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Ábrahám Dezső dr. (pattantyús), a 

szegedi ellenforradalmi kormány volt 
miniszterelnöke. 1875 július 9-én szüle-
tett Debrecenben. Középiskoláit Debre-
cenben, az egyetemet Budapesten vé-
gezte s itt avatták jogi doktorrá. 
Az ügyvédi oklevél megszerzése után 
Debrecenben nyitott ügyvédi irodát. 
Már fiatal ügyvéd korában részt 
vett a függetlenségi és 48-as párt 
életében. 1906-ban a karcagi választó-
kerület képviselőjévé választotta. Ek-
kor Justh Gyula pártjához csatlako-
zott. 1910-ben újból elnyerte régi kerü-
lete mandátumát. A háború alatt kato-
nai szolgálatot teljesített és vitéz 
magatartásáért kitüntetést is kapott. A 
parlamenti ülésszakokra őt is szabad-
ságolták és a Házban többször tiltako-
zott a háború meghosszabbítása ellen. 
1918 októberében Batthyány Tivadar-
ral, Lovászy Mártonnal és Hock János-
sal a nemzeti tanácsban működött, 
majd részt vett a románokkal Aradon 
folytatott tárgyalásokon, ahova a kor-
mány mint főmegbizottat, Jászi Osz-
kárt küldte ki. Mikor a román politi-
kusokkal nem tudtak megegyezni, — 
Ábrahám Dezső szerint •— Jászi Osz-
kár kijelentette, hogy ha Románia és 
az entente nem enged követelésébő l 
akkor majd Oroszország felé orientá -
lódunk. Ezt a nyilatkozatot a magyar 
kiküldöttek nagy többsége helytelení-
tette. A Károlyi-kormány később igaz-
ságügyi államtitkárrá nevezte ki, de 
mikor látta, hogy a politikai irányzat 
balfelé halad, lemondott tisztségéről. 
A kommün alatt menekülni volt kényte-
len s több heti bujdosás után Zá-
grábba került, ahol katonai ellen-
őrzés aíá vették, majd a francia 
katonaság segítségével Szegedre ment. 
Itt Zichy Aladár gróf és P. Zad- ^ 
ravetz István püspök segítségével " 
megalakították a nen^eti hadsereg 
szervező bizottságát. Mikor a hadsereg 
létszáma pár ezerre emelkedett, azt 

akarták, hogy a franciá k a vörösök el-
leni frontvonalukból egy kis szakaszt 
adjanak á t a nemzeti hadseregnek, de 
ezt a törekvésüket nem tudtá k elérni. 
Károlyi Gyula gróf, akkori szegedi mi-
niszterelnök és kormánya látva, hogy a 
megszálló francia parancsnoksá g bi-
zalmá t nem tudja megnyerni, lemon-
dott s ekkor (1919 július) ő alakította 
meg a második kormányt, melynek tag-
jai voltak: Ballá Aladár, Teleki Pá l 
gróf, Belitska Sándor, Varjassy Lajos, 
Dömötör Mihály és Pálmay Lajos. Kor-
mánya nemzeti bizottmányt hivott ösz-
sze, amelynek elnöke Zichy Aladá r 
gróf volt. A kommün bukása utá n Hu-
szár Károly kabinetjében több hóna-
pon keresztül működött mint belügyi ál-
lamtitkár. Azóta a politikában nem sze-
repelt. 

Aigner Károly dr. főispán. 1884 
máj. 27-én született Szegeden. A gim-
náziumot Szegeden végezte el, jogi ta-
nulmányait előbb Budapesten, majd 

Kolozsvárott folytatta 
s ott is avattá k jogi 
doktorrá . Az ügyvédi 
diplomát Marosvásár-
helyen nyerte el. 10 
évig gyakorló ügyvéd 
volt Szegeden s a há-
ború alatt ugyanott a 
honvédkerületi pa-
rancsnokságná l telje-

sített szolgálatot. 1919-ben nagy tevé-
kenységet fejtett ki a szegedi ellenfor-
radalom megszervezésében s a sze-
gedi nemzeti kormány alatt több bi-
zottság munkájában vett részt. Zichy 
Aladár gróffal községről-községre járt, 
hogy az akkori hadseregbe katonákat 
toborozzanak. Lakásá n gyüítek össze a 
nemzeti kormány tagjai és az akkori 
politikai élet vezérei, ha bizalmas ta-
nácskozásokat akartak folytatni. 1920 
májusáig nem vállalt semmiféle állást, 
akkor a Simonyi-Semadam kormány 
meghívta, hogy vállalja el a szegedi 
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kormánybiztos-főispánságot. Azóta ál-
landóan Szeged város főispánja s ki-
váló munkássága elismeréséül a kor-
mányzó 1926-ban a II. oszt. magyar ér-
demkeresztet a csillaggal adományozta 
részére. A szegedi főispánság mellett 
1922-ben néhány hónapig Csongrád vár-
megye, 1923-tól'kezdve pedig három és 
fél évig Hódmezővásárhely főispánja 
is volt. 

Albrecht királyi herceg, a felsőház 
tagja. 1897-ben született Pozsonyban. 
Frigyes királyi herceg és Croy-Dülmen 
Izabella hercegnő fia. Pozsonyban ne-

velkedett s ugyanott 
vizsgázott magyar is-
kolákban. A gimná-
ziumi érettségi utá n 
katonai tanulmányo-
kat végzett és 1916-
ban hadnagy lett a va-
dászoknál. Harctéri 
szolgálatának nagyobb 
részét az olasz fron-

ton teljesítette s több ütközetben ki-
tüntette magát, amiért számos elisme-
résben is részesült. 1918 tavaszá n ne-
vezték ki főhadnaggyá . Az összeomlás 
után rövid időre tescheni, majd ma-
gyaróvári birtokára vonult vissza, ké-
sőbb pedig követte atyjá t Svájcba, ahol 
azonnal felvette az érintkezést a vörös-
uralom megdöntésén fáradozó magyar 
ellenforradalmi körökkel. A diktatúra 
bukása utá n hazatért s a magyaróvári 
gazdasági akadémiá t végezte el. Ez idő 
alatt rendkívüli közvetetlenséggel vett 
részt a gazdász ifjúság egyesületi éle-
tében s mint az egyesületek védője, erő-
teljesen támogatta működésüket. Az 
akadémia elvégzése óta Budapesten él 
és buzgó munkása majdnem minden ha-
zafias és jótékonysági mozgalomnak. 
Védője a Vörös Kereszt Egyesületnek, 
amelynek működését a legnehezebb vi-
szonyok között fellendítette s amelyet 
az ifjúság bevonásával jelentősen ki-
bővített. Védnöke az Országos Gyer-
mekvédő Ligának és a Cserkész Szövet-
ségnek is. 

Áldásy József dr., h. államtitkár. 
1873 nov. 26-án született Budapesten. 
Középiskoláit és egyetemi tanulmányait 
Budapesten végezte és itt is avattá k 
doktorrá. 1897-ben lépett állami szolgá-

Bácsmegyében. 

latba. Nyolc esztendeig a belügyminisz-
térium különböző rendőri osztályaiban 
működött, majd 1906-ban referensi mi-
nőségben a kivándorlási osztályba került, 
amelynek ma is vezetője. A kivándor-
lási törvény megalkotásáná l nagy érde-
meket szerzett. 1928-ban nevezték ki h. 
államtitkárrá . A kivándorlók érdeké-
ben rendkívül sokat tett s külföldön 
több otthont létesített számukra. 

Alföldy Béla dr. (nemes-milititsi) 
volt országgyűlési képviselő. 1877-ben 
született Temesvárott. Elemi- és közép-
iskoláit Temesvárott és Budapesten vé-

, , gezte, majd a buda-
pesti tudományegyete-
men szerezte meg az 
orvostudományi dok-
torátust. Huzamo%ahb 
időt töltött Németo*-
szágban, különösen 
Berlinben. 1903-tól 
kezdve, 23 éven á t ha-
tósági orvos volt 

Bácsmegye törvényha-
tósági bizottságának tagja. A szerb 
megszállás idején tanúsított hazafias 
magatartása miatt a szerb hatóságok 
1920-ban kiutasították, amikor úgy-
szólván egész vagyoná t elveszítette. 
1922-ben a bácsalmási kerület nemzet-
gyűlési képviselővé választotta. Az uj 
országgyűlésbe ugyancsak a bácsalmási 
kerület küldötte be az egységes párt 
programmja alapján. A Társadalom 
Biztosító Intézet megalakulása utá n az 
intézet alelnökévé nevezték ki, mire le-
mondott képviselői mandátumáról. 

