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Β 
Baán Jenő, a felsőház tagja. 1869 

márc. 25-én született a sopronmegyei 
Iváncon. Róm. kath. esperes-plébános 
Süttörön, Sopronmegyében, kormányfő
tanácsos. A középiskoláit Sopronban, a 
teológiát Győrött végezte. 1891-ben szen
telték áldozópappá. Sopron vármegye 
törvényhatósága küldötte be a felső
házba. 

Back Bernât (bégavári), a felsőház 
tagja. 1871. nov. 4-én született. Már fia
talon vezető szerepet vivott ki magának 
gazdasági és társadalmi munkásságával. 
Mint győri gőzmalomtulajdonos kapta 
1906-ban a magyar nemességet. Ipartele
pét később Szegedre helyezte át és ott a 
város egyik legnagyobb szerepet játszó 
polgára lett. Érdemei elismeréséül vá
lasztotta Szeged város a felsőház póttag
jává. Koszó István lemondása után 1927 
májusában a felsőház rendes tagja lett. 

Bacsinszky Vladimir dr. (bacsinai), 
országgyűlési pótképviselő. 1868 jul. 
6-án született a zemplénmegyei Rad-
vány községben. Jogi tanulmányait el

végezve, ügyvédi dip
lomát szerzett, majd-
köz jegyzői gyakorlatot 
folytatott, azután pe
dig a kereskedelemügyi 
minisztérium szolgála
tába lépett. Innen 1896-
ban az államvasutakhoz 
osztották be, majd a 
minisztérium vasúti 

osztályában működött. Hieronymi Ká
roly kereskedelmi miniszter annak ide
jén öt bizta meg az államvasutak igaz
gatásának újjászervezésével, a refor
mot azonban, a kormány lemondása 
folytán, akkor nem vihették keresztül. 
1905-ben Debrecenbe, 1910-ben pedig 
Zágrábba nevezték ki az államvasutak 
üzletvezetőjévé. A háború alatt Hor
vátországban nagy szolgálatot tett az 
élelmezés gyors lebonyolítása körül, de 
jelentős érdemei voltak a fiumei kikötő 
fejlesztésénél is. Munkássága elisme
réséül 1916-ban a III. oszt. vaskorona
rendet, 1917-ben pedig az udvari tana-

csosi méltóságot kapta. Ebben az év
ben átvette a szerajevói tartományi 
kormány építési és közlekedési osztá
lyának vezetését. A forradalomkor állá
sáról lemondott, majd utána a szer
bek letatóztatták, kiutasították és 
vagyonát zár alá vették. 1923 óta Bu
dapesten él s azóta főként gazdasági 
téren fejt ki nagy munkásságot. Az 
egységespárt programmjával válasz
tották meg 1926-ban a Budapest északi 
kerület pótképviselőjévé. 

Badiny Lajos volt országgyűlési kép
viselő. 1860-ban született Besztercebá
nyán. Ott végezte középiskoláit, majd a 
magyaróvári gazdasági akadémián ta
nult, azután pedig átvette családi birto
kainak kezelését. Az 1910-iki általános 
választásoknál a szliácsi kerület másodíz
ben választotta meg képviselőjévé. A 
munkapárt tagja volt. 

Bakách-Bessenyey György báró, I. 
oszt. követségi titkár, a külügyminiszté
rium politikai osztályának helyettes ve
zetője. 1892. ápr. 14-én született Buda
pesten. It t végezte tanulmányait is, majd 
a bécsi egyetem hallgatója lett. Előbb 
Pestmegye szolgálatába lépett. A háború 
alatt a cs. és kir. 7. huszárezrednél szol
gált s mint tartalékos hadnagy szerelt 
le. 1919-ben pénzügyi segédtitkárrá ne
vezték ki, 1920-ban lépett át a m. kir. 
külügyminisztériumba. 1923-ban a ró
mai m. kir. követséghez osztották be. 
Három évi szolgálat után berendelték a 
külügyminisztérium politikai osztályába, 
amelynek a következő évben I. oszt. kö
vetségi titkári rangban helyettes veze
tője lett. 

Bakó József, volt országgyűlési kép
viselő. 1861 jun. 23-án született Balaton
kenesén. Középiskolái elvégzése után Pá
pán folytatott teológiai tanulmányokat. 
1896-ben Balatonkenese református egy
házközsége választotta meg . lelkésszé. 
1901-től 1910-ig az enyingi kerületet kép
viselte függetlenségi és 48-as program
mal, 1910-ben pedig Kossuth-párti prog
rammal választották meg képviselőnek 
Nagykőrösön. 
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Bakonyi Samu dr., volt országgyűlési 
képviselő. 1862 jul. 20-án született 
Debrecenben. Középiskoláit szülőváro
sában, a jogot pedig Budapesten vé

gezte. 1888-ban letéve 
az ügyvédi vizsgát, 
Debrecenben telepe
dett le, ahol jogi tudá
sa és kiváló szónoki 
képességei folytán rö
vid idő alatt mint ki
tűnő; védőügyvéd is
mert névre tett szert. 
Élénk részt vett a vá

rosi és politikai mozgalmakban. Az 
1901-iki választások alkalmával el
nyerte Debrecen II. kerületének man
dátumát, amelyet az összeomlásig meg 
is tartott. Mint a delegáció hadügyi bi
zottságának előadója igen jelentékeny 
működést fejtett ki. A háború kitörése
kor mint szkv. főhadnagy vonult be s 
később századosi rangot kapott. Meg
halt 1922 ápr. 22-én. 

Bálás Barna (sipeki), a felsőház 
tagja. 1864 dec. 26-án született a nóg
rádmegyei Sipeken. Középiskoláit Vá
cott, a gazdasági akadémiát Magyaróvá-

rott végezte el, majd a 
budapesti egyetemen 
jogot tanult s azután 
vármegyei szolgálatba 
lépett. Negyedszáza
don át állott a balassa
gyarmati járás élén. A 
forradalom kitörésekor 
visszavonult sipeki bir
tokára s azóta ott gaz

dálkodik. Elsőizben tagja a törvényhozás
nak. Nógrád vármegye törvényhatósága 
küldötte be a felsőházba. 

Bálás Béla dr. (sipeki), volt főispán. 
1863 aug. 3-án született Budapesten. 
Egyetemi tanulmányainak elvégzése 
után ügyvéd lett, majd Szilágyi Dezső 

minisztersége alatt az 
igazságügyminiszteri-
umba , nevezték ki. 
Min. osztálytanácsosi 
rangban vonult nyu
galomba. 1911-ben 
Zalavármegye főispán
jává neveztetett ki s ez 
állásában megmaradt 
1917-ig, a Tisza-kor-

mány távozásáig. A forradalmak óta 
visszavonult a politikai élettől. 

Bálás György báró (lissai), ny. tá
borszernagy. 1854 máj. 1-én született 
Gyergyótölgyesen. Iskolái elvégzése után 
a katonai pályán kiváló képességeivel 

gyorsan emelkedett. 
Hosszabb ideig műkö
dött, mint a Ludovika 
Akadémia tanára, tiz 
évig mint mérnökkari 
tiszt szolgált. 1885-ben 
a régi Károly-kaszár
nyát, amely akkor a 
kincstár tulajdona volt, 
az ő előadása alapján 

adták át a fővárosnak városház céljaira 
való felhasználásra. Már a háború előtt 
is élénk szakirodalmi működést fejtett 
ki. A Magyar Tudományos Akadémia 
hadtudományi bizottságának megbízásá
ból 1894-ben megírta az 1866. évi osz
trák-porosz háború történetét. Sok ta
nulmánya és cikke jelent meg a Kelet 
Népe cimü folyóiratban. A háború alatt 
emlékiratot adott át Károly királynak a 
háború folytatására vonatkozóan s erről 
előzetesen Apponyi Albert gróffal foly
tatott hosszabb tárgyalásokat. A román 
hadüzenet után részletes memorandumot 
dolgozott ki a Románia elleni hadmüve
letekről s ezt a tervet is eljuttatta a fő
vezérkar utján a királyhoz. Abban az ak
cióban, hogy az Olaszországban elesett 
magyar katonáknak síremlék állittassék, 
igen nagy szerepet vitt és az ünnepélyes 
felavatáson (1927 máj.) a magyar kor
mány képviseletében ő jelent meg. 
Ugyanakkor Palermoban nagy előadást 
tartott Magyarország helyzetéről. 1918-
ban a megalakulandó Hadik-kormányba 
őt szemelték ki honvédelmi miniszternek. 

Bálás Lajos (sipekij, volt főrendi
házi tag, rozsnyói róm. kat. püspök. 
1855 aug. 20-án született a nógrádme
gyei Becskén. 1879-ben szentelték pappá. 
1885-ben püspöki szertartó és iktató, 
1889-ben püspöki titkár. 1895-ben nevez
ték ki székesegyházi kanonokká és egy-1 

házmegyei irodaigazgatóvá, 1898-ban pe
dig a király apáti címmel tüntette ki. 
1900-ban pápai prelátus lett. A király 
1905. okt. 17-én nevezte ki rozsnyói 
püspökké. Meghalt 1920 szept. 18-án. 
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Balásy Antal dr. (belváthi), államtit
kár. 1865-ben született Budapesten s itt 
végezte tanulmányait is. 1893-ban We-
kerle Sándor pénzügyminisztersége alatt 
nevezték ki a pénzügyminisztériumba 
fogalmazónak s azóta ott működik. 1916-
ban min. tanácsos, 1920-ban h. államtit
kár s 1927 januárban az államtitkári cí
met és jelleget kapta. A pénzügyi köz
igazgatásban nagy munkásságot fejtett 
ki s az 1924-ben történt átszervezés 
egyik főirányitó ja volt. Évek óta a Föld
hitel Intézet kormánybiztosa. 

Balásy Árpád, volt országgyűlési 
képviselő. 1864-ben született Budapesten. 
Gimnáziumi tanulmányai elvégzése után 
a keszthelyi és a magyaróvári gazdasági 
akadémia hallgatója volt. 1884-ben át
vette nógrádcsécsei birtokának vezeté
sét. 1910-ben a sziráki kerület válasz
totta képviselőjévé munkapárti prog
rammal. 

Balázsovits Dezső dr., h. államtitkár. 
1876 mára 27-én született Szentesen. Kö
zépiskoláit Szentesen, egyetemi tanulmá
nyait pedig Budapesten 1899-ben végezte 

el, ahol államtudomá-
I nyi doktorrá avatták. 

Ugyanebben az évben 
| lépett a földmivelés-

ügyi minisztérium kö
telékébe s azóta is ott 
működik. 1920 óta hi
vatalból kijelölt tagja 
az Országos Földbir
tokrendező Bíróságnak. 

1924-ben helyettes államtitkárrá nevez
ték ki. 

S. Bálint György, a felsőház tagja. 
1881-ben született Makón. Iskolái elvég
zése után otthon gazdálkodott. A világ
háborút az első naptól az utolsóig a harc
téren töltötte. Rendkívül élénken részt 
vesz a közéletben, különösen gazdasági 
téren. 1918-ban a Makói Gazdasági 
Egyesület alelnökévé választották meg. 
Az egyesületet akkor rövid idő alatt új
jászervezte s eredményes működése elis
meréséül 1922-ben elnökké választották. 
Közéleti tevékenysége elismeréseképen a 
kormányzó 1925-ben a koronás bronz
éremmel tüntette ki. Elsőizben tagja a 
törvényhozásnak. Az Országos Mezőgaz
dasági Kamara küldötte be a felsőházba. 

Balku Gyula (bisztrai), főispán. 1872 
mára 24-én született Makón. Középisko
lai és gazdasági tanulmányai elvégzése 
után a gyakorlati gazdasági pályára lé
pett s több nagy uradalom jószágfelügye
lője lett. 1910-ben állami szolgálatba lé
pett s 1920-ig több vármegyei gazdasági 
felügyelőség vezetője volt. Azután a föld-
mivelésügyi minisztériumba osztották be. 
1922-ben Magyar-Szabadka törvényható
ságának, 1923-ban pedig Baja város tör
vényhatóságának főispánjává nevezték 
ki. 

