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nasszal támadták meg s a nemzetgyűlés 
bíráló bizottsága mandátumát meg is 
semmisítette. Az uj választáson azonban 
megint ő nyerte el a kerület mandátu
mát. A nemzetgyűlésen éleshangu tá
madó beszédeivel sok viharnak volt az 
okozója. Az 1922-es választáskor nem ju
tott mandátumhoz. Ekkor megvalósította 
régebbi tervét, kivándorolt Amerikába, 
ahol lapot alapított és a revízió érdeké
ben több propaganda előadást tartott. 

Drucker Géza, felsőházi póttag. 1871 
jun. 3-án született Budapesten. Jogi ta
nulmányai befejezése után kereskedel
mi pályára lépett, majd hosszabb időt 

töltött külföldön. 1891-
ben lépett be édes
apja üzletébe, amelyet 
nagy energiával erő
sen fellendített. A há
ború alatt a hadse
reg ruházati ellátá
sának egy részét az 
ő vállalkozása intézte. 
A háború után régi 

vállalkozását továbbra is megtartva, 
nagyobb érdekeltséget vállalt a Győri 
Textilmüveknél. Több közgazdasági és 
kereskedelmi vállalat, valamint pénzinté
zet igazgatósági tagja. Az OMKE alel
nöke és tagja a kereskedelmi és iparka
marának, mely őt a felsőház póttagjává 
delegálta. 1924-ben kormányfőtanácsosi 
címet kapott. 

Dungyerszky Gedeon, volt országgyű
lési képviselő. 1875-ben született Bács-

Eberhardt Antal, volt nemzetgyűlési 
képviselő. 1877-ben született Budafokon. 
Középiskolái elvégzése után mészáros 
mesterséget tanult s később vendéglős
ipart folytatott. A háború alatt a szerb, 
román és olasz fronton teljesített szol
gálatot. Az első nemzetgyűlésen a biai 
kerületet képviselte. 

Eckhardt Tibor dr., volt nemzetgyű
lési képviselő. 1888. okt. 26-án született 
Makón. Középiskolai tanulmányait a bu
dapesti kegyesrendi főgimnáziumban 
végezte el, majd jogot hallgatott Buda
pesten, közben azonban két szemeszte-

szenttamáson. Középiskolái elvégzése 
után jogi tanulmányokat Strassburgban, 
Genfben, Parisban és Budapesten folyta
tott s itt avatták államtudományi doktor
rá. Azután birtokán gazdálkodott. Élén
ken részt vett Bácsbodrog megye életében. 
1910-ben a kölpényi kerület nemzeti 
munkapárti programmal választotta kép
viselőjévé. 

Dvorcsák Győző, volt nemzetgyűlési 
képviselő. 1878-ban született a sárosme
gyéi Felsővizközön. Középiskolái elvég
zése után filozófiai tanulmányokat foly
tatott Budapesten és Parisban, majd 
hosszabb külföldi tanulmányutakat tett 
Európa nagyobb államaiban. Mint Sáros
megye főlevéltárosa az Eperjesi Lapokat 
szerkesztette, de szerkesztője volt a Nasa 
Zastava (Zászlónk) című hazafias irányú 
tót lapnak is. Ő alapította az Eperjesi 
Újságot. „Sáros földje" címen na
gyobb történelmi tanulmányt irt. A 
forradalomkor megszervezte a hazafias 
tótságot és Kassán kikiáltatta a csehek
től független tót köztársaságot. Ezért a 
csehek halálra ítélték s ő barátaival Var
sóba kényszerült menekülni. Innen indí
totta meg a külföld felvilágosítására irá
nyuló mozgalmát, amelyet több külföldi 
államban folytatott később. Az első nem
zetgyűlésen a nyíregyházai kerületet 
képviselte. Ό volt az, aki a békeszerződés 
becikkelyezése alkalmával a nemzetgyű
lésen az elszakított területek tótságának 
tiltakozását jelentette be. 

ren át tanulmányait a berlini egyete
men folytatta s egy esztendőt Páriában 
töltött. 1908-ban avatták a budapesti 
egyetemen az államtudományok dokto
rává. Doktorrá avatása után közigazga
tási szolgálatba lépett. Öt évig volt Ma
kón mint t. szolgabíró és később mint 
főispáni titkár, 1913-ban pedig szolgá
lattételre a belügyminisztériumba ren
delték. A háború alatt Erdélybe küldték 
a XII. hadtest területén működő kor
mánybiztossághoz Betegh Miklós kor
mánybiztos mellé. A kormánybiztosság 
megszüntetése után 1916-ban Tordaara-
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nyos vármegye alsójárai járásának fő
szolgabírójává választották meg. A 
forradalom idején élére állott az akkor 
alakult karhatalmi formációknak, ame
lyeknek élén sokat verekedett a havasi 
románokkal. Egyszer a románok meg
ostromolták a hivatalát és szorongatott 
helyzetében Dénes István dr. ügyvéd, volt 
nemzetgyűlési képviselő, a tordaara-
nyosmegyei székely nemzeti tanács el
nöke küldött húsz székely nemzetőrt, 
akik szétkergették a támadókat. Ez ter
mészetesen nem járt vérontás nélkül s 
ezért a románok halálra is Ítélték, ugy, 
hogy amikor a reguláris román csapa
tok bevonultak Erdélybe, menekülnie 
kellett. Aradra ment, ahol később az 
első ellenforradalmi alakulásban, mint 
Károlyi Gyula gróf miniszterelnök 
sajtófőnöke működött. Az ellenforradal
mi kormánnyal együtt került Szegedre, 
ahol egyelőre megtartotta állását, Ká
rolyi Gyula gróf távozása után azonban 
áthelyeztette magát a külügyminiszté
riumba és ott Teleki Pál gróf akkori 
külügyminiszer oldalán dolgozott. A 
nemzeti hadsereggel együtt jutott el 
Siófokra, ahol ministre de liaison volt 
a fővezérség és a külügyminisztérium 
között s mint a vezérkar külpolitikai 
osztályának vezetője tett értékes szolgá
latokat. Budapesten újra a külügymi
nisztériumba osztották be mint sajtó
főnököt, majd mikor Teleki Pál gróf 
lett a miniszterelnök, rá bízták a minisz
terelnökségen is a sajtóosztály vezeté
sét s mint miniszteri tanácsos vezette az 
osztályt képviselővé történt megválasz
tásáig. Egyike a forradalmak utáni idők 
legtöbbet emlegetett férfiainak, akit 
széleskörű műveltsége, nagy tudása és 
az ellenforradalmi mozgalmakban való 
kiváló munkássága emelt fiatal korában 
nagy fontosságú pozícióba. A dorozsmai 
kerületben időközi választáson kapott 
mandátumot egységespárti programmal 
a második nemzetgyűlésen. A Revíziós 
Liga megalakulása óta minden energiá
ját a revíziós mozgalom szolgálatába állí
totta és több külföldi utazást tett, ame
lyeken nemcsak Magyarországnak szer
zett egyes jóbarácokat, hanem propagan
da előadásaival a tájékozatlan külföldi 
közönséggel megismertette a trianoni 
igazságtalanságot. 

Edelsheim-Gyulai Lipót gróf, dr. id. 
(nwrosnémethi és nádaskai), a felsőház 
tagja, az örökös jogú főrendi családok 
képviselői részéről megválasztva. Salz
burgban született 1863. nov. 1-én, ahol 
atyja a későbbi hires budapesti had
testparancsnok állomásozott akkor. A 
budapesti tudományegyetemen végezte 
el jogi tanulmányait és itt is avatták 
jogtudorrá. Igen élénk tevékenységet 
fejtett ki a jótékonyság és főleg a gyer
mekvédelem szolgálatában s az ő nevé
hez fűződik az Országos Gyermekvédő 
Liga alapítása és felvirágoztatása is. 
Ezen intézménynek hosszú időn át volt 
elnöke. Ugyancsak egyik megalapítója 
a Fehérkereszt Lelencház Egyesületnek 
és a Budapesti Szünidei Gyermektelep 
Egyesületnek. Hosszú időn át volt fel
ügyelője az állami gyermekvédelemnek 
és elnöke a fiatalkorúak felügyelő bi
zottságának. Őfelsége 1906-ban emelte 
grófi méltóságra. A régi főrendiház éle
tében is gyakran szerepelt, főként szo
ciális kérdésekről tartott felszólalásai
val. Meghalt 1928 aug. 1-én. 