Álgya-Pap Sándor, altábornagy, ál-
lamtitkár. 1877 ápr. 11-én született 
Aradon. 1897-ben a bécsújhelyi kato-
nai akadémia elvégzése utá n a 12. 

ulánusezredhez osz-
tottá k be hadnagyi 
rangban. A hadiiskola 
elvégzése utá n pedig 
1908-ban vezérkari 
százados lett. A világ-
háború 
vett a 
kárpáti 
majd a nyugati had-

színtérre vezényelték. Közben a-cs. és 
kir. hadügyminisztériumban is teljesí-
tett szolgálatot. 1918-ban, mint a IV. 

alatt részt 
szerbiai és 

harcokban, 
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hadtest vezérkari főnöke az olasz fron-
ton szolgált. 1919—1925-ig József fő-
herceg mellett teljesített szolgálatot, 
azóta pedig altábornagyi rangban a 
honvédelmi minisztériumban, mint ál* 
lamtitká r végzi felelősségteljes mun-
káját. Kiváló érdemeiért több kitünte-
tést .kapott, ezek között a kardokkal dí-
szített Lipót-rend és vaskoronarend lo-
vagkeresztjét. 

Almásy Dénes gróf (zsadányi és tö-
rökszentmiklósi ) , a felsőház tagja. 1863 
márc. 23-án született a békésmegyei 
Kétegyházán. Tanulmányai befejezése 

után nagyobb külföldi 
utakat tett s bejárta 
Európa legnagyobb ré -
szét. Tagja volt a régi 
főrendiháznak, de ak-
tiv politikával soha-
sem foglalkozott. 1891 
óta cs. és kir. kamarás, 
1911-ben pedig meg-
kapta a valóságos 

belső titkos tanácsosi címet. Kiváló 
gazda. Kétegyházi félvértenyészete 
európai hirü . A gazdálkodás mellett 
rendkívül bőkezű karitatí v munkássá -
got fejtett ki. A vitézi rend megalaku-
lásakor elsőnek ajánlott fel 500 hold 
földet vitézi telkek céljaira. A felső-
házba az örökösjogu főrendi családok 
választották be. 

Almásy Imre gróf dr. (zsadányi és 
törökszentmiklósi), a felsőház tagja. 
1868 febr. 1-én született Kétegyházán. 
Jogi tanulmányait Kolozsvárott, Buda-

pesten s Berlinben 
végezte. Tanulmány-
útjai során bejárta 
egész Európá t s négy 
nyelven beszélt. If-
júkora óta élénken 

[ résztvett Szolnok vár-
| megye közéletében. 

1892-ben a diósadi ke-
rület országgyűlési 

képviselőjévé választotta a szabad-
elvű párt programm jávai. 1906-tól 
1909-ig főispánja volt Jász-Nagy-Kun-
Szölnok megyének. Tagja volt a fő-
rendiháznak is mint örökösjogu főrend. 
Kiterjedt irodalmi munkásságot fejtett 
ki a napi- és szaklapok hasábjain, köz-
gazdasági, főként pedig mezőgazdasági 

kérdésekről. Elnöke volt az Országos 
Mezőgazdasági Kamarának, a Tiszán-
túli Mezőgazdasági Kamarának. Ezen-
kívül 27 egyesületben viselt még elnöki 
tisztséget. A Lipót-rend lovagkereszt-
jének, a Vörös Kereszt I. osztályú ér-
demkeresztjének, stb. tulajdonosa. Az 
Országos Mezőgazdasági Kamara vá-
lasztotta be a felsőházba. Meghalt 
1929 januá r 25-én. 

Almásy László dr., országgyűlési kép-
viselő, a képviselőház elnöke. 1869 juli. 
27-én született Jászberényben. Régi ne-
mesi család sarja. Középiskoláit Jászbe-

rényben végezte a jo-
got a budapesti egyete-
men hallgatta, .majd 
ügyvédi oklevelet szer-
zett. Előbb a szolnoki 
törvényszéken mű-
ködött, azutá n Jász-

I b e r é n y b e n tiszti fő-
ügyésszé, 1897-ben pe-
dig polgármesterré vá-

lasztották meg, de ezt a tisztsé-
get nem fogadta el. A háború alatt 
a losonci megfigyelő állomás minisz-
teri biztosa volt s mint ilyent a Ferenc 
József-rend tiszti keresztjével és a Vö-
röskereszt hadiékitményes tiszti ke-
resztjével tüntetté k ki. A közélet teré n 
régóta nagy és előkelő szerepet játszik. 
Fővárosi napilapokban, valamint szak-
közlönyökben számos politikai, vala-
mint a közigazgatás és pénzügy kér-
déseiről szóló cikket irt. Tisza Istvá n 
legbensőbb politikai barátaihoz tarto-
zott, tagja volt a nemzeti munkapárt 
intézőbizottságának és Balogh Jenő , 
Hegedűs Lóránt, Herczeg Ferenc, vala-
mint gróf Klebelsberg Kunóval együtt 
vezette a permanens központi iroda 
ügyeit. A régi országgyűlésen a szent-
endrei kerületet képviselte 1910—1918-ig. 
Kerületének polgársága ritka szeretet-
tel és ragaszkodással viseltetik iránta, 
aminek tanúbizonysága az, hogy Tahi-
tótfalu, Visegrád, Pócsmegyer, Kis-
oroszi és Szigetmonostor községek még 
1912-ben díszpolgárukká választottá k 
meg, 1926-ban pedig különösen az ára-
dásokkal kapcsolatos segitőmunkássá -
gáért, Szentendre is csatlakozott az 
előbbi községek elismeréséhez. A Tahi 
és Tahitótfalu között épített Dunahidat 
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róla nevezték el „Almásy hid"-nak. 
Disztagja az Országos Díjnok Egyesü-
letnek, igazgatósági tagja, illetve el-
nöke számos gazdasági és társadalmi 
egyesületnek. A kilencvenes évek vé-
gén elnöke volt a szolnokmegyei szabad-
elvű pártnak. A Jászság, Kis- és Nagy-
kunság redempcionális végrehajtóbi-
zottságának jegyzője. A Kunsá g vi-
szonyairól nagyobb tanulmányt irt. 
Lelkes sportférfiu, aki az 1909-iki sze-
gedi országos vivóversenyen érmet és 
okiratot nyert. A régi országgyűlés a 
delegációba is beküldötte. A munka-
párt megszervezésénél és a választások-
ná l nagy tevékenységet fejtett ki, az 
összes vármegyei helyi szervezetekkel 
folytonosan érintkezésben volt. Igen 
sok választáson segítette győzelemre a 
munkapárti jelölteket. Választási sze-
replései közül nevezetes a Jankovich 
Béla és Beniczky Ödön közötti Ipoly-
sági választá s 1913-ban, amikor élet-
veszedelembe is került Palojta község-
ben. A félrevezetett néptömeg ugyanis 
őt, Sztranyavszky Sándor jelenlegi bel-
ügyi államtitkárt és Soóky volt főszol-
gabíró t megtámadta. A későbbi vádirat 
szerint Sztranyavszkyt több kődobás 
érte és a tömeg fenyegetően vette kö-
rü l őket. Soókyt kővel fejbeütötték s 
az ugyanakkor letepert Sztranyavszkyt 
a földön kövekkel össze-vissza verték, 
ugy, hogy a vér elborította. Almásy 
Sztranyavszkyt védte s amikor ezt há-
rom ember megragadta, ezek egyikét 
vastag botjával fejbeütötte, a reátá -
madó három ember közül egyet balke-
zével ellökött, kettővel szemben pedig 
botjával védekezett. Ekkor Sztra-
nyavszky egyet a karján keresztül lőtt, 
de a másik kettő leütötte ugy, hogy 
agyrázkódással hat hétig feküdt. Al-
másy sérülés nélkül megmenekült. Fő -
tárgyalásra nem került a sor. Még 
mentelmi ügy sem lett belőle, mert a 
képviselők a maguk személyes sérel-
meit nem akartá k az ország szine elé 
vinni. A lovagias ügyekben való sze-
replése általánosan ismert. Majdnem 
minden nevezetes politikai lovagias 
kérdésben szerepelt. Egyebek között se-
géd volt a Beöthy Pá l —Polónyi Dezső 
pisztolypárbajban, Szász Pál—Szmre-
csányi György, Hieronymi—Zboray 

Almásy Pá l gróf 

afférban, Beniczky Ödön—gróf Káro-
lyi Imre, Szilágyi Lajos—gróf Károlyi 
Imre, Windischgrätz Lajos herceg— 
Szávay, Hadik János gróf—Bárczay 
Ferenc, Nagy Sándor— Polónyi Dezső,, 
báró Madarassy, gróf Lónyay, gróf 
Csáky, Urmánczy Nándor, gróf Sztáray ' 
stb. lovagias ügyekben, amelyeknél ál-
láspontja lehetőleg a kiegyenlítés és 
az indokolatlan verekedés kikerülése 
volt. A kommunizmus alatt hat hétig 
fogva volt, majd állandó ellenőrzés 
alatt tartottá k és végül a kivégzendők ' 
listájára tették. A régi országgyűlésen 
igen sürü n felszólalt a választójog, in-
demnitás, polgári törvénykönyv, pénz- _ 
ügyi kérdésekben. Jegyzője volt a Ház-
nak. A gróf Tisza Istvá n emlékbizott-
ságnak jegyzője s e bizottságot az ő 
indítványára alapítottá k meg. ő mon-
dotta Tisza Istvá n felett az első gyász-
beszédet Geszten, a román megszállás 
alatt. Tagja volt a szabadelvű pártnak, 
majd a nemzeti munkapártnak é s a 
nemzeti középpártnak. A második nem-
zetgyűlésre az egységespárt programm-
jával választottá k meg Pomázon. Ε 
nemzetgyűlésnek 1923 nyaráig egyik al-
elnöke volt, majd a fajvédőknek az ι 
egységespártból történt kiválása utá n 
Gömbös helyett ő vette á t a párt ügy-
vezetői teendőit. Ε minőségben rendkí -
vül nagy tevékenységet fejtett ki a párt 
megszervezésében. Ő szervezte a bul-
gá r képviselők magyarországi, vala-
mint a magyar képviselők bulgáriai és 
olaszországi tanulmányútját. Az uj or-
szággyűlésbe is a pomázi kerület kül-
dötte be egyhangú választással. Az 
egységespárt gróf Bethlen István mi-
niszterelnök indítványára egyhangú-
lag választotta meg a párt elnökévé, 
majd Zsitvay Tibornak igazságügymi-
niszterré történt kinevezése utá n a 
képviselőház elnökévé választották 1929 
febr. 7-én. 