Ballá Aladár dr. (ireghi), a szegedi 
ellenforradalmi kormány volt belügy mi
nisztere, volt nemzetgyűlési képviselő. 
1867 ápr. 4-én született Újvidéken. Kö-

zépiskolái elvégzése 
után a canibridgei egye-

I temen tanult. 1894-ben 
tett ügyvédi vizsgát. 
1906-tól 1910-ig Újvi
dék főispánja volt. 
1917-ben időközi vá
lasztáson Komárom vá-

| r o s képviselőjévé vá
lasztották függetlenségi 

programmal. 1918 novemberében mint 
rendkívüli követ Zágrábba utazott, hogy 
ott az Olaszországból Horvátországon 
keresztül visszatérő magyar csapatok 
teljes felszereléssel történő hazajövetelét 
biztosítsa. Ez a törekvése sikerült is, 
csakhogy a budapesti kormány a zágrábi 
kormánnyal kötött megállapodásokat nem 
hajtotta végre, igy állásáról leköszönt 
és élére állt a kommunistákkal szemben 
alakult nemzeti blokknak. A proletár
diktatúra kitörésekor Körmöcbányára 
menekült, majd onnan is tovább bujdo
sott. 1919 június havában Szegedre ke
rült, ahol a második ellenforradalmi kor
mányban a belügyminiszteri tárcát vál
lalta el. Ezen minőségében a kormány 
megbízásából kétszer is megfordult Bel
grádban, előbb Teleki Pál gróf, majd 
Belitska Sándor kíséretében, hogy a 
szerbek támogatását biztosítsa a prole
tár diktatúra letörésére. Megállapodást 
is létesítettek, amit azonban a szerbek 
később felbontottak. 1920-ban, az első 
nemzetgyűlésen Békéscsabát képviselte 
kisgazdapárti programmal. A Házban 
főként külpolitikai vonatkozású felszóla
lásaival keltett általános figyelmet. 
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Ballá Pál, ny. h. államtitkár. 1864 
febr. 19-én született Budapesten. Közép
iskolái elvégzése után a bécsi műegyete
men tanult, ahol 1887-ben gépészmérnöki 

oklevelet kapott. 1887-
ben a postához került, 
ahol fokozatosan előre-

i haladva, 1919-ben mű
szaki főigazgató lett. 
1926-ban vonult nyu
galomba mint h. állam
titkár. Nagy munkás
ságot fejtett ki a buda
pesti távbeszélő háló

zat modernizálása körül és vezető: szere
pet vitt a Budapest—Bécs közötti távbe
szélő megépítésénél. Kiváló érdemeiért 
több hazai és külföldi kitüntetést kapott. 

Ballagi Aladár, volt országgyűlési 
képviselő, egyetemi tanár. 1853-ban szü
letett Kecskeméten. Egyetemi tanulmá
nyait Budapesten és Heidelbergben 

_ _ _ _ ^ v é g e z t e , s mint ta
nár a budapesti re
formátus teológián, 
majd a sárospataki 
akadémián működött. 
1889-ben lett a buda
pesti tudományegye
tem rendes tanára, az 
Akadémia pedig 1884-
ben választotta leve

lező-tagjává. A legtermékenyebb törté
nettudósok közé tartozott. Csaknem min
den esztendőben megjelent valami na-
gyobbszabásu munkája. Különösen, mint 
a magyar művelődéstörténet emlékeinek 
gyűjtője fejtett ki nagy tevékenységet. Ε 
célból tervszerűen járta be és rendszere
sen tanulmányozta három világrész ösz-
szes jelentékenyebb könyv- és levéltárait. 
Legnagyobb feltűnést „Régi magyar 
nyelvi és nyelvtörténeti szótár" cimü 
müve keltette és ennek elismeréséül vá
lasztotta rendes tagjává a Magyar Tudo
mányos Akadémia 1904-ben. De nemcsak 
mint tudós történetíró volt hires. Széles
körű és nagyszabású tudományos elfog
laltsága mellett időt tudott magának sza
kítani a politikára is. 1905-ben Buda
pest székesfőváros IX—X. kerülete or
szággyűlési képviselővé választotta és 
még ebben az évben elnökévé választot
ták a főváron függetlenségi párt intéző
bizottságának, amely buzgón működött a 

nemzeti ellenállás szervezése körül. 1906-
ban kerülete ismét egyhangúan válasz
totta meg és. az országgyűlésen ő lett a 
felirat előadója. Az 1910-iki választáso
kon mindössze néhány szavazatot kapott, 
azóta kizárólag irodalmi tanulmányainak 
és nyugalombavonulásáig tanszékének 
élt. 1922-ben ünnepelték ötven éves írói 
jubileumát, 1925-ben a budapesti tudo
mányegyetem arany diplomával tüntette 
ki. Meghalt Budapesten, 1928 jun. 21-én. 

Balogh Andor (galanthaij, h. állam
titkár. 1886 jan. 2-án született Püspökla
dányban. Középiskolái elvégzése után a -. 
budapesti és kolozsvári egyetem jogi fa
kultásának volt hallgatója. 1904-ben a 
központi statisztikai hivatalhoz nevezték 
ki, innen 1918-ban az újonnan szervezett 
állami munkaközvetítő hivatalhoz került, 
amelynek rövidesen aligazgatója lett. 
1928-ban az Országos Társadalombizto
sító Intézet igazgatójává, majd néhány 
hónappal később vezérigazgatójává ne
vezték ki. A szociálpolitikai és statiszti
kai kérdésekről több jelentős tanulmányt 
irt. 

Balogh Elemér dr. (almási), a felső
ház tagja. 1871 okt. 22-én született Bu
dapesten. Iskolai tanulmányait a buda
pesti evangélikus főgimnáziumban, majd 

a Kereskedelmi Akadé
mián végezte el. Pálya
futását mint hivatal
nok kezdette meg a 
Magyar Országos Köz
ponti Takarékpénztár
nál. Önkéntesi évének 
leszolgálása után, 1893-

j b a n , hosszabb tanul
mányútra ment és öt 

évet töltött Nyugat-Európa különböző» 
nagy városaiban. Másfél évig működött 
a bécsi Allgemeine Depositen Bank szol
gálatában, innen Berlinbe ment, ahol 
megírta 1896-ban első tanulmányát ,,A 
valuta szerepe a gazdasági válságban" 
címmel. Tanulmányait Parisban fejezte 
be: a Sorbonneon egészítette ki ismere
teit. Eközben mindinkább a szövetkeze
tekre terelődött a figyelme. Már lelkes, 
meggyőződéses híve volt a szövetkezeti 
eszmének, amikor gróf Károlyi Sándor 
felhívta őt arra, hogy a hazai szövetke
zeti hálózat kiépítésében munkatársa le
gyen. 1898 februárjában jött Buda-
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pestre. A Magyar Gazdaszövetség vezé
rei az alig egy héttel azelőtt megalakult 
Hangya fogyasztási szövetkezeti központ 
megszervezésével bízták meg, egyelőre 
titkári címmel. Széleskörű propagandát 
indított, amelynek eredményeként 1898 
végén már 30 szövetkezet működött a 
Hangya kötelékében. 1900-ban a Hangya 
ügyvezető igazgatójává nevezték ki. Ki
építette a Hangya raktárhálózatát, majd 
1916-ban, kezdeményezésére és tervei 
szerint megalakult a Hangyaipar rt., 
amely több gyár- és egyéb vállalatával 
számos tömegfogyasztási cikket állit elő 
a vidéki szövetkezetek számára. 1905-ben 
a vidéki lakosság terményeinek gyor
sabb és előnyösebb értékesítése és a fő
városi lakosságnak élelmiszerrel való el
látása érdekében a Háztartás Fogyasz
tási Szövetkezetet szervezte meg, amely 
a vidéki Hangya szövetkezetek által ösz-
szegyüjtött gazdasági termékeket jut
tatja el a fővárosi fogyasztó közönség
hez. A háború után megalakította az 
OKH-val karöltve Futura cím alatt a 
Magyar Szövetkezeti Központok Árufor
galmi Részvénytársaságát azzal az in
tencióval, hogy közvetlen Összeköttetést 
teremtsen a külföldi piaccal. Hírlapi cik
kein és valutatanulmányán kivül több 
szakmunkát irt. („Külföldön és otthon", 
„Útmutató szövetkezetek megalakítására 
és vezetésére".) Az ő kezdeményezésére 
alakult meg 1920-ban a budapesti tudo
mányegyetem közgazdasági fakultása, 
amely hálája és elismerése jeléül 1925-
ben tiszteletbeli doktorrá avatta. Elsőiz-
ben tagja a törvényhozásnak. Az államfő 
kinevezése alapján került a felsőházba. 

Balogh Ferenc, ny. államtitkár. 1872 
dec. 2-án született Nagykárolyban. Kö
zépiskoláit Kecskeméten, egyetemi ta
nulmányait Budapesten végezte el. 1899-

ben lépett állami szol
gálatba, aimikor a mi
niszterelnökségre ne
vezték ki gyakornoki 
rangban. Huszonhárom 
esztendei szolgálat 
után 1922-foen mint ál
lamtitkár vonult nyu
galomba. 1919-ben a 
Legfőbb Állami Szám

vevőszék alelnökévé nevezték ki. A kom
mün alatt, de előbb is már, az októberi 

forradalom idején sokszor volt kellemet
lensége hazafias érzése miatt. A minisz
terelnökségen, mint államtitkár az elnöki 
osztályt vezette. A hajdudorogi püspök
ség kérdésének rendezése körül nagy ér
demeket szerzett. 

Balogh Jenő dr., ny. igazságügymi-
. niszter, a felsőház tagja. 1864 máj. 14-én 
született Devecseren, Veszprém várme
gyében. Főiskolai tanulmányait a buda
pesti egyetemen végezte el, utána a ber
lini egyetemen egészítette ki büntetőjogi 
tanulmányait. 1888-ban a budapesti tudo
mányegyetem a büntetőjog és a bűnvádi 
eljárási jog magántanárává habilitálta. 
1891-től az igazgságügyminisztérium 
törvényelőkészítő osztályában működött 
s részt vett a 'bűnvádi perrendtartás és 
több más igazságügyi törvény előkészi-
tésében. 1900-ban a büntetőjog és bün
tető perjog nyilvános rendes tanárává 
nevezték ki. Katedrájától akkor vált 
meg, amikor a gr, Khuen-Héderváry-kor-
rnány kultuszállamtitkára lett. A maros-
ujvári kerület ugyanebben az évben nem
zeti munkapárti programmal megválasz
totta képviselőjének. 1913-ban a király 
a Tisza-kormány igazságügyminiszterévé 
nevezte ki. Az ő nevéhez fűződik a hábo
rút közvetlenül megelőző s a háború ide
jére eső büntetőjogi törvényalkotások 
jelentősebb része. Ő alkotta meg a király
ság védelméről szóló törvényt, az 1913. 
évi sajtótörvényt s ő ruházta fel először 
a magyar törvényben visszaható erővel 
a büntetőjogi rendelkezéseket. Tisza Ist
ván bukása után visszavonult a politikai 
élettől s munkásságát teljesen a tudo
mánynak szentelte. A Magyar Tudomá
nyos Akadémia — melynek 1911 óta le
velezője, 1912 óta pedig rendes tagja volt 
•— 1920-ban főtitkárává választotta meg. 
Igen nagy érdeme, hogy az elmúlt nehéz 
időkben biztosította a tudományos munka 
zavartalanságát. Az Akadémia érdemeit 
kívánta jutalmazni akkor, amikor felső
házi tagjává jelölte, de ő szerénységével 
e megtisztelést elhárította magától. Egy
házának életében is jelentős szerepet visz, 
évek óta főgondnoka a dunántúli refor
mátus egyházkerületnek. Jelesebb mun
kái: A sértett fél jogköre a büntetőjog
ban (1887); Börtönügyi viszonyaink re
formjához (1888) ; Magyar bűnvádi el
járási jog (1901) ; A büntető perjog tan-
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könyve (1906) ; Fiatalkorúak és büntető
jog (1909) ; A bűnvádi perrendtartás 
magyarázata (1910) ; gróf Tisza István 
emlékezete (1921). A dunamelléki refor
mátus egyházkerület főgondnokának, Da
rányi Ignácnak halála után ő lett egyhá
zának harmadik, rangban legidősebb fő-
gondnoka s mint ilyen kapott meghívást 
a felsőházba. 