Édes Antal (madari), országgyűlési 
képviselő. 1873. szept. 6-án született 
Tiszakeszin, Borsod vármegyében. Kö
zépiskoláit Miskolcon végezte s már 

_ _ _ _ _ _ _ _ kora ifjúságától kezdve 
vezette atyja gazdasá
gát. Sokat szerepelt 
Borsodmegye törvény
hatósági életében és 
nagy érdemeket szer
zett Tiszakeszi köz
ség érdekében kifej
tett munkásságával. Az 
1922-iki nemzetgyűlési 

választásokon a mezőcsáti kerület vá
lasztotta képviselőjévé és 1926-ban egy
ségespárti programmal újra elnyerte 
régi kerülete mandátumát. Gazdasági 
téren kifejtett működésének elismerése
képen 1925-ben a gazdasági főtanácsosi 
címet kapta. 

Egry Aurél dr. (egerszegi), a felső
ház életfogytiglan kinevezett tagja; 
1874. február 13-án született Budapes
ten. Középiskoláit s egyetemi tanulmá
nyait Budapesten végezte s itt avatták 
jogtudorrá. 1897-ben ügyvédi irodát 
nyitott Budapesten és elismerésre méltó 
tevékenységet fejtett ki a jogi szakiro-
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dalom terén. Mint kiváló ügyvéd nem
csak az ügyvédi kamara belső életében 
végzett nagy munkát, de a jövő ügy-
védgeneráció érdekében is sokat fárado
zott, mint az ügyvédi vizsgabizottság 
tagja. A háború idején a kormány meg
bízta őt a hadi gazdasági szervek létesí
tésével, valamint a háborús gazdasági 
törvényelőkészítő munkában való rész
vétellel. Az októberi forradalom idején 
minden közszerepléstől visszavonult s 
csak a békekötés utáni időkben vállalt 
újra szerepet a kormány megbízásából. 
Résztvett a Magyarország és Francia
ország között létesült és a háború előtti 
tartozásokra vonatkozó államszerződés 
megkötésében, majd a jóvátételi bizott
ság előtt és a vegyes döntő bíróságok 
előtt folyó földbirtok perekben képvi
selte a magyar érdekeket. Munkájával 
sokban hozzájárult a felbecsülhetetlen 
kulturális értékű Ipolyi-hagyatéknak a 
románoktól való visszaszerzéséhez is. 
Közgazdasági és pénzügyi téren vésető 
szerepet tölt be. A Pénzintézeti Köz
pontnak, melynek jogi előmunkálatait 
is végezte, jogtanácsosa s igazgatósági 
tagja a Magyar Általános Hitelbanknak 
és a Pesti Lloyd Társulatnak. Érdeme: 
elismeréséül 1914-ben udvari tanácsosi 
méltóságot kapott. 

Egry Béla, volt (országgyűlési kép
viselő. 1858 nov. 2-án született Pécsett. 
1886-ban tette le az ügyvédi vizsgát és 
azután szülővárosában telepedett le, 
ahol ügyvédi irodát nyitott. A pécsi 
társadalomnak köztiszteletben álló ve
zéralakja, aki tevékeny részt vett min
den társadalmi megmozdulásban, de a 
politikai küzdelmekben is. Hosszú időn 
keresztül főszerkesztője volt a „Pécsi 
Közlöny"-nek. A sport terén is nagy 
szerepet játszott, az ő kezdeményezé
sére alakult meg a Pécsi Atlétikai Club, 
amely elnökévé választota. Mint vivó 
maga is sok győzelmet aratott. A pécsi 
vadásztársaságnak évtizedeken át volt 
vadászmestere. 1901. év óta volt tagja 
a magyar képviselőháznak, mint a pécs-
váradi kerület országgyűlési képvise
lője. 1910-ben Pécs város választotta 
meg képviselőjévé, mint pártonkívüli 
48-ast. Meghalt 1927-ben. 

Éhn Kálmán dr., országgyűlési kép
viselő. 1864-ben született a somogyme-

gyei Látrány községhez tartozó Rád 
pusztán. Középiskoláit Székesfehér-

_ , , , , „ ,____ várott, Veszprémben és 
Nagykanizsán végezte. 
A budapesti tudomány
egyetem orvosi fakul
tásán avatták orvos
tudományi doktorrá. A 
háború alatt a csur
gói községi hadikórház 
igazgatófőorvosa volt 

""" és önfeláldozó munká
jáért a vöröskereszt II. oszt. hadiékit-
ményes díszjelvényével tüntették ki. 
Csurgó község képviselőtestületének és 
Somogy vármegye törvényhatóságának 
tagja. Tagja ezenkívül a Természettu
dományi Társulatnak, számos orvosi és 
társadalmi egyesületnek. A második 
nemzetgyűlésen volt elsőizben a törvény
hozás tagja. A csurgói kerületet kép
viselte s főleg egészségügyi és közokta
tásügyi kérdésekben szólalt fel. Az 
egészségügy terén kifejtett működé
sének elismeréséül 1925-ben egészség
ügyi főtanácsossá nevezték ki s mint 
tiszti orvos szolgálati idejét kitöltvén, 
1926. máj. 1-én nyugdíjba ment. 

Eitner Zsigmond, volt országgülési 
képviselő. 1862-ben 'született Sümegen. 
A gráci kereskedelmi akadémia elvégzése 
után évekig külföldön folytatott tanul
mányokat, ahonnan visszatérve, belé
pett a családja tulajdonában levő sümegi 
bőrgyár vezetésébe. 1901-ben választot
ták meg először képviselőnek. A szent-
gróti kerületet képviselte s az 1905.- az 
1906.- és az 1910-i általános választások 
alkalmával is elnyerte régi mandátumát. 
Előbb az Ugrón - pártnak, később a 
Justh - pártnak volt tagja. 

Emich Gusztáv dr. (emőkei), volt ke
reskedelemügyi miniszter, rendk. követ 
és meghatalmazott miniszter, német ere
detű családból származott. 1866-ban 

született Budapesten. 
Tanulmányait Budapes
ten, Berlinben és Hei-
delbergben, majd Pa
risban, az École libre 
des sciences diplomá
ciai osztályán végezte 
és külföldről vissza
térve, doktori diplomá
ját a budapesti egye-
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temen szerezte meg. Kitűnő képzettségé
nél és nyelvismereteinél fogva 1888-ban 
az akkori kereskedelmi, ipari és földmü
velésügyi minisztérium vám- és keres
kedelempolitikai osztályában kapott be
osztást. Annak idején Láng Lajos 
kereskedelmi miniszter, a belkereskedel
mi osztály vezetésével és több fontos 
törvény előkészítésével bizta meg. Ebben 
a beosztásban nagy része volt az ipari 
tulajdonra, a tisztességtelen versenyre, 
a fuvar- és biztosítási jogra vonatkozó 
törvények megszerkesztésében. Később a 
kereskedelempolitikai, vámügyi és kül
kereskedelmi osztály is az ő vezetése alá 
került. 1905-től kezdődőleg több izben 
képviselte a kormányt nagy fontosság
gal biró külföldi kongresszusokon. Nagy 
érdemei vannak a német birodalom és 
Ausztria-Magyarország között a fuvar
jog egységesítésére vonatkozó megálla
podás létrejöttében. Éveken keresztül a 
budapesti áru- és értéktőzsde kormány
biztosa is volt. 1917-ben az akkor meg
alakult átmeneti gazdasági miniszté
rium adminisztratív államtitkárává ne
veztetett ki és mint a kereskedelmi mi
niszter képviselője résztvett a Német
ország és Ausztria-Magyarország kö
zött folytatott nagyfontosságú gazda
sági tanácskozásokon. 1918-ban vissza
tért a kereskedelmi minisztériumba és 
1919-ben átvette a kereskedelmi tárcát, 
de tervei az ország teljes gazdasági blo
kádja következtében nem válhattak va
lóra. 1920-ban Hódmezővásárhelyen 
nemzetgyűlési képviselőnek választották 
s még abban az évben berlini követté 
neveztetett ki és ebben a minőségben 
működött 1925-ig, mely évben nyuga
lomba vonult. Meghalt 1927. jul. 10-én. 