Almásy Pál gróf (zsadányi és török-
szentmiklósi), volt főrendiházi tag. 1871 
febr. 21-én született Tiribesen. Tanul-
mányai elvégzése utá n katonai pá-
lyára lépett s a magyar testőrségné l 
szolgált. 1910 novemberében nyert ma-
gyar grófi méltóságot. Cs. és kir. ka-
marás. 
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Almásy Sándor, főispán, 1874 nov. 
10-én született Jászberényben. Középis-
kolai tanulmányait szülővárosában, · a 
jogot Budapesten végezte. 1898-ban vá-

lasztották meg szolgabí-
rónak, 1906-ban lett fő-
szolgabíró. A háború 
alatt kinevezték So-
mogy, Baranya, Vas, 
Sopron, Mosón, Győr, 
Komárom és Nyitra 
vármegyék miniszteri 
biztosává, később újra 
elfoglalta a pomázi já-

rás főszolgabírói székét. A kommün alatt 
hetekig fogva tartották mint túszt. 
1919-ben kinevezték Heves, Hont és 
Nógrád vármegyék ker. kormánybizto-
sává, 1921-ben Nyugat-Magyarország 
ker. kormánybiztosa lett, azután Bihar-
vármegye főispánjává, később pedig 
Jász-Nagy-Kun-Szolnok vármegye főis-
pánjává nevezték ki. Szolnok város fej-
lesztése körül elévülhetetlen érdemeket 
szerzett, s ennek elismeréséül magas ki-
tüntetésben is részesült. 

Almay Olivér, volt országgyűlési 
képviselő. 1875 máj. 12-én született Al-
csillen, Aradmegyében. Középiskolái 
elvégzése utá n a magyaróvári gazdasági 
akadémián szerzett oklevelet, azutá n 
birtokán gazdálkodott. 1910-ben a jó-
száshelyi (Aradvm.) kerület mandátumát 
nyerte el munkapárti programmal. 

Ambrózy Gyula gróf fsédeni és reme-
tei), koronaőr, a felsőház tagja. 1872 
okt. 4-én született Bécsben. A középis-
kolát Temesvárott végezte, a jogot pe-
dig a kecskeméti jogakadémián hall-
gatta s ugyanitt tette le az államvizs-
gát. Ezután temesremetei birtokán gaz-
dálkodott s élénk részt vett a várme-
gyei, valamint a gazdasági életben. Kü-
lönösen a Magyar Mezőgazdák Szövet-
kezetében vitt vezetőszerepet. A régi 
szabadelvű párt politikai mozgalmai-
ban ugyancsak résztvett, később pedig 
Tisza István gróf irányához csatlako-
zott s Tiszának mindvégig egyik leg-
bensőbb embere s törekvéseinek a fő-
rendiházban legnagyobb hive volt. 
1916-ban az országgyűlés egyakarat-
tal választotta meg koronaőrré, az el-
hunyt Wesselényi Miklós báró helyére. 
Koronaőr társa Széchenyi Béla gróf 

1918 decemberben elhunyt, ugy hogy a 
Szent Korona biztonságának egész fe-
lelőssége az ő vállára hárult a ké t for-
radalom válságos mozgalmai közepette.' 
Példátlanul súlyos feladatá t rendkívü l 
ügyesen hajtotta végre s a kommuniz-
mus szörnyű napjaiban egykori kor-
repetitora, Láday István szovjet-népbiz-
tos segítségével védte meg az elrablás-
tól vagy megsemmisítéstől a nemzet 
legféltettebb kincsét. A Szent Korona 
történetérő l egyébként értékes tanul-
mányt is irt, mely sok tekintetben kút-
főként szolgál a historikusok számára. 

Ambrózy Lajos gróf (sédeni és reme-
tei), rendkívüli követ és meghatalmazott 
miniszter, volt főrendházi tag. 1868 
febr. 13-án született Bécsben. Tanul-
mányait is Bécsben végezte el. 1894-
ben a konstantinápolyi konzulátushoz 
nevezték ki, később Belgrádban, Bu-
karestben, Washingtonban és más kö-
vetségeknél működött. Közben a közös 
külügyminisztériumban is teljesített 
szolgálatot. A forradalmak utá n átlé -
pett a magyar külügyminisztérium 
szolgálatába. Jelenleg a bécsi kir. kö-
vetség vezetője. 

Ambrózy-Migazzi István gróf, a fő-
rendihá z volt tagja. 1869 márc. 5-én 
született Nizzában. Egyetemi tanulmá -
nyai befejezése után Barsmegyében, 
Malonyán gazdálkodott. Nagy tevé-
kenységet fejtett ki a Felsőmagyaror-
szági Közművelődési Egyesületben. Az 
1920. évi nemzetgyűlési választáson a 
felső-eőri kerület mandátumá t nyerte 
el a Keresztény Nemzeti Egyesülés 
pártjának programmjávai. 

Ambrus Sándor (váradvelencei), a fel-
sőház tagja. 1863 jan. 26-án született 
Gyulán. Középiskolái elvégzése utá n 
Budapesten hallgatta a jogot, ezután 
Békés vármegye szolgálatába lépett s 

végig futva a _ me-
gyei tisztviselő i rang-
létrán, alispá n lett és 
tiz évig szolgálta a 
megyéjét e minőség-
ben. 1916-ban a Tisza-
kormány főispánná 
nevezte ki. A felső-
házba Békés várme-
gye törvényhatósága 

küldötte be. Meghalt 1927 május 9-én, 
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Áment Ferenc, volt nemzetgyűlési 
képviselő. 1888-ban született Eleken, 
Aradmegyében. Tanulmányai elvégzése 
utá n Bánátban levő birtokán gazdál-
kodott. A világháború t végig küzdötte, 
mint tüzértiszt. Az első nemzetgyű-
lésbe az ereki kerület küldötte be ke-
resztény párti programmal. 

Andaházi-Kasnya Béla, volt nemzet-
gyűlési képviselő. 1888 nov. 16-án szü-
letett Budapesten. A középiskola el-
végzése után az iparművészeti főis-

kolán tanult, majd a 
Scuola Libera-t vé-
gezte el. Festményei 
és rajzai a Képzőmű-
vészeti Társulat és 
Nemzeti Szalon kiállí -
tásain szerepeltek. A 
háború alatt tart. fő-
hadnagyi rangban tel-

jesített szolgálatot. 
Kétszer sebesült meg. Az első nem-
zetgyűlésbe a mindszenti (Csongrád 
vm.) kerület küldte be a Magyaror-
szági Munkáspárt programmjával. 
Mandátuma lejárta utá n visszavonult 
a politikától s kizárólag a festészetnek 
él. Szép sikereket aratott képeivel kül-
földön, főként Parisban. Ő rendezte a 
francia festők kiállításait Algírban és 
Tuniszban. 

4"" Andrássy Géza gróf (csikszentkirályi 
és krasznahorkai), a felsőház tagja. 
1857. jul. 23-án született Budapesten. 
Genfben és Budapesten végezte jogi ta-

nulmányait. Önkéntesi 
éve leszolgálása után 
ténylegesitette magá t s 
mint huszárhadnagy 
három éven á t teljesí-
tett szolgálatot. 1881-
ben hatodmagával nem-

zetgazdasági tanul-
mányutat tett Ame-
rikában. A törvényho-

zásnak elsőizben 1891-ben lett tag-
ja, amikor a rozsnyói kerület el-
hunyt atyja, Andrássy Manó gróf 
helyére választotta meg képviselő-
jévé. Ε kerületet 1897-ig képviselte, ek-
kor önként letette mandátumát, mert 
mint terjedelmes vasmüvek tulajdonosa, 
némileg szerződéses viszonyban volt az 
állammal. Nemsokára azonban vasmüveit 

eladta s ekkor a nagymihályi kerület 
választotta meg. 1910-ben újból a rozs-
nyói kerület mandátumát nyerte el. A 
szabadelvű párt hive volt, innen azon-
ban Tisza István gróf első miniszterel-
nöksége idején kilépett s előbb a disz-
szidensekhez, majd az alkotmány párt-
hoz csatlakozott s részt vett a Khuen-
Héderváry-, Lukács- és Tisza-kormányok 
elleni küzdelmekben. A régi főrendiház-
nak örökös jogú tagja volt. 1908-ban 
lett valóságos belső titkos tanácsos. 
1885. óta cs. és kir. kamarás. A háború 
kitörésekor magas kora ellenére is ön-
ként jelentkezett s mint az önkéntes 
automobil-Osztagok parancsnoka ezre-
desi rangban teljesített szolgálatot. Is-
mert sportférfiu, az atlétika minden 
ágában működött. Ő szervezte meg a cs. 
és kir. vitorlázórajt, amelynek contre-
commodoreja volt. Elnöke volt sokáig a 
Magyar Athlétikai Clubnak és a Nem-
zeti Lovardának; később nagy ünnepsé-
gek között diszelnökükké választották e 
testületek. A felsőházba az örökös jogú 
főrendi családok választották be. 