Balogh Sándor ár.-(teleki), h. állam
titkár. 1875-ben született Székelyhidon, 
Bihar vármegyében. Középiskoláit Ma
gyaróváron és Debrecenben vágezte, az
után a budapesti tudományegyetemen ál
lamtudományi doktorátust nyert. Tanul
mányai bevégeztével hosszabb németor
szági tanulmányutat tett, majd 1896-ban 
bekerült a földmivelésügyi miniszté
riumba, hol mint néhai Darányi Ignác 
földmivelésügyi miniszter titkára műkö
dött eleinte. 1918-ban miniszteri taná
csosi kinevezést kapott. A kommunizmus 
alatt nem volt hivatalában, annak bukása 
után pedig a proletárdiktatúra ügyeinek 
likvidálásával bízták meg. Ez a mun
kája 1922-ig tartott. 1923-ban az Orszá
gos Gazdasági Munkásbiztositó Pénztár 
ügyeinek intézésével bízatott meg helyet
tes ügyvezető igazgatói minőségben, 
1925-ben pedig h. államtitkári ranggal az 
Országos Gazdasági Munkásbiztositó 
Pénztár ügyvezető igazgatójává nevez
ték ki. 

Balogh Zoltán (szendrei), volt főispán. 
1883-ban született Kassán. A nagyváradi 
jogakadémia elvégzése után 1906-ban 
Borsod vármegye szolgálatába lépett. 
1909-ben Miskolc város rendőrfőkapi
tányhelyettesének nevezték ki. 1918 de
cemberében Borsod vármegye főispán
kormánybiztosa lett s ez állásából 1919 
március 8-án a szociáldemokrata párt 
határozata alapján karhatalommal távo
lították el. Azután visszavonult a közsze
repléstől s az utóbbi időkben már csak a 
szövetkezetek érdekében fejtett ki na
gyobb munkásságot. 1924-ben a Tisza
jobbparti Körzeti Mezőgazdasági Hitel
szövetkezet vezérigazgatójává válasz
tották meg s ez állásában működik je
lenleg is. 

Baloghy Ernő dr. (baloghi), volt köz
élelmezési miniszter. 1866-ban született 
Bécsben. Középiskoláit Zomborban, egye

terni tanulmányait Budapesten végezte s 
itt szerezte meg az 
ügyvédi oklevelet is. 
Tanulmányai befejezte 
után hosszabb külföldi 
tanulmányutat tett, 
éveket töltött Grácban. 
Berlinben, Parisban és 

I L o n d o n b a n . Az ügyvédi 
gyakorlat mellett részt 
vett a politikai életben 

is s az országgyűlésnek is tagja volt egy 
cikluson át, mint az ujverbászi kerület 
képviselője a függetlenségi és 48-as párt 
programmja alapján. 1917-1918-ban 
Bácsbodrog vármegye főispánjává nevez
ték ki, a Berinkey-kormányban pedig 
1919 jan. 18-tól márc. 20-ig közélelmezési 
miniszter volt. 

Baltazár Dezső dr., tiszántúli refor
mátus püspök, a felsőház tagja. 1871. 
nov. 15-én született Hajdúböszörmény
ben. A középiskolát és a teológiát Debre
cenben, további teológiai tanulmányait 
Heidelbergben, mig a jogot Budapesten 
és Berlinben végezte. Különleges stúdiu
mokat folytatott az egyházi jog, továbbá, 
a héber, latin és görög nyelv köréből. 
Tanulmányútjai során megfordult Ausz
triában, Romániában, Olasz-, Német-, 
Francia-, Angol- és Oroszországban, to
vábbá Svájcban és Amerikában. Tanul
mányai elvégzése után egyideig hitok
tató volt Budapesten, majd két éven át a 
kultuszminisztériumban dolgozott, mint 
fogalmazó. 1900-ban a hajdúszoboszlói 
református gyülekezet lelkészévé válasz
totta meg. Nagy irodalmi működése és 
kiváló szónoki képessége hamarosan is
mertté tette nevét. 1911-ben már a ti
szántúli egyházkerület püspökévé és Deb
recen lelkészévé választották meg. Rend
kívül agilis szelleme a református egy
házi és társadalmi életnek csaknem min
den vonatkozásában éreztette hatását. 
Alapitója és ma is elnöke az Országos 
Református Lelkész Egyesületnek. Fő
rendiházi beszédei annak idején nagy ha
tást keltettek. A háború alatt a reformá
tus táborileikészet felügyelő püspöke volt 
s e minőségében végigjárta a román, 
orosz és szerb harcteret. Nagyszámú egy
házi, egyházjogi és politikai cikkén 
kivül nagyobb önálló munkái is. jelentek 
meg. 
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Baltik Frigyes dr., dunáninneni ág, 
ev. egyházkerületi püspök, volt főrendi
házi tag. 1834 jul. 24-én született a 
hontmegyei Bagonyán. Középiskolái el
végzése után teológiai és bölcsészeti ta
nulmányait Pozsonyban, Bécsben, Basel
ben és Halléban végezte, majd Németor
szágban és Svájcban nagyobb tanulmányi 
utazásokat tett. 1859-ben a besztercebá
nyai gimnázium tanárává, 1870-ben lip-
tószentmiklósi lelkésszé választották. 
1875-ben főesperes s 1890-ben a dunán
inneni ág. ev. egyházkerület püspöke lett. 
A főrendiháznak 1894 óta volt .tagja. 
1897-ben a rostocki egyetemen a teológia 
tiszteletbeli doktorává nevezték ki. Meg
halt Balassagyarmaton, 1919 máj. 25-én. 

Bánffy Albert báró (losonci), volt fő
rendiházi tag. 1871 aug. 19-én született 
Kolozsvárott. Fia néhai Ádám bárónak, 
aki egyike volt Erdély legtekintélyesebb 
főurainak. Tanulmányai befejezése után 
erdélyi birtokain gazdálkodott. 

Bánffy Dezső báró (losonci), volt mi
niszterelnök. 1843 okt. 28-án született 
Kolozsvárott, ahol tanulmányait is foly
tatta, majd Berlinben és Lipcsében ta

nult az egyetemen. 
1864-ben nagyobb kül
földi utat tett. 1875-
ben kinevezték Belső-
Szolnokmegye főispán
jának, egyszersmind 
Kővárvidéke főkapitá
nyának. A következő 
évben az egyesült Szol
nokdoboka vármegye 

kormányzását vette át. 1875-ben megvá
lasztották a főrendiház jegyzőjévé s ezt 
a tisztet a Ház újjászervezéséig megtar
totta. Ekkor választás utján lett a főren
diház tagjává. 1883-ban Besztercenaszód 
vármegye főispánjává is kinevezték. Ő 
teremtette meg a Szamosvölgyi Vasút 
Apahida—dési vonalát, amelyet 1881-
ben adott át a közforgalomnak. 1890-ben 
lemondott a főispánságról s 1892-ben a 
szilágysomlyói kerület képviselőjévé vá
lasztotta. Ekkor megválasztották a kép
viselőház elnökének s még ugyanazon 
évben belső titkos tanácsos lett. A We-
kerle-kormány lemondása után (1895 
jan. 15.) miniszterelnökké neveztetett ki 
s kabinetjével a még függőben volt egy
házpolitikai törvényjavaslatokat tör-
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vény erőre emelte s azok békés végrehaj
tásá t biztosí tot ta. Az 1896-i választások 
alkalmával a szilágysomlyói választóke
rület ú j ra képviselőjévé választotta. Kor
mánya 1898 őszén az ellenzék obstruk-
ciója folytán nehéz helyzetbe ju to t t . Az 
év utolsó napján még nem szavazta meg 
a Ház sem a költségvetést, sem az in-
demnitást . Fokozta a helyzet nehézsé
geit Szilágyi Dezső képviselőházi elnök 
és Láng Lajos alelnök lemondása és a 
disszidenseknek a szabadelvű pártból tör
t én t kilépése. Az ellenzék követelte a mi
niszterelnök távozását és a személyesélü 
küzdelem pá rba j r a is vezetett Bánffy 
Dezső báró és Horánszky Nándor között. 
A kormány helyzetén, hogy könnyítse
nek, Széli Kálmán vet te a békéltetés 
munkájá t kezébe. Bánffy Dezső báró 
1899 febr. 26-án beadta lemondását s 
marc . 2-án lemondott képviselői mandá
tumáról is, amikor mint kir . főudvar
mes te r az ország zászlósa lett. Ekkor 
egy ideig tar tózkodott a politikai küzdel
mektől, de később hírlapi cikkek mia t t 
Ugrón Gáborral kellett párba j t vívnia. 
1903-ban a főrendiházban éles támadás t 
intézet t a kormány ellen a horvá t útleve
lek miat t . 1904-ben lemondott főudvar-
mester i méltóságáról, ú j ra a politika 
küzdő te rére lépett és megalakí to t ta az 
Uj Pár to t . 1904-ben Szeged város I. ke
rülete választotta képviselőjévé és rö
viddel a képviselőházba való bevonulása 
u tán éles vi tája volt Tisza Is tván gróf 
akkori miniszterelnökkel a vámterület 
kérdésében. Leghevesebb ellenzője volt a 
házszabályok szigorí tásának. 1904 őszén 
párt jával együtt csatlakozott a szövetke
zett ellenzékhez. A válságról 1905-ben a 
király őt is meghal lgat ta az öt pártvezér 
között. 1905-ben, 1906-ban és 1910-ben 
is Szeged város képviselője volt. Meg
hal t Budapesten, 1911 máj . 23-án. 

Bánffy F e r e n c bá ró (losonci), volt f ő - , 
rendiházi tag. 1869 okt. 10-én született 
Apanagyfaluban, min t Bánffy Dezső volt 
miniszterelnök másodszülött fia. Tanul
mányainak befejezése u tán egyideig tény
leges katonai szolgálatot teljesített , majd 
főhadnagyi rangban kivált a hadsereg
ből. Cs. és kir . kamarás . 

Bánffy György gróf (losonci), kir . 
főajtónállómester. 1844 jun. 12-én szüle
te t t Kolozsvárott. Iskoláit Budapesten, 



Bánffy Miklós gróf 26 Bánffy Miklós gróf 

az egyemet ugyanott és Berlinben láto
gatta. Tanulmányai befejezése után me
gyei szolgálatba lépett, majd országgyű
lési képviselő volt 1875-ig. 1875-től a fő
rendiház tagja és 1884-től 1896-ig annak 
választott jegyzője. Tanulmányútjai so
rán bejárta az összes európai országokat. 
A művészetek és tudományok iránt min
dig kiváló érdeklődést tanúsított és igen 
értékes műkincseket gyűjtött össze. Na
gyon sok társadalmi, gazdasági és szociá
lis egyesületnek elnöke vagy alapitója. 
1867 óta aranysarkantyús vitéz, 1896-ban 
valóságos titkos belső tanácsos lett. Az 
összeomlás óta erdélyi birtokán teljesen 
visszavonultan él. 

