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Büttner Miklós
tagja lett a cisztercita rendnek. 1888ban szentelték pappá.
Ebben az évben lett
tanár a pécsi gimnázi
umban, amelynek 1907ben igazgatójává nevez
ték ki. A pécsi középis
kolai tanárvizsgáló bi
zottság tagja. Nagy iro
dalmi
munkásságot
fejtett ki, önálló mun
kái közül a „Görög földön" cimü müve
emelkedik ki. Pécs város törvényható
sága választotta meg felsőházi póttag
jává. Meghalt 1929. augusztus 13-án.
Büttner Miklós, nyűg. h. államtitkár.
1874 szept. 22-én született Liptószentmiklóson. Középiskoláit és a tudomány

egyetem jogi fakultását Budapesten vé
gezte. Az önkéntesi év
leszolgálása után köz
igazgatási pályára lé
pett, majd
1899-ben
a belügyminisztérium
ba nevezték ki. 1914ben a világháború ki
törésekor a BudanesÉKát. mű
^ e n m u ködő
katonai
táviratellenőrző bizott
ságba osztották be. 1919 végén miniszteri
tanácsos lett s 1920-ban a népjóléti- és
munkaügyi minisztériumba helyezték át.
1923-ban nevezték ki helyettes államtit
kárrá. 1926-ban nyugalomba vonult s ez
alkalomból megkapta a másodosztályú
magyar érdemkeresztet.

C, Cs
Cherny Károly, volt országgyűlési
képviselő. 1863-ban született Bécsben.
Tanulmányai elvégzése után külföldi ta
nulmányútra indult, majd 1888-ban a
belügyminisztériumba
nevezték ki. 1893—
1894-ben egy eszten
dőt Angliában töltött,
ahol közgazdasági ta
nulmányokat folytatott.
Visszatérve, a kereske
delmi minisztériumba
osztották be. 1896-ban
konzuláris szolgálatba
lépett és egy esztendőt töltött Olasz- és
Franciaországban. 1897-ben letette a
konzuli vizsgát és végleg átlépett a kül
ügyi szolgálatba. Ezidő alatt Szerbiában
és Kelet-Indiában fordult meg. 1901ben megint itthon telepedett le és ek
kor hírlapi cikkekkel sikerült neki rá
terelni a közfigyelmet arra a feledésbe
merült királyi rendeletre, amely a ma
gyar csapatoknak a lehetőséghez ké
pest kizárólag magyar tisztekkel való
ellátását rendelte el. 1907-ben osztály
tanácsosnak . nevezték ki a belügymi
nisztériumba. 1910-ben a zurányi ke
rület választotta meg képviselőjévé
nemzeti munkapárti programmal. A
háború alatt Lipcsében adott ki egy ta
nulmányt
„Deutsch-ungarische Bezie

hungen" cimen, amelyhez Tisza István
gróf miniszterelnök irt előszót.
Chorin Ferenc id., volt főrendiházi
tag. 1842-ben született Aradon. Jogi ta
nulmányait először külföldön folytatta,
majd Budapesten végezte be. 1866-ban
lett jogtudor. Az ügy
védi vizsga
letétele
után Aradon telepe
dett
le.
Tevékeny
részt vett a politikai
életben és lapvezére
volt az Alföld cimü
politikai
napilapnak.
Először Arad város vá
lasztotta
képviselővé,
majd az 1872. évi választásoknál kisebb
ségben maradva, újra a városi ügyek
nek szentelte erejét. 1874-ben az aradi
ügyvédi kamara helyettes elnöke lett,
1875-ben pedig Arad város megint meg
választotta képviselőjévé
szabadelvűpárti
programmal.
Képviselőségének
ideje alatt befolyt az összes törvényja
vaslatok, különösen a büntető törvény
könyv megalkotásába. 1878-ban újból
Arad mandátumát nyerte el, 1881-ben
azonban a baksai kerület képviselője
lett. 1884-ben az aranyosmedgyesi ke
rület mandátumának
elnyerése
után
belépett a szabadelvüpártba. 1896-ban a
házszabályok revíziójára kiküldött bi-
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zottság elnökévé választották. Ebben az
évben Ugrón Gáborral szemben Szatmár város választotta képviselőnek.
1899-ben a Rakovszky István mentelmi
ügyéből kifolyóan élesen megtámadta a
kormány egész politikáját s ezért töb
bekkel kivált a pártból, ahova csak a
Széli-kormány megalakulása után lépett
vissza. Az összeférhetetlenségi törvény
megalkotása utáiv, m m t
a Salgó
tarjáni Kőszénbánya Rt. elnöke többé
mandátumot nem vállalhatott. Érde
mei elismeréséül a király 1903-ban
élethossziglani főrendiházi taggá ne
vezte ki. Évtizedeken át tagja volt
a delegációnak,
melynek
tárgyalá
sain különösen a magyar ipari érdekek
erőteljes érvényesüléséért szállott sikra.
Chorin Ferenc <a politikai pályától viszszavonulva megalakította 1901-ben a
Bánya- és Kohóvállalatok Egyesületét,
a következő évben pedig a Magyar
Gyáriparosok Országos Szövetségét és
a szövetségnek, mely elnökévé válasz
totta, önzetlenül rendelkezésére bocsá
totta nagy tudását és gazdag tapasz
talatait. 1921-ben a m. kir. Jegyintézet
tanácsának tagja lett.
Meghalt 1925
jan. 20-án.
Chorin Ferenc dr. ifj., felsőházi tag.
1879-ben született Budapesten. Fia né
hai id. Chorin Ferencnek, aki több mint
félszázadon át volt tagja előbb a képvi
selőháznak, majd a fő
rendiháznak s aki a
magyar ipar leghatal
masabb szervezetét: a
Magyar Gyáriparosok
Országos Szövetségét
megalapította s an
nak haláláig elnöke
volt. Nagynevű atyja
oldalán
szinte
pre
desztinálva volt arra, hogy egyik vezérférfia legyen a magyar közgazdasági
életnek. Erre való hivatottságát és kép
zettségét korán igazolta, amidőn a gim
názium s Budapesten és Berlinben vég
zett egyetemi tanulmányainak befeje
zése után 1901-ben sub auspiciis regis
avatták jog- és államtudományi dok
torrá. Három évvel később, 25 éves ko
rában, megszerezte az ügyvédi diplomát
és ügyvédi gyakorlata folyamán is fő
leg ipari kérdésekkel foglalkozott. Élénk

Cicatricis Lajos dr.
tevékenységet fejtett ki a Magyar Gyár
iparosok Országos Szövetsége igazgató
ságában, különösen a magyar ipari ter
melés általános érdekű problémáinak
tárgyalásánál.
1919-ben lemondott az
ügyvédségről és a Salgótarjáni Kőszén
bánya Rt. vezérigazgatója lett, amely
nek ügyeit az összeomlást követő nehéz
években atyjával együtt a legnagyobb
körültekmtéssel vezette. 1925-berv, aty
jának halála után, a vállalat elnökévé
választotta meg. Rendkívül széleskörű
elfoglaltsága mellett is mindenkor inten
ziven foglalkozott az ipar közérdekű
kérdéseivel. Midőn a háború után és kü
lönösen az inflációs korszak által terem
tett gazdasági
problémák sokfélesége
aktuálissá tette egy régóta előkészítés
alatt álló tervnek, a munkaadók szervez
kedésének keresztülvitelét, a GyOSz és
az ipari szakegyesületek közreműködésé
vel felállított Munkaadók Központja őt
választotta meg első elnökévé és e mi
nőségben azóta is nagyméretű munkát
fejt ki az ipari termelésnek a munkás
kérdéssel kapcsolatos problémái körül. A
kormányzó 1923-ban magyar kir. keres
kedelmi főtanácsossá nevezte ki. A ma
gyar gyáripar, honorálva azt a munkás
ságot, melyet éveken át kifejtett, 1926t>an egyhangúlag a Szövetség alelnökévé
választotta. A magyar és külföldi sajtó
ban élénk és nagyértékü publicisztikai
működést fejt ki.
Chotek Rezső gróf (chotkovai és vogninij, volt főrendiházi tag. 1870 ápr.
17-én született Korompán. A gimná
ziumot Nagyszombatban végezte, az
után három évig jogot hallgatott,
majd pedig teljesen gazdászati tanul
mányoknak szentelte idejét, miköz
ben nagyobb utazásokat is tett a
külföldön. 1895-ben kapta a cs. és
kir. kamarási méltóságot s a követ
kező évben a főrendiház örökös tagjai
sorába vették fel. Atyja halála után fő
ként uradalmainak vezetésével foglalko
zott. Mint Cserevicsnek, a Rudolf trón
örökös vadászatairól ismert birtoknak
ura, virilis tagja volt a horvát ország
gyűlésnek. Meghalt Korompán 1921
nov. 7-én.
Cicatricis Lajos dr., a felsőház tagja.
1862 jan. 19-én született Szentesen. Kö
zépiskoláit Szentesen és Szarvason vé-
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gezte, egyetemi tanulmányait pedig a
budapesti egyetemen. Itt jog- és állam
tudományi doktori oklevelet szerzett.
Közszolgálati pályáját 1888-ban kezdte
Csongrád vármegyében, mint közigaz
gatási gyakornok. 1889-ben megyei al
jegyző lett, majd csongrádi főszolgabí
rónak választották meg, 1892-ben Cson
grád vármegye főjegyzője, 1900-ban pe
dig alispánja lett. 1910-ben a munka
párti kormány Csongrád vármegye fő
ispánjának nevezte ki és főispáni állá
sát 1917-ben a Tisza-kormány távozá
sáig tartotta meg. Ármentesitő társulati
kérdésekben elismert szaktekintély. El
nöke a Kőrös-Tisza-Marosi ármentesitő
és belviz-szabályozó társulatnak, továbbá
a Szentesi Takarékpénztárnak. Csongrád
vármegye közgazdasági életének jelen
tékeny tényezője. Nyugalombavonulása
óta birtokán gazdálkodik. Királyi taná
csos. A felsőházba Csongrád vármegye
küldte be.
Ciocan János, volt országgyűlési kép
viselő. 1850 febr. 19-én született Na
szódon. Középiskolái elvégzése után
bölcsész hallgatója volt a bécsi, grazi
és budapesti egyetemeknek s itt kapott
tanári oklevelet. Tanára és utóbb igaz
gatója volt a naszódi alapítványi fő
gimnáziumnak. A tanárság mellett hír
lapírással is foglalkozott. Később kine
vezték a román nyelv és irodalom nyil
vános rendes tanárává a budapesti tu
dományegyetemen. 1896-tól kezdve kép
viselte a Házban a naszódi kerületet,
előbb szabadelvüpárti programmal, ké
sőbb mint alkotmánypárti, 1910-ben pe
dig a nemzeti munkapárt programmjával. Meghalt Budapesten 1915 szept.
6-án.
Concha Győző, a felsőház tagja. 1846
febr. 10-én született Marcaltőn, Vesz
prém vármegyében. A budapesti s a bé
csi tudományegyetemen jogot hallgatott
s tanulmányai befejeztével birói pá
lyára lépett. A budapesti kir. ítélőtáb
lán működött először mint joggyakor
nok s 1872-ben ügyvédi vizsgát tett és
a budapesti tudományegyetemen ma
gántanárrá habilitáltatott, még ugyan
ebben az évben az akkor alapított kor
lozsvári Ferenc József-Tudományegye
temhez nyilvános rendkivüli tanárrá
nevezték ki. 1874-ben ugyancsak Ko