Endre Zsigmond dr., országgyűlési 
képviselő. 1865-ban született Kiskunfél
egyházán. Régi nemesi család sarja. 
Székesfehérvárott és Esztergomban járt 
középiskolába, azután Budapesten és Ko
lozsvárott hallgatott jogot s itt avatták 
jogi és államtudományi doktorrá. Eleinte 
közigazgatási pályán működött, 1896-
ban Kiskunfélegyháza főszolgabirájává 
választotta, 1906-ban, a nemzeti ellen
állás idején, mint az ellenzék egyik veze
tője tevékenykedett Rudnay Béla kor
mánybiztos-főispán ellen és le is mon
dott állásáról nyugdíj nélkül. A koalíció 

uralomra jutásával azonban ő is vissza
kapta hivatalát. Az októberi forrada
lom kitörésekor letartóztatták s később 
a kommunisták is fogságba vetették 
Budapesten, mint túszt. Része volt a 
nyugatmagyarországi felkelésben, fiá
val együtt hosszabb ideig küzdött a fel
kelők között az első tűzvonalban. Ekkor 
kapta a „vitézek hadnagya" kitüntető 
cimet. Az 1922-iki nemzetgyűlésbe Kis-
kunmajsa küldötte be egységespárti pro
grammal, az 1926-iki országgyűlési vá
lasztásokon a gödöllői kerület mandá
tumát nyerte el. 

Endrey Antal dr. vitéz, ügyvéd, or
szággyűlési pótképviselő. 1885. jun. 4-én 
született Hódmezővásárhelyen. Fia En
drey Gyulának, a hires függetlenségi 
párti politikusnak. A hódmezővásárhelyi 
gimnázium elvégzése után Egerben, 
majd Budapesten folytatott jogi tanul
mányokat. 1913-ban nyitott szülőváro
sában ügyvédi irodát. A világháborúban 
az első mozgósítástól kezdve végig ka
tonai szolgálatot teljesített s több mint 
három esztendeig egyfolytában a fron
ton volt. Harctéri érdemeiért 1923-ban 
vitézzé avatták. 1926. decemberében 
Hódmezővásárhely lajstromos szavazás
sal a függetlenségi párt listáján pótkép
viselővé' választotta. 

Eőry-Szabó Dezső, volt nemzetgyű
lési képviselő. 1886. aug. 15-én született 
Dudaron, Veszprém vármegyében. Kö
zépiskolai tanulmányait a csurgói fő
gimnáziumban végezte, azután a buda
pesti református teológián tanult s 
ugyanakkor a Pázmány Péter Tudo
mányegyetem filozófiai fakultásának is 
hallgatója volt. Mint a protestáns egye
temi és főiskolai hallgatók Bethlen Gá
bor Körének elnöke élénk részt vett az 
ifjúsági mozgalmakban. 1912-ben mint 
missziós lelkész a szlavóniai Daruvárra 
került, ahol az ottani magyarság érde
kében vivott nehéz küzdelmet, amiért 
ellenfelei a „magyar apostol" névvel 
tüntették ki. 1914-ben ő is hadba vo
nult, mint tábori lelkész és bejárta az 
összes frontokat. Szolgálataiért meg
kapta a Károly csapatkeresztet, a Vö
röskereszt hadiékitményes díszjelvé
nyét, a II. oszt. lelkészi érdemrendet a 
kardokkal és a Ferenc József-rend hadi
ékitményes lovagkeresztjét ugyancsak a 
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kardokkal. 1919-ben a somogymegyei 
Kazsok község lelkésze lett. A második 
nemzetgyűlésen az igali kerületet kép
viselte. 

Eöttevényi Olivér dr. (eötevényi), 
nyűg. főispán, a Magyar Külügyi Társa
ság ügyvezető alelnöke. 1871 márc. 20-án 
született Győrött, Középiskoláit Győrött 

és Pozsonyban végezte 
el, a budapesti egyete
men avatták jogi dok
torrá. A fővárosban 
szerezte meg <az ügy
védi oklevelet is. Az
után Pozsonyban ügy
védi gyakorlatot folyta
tott s az ottani Jogaka
démián helyettes tanár

ként működött, de előadója volt az 1900-
ban felállított Községi Közigazgatási 
Tanfolyamnak is. 1903-ban az eperjesi ev. 
Jogakadémiához a magyar közjog, a po
litika és a nemzetközi jog nyilv. rendes 
tanárává választották meg s ottani mű
ködése első hónapjaiban szerezte meg a 
kolozsvári tudomány egyetem jog- és 
államtudományi karán az egyetemi ma
gántanári képesítést. 1906-ban a kassai 
kir. állami Jogakadémián ugyanezen tan
szék nyilv. rendes tanárává nevezték ki 
s ezt a katedrát 1917-ig töltötte be, mi
kor Krassó-Szörény vármegye főispán
jává és a román-bánsági, valamint a 
szerb-bánsági vagyonközség kormány
biztosává nevezték ki. Előzetesen, még 
mint a kassai Jogakadémia professzora 
és annak három éven keresztül dékánja 
a m. kir. udvari tanácsosi cimimel lett 
kitüntetve. Főispáni állásáról a forrada
lom kitörésekor azonnal lemondott s nyu
galomba vonult, majd az 1920-ban meg
alakult Magyar Külügyi Társaság igaz
gatója, később pedig annak ügyvezető 
alelnöke lett s ebben az állásában fejt ki 
ma is széleskörű tevékenységet. Irodalmi 
munkássága 30 éves múltra tekint vissza 
s önállóan megjelent jogi, politikai, tör
ténelmi és publicisztikai munkáinak a 
száma mintegy 50. Tanulmányai magya
rul és németül, részben franciául és an
golul jelentek meg.. 1908—9-ben Ausz
triában és Németországban több felolva
sást tartott a magyar közjog és alkot
mánytörténelem köréből, 1921-től kez
dődően pedig sokszor vett részt a 

Külügyi Társaság képviseletében a kü
lönböző külföldi városokban rendezett 
nemzetközi konferenciákon. 