Bánffy Miklós gróf (losonci), volt 
külügyminiszter. 1873-ban született Ko
lozsvárott. Középiskolái elvégeztével a 
jogi fakultás hallgatója volt a budapesti, 
majd a kolozsvári Ferenc József-tudo
mányegyetemen, hol az államtudomá
nyok doktorává avatták. 1899-ben állami 
szolgálatba lépett: fogalmazó lett a fiu
mei tengerészeti hatóságnál, majd egy 
évvel később mezőgazdasági szaktudósitó 
Berlinben, ahol 1901 júliusáig működött. 
1901-ben a tekéi kerület időközi választá
son, majd az ugyanez évben lefolyt álta
lános választáson is szabadelvű pro
grammal képviselőjévé választotta. 
1906—1909-ig főispánja volt Kolozsvár 
városának és Kolozs vármegyének. Az 
1910-iki általános választások alkalmá
val Kolozsvár város második kerülete 
Wesselényi Ferenc báróval szemben 
választotta meg képviselőjévé, ami akko
riban nagy feltűnést keltett. Párton
kívüli hatvanhetes programmal lépett 
fel, később azonban a nemzeti mun
kapárthoz csatlakozott. Kisbán Mik
lós név alatt, mint nagysikerű irót isme
rik az irodalmi és művészi világban. „A 
nap legendája" és „A nagy ur" című drá
máival jelentékeny irodalmi sikere volt. 
Az Erzsébet királyné-szoborpályázat al
kalmával, mint pályanyertes szobormü
vek építészeti részének tervezője keltett 
nagy feltűnést értékes munkáival. Egy 
darabig intendánsa volt az állami színhá
zaknak és e minőségben színpadi képei
vel aratott nagy sikereket. A kormányzó 
1921 ápr. 14-én a Bethlen-kabinetben 
külügyminiszterré nevezte ki, s Bánffy 
gróf mindjárt hivataloskodása kezdetén 

fontos külpolitikai események középpont
jába került. Teleki Pál gróf, Bethlen Ist
ván miniszterelnök elődje és Gratz Gusz
táv dr., Bánffy gróf elődje a külügymi
niszteri székben ugyanis még 1921 már
ciusában gazdasági tárgyalásokat kezd
tek a csehekkel. A Lajta melletti Bruck-
ban találkoztak március 14-én Benes kül
ügyminiszterrel és Hotovec kereskedelmi 
miniszterrel. Ezek a tárgyalások a Te
leki-kormány visszalépésével megszakad
tak s Bánffy, amint külügyminiszter lett, 
újra felvette az elszakadt fonalat s a 
most következett tárgyalásoknak Bánffy 
és Benes marienbadi találkozása (június· 
25-én) volt a legnevezetesebb mozzanata. 
Bánffy gróf gazdasági téren jelentős si
kereket ért el, a politikai természetű 
ügyek tárgyalása azonban, sajnos, félbe
maradt. A magyar külpolitika akkoribanJ 
mint egyáltalán a proletárdiktatúra ösz-
szeomlása után és azóta is állandóan, 
tisztára defenzív jellegű volt. Hivatalos 
helyről nem győzték eléggé hangsúlyozni 
a magyar állampolitika békés természe
tét s mégis a kisentente 1920 óta ugy 
rendezkedett be, mintha Magyarország 
támadásától kellett volna tartania, poli
tikájának Magyarország bekerítése volt 
az alapgondolata. A bekerítés, amejy 
1920 agusztusában a cseh-délszláv kato
nai egyezmény megkötésével kezdődött, 
Bánffy Miklós gróf külügyminisztersége 
alatt április 23-án a cseh-román és junius 
7-én a román-délszláv szövetség megkö
tésével vált teljessé. A nyugatmagyaror
szági kérdés akkor, mikor Bánffy átvette 
a külügyek vezetését, már nagyon el volt 
mérgesedve s neki Bethlen István gróffal 
együtt mégis sikerült az elérhető legked
vezőbb módon megoldani. Az entente ak
kor még gazdasági blokáddal fenyegető
zött, a szláv korridor eszméje újra kisér
tett s a beavatkozás veszedelme egyre ím-
minensebbé vált. A csehek áskálódásai 
azonban felkeltették az olaszok féltékeny
ségét és Torreta márki olasz külügymi
niszter maga látott hozzá a kérdés meg
oldásához, a magyar-olasz megegyezés 
útját egyengetve. Ekkor Benes, aki előbb 
füt-fát megmozgatott ellenünk, nagy ra
vaszul maga csapott fel közvetítőnek: 
szeptember 23-án találkozott Schober 
osztrák kancellárral Marcheggben, s ez 
alkalommal tett közvetítő indítványának 
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eredménye az volt, hogy néhány nappal 
utóbb Bánffy maga is tanácskozásra ül
hetett össze Benessel Brünnben. Közben 
azonban a magyar kormány ultimátumot 
kapott, amelyben felszólittatott Nyugat
magyarországnak október 4-ig való ki
ürítésére s Bánffy egyenesen felkérte 
Olaszországot közvetítésre. Mivel ehhez 
Ausztria is hozzájárult, Torreta márki 
vállalta is a közvetítést, ami Benes akció
jának meghiúsulását jelentette. Október 
3-án azután a magyar kormány meg
kapta a nagyköveti tanács meghívóját 
Rómába; a konferencia azonban nem Ró
mában, hanem Velencében ült össze ok
tóber 10-én s Bánffynak és Bethlennek 
három napi tanácskozás után sikerült 
megegyeznie Schober osztrák kancellár
ral. A konferencia eredménye nem csak 
abban keresendő, hogy sikerült Magyar
ország számára Sopront és környékét 
megmenteni, hanem —• és talán nagy 
részben — abban, hogy sikerült rést 
ütni a trianoni szerződésen és abban, 
hogy ezúttal nem parancsra kellett cse
lekednünk, hanem, mint egyenjogú fél 
tárgyalhattunk. Bánffynak és Bethlen
nek ez a közös nagy sikere a ma
gyar közvéleményre igen mély benyomás
sal volt, IV. Károly király októberi 
meghiúsult visszatérési kisérlete idejében 
Bánffynak is nagy szerepe volt a krízis 
megoldása körül. A közvélemény egy ré
sze akkoriban túlságosan súlyt tulajdoní
tott a kisentente kardCsörtetésének. A 
királynapok lefolyásáról a kormány úgy
nevezett „Fehér könyv"-ben számolt be. 
A „Fehér könyv"-nek Sigray Antal gróf
ra vonatkozó megjegyzései miatt Bánffy 
és Sigray között lovagias -affér támadt, 
mely 1921 jan. 13-án pisztolybárbajjal 
nyert elintézést. A génuai konferencián 
is ö képviselte Magyarországot, miután 
Bethlen István miniszterelnök néhány 
napos génuai tartózkodása után hazauta
zott. A génuai konferencia ránk nézve 
egy kérdésben sikeres volt: Bethlennek 
és Bánffynak sikerült megnyernie az 
entente rokonszenvét a nemzetiségi ki
sebbségek kérdésében képviselt álláspon
tunk számára. Külügyminiszter volt 
1922 dec. 19-ig. Később visszavonult az 
aktiv politikától s 1926-ban visszatért 
Erdélybe, ahol teljesen az irodalomnak 
él. 

Banff y Zoltán báró dr. (losonci), ny. 
követségi tanácsos. 1886 aug. 2-án szüle
tett Beresztelkén, Marostorda várraegyé
ben. Középiskolái elvégzése után Berlin

ben, Pozsonyban és 
Kolozsvárott folytatta 
egyetemi tanulmányait, 
itt is avatták államtu
dományi doktorrá. 
Előbb vármegyei szol
gálatba lépett, majd 
1908-ban Parisba ment, 
ahol az Ecole Libre des 
Sciences Politiques 

hallgatója volt s onnan hazajőve, a kül
ügyminisztériumba kapott kinevezést. 
1911—1914-ig több külföldi állomáshe-

^ lyen szolgált, a háború kitörése után a 
berlini nagykövetséghez osztották t e s 
ott is maradt 1918 őszéig. Az összeom
láskor hazautazott Erdélybe, majd Bécs
ben és Szegeden volt, ahol részt vett az, 
ellenforradalmi mozgalmakban. A kom
mün bukása után a békeelőkész'itő bi
zottságnál kapott beosztást, anonnan a 
békedelegációval NeuiHy-be is kiküldöt
tek. Teleki Pál gróf külügyminisztersége 
alatt mint követségi tanácsos a külügy
minisztérium kabinet főnökévé nevezték 
ki s ez állásában maradt 1923 januárjáig, 
amikor nyugdíjaztatását kérte. Közben a 
románok Erdélyben minden birtokát el
kobozták. Nyugdíjba vonulása óta keres
kedelmi és gazdasági téren dolgozik. 
1910-óta es. és kir. kamarás. 

Bánliidy Antal báró (simándi), volt 
országgyűlési képviselő. 1850 okt. 12-én 
született Makón. Középiskoláit Aradon 
végezte el, jogi tanulmányokat Pozsony

ban folytatott. Eleinte 
közigazgatási pályán 
működött, de mint fő
jegyző 1891-ben nyuga
lomba vonult. Tiz évi 
visszavonulás után kép
viselő lett szabadelvű 

párti programmal. 
Arad vármegye társa
dalmi életében nagy 

szerepet játszott. Meghalt 1929-ben. 
Barabás Béla, volt országgyűlési kép

viselő. 1855. dec. 12-én született Aradon. 
Középiskoláit Aradon, Nagyszebenben, 
és Kolozsvárott elvégezvén, a budapesti 
egyetemen jogot hallgatott. Az akkori 

• 
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véderővita alkalmával élénk részt vett' 
az ifjúsági mozgalmakban, tagja volt az 
Abdul Kerim basát üdvözlő és neki disz-
kardot vivő küldöttségnek, az Egyetemi 
Olvasókörnek pedig elnöke volt. Egye
temi tanulmányai végeztével Arad vár
megye aljegyzője s későbben árvaszéki 
irattárnoka lett. Az ügyvédi diploma 
megszerzése után 1887-ben ügyvéd lett 
Aradon, csaknem egyidőben városi tör
vényhatósági bizottsági tag és az „Arad 
és Vidéke" szerkesztője volt. 1881-ben, 
mint ifjú, az aradi tizenhárom vértanú 
kivégzése helyén közgyüjtésből emlék
dombot állíttatott. Először 1892-ben vá
lasztották képviselővé s kerületét, Gyo-
mát, 1901-ig képviselte, mikor Tisza 
Kálmán ellen a nagyváradi mandátu
mot is elnyervén, ez utóbbit tartotta 
meg. 1905-ben Aradon és Vácott válasz
tották meg s az aradi mandátumot fo
gadta el. 1906-ban és 1910-ben is or
szággyűlési képviselővé választották. 
1907-ben a magyar delegáció elnöke 
volt. Nagy szónoki rátermettségével és 
agitációs képességével igen előkelő 
helyet elfoglaló és egyik legnépszerűbb 
tagja volt a képviselőháznak. 1917-ben 
Arad város főispánjává nevezték ki. 
Az összeomlás után visszavonult szülő
városába, ahol ügyvédi gyakorlatot foly
tatott s azóta is az elszakított területen 
él. 1919 máj. 5-én az aradi ellenforra
dalmi kormány vallás- és közoktatás
ügyi minisztere lett. Az aradi Magyar 
Párt elnöke, az Országos Magyar Párt 
intézőbizottságának tagja. 1926-ban 
Aradmegye szenátorává választották s 
a legutóbbi választáson is mandátumot 
kapott. Az erdélyi magyarság egyik fá
radhatatlan harcos vezére. 

Barabás Samu, országgyűlési képvi
selő. 1863-ban született Désen. Középis
koláit Kolozsvárott, a ref. teológiát 
Nagyenyeden végezte. Papi pályáját, 
mint segédlelkész, Kolozsvárott kezdte 
meg. Később Magyarláposra választot
ták meg, ahol 12 esztendeig lelkészkedett. 
1907-ben kolozsvári lekésszé választot
ták. Néhány év múlva esperes lett. 1915-
ben az Egyetemes Konvent Baltazár De
zső püspökkel kiküldötte a harcterekre, 
hogy számba vegyék a református tá
bori lelkészek munkáját. Élményeit 
„Harctéri utunk" cimen adta ki. A ro

mán megszálláskor Csonka-Magyaror
szágba menekült. 1921-ben a kabai hívek 
lelkészüknek hivták meg. 1922-ben a haj
dúszoboszlói kerület nemzetgyűlési kép
viselőjévé választotta. Az országgyűlésbe 
is régi kerülete küldötte be egységes
párti programmal. 

