháza, a temesvári Millenniu-
mi-templom, a gimnázium és gyermekmenhely, a 
kórház, a selmecbányai gimnázium, a felsorolta-
kon kívül budapesti bérházak is az ő nevéhez 
fűződnek. 
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A személyiségek névmutatója 

A lista a Kislexikonban szereplő személyiségeket so-

rolja fel, illetve azt, hogy hányadik oldalon olvashat-

nak róluk. 

A  ACZEL, Otto 49 

 AMBRÓZY Andor (Vetter Andor) 49 

B  BARBU, Filaret 49 

 BALLENEGGER Róbert 50 

 BĂRGLĂZAN, Aurel 50 

 BEKE Zoltán 50 

 BITTENBINDER, Franz 51 

 BLASKOVICS, Adalbert 51 

 BLASKOVICS, Franz 51 

 BOBOC, Nicolae 51 

 BODROSSY Félix 52 

 BRAUN Dezső 52 

 BRAUN, Johann Bruno 53 

 BROSCH-AARENAU, Theodor von 53 

 BÜCHL Antal 53 

 BÜCHL, Robert 53 

 BUCHMANN Károly 54 

 BUDING, Franz 54 

C COCHECI, Vasile 54 

 CORNEA-IONESCU, Alma 55 

 CREŢU, Vasile Tudor 55 

 CRIŞAN, Ion 55 

 CUTEANU, Eugen 55 

CS  CSATÁRY Miklós 56  

D  DEBRECZENI István 56 

 DÉCHY Mór 57 

 DÉZNAI Viktor 57 

 DICK, Josef 58 

 DJORDJEVIĆ, Petar/Perica 58 

 DOBAY István 58 

 DRĂGOI, Sabin 59 

E ENDRESZ György 59 

 EVSEEV, Ivan 60 

F FÁBIÁN Ferenc 60 

 FALB Gyula 60 

 FASCHING Antal 61 

 FERCH, Andreas 61 

 FERCH, Matthias 61 

 FIEDLER István 62 

 FISCHER Nicolaus 62 

 FLEISCHER Ezra 62 

 FODOR József 63 

 FRANÇOIS, André (FARKAS André) 63 

 FREUND Leó 64 

 FRIGYÉR Iván 64 

 FÜREDI László 64 

G GAITH, Rudolf 65 

 GALLAS Nándor 65 

 GEML József 66 

 GERGELY Béla 66 

 GERSTENENGST, Josef 66 

 GRÖGER, Franz 67 

 GROSZ József 67 

GY GYŐRI Emil 67 

H HALSDORFER, Nikolaus 67 

 HART, Karl 68 

 HÉBER János 68 

 HORGER Antal 68 

 HÖCKL, Anton 69 

 HODÁCS Ágoston 69 

 HÖFER István 70 

 HROMADKA, Norbert 70 

 HUMML, Johann 70 

I IJAC, Vasile 70 

 ILIN, Sava 71 

 JÁROSY Dezső 71 

J JUHL Mór 71 

K KABOS Ármin 72 

 KÁPLÁR Mihály 72 

 KAPUSY Antal 72 

 KARL, Josef 73 

 KAUSCH, Michael 73 

 KAZINCZY János Antal 74 

 KEIN, Otto 74 

 KELLER, Stefan 75 

 KERÉNYI Károly 75 

 KLEE, Hermann 76 

 KLEIN, Franz 76 

 KLINGLER, Friedrich 76 

 KLUGESHERZ, Lorenz 77 

 KOSTIĆ, Petar 77 
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 KORNER, Josef 77 