Eötvös Lóránt báró dr. (vásárosna-
ményi), volt vallás- és közoktatásügyi 
miniszter. 1848 jul. 27-én született 
Budapesten, fia József báró volt közok
tatásügyi miniszternek. Középiskolai ta
nulmányai elvégzése után Budapesten 
járt egyetemre, de nemsokára külföldre 
ment, ahol négy évet töltött. Heidel
bergben, Bunsen mellett dolgozott, Kö-
nigsbergben természettudományi és ma
tematikai tanulmányoknak szentelte ide
jét. 1870-ben jött haza s 1871-ben már 
egyetemi magántanár, a következő év
ben pedig rendes tanár lett. A Tudo
mányos Akadémia 1873-ban levelező, 
1883-ban rendes tagjává választotta. Tu
dományos dolgozatai, melyek a fény
tanra, a kapilláritásra és a gravitációra 
vonatkoznak, igen nagy jelentőségűek. 
Geodéziai vizsgálódásai világhírűek. 
Trefort halála után a Magyar Tudomá
nyos Akadémia elnökévé választotta, 
mely tisztet 1905-ben beadott lemondá
sáig viselte. Csáky Albin gróf vallás- és 
közoktatásügyi miniszter lemondása 
után, 1894 jun. 10-én a Wekerle-kabinet 
közoktatásügyi minisztere lett, mely mi
nőségben az egyházpolitikai törvényja
vaslatokat mind a két Házban hatható
san védelmezte. A Wekerle-kabinettel 
1895 jan 15-én ő is lemondott és fél év
vel később visszatért egyetemi tan
székére. Ugyanezen évben elvállalta az 
apjáról nevezett Eötvös-collegium kurá-
tori tisztségét. 1904-ben a belső titkos 
tanácsosi méltóságot, · 1907-ben pedig a 
Művészetért és tudományért díszjel
vényt kapta. Egyetemi tanszékét elfog
lalva, eredeti és a fizikára nagyfontos
ságú kutatásokat végzett. Első vizsgá
latai a kapilláris jelenségek körébe tar
toznak és nagy tudományos becsüek. A 
felületi feszültség kísérleti meghatáro-
zására igen elmés és pontos módszert 
gondolt ki. Ilynemű mérései alapján az. 
általánosan róla elnevezett törvényt ál
lapította meg, mely összefüggést fejez 
ki a folyadékok felszínfeszültsége és 
molekula-térfogata között. Még sokkal 
fontosabbak és általánosabb jellegűek 
azok a vizsgálatok, melyeket a földi ne-: 
hézkedés és a földi mágnesség körében -
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végzett..A régebben ismeretes Coulomb-
féle csavarási mérleget nemcsak tökéle
tesítette, hanem mélyreható potenciál
elméleti fejtegetések alapján elvileg is 
átalakította. Olyan csavarási mérleget 
szerkesztett és vizsgálódási módszere
ket gondolt ki, melyekkel a földi nehéz
ségerő helyi változásait és a földi nehéz
ség egyensúlyi felületeit lehet meghatá
rozni. Ezekből biztos következtetéseket 
lehet vonni a Föld kérgében lévő vonzó 
tömegek helyi elosztására és ezekkel 
kapcsolatban Eötvös a földi mágnesség 
jelenségeit is bele tudta vonni vizsgáló
dásai körébe. Ezeket később a rádiumra 
is kiterjesztette. 1907 után állami támo
gatással nagyarányú geofizikai mérése
ket végzett az ország különböző helyein. 
•Számos külföldi tudományos testület 
tagjai közé választotta, tiszteleti dok
tori címmel, pályadíjjal és egyéb módon 
is kitüntették. A Természettudományi 
Társulat 1912-ben a Szily-éremmel tisz
telte meg. Élénk részt vett a különböző 
tudományos és kulturális mozgalmak
ban. Tudományos munkássága, kutatá
sairól beszámoló müvei az egész világ 
előtt ismeretesek. Meghalt Budapesten, 
1919 ápr. 11-én. 

Erdély' Sándor, volt igazságügymi
niszter. 1839 aug. 1-én született a bihar
megyei Kisjenőn. Egyetemi tanulmányai 
elvégezte után ügyvédi vizsgát tett, majd 
a főváros szolgálatába állott. Néhány év
vel később bírói pályára lépett és 1871-
ben kir. táblai biró, 1886-ban kúriai biró, 
1888-ban kúriai tanácselnök, 1890-ben 
pedig a győri ítélőtábla elnöke lett. 1892-
ben Szilágyi Dezső alatt igazságügyi ál
lamtitkár lett. 1893-ban Dunaszerdahely 
küldte a képviselőházba a szabadelvüpárt 
programmjával. 1895 jan. 15-én kinevez
tetvén miniszterré, az igazságügyi tárcát 
a Bánffy-kormány egész működése 
alatt vezette s 1899 február 26-án 
az összminiszterium lemondásakor állá
sától saját kérelmére felmentették. 1896-
ban belső titkos tanácsos lett. Miniszteri 
működése alatt az egyházpolitikai törvé
nyek házasság jogi részét életbe léptette, 
a magánjogi kodifikáció egységes előha-
ladásának biztosítására a törvény előké
szítése végett állandó bizottságot állított 
fel, mely a kódex alapelveit le is tár
gyalta. Nevéhez számos kiváló jogalko

tás fűződik, de ezen kívül adminisztra-
tiv téren is sok értékes ujitást léptetett 
életbe. Az ő érdeme a konstantinápolyi 
konzuli főtörvényszék tényleges felállí
tása, az Ausztriával való polgári jogse
gélyben a viszonosság teljes érvényre 
juttatása, a törvényszéki építkezések fej
lesztése, ia javítóintézeti ügy előmozdí
tása és még sok más hasonló cselekedet. 
A dunaszerdahelyi kerületet 1901-ben 
képviselte, azután 1906-ig a báni kerület 
képviselője volt. A koalíció kormányra 
jutásával visszavonult az aktív politikai 
élettől, de tevékenyen részt vett a nem
zeti munka%párt szervezésében. Az 1910-i 
választások alkalmával újból a báni ke
rület választotta meg képviselőjévé. Meg
halt Budapesten 1922 máj. 15-én. 

Erdély Sándor ifj., volt országgyű
lési képviselő. 1873-ban született Győrött. 
Fia Erdély Sándor volt igazságügymi
niszternek. Középiskoláit Budapesten, 
jogi tanulmányait Budapesten, Bécsben 
és Berlinben végezte. 1897-faen ügyvédi 
vizsgát tett és irodát nyitott Budapes
ten. Az-1910-i általános választások al
kalmával a gyöngyöspatai kerület válasz
totta meg képviselőjévé nemzeti .munka
párti programmal. 

Erdélyi Aladár df. (kolozsvári és szép
laki), országgyűlési képviselő. 1880-<ban 
született Tótszerdahelyen, Zala várme
gyében. Középiskoláit Győrött, Székes
fehérvárott és Esztergomban, egyetemi 
tanulmányait pedig Budapesten végezte. 
Tanulmányai befejezése után ügyvédi ok
levelet szerzett, majd egyetemi magán
tanárrá habilitálták. A világháborúban 
mint a 29. honvéd gyalogezred zászlósa 
vett részt s a bukovinai harcokban külö
nösen kitüntette magát. 1918 végén sze
relt le és visszavonult tolnamegyei bir
tokára, ahol a gazdálkodás mellett jog
tudományi tanulmányokat is folytatott. 
Nagybecsű „A régi magyar családi hit-
bizományok és jogaik" című két kötetes 
munkája, amelyet a Magyar Tudomá
nyos Akadémia a Sztrókai-dijjal jutal
mazott. A pozsonyi egyetem jogi fakul
tása meghívta az egyházjogi tanszékre, 
de a forradalmak és később a bevonuló 
cseh csapatok meghiúsították terveit. A 
második nemzetgyűlésbe a paksi választó
kerület küldötte be s az 1926 decemberi 
választásokon o*égi kerületén kívül Czeg-



Erdődy Gyula gróf 102 Ereky Károly 

léd is képviselőjévé választotta egységes
párti programmal s igy a paksi kerület 
mandátumáról lemondott. 

Erdődy Gyula gróf (monyorókeréki 
és monoszlói), volt főrendiházi tag. 1854 
föbr. 21-én született, mint Erdődy Ist
ván gróf kir. főlovászmester fia. Tanul
mányai elvégzése után vasmegyei birto
kain gazdálkodott. 1899-ben szabadelvű 
párti programmal képviselővé választot
ták Felsőőrön s ezt a kerületet 1910-ig 
képviselte, amikor többé nem vállalt 
mandátumot. 1902-ben elnyerte a titkos 
tanácsosi méltóságot. Cs. és kir. kama
rás, a főrendiház örökösjogu tagja volt. 
Meghalt 1917 jam. 13-án Vasvörösváron. 

Erdődy Imre gróf (monyorókeréki és 
monoszlói), volt főrendiházi tag. 1854 
okt. 5-én született. A trencsénmegyei do-
manizsi nagy kiterjedésű birtokokon 
gazdálkodott. Cs. és kir. kamarás és a 
bajor 'kir. Szent György-rend lovagja. 

Erdődy István gróf (monyorókeréki 
és monoszlói), volt főrendiházi tag. 1848 
nov. 2-án született. Atyjától, Károly 
gróftól a jaskai uradalmat örökölte, 
melynek alapján a horvát országgyűlés 
mágnásai 'közé tartozott. Hive volt a hor
vát nemzeti-párt politikájának. 1883-ban 
kamarási méltóságot kapott, 1903^ban 
pedig titkos tanácsos lett. 

Erdődy Rudolf gróf ifj. (monyoróke
réki- és monoszlói), felsőházi póttag. 
1883 okt. 25-én született Horvátország
ban, Novimarovban, mint Rudolf gróf 
belső titkos tanácsos fia. Tanulmányai 
befejezése után gazdálkodni kezdett 
emődi, kastélyosdombói és zádori birto
kain. A főrendiházba 1916-ban kapott 
meghívó levelet. A felsőház póttagjai kö
zött az örökös jogú családok választott
jaként szerepel. 