Baracs Marcell dr., országgyűlési 
Képviselő. 1865 máj. 5-én született Buda
pesten. Középiskoláit és jogi tanulmá
nyait a fővárosban végezte. Tanulmá

nyainak kiegészítése I 
céljából többizben tett I 
külföldi utat, amelyek I 
során bejárta az egész I 
kontinenst. A főváros- I 
ban nyitott ügyvédi I 
irodát s tevékeny szere- I 
pet vitt a társadalmi I 
életben, valamint a fő- I 
város közigazgatási és I 

politikai életében. Kiterjedt publiciszti- I 
kai és irodalmi munkásságot fejtett ki. I 
Elnökhelyettese a Budapesti Ügyvédi I 
Kamarának. A törvényhozásnak elsőiz- I 
ben tagja. A főváros északi kerületében I 
kapott mandátumot az 1926. évi képvi- I 
selő választáson az egyesült balpárt lis- I 
táján. 

Bárány Gerő, h. államtitkár. 1878 jan. I 
9-én született Désen. Besztercén tett I 
érettségit, jogi és filozófiai tanulmányo- I 
kat a kolozsvári, budapesti és lipcsei I 

egyetemeken végzett. A I 
kolozsvári egyetemen I 
avatták a jog- és állam- I 
tudományok doktorává. I 
1900 óta a vallás- és I 
közoktatásügyi minisz- I 
térium fogalmazói ka- I 
rában szolgált, ahol he- I 
lyettes államtitkári I 
rangot ért el és jelen- I 

leg az elnöki osztály főnöke. A közgazda- I 
sági egyetemen a filozófia előadója. I 
Nagy munkásságot fejtett ki irodalmi I 
téren. Ismertebb müvei : Az ember és vi- I 
lága, Kant Immanuel, Jogbölcselkedés, I 
Bün és bűnhődés, A determinizmusról, I 
Az ethikai világrend útjelzői. 

Bárány Imre, volt nemzetgyűlési kép- I 
viselő. 1863-ban született a somogyme- I 
gyei Gombán. A keszthelyi gazdasági I 
akadémia elvégzése után a Héderváry- I 
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uradalom központi intézője lett, majd 
nagyobb birtokot bérelt és ott gazdálko
dott. Belgiumban, Németországban, 
Svájcban, Hollandiában és Dániában 
folytatott mezőgazdasági tanulmányokat. 
Az első nemzetgyűlésbe a somorjai kerü
let küldte be kisgazdapárti program
mal. 

Bárány Sándor (rendesi), országgyű
lési képviselő. 1878-^ban született Igaion. 
Középiskoláinak elvégzése után a buda
pesti egyetemen hallgatta a jogot s itt 
tett politikai államvizsgát. 1901-ben So-
mogymegyében szolgabíró, 1914-ben pe
dig a nagyatádi járás főszolgabírója lett. 
Nagyatádi Szabó István volt földmivelés-
ügyi miniszter halála után, 1924 novem
berében, az egységespárt programmjával 
a nagyatádi választókerületben egyhan
gúlag választották meg nemzetgyűlési 
képviselővé. Ezt a kerületet képviseli az 
uj országgyűlésben is. 

Barcsay Andor (nagybarcsai), volt 
országgyűlési képviselő. 1880 április 
15-én született Nagyrápolton, Hunyad 
megyében. Középiskolái elvégzése után a 

_________,_„ budapesti és kolozsvári 
egyetemen jogi tanul
mányokat folytatott s 
1903-ban tudori okleve
let nyert. Az 1906. évi 
választásokon az ákos-
f alvai kerület mandátu
mát nyerte el függet
lenségi programmal. 
1910-ben a dévai kerü

let küldötte fel az országgyűlésbe Justh-
párti programmal. 

Barcsay Domokos (nagybarcsai), volt 
főrendiházi tag. 1848 dec. 13-án szüle
tett Nagyszebenben. Tanulmányai elvég
zése után katonai pályára lépett, de azt 
korán elhagyta. Kolozsvár és Kolozsvár-
megye társadalmi életében vezérszerepet 
vitt. A király érdemei elismeréséül a fő
rendiház életfogytiglani tagjává nevezte 
ki, de 1892-ben bánffyhunyadi képvise
lővé választatván, főrendiházi tagsága 
megszűnt. Több cikluson át képviselte 
kerületét, 1905 után azonban már nem lé
pett fel képviselőjelöltnek. 1911-ben a 
király ismét kinevezte a főrendiház élet
fogytiglani tagjává s mint ilyen folytatta 
tevékenységét haláláig. 

Barcza György dr. (nagyalásonyi), 
rendkívüli követ és meghatalmazott mi
niszter. 1888 jul. 2-án született. Egye
temi tanulmányai elvégzése után Pest 
vármegye szolgálatába állott 1908-ban 
s 1910-ben kinevezték a közös külügymi
nisztériumhoz. 1911-ben tette le a dip
lomata vizsgát s azután attaséi rangban 
kapott beosztást. Athénben, Kopenhágá-
ban és más állomáshelyeken teljesített 
szolgálatot. A háború alatt munkássága 
elismeréséül magas kitüntetésben is ré
szesült. A magyar külügyminisztérium 
felállítása után itt folytatta működését. 
Jelenleg a vatikáni kir. követség veze
tője, mint rendkívüli követ és meghatal
mazott miniszteri címmel és jelleggel 
felruházott I. oszt. követségi tanácsos. 

Bárczay Ferenc (bárczai), volt or
szággyűlési képviselő. 1875 aug. 31-én 
született Kassán. Tanulmányai végezté
vel a 16-os közös huszárezrednél teljesí

tett szolgálatot. Részi 
vett a Ferenc József öt
venéves császári jubi
leuma alkalmával Bécs
ben rendezett nagy 
hadseregi akadályver
senyen, amelyen elnyer
te a császár dijat. A 
katonaságtól kilépve, 
birtokain gazdálkodott. 

1910-ben a gönci kerület választotta meg 
képviselőjévé pártonkívüli programmal, 
A háború alatt katonai szolgálatot telje
sített. 1916-baii aranysarkantyús vitézzé 
avatták. Ö is azon képviselők közé tar
tozott, akik 1918 októberében a frontra 
utaztak, hogy a felbomlott rendet meg
jelenésükkel igyekezzenek helyreállítani, 
de Udi-nén tul már nem jutott el s ig ν 
feladatát nem is végezhette el. 

Bárczy Dezső (bárciházi), ny. h. ál
lamtitkár. 1876 nov. 6-án született Eger
ben. Tanulmányai elvégzése után a pénz
ügyminisztériumban kezdte meg állami 
szolgálatát, ahol 1924-ben h, államtit
kárrá nevezték ki és ugyanakkor nyuga
lomba is vonult. 1925-ben a Takarékos
sági Bizottság főtitkára lett és ezen 
tisztséget 1929 febr. 2-án bekövetkezett 
haláláig viselte. 

Bárczy István dr., volt igazságügy-
miniszter. 1866 okt. 4-én született Buda-
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pesten. Középiskolái elvégzése után jog-
és államtudományi doktorátust nyert 

Budapesten. 1889-ben a 
főváros szolgálatába 
lépett s mint községi 
kereskedelmi iskolai ta
nár a nemzetgazdaság
tant adta elő, amiről 
könyvet is irt. 1901-

j | b e n közoktatásügyi ta
nácsnok lett, 1906-ban 
pedig Budapest polgár

mesterévé választották meg. Majdnem 12 
évig volt a főváros polgármestere s ez 
idő alatt a gázüzemet, élelmiszerüzemet, 
kötszerüzemet, a városi villamosvasuta-
kat, a hirdető vállalatot, az állatkertet, a 
fürdőket, a szeméttelepet, stb. községi 
üzemekké alakította át. A főváros tör
vényhatósági bizottságában a néhai Vá-
zsonyi Vilmos vezetése alatt álló demok
rata pártra támaszkodott. 1917-ben a köz
gyűlés főpolgármesterré választotta meg 
s ugyanakkor főrendiházi tag lett. A for
radalom kitörése előtt több izben jeleni 
meg, mint a liberális és demokrata pár
tok egyik exponense a király előtt és elő
terjesztéseket tett a válság megoldása 
ügyében. A Károlyi-kormány felmentette 
állásától. A kommunizmus idején rövid 
ideig Budapesten, majd Bécsben tartóz--

v kodott. A proletárdiktatúra bukása után 
Ugrón Gáborral együtt megalakította a 

- polgári békepártot s amikor az a demok
ratapárttal fuzionált, annak egyik ve
zető tagja lett. A Clark-féle tárgyaláso
kon a demokratapárt exponenseként 
vett részt s e párt képviseletében került 
be a Huszár-féle koncentrációs kabinetbe 
jgazságügyzniniszternek. Az első nemzet
gyűlésben a főváros XIII. választókerü
letét képviselte. 1921-ben kilépett a de
mokratapártból s részt vett a Polgárok 
és Munkások Szövetségének megalakítá
sában. A második nemzetgyűlésbe Buda
pest III. kerülete választotta meg demok
rata programmal. Az 1926-i válasz
tások után a Ripka-párthoz csatlakozott. 
Az uj országgyűlésbe Budapest I. vá
lasztókerülete küldötte be a balpárt Pro
gramm jávai, később azonban belépett az 
egységespártba. 

Bárczy István dr. (bárcziházi), állam
titkár, 1882. okt. 21-én született Buda
pesten. Középiskolai tanulmányait a bu

dapesti II. ker. gimnáziumban, egyetemi 
tanulmányait pedig Bu
dapesten, Münchenben, 
Parisban és London
ban végezte. A buda
pesti tudományegyetem 
jogi karán avatták fel 
az államtudományok 
doktorává. Tanulmá
nyait elvégezve, 1904-
ben kezdte meg köz

szolgálatát Zemplén vármegyében a 
közigazgatásnál. 1905-ben a minisz
terelnökségre nevezték ki fogalmazó 
gyakornokká. Wekerle Sándor és Khuen-
Héderváry Károly miniszterelnökök mel-, 
lett, mint személyi titkár, hét éven 
keresztül teljesített szolgálatot, Tisza 
István gróf, Esterházy Móric gróf 
és Wekerle Sándor utolsó miniszter
elnöksége alatt az elnöki osztály helyet
tes vezetője volt, 1919 óta .pedig a mi
niszterelnökség elnöki osztályának veze
tője. 1917 augusztusban nevezte ki Ká
roly király miniszteri tanácsossá, 1922-
ben helyettes államtitkár lett, 1928-ban 
pedig államtitkár. A világháborúban, 
mint a cs. és kir. 15. dragonyosezred 
tartalékos kapitánya vett részt. Kiváló 
érdemeiért sokszor kitüntették s többek 
között megkapta a II. oszt. magyar ér
demkeresztet a csillaggal, a Ferenc Jó-

,zsef-rend lovagkeresztjét, a hadiékitmé-
nyes III. oszt. katonai érdemkeresztet, a 
hadiékitményes ezüst és bronz katonai 
érdemérmet, valamint számos külföldi 
magas kitüntetést. 

Bárdos Ferenc, országgyűlési képvi
selő. 1880 dec. 31-én született Újpesten. 
11 éves korában lakatosinasnak ment s 
mikor felszabadult, belépett a szociálde-

. mokratapártba. Először 
| vidéken, azután külföi-
I dön dolgozott különbö-

ző gyárakban. Megjár
ta Amerikát is, ahol két 
és fél esztendőt töltött, 
Amerikában az egyik 
magyar nyelven megje
lenő szocialista lapnak 

' Τ volt a szerkesztője. 
1905-ben' az ácsok országos szakegylete 
titkárává választotta s ezt a tisztséget öt 
évig viselte. Ekkor a Kerületi Munkás
biztosi tó Pénztárhoz került s közben ke-
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leskedelmi érettségit tett. A Munkásbiz
tositótól a Munkások Rokkantsegélyző 
és Nyugdijegylete titkárának ment s ez 
egyesületnek imost is főtitkára. Éveken 
it tagja volt a szakszervezeti tanácsnak 
s jelenleg is tagja a pártvezetőségnek 

Bárdos Rémig dr., a pannonhalmi 
Szent Benedek-rend főapátja, a felsőház 
tagja. 1868 febr. 28-án született Ipoly
ságon. Középiskoláit Esztergomban és 
Győrött, teológiai tanulmányait és a ta
nárképző főiskolát Pannonhalmán vé
gezte. 1885-ben lépett be a bencés-rendbe 
és 1892-ben szentelték áldozó pappá. Et
től kezdve egészen 1907-ig az esztergomi 
főgimnáziumban tanított. 1907-ben ház
főnök és főgimnáziumi igazgató lett Kő
szegen, 1920-ban pedig pannonhalmi fő
apáttá választották. Tanulmányútjai so
rán megfordult Ausztriában, Svájcban, 
Hollandiában, Belgiumban, Német-, An
gol-, Francia-, Spanyol- és Olaszország
iban, valamint Afrikában. Kiterjedt iro
dalmi tevékenységet folytatott. 