"*y~A.ndrássy Gyula gróf* (csikszentkirá-
lyi és krasznahorkai), id. Andrássy 
Gyula gróf és Kendeffy Katinka grófnő 
második fia, született Tőketerebesen, 

1860 jun. 30-án. Mi-
után jogi tanulmányait 
elvégezte, a diplomáciai, 
pályára lépett és mint 
attaché Konstantiná-
polyban és Berlinben 
teljesített szolgálatot. 
Csakhamar kivált a 
diplomácia kötelékéből 
és 1885-ben szabadelvű 

párti programmal képviselőnek válasz-
tatta magát. A parlamentben első fel-
szólalásaiban leginkább a honvéde-
lem kérdéseit tárgyalta s egyideig a 
honvédelmi minisztérium költségvetésé-
nek előadója volt. A szabadelvű pártban 
mindig nagyobb tekintélyre tett szert, 
ugy, hogy 1892-ben a belügyminiszté-
riumi államtitkárságot, 1894 jun. 10-én 
pedig a Wekerle-koraiányban a király 
személye körüli miniszterséget ruházták 
rá, mely utóbbi állásában igen jelenté-

* Gróf Andrássy Gyulától néhány héttel halála 
előtt kaptuk ezt az önéletrajzot, amelyet szósze-
rinti szövegben közlünk. A szerk. 
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kény szerepet játszott az egyházpolitikai 
reformok létesítése körül. Politikai mű-
ködése mellett beható történeti és köz-
jogi tanulmányokat végzett, melyeknek 
első eredményéként 1896-ban kiadta „Az 
1867-i kiegyezés" cimü művét, mely tu-
dományos és politikai körökben nagy fi-
gyelmet ébresztett s melyet az Akadémia 
a Bródy-féle díjjal koszorúzott meg. A 
politikai életben aktívabb tevékenységet 
csak a Bánffy-kormány ellen megindí-
tott obstrukció alkalmával fejtett ki, mi-
kor az úgynevezett „Tisza lex" miatt a 
disszidensek élén elhagyta a szabadelvű 
pártot (1898 december), hová csak a 
Széli-kormány megalakulásakor lépett 
vissza. 1899 szeptemberben a király a 
titkos tanácsosságot adományozta neki. 
Az ezutáni nyugodtabb parlamenti élet 
alatt ismét főleg történetírói és publi-
cisztikai munkákkal foglalkozott és 
1901-ben kiadta nagy összefoglaló törté-
neti művének első kötetét, „A magyar 
állam fenmaradásának és alkotmányos 
szabadságának okai" címmel, melyet az 
Akadémia nagy dijával tüntetett ki. 
Nemsokára rá megjelent a második kö-
tet is. Az Akadémia már 1898 májusá-
ban levelező, 1904-ben pedig rendes tag-
jai közé választotta. Tudományos műkö-
dése mellett állandó meleg figyelemmel 
foglalkozott a képzőművészetekkel és je-
lenleg is mindkét művészeti társaságnak 
(Képzőművészeti Társaság és Nemzeti 
szalon) elnöke. A Széli-kormány bukása 
után mindinkább a politikai élet előte-
rébe került. 1903 nyarán elnöke volt an-
nak a parlamenti bizottságnak, melyet a 
képviselőház a Khuen Héderváry-kor-
mány vizsgálására kiküldött. Tagja volt 
a kilences bizottságnak, melynek pro-
grammkészitő tárgyalásain tevékeny 
részt vett és támogatta az e programm 
alapján megalakult Tisza-kormányt. Az 
ellenzék obstrukcióját, de a többség erő-
szakos rendszabályait is elítélte és az 
1904. nov. 18-iki események következté-
ben kilépett a szabadelvű pártból. Nov. 
23-án szózatot intézett választóihoz, 
melyben azt bizonyította, hogy az erő-
szaknak jogforrássá válását meg kell 
akadályozni és hogy a többség erőszakos-
sága a parlamentarizmus katasztrófájá t 
idézi elő. Az 1905 januá r 26-iki válasz-
tásokon többségre került ellenzéki koalí-

ciót a királlyal való tárgyalásokon An-
drássy képviselte, akinek azonban több-
szöri kihallgatásain sem sikerült meg-
nyernie a király hozzájárulását ahhoz a 
közös prOgrammhoz, mellyel az ország-
gyűlés többsége a magyar katonai ve-
zényszót és a gazdasági önállóságot 
akarta biztosítani. Ε tárgyalások meg-
hiúsulása utáni törvénytelen Fejérváry-
kormányzat ellen Andrássy éles támadá-
sokat intézett, különösen nevezetesek 
Lányi Bertalannal, a Fejérváry-kormány 
igazságügyminiszterével folytatott hír-
lapi polémiái (1905). Az Andrássyval ki-
vált disszidensekből és 1905 nyarán a 
szabadelvű pártból újólag kilépettektő l 
megalakult az alkotmánypárt Darányi 
Ignác, majd Széli Kálmán elnökségével, 
mely vezérének Andrássy Gyulát ismerte 
el és szorosabban csatlakozott a koalíció-
hoz, melynek vezérlőbizottságában An-
drássy mindig mérsékelt és nyugodt ma-
gatartásáná l fogva nagy tekintélyre 
emelkedett. Az 1905 október 10-iki kép-
viselőházi ülésen alaposan indokolt óvást 
terjesztette be a Ház folytonos elnapolá-
sai ellen, melyet nagy többséggel elfo-
gadtak. 1906 januárjában és februárjá-
ban ujabb tárgyalások indultak meg a 
koronával, melyeket ismét Andrássy köz-
vetített. Ezek azonban szintén meghiú-
sultak és a parlamentet katonai hata-
lommal feloszlatták. A mind élesebb küz-
delemnek 1906 április elején az ellenzék 
és a király között létrejött váratlan pak-
tum vetett véget. Ε paktum Andrássy 
minden igyekezete ellenére nem oldotta 
meg a má r hosszú idő óta állandó izgal-
makat okozó katonai kérdést, ugy, hogy 
Andrássy a kormányalakítást nem vál-
lalta és a koalíciós Wekerle-kabinetbe, 
mint belügyminiszter is csupán azért lé-
pett be (1906. ápr. 6.), mert nélküle a 
koalíció kormányalakításra vállalkozni 
egyáltalában nem akart. Mint belügymi-
niszter fontos gyermekvédelmi, közegész-
ségügyi, kivándorlási és alkotmánybizto-
sitó (hatásköri bíróság, stb.) törvénye-
ket létesített és kidolgozta az általános-
ság elvén nyugvó választójogi reformja-
vaslatot, melyet a túlságos hirtelen ug-
rá s elkerülése végett a pluralitás alap-
jára fektetett (1908 szept.). Ε javaslat 
azonban külpolitikai viszonyok és a koa,-
lició felbomlása miatt nem került tar-



Andrássy Gyula gróf 12 Andrássy Gyula gróf 

gyalásra. A Wekerle^kormánnyal együtt 
1910 jan. 17-én miniszteri állásából ő is 
távozott. A Khuen-Héderváry-kabinet 
megalakulása után nem akarva a kor-
mánynak hatvanhetes ellenzéket alkotni, 
pártjá t feloszlatta, maga azonban párton 
kivül maradt és mint pártonkívüli 67-est 
választották meg országgyűlési képvise-
lőnek Nagymihályon 1910 jun. 1-én. A 
munkapárt, ellen különösen a választá-
soknál, a házszabályok reformjánál és a 
véderő törvény keresztülhajszolásánál el-
követett törvénytelenségek miatt csak-
hamar élénk ellenzéki működést fejtett 
ki. A külpolitika terén aggodalommal 
nézte az európai helyzetben mindinkább 
növekvő" feszültséget és 1913 október-
decemberben a delegációban tartott s 
nagy visszhangra talált három beszédben 
fejtette ki az elkövetett hibák bírálatá t 
és az entente-tal való megegyezés, a de-
tente szükségességét. A magyar parla-
mentben az ellenzék és többség közti, 
mindinkább kiélesedő harc uj tápot 