Copony TraugotÉ
lozsvárott nyilvános rendes tanár lett,
1892 óta pedig a budapesti tudomány
egyetem rendes tanára. Ugy Kolozsvá
rott, mint Budapesten politikát adott
elő. A századeleji politikai generáció jó
részt az ő konzervatív-liberális irányú
tanain nevelkedett fel. Rendkívül nagy
hatása volt tudományos irodalmi mun
kásságának is. Főműve „Politika" cimü
kétkötetes munkája, melynek első köte
tét a Magyar Tudományos Akadémia
nagy dijával, második kötetét a Sztrókay-dijjal tüntette ki. Tudományos fo
lyóiratokba, elsősorban a Budapesti
Szemlébe irt kisebb-nagyobb értekezé
sein kivül önállóan megjelent fontosabb
munkái a következők: A közigazgatási
bíráskodás az alkotmányossághoz és az
egyéni joghoz való viszonyában ; Újkori
alkotmányok; Egyéni szabadság és
parlamentarizmus Angliában ; A ki
lencvenes évek reformeszméi és előz
ményeik; A rendőrség természete és
állása a szabad államban. Tudományos
és irodalmi munkássága elismeréséül a
Magyar Tudományos Akadémia 1886ban levelező, 1900-ban rendes tagjává
választotta. 1913-ban az Akadémia tör
ténelemfilozófiai
osztályának elnöke
lett. Az Akadémiában mondott emlék
beszédeit az Akadémia adta ki. Legfel
sőbb helyről is több magas kitüntetés
ben részesült. 1903-ban udvari taná
csosi címet kapott, 1913-ban pedig a ki
rály a főrendiház örökös tagjává ne
vezte ki. 1927-ben a kormányzó az uj
felsőház tagjává nevezte ki.
Copony Traugott, volt országgyűlési
képviselő. 1865 dec. 19-én született
Brassóban. Brassóban és Nagyszebenben
végezte középiskoláit, majd a (?razi ke
reskedelmi akadémián tanult. Hazatérve
belépett atyja üzletébe és miután a -papiripar terén beható tanulmányokat folyta
tott Svájc. Németország, Franciaország,
Anglia, Belgium és Hollandia gyáraiban,
átvette a zernesti papírgyár műszaki ve
zetését. Utóbb nagyobb utat tett Ameri
kában, majd pedig Egyptomban, Törökés Görögországban. Nagy szeredet ját
szott itthon az erdélvi szászság életében,
Mint a bukaresti kiállítás zsűrijének
tagját a román király a román korona
rend középkeresztjével tüntette ki. Az
1904., 1905., 1906. és 1910. évi választá-
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Csáky Károly gróf

sokon Brassó város első kerületének man zsonyban, a jogot Budapesten és Ko
dátumát nyerte el. Eleinte a szabadelvü- lozsvárott végezte, ahol államtudomá
párt tagja volt, 1906-ban belépett az al nyi doktorátust tett. 1906-ban nagyobb
kotmánypártba, 1910-ben pedig a nem külföldi tanulmányúton volt, azután a
külügyminisztérium szolgálatába lépett
zeti munkapárt tagja lett.
Cristea E. Miron, volt főrendiházi és másfél évig Szerbiában diplomáciai
tag, karánsebesi g. kel. román püspök. attasé volt. 1908-ban kilépett a külügy
1868-ban született Oláhtoplicán, mint minisztériumból és megházasodott. Az
földmives szülők gyermeke. A karánse 1910-iki általános választásokon a lő
besi egyházmegyei zsinat 1909 dec. 4-én csei kerület mandátumát nemzeti, mun
választotta meg püspöknek s a püspöki kapárti programmal nyerte el.
széket 1910 máj.* 8-án foglalta el. A ma —}—Csáky Imre gróf (kőrösszegi és adorgyarországi román nép kultúrájának fej jáni), volt külügyminiszter. 1882 febr.
lesztése terén kimagasló szerepet töltött 16-án született Szepesmindszenten. A
be. Irodalmi téren is nagy tevékenységet konzuli akadémia elvégzése után a fiu
fejtett ki. A nagyszebeni székesegyház mei tengerészeti hatóságnál, majd a
építésében elismert buzgalommal műkö skutari-i főkonzulátuson teljesített szol
dött közre, belső díszítésénél hazai fes gálatot, később pedig a drezdai, szent
tők az ő vezetése mellett megteremtették pétervári, berlini, lipcsei és bukaresti
a keleti bizantinikus festészet reneszán követségen működött. A háború alatt a
megszállott Varsóban volt, azután részt
szát. 1919-ben a karánsebesi püspöki mél
vett a breszt-litovszki, valamint a buka
tóságból a bukaresti primás-metroporesti fegyverszüneti és béketárgyaláso
lita székébe emelkedett. 1925-ben, mikor
kon. Részese volt az uj magyar külügyi
a romániai ortodox-egyház elszakadt a
szolgálat megszervezésének és részt
keleti patriárkátustól és önálló egyház
birodalommá lett, őt nevezték ki a ro vett a trianoni béketárgyalásokon is.
mán gör.-kel. egyház
pátriárkájának. 1920-ban a második Teleki-.vabinetben
külügyminiszter volt 1920 szept. 24-től
Ferdinánd román király halála óta a
1920 dec. 16-ig. A következő évben az uj
régenstanács tagja.
határokat
megállapító vegyes bizottsá
Csák Károly dr. (alapi), országgyűlési
képviselő. 1869-ben született a somogy- gok vezetésével bizták meg.
megyei Toponár községben. Középisko
Csáky Károly gróf, volt főrendiházi
tag, váci róm. kat. püspök. 1852 július
láit Kaposvárott és Pécsett, az egyete
met pedig Budapesten végezte. 1892-ben
24-én született Sopronban. 1875-ben
mint aljegyző Zalamegye szolgálatába
szentelték pappá és szülővárosában
lépett, 1900 óta ugyanott volt tiszti fő tartotta első miséjét. Azután tardosügyész. Minden jelentősebb társadalmi, keddi segédlelkész lett, ahonnan Simor
politikai és gazdasági mozgalomban te hercegprímás már a következő évben
vékeny részt vett. Élénk szépirodalmi és udvarába hivta meg. 1895-ben nevezték
publicisztikai tevékenységet fejtett ki. ki curzolai felszentelt püspökké. Mint a
Középeurópának nagy részét beutazta. székeskáptalan legfiatalabb püspöké
1926-ban nyugalomba vonult. Elsőizben nek, neki jutott a szerep, hogy a milletagja az országgyűlésnek. Az alsólend- niumi hódoló felvonulás alkalmával az
vai kerületben választották meg egysé apostoli keresztet vigye a király előtt.
gespárti programmal. A közigazgatási
1900 ápr. 18-án nevezte ki a király váci
reform előadója volt a képviselőházban püspökké. 1905-ben a belső titkos taná
s a törvényjavaslat bizottsági tárgyalá csosi méltóságot kapta. Püspökké tör
sainál, valamint a plénumban lefolyt tént kinevezésének tizedik évfordulóján*
vitánál és a módosítások szövegének el addigi jótékonyságának folytatásaké
készítésénél mindenki által elismert és pen százezer koronát osztott szét jóté
méltányolt kiváló munkásságot fejtett konycélokra. Meghalt Vácott 1919 febr.
ki.
16-án.
Csáky Gusztáv gróf, volt országgyű
Csáky Károly gróf (kőrösszegi
és
lési képviselő. 1883 máj. 29-én szüle adorjáni), honvédelmi miniszter, ország
tett Szepes-Sümegen. Középiskoláit Po
gyűlési képviselő. 1873 ápr. 10-én