Bárdossy László (hárdosi), min. ta
nácsos. 1890 dec. 10-én született Szom
bathelyen. Középiskoláit az eperjesi 
kir. kath. főgimnáziumban és Buda
pesten végezte. Budapesten, Berlinben 
és Parisban folytatott egyetemi tanul
mányok után, 1912-ben, jogtudományi 
doktori oklevelet szerzett. Rövid ügy
védjelölti gyakorlat után 1913 októbe
rében a vallás- és közoktatásügyi mi
nisztériumba nevezték ki miniszteri 
segédfogalmazóvá, ahol rövidesen mi
niszteri titkárrá lépett elő. Az 1920— 
1921. években a Magyar Békeelőkészitő 
Bizottság irodájában dolgozott, 1922 
elején pedig miniszteri titkári rang
ban a külügyminisztérium szolgálatába 
lépett át. A külügyminisztériumban 
mint a sajtóosztály helyettes főnöke 
kezdte meg szolgálatát. 1924 januárjá
ban miniszteri osztálytanácsosi cím
mel átvette a sajtóosztály vezetését s 
azóta ebben a minőségben működik. 
1926-ban miniszteri tanácsossá nevez
ték ki. 

Barla-Szabó József dr., volt ország
gyűlési képviselő. 1883 márc. 23-án szü
letett Somogyvisontán. Középiskolái el
végzése után orvosi tanulmányait a bu
dapesti tudományegyetemen fejezte be. 
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Orvosdoktori diplomájának megszer
zése után Réczey orvosprofesszor klini
kájára került, ahol 1909-ben műtosebé-
szi oklevelet nyert. Megszerezte a ható^ 
sági tisztiorvosi és a középiskolai köz
egészségtan tanári oklevelet is. Azóta 
állandóan klinikai és kórházi intézetek
ben dolgozott és ezenkívül munkásbiz-
tositási, orvosi és elméleti kérdésekkel 
foglalkozott. Tudományos folyóiratok
ban több cikkével tette ismertté nevét. 
A köz érdekében kifejtett működésének 
elismeréséül egészségügyi főtanácsossá 
nevezték ki. Mindkét nemzetgyűlésnek 
tagja volt. A szigetvári kerületet képvi
selte, mely az országgyűlésbe is bekül-
dötte. Az Országos Társadalombiztosító 
Intézethez megalakulása után vezető fő
orvosnak nevezték ki s ekkor lemondott 
képviselői mandátumáról. 

Baross Gyula, volt országgyűlési kép
viselő. 1859 ápr. 9-én született a nyitra-
megyei Csejtén. Tanulmányai elvégzése 
után mint tart. hadnagy részt vett az ok-
kupációban s a hadiérmet kapta. 1887-
foen tett ügyvédi vizsgát, azután a birói 
pályára lépett s 1895-ben törvényszéki 
birói iminőségben az igazságügyminiszté
riumba rendelték be. 1897-ben a debre
ceni királyi tábla birájává nevezték ki, 
de továbbra is a minisztériumban teljesí
tett szolgálatot. 1905-ben Trencsénmegye 
főispánja lett, s 1906-ban vonult nyuga
lomba. 1910-ben a nagybiccsei kerület 
képviselőjévé választotta meg munka
párti programmal. 

Baross János dr., volt országgyűlési 
képviselő. 1875 dec. 21-én született Pilis
szántón, Pestmegyében. Középiskoláit 
Esztergomban, egyetemi tanulmányait 
Budapesten végezte. It t szerezte meg az 
ügyvédi oklevelet is. 1895-ben Pestvár
megye szolgabirája, azután pedig a ke
reskedelmi minisztériumban fogalmazó 
volt rövid idefg. Sokat foglalkozott tu
dományos kérdésekkel. Mint magántanár 
a budapesti tudományegyetemen két 
éven át (1909—1910) előadásokat tar
tott az agrárpolitika köréből. Önálló 
munkái : Agrár öröklési jog, A hitbizo-
mányok reformja, A földbirtokok hitele, 
Öröklési jogi kérdések, Az idegenek bir
tokszerzése, A nemzeti választójog, A 
szénkérdés stb. Éveken át volt az OMGE 
agrárjogi előadója. Európa legtöbb álla-
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mában agrárpolitikai tanulmányokat 
végzett. Régebben a Magyarország, Ha
zánk és Virradat vezércikkírója volt. 
Képviselővé 1901-toen, 26 éves korában 
választották meg először és pedig a cson
grádi kerületben. Az 1901-ben összeült 
képviselőházban Bethlen István gróffal 
együtt volt korjegyző. Mandátumát azon
ban később a kir. Kúria megsemmisítette, 
egyúttal felfüggesztve a kerület képvi
selőküldési jogát is. A koalíciós időkben a 
szabadelvű pártból Apponyi Albert gróf
fal együtt belépett a Kossuth-pártba és 
16 éven át képviselte a torontálmegyei 
lovrini kerületet, mely 1905-ben válasz
totta meg először. A mérsékelt nemzeti 
választói jog érdekében tartott vigadó-
beli nagygyűlésen (1906) előadóként sze
repelt. Az ellenforradalmi mozgalmakban 
Friedrich Istvánnal együtt vett részt. A 
bolsevizmus alatt két hónapig fogság
ban volt a gyűjtőfogházban. Az 1922. évi 
általános választások során szülőföldje, 
az újonnan alakított pilisvörösvári kerü
let küldte be a második nemzetgyűlésre 
pártonkívüli irredenta programmal. 
Meghalt 1926. szept. 7-én. 

Barta Ödön, volt országgyűlési képvi
selő. 1852-ben született Biharszéplakon. 
Egyetemi tanulmányait Budapesten vé
gezte el s itt szerezte meg az ügyvédi ok
levelet is. Beregszászban folytatott ügy
védi gyakorlatot egy negyedszázadon át, 
akkor irodáját Budapestre helyezte. A 
felvidéki kerületnek 1896-tól kezdve kép
viselője volt. 1910-ben pártonkívüli füg
getlenségi programmal a nagyszöllősi ke
rület mandátumát nyerte el. A jogi iro
dalom terén tanulmányaival nagy sikere
ket aratott. Meghalt 1925 nov. 14-én. 

Barthos Andor dr. (szigethi), ország
gyűlési képviselő. 1865^ben született Sá
toraljaújhelyen. Jogi és államtudományi 
tanulmányait a kassai jogakadémián és 

a budapesti egyetemen 
végezte el és itt szer
zett jogi és államtudo
mányi doktori diplo
mát. Ausztriában, Né
met-, Olasz- és Fran
ciaországban volt ta
nulmányúton. Neve 
nem csak a tudomá
nyos, hanem irói kö

rökben is ismeretes. A háború alatt a II. 

osztályú polgári érdemrenddel tüntették 
ki. A műegyetemen a vasúti jognak, va
lamint az ipari közigazgatásnak meghí
vott előadója, huszonhét évig a vasúti 
tisztképző tanfolyam tanára, kilenc évig 
pedig a közlekedésügyi tanfolyam igaz
gatója volt. Kormánybiztosa volt a 
Győr—sopron—ebenfurti és a Buda
pesti Közúti Vasutaknak. 1921-ben, mint 
h. államtitkár vonult nyugalomba. A má
sodik nemzetgyűlésre Mátészalka küldte 
be képviselőjeként. Ugyanitt választották 
meg 1926-ban az egységespárt pro-
grammjával országgyűlési képviselőnek. 
Cs. és kir. kamarás. 

Barthos Tivadar (szigethi), ny. h. ál
lamtitkár, felsőházi póttag. 1871 nov. 
10-én született Sátoraljaújhelyen. Jogi 
tanulmányainak elvégzése után a földmi-
velésügyi minisztérium szolgálatába lé
pett, ahonnan 1924-ben, mint h. államtit
kár vonult nyugalomba. Zemplénmegye 
életében nagy szerepet visz és a megye 
törvényhatósága választotta meg felső
házi póttagjává. 1906 óta cs. és kir. ka
marás. Közgazdasági és szépirodalmi té
ren nagy munkásságot fejtett ki. 

Bartóky József, nyűg. államtitkár. 
1865-ben született Békéscsabán. Jogi 
tanulmányainak elvégzése után Békés 
vármegye szolgabirája, majd főjegy
zője lett. Onnan hívták 1897-ben a föld-
mivelésügyi minisztériumba, ahol .pár 
év múlva miniszteri tanácsossá, majd 
1910-ben államtitkárrá nevezték ki. Ε 
minőségében rendkívül értékes mun
kásságot fejtett ki, mint a miniszté
rium szociális jellegű törvényjavas
latainak tervezője és az ő nevéhez fű
ződik a magyar népmüvelés-alapjainak 
letétele és a községi népkönyvtárak 
létesitése. Ö kezdte el a munkásház-
épitési akciót, megszervezte a gazda
sági munkáspénztárt, a gazdasági 
munkáskozvetitést és a szakjogi iro
dalomban is értékes könyvekkel, alko
tásokkal tette ismertté nevét. Munkás
sága elismeréséül megkapta a belső tit
kos tanácsosi méltóságot. A szépiroda
lommal csak nyugalomba vonulása 
után kezdett foglalkozni, de egyszerre 
ismert és népszerű magyar Íróink so
rába lépett azokkal az írásaival, ame
lyekben a megyei élet, a vidék, a falu 
egyszerű alakjait festette meg Mik-
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száthra emlékeztető élvezetes stílussal 
és jellemző erővel. A Kisfaludy-Társa-
ság sietett tagjai sorába választani 
Bartóky Józsefet, akinek novellás kö
tete nagy irodalmi sikert aratott. Meg
halt 1928. jul. 4-én. 

Bartos János, országgyűlési képvi
selő. 1885-ben született Besztercebá
nyán. Középiskoláinak elvégzése után 
Zólyomvármegye szolgálatába lépett. 
1905-ben a Keresztény Szocialista Párt
hoz csatlakozott és jelentős része volt 
ennek felvidéki szervezkedésében. 1908-
ban a Katolikus Népszövetség központi 
titkára lett. A háború alatt az olasz 
harctéren teljesített szolgálatot és vi
tézségéért többször kitüntették. 1911-
tó'l 1918-ig az aranyosmaróti kerületet 
képviselte néppárti programmal. 
Ugyanez év őszén a cseh megszállás el
len tiltakozva, a Nemzeti Tanáccsal 
szemben megalakította a Magyaror
szági Tótok Tanácsát. A bolsevisták 
elől menekülni volt kénytelen és Szege
den a nemzeti hadsereg toborzó bizott
ságának alelnöke lett. Az első Fried-
rich-kormány Esztergom-, Győr-, Fe
jér-, Komárom- és Veszprémvármegyék 
területére dunántúli kormánybiztossá 
nevezte ki. Ά kommün után csatlako
zott a Keresztény Nemzeti Egyesülés 
pártjához. Az első nemzetgyűlésben e 
párt programmjával az ugodi kerületet 
képviselte. A (második nemzetgyűlésbe 
is e párt programmjával választotta 
meg a pacsai választókerület. Az uj or
szággyűlésbe a Keresztény Gazdasági 
Párt programmjával ismét a pacsai ke
rület küldötte be. 