 KÓS Károly 78 

 KOSTYÁL István 79 

 KOVÁTS Sándor 79 

 KÖNIG Frigyes 79 

 KRAMP, Johann 80 

 KRÄUTER, Franz 80 

 KRAYER Elemér 81 

 KRAYER, Josef Ignaz Balthasar 81 

 KREBSZ Iván 81 

 KREILING, Eduard 81 

 ifj. KREMMER, Josef 82 

 KREMPER-FACKNER Hildegard 82 

 KRISTÓF-KRAUSZ Albert 82 

 KRISTÓFCSÁK Gyula 83 

 KUN Endre 83 

 KUNCZ Jenő 83 

 KURTÁG György 84 

L LAMMERT, Adam Anton Emmerich 84 

 LAMOTH, Julius 85 

 LAMOTH, Peter 85 

 LANG Aladár József 85 

 LÁSZLÓ Árpád 86 

 LICHTSCHEINDL Géza 86 

 LINDER, Hans (Johann) 86 

 LINSTER, Josef Rudolf Ludwig 86 

 LOECHNER, Johann 87 

 LOVAS Péter 87 

M MAGYARY Pál 88 

 MANOEUVRE Peter 88 

 MÁRKI Alpár 88 

 MARTIN, Aurelius 89 

 MAURUS Peter 89 

 MAY, Johann 89 

 MAYER, Johann Baptist 89 

 MAYER, Josef 90 

 MAYER, Karl 90 

 MEININGER Peter 90 

 MÉRŐ Rezső 90 

 METZ, Alfred 91 

 METZGER Márton 91 

 MIKLOSI, Corneliu 92 

 MOKKA, Johann (Hans) 92 

 MÜHLE Árpád 92 

 MÜHLE Ernő 93 

 MÜLLER Jenő 93 

 MÜLLER Vilma 93 

N NĂDĂŞAN, Ştefan 94 

 NÉMETH József György 94 

 NEUMANN Adalbert 94 

 NEUMANN, Ernest 94 

 NEUMANN Mária 95 

 NISCHBACH József 95 

 NOLL, Franz 96 

 NOVAK Rudolf 96 

 NÜSZL László 96 

O OBERT, Eduard Peter Philipp 97 

 OCHSENFELD, Wendelin 97 

 OLAJOS József 97 

 OPRENDEK, Bernhard 97 

 ORGONÁS András 98 

 OSWALD, Johann 98 

 ÖSTERREICHER-PÁLFFY György 98 

P PACHA Ágoston 99 

 PACHA István 99 

 PAGER Imre 100 

 PATZNER István 100 

 PAULI, Nikolaus 100 

 PAUSZ Robert 101 

 PFAFF Erich 101 

 PLESZ József 101 

 POPA, Mircea 101 

 PROHÁSZKA Eduárd 102 

 PROHÁSZKA Oszkár 102 

 PROHÁSZKA Viktor 102 

R  RABONG, Johann 103 

 RABONG, Katharina Maria Alexandra 103 

 RABONG Michael 103 

 RADÓ Ferenc 103 

 RAUSCHAN, Ioona 104 

 RECH Károly Géza 104 

 REIBEL Mihály 104 

 REICHEL József 105 

 REINHOLZ, Stefan 105 

 REINLEIN, Josef 106 

 REISZER Anton 106 

 RÉTHY Imre 106 

 REUTER, Nikolaus-Nicolae 106 

 RIESS, Josef 107 

 ROTSCHINK, Anton 107 

 RÖRICH, Johann 107 

S SĂLĂGEAN, Traian Lorin 107 

 SALLÓ Ervin 108 

 SCHÄFFER, Emmerich 108 

 SCHATI, Irmgard 108 

 SCHATI, Rudolf 109 

 SCHICHT, Adam 109 

 SCHIFF Béla 109 

 SCHIFF, Peter V. 110 

 SCHILLER, Erwin 110 

 SCHILLER, Matthias 111 
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 SCHIRA, Andreas 111 

 SCHMIDT, Hansi (Hans-Günther) 111 

 SCHMIDT, Johann 111 

 SCHMIDT, Josef 112 

 SCHMIDT, Josef 112 

 SCHMIDT, József 112 

 SCHMIDT, Nikolaus 113 

 SCHMITZER, Jakob 113 

 SCHNEIDER, Eduard 113 

 SCHÖNBERGER, Josef 113 

 SCHORK, Matthias 114 

 SCHUCH, Johann 114 

 SCHULTER, Anton 114 

 SCHÜTT, Nikolaus 115 

 SCHÜTZ, Blasius 115 

 SCHWEITZER, Aloysius 115 

 SCMITZ, Franz 115 

 SEMLER, Georg Augustin 116 

 SKARPA, Josepf 116 

 SPAHL, Wilhelm 116 

 SPETH, Karl 116 

 STEINER Béla 117 

 STEINER Rudolf 117 

 STEFAN, Josef 117 

 STOIANOV, Petru 117 

 STOICA, Johann Geysa 118 

 STÜRMER, Franz 118 

 STÜRMER, Julius 118 

 SULYOK István 119 

 SURLAŞIU, Lucian 119 

SZ SZANA-SILBERSTEIN Sándor 120 

 SZANA-SILBERSTEIN Zsigmond 120 

 SZÁNTHÓ Geyza 120 

 SZÉKELY László 121 

 SZENTKLÁRAY Jenő 121 

T TÄNZER Ernő 122 

 TENGLER, Johann 122 

 TERPINSZKY Vilmos 123 

 TORÓ Tibor 123 

 TRĂILESCU, Cornel 124 

U UNGUREANU, Emanoil 124 

 UNTERREINER József 124 

 UNTERWEGER, Lothar 124 

V VALENTIN, Anton 125 

 VÁMOS Zoltán 125 

 VÁRADY Lipót Árpád 126 

 VARGITS Imre 127 

 VOGL, Imre 127 

 VOLK, Michael 127 

 VUCHETICH István 127 

W  WALLETH, Anton 128 

 WALLETH, Matthias 128 

 WALTER, Johann 128 

 WALTNER József 129 

 WEBER, Matthias 129 

 WEGLING, Johann 130 

 WEISS, Feodor 130 

 WEISS, Julian 130 

 WEISSMÜLLER, Johnny (Peter Johann) 130 

 WENDEL, id. Johann 131 

 WENDEL, ifj. Johann 131 

 WERESCH, Johann-Hans 132 

 WESZTERMAYER Vidor 132 

 WETZER Rudolf 132 

 WETZL György 133 

 WILHELM, Jakob 133 

 WILLJUNG, Michael 133 

 WISST László 134 

 WITTJE-WITTYE, József 134 

 WOLAFKA Nándor 134 

 WOLF, Johann 135 

 WOLF, Michael 135 

 WÜNSCHE, Julius Camillo 135 

Y YBL Lajos 136 



 



 



 