Csáky Károly gróf
született Szepesmindszenten. Fia néhai
Csáky Albin gróf val
lás- és közoktatásügyi
miniszternek, a főren
diház volt elnökének.
A kassai katonai alreáliskola
elvégzése
után, 1887-ben a Ludovika Akadémia növen
déke lett s miután azt
jeles eredménnyel el
végezte, 1891-ben a pápai 7. honvédhu
szárezredhez avatták fel, mint hadap
ród tiszthelyettest. 1892 novemberében
hadnaggyá, 1896 májusában pedig fő
hadnaggyá lépett elő. Az 1895—96. évi
honvéd felsőtiszti tanfolyam elvégzése
után a bécsi cs. és kir. hadiiskolába ve
zényelték, melyet igen jó eredménnyel
végzett el. 1895-ben már vezérkari szol
gálatra osztották be, előbb a pozsonyi 5.
hadtesthez, majd a 2. honvéd lovasdan
dár parancsnokságához. 1901 novemberé
ben századossá lépett elő. Miután előbb
a budapesti I. honvédkerületi parancs
nokságnál, később pedig a m. kir. hon
véd lovassági felügyelő mellett vezér
kari szolgálatot teljesített, 1907-ben a
m. kir. központi lovasiskola tanára lett.
A megfelelő csapattiszti szolgálat telje
sítése után 1910-ben beosztották a hon
védelmi minisztérium I. osztályába, ké
sőbb pedig, mint vezérkari őrnagy a m.
kir. honvéd lovassági felügyelő vezér
kari főnöke lett. 1913-ban vezérkari tes
tületi alezredessé lépett elő. A világhá
ború elején egy lovasseregtest vezér
kari főnöke volt és mint ilyen az orosz
harctérre került, ahol azonban csakha
mar súlyosan megbetegedett és meg is
sebesült. Felgyógyulása után beosztot
ták a honvédelmi minisztériumba. 1915
szeptemberében vezérkari ezredessé lé
pett elő. 1917 augusztusában, mint a
volt m. kir. 7. honvéd huszárezred pa
rancsnoka, részt vett Bukovinában az
oroszok elleni előnyomulásban és mint
csoportparancsnok az Arsita Coprii
orosz állást elfoglalta. 1919 január ele
jén nyugalomba helyezték. Kiváló érde
meinek elismeréseképen többször része
sült a legmagasabb kitüntetésben. 1923
jun. 28-án Belitska Sándor lemondása
után a kormányzó honvédelmi minisz
terré nevezte ki és egyúttal tábornokká
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léptette elő. 1924 augusztusban lett al
tábornagy. Minisztériuma élén kizáró
lag szakkérdéseknek szentelte minden
munkásságát. A nemzetgyűlésnek 1925
novemberében lett tagja, amikor a ga
vai kerület egységespárti programmal
képviselőjévé választotta. Nagy mun
kásságot fejtett ki, hogy az ország kis
hadseregét az elérhető legmagasabb
szintre emelje. Itt nem csak azokat az
akadályokat kellett leküzdenie, ame
lyeknek oka az anyagi eszközök korlá
toltságában és a toborzási rendszer
folytán a megengedettnél kisebb lét
számban rejlett, hanem le kellett győz
nie ama nehézségeket is, amelyeket az
állig felfegyverzett kisentente hatal
mak és a szövetségközi katonai ellen
őrző bizottság indokolatlan bizalmatlankodása és rémlátása okozott. így
tehát a honvédelmi miniszternek két
nagy cél megvalósításáért kellett har
colnia. Az elsőt, mely főként gazdasági
természetű volt, de amelynek politikai
vonatkozásai is rendkívüli jelentősé
gűek, hosszas küzdelem árán el is é r t e :
a hatalmak elejtették azt a trianoni
szerződésbe is becikkelyezett követelé
süket, hogy a magyar hadsereg hadi
szerszükséglete egyetlen hadiszergyár
ban állittassék elő s illetve hozzájárul
tak a magyar kormány ama kívánságá
hoz, hogy a különböző hadianyagot
négy különböző, de természetesen egy
séges vezetés alatt álló telepen gyárt
hassa. A gyártás koncentrálása, illetve
az a telep, amelyet ebből a célból létesí
teni kellett volna, a legolcsóbb ajánlat
szerint 20 s a legdrágább ajánlat sze
rint 45 millió aranykoronába került
volna s ezt most meg lehet takarítani.
Az e tárgyban folytatott tárgyalások
eredménye a honvédelmi miniszternek
úgynevezett trianoni javaslatában (tör
vényjavaslat a békeszerződés katonai
rendelkezéseinek, tilalmainak és korlá
tozásainak becikkelyezéséről szóló 1922.
évi XI. t.-c. egyes rendelkezéseinek meg
változtatásáról és kiegészítéséről) ju
tott kifejezésre, amelyet az országgyű
lés képviselőháza 1927 március elején
szavazott meg. A dolog politikai jelen
tősége abban rejlik, hogy ezúttal elő
ször sikerült a szövetséges hatalmakat
katonai kérdésben a magyar álláspont
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számára megnyerni s őket legalább egy
detailkérdésben
annak jogosságáról
meggyőzni. Ennek mélyreható szimpto
matikus jelentőségére a honvédelmi mi
niszter valóban elégtétellel mutathatott
rá a javaslat során. Hogy emellett a
hatalmak megengedték a tizenkét pán
célos automobil beszerzését, csak fo
kozza a siker nagyságát. A másik cél,
amelyért gróf Csáky Károly küzdött,
szintén a megvalósulás stádiumába ju
tott: áll pedig ez a szövetségközi
katonai ellenőrző bizottság visszahí
vásában, illetőleg az érvényben volt
ellenőrzési módszernek a népszövetségi
kontrollal való felcserélésében. Csáky
honvédelmi miniszter s a kormány maga
is évek hosszú során át nem szűntek meg
hangoztatni, hogy Magyarország telje
sítette a békeszerződés katonai feltéte
leit: a lehető legtökéletesebben végre
hajtotta a lefegyverzést s ennek követ
keztében joga van a kontrollkomisszió
visszahívását követelni. Az erre vonat
kozó kérelmet a nagykövetek tanácsa
végre kedvezően döntötte el (1927. III.)
s az ellenőrzést megszüntette. Csáky
Károly gróf az országgyűlés képviselő
házában is a gávai kerület mandátumá
val foglal helyet az egységespárt sorai
ban.
Csáky Vidor gróf, volt főrendiházi
tag. 1850 nov. 21-én született. Öccse
Csáky Albin grófnak, a főrendiház volt
elnökének. Tanulmányai elvégzése után
gazdálkodással foglalkozott. 1878-ban
nőül vette Normann-Ehrenfels Anna
grófnőt.
Csaky Zsigmond (kőrösszegi és ador. jani), ny. altábornagy. 1866 okt. 21-én
született Miskolcon. Középiskolái elvég
zése után önkéntesi évét szolgálta le,
majd a csendőrségnél
kérte felvételét. Előbb
Brassóban, aztán Deb
recenben volt beosztva,
1906—1911-ig pedig a
m. kir. testőrségnél
teljesített szolgálatot.
Ekkor visszavezényel
ték a csendőrséghez
Budapestre, ahol a há
ború kitöréséig maradt. A háború alatt
a tábori csendőrség parancsnokává ne
vezték ki. 1917-ben Belgrádba került, '

Csanáűy Frigyes

mint a szerbiai tábori csendőrség pa
rancsnoka. 1918 májusban Szegedre he
lyezték át kerületi parancsnoknak ezre
desi rangban. Itt érte az összeomlás is,
amikor saját kérelmére nyugdíjazták. A
kommunizmus alatt bujkálni volt kény
telen, míg Ráckevén elfogták és vész
törvényszék elé állították, amelynek el
nöke — egy volt katonája — nagy nehe
zen megmentette. A kommün bukása
után Schnetzer Ferenc honvédelmi mi
niszter felszólítására átvette a csendőr
ség főparancsnokságát és az egész in
tézmény reorganizálását ő végezte el.
1921 okt. 1-én tábornoki rangban vo
nult nyugalomba. 1924 májusában kapta
meg az altábornagya rangot.
Csanády Frigyes, vitéz (békési), ny.
gyalogsági tábornok, a felsőház tagja.
1861-ben született Laibachban. A bécsi
hadapródiskola elvégzése után 1879-ben
hadapróddá nevezték ki a 69-ik gyalog
ezredhez, 1881-ben pedig hadnagy lett.
1882-ben részt vett a szerb határon ga
rázdálkodó rablók és felkelők megféke
zésében. 1886-ban főhadnaggyá nevez
ték ki, három évre rá pedig a honvéd
séghez helyeztette át magát, majd meg
a hadiiskolába vezényelték. Ennek el
végzése után mint vezérkari százados a
budapesti IV. hadtest vezérkari osztá
lyán működött, 1893 őszén az V. hon
védkerületi parancsnoksághoz helyez
ték át. Őrnagyi kinevezése után a 15-ik
honvédgyalogezrednél teljesített csa
patszolgálatot, majd három évig a VI.
honvédkerület segédtisztje, 1899-ben,
alezredesi rangban a honvédelmi mi
nisztérium
osztályfőnöke,
1903-ban,
mint ezredes a 12-ik gyalogezred pa
rancsnoka, 1909-ben pedig mint tábor
nok, a 73. honvéd gyalogdandár pa
rancsnoka lett. 1913-ban ő szervezte
meg a 20. honvéd gyaloghadosztályt s an
nak élén vonult 1914 augusztusában az
oroszok ellen. Hadosztálya véres harcok
között vett részt az első háborús ősz
hadműveleteiben s ő maga 1914 novem
ber végén súlyos mellövést kapott. Fel
épülése után mint lábadozó, a honvé
delmi minisztérium hadbiztosságát ve
zette, de hamarosan kiment a harctérre
s a 38. honvédhadosztály élén Strytől—Tarnopolig üldözte az ellenséget ren
geteg foglyot és hadianyagot ejtve.