Báthy László (báthi), a felsőház 
tagja. 1861 jul. ,13-án született Léván. 
Apostoli protonotárius, prépostkanonok. 
Léván, Selmecbányán és Esztergomban 

járt gimnáziumba, a 
teológiát a bécsi egye
temen végezte el. 1884-
ben szentelték pappá. 
Hosszabb tanulmány
utat tett Európa kü
lönböző országaiban. 
Mint nagyszombati ér
seki helytartót a csehek 
1918 őszén elfogták és 

Brünnbe szállították. . Ott egyideig a 
Spielberg börtönében, később pedig egy 

barakban raboskodott. Kiszabadulása 
után Nagyszombatba utazott, de 1919 
tavaszán onnan is kiutasították. A tör
vényhozásnak elsőízben tagja. Komárom-
Esztergom közigazgatásilag egyelőre 
egyesitett vármegyék törvényhatósága 
választotta meg felsőházi taggá. 

Baticz Gyula, volt nemzetgyűlési kép
viselő. 1878 jan. 20-án született Zala
szántón. Alig pár elemi osztályt végez
hetett, mert szülei kőmüvestanoncnak 
adták. Kitanulván mesterségét, 1897-
ben Budapestre jött s itt hamar beleke
rült a munkásmozgalmakba. A kőműve
sek szakegyesületének 1898 óta vezető 
tagja és jegyzője volt. 1899-ben Sátor
aljaújhelyre költözött, ott szervezetbe 
gyűjtötte a kőműves- és ácsmunkásokat 
s önképzőkört hozott létre. 1906-ban 
kénytelen volt Sátoraljaújhelyt elhagy
ni, mert nem kapott munkát. Szegedre 
költözött s itt a szociáldemokratapárt 
titkára volt 1909-ig, amikor Kolozsvárra 
került párttitkári minőségben. 1910-ben 
lett az Építőmunkások Szövetségének 
tisztviselője, majd az építőmunkások 
ügyvezető titkára. Alig pár évig műkö
dött itt, 1915-ben bevonult katonának s 
az összeomlásig csupán katonai hivatá
sának élt. 1918 végén került haza s a 
szakszervezet vezetőségének tagja lett. 
1919 őszén a pártvezetőség tagjává vá
lasztották s azóta állandóan itt fejt "ki 
tevékenységet. 1922—1926-ig tagja volt 
a nemzetgyűlésnek, mint Buda képvi
selője. 1926 decemberben lajstromos 
választás utján a pesti déli kerüíet pót
képviselője lett. 

Battenberg Lajos, h. államtitkár, fel
sőházi póttag. 1865 okt. 1-én született 
Nemesfelsőpulyán, Sopron vármegyében. 
Középiskolái elvégzése után a budapesti 

egyetemen folytatta jo
gi tanulmányait, ami· 
nek elvégzése után b 
postához lépett be és 
itt fokról-fokra halad
va, 1917-ben a pécsi 
postaigazgatóság veze
tését bízták rá. 1918 
novemberében minisz-
térium'i szolgálatra osz

tották be, de tiz nap múlva már fegyelmi 
vizsgálatot indítottak ellene legitimista 
elvei miatt. A kommün bukása után, 
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1919-ben, a budapesti posta és távírda 
igazgatóság vezetője és postafőigazgató 
lett. 1926 márc. 1-én vonult nyugalomba, 
mint helyettes államtitkár. A főváros 
törvényhatósági bizottsága a felsőház 
póttagjává választotta, de előzőleg már 
a képviselőválasztásokon a pesti északi 
kerület egységespárti listáján pótképvi
selő lett. 

Batthyány Elemér gróf (németuj-
vári), a felsőház tagja. 1847-ben szüle
tett Budapesten. Fia a vértanú Batt
hyány Lajos grófnak, Magyarország 
első alkotmányos » miniszterelnökének. 
1872-ben Indiába ment tigrisvadá
szatra β onnan egy gyönyörű tigrissel 
tért vissza, melyet az állatkertnek aján
dékozott. A kiegyezés után letette a hon
védtiszti vizsgát s mint tartalékos hon
védhuszárhadnagy több évig szolgált. 
Vadászszenvedélye 1904-ben ismét In
diába vitte. Európai hirü sportember. 
Mint a magyar Lovaregyletnek hosszú 
időn át volt elnöke, sokat fáradozott a 
magyar lovassport fejlesztése érdekében; 
az ő kezdeményezésére épült a Kerepesi-
uti lóversenytér, melynek külső berende
zése jórészt az ő tervei szerint készült. 
Lóverseny istálló ja hires volt, lovai Ang
liában is futottak. A régi főrendiháznak 
élethossziglan megválasztott tagja volt^ 
a felsőház tagjává a kormányzó nevezte 
ki. 

Batthyány Iván gróf (németujvári), 
volt főrendiházi tag. 1850 dec. 14-én szü
letett, mint Batthány Zsigmond gróf tit
kos tanácsos és Batthyány Ágnes grófnő 
csillagkeresztes hölgy második fia. Aty
jának1891-hen bekövetkezett halála után 
átvette a csákányi uradalmat. Belső tit
kos tanácsos. 

Batthyány Lajos gróf (németujvári), 
a felsőház tagja. 1860 jul. 27-én született 
Egyeden, Sopronmegyében. Atyja, Géza 
gróf, anyja pedig a vértanúhalált halt 
Batthyány Lajos grófnak, Magyarország 
első alkotmányos miniszterelnökének leá
nya. Középiskoláit Győrben végezte, a jo
got Budapesten, Berlinben és Parisban. 
Ezután külügyi szolgálatba lépett s rö
vid ideig attasé is volt. Miután nőül 
vette Andrássy Ilona grófnőt, ikervári 
birtokára vonult vissza. 1884-ben, mint 
Győrmegye főispánja fejtett ki érdemes 

munkásságot. 1892-ben Fiume kormány
zója lett. Működése alatt társadalmi 
összhangot teremtett Fiúméban s ma
gyarbarát hangulat uralkodott minde
nütt a városban. 1896-ban lemondott ez 
állásáról s előbb Győr város, majd 1901-
ben Fiume választotta meg szabadelvű 
párti programmal képviselőjévé. 1905-
ben és 1910-ben már mint ellenzéki 
nyerte el a bodajki kerület mandátumát. 
1910-ben nem sokkal megválasztása után 
lemondott mandátumáról s a főrendiház
ban élénk részt vett a munkapárt elleni 
küzdelmekben. Egyike volt az úgyneve
zett tulipán-mozgalom vezéreinek. 

Batthyány Pál gróf, volt országgyűlési 
képviselő. 1860 jan. 20-án született 
Kustyánban, Zalamegyében. Középisko
lái elvégzése után katonai pályára lé
pett s mint huszárszázados vonult nyu
galomba. Azután zalamegyei birtokán 
gazdálkodott. A koalíciós-kormány ide
jén, 1906-ban Zalamegye főispánjává 
nevezték ki. 1910-ben a zalaegerszegi 
kerület választotta meg képviselőjévé 
Justh-párti programmal. 

Batthyány-Strattman László herceg 
dr. (németujvári), a felsőház tagja. 1870 
okt. 28-án született Kilitiben, Mosonvár-
megyében. Középiskolai tanulmányainak 
befejezése után a bécsi nemzetgazdasági 
főiskolán töltött egy évet, majd a bécsi 
egyetemen bölcsészeti, kémiai és orvosi 
tanulmányokat folytatott s megszerezte a 
vegyészeti, filozófiai s végül 1900-ban az 
orvosdoktori diplomát. Hazatérve, birto
kain gazdálkodott s leginkább tudomá
nyának élt. 1912-ben köpcsényi kastélyá
ban huszonnégyágyas modern kórházat 
alakított, amelynek igazgatói és főorvosi 
teeendőit maga látta el és amelyben in
gyenes ápolásban részesítette a környék 
betegeit. Felesége, Coreth Mária Terézia 
grófnő, csillagkeresztes és palotahölgy, a 
kórház ápoló-főnöknői tisztét töltötte be. 
Kórházának különösen szemészeti osztá
lya lett híres, amelyet később Körmendre 
telepitett át. Cs. és kir. kamarás, a régi 
főrendiháznak örökös jogú tagja volt. A 
hercegi rangot családjának majorátusi 
törvényei értelmében 1915-ben kapta, 
Batthyány-Strattman Ödön halálával. IV. 
Károly király megkoronáztatásakor 
aranygyapjas vitéz lett. A Magyar Tu
dományos Akadémiának tiszteletbeli 
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tagja. A felsőházba az örökösjogu fő
rendi családok küldöttek 'be. 

Batthyány Tivadar gróf, volt minisz
ter. 1859 febr. 23-án született Zala-
szentgróton, mint Zsigmond grófnak 
és Erdődy Johanna grófnőnek fia. Kö

zépiskoláit Kalocsán 
és Fiúméban elvégez
ve, a fiumei tengeré
szeti akadémia hallga
tója lett. 1877-ben ten
gerészeti hadapróddá 
nevezték ki ; rövid idő 
múlva tanulmányútra 
kelt a „Dandolo" ha
jón Afrikába és Ame

rikába, később Kisázsiába utazott. 
1879-ben letette a tengerészeti vizsgát. 
1880-ban Sterneck báró tengernagy se
gédtisztje lett, majd oktató tiszt volt a 
„Novara" hadihajón. 1881-ben tette le 
Fiúméban a hosszú járatú kereske
delmi tengerészkapitányi vizsgát. 
1882-ben a fiumei kikötőraktárak fő
felügyelőjévé nevezték ki. Széchenyi 
gróf kereskedelemügyi miniszter a köz
pontban tengerészeti osztályt óhajt
ván szervezni, e célra Batthyány Tiva
dar grófot hivta meg miniszteri titkári 
cimmel, egyúttal kinevezte őt az Adria 
tengerhajózási társaság igazgatósági 
tagjává, később ugyané vállalathoz 
kormánybiztossá. Az 1885-i budapesti 
országos kiállításon a tengerészeti 
ügyek bírálóbizottságában előadóként 
szerepelt. 1890-ben megvált az állam
szolgálattól és az Adria-társuilatnál vi
selt állásától is. Midőn a miniszté
riumot odahagyta, másfél évig tanul
mányainak és családjának élt. 1886-
ban Batthyány József gróf leányát nőül 
vette s attól kezdve tengeri kereskedés
sel foglalkozott és az egyedüli magyar 
mágnás volt, aki tengeri kereskedelmi 
hajózást űzött. Irodalmi téren több
nyire tengerészeti és közgazdasági ta
nulmányokkal foglalkozott; az utolsó 
években politikai cikkeket is tett közzé, 
legutóbb pedig emlékiratait adta ki. 
1892-ben fiumei képviselő lett. A Ház
ban a szabadelvüpárt soraiban foglalt 
helyet, mig az egyházpolitikai viták al
kalmává;] a Szapáry-csoporthoz csatla
kozott. A rákövetkező választások al
kalmával visszatért a szabadelvüpártba. 