. nyert a közigazgatás tervbe vett re-
formja következtében, mikor a háború 
kitörése az eseményeknek más fordulatot 
adott. A'hadüzenetek pillanatában An-
drássy is a többi ellenzéki pártvezérekkel 
együtt azonnal a Treuga Dei álláspont-
jára helyezkedett és a kormánynak sú-
lyos feladatában támogatásá t helyezte 
kilátásba. A háború elhúzódásával azon-
ban a Treuga Dei fenntartása mindin-
kább nehézzé vált, mert az ellenzék a 
kormány működését fokozódó bizalmat-
lansággal nézte. Andrássy a kormány el-
lenőrzését a külpolitika terére iparko-
dott (Szorítani és különösen az olasz kér-
désben követett politikája miatt sajtó-
ban és parlamentben erős kritika alá 
vette Burián külügyminiszter tevékeny-
ségét. Már 1915 szeptemberében a Neue 
Freie Pressében ir t cikkben, majd né-
hány hónappal később a magyar parla-
mentben is nyilvánosság elé vitte a len-
gyel ügyet, melynek kedvező megoldását 
a monarchiához való csatolást és trializ-
mus formájában, döntő fontosságúnak 
tartotta. A háború alatt ké t izben is, 
1915 októberében és 1916 nyará n Német-
országba utazott, hogy a vezető politiku-
sokkal az aktuális kérdésekről, főleg a 
lengyel és amerikai függő problémákról 
tanácskozzék. A béke ügyét 1915 decem-

ber 7-iki parlamenti beszédével hozta 
szóba, melyben kifejtette, hogy igye-
kezni kell a békét a végső döntés előtt 
megkötni. 'Ugyancsak a békéről több na-
gyobb tanulmányt tett közzé 1916-ban és 
1917-ben a Svájcban megjelenő „Revue 
Politique Internationale"-ban és ezekben 
is a megegyezéses béke előnyeit igyeke-
zett az ellenséges közvélemény elé tárni. 

1916 július 6-tól augusztus 23-ig Ap-
ponyi Albert gróffal és Rakovszky Ist-
vánnal tagja volt annak a bizottságnak, 
melyet az ellenzéki képviselőkből a kép-
viselőház küldött ki, hogy a külügyek 
vezetéséibe közvetlenül betekintést nyer-
hessenek és azt ellenőrizhessék. A bizott-
ság működése csakhamar lehetetlenné 
vált, mert a külügyminiszter a bizalmas 
természetű diplomáciai kérdésekről nem 
volt hajlandó a felvilágosításokat meg-
adni. A belpolitikában mindinkább elő-
térbe kerülő választójog kérdésénél An-
drássy hangoztatta annak szükségessé-
gét, hogy a háború által súlyban megnö-
vekedett tömegeknek meg kell adni a jo-
got a politikába való beleszólásra, anél-
kül, hogy a ilegtulzóbb radikális válasz-
tójogot valósítanák meg. Mikor a We-
kerle-kormány az eredetileg elfogadott 
választójogi tervezettől eltért, 1918 jú -
nius 9-én nagymihályi választóihoz in-
tézett Nyilt Levélben fejtette ki ez eljá-
rá s veszedelmét. A bolgárok különválása 
után a központi hatalmak helyzete tart-
hatatlanná vált. A király ekkor András-
syt Svájcba küldte (okt. 11.), miután 
azon értesítés jött, hogy az entente vele 
tárgyalásba bocsátkoznék. Az ut azon-
ban már elkésett és csak annyiban hasz-
nált, hogy Andrássy tájékozódhatott az 
entente terveiről és hangulatáról·. Svájc-
ból 22-én tért vissza és ké t nappal rá a 
király felkérésére elvállalta a közös kül-
ügyminiszterséget. A Ballhausplatzra 
megérkezve, azonnal, október 26-án kö-
zölte a német császárral, hogy a monar-
chia nem képes tovább küzdeni és a for-
radalom megelőzésére kénytelen külön-
békét kérni, majd október 28-án meg-
tette a különbéke ajánlatá t Wilsonhoz 
és a többi ellenséges nagyhatalmakhoz. 
Az összeomlás azonban nem volt feltart-
ható, a forradalom kitört és Andrássy 
azonnal lemondott. A király kérésére és 
kedvező hirek érkezése folytán még no-
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vember 5-éig állásában maradt és csak 
akkor távozott, imikor már teljesen szét-
esett az a monarchia, melyet képviselnie 
kellett volna. A forradalmi idők alatt 
először Magyarországon tartózkodott, 
majd Svájcba 'ment és megkisérlette, bá r 
sikertelenül, hogy az entente-ot a bolse-
vizmus elleni fellépésre birja. A kommün 
bukása után visszatért Magyarországba. 
A politikai élet megindulásával 1920 ja-
nuár 25-én Miskolcon egyhangúan vá-
lasztották meg a (nemzetgyűlés tagjává. 

Meghalt 1929 június hó 11-én Buda-
pesten. 

Andrássy Sándor gróf dr. ( csikszewt-
királyi és 'kraszmahorkai), felsőházi pót-
tag. 1863 jun, 19-én született Pozsony-
ban, mint Aladár gróf kir. főudvarmes-
ter fia. Budapesten avatták államtudo-
mányi doktorrá. Zemplénmegye szolgála-
tába lépett s tiszteletbeli főjegyzői tisz-
tet töltött be. 1887 óta tagja a főrendi-
háznak, Zemplénmegye törvényhatósági 
bizottságának s a vármegyei gazdasági 
egyesületnek, melynek életében aktiv 
szerepet vitt s évek hosszú során á t el-
nöke volt. 1890-ben megkapta a kamarási 
méltóságot, 1896-ban választotta meg a 
zemplén-homonnai kerület szabadelvű-
párti programmal képviselővé és állan-
dóan tagja maradt a Háznak 1910-ig. 
Érdemeiért 1907-ben megkapta a való-
ságos belső titkos tanácsosi méltóságot. 
Az 1918-iki forradalom után birtoka 
nagy része cseh (megszállás alá jutott. Az 
örökösjogu családok választottjaként (Sze-
repel a felsőházi póttagok között. 

Andrits Tivadar dr., volt országgyű-
lési képviselő. 1860-ban született Szent-
endrén. Egyetemi tanulmányait Buda-
pesten végezte s itt szerzett ügyvédi ok-
levelet. A diploma elnyerése után Mohá-
cson nyitott ügyvédi irodát. Az 1910-iki 
választásokon a mohácsi kerület mandá-
tumát nyerte el munkapárti program-
mal. 

Angyal József, volt országgyűlési 
képviselő. 1842 jun. 19-én született Ró-
zsahegyen. Miután jogi tanulmányait a 
budapesti egyetemen elvégezte, állami 
szolgáltba lépett. A pénzügyminiszté-
riumban kezdte meg működését s 1892-
ben miniszteri tanácsossá és kincstári 
jogügyi igazgatóvá nevezték ki. Az 

1898-i időközi választáson a rózsahegyi 
kerület országgyűlési 
képviselőjévé válasz-
totta meg s e kerület 
mandátumá t äz 1901., 
1905. és 1910. évi vá -
lasztásokná l is elnyer-
te. Tisza Istvá n gróf-
nak egyik bizalmas hi- 
ve volt, akit a képvise-
lőház háznagyává is 

megválasztott. A forradalmak utá n 
visszavonult a politikai élettől. Meghalt 
Rózsahegyen, 1929 aug. 27-én. 

Ángyán Béla dr. (vörösberényi), or-
szággyűlési képviselő, államtitkár. 1885 
márc. 10-én született Budapesten. Közép-
iskoláit Budapesten végezte, főiskolai ta-

nulmányait pedig rész-
ben a budapesti, rész-
ben a berlini egyete-

| men. A budapesti egye-
temen jogi doktorátust 
szerzett, majd ügyvédi 
vizsgát tett. A háború 

! alatt mint tartalékos 
huszárfőhadnagy tel-
jesített a 7. huszárez-

red kötelékében az orosz harctéren szol-
gálatot, megsebesült és vitéz magatartá -
sáért a Signum laudissal tüntetté k ki. 
Közéleti pályáján mint neves budapesti 
ügyvéd vonta magára a figyelmet, szak-
lapokban számos publicisztikai és jogi 
természetű cikket irt. Tanulmányútjai 
során Európa minden államában megfor-
dult, tökéletesen beszéli a német, angol 
és francia nyelvet. Ismert ós közkedvelt 
tagja az előkelő fővárosi társadalomnak. 
Közéleti szereplése akkor kezdődött, ami-
kor a Károlyi-forradalom kitörése utá n 
Bethlen István gróf vezetésével részt 
vett a nemzeti egyesülés pártjának «íeg-
alakitásában, majd később a MANSZ 
szervezésében és 'megalapításában. A bol-
sevizmus alatt fogságba vetették Zala-
egerszegen, Budapesten, majd Nagyka-
nizsán. Kiszabadulva Bécsbe ment, ahol 
mint Bethlen István gróf munkatársa az 
ellenforradalmi komitében működött. A 
kommün bukása után visszavonult a po-
litikai élettől 1922 okt. l-ig, amikor 
Bethlen István gróf miniszterelnök fel-
kérésére elvállalta a miniszterelnökség 
sajtóosztályának vezetését. 1927 január-
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jában igazságügyi államtitkárrá nevez-
ték ki. A békési választókerület válasz-
totta meg országgyűlési képviselővé egy-
séges párti programmal. 