Csánki Dezső dr.
1915 november elején négynapi szaka
datlan harcban verte vissza Siemkowce
mellett azt az orosz támadást, melyet a
cár jelenlétében hajtottak végre az
oroszok. Száz orosz tisztet és 6000 főnyi
legénységet ejtett fogságba. 1916-ban a
lucki áttörés után a 10. hadtest élére
került, mint gyalogsági tábornok és
Zaturci-ig szorította vissza az előretört
ellenséget s részt vett az orosz offen
zíva végleges megtörésében. Ugyanez év
őszén Erdélybe vezényelték a 6. had
test élére s a Magyaros körüli harcok
ban győztesen vetette vissza az orosz
román erőket. 1917-ben a 13. hadtest pa
rancsnoka lett s résztvett diadalmas
nyári offenzivánkban, elfoglalta a híres
Dolzsok-magaslatot s a fegyverszünetig
védőállásban maradt. Érdemeiért 1917.
évben valóságos belső titkos tanácsossá
nevezte ki a király. 1918 tavaszán Dél
tirolba, az Etsch-völgybe rendelték had-'
testével, majd az asiagoi frontszakaszt
védte, rendkívül heves harcok között. A
Piave-offenzivával egyidejűleg e részen
is támadtunk, hadteste azonban olyan
hatalmas túlerővel került szembe, hogy
elakadt. Ezután már csak védőharcra
szorítkozhatott, egészen a fegyverszü
netig. A forradalmak idején visszavo
nult a szolgálattól, majd pedig a
Hadröát szervezte meg.
Érdemeiért
rendkívül sok kitüntetésben részesült s
az elsők között avatták vitézzé. A felső
ház tagjává a kormányzó nevezte ki.
Csánki Dezső dr., a felsőház tagja.
1857 máj. 18-án született Füzesgyarma
ton, Békésmegyében. Középiskoláit Deb
recenben és Késmárkon végezte. Ezután
a budapesti egyetem bölcsészeti karára
a történelem, földrajz, irodalomtörténet
és bölcselet hallgatására iratkozott be,
majd 1879-ben az egyetemen középisko
lai tanári, 1880-ban pedig bölcsészettudori oklevelet szerzett. 1881-ben néhány
hónapig napidíjas volt a Magyar Nem
zeti Múzeum könyvtárában, majd az
Országos Levéltárhoz gyakornokká ne
vezték ki. Ez intézet szolgálatában töl
tötte a következő évtizedeket és 1912-ben
az intézet élére került, előbb he
lyettes igazgatói, majd igazgatói s 1919
óta főigazgatói és helyettes államtit
kári
minőségben.
1911—1912-ben
Khuen-Héderváry Károly gróf minisz
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terelnök, akkori belügyminiszter előtt
kezdeményezte az Országos Levéltár uj
palotájának építését, melyhez 1914-ben,
a háború kitörésének évében kezdtek
hozzá. Sok munkájába és küzdelmébe
került, míg e hatalmas épület falai a
háború végére elkészültek. A belső be
rendezést Klebelsberg Kunó gróf bel
ügyi, majd vallás- és közoktatásügyi mi
niszter szakszerű vezetésével és hatha
tós támogatásával folytatták. Ε végből
Csánki 1905-ben és 1907-ben külföldi
utazásokat is tett Németországban,
Ausztriában és Olaszországban, ahol a
levéltári építkezéseket és berendezése
ket tanulmányozta. 1878 óta mostanáig
történelemmel, fölrajzzal és heraldiká
val állandóan behatóan foglalkozott ; e
tudományszakokban
több kisebb-na
gyobb müvet alkotott s a szakfolyóira
tokba számos értekezést és tanulmányt
irt. Főbb müvei a következők: Hazánk
kereskedelmi viszonyai I. Lajos korá
ban; Első Mátyás udvara; Rajzok Má
tyás király korából ; A magyar királyi
Országos Levéltár diplomatikai osztá
lyában őrzött pecsétek mutatója ; Ma
gyarország történelmi földrajza a Hu
nyadiak korában, I—II. és V. kötet ; Ár
pád és az Árpádok; Az uj magyar és
úgynevezett közös címerről. 1923-ban
mint az Országos Levéltár főigazgatója
a „Levéltári Közlemények" cimü szak
folyóiratot indította meg, melyet azóta
állandóan szerkeszt. 1912 óta hivatalo
san megbízott szerkesztője a Budapest
székesfőváros középkori történetére vo
natkozó történelmi
kutfővállalatnak.
Tudományos munkálkodása
alapján
Thaly Kálmán halálával a Magyar Tör
ténelmi Társulat ügyvezető-alelnökévé
választották meg, mely tisztet azóta
is viseli. Ugyanez időtájt mintegy tíz
évig a Magyar Néprajzi Társaság s né
hány évig a Magyar Földrajzi Társaság
alelnöke is volt. A Magyar Tudományos
Akadémiában 1891-ben levelező-, 1900ban rendes-, 1915-ben igazgató-taggá,
1919-ben pedig a II. osztály elnökévé vá
lasztották meg. Az Országos Magyar
Gyüjteményegyetem szervezésében gróf
Klebelsberg Kunó kultuszminiszter kez
deményezése, vezetése, majd elnök
lete alatt szintén részt vett, mint ügy
vezető alelnök.