Erdődy Sándor gróf (monyorókeréki 
és monoszlói), a felsőház tagja. 1865 
aug. 24-én született Galgóczon, Nyitra 
megyében. Középiskolai tanulmányait, 
mint magántanuló a szombathelyi ikath. 
főgimnáziumban végezte. Jogi tanulmá
nyait a bécsi egyetemen kezdte, a győri 
kir. jogakadémián folytatta, ahol az 
alapvizsgákat is letette és a budapesti 
egyetemen fejezte be. Tanulmányai be
fejezése után nagyobb utazásokat tett 
Olasz-, Francia-, Németországban, to
vábbá Belgiumban és Svájcban. Katonai 

kötelezettségét ia pápai 7. honvéd huszár
ezrednél teljesítette, ahol tartalékos had
naggyá nevezték ki. A háború elején ka
tonai szolgálatra jelentkezett és 1916-
ban huszárszázadosi rangot nyert. 1890 
óta os. és kir. kamarás. A bajor királyi 
házi Szt. György-rend tulajdonosa és 
1897. óta a főrendiház örökös jogú tagja. 
Kiterjedt uradalmain Vas- és Veszprém 
megyében modern gazdálkodást űz. 

Erdődy Tamás gróf (monyorókeréki 
és monoszlói), volt főrendiházi tag. 1855 
okt. 10-én született Bécsben. Birlalója 
a népbabófai hitbizományi uradalomnak, 
amelyet Erdődy Sándor gróf volt kir. 
főlovászmester alapított 1873-ban Er
dődy Ferenc gróf másodszülött fia ré
sziére. 

Erdőhegyi Lajos dr. (erdőhegyi), or
szággyűlési képviselő. 1887 jul. 25-én. 
született Kisvárdán, Szabolcs vármegyé
ben. Nyíregyházán járt gimnáziumba, 

utána Debrecenben és 
Kolozsvárott jogot hall
gatott. Elvégezte a bé
csi Keleti Kereskedelmi 
Akadémiát és később 
államtudományi dok
torrá avatták. Tanul
mányait Heidelbergben 
és Münchenben egészi-
tette ki, majd hazatért 

s közigazgatási pályára lépett. Fokozato
san előrehaladva vármegyei főjegyző 
lett, de csak 1918 nov.-ig maradt közigaz
gatási szolgálatban s ekkor visszavonult 
birtokára gazdálkodni. Hosszú idő óta 
vesz részt Szabolcs vármegye és Nyír
egyháza város törvényhatósági életében 
Előbb a nemzeti (munkapárt tagja volt, 
majd az egységespárt megalakulásakor 
annak programmjával választotta meg a 
második nemzetgyűlésbe képviselőjének 
a nyírbátori kerület. Az uj országgyű
lésbe 1926-ban a kemecsei kerület kül
dötte be ugyancsak egységespárti pro
grammal. 

Ereky Károly, volt közélelmezési mi
niszter. 1878. okt. 20-án született Esz
tergomban. Középiskolái elvégzése után 
a budapesti műegyetemen tanult, ahol 
gépészmérnöki oklevelet szerzett. Mint 
mérnök egyideig bécsi gyárakban dolgo
zott. 1905-ben a budapesti műegyetemen 
adjunktus lett és ekkor főleg mező-
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gazdasági tanulmányokkal, elsősorban a 
többtermelés kérdésével foglalkozott. A 
földmivelésügyi miniszter megbízásából 
1907-ben és 1910-ben külföldön tanul
mányozta a különböző gazdasági rend
szereket. Tapasztalatairól számos cikk
ben és tanulmányban számolt be. 1911-
ben megalapította az állatértékesitő 
egyesületet s a következő évben a nagy
tétényi sertéshizlaló telepet. A proletár
diktatúra idején részt vett a Friedrich-
féle ellenforradalmi csoport megszerve
zésében s 1919. aug. 27-én a Friedrich-
kormányban közélelmezési miniszter lett. 
1920-ban az első nemzetgyűlési választá
sokon Kaposvár mandátumát nyerte el 
kereszténypárti programmal. 

Erney Károly (nagyernyei), a felső
ház tagja. 1874. febr. 13-án született 
Budapesten. A budapesti kereskedelmi 
akadémia elvégzése után, mint gyakor» 

nok lépett 1894-ben a 
Pesti Hazai Első Ta
karékpénztár szolgála
tába és fokról-fokra 
haladva 1924-ben né
hai Wälder Gyula utó
daként került az in
tézet vezérigazgatói 
székébe. A magyar köz
gazdasági életben ve

zető szerepe van és széleskörű munkás
ságát számos pénzintézet, ipari és ke
reskedelmi vállalat vezetőségében fejti 
ki. A közgazdasági élet terén szerzett 

' érdemei elismeréséül a kormányzó kincs
tári főtanácsossá nevezte ki. Kormány
zói kinevezés alapján került 1927-ben a 
felsőházba. 

Ernszt Sándor dr., országgyűlési kép
viselő. 1870. ápr. 21-én született Gal-
gócon, Nyitra vármegyében. Középisko
láit Galgócon, Nagyszombatban és 

Esztergomban végezte, 
egyetemi tanulmányait 
pedig a budapesti tu
dományegyetem hittu
dományi karán. 1897-
ben kánonjogi doktor
rá avatták. Egyideig 
Pozsonyban lelkészke-
dett, ahol résztvett az 
ország egyik legrégibb 

németnyelvű keresztény lapjának, a 
Pressburger Tagblattnak megalapításá

ban és szerkesztésében. Kevéssel ezután 
megalapította az Országos Néplap című 
néppárti hetilapot. Ugyanez időben tit
kára lett az Országos Néppártnak. Bu
dapestre költözve, az Angolkisasszonyok 
intézetében vállalt hittanári állást. Egy
idejűleg ellátta az Alkotmány adminisz
trátori teendőit is. Sokat utazott Ausz
triában, Németországban, Olaszország
ban és a közeli Keleten. 1900-ban XIII. 
Leo pápa titkos kamarássá nevezte ki. 
Tagja a Szent István Akadémiának és 
a Történelmi Társulatnak. 1898-ban na
gyobb pénzügyi munkát irt „Kamat" 
cimmel, 1921-ben pedig egy nagy feltű
nést keltő politikai tanulmánya jelent 
meg „A keresztény nemzeti politika egy 
éve" cimmel. Pápai protonotárius, a 
Központi Papnevelő kormányzója, a 
Katholikus Népszövetség vezérigazgató
ja, a Szociális Missziótársulat társelnöke 
stb. Amióta a néppárt titkára lett, ál
landóan nagy szerepet vitt az országos 
politikában. Az országgyűlés képviselő
házába a néppárt programmja alapján 
először 1901-ben került be a privigyei 
kerület mandátumával. Még 1908-ban 
megszervezte a Katholikus Népszövet
séget, melynek vezetője volt. A forrada
lom kitörése után, amikor a néppárt ve
zérei visszavonultak a politikai élettől, 
ő vette át a párt vezetését. Károlyi Mi
hály gróf ismételten érintkezésbe lépett 
vele, politikai céljainak megnyerni azon
ban nem tudta, ellenkezően Ernszt te
vékeny részt vett az úgynevezett pol
gári blokk megalakításában. A proletár
diktatúra kitörése váratlanul érte a 
blokkot, mikor a választási előkészüle
tek és a jelölések már megtörténtek. 
Mivel a terroristák a polgári blokk veze
tőit üldözőbe vették, kénytelen volt 
Bécsbe menekülni, ahol tevékeny részt 
vett az antibolsevista komité munkás
ságában. A diktatúra bukása után részt 
vett a keresztény-szocialista párt meg
alapításában, mely 1919 szeptemberében 
egyesült a Friedrich István elnöklete 
alatt álló keresztény nemzeti párttal. A 
fuzionált uj pártnak, a keresztény nem
zeti egyesülés pártjának programmjával 
választották meg a két nemzetgyűlés 
tagjává Ipolyságon. 1925-ben nevezték 
ki nagyváradi kanonokká. Nagy szerepet 
visz a fővárosi politikában. Az uj or-
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szaggyülesbe a keresztény gazdasági és 
szociális párt programmjával egyhangú
lag választották meg Ipolyságon. 