Antal Géza dr. (felsőgelléri), SL du-
nántúli ref. egyházkerület püspöke, a fel-
sőház tagja. 1866 anarc. 17-én született 
Tatán. Középiskoláit a kegyesrendiek 
tatai intézetében és a pápai ref. kollégi-
umiban végezte, teológiai tanulmányokat 
Pápán, Utrechítben, Berlinben, Heidel-
bergben és a bonni egyetemen folytatott. 
Tanulmányútjai során bejárta Európa 
nagyobb államait és az Ëszakamerikai 
Egyesült Államokat. Előbb Pápán volt fő-
gimnáziumi tanár, később teológiai ta-
ná r lett. Igen értékes irodalmi munkás-
ságot fejtett ki filozófiai, vallásbölcsé-
szeti és egyháztörténeti téren. 1910-iben 
a pápai kerület képviselővé választotta 
munkapárti programmal s az összeom-
lásig tagja volt a Háznak. Amerikából 
visszatérve, tapasztalatait megírta „Az 
amerikai magyarság jövője nemzeti 
szempontból" cimen. A felsőházba Vesz-
prémvármegye törvényhatósági bizott-
sága küldötte be. 

Apor Gábor br. (altorjai), I. oszt. kö-
vetségi tanácsos. 1889 nov. 7-én szüle-
tett Sepsikőröspatakon. Kalocsán vé-
gezte középiskolai tanulmányait, utána 
Bécsben a Konzuli Akadémiára járt. 
1913-ban bevonult önkéntesnek a 34. cs. 
és kir. ágyúsezredhez Brassóba s mint 
katona egyfolytában szolgált 1918 ja-
nuá r l-ig, amikor mint tartalékos főhad-
nagy leszerelt, ímert a monarchia berlini 
nagykövetségéhez osztották be attaséi 
rangban. 1918 nov. 26-án a nagykövetsé-
get feloszlatták, ő Budapestre jött, ahol 
az újonnan felállított külügyminisztéri-
umban kapott (beosztást. Ebben az állás-
ban 1919 jan. 21-ig maradt. Később a 
kommün alatt részt vett az ellenforrada-
lomban, amiért a vörösök elfogták és 
kényszermunkára Ítélték. 1919 aug. 3-án 
szabadult ki fogságából. 1921-ig Három-
székmegyében levő birtokán gazdálko-
dott. Ez év augusztusaiban a varsói m. 
kir. követséghez nevezték ki, lahol niint 
ügyvivő működött 1925 júliusáig. Varsó-
ból Parisba ment követségi tanácsosi 
rangban s ott maradt 1927 nov. l-ig. Ek-
kor a külügyminisztérium politikai osztá-
lyának élére került. 

Apponyi Albert gróf dr. (nagyappo-
nyij, 1846 máj. 29-én született Bécsben. 
Fia néhai György gróf volt udvari kan-
cellárnak. Első nevelését otthon kapta, 

majd 1863-ig a kalks-
burgi jezsuiták intéze-
tében tanult. Ezután 
jogot hallgatott Pesten 
és Bécsben. 1868-ban 
hosszabb külföldi ut 
során politikai és nem-
zetgazdasági tanulmá-

_ nyakkal foglalkozott. A 
szuezi-csatorna fieg-

nyitására Egyiptomba utazott. Haza-
térve, 1872nben a szentendrei kerület 
képviselőjévé választotta. 1875-ben a vá-
lasztásokon négy helyen kisebbségben 
maradt s csak 1877-ben jutott be ismét a 
Házba, a bobrói kerület mandátumával. 
Már első parlamenti fellépésével feltű-
nést keltett, miikor a gyámügyi törvény-
javaslathoz felszólalva, nagy szónoki ké-
pességről tett tanúságot. Működése súly-
pontja ezidőben a közgazdasági kiegye-
zésre s főként a kereskedelem és külpoli-
tika kérdéseire esett. A Sennyey-párt 
hive volt, de mikor az egyesült ellenzék 
megalakult, ehhez csatlakozott és a párt-
ban, ímely az 1887-iki országgyűlés vége 
felé a nemzeti párt nevet vette fel, ha-
marosan vezér-szerephez jutott. A köz-« 
igazgatási reformjavaslatot mindaddig 
támogatta, mig a kormány a kétszaka-
szos elvi jelentőségű törvényjavaslatot 
nyújtotta be, amikor újból ellenzéki ál-
láspontra helyezkedett. A polgári házas-
ság behozatalára az első parlamenti lö-
kést annakidején az ő felszólalása adta; 
a reformjavaslat /beterjesztésekor azon-
ban a polgári házasságkötés kötelező for-
máját ellenezte és nem szavazta nieg. A 
Bánffy4tormányt különösen katonai kér-
désekben támadta. A millenium alkal-
mával azonban proklamálta a pártközi 
békét. 1897 végén hozzájárult Ausztriá-
hoz való viszonyunk ideiglenes rendezé-
séhez, de később egyre erősebben hang-
súlyozta a végleges, önálló berendezke-
dés jogát. 1898 őszén a bécsi és ischli 
tanácskozások miatt heves támadást in-
tézett a kormány ellen s ez kiinduló-
pontja volt annak a küzdelemnek, mely 
Bánffy báró lemondásával végződött. 
1899-ben pártjával együtt belépett a sza-

/ 
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badelvü pártba. Az 1901-es országgyűlés 
elnökévé választotta s székfoglalóját az 
összes pártok rokonszenvvel fogadták. 
Az ujoncj avaslat ellen folyt obstrukció 
idején a nagy számmal érkező küldöttsé-
geket a parlament iránt való bizalom 
megőrzésére intette. Khuen-Hédérváry 
gróf miniszterelnöksége alatt egész te-
kintélyét latbavetette a parlamenti rend 
megóvása végett, de az obstrukciót meg-
állitami nem tudta. A Kbuen-kormány 
második lemondása után, az úgynevezett 
kilences bizottságban az ő programmja 
szolgált a katonai kérdésékben a tanács-
kozás alapjául. Tisza István gróf kor-
mányrajutásakor, bá r álláspontját a kor-
mány katonai programmja 'nem egészen 
fedte, nehogy uj tápot adjon az obstruk-
ciónak, bentmaradt a szabadelvű pártban 
és csak 1904 (novemberében, a párhuza-
mos képviselőházi ülések elhatározása-
kor lépett ki. Vele együtt kiléptek régi 
hivei is-s újból megalakították a nemzeti 
pártot. Bár a házszabálymódositást he-
lyeselte, annak keresztülvitelét a válasz-
tási reform letárgyalásáig elodáztatni 
törekedett. Az 1904 nov. 14-iki esemé-
nyek s azok következményeinek hatása 
alatt pártjával együtt belépett a függet-
lenségi és 48-as pártba s tagja lett az el-
lenzék vezérlő bizottságának. Az 1905/6. 
évi válság idején a nemzeti ellenállás 
egyik legkiválóbb vezére és irányi tója 
volt. Igen sok város és község választotta 
meg díszpolgárává. 1905-ben ő szerkesz-
tette a szövetkezett ellenzék felirati ja-
vaslatát. A delegációnak mindig egyik 
legtevékenyebb tagja volt. A béke hely-
reállítása után a Wekerle-kabinetben el-
vállalta a kultusztárcát. Nevéhez fűződik 
a néptanítók fizetésrendezéséről, az ál-
lami és nem állami elemi iskolák jogvi-
szonyáról s .a népoktatás ingyenességéről 
szóló törvény. Tágabb teret biztosított 
az oktatásban a magyar nyelv használa-
tának. A. kultúra decentralizációja s a 
vidék szellemi életének fellendítése cél-
jából több vidéki gócponton kultúrháza-
kat létesített. Befejezte az uj kongrua-
törvényt s előkészítette a katholikus au-
tonómiáról szóló javaslatot s a középis-
kolák reformját. 1910 elején megvált 
tárcájától. Sokáig elnöke volt a Szent 
István Társulatnak, 1893-ban pedig a 
Kisfa/ludy-Társaság tagja lett. A buda-