Csávossy Gyula báró
Csávossy Gyula báró (csávossi és bobdai), volt főrendiházi tag. 1839 máj. 16án született a torontálniegyei Szárcán.
A bécsi és budapesti egyetem elvégzése
után egy ideig köz
igazgatási
pályán
működött, majd aty
ja kívánságára átvet
te tizenkétezer holdas
birtokuk
vezetését.
1904 óta tagja volt a
főrendiháznak s ab
ban az évben
kapta
meg a bárói méltósá
got is. Mindig élénken részt vett Torontálmegye közérdekű gazdasági
törek
véseiben, amelyeket hires mintagazda
ságaival is előmozdított. Meghalt 1916
szept. 10-én Bécsben.
Csávossy József báró (csávossi és
bobdai), volt főrendiházi tag. 1894 jan.
30-án született Salzburgban. Középisko
lái elvégzése után a budapesti egyetem
hallgatója volt, majd atyja birtokán gaz
dálkodott. A háború alatt, mint hadnagy,
katonai szolgálatot teljesített. 1912-óta
volt tagja a főrendiháznak. 1925-ben ki
vándorolt Kanadába, ahol Calgeri mellett
két nagy farmot vásárolt s most ott gaz
dálkodik. Az agilis fiatalembert a kana
dai magyarok elnökükké választották.
Csécsy-Nagy Miklós dr., udv. taná
csos. 1865 szept. 2-án született Szatmáron. Középiskolái elvégzése után előbb a
kereskedelmi akadémián tanult, majd a
______
jogot végezte és ügy
védi diplomát szer
zett. A Károlyi-család
jószágigazgatója volt.
Szociális és közhasz
nú működéséért a ki
rály többször kitüntet
te. Mint a Fehérke
reszt Országos Lelenc
ház Egyesület egyik
vezető tagja a lelencügy államosítása kö. rül kiváló érdemeket szerzett. Ennek el
ismeréséül kapta 1911-ben az udvari ta
nácsosi méltóságot. A főváros politikai
életében, mint a Józsefváros egyik leg
nagyobb társadalmi alakulatának elnöke,
mindig vezető szerepet játszott s a leg
utóbbi időkben igen eredményes mun
kásságot fejtett ki az olasz-magyar ba
rátság kimélyitése körül. Ennek elisme-
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réséül az olasz király 1926-ban a korona
rend parancsnoki tisztikeresztjével tün
tette ki.
Csegezy Mihály, volt országgyűlési
képviselő. 1842. máj. 25-én született a
tordaaranyosmegyei Bágyon községben
nemes székely családból. Gimnáziumi ta
nulmányait a kolozsvári unitárius fő
gimnáziumban, a jogot szintén Kolozs
várott végezte. Bírói pályára lépett és.
1904-ben, mint a tordai törvényszék el
nöke vonult nyugalomba s ez alkalomból
magas kitüntetésben részesült. 1910-ben
a felvinci kerületben választották meg;
képviselőnek nemzeti munkapárti pro
grammal.
Csekó Gábor, az egri székes főkáptalan nagyprépostja, felsőházi tag. 1844ben született Gombospusztán, Hatvan
mellett. Atyja gazdatiszt volt. Tanulmá
nyait az egri érseki líceumban s az ot
tani hittudományi főiskolán végezte.
1867-ben szentelték fel, majd Aldebrőn
és Kaiban lett káplán, később pedig plé
bános. 1900-ban főesperessé és címzetes
préposttá lépett elő, 1902-ben egri kano
nok, 1921-ben emelkedett a nagypré
posti méltóságba. Anyanyelvén kívül né
metül, latinul és franciául beszél. Szá
mos hitéleti és valláspedagógiai tanul
mánya és cikke jelent meg az egyházi
folyóiratokban. A „Papok vezércsillaga"
cimü müvet franciából fordította. Elsőízben tagja a törvényhozásnak.
Csekonics Endre gróf (zsombolyai és
janovai), főasztalnokmester, volt felső
házi tag. 1846 szept. 13-án született Iván
kán, Borsodmegyében. Mint zsombolyai
nagybirtokos és Torontálmegye virilis
tája nagy szerepet játszott a megye gaz
dasági és politikai életében. Rendkívül ér
tékes karitatív működése során különösen
kitűnt az a nagy áldozatkészség, melyet a
szegedi árviz idején a károsultakkal
szemben tanúsított. 1869-ben nőül vette
Cziráky János gróf leányát, Konstanciát. 1891-től hosszú időn át elnöke volt
a Magyarországi Vöröskereszt-Egyesü
letnek. 1892-ben valóságos belső titkos
tanácsossá nevezte ki a király, 1904-ben
pedig az országzászlósok közé emelte. A
régi főrendiházban különösen közgazda
sági kérdésekkel foglalkozott. Az össze
omlás után torontálmegyei birtokai meg
szállás alá kerültek s azóta Csonkama-
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gyarországon élt. Az újonnan alapított pusztán. A magyaróvári gazdasági aka
Magyar Vöröskereszt-Egyesület 1921- démiát végezte. Végig küzdötte a bosz
ben elnökévé választotta, magas kora niai hadjáratot, majd birtokain gazdál
miatt azonban e méltóságáról 1923-ban kodott. 1910-ben a győrmegyei téthi ke
lemondott. Meghalt 1929 febr. 21-én.
rület választotta meg
képviselőjévé
Csekonics Iván gróf dr. (zsombolyai Kossuth-párti programmal.
és janovai), felsőházi póttag. 1876 dec.
Csermák Ernő, volt országgyűlési
31-én született Csitó-Zsombolyán, Endre
képviselő. 1869 febr. 1-én született
gróf főasztalnokmester és Cziráky Kon- Ipolyságon. Középiskolái elvégzése után
stancia grófnő fia. Tanulmányait be Budapesten hallgatott jogot, itt avatták
fejezve, államtudományi doktorrá avat jogtudorrá s 1893-ban ügyvédi oklevelet
ták s diplomáciai pályára lépett. 1902- nyerve, Budapesten nyitott irodát, de
ben kapta meg a kamarási méltóságot. már 1894-ben szülővárosában telepedett
A háború alatt mint II. oszt. követségi le. A balassagyarmati ügyvédi kamara
tanácsos Konstantinápolyban működött. 39 éves korában elnökévé választotta. A
Diplomáciai érdemeiért többször része nemzeti ellenállás idején a megye alkot
sült kitüntetésben. A forradalmak után mányvédő bizottságának előadója volt.
minden közszerepléstől visszavonulva ki Az 1910-i választásokon a szikszói kerü
zárólag a főváros társadalmi életében let küldte a Házba.
vitt szerepet. Az örökös jogú családok
Csernoch János dr., bíboros, eszter
választottjaként szerepel a felsőházi pót gomi érsek, hercegprímás. 1852-ben szü
tagok között.
letett a nyitramegyei Szakolcán. Atyja
Csekonics Pál gróf (zsombolyai és ja Csernoch Pál földmives, anyja Nóvák
Erzsébet volt. Az elemi
novai), volt főrendiházi tag. 1873 okt.
és középiskola alsó osz
1-én született Budapesten, fia Csekonics
tályait Szakolcán, a
Endre gróf kir. főasztalnokmesternek.
gimnázium két utolsó
Középiskolai tanulmányai után a buda
osztályát az esztergomi
pesti egyetemen jogot hallgatott. Cs. és
papneveldében végez
kir. kamarás.
te. Az érettségi vizsgá
Csekonics Sándor gróf dr. (zsombo
lat után a bécsi Pazlyai és jarrovai), volt főrendiházi tag.
maneumba küldötte őt
1872, aug. 25-én született Zsombolyán.
Simor János herceg
A középiskola befejezése után jog- és
államtudományi tanulmányokat folyta prímás, hogy teológiai tanulmányait a
bécsi egyetem teológiai fakultásán ab
tott és a budapesti tudományegyetemen
jogtudori oklevelet szerzett. Cs. és kir. szolválja. Mivel a teológiai tanulmányok
bevégzése után még nem töltötte be a
kamarás. A főrendiház egyik jegyzője
felszenteléshez szükséges kánoni kort,
volt.
1874 őszén Simor hercegprímás a bécsi
Cseley József, volt nemzetgyűlési
képviselő. 1884-ben született. A gimná Augusztineumba küldötte őt magasabb
ziumot Késmárkon, a jogot Kassán és tanulmányok céljából. 1874 novemberé
Eperjesen végezte el. Abauj vármegye ben szentelték áldozó pappá. A következő
évben letette hátralévő szigorlatait s
törvényhatóságának szolgálatában kezdte
1876-ban a teológia doktorává avatták.'
pályáját 1906-ban, mint a szikszói járás
Ezután Felsőrados községbe került káp
közigazgatási gyakornoka. Fokozatosan
előrehaladva a közigazgatási pályán, a lánnak. Már ekkor jelentős irodalmi te
járás főszolgabirája lett. A háború alatt vékenységet fejtett ki és több szent
a folyóiratokban.
az 1. honvéd tüzérezred kötelékében szol beszéde megjelent
1877-ben Budapestre helyezték, ahol elő
gált a szerb és olasz harctereken és mint
tartalékos főhadnagy került haza. A má ször a Krisztinavárosban, majd a Teréz
sodik nemzetgyűlési választáson mint városban működött mint káplán. Irodalmi
az egységespárt hivatalos jelöltjét vá tevékenysége ekkor még jobban kiszélese
dett, munkatársa lett a „Religio" cimü
lasztották meg a tornai kerületben.
lapnak és ezenkívül dolgozott a „Magyar
Csemez .István, volt országgyűlési
képviselő. 1857-ben született Fenyves Korona" cimü politikai lapba is. 1879-ben

Csernoch János
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megbízták őt az esztergomi teológiai fő
iskolán a Szentírástudomány előadásá
val. Tanári munkássága mellett azonban
más témákkal is foglalkozott. Ekkor irta
a „Magyar Sion"-ban aquinói szent Ta
más bölcseletéről szóló jelentős tanulmá
nyát. Egyévi tanárkodás után Simor her
cegprímás levéltárosnak és szertartás
mesternek hivta meg s 1880-tól 1893-ig
az érseki irodában működött. Nagy mun
kabírásával, gyors felfogásával, taktikai
ügyességével, simulékony modorával és
derült kedélyével kiérdemelte főpásztorának teljes bizalmát s 1882-ben szent
széki jegyző és pápai kamarás, 1887-ben
udvari káplán, egy évvel később iroda
igazgató, 1890-ben pedig esztergomi ka
nonok és címzetes apát lett. Az akkori
korszak minden nehéz egyházpolitikai
kérdését ő dolgozta fel. Emellett azonban
folytatta irodalmi munkásságát is. Kü
lönösen a halottégetésről és az elkeresztelési vitáról irt hosszabb tanulmányokat.
Szapáry miniszterelnöksége idején az elkeresztelésről irt cikke nagy feltűnést
keltett. Simor János halála után, Vaszary
hercegprímás kérésére még két és fél
évig maradt hivatalában. Az egyházpoli
tikai harcok küszöbén terjedelmes memo
randumot irt a püspöki kar számára,
amely a kérdést teljesen felölelte. 1893ban elhagyta a primási udvart, majd az
esztergomi székesegyházi plébániát ve
zette 1908-ig. Tevékeny részt vett a nép
párt megalakításában. Képviselőségre
azonban nem gondolt. Csupán szülőváro
sa kérésének engedve vállalt mandátu
mot s az 1901-es, 1905-ös és 1906-os
cikluson át képviselte a szakolcai kerü
letet. 1908-ban csanádi püspökké nevez
ték ki. Mandátumát a képviselőházban
továbbra is megtartotta és csak 1910ben ment át a főrendiházba. Mint csa
nádi püspök nagy lelkességgel látott
hozzá a katolikus hitélet fejlesztéséhez,
a társadalmi béke helyreállításához és a
radikalizmus ellensúlyozásához. Két ka
tolikus napilapot indított Temesvárott,
felvirágoztatta a katolikus egyesülete
ket és átszervezte az iskolákat. Három
évi püspöksége idején a csanádmegyei
egyházmegye erőteljes lendületet vett,
aminek egyik beszédes bizonyítéka volt
a szegedi katolikus nagygyűlés. 1911
tavaszán kalocsai érsekké nevezték ki,

Csik József dr.
de az érseki székben csak másfél évig
ült. Ekkor nevezte ki a király valóságos
belső titkos tanácsossá, Zenta város pe
dig díszpolgárává választotta. 1912-ben
emelkedett a hercegprimási székbe, mig
1914-ben X. Pius pápa bíborossá kreálta,
a szent Özséb-templom titulusával. Mint
bíboros, két pápaválasztó konklavén vett
részt. Ő koronázta meg IV. Károlyt ki
rállyá és a forradalom kitörésekor nála
találtak menedéket a királyi család gyer
mekei. 1926-ban kiutazott a chicagói
eucharisztikus kongresszusra és annak
során végiglátogatta a nagyobb magyar
egyházközségeket is. Meghalt 1927 július
25-én.
Csernyus Mihály, volt nemzetgyűlési
képviselő. 1888-ban született Csanád
apácán. Középiskolái elvégzése után papi
pályára lépett és felszenteltetése után
Bihar vármegye több helységében mű
ködött előbb mint segédlelkész, később
mint hittanár. Apácay István név alatt
több zenei kompozíciója jelent meg. A
debreceni Zita-hadiárvaháznak
egyik
megalapítója és igazgatója volt. A kom
mün alatt letartóztatták, de a keresztény
szocialista munkások húsvétkor kiszaba
dították. Az első nemzetgyűlésen a battonyai kerületet képviselte.
Cserti József, volt nemzetgyűlési kép
viselő. 1887-ben született a somogymegyei Csurgósarkadon. A csurgói tanitóképzőintézet elvégzése után a tolname
gyei Madocsa községben tanított, később
Bicskén, 1911 óta pedig Lovasberényben
volt tanitó. Az 1920. évi választásokon a
lovasberényi kerület választotta meg kis
gazdapárti programmal képviselőjének.
Az egységes kormánypárt megalakulása
kor a kisgazdapártból kilépett, majd
amikor az ellenzéki függetlenségi kis
gazdapárt (Rassay-párt) megalakult, an
nak tagja lett. A második nemzetgyűlési
választásokon kerülete a Rassay-párt
Programm ja alapján választotta meg
újból.
Csik József dr., országgyűlési képvi
selő. 1891-ben született az esztergomme
gyei Muzslán. Középiskoláinak elvégzése
után papi pályára lépett és a teológiát a
budapesti egyetemen végezte el. 1916ban szentelték fel Vácott és azután a
pestmegyei Szödre nevezték ki káplán-