Az ezredéves kiállítás szervezésében, 
mint a közlekedési csoport alelnöke s a 
tengerészeti alcsoport elnöke vett részt. 
1896-ban újra megválasztották Fiume 
képviselőjévé. 1901-től 1910-ig a zurá-
nyi kerületet képviselte. Apponyi Al
bert gróffái és társaival együtt 1904 
végén elhagyta a szabadelvüpártot és 
1905 első napjaiban belépett a függet
lenségi és 48-as pártba. "A szövetkezett 
ellenzék vezérlőbizottságának tagja lett. 
1905-ben a felirati bizottság előadója 
volt. Ugyanez évben az Országos 
Vasutas Szövetség elnökévé választot
ták, mely állásáról 1909-ben 'lemondott. 
Az 1905—6-i válság alatt önálló tör
vényjavaslatot dolgozott ki az általá
nos választói jogról. Az 1906—10ri 
országgyűlésen a közgazdasági és az 
önálló bank előkészítésére kiküldött 
bizottságnak elnöke volt. A koalíció fel
bomlása után 1909 szeptember havában 
a képviselőház alelnökévé választotta, 
de erről az állásróil másfél hónappal 
később a függetlenségi és 48-as párt 
kettészakadása után ismét lemondott. 
Az 1910-i választások alkalmával a 
szekszárdi kerület választotta meg, 
mint a Justh-párt alelnökét.^A_j)Cilitikai 
életben a szélső baloldali ellenzék egyik 
vezető alakja volt, aki a Tisza-kormány 
távozása után azonnal felelős vezető-
pozícióba jutott. 1917 júniusban őfel
sége személye körüli miniszternek ne
vezték ki, majd tárcanélküli miniszter
ré a népjóléti minisztérium megszerve
zésére, 1918-ban azonban lemondott s 
ekkor belső titkos tanácsosi méltóságot 
kapott. A politikában mindinkább bal
felé orientálódott, csatlakozott a Ká
rolyi-csoporthoz s vezető tagja volt a 
Nemzeti Tanácsnak. 1918 okt. 31-én a 
Károlyi-kormányban belügyminiszter 
lett, de nemsokára lemondott állásáról. 
A proletárdiktatúra alatt Bécsben tar
tózkodott, ahol résztvett az ellenforra
dalmi mozgalom szervezésében. 1921-
ben újra megalakította a függetlenségi 
pártot, melynek elnöke lett. 

Batthyány Vilmos gróf, volt főrendi
házi tag, címzetes érsek, volt nyitrai 
püspök. 1911-ben foglalta el püspöki szé
két. 1919 januárban a megszálló csehek 
letartóztatták, később ugyan szabadon 
bocsátották, de ekkor kénytelen volt a 
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nyitrai püspökségről lemondani. A pápa 
ekkor nevezte ki címzetes érsekké. Meg
halt Körmenden, 1923 nov. 24-én. 

Batthyány Zsigmond gróf (németuj-
vári), felsőházi tag. 1856 okt. 29-én szü
letett Zalaszentgróton. Testvérbátyja 
Batthyány Tivadar grófnak, a Károlyi
kormány volt belügyminiszterének. Ta
nulmányai végeztével katonai pályára 
ment, de mint főhadnagy már kilépett a 
hadsereg kötelékéből és csendlaki1 birto
kán gazdálkodni kezdett. 1903 nov. 4-én 
kapott meghívót a főrendiházba. 1905 és 
1906-ban a muraszombati kerület vá
lasztotta képviselőjévé. A függetlenségi 
és 48-as párt tagja volt, később a Justh 
Gyula vezetése alatt álló csoporthoz csat
lakozott. 1910-ben nem vállalt képviselő
séget, hanem a főrendiházban gyakorolta 
jogait és itt az ellenzék egyik jelentős 
tagja volt. A felsőházba, mint póttag hi
vatott be Hadik Barkóczy Endre gróf 
lemondása után. 

Bauer Antal, volt főrendiházi tag, 
zágrábi érsek. 1856-ban született. A papi 
pályára lépett s előbb mint hittanár mű
ködött. Politikai téren hive volt a hor
vát—szerb koalíciónak. 1911-ben c. ér
sekké, 1914-ben zágrábi érsekké nevez
ték ki. 

Bay Lajos, volt országgyűlési képvi
selő. 1872-ben született Nagybányán. 
Jogi tanulmányai befejezte után Nagy
bányán gazdálkodott. Az 1901-i válasz
tások alkalmával szabadelvű agrárpro
grammal választották képviselővé 
Nagybányán s e kerület mandátumát 
újra elnyerte 1905-ben. A következő 
cikluson nem volt tagja a Háznak. 1910-
ben a diósadi kerület választotta meg 
nemzeti munkapárti programmal. 

Bayer Antal, országgyűlési pótképvi
selő. 1860-ban született Egerben. Közép
iskoláit Pilsenben és Prágában elvégez
vén, Bécsben nyert gyógyszerészi okleve-

let. 1888-ban telepedett 
le Budapesten, amikor 
megvette az Andrássy-
uton levő „Vöröske

reszthez" címzett 
gyógyszertárat. A Ma
gyarországi Gyógysze

rész Egyesület érdeké
ben, amelynek tiszte
letbeli elnöke, igen so-

kat munkálkodott. Megalapítója és el
nöke a Magyar Gyógyszerészek Nyugdíj 
Intézetének. 1927-ben ünnepelte 50 éves 
gyógyszerészi jubileumát. Az 1906. évi 
képviselőválasztásokon a budapesti észa
ki kerület egységespárti pótképviselője 
lett. 

Bayer-Krucsay Dezső dr., főkonzul. 
1874-ben született Budapesten. Középis
koláit Kalocsán, az egyetemet Budapes
ten végezte, ahol filozófiai doktorrá 
avatták. Hosszabb ideig élt külföldön, 
majd hazatérve, vegyészeti gyárat alapí
tott. 1910-ben svéd konzulnak nevezték 
ki, 1922-óta pedig a svéd főkonzulátus 
vezetője. 

Beck Lajos dr. (madarast), ország
gyűlési képviselő, ny. igazságügyi állam
titkár. 1876 jun. 12-én született Buda
pesten. Középiskolái elvégzése után 
egyetemi tanulmányait Budapesten és 
Berlinben folytatta, a jogi és államtudo
mányi doktorátust a budapesti egyete
men szerezte meg, majd ügyvédi vizsgát 
tett. Tanulmányútjai során egész Euró
pát beutazta, elsajátította a német, fran
cia és angol nyelvet, s több évig Fran
ciaországban és Angliában tartózkodott. 
1906-ban a körmendi kerületben képvise
lőnek választották. 1910-ben újra meg
választották Körmenden. A háború alatt 
1917-ben Wekerle koaliciós kabinetjébe 
a király igazságügyi államtitkárrá ne
vezte ki. 1918 júniusában kilépett a Ká
rolyi-pártból, visszavonult az aktiv poli
tikától és erre az elhatározásra hivatkoz
va utasította vissza Károlyinak a kabi
netbe való meghívását. A kormány akkor 
az Osztrák-Magyar Bank vezetésére 
kérte fel. Mivel maga a bank is csatlako
zott ehhez a felkéréshez, a megbízást el-

--vállalta. Négy havi működése alatt min
dent megtett, hogy a bank aranytartalé
kának Magyarországot illető részét meg
mentse. A kommunizmus idején a kom
munisták birtokát is lefoglalták, kasté
lyából pedig vörös üdülőt csináltak. A 
kommün bukása után Friedrich hívására 
Budapestre ment, hogy József királyi 
herceg felszólítására megkísérelje az el
lenforradalom vezéreit a Peidl Gyula ve
zetése alatt álló mérsékelt szocialisták
kal kibékíteni és a két ellentétes áramlat 
közt megértést teremteni. Az 1922-iki 
választásokon a régi kerületéből kihasi-
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tott őriszentpéteri kerület küldötte be a 
nemzetgyűlésbe pártonkívüli program
mal. Különösen külpolitikai, pénzügyi, 
gazdasági, kivándorlási és népjóléti 
ügyekkel foglalkozott. Jelentős részt ve t t 
az interparlamentáris konferenciák 
munkájában. 1905 óta többizben előadója 
volt az interparlamentáris kereskedelmi 
konferenciáknak. Többizben vett részt 
külföldi pénzügyi tárgyalásokon is. Húsz 
év óta széleskörű irodalmi, tudományos 
és publicisztikai működést fejt ki. Szép
irodalmi munkái, politikai regényei, ver
sei, ezenkívül önálló nemzetgazdaságtan! 
müvei nagy sikereket arattak. 

Bedő Sándor dr. (káinoki), ország
gyűlési képviselő. 1877-ben született 
Székelyhidán. Középiskoláit a székelyud
varhelyi református kollégiumban és a 

csiksomlyói róm. kat . 
főgimnáziumban végez
te. Az egyetem elvég
zése után letette az 
ügyvédi vizsgát. 1914-
ben a marosvásárhelyi 
ügyvédi kamara elnöké
vé választotta, 1916-
ban pedig a marosvá
sárhelyi református 

kollégium a hősi halált halt Désy Zoltán 
helyébe gondnokává választotta meg. 
1917-ben udvari tanácsossá nevezték ki. 
1902 óta állandó tagja volt a marosvá
sárhelyi birói és ügyvédi vizsgálóbizott
ságnak, a budapestinek pedig ma is 
tagja. Ugyancsak tagja a királyi Kúr ia 
ügyvédi tanácsának és annak a kúr ia i 
különbiróságnak, amely a magánalkal
mazottak nyugdíjügyeiben ítél. Számos 
társadalmi és szakegyesületben igazgató
sági és választmányi tagságot visel. 
1922-ben Erdélyből Budapestre jött , 
majd a Nemzeti Hitelintézet ügyvezető 
alelnöke lett és az intézetet rövid idő 

alatt felvirágoztatta. Megfordult Német
ország, Franc;aország, Olaszország, Ro
mánia és Ausztria egész területén. A 
jogi szakirodalom terén is értékes mun
kásságot fejtett ki. A nyírbátori kerület 
választotta meg képviselővé egységes
párti programmal. 

Bekény Zoltán dr. (mikófalvi), nyűg. 
h. államtitkár. 1879 dec. 24-én született 
Debrecenben. Középiskolái elvégzése 
után Debrecenben, Budapesten és Ko

lozsvárott tanul t jogot s i t t is avat ták ál
lamtudományi doktorrá. Ezután egy 
évig állami ösztöndíjjal Berlinben nem
zetközi jogi tanulmányokat folytatott , 
majd nagyobb tanu lmányuta t t e t t Né
met- és Olaszországban. 1901-ben kerül t 
a honvédelmi minisztér iumba. 1919-ben 
min. tanácsos, 1923-ban h. á l lamti tkár 
lett s min t ilyen vonult nyugalomba. A 
forradalmak u tán elbocsátották állásából 
és csak véletlennek köszönhette, hagy a 
kommün alat t megmenekült a börtön 
elől. 

Béla Henrik, volt országgyűlés i kép
viselő. 1864 márc . 11-én született a len
gyelországi Tarnowban. Mint á rva gyer
mek kerül t Magyarországra s Kassán 
nevelkedett. Már fiatal korában kapcso
latba ju to t t az irodalommal, tárcacikkei t 
és irodalmi kr i t iká i t több lap közölte. 
1899-ben lett a Budapest i Hí r lap munka
társa . Mint politikai cikkíró az 1905-i 
nemzeti ellenállás idején az ellenzék ha r 
cát támogat ta . 1908-ban a t rencséni ke
rület a lkotmánypárt i programmal képvi
selővé választotta. 1910-ben mint pá r 
tonkívüli nyer te el régi kerülete mandá
tumát . Az irodalomból ezzel azonban nem 
kapcsolódott ki és tovább is folytat ta 
munkásságát . Mint h í r lapíró is tovább 
dolgozott s a forradalmak u tán évekig a 
prága i Magyar Hír lap budapest i főszer
kesztője volt. 1926-ban a budapest i észa
ki kerületben az egységespárt l is táján 
pótképviselővé választották. 

Belatiny Arthur (belatini), a felsőház 
tagja . 1869 okt. 18-án született Budapes
ten'! Középiskoláit és a Kereskedelmi 
Akadémia szaktanfolyamát Budapesten 

végezte. A m a g y a r mel
lett a német, francia és 
angol nyelvet beszéli. 
Tanulmányi és üzleti 
ut jai során be já r t a 
Francia- , Német- és 
Olaszországot. Rendkí
vül agilis közéleti mű
ködést fe j te t t ki. Na
gyon sokat fáradozott 

a kereskedelem és ipar legutóbbi, éveken 
á t t a r tó válságának enyhítése érdekében. 
Kereskedelmi főtanácsos. Első ízben 
tagja a törvényhozásnak. A budapest i 
Kereskedelmi és Iparkamara , amelyneü 
elnöke, küldötte be a felsőházba. 
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Belatiny-Braun Géza, volt kormány
biztos. 1872 szept. 29-én született Bu
dapesten. A katonai akadémia elvég
zése után a 9. cs. és kir. huszárezred

ben szolgált, de 1900-
ban, mint főhadnagy, 