pesti egyetem jogi és orvosi fakultásá-
nak tiszteletbeli doktora. Beszédeinek 
kétkötetes gyűjteménye 1896-ban jelent 
meg. 1898 óta a Magyar Tudományos 
Akadémia tiszteletbeli s jelenleg igaz-
gató-tagja. Hosszú idő óta általánosan 
ismert és tisztelt vezető alakja az inter-
parlamentáris konferenciának. 1899-ben 
a magyar csoport elnöke lett s a konfe-
renciákon több ízben elnökölt. Nagy ze-
nekedvelő β a filharmonikus zenekari 
hangversenyeik ímegalapitásában és fej-
lesztésében nagy része van. Társadalmi s 
emberbaráti célú munkássága közismert. 
Elnöke a Poliklinikai Egyesületnek. 1897 
tavaszán egybekelt Mensdorff-Poully 
Klotild grófnő csillagkeresztes hölggyel. 
1901-ben valóságos belső titkos tanácsos 
lett. 1881 öta képviseli Jászberény váro-
sát. A koalíció bukása után kettészakadt 
a függetlenségi és 48-as párt. Apponyi 
akkor Kossuth Ferenc pártjához csatla-
kozott s e pártnak Kossuth Ferenc ha-
lála után, 1914-ben elnöke lett. Az ob-
strukció idején a mentelmi bizottság őt 
is kizárta a Ház üléseiről. A háború ki-
törésekor résztvett a Treuga Dei elő-
készítésében, amely az országra kénysze-
ritett harcban egységes közvéleményt 
állított a kormány mögé. A pártközi 
béke azonban 19164ban felborult. Az el-
lenzék azt követelte, hogy a külügyek és 
hadügyek ellenőrzésére az ellenzék tag-
jaiból parlamenti (bizottság küldessék 
Bécsbe. A kormány ehhez hozzájárult s 
az ellenzék Apponyi Albert és Andrássy 
Gyula grófokat, valamint Kakovszky 
Istvánt küldötte ki. Burián báró külügy-
miniszter azonban oly ridegen fogadta a 
bizottságot, hogy az azonnal visszatért 
és lemondott megbízatásáról. A választó-
jog kérdésében sürgette a hősök válasz-
tójogát. 1917-ώβη az Esterházy-, majd a 
két Wekerle-kormányban isimét kultusz-
miniszter volt, 1918 nyarának derekán* 
azonban leköszönt. A forradalmak idején 
teljesen visszavonult a politikától, a 
kommunisták üldözése elől pedig Dunán-
túlra menekült, majd pozsonymegyei, 
eberhardi birtokára vonult vissza. Csak 
jóval a kommunizmus bukása után tért 
vissza a fővárosba és résztvett a Clark-
féle tárgyalásokon. Az ő kormányelnök-
ségének gondolata is felvetődött, ez a 
terv azonban meghiúsult a pártok egy 
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részének ellenkezésén s Huszár Károly 
lett a miniszterelnök. Apponyi ekkor is-
mét visszavonult az aktuális politikától 
s egész munkásságát a béketárgyalások 
előkészítésére fordította. 1919 december 
elején felkérték őt a békedelegáció elnöki 
tisztének elvállalására. 1920 február 7-én 
érkezett Parisba a magyar békedelegáció 
s február 15-én vette á t Neuillyben a bé-
kefeltételeket. Másnap Apponyi Albert 
gróf angol, francia s olasz nyelven meg-
rázó erejű, hatalmas beszédben védel-
mezte a magyarság igazát és megtette a 
magyar békeküldöttség előterjesztését. 
Mivel a legfelsőbb tanács a békefeltéte-
leket nem volt hajlandó enyhíteni, Appo-
nyi leköszönt tisztéről s igy Benárd 
Ágost, akkori népjóléti miniszter irta 
alá a békét. Az első nemzetgyűlési vá-
lasztások idején •—· bár Apponyi nem 
is volt Magyarországon — hűséges ke-
rülete ismét megválasztotta. 1921 máju-
sában országos ünnepség keretében ülte 
meg 75. születésnapját s közéleti műkö-
dése 50 éves jubileumát. Néhai Károly 
király ez alkalommal az aranygyapjas 
renddel tüntette ki, melyet 1921 nyarán 
vett á t a királytól Svájcban. A kormány 
megbízásából résztvett a Népszövetséget 
előkészítő nemzetközi bizottság tárgya-
lásain s a bizottság egyik alelnökévé vá-
lasztotta. Néhai Károly király második 
visszatérési kísérlete után élesen szembe-
fordult a Bethlen-kormánnyal s az első 
nemzetgyűlésben, a választójogi javas-
lat tárgyalásakor ő terjesztette elő az el-
lenzék tiltakozó deklarációját a javaslat-
nak rendeleti utón való életbeléptetése 
ellen. A második nemzetgyűlésbe ismét a 
jászberényi kerület küldötte be egyhan-
gúan s a nemzetgyűlés korelnöke volt. 
Tagja volt a külügyi és közjogi bizott-
ságnak. Mint a Külügyi Társaság elnöke 
rendkívül sokat fáradozott a magyar 
közvélemény figyelmének a külpolitikai 
kérdések iránt való felikeltése erdőkében. 
A napi politika .eseményeiben ritkán vesz 
részt, de minden nagy elvi kérdésnél és 
alkotmányjogi javaslatnál hallatja sza-
vát. A választójogi javaslathoz mondott 
hatalmas beszéde hatása alatt a kormány 
visszavonta a képviselői esküről szóló 
szakaszt. Bár az ellenzék soraiban foglal 
helyet, mindenkor a leghiggadtabban s a 
nemzet egyetemes érdekeit szem előtt 

tartva, gyakorol bírálatot a kormány 
működése felett s nem egyszer szavazott 
a kormány mellett. Az alkotmányos esz-
közökkel dolgozó, (megfontolt legitimista 
politika vezéregyénisége, aki 1925 júniu-
sában szilárd vonásokkal rajzolta meg e 
politikai irány követendő útjá t körmendi 
beszédében, amely beszéd európaszerte 
nagy hatást »keltett. 1925 őszén a kor-
mány felkérésére W.alkó miniszterrel s 
Tánczos altábornaggyal együtt képvi-
selte Magyarországot a Nemzetek Szö-
vetsége ülésén s két nagyhatású beszé-
det mondott a kisebbségek védelméről s 
a biztonsági szerződésekről. A Nemzetek 
Szövetségének e kérdéseikben tanúsított 
magatartása miatt 1925 októberében fel-
vetette a kérdést, maradjon-e vagy, ki-
lépjen Magyarország a szövetségből. A 
frankhamisitás ügyének parlamenti vi-
tájában ugyancsak hallatta szavát, meg-
állapítva, hogy a kormányt bűnösnek 
nem tartja, de ha a kormány ugy érzi, 
hogy maradásával káros hatást kelt a 
külföldön, akkor hagyja el helyét. 1925-
ben Vasmegyében vásárolt birtokot s 
azóta ott gazdálkodik. Több izben hig-
gadt eljárásra s az alkotmány tiszteletére 
hívta fel a királykérdésben a pártokat. 
Igen sok társadalmi, emberbaráti és ka-
tolikus vallási egyesület diszelnöke és el-
nöke. Külpolitikai tevékenységét fárad-
hatatlanul folytatja s ez. a munka nem 
merül ki Magyarországnak a Népszövet-
ségben való képviseletével. Neve az 
egész világon .mindenütt közbecsülésben 
áll. Külföldön »mint Magyarország repre-
zentatív államférf iá t és a világ egyik 
legnagyobb szónokát ismerik. Az Inter-
parlamentáris Unió konferenciáin min-
dig ő volt a imagyar csoport vezérszó-
noka. 1923 őszén több egyetem meghívá-
sára Amerikába utazott, hogy az ameri-
kai közvéleménnyel (megismertesse Kö-
zépeurópa helyzetét. Newyorkban, Chi-. 
cagoban és sok más amerikai és kanadai 
városban tartott előadást. Középeurópa 
problémájáról szólva, igen részletesen is-
mertette a magyar kérdést is és előadá-
saival Amerikában szinte szokatlanul 
nagy sikert aratott nem csak előadásá-
nak fascináló hatásával, de az általa 
képviselt ügy igazságos voltánál fogva 
is. Útja valóságos dia diai ut volt s ezzel 
is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a vi-
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lágnak Magyarországról táplált vélemé-
nye fokozatosan kedvező változáson 
megy át. Ilyen sokoldalú és nagyjelentő-
ségű munka közben töltötte be életének 
80-ik esztendejét 1926 május 29-én. Ek-
kor elhárította 'magától a törvényhozás 
ünneplését, de nem háríthatta el az or-
szág ünneplését. A hivatalos Amerika 
táviratilag üdvözölte, tengerentúli tisz-
telői pedig aranyserleggel lepték meg. 
Az uj országgyűlés képviselőházában 
természetesen Jászberény egyhangú 
mandátumával foglal helyet. A Ház meg-
nyitásakor a korelnöki tiszt ezúttal is őt 
illette volna, ő azonban nem vállalta al-
kotmányjogi aggodalmainál fogva. A 
Népszövetség előtt azóta is többször ví-
vott nagy és kemény csatákat a magyar 
igazság érdekében s e küzdelmekben, ha 
nem is tudta még kivívni a teljes győzel-
met, amelynek útjában ezer meg ezer 
külpolitikai akadály áll, legyőzni vagy 
megadásra kényszeríteni soha sem tud-
ták. 1927-ben Hollandiában s az azutáni 
időkben Németországban és Olaszország-
ban tartott nagysikerű előadásokat a ma-
gyar ügyről. Összegyűjtött beszédei két 
kötetben jelentek meg. Emlékezetes 
munkája: Te juridical nature of the re-
lations between Austria and Hungary 
(Ausztria és Magyarország viszonyának 
jogi természete), mely 1907-ben jelent 
meg. A Kisfaludy Társaság „Aesthetika 
és politika, művész és államférfi" cím-
mel adta ki a Társaságban elmondott 
székfoglalóját 1895-feen. Emlékirataival, 
mely remeke a memoir-irodalomnak, 
nagyszerűen belevilágit & kiegyezés óta 
lefolyt korszak sok, eddig megfejthetet-
lennek látszó rejtélyébe. 