Csilléry András dr.
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nak. Két hónapig volt káplán, majd hit
tanár lett Újpesten. 1918-ban a keresz
tényszocialista szakszervezetek irányítá
sában s a katolikus népszövetség kiépíté
sében volt jelentős szerepe. 1925-ben plé
bánossá választották. Tevékeny részt
vesz a keresztényszocialista munkásmoz
galomban és élénk publicisztikai tevé
kenységet fejt ki. A Keresztényszocia
lista Földmunkások és Földmivesek Or
szágos Szövetségének főtitkára. Mindkét
nemzetgyűlésnek tagja volt. A munka
védelméről és szabadságáról törvényter
vezetet nyújtott be a nemzetgyűlésben.
A ker. gazdasági párt programmjávai
választották meg 1926-ban országgyűlési
képviselőnek a kapuvári kerületben.
Csilléry András dr. (csillém), volt
népjóléti miniszter, országgyűlési kép
viselő. 1883-ban született Budapesten.
Középiskolai tanulmányainak befejezése
után a budapesti tudo
mányegyetem
orvosi
fakultásán
1908-ban
orvosi diplomát kapott.
Közben a berlini, mün
cheni s a breszlaui
egyetemen is tanult.
Tanulmányainak befe
jezése után hivatásos
katonaorvos lett s mint
ilyen 1911-ig a közös hadsereg köteléké
ben működött, amikor főorvosi rangban
nyugdíjaztatta magát. A háború alatt
mint ezredorvos teljesített szolgálatot s
több katonai kitüntetésben részesült.
Nyilvános szereplése a kommün idején
kezdődött, amikor részese volt az ellen
forradalmi mozgalmaknak. A Dormándyféle kísérlet meghiúsulása után a „Fehér
Ház" nevű szervezetben gyűjtötte maga
köré az ellenforradalmárokat, akik az ő
házánál tartották összejöveteleiket. 1919
aug. 6-án ő vállalta azt a szerepet, hogy
tisztek, rendőrök és detektívek kíséreté
ben a Várba ment s a miniszterelnöksé
gen a hatalom átadására szólította fel a
Peidl-kormányt, amely éppen miniszter
tanácsot^ tartott. Ellenforradalmi tevé
kenysége révén lett a diktatúra után a
Friedrich-kormány népegészségügyi és
népjóléti minisztere. Ezt az állását a Hu
szár-féle koncentrációs kormány megala
kulásáig tartotta meg. Az 1922. évi ál
talános választásokon a budapesti északi

Csiszárik János dr.
lajstromos kerületben jutott mandátum
hoz, mint a Wolff-párt listavezetője. A
parlamentben és fővárosi közgyűlésen
egyaránt az intranzigens keresztény esz
me harcosa. Miniszteri állásából való tá
vozása óta különösen tevékeny munkás
ságot fejtett ki a városi politikában s
Wolff Károllyal együtt hangadó vezére
volt a többségi keresztény pártnak. Ve
zetőszerepet játszik a Magyar Orvosok
Nemzeti Egyesületében. 1926-ban a bu
dapesti északi lajstromos kerületben ka
pott a keresztény gazdasági és szocia
lista párt listáján mandátumot. Az Or
szágos Társadalombiztosító Intézet fel
állítása után annak igazgató-főorvosa
lett és mandátumáról lemondott.
Csiszárik János dr., rendkívüli követ,
meghatalmazott miniszter, prelátus-kanonok, almissai püspök. 1860 nov.
16-án született a szepesmegyei VörösKlastromban. Tanulmányait Kassán és
Bécsben folytatta s 1882-ben pappá szen
telték. 1885-ben nevezték ki a kassai
püspöki papneveldébe tanárnak s itt mű
ködött 1904-ig. 1903-ban szentszéki ta
nácsos, majd udvari káplán lett. Ebben
az időben nagy irodalmi munkásságot
fejtett ki. 1914-ben Rómába került és az
akkori osztrák-magyar nagykövetség ká
nonjogi tanácsosa volt. Az olasz háború
kitörése után a közös külügyminisztéri
umhoz osztották be, ahol az összeomlásig
dolgozott. Ebben az időben több rendbeli
kiküldetésben volt része. Németország
ban, Lengyelországban és Törökország
ban folytatott különböző egyházpolitikai
tárgyalásokat. 1920-ban a magyar kir.
külügyminisztérium szolgálatába lépett
mint egyházjogi tanácsos és ebben a mi
nőségében is több külföldi tanácskozáson
vett részt. Külföldi utazásainál és tár
gyalásainál nagy előnyére volt, hogy a
magyar nyelven kivül tökéletesen beszél
latinul, németül, olaszul, franciául, an
golul, tótul, ruthénül és lengyelül. 1928ban a magyar kormány és a hercegprí
más képviseletében megjelent a newyorki
magyar katolikusok Szent Istvánról el
nevezett uj templomának felszentelésén,
majd hat hétig tartó körúton több mint
ötven magyar katolikus egyházközséget
látogatott meg. Kiváló munkásságának
elismeréseképen több magas kitüntetés
ben részesült.

Csizmadia András
Csizmadia András, országgyűlési kép
viselő. 1872-ben született Orosházán. Az
elemi iskola hat osztályát Orosházán vé
gezte. Gazdatársainak tiszteletét és sze
retetét vivta ki magának közéleti tevé
kenységével és azzal, hogy a háború alatt
hadbavonult gazdatársainak birtokán a
termelés folytonosságát
biztosította.
Ezért 1916-ban a földmivelésügyi kor
mány külön köszönőiratot intézett hozzá.
A kommün alatt, szembeszállva a vörösöic
terrorjával, sikerült neki több birtok
kommunizálását meggátolni. A román
megszállás alatt is hazafias és áldozat
kész magatartásával tűnt ki. Tevékenyen
résztvett az Orosházai Kisbirtokos Szö
vetség megalapításában és annak ma is
elnöke. Tagja számos társadalmi és gaz
dasági egyesületnek. Mint függetlenségi
és 48-as csatlakozott a Kisgazdapárthoz
s ennek programmjávai küldötte be a
második nemzetgyűlésbe az orosházai
kerület. Az országgyűlésbe is Orosházán
választották meg az egységespárt programmjával.
Csizmadia Sándor, volt nemzetgyűlési
képviselő. 1871 márc. 10-én született Vá
sárhely-Kutason. Négy elemi osztályt
végzett Orosházán, azután különböző he
lyeken dolgozott, mint napszámos. 18
éves korában önként beállott katonának,
majd megházasodott és beállott a Lajosimajorba- pusztacsősznek. Orosházán ke
rült a szocialista mozgalmakba s attól
kezdve sokat tanult. Egy év múlva
Pestre ment, ahol különböző foglalkozási
ágakban próbálkozott. A fővárosban nem
birta sokáig egyedül, visszament Oros
házára, majd a családjával együtt vég
legesen Pestre költözött. Sokat dolgozott,
sok cikket irt a Népszavába s cikkeiért
többször el is ítélték. Az októberi forra
dalomkor földmivelésügyi államtitkárrá
nevezték ki, a bolsevizmus kitörésekor
pedig népbiztossá. Néhány nappal ké
sőbb azonban a kormányzótanács rende
letére letartóztatták és a diktatúra bu
kásáig felügyelet alatt tartották. Az első
nemzetgyűlésen az orosházai kerületet
képviselte a Magyar Nemzeti Munkás
párt programmjával. Meghalt 1929 áp
rilisában.
Csizmazia Endre dr. (somogyi), volt
országgyűlési képviselő. 1869 szept. 27-én
született Székelyudvarhelyen. Egyetemi
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Csontos Imre
tanulmányai

elvégzése után birói és
ügyvédi vizsgát tett.
Először a soproni bíró
ságnál működött, majd
1906-ban bekapcsoló
dott a politikai életbe,
amikor Sopronban kép
viselővé választották a
függetlenségi és 48-as
párt
programmjával.
Budapesten hírlapírás
sal is foglalkozott s évekig tagja volt a
Magyarország szerkesztőségének. 1914ben a siklósi kerület mandátumát nyerte
el ellenzéki programmal. A Házban a
jogi törvényjavaslatoknak legtöbbször ő
volt az előadója. A kommün alatt sokat
üldözték és rövidebb ideig fogságba is
vetették, majd Pozsonyba
menekült,
ahonnan a diktatúra bukása után tért
vissza.
Csontos Andor, volt országgyűlési
képviselő. 1857-ben született Baracskár,
Fejér megyében. Tanulmányai elvégzése
után Baracskára ment, ahol a község, a
vármegye és a református egyházmegye
ügyeivel foglalkozott. Mint az ötvenes bi
zottság tagja, tevékeny részt vett a Fejérváry-kormány ellen folytatott megyei
küzdelemben. 1906-ban a vaáli kerület
képviselővé választotta függetlenségi és
48-as párti programmal. 1910-ben újra
elnyerte kerülete mandátumát. Meghalt
1915 dec. 14-én.
Csontos Imre, országgyűlési képvi
selő. 1860-ban született Karcagon. Elemi
iskoláit Karcagon végezte és már kora
ifjúságától fogva gazdálkodik. Községi
képviselőtestületi tag
és tagja Szolnok vár
megye törvényhatósági
bizottságának. Hosszú
ideig alelnöke volt a
Magyarországi Kisbir
tokosok Szövetségének.
Tagja volt mindkét
nemzetgyűlésnek. So
kat fáradozott a föld
reformnak kerületében való vé.e—ehajtása
érdekében s ott több mint 1400 holdat
juttattak a földnélkülieknek. Az ország
gyűlésbe ugyancsak az egységespárt pro
grammjával választották meg Karcagon
P. Ábrahám Dezső volt ellenforradalmi
miniszterelnökkel szemben.