Ernyei Pál dr., nyug. h. államtitkár. 
1867. jan. 10-én született Budapesten. 
Iskolai tanulmányait Budapesten vé
gezte s itt avatták az egyetem jogi fa

kultásán az államtu
dományok doktorává. 
Az egyetem elvégzése 
után a pénzügyminisz
térium szolgálatába lé
pett. Előbb az ille
tékkiszabási hivatalnál 
működött, majd rövid 
ideig a szolnoki s az
után a budapesti pénz

ügyigazgatósághoz osztották be. 1900-
ban a budapesti jegyzői tanfolyamon a 
pénzügyi jog előadója lett. Különösen 
nagy munkásságot fejtett ki a szolgálta
tási ügyeknél. Erdemei elismeréséül több 
kitüntetésben részesült. 

Erődi-Harrach Béla dr. (ruttkaí), or
szággyűlési képviselő. 1882-ben született 
Kunmadarason. Középiskolai és egye
temi tanulmányait Budapesten végezte, 
itt avatták jogi doktorrá. A berlini és 
hallei egyetemek filozófiai fakultásain 
közgazdasági, pénzügyi és szociálpoli
tikai tanulmányokat folytatott. Kül
földi tanulmányútjai után 1903-ban Ko
lozsvárra nevezték ki pénzügyi fogalma
zónak s egy évvel később a kolozsvári 
kereskedelmi akadémia főiskolai tagoza
tán a közgazdaságtani és szociálpolitikai 
tanszékre hívták meg. 1910-ben az ak
kor létesített újpesti főiskolai szociális 
telep szervezési munkáját bizták rá, két 
évvel később pedig már az intézet igaz
gatójává nevezték ki. 1917-ben nagyobb 
tanulmányt irt a közgazdasági tudomá
nyok egyetemi oktatásáról, mire beren
delték a kultuszminisztériumba és meg
bízták a Közgazdasági Egyetem szerve
zésének előmunkálataival. 1918 októberé
ben felterjesztették egyetemi tanári ki
nevezésre, azonban a király a beállott 
forradalmi zavarok miatt a kinevezést 
nem véglegesíthette. A proletárdiktatúra 
alatt a terroristák börtönbe vetették. 
1919 decemberében nevezték ki a köz
gazdasági egyetem tanárává. A szalárdi 
kerület képviselőjeként tagja volt mind
két nemzetgyűlésnek. A Házban sokat 

foglalkozott közgazdasági, szociális és 
pénzügyi kérdésekkel. Az ő javaslatára 
foglalt egyhangúan állást annak idején 
az egységespárt a pengőérték megálla
pításakor a 12.500-as osztószám mellett. -
Az uj országgyűlésbe ismét régi kerü
lete küldte be egységespárti program
mal. 

Erődi-Harrach Tihamér dr. (ruttkai), 
országgyűlési képviselő. Fiúméban szü
letett 1885 máj. 22.-én. Középiskoláit 
Budapesten, egyetemi tanulmányait Bu

dapesten és Berlinben 
végezte el. Hallgatott 
a heidelbergi egyete
men is jogi és kö-
gazdasági előadásokat. 
A jog- és államtudo
mányi doktorátust meg
szerezve, ügyvédi vizs
gát tett. Tanulmányai 
befejezése után a bí

róság szolgálatába lépett. 1905 óta ügy
védi prakszist folytat és gazdálkodással 
foglalkozik. Jász-Nagykun-Szolnok vár
megye tiszteletbeli főügyésze. Ügyvédi 
érdemeiért a kormányzó m. kir. kor
mányfőtanácsosi cimmel tüntette ki. 
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tör
vényhatóságának virilis jogon bizott
sági, Tiszainoka község képviselőtestüle
tének és Tiszaföldvár község képviselő
testületének és pedig utóbbinak a Ma
gyar Tudományos Akadémia megbízásá
ból tagja. A Cibakházai Ármentesitő és 
Belvizszabályozó Társulat alelnöke, a 
Kecske—Kecskeméti Tiszai Ármentesitő 
Társulat elnöke és a Tisza—Dunavölgyi 
Társulat központi bizottságának rendes 
tagja. A világháborúban mintaszerűen 
vezette a Köztelek-u. 1. sz. alatt 50 köz
legény elhelyezésére szolgáló Vörös Ke
reszt kisegítő hadikórházat; ezen mű
ködéséért kitüntetésben is részesült. A 
kommün alatt atyjával és fivérével 
együtt, mint túszt letartóztatták. Élénk 
munkásságot fejtett ki a jogi szakiroda
lomban. 1908 óta intenziven részt vett 
Balogh Jenő mellett a magyar patro-
názsügy megszervezésében és gyakorlati 
munkájában. A magyar kormány meg
bízásából 1913-ban hosszabb tanulmány
úton volt Belgiumban, ahol a börtön
ügyet, a csavargóügyet és a javitó ne
velés ügyét tanulmányozta. Sckat uta-
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zott külföldön: bejárta Ausztriát, Né
met-, Francia-, Olasz- és Spanyolorszá
got, Svájcot, Hollandiát és Belgiumot, a 
Skandináv államokat, Finnországot és 
Bulgáriát s az Északamerikai Egyesült 
Államokat. Mindkét nemzetgyűlésen a 
tiszaföldvári választókerületet képviselte. 
Ugyanez a választókerület egységespárti 
programmal 1926-ban egyhangúlag vá
lasztotta meg országgyűlési képviselő
nek. 

Erösdy Sándor dr. (erösdi), nyűg. fő
ispán. 1871 febr. 13-án született Maros-
ugrán, Kisküküllő vármegyében. Gim
náziumi tanulmányait a marosvásárhelyi 

református kollégium
ban végezte, azután 
a budapesti egyetemen 
tanult és itt is avat
ták államtudományi 
doktorrá. Egyetemi ta
nulmányainak befeje
zése után vármegyei 
szolgálatba lépett s 
mint közigazgatási 

gyakornok Marostordamegyében kezdte 
meg pályáját. A koalíció idején, tekin
tettel arra, hogy mindig a 67-es politika 
hive volt és nyíltan is hangoztatta ezt, 
állásától megfosztották, de később 1910-
ben a király a belügyminiszter előter
jesztésére Marostordamegye és Maros
vásárhely sz. kir. város főispánjává ne
vezte ki. A főispáni székből először a 
miniszterelnökségre, később a belügymi
nisztériumba rendelték be szolgálatté
telre, ahol 1916-ig dolgozott. Akkor ön
ként katonának jelentkezett s hosszabb 
ideig harcolt az orosz fronton. Hősies 
magatartásáért vitézségi éremmel is ki
tüntették. 

Ertl János, volt országgyűlési képvi
selő. 1862-ben született Hódságon. Kö
zépiskolai tanulmányai befejeztével ke
reskedelmi iskolát végzett és kereske
delmi pályára lépett. Ezután hosszabb 
tanulmányutakat tett külföldön. 1905-
ben választották első izben képviselővé 
a hódsági kerületben szabadelvüpárti 
programmal. A pártnak feloszlásáig tag
ja maradt. 1906-ban újból mandátumot 
kapott, 1910-ben ugyancsak a hódsági 
kerület választotta képviselőjévé munka
párti programmal. 

Ertsey Péter, volt országgyűlési kép
viselő. 1876 jan. 28-án született a bi
harmegyei Magyarkerekiben. Középisko
láit Debrecenben végezte, a jogot Nagy
váradon és Budapesten hallgatta, itt tett 
ügyvédi vizsgát is. 1900-ban Nagyvára
don nyitott ügyvédi irodát. Az 1910-i 
általános választásokon a berettyóujfa-
lusi kerület munkapárti programmal vá
lasztotta képviselővé. 