Apponyi Antal gróf, volt nemzetgyű-
lési képviselő. 1823-ban született Alsó-
ausztriában, Marcheggben. Középiskoláit 
a budapesti piarista gimnáziumban vé-
gezte el, azután jogi tanulmányokat foly-
tatott Innsbruckban, Bécsben és Mün-
chenben. Egyetemi tanulmányainak be-
fejezése után a banküályára lépett és a 
berlini Dresdner-Bankban és a londoni 
City-Bankban működött. Tolna-, nyitra-
és pozsonymegyei birtokain gazdálko-
dik. Az 1922. évi nemzetgyűlési választá-
sok alkalmával a bonyhádi kerületben 
pártonkívüli programmal választották 
meg. -*"-

Apponyi Antal Lajos gróf (nagyap-
ponyi), volt főrend, született 1877 ápr. 
23-án Bécsben, mint néhai Apponyi La-
jos gróf (magyarországi udvarnagy fia. 
Tanulmányait a budapesti jogi egyete-
men végezte és 1899-ben a bosznia-herce-
govinai országos kormánynál mint gya-
kornok nyert alkalmazást. 1901r>ben Ber-
liniben működött, mint a magyar földmi-
velésügyi miniszter segédszaktudósitója 
Németország és Dánia területén. 1904-től 
1914-ig mint a kereskedelemügyi minisz-
ter szaktudósitójia működött Bruxelles-
ben, Belgium és Hollandia területén. 
Mint nyitramegyei nagybirtokos 1914-
ben a magyar országgyűlés főrendiházá-
nak tagja lett öröklött jogon. Nyitra 
vármegye közigazgatási bizottságának · 
tagja volt 1912-től az összeomlásig. 
1928-ban az újonnan megalakított Orszá-
gos Idegenforgalmi Tanács tagjává ne-
veztetett ki, amelynek végrehajtó-bizott-. 
ságába is beválasztatott. Végül 1928-ban 
a Hamburg—Amerika Linie hajózási 
vállalat magyarországi vezértképviselője 
lett. 

Apponyi Géza gróf ( nagy apponyi ) , 
volt főrendiházi tag. 1853 febr. 16-án 
született Bécsben. A középiskola elvég-
zése után jogi tanulmányokat folytatott, 
majd átvette iaz Apponyi József gróf 
után örökölt pálfai uradalmat. 1876-ban 
nőül vette Széchenyi Paula grófnőt, aki 
később osillagkeresztes palotahölgy lett. 
1881-ben a kamarási méltóságot kapta, , 
1906-han Tolnamegye főispánjává ne-
vezte ki a király, 1909-ben pedig valósá-
gos belső titkos tanácsosi méltósággal 
tüntette ki. 

Apponyi Henrik gróf ( nagy apponyi ) , 
volt főrendiházi tag. 1885-ben született 
Bécsben. Apponyi Lajos grófnak, az első 
magyarországi udvarnagynak fia. Jogi 
tanulmányait a budapesti egyetemen vé-
gezte, hol államtudományi oklevelet 
nyert. 1910 óta cs. és kir. kamarás. 

Apponyi Rezső gróf dr., nyug. főis-
pán. 1882 márc. 12-én született Hőgyé-
szen, Tolnamegyében. Gimnáziumi ta-
nulmányait Pozsonyban és Veszprém-
ben végezte, majd a budapesti és ko-
lozsvári egyetemen hallgatott jogot. 
1906-ban az Őfelsége személye körüli mi-
nisztériumban kapott beosztást, ahol a 
.háború kitöréséig működött. < 1914-ben 
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bevonult ka tonának s ké t évi frontszol-
gálat utá n Stockholmba küldték, ahol 
a monarch ia külképviseleténé l a kato-
nai at tasé mellett tel jesített szolgála-
tot. Wekerle minisz tere lnöksége idejé n 
a háború a la t t szekszárdi főispá n 'lett s 
ebben az á l lásban m a r a d t egészen az 
összeomlásig. Azóta to lnamegyei b i r to -
ká n gazdálkodik. 

Apponyi Sándor gró f (nagyapponyi), 
kir. fqkamarásmester , a főrendihá z volt 
tagja. 1844 jan. 19-én született Par isban , 
min t Rudolf grófnak, az akkori pár is i 
követnek fia. Egy ideig apja oldalá n 
működött, min t 'követségi t i tkár , majd 
apja halála u tá n visszatér t Magyaror-
szágra é s életé t főként tudományos ku-
tatásainak é s gyűjteményének szentelte. 
Tagja volt az Akadémia igazgató taná -
csának és a Nemzeti Múzeumi Tanács-
nak is. 1897-ben megkapta a valóságos 
belső titkos tanácsosi méltóiságot, 1904-
ben m. k i r . főkaimarásmesterré nevezte 
ki a király, három évvel később pedig az 
aranygyapjas rendet kapta . Lengyeli 
bir toká n a mag y a r vonatkozású régi 
nyomtatványokbó l nagyér tékü könyv-
t á r t létesített , amelyet „Apponyi Sán-
dor gró f Magyar Könyvtára, Bibliotheca 
Hungar ica Apponyiana" kettő s cimen 
1924-ben a Magyar Nemzeti Múzeum 
Könyvtárának adományozott. Nemsokkal 
az adományozá s után, 1925 ápr . 18-á n 
meghalt. Közvetlen halála előtt a nemzet-
gyűlé s Klebelsfoerg Kunó gró f kultusz-
miniszter javas la tára érdemeit a nemzet 
hálája jeléü l törvénybe ik ta t t a . 

Arz Artú r báró (strassenburgi), volt 
főrendiházi t ag .1857 jun. 16-án született 
Nagyszebenben. A világháború kitörése-
kor ai tábornagyi r angban a közö s had-
ügyminisztér iumban teljesített szolgála-
tot, majd átvet te a 6. had tes t parancs-
nokságát. A románok betörése u tá n Er -
délyben volt parancsnok, 1917-jfoen pedig 
a vezérkar főnöke lett. A kirá ly kiváló 
érdemei elismeréséü l vezérezredessé .ne-
vezte ki s m á r előbb elnyerte a valóságos 
belső t i tkos tanácsosi (méltóságot. 

Ary Pá l dr., ny. h. ál lamtitkár . 1869 
nov. 22-én született Budapesten, i t t is 
végezte t anu lmánya i t . Doktor rá ava-
t á s a u tá n a kereskedelemügyi miniszté -
r iumban kapot t beosztást. Sokoldalú 
nyelvtudására való tekintettel a millená -

r is ünnepségekkor a miniszterelnökség-
hez osztottá k be, majd újra visszakerült 

, ^ a kereskedelemügyi mi-
nisztér iumba. 1923-ban 
lett h. á l lamti tká r s 
mint ilyen vonult 1927-
ben nyugalomba. F ia ta -
labb korában többszö r 
küldté k ki tanulmány-
ú t r a Németországba, 
Angliába, Belgiumba, 
Franciaországba, Svájc-

ba é s Oroszországiba. Több kongresszu-
son képviselte hivatalosan Magyarorszá -
got. Kiváló [munkásságáért legfelsőbb 
elismerésben részesült, 'megkapta a I I I . 
oszt. Vaskoronarendet , az orosz szt. 
Sztanislav-rend I I . oszt., a bolgá r pol-
gár i érdemrend, a romá n csillagrend és 
a kinai sárkányrend középkeresztjét, az 
olasz Móritz- és Lázár-rend tisztikereszt-
jé t s a tuniszi Nisan If t ikar-rend nagy 
tisztikeresztjét . 

Asbóth Emil (nemeskéri), min. tan., 
műegyetemi tanár . 1854 imáj. 22-én szü-
letett Ujaradon. Reáliskolai éret tségit 

t e t t Nagyszebenben, a 
gépészmérnöki okle-
velet a zü r i ch i mű -
egyetemen nyer te |»l. 
Mint magán taná r , éve 
kig működött a r igai és 
zürichi műegyeteme-
ken, majd Oxfordba 
ment, ahol egy gép-
gyárban dolgozott, mint 

vezető mérnök. 1883-ban nevezté k ki a 
budapes t i műegyetem rendes t a n á r á v á . 
Több vállalat vezetője. Számos gazdaság-
politikai tanulmánya jelent meg hazai és 
külföldi folyóiratokban. 1894-ben érde-
mei el ismeréséü l kap ta a min isz te r i 
t anácsos i cimet. 

Avarffy Elek dr., vodt nemzetgyűlés i 
képviselő . 1880-ban született Aradon, 
Tanulmányai elvégzése u tá n a budapest i 
egyetem I. számú nőklinikájára került , 
ahol tizenegy évig volt asszisztens. Sok 
tudományos értekezése jelent ímeg orvosi 
szaklapokban. Egy ik megszervezője a 
Magyar Orvosok Nemzeti Szövetségének. 
Az 1920. évi nemzetgyűlési választáson a 
budapesti XIX. választókerületiben ka-
pott mandátumot a Keresztény Nemzeti 
Egyesülé s Pá r t j ának programmjával . 