Csöngedy Gyula

Csöngedy Gyula, volt országgyűlési
képviselő. 1868-ban született Fövénypusztán, Fejér vármegyében. Tanulmá
nyait Székesfehérvárott végezte, ott tett
érettségit a ciszterciták főgimnáziumá
ban s az ottani papnevelőintézetnek volt
növendéke. Pappá szenteltetése után Isztinéren, Rácalmáson és Etyeken káptalankodott s 1899 óta plébános volt
Adonyban. Esperes, címzetes kanonok. A
Hittudományi folyóirat s az Egyházi
Közlöny, valamint a Fejérmegyei Napló
(Székesfehérvár) szorgalmas, érdemes
cikkírója volt hosszú időn át. Karitatív
munkája a háború alatt abban csúcsoso
dott ki, hogy 1915-tői 1918-ig elnöke volt
a fejérmegyei kisegítő hadikórháznak.
Az 1922—27-re összehívott nemzetgyű
lésnek mint az adonyi kerület képviselője
volt a tagja. Egységespárti program
mal választották meg s ugyanez a kerület
küldte az országgyűlés képviselőházába
is az 1926. évi téli választásokon. Meg
halt 1929 jan. 5-én.
Csudnay Emil, főkonzul. 1884 nov.
16-án született Budapesten. Tanulmá
nyait Budapesten végezte, azután hoszszabb időt töltött Német- és Franciaor
szágban. 1910-ben tért
haza és akkor átvette
családja
vagyonának
kezelését. A háború
alatt
a hadianyag
gyártásával
foglal
kozó
gyárvállalatot
ι ezette és itt műkö
dött a háború végéig.
1923-ban átvette Lett
ország képviseletét, mint konzul, 1927ben pedig főkonzullá lépett elő. Ε
tisztségében intenzív munkásságot fejt:
ki a Magyarország és Lettország közötti
kereskedelmi kapcsolat kimélyitése kö
rül. Tevékeny részt vett a magyar képvi
selők 1925. évi lettországi látogatásának
előkészítésében. Munkássága elismeréséül
többször részesült kitüntetésben. 1924ben megkapta a kormánytanácsosi cimet.
Csuha István, volt országgyűlési kép
viselő. 1874-ben született Szobráncon.
Tanulmányai elvégzése után szobránci
birtokán gazdálkodott. A nemzeti ellen
állás idején az alkotmányvédő bizottság
elnöke volt. 1910-ben a szobránci kerület
mandátumát nyerte el.
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Czakó Elemér dr.

Csukás Endre, volt nemzetgyűlési
képviselő. 1873 jul. 14-én született Szen
tesen. Középiskoláit szülővárosában, a
református teológiai akadémiát Pápán és
Budapesten végezte. Először Siómaroson,
majd Nagyrákoson lelkészkedett. Az őri
szentpéteri választókerület kisgazdapárti
programmal küldte be az első nemzetgyű
lésbe.
Csuzy Pál, volt országgyűlési képvi
selő. 1877-ben született Pozsonyban. Kö
zépiskoláit Kassán végezte, azután a
keszthelyi gazdasági főiskolán szerzett
oklevelet. Tanulmányainak
befejezése
után a hontmegyei Ipolybélen levő birto
kán gazdálkodott. A régi szabadelvüpárt
feloszlásakor alakult Nemzeti Társaskör
alapításában tevékenyen részt vett. Az
1910-i általános választásokon a nemesócsai kerületben nemzeti munkapárti
programmal választották meg képvise
lővé.
Czabalay Kálmán dr., a Közmunkák
Tanácsának alelnöke, min. tan. 1875 nov.
1-én született Putnokon, Gömörmegyében. Tanulmányai befejezése után a
honvédelmi minisztériumba nevezték ki,
majd 1895-ben a Közmunkák Tanácsához
osztották be, ahol 1918-ban min. taná
csosi rangra emelkedett. A városigazga
tás és városfejlesztés terén szerzett ér
demei elismeréséül 1921-ben az elnökhe
lyettesi ügykör vezetésével bizták meg s
az elnöki állás megüresedésekor, 1925
máj. 1-től 1928 jan. végéig ő vezette az
ügyeket. Az általa kidolgozott városfej
lesztési terveknél a legfontosabb szociá
lis és közegészségügyi problémák megol
dására törekedett. Kiváló munkásságá
nak elismeréséül többször részesült ki
tüntetésben.
Czakó Elemér dr. (szentiványi), nyűg.
h. államtitkár. 1876 dec. 15-én született
Szolnokon. Középiskolái elvégzése után
a 'budapesti és párisi egyetemen tanult.
Először az Egyetemi Könyvtárnál műkö
dött, majd az Iparművészeti Múzeumhoz
került, melynek később igazgatója 'lett.
Ebből az állásából osztották be 1915-ben
a kultuszminisztériumba, ahol 1923-ban
h. államtitkári rangot ért el. 1925-ben
vonult nyugalomba s ekkor a kultusz
miniszter kinevezte az Egyetemi Nyom
da főigazgatójává.

Czakó János
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Czakó János, volt nemzetgyűlési kép
viselő. 1856-ban született a győrmegyei
Kónyban. Ugyanitt végezte a népiskolát,
majd az atyja birtokán gazdálkodott. Az
első nemzetgyűlés egyedüli kisgazda
tagja volt, akit a Keresztény Nemzeti
Egyesülés Pártjának programmjával vá
lasztottak meg. Az öttevényi kerületet
képviselte.
Czeglédy Endre (sárospataki), volt
nemzetgyűlési képviselő. 1874-ben szüle
tett Nagyszalontán. Katonai alreáliskolát végzett Kassán, főreáliskolát MariaWeisskirchenben, majd a bécsi műszaki
iskolát végezte el. Főiskolai tanulmányait
a müncheni műegyetemen folytatta, ahol
mérnöki diplomát is nyert. Ezután ma
gánmérnöki irodát nyitott. Ismert mező
gazdasági műszaki szakember, aki ilyen
kérdésekről sok előadást tartott és több
tanulmányt irt. A kisgazdapárt egyik
megalapítója volt. Az első nemzetgyűlé
sen a sárbogárdi kerületet képviselte
kisgazdapárti programmal.
Czettler Jenő dr., országgyűlési kép
viselő, a képviselőház alelnöke. 1879-ben
született Jászárokszálláson. Középisko
láit Jászberényben, egyetemi tanulmá
nyait a budapesti és
berlini tudományegye
temen végezte el. 1901ben szerezte meg a jogi
és az államtudományi
doktorátust. Kora ifjú
ságától kezdve szociál
politikai tanulmányo| kat folytatott és már
mint egyetemi hallgató
több szociál- és agrárpolitikai értekezést
irt. 1901-ben a földmivelésügyi minisz
térium közgazdasági osztályában nyert
alkalmazást, ahol főleg külkereskedelmi
kérdésekkel foglalkozott. 1905 végén a
földtehermentesités és mezőgazdasági
hitelügy rendezésére megindított akció
előadója lett. 1906-ban megbízták a cse
lédtörvény és a munkástörvény kodifikációs munkálataiban való részvétellel.
1908-ban a földmivelésügyi minisztérium
tanulmányútra küldte Berlinbe. Nagyobb
tanulmányutakat tett Németországban,
Dániában és Svédországban, hol a mező
gazdasági szövetkezetek működését ta
nulmányozta. Hazatérve, a minisztérium
kirendelte a Magyar Gazdaszövetséghez

Czettler Jenő dr.
az Amerikából való visszavándorlás
ügyeinek vitelére. De folytatta szociál
politikai munkásságát is, melyet „A né
met agrárkrízis és a gabonavám", „A
magyar ifjúság szociális feladatai", „A
falu kulturképessége és a falusi kultúra
védelme" (1913), „A tanyai település és
tanyai közipontok", „A kereskedelmi po
litika világtörténelmi jelentősége a XX.
században", „A szabadtanitás szervezete
Magyarországon", „A mezőgazdasági
munka hatása a fiatalkorúak kriminali
tásának csökkentésére", „Népfőiskolák",
„A szocialisták agrárprogrammja" és
számos más müveivel gyarapított. A há
ború kitörésekor a rokkanttelepités ügyé
vel kezdett foglalkozni és erről a kérdés
ről is több tanulmányt tett közzé. Tagja
lett a hadseregfőparancsnokság és a had
ügyminisztérium mellett szervezett leg
főbb gazdasági tanácsnak. 1917-ben a
Magyar Tudományos Akadémia a „Ma
gyar mezőgazdasági szociálpolitika" cimü
rendszeres munkáját jutalomban részesí
tette s egyszersmind megbízta őt, hogy
a magyar telepítés ügyéről összefoglaló
munkát irjon. Ez időben megjelent tudo
mányos értekezései a következők: „A
hadirokkantak telepítése Magyarország
ban", „A földmivelő Magyarország és a
világháború", „Közélelmezésünk a há
ború után", „A rokkanttelepités Ausz
triában és Németországban",
„Innere
Kolonisation in Ungarn", „A svéd fő
iskolák" stb. Számtalan tudományos és
társadalmi egyesületnek tiszteletbeli el
nöke és igazgató-választmányi tagja. A ι
Magyar Gazdák Szemléjének szerkesz- |
tője. 1918 elején a budapesti tudomány- '
egyetemen a mezőgazdasági szociálpoli
tikából magántanárrá habilitálták, de
már ezt megelőzőleg évek óta előadta az
állatorvosi főiskolán a közgazdaságtant
és nemzetgazdaságtant.
1918 őszén a
Magyar Gazdaszövetség igazgatójává
választották. A politikába először a
Hadik-kormány kinevezése idején- kap
csolódott bele, amikor földmivelésügyi
államtitkár lett, állását azonban nem fog
lalhatta el a forradalom kitörése miatt.
A kommün megakasztotta további köz
szereplését. A Magyar Gazdaszövetséget
feloszlatták s őt fegyveres terrorcsapat
tal mozdították el igazgatói tisztségéből.
A közoktatásügyi népbiztosság az egye6