Éry Márton dr., országgyűlési kép
viselő. 1865 okt. 16-án született Döbrő-
közön. Gimnáziumi tanulmányait Pé
csett elvégezvén, a kolozsvári egyetemen 
hallgatott jogot, majd közigazgatási pá
lyára lépett. Rövid megszakítással — 
amíg Marostorda vármegye aljegyzője 
volt — mindig Tolnamegyében működött 
s 1922-ben Tolna vármegye alispánjává 
választották. Nagyobb tanulmányutakat 
tett Ausztriában , Németországban és 
Olaszországban. Főként szociális és köz
igazgatási kérdésekkel foglalkozott a 
múltban s az egykéről irt tanulmánya 
annak idején nagy feltűnést keltett. Az 
1926 decemberi választásokkor a dombó
vári kerület mandátumát nyerte el egy
ségespárti programmal. 

Esterházy Béla gróf (galánthai), volt 
főrendiházi tag. 1854 febr. 25-én szüle
tett. Tanulmányai befejezte után be
utazta Angliát, Francia-, Német- és 
Olaszországot. Kiterjedt birtokain gaz
dálkodással foglalkozott. Neve a sport 
terén is ismeretes. Tevékeny részt vett 
a Magyar Lovaregylet életében. A ki
vándorlás meggátlására több kölcsönse-
gélyegyletet és fogyasztási szövetkezetet 
létesített. 1906-ban a galántai kerület 
képviselőjévé választotta alkotmánypárti 
programmal. 1910-ben nem vállalt kép
viselőséget. 1882-ben kapta a kamarási 
méltóságot. 

Esterházy Imre gróf (galánthai), volt 
főrendiházi tag. 1840 ápr. 11-én szüle
tett Rédén. Kezdetben a hadseregnél 
szolgált, ahonnan főhadnagyi rangban 
kilépett, azután pedig pozsonymegyei 
birtokán gazdálkodott. 1867-ben nőül 
vette Berlinben Rossi Alexandrina gróf
nőt, Rossi Carlo olasz követ leányát. 
Meghalt 1918 máj. 9-én. 

Esterházy Károly István gróf (ga
lánthai), volt főrendiházi tag. 1847 nov. 
30-án született. Tanulmányai elvégzése 
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után festészetre adta magát s művész-
hajlamait nagyban elősegítették hosszú 
európai és afrikai utazásai. Pozsony me
gyei birtokára visszavonulva majdnem 
kizárólag családjának és a művészet
nek élt. 

Esterházy László gróf id. (cseszneki), 
a felsőház tagja. 1857 jun. 22-én szüle
tett a fejérmegyei Sárosdon. Középis
koláit Székesfehérvárott végezte, majd 

jogot hallgatott Bu
dapesten, azután pe
dig a magyaróvári 
gazdasági akadémián 
tanult. Tanulmányai 
befejezte után hosz-
szabb külföldi tanul
mányutat tett, bejárta 
Európa legnagyobb ré
szét, majd hazajött s 

azóta sárosdi birtokán gazdálkodik. Bár 
a főrendiháznak tagja volt 1893 óta, 
élénkebb politikai szerepet nem vállalt, 
hanem a gazdálkodásnak élt. Fejérme
gye közéletében azonban nagy szerepet 
játszik. 1882 óta cs. és kir. kamarás. 
A felsőháznak az örökös jogú főrendek 
választottjaként tagja. 

Esterházy Mihály gróf dr. (galánthai 
és fraknói), volt országgyűlési képvi
selő, 1884 ápr. 20-án született London
ban. Gimnáziumi érettségit Pozsonyban 

, tett, majd az oxfordi 
és bruxellesi egyeteme
ket látogatta, később 
pedig a budapesti egye
temen tanult jogot és 
itt is avatták doktorrá. 
Tanulmányai befeje
zése után hosszabb kül
földi utazásokat tett, 
több évet töltött Ang

liában és Belgiumban, ahol főként poli
tikai és gazdasági kérdéseket tanulmá
nyozott. 1910-ben a galántai kerületben 
Justh-párti programmal választották meg 
képviselőnek. A világháborúban mint a 
8. honvédhuszárezred főhadnagya vett 
részt. A forradalmi kormány megalaku
lása után Svájcba küldötte, de látva a 
helyzetet, misszióját nem végezte el és 
minden további összeköttetést megszakí
tott a kormánnyal. Hosszabb időt töltött 
később megszállott területen s a politi
kától teljesen visszavonult. 1928-ban 

több hónapig jár t Keletafrikában, ahol 
nagyszabású ismeretterjesztő tudomá
nyos film létrehozásánál működött közre 
egy nagyobb vadászexpedicióban. 

Esterházy Miklós herceg, edelstätteni 
hercegesitett gróf, fraknói gróf, Sop
ronmegye örökös főispánja, főpohár
nokmester, volt főrendiházi tag. 1869 
jun. 5-én született Bécsben. Tanulmá
nyait Budapesten, Bécsben és a külföl
dön folytatta. Jogi doktor. 1898-ban 
kelt egybe Cziráky Margit grófnő, csil
lagkeresztes és palotahölggyel. A ki
rály 1900-ban az aranygyapjas rend 
lovagjává emelte, 1905-ben legfelsőbb 
kegyelemből és kivételesen tartalékos 
főhadnaggyá nevezte ki. 1907-ben tit
kos tanácsos, 1912-ben főpohárnokmes
ter lett. Meghalt 1920 ápr. 6-án: 

Esterházy Miklós Móric gróf (ga
lánthai), volt főrendiház tag. 1855 szept. 
20-án született Rómában, hol atyja, 
Móric gróf, nagykövet volt a szent
széknél. A politikai életben első nagy 
szereplése az volt, mikor az egyház
politikai reformjavaslatok ellen a fő
rendiházban és a társadalomban heves 
ellenzéket szervezett. Nagy feltűnést 
keltett az a nyilt levele is, amelyben a 
kilencvenes évek végén megindokolta 
a néppárt éléről való visszavonulását. 
Az 1896—1901. országgyűlési ciklus 
alatt elnöke volt a függő államadóssá
got ellenőrző országos bizottságnak. 
1907-ben nevezte ki a király belső tit
kos tanácsossá. A csákvár-gesztesi hit-
bizomány birlalója volt. Meghalt Csák
váron, 1925 jan. 21-én. 

Esterházy Móric gróf (galánthai), 
volt miniszterelnök. 1881 ápr. 27-én 
született a komárommegyei Pusztamaj-
kon. Fia Miklós Móric grófnak. Tanul
mányait a szülői háznál kezdette, majd 
a budapesti és oxfordi egyetemen foly
tatta. Cs. és kir. kamarás. A főrendi
háznak örökös jogon tagja volt. 1906-
ban, midőn Andrássy Gyula gróf a te-
rebesi kerület mandátumáról lemon
dott, alkotmánypárti programmal e ke
rület képviselőjévé választotta. Ugyan
csak a terebesi kerület mandátumát 
nyerte el 1910-ben pártonkívüli 67-es 
programmal. A háború alatt a 9-es hu
szárezred kötelékében teljesített kato
nai szolgálatot. Politikai körökben 
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nagy meglepetést keltett, mikor a ki
rály Tisza István gróf után őt bizta 
meg kormányalakítással 1917 június 
15-én. A fiatal kormányelnök csak két 
hónapig vezette az ügyeket, mert a vá
lasztójog megalkotására alakított kor
mányával programm ját nem tudta 
megvalósítani s augusztus 20-án már 
átadta a helyét Wekerle Sándornak, 
maga pedig a magánéletbe vonult 
vissza. 

Esterházy Pál gróf id. (fraknói), a 
felsőház tagja. 1861 jul. 19-én szüle
tett Trouvilleben. Tanulmányai befe
jezése után diplomáciai pályára lépett 
és szolgált a monarchia londoni, szent
pétervári és párisi nagykövetségén. Ké
sőbb a közös külügyminisztériumba 
rendelték be, ahol mint I. oszt. követ
ségi tanácsos, osztályvezetői minőség
ben működött 1903-ig, amikor nyug
díjba vonult. 1906-ban a király vissza
hívta a tényleges szolgálatba s ekkor 
politikai magyar-osztályfőnök lett és 
érdemei elismeréséül megkapta a való
ságos belső titkos tanácsosi címet s 
később a Vaskoronarend nagykereszt
jét. 1912-ben, mint nagykövetet rendel
kezési állományba helyezték, 1914-ben 
pedig véglegesen nyugalomba vonult. 
A főrendiháznak 1894 óta volt tagja. 
Most, mint az örökösjogu főrendek vá
lasztottja, tagja a felsőháznak. 