Cziffra Kálmán dr.
temen is eltiltotta a tanítástól és kény
telen volt a fővárost is elhagyni. A kom
mün bukása után minden munkásságát
a Magyar Gazdaszövetség újjáépítésének
szentelte. 1919 decemberében a közgaz
dasági egyetemen a szövetkezeti politikai
tanszékre nyilvános rendes tanárnak ne
vezték ki, amely katedrát 1925-ben az
agrárpolitikai és gazdaságtörténeti tan
székkel cserélte fel. Az 1924—25. tan
évben a közgazdasági tudományi kar
dékánja volt. Az 1920. évi első nemzet
gyűlési választásokon a jákóhalmai ke
rület választotta meg nemzetgyűlési kép
viselővé s azóta is ezt a kerületet kép
viseli. Igen értékes működést fejtett ki
mindkét nemzetgyűlésen a pénzügyi és
egyéb gazdasági javaslatok tárgyalásá
nál. Az országgyűlésbe is régi kerülete
küldötte be a keresztény gazdasági és
szociális párt iprogrammjávai. A kép
viselőház egyik alelnökévé választotta
meg.
Cziffra Kálmán dr., volt országgyű
lési képviselő. 1874-ben született Nagy
váradon. Tanulmányai végeztével köz
igazgatási pályára lépett és tizenkét
évig volt a biharkeresztesi járás főszolgabirája. A háború elején a btrettyóujfalusi kerületben pótválasz
táson országgyűlési képviselővé válasz
tották. 1916-ban Nagyvárad város fő
ispánjává nevezték ki, mikor is mandá
tumáról lemondott. 1917-ben a Tisza
kormány távozásakor ő is nyugalomba
vonult. Az összeomlás után Erdélyben
az Országos Magyar Párt központi in
tézőbizottságának tagjává és a nagy
váradi Katholikus Népszövetség elnö
kévé választották.
Cziráky Antal gróf (cziráki és dénesfalvl), főrendiházi tag. 1850 juli. 12-én
született, fia János gróf volt tárnokmes
ternek. Gimnáziumi és jogi tanulmányait
Budapesten végezte. 1880-ban cs. és kir.
kamarás lett, 1902-ben a belső titkos ta
nácsosi méltóságot kapta.
Cziráky György gróf (cziráki és de
nes falvi), volt nemzetgyűlési képviselő.
1885 május 9-én született Sárosdpn,.
Fejérmegyében. Tanulmányait a bécsi
Teréziánumban, a ciszterciták székes
fehérvári gimnáziumában s a magyar
óvári gazdasági akadémián végezte.
Sokat utazott külföldön, ismételten hosz-
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szabb ideig tartózkodott Angliában és
Németorázágban, főként a mezőgazda
sági ipart tanulmányozva. Kenyerű, vas
vármegyei birtokán gazdálkodik. Vas
vármegye közéletében tevékeny részt
vesz már évek hosszú sora óta. A tör
vényhatósági közgyűléseken leginkább
közgazdasági kérdésekkel foglalkozott. A
kommün idején kenyerű birtokán tartóz
kodott. Az ellenforradalom alatt Sza
muely terroristái Csornán letartóztatták
és halálra ítélték s csak nagynehezen
menekült meg az akasztástól. A kommu
nista uralom letörése után a Keresztény
Nemzeti Egyesülés tagja lett. A nemzet
gyűlési választásokon mint pártonkivüli
legitimista nyert mandátumot a cell
dömölki kerületben.
Cziráky József gróf dr., (cziráki és
dénesfalvi), a felsőház tagja. 1883-ban
született
Sárosdon,
Fejérmegyében.
Atyja nyugalmazott közös külügy minisz
tériumi osztályfőnök, cs. és kir. főudvarnagy volt. Elemi és középiskoláit Székes
fehérvárott és Bécsben végezte, az egye
tem jogi fakultását a bécsi és budapesti
egyetemen hallgatta és Budapesten avat
ták jogi doktorrá. 1907 óta Sopron vár
megye törvényhatósági bizottságának
választott, majd virilis jogon volt tagja.
1911-től tagja volt a régi főrendiháznak.
Tanulmányútjai során bejárta Spanyol-,
Francia-, Angol-, Olasz-, Török- és Gö
rögországot, továbbá Kisázsia és Afrika
egyrészét. A világháborúban az egykori
9. Nádasdy-huszárezred kötelékében har
colt a szerb, orosz és román harctéren és
vitéz magatartásáért többizben kitün
tették. A szerb fronton, mint huszár
kapitány súlyosan megsebesült. 1917-ben
Sopron vármegye és a város főispánjává
nevezték ki, 1920-ban pedig Nyugat
magyarország kormánybiztosaként és
Vas vármegye főispánjaként működött.
Mint ilyen, rendkívül sokat fáradozott
Nyugatmagyarország megmentése érde
kében. A Sopronvármegyei Gazdasági
Egyesületnek hosszabb időn át elnöke
volt. Számos társadalmi, gazdasági és jó
tékony egyesület vezető tagja. 1922-ben
a szombathelyi kerület nemzetgyűlési
képviselőjévé választotta pártonkivüli
keresztény legitimista programmal. Man
dátumának lejárta után egyidőre vissza
vonult a politikai élettől és dénesfai bir-

Cziráky László gróf dr.
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tokán gazdálkodott. Emellett vagyon
kezelője a királyi család magyarországi
ingatlanainak. Cs. és kir. kamarás,
aranysarkantyús vitéz.
Cziráky László gróf dr. (cziráki és
dénes falvi), a felsőház tagja. 1876
márc. 29-én született Dénesfán. A
jogi doktorátus
megszerzése
után
a diplomáciai pályára lépett. A római
pápai udvarnál, Berlinben, Szentpétervárott és Washingtonban
teljesített
szolgálatot. Itt érte a világháború ki
törése, mire hazajött és mint a 9. hu
szárezred kapitánya ment ki a frontra.
Megsebesülése után megint a diplomá
ciai szolgálatba tért vissza. Ekkor Konstantinápolyba küldöttek ki, de nem
maradt ott sokáig. Megházasodott és
visszavonult a lovasberényi hitbizomá
nyi birtokra s azóta gazdálkodással fog
lalkozik: A lótenyésztés terén nagy ér
demei vannak. Az örökösjogu családok
választottjaként szerepel a felsőházi
tagok sorában.
Czobor Imre dr. (nemespanni), volt
főispán. 1883 febr. 5-én született Ve-

Daniján Vazul
rebélyen. Tanulmányai elvégzése után
közigazgatási pályára lépett és Hont
megyében
működött.
1919. év szeptemberében
Heves, Nógrád és Hont
vármegyék kerületi kor
mánybiztosává nevezték
ki. 1920 májusában kor
mánybiztosi
állásától
f elmentették és néhány
hónap múlva Komárom
éj Esztergom vármegyék
és Komárom város főispánja lett. 1923-ig
maradt meg ez állásában s akkor vissza
vonult a közszerepléstől.
Czobor László (nemespanni), volt or
szággyűlési képviselő. 1850 szept. 16-án
született Hontmegyében, Gyerken. Jogi
tanulmányai befejezése után közigazga
tási pályára lépett, 1895-ben Hontmegye
főjegyzője, 1896-ban pedig Hontmegye
alispánja lett. 1906-ban a korponai kerü
let választotta meg képviselőjévé alkot
mánypárti programmal és 1911-ben
időközi választáson elnyerte a megürese
dett Selmecbányái kerület mandátumát.

Ο
Dahinten Ernő, volt országgyűlési
képviselő. 1879 szept. 15-én született
Besztercén. Egyetemi tanulmányainak
elvégzése után jogtudori oklevelet szer
zett, majd ügyvédi vizsgát tett és szü
lővárosában ügyvédi irodát nyitott. Te
vékeny részt vett a város életében s
ennek elismeréseképen városi tiszti
ügyésszé is megválasztották. 1910-ben
a kőhalmi kerület választotta képviselő
jévé nemzeti munkapárti programmal.
Hősi halált halt a déli harctéren 1914
szept. 6-án.
Dajkovich István dr. id. (kisszer edi),
volt kormánybiztos, ügyvéd. 1864 dec.
26-án született Nagyszentmiklóson, To
rontál vármegyében. Egyetemi tanul
mányainak befejezése után ügyvédi
vizsgát tett és Versecen ügyvédi irodát
nyitott. Temesmegye életében rövidesen
vezetőszerepre tett szert. Nagy munkás
ságot fejtett ki a pángermán eszmék
által megmételyezett németségnek a ma
gyar állameszméhez való hűségének

fenntartása

érdekében. 1914-ben ezért
legfelsőbb
kitüntetés
ben is részesült. A há
ború alatt a Versec te
rületén működő hadi
gondozók kormánybiz
tosává nevezték ki. A
megszállás után Buda
pestre jött, ahol iro
dalmi téren is sikere
sen működött s meg
írta a ma érvényben levő magyar örök
lési jog kézikönyvét.
Dámján Vazul, volt országgyűlési
képviselő. 1855 márc. 15-én született
Zalatnán. Középiskoláit Gyulafehérvá
ron, a teológiát Nagyszebenben végezte,
azután pedig Bécsben filozófiát hall
gatott. Egy ideig tanító volt, azután ta
nár, 1884—1894-ig mint igazgató mű
ködött a brádi gimnáziumban. Nagy te
vékenységet fejtett ki a román nép
kulturális fejlődése és a görög-keleti
egyház megerősödése érdekében.
Az
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