Esterházy Pál gróf ifj. (galánthaij, 
• felsőházi póttag. 1878 okt. 17-én szü
letett Réde községben. Tanulmányai el
végzése után nemsokára megházaso
dott, nőül vette Cziráky Mária grófnőt 
s azóta csupán a birtokain való gaz
dálkodással foglalkozik. Kamarás, tar
talékos főhadnagy a 9. huszárezred
ben. 1915-ben kapott meghívó levelet 
a főrendiházba és tagja volt a Háznak 
1918-ig. A felsőház póttagjává az örö
kösjogu családok 1927 január 10-iki 
ülésükön választották meg. 

Esterházy Pál gróf, volt főrendiházi 
tag. 1883 jul. 28-án született Pápán, 
egyetlen fia volt néhai Esterházy Móric 
grófnak. Gimnáziumi tanulmányait el
végezve jogot hallgatott s az alapvizs
gák letétele után egy évet az oxfordi 
egyetemen töltött és itt erdészeti tanul
mányokat is folytatott. Onkéntesi évén 
kívül még három évet szolgált a 7. hu

szárezredben, ahol hadnagyi rangot ért 
el. Cs. és kir. kamarás. 1909-ben nőül 
vette néhai Andrássy Tivadar gróf 
leányát, Ilonát. A katonaságtól kilépve, 
pápai birtokán gazdálkodott. A háború 
kitörésekor azonnal bevonult ezredéhez 
s kiment a harctérre, ahol egy roham
nál 1915 jun. 26-án ellenséges golyótól 
találva, hősi halált halt. 

Esterházy Sándor gróf (galánthai), 
volt főrendiházi tag. 1868 okt. 3-án 
született Pápán. Tanulmányai elvég
zése után a diplomáciai pályára lépett 
s egy ideig követségi tikár volt a drez
dai követségnél. Cs. és kir. kamarás. 
1897-ben megnősült s azután vesz
prémmegyei birtokán gazdálkodott. A 
király belső titkos tanácsossá nevezte 
ki. 

Esztergályos János, országgyűlési 
képviselő. 1873 dec. 4-én született Du
naföldváron. Budapesten végezte az 
elemi iskoláit, majd atyja elhalálozá
sakor vasas tanoncnak állt be. Felsza
badulásakor külföldi utat tett és be
járta Olaszországot és Németországot, 
ahol gyárakban dolgozott. Néhány év 
múlva visszatért és bekapcsolódott a 
vasmunkás mozgalomba. 1904-ben, 
amikor az általános vasmunkássztrájk 
lezajlása után minden gyár kizárta, 
külföldre ment és Berlinben dolgozott 
egy évig. 1905-ben ismét viszatért és 
ekkor a Magyarországi Molnárok és 
Malommunkások Szövetsége titkárává 
választotta. 1908-ban megvált állásá
tól, Amerikába vándorolt és New-York
ban telepedett meg. 1911-ben tért visz-
sza ismét s előbb a Munkásbiztositó 
Pénztár végrehajtója lett, majd 1916-
ban a Népszavához került, mint a lap 
kiadóhivatalának vidéki szervezője, 
1919-ben pedig a pártvezetőség köz
ponti titkárságában kapott beosztást. 
Az 1922-es választások alkalmával 
Pécs város II. kerülete küldötte be a 
nemzetgyűlésbe a szociáldemokrata 
párt programmjával. Többizben szóvá
tette a kommunizmus utáni atrocitáso
kat és különösen a zalaegerszegi inter
nálótábor feloszlatása érdekében mon
dott éleshangu beszédeket. Az Eskütt-
ügy tárgyalásáról emlékezetes ülésen 
őt is kivezették és 20 napra kitiltották 
az ülésekről. Többizben követelte a le

rn 
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venteintézmény megszüntetését. Az uj 
országgyűlésbe ugyancsak Pécs város 
II. kerülete küldötte be a szociálde
mokratapárt programmjával, e párt 
listáján. 

Eszterhay Jenő, h. államtitkár. 1870 
márc. 25-én született Veszprémben. Kö
zépiskoláit Veszprémben végezte, majd 
a budapesti egyetemre iratkozott be jog-

— hallgatónak. 1894-ben, 
az egyetem elvégzése 
után állami szolgálat
ba lépett. A földmi-

velésügyi miniszté
riumban a gazdasági 
szakoktatási osztályban 
egy negyed századot 
töltött el. 1921-ben lett 
h. államtitkár s ezzel 

egyidejűleg országos selyemtenyésztési 
miniszteri biztos és ebben a minőségben 
szolgált 1928-iban bekövetkezett haláláig. 
A gazdasági szakoktatás terén kimagasló 
érdemeket szerzett s a forradalmak 
után az ő tervei szerint kezdték meg 
a csonkaország mezőgazdasági szak
oktatásának rekonstruálását. Mint se-
lyomtenyésztési miniszteri biztos igen 
sokat fáradozott ennek a termelési ág-

Fábián Béla dr., országgyűlési képvi
selő. 1889 aug. 13-án született Tállyán, 
a Tokaj-Hegyalján. Gimnáziumi tanul
mányait a kassai premontrei és a sá-

· toraljaujhelyi piarista 
főgimnáziumban, egye
temi tanulmányait a 
budapesti és a bécsi 
egyetemeken végezte. 
A háború kitörése
kor a kassai 34. gya
logezredhez vonult be, 
innen a Molináry-
ezredhez helyezték át 

és ezzel az ezreddel vonult a harctérre. 
Részt vett az uzsoki csatákban, a gor-
licei áttörésben. Horucskónál szaka
szával 300 foglyot ejtett. A lembergi 
előnyomulásnál, 1915 jun. 8-án, sebe
sülten fogságba jutott. Kieven és 
Moszkván keresztül Turkesztán kor

nak kiépítésén ós megerősítésén. 
Exnsr Kornél dr., ny. államtitkár. 

1867 jul. 3-án született Beregszá
szon. A jogot előbb Pozsonyban hall
gatta, majd a budapesti, bécsi, prágai, 

berlini és müncheni 
egyetemeken folytatta 
tanulmányait. 1891-ben 
lépett állampénzügyi 
szolgálatba, két évvel 
később nőül vette Lend-
vay Ilonát. Házassá
gukból három fiu szü
letett s mindhárom 
gyermekét felnőtt ko

rukban vesztette el. László fia az orosz 
fronton halt hősi halált. 1913-ban a köz
igazgatási bíróság itélőbirájává nevez
ték ki. Hatodfélévi bírói működés után 
Ά pénzügyminisztérium adminisztrativ 
államtitkára lett. Három évtizede tanár 
a budapesti egyetemen. Több pénzügyi 
törvényjavaslat kidolgozásában vett te
vékeny részt. Huszonöt éven át szerkesz
tette a „Pénzügyigazgatás" cknü szak
lapot. Több önálló müve jelent ímeg, ame
lyek közül a „Magyar Pénzügyjog" cí
műt a Tudományos Akadémia kitünte
tésben is részesítette. 

mányzóság fővárosába, Taskendbe vit
ték s mikor itt a fogolytábort látogató 
svéd bizottság előtt a hadifoglyok halá
lozásának okait, a kolera és kiütéses 
tífusz pusztítását feltárta, büntetésből 
1916 jun. 16-án Kelet-Szibériába kül
döttek a kamcsatkai határon fekvő 
krasznája-rjecskai büntető-táborba: a 
trópusok országából az örök fagy biro
dalmába. A hadifogolytábor magyarjai 
részére Priamurje (Amur vidék) cím
mel napilapot és Fogolyvasárnap cím
mel képes hetilapot szerkesztett. 1918 
februárjában négy társával egyetem
ben Mandzsúrián, Mongolián, Kelet-
Kinán és a bolseviki Oroszországon ke
resztül megszökött, hogy hazaérkezve 
a legerősebb sajtópropagandát kezdje a 
bolsevizmus ellen. Közben kir. büntető
törvényszéki biró lett a budapesti bün
tetőtörvényszéken. A proletárdiktatúra 
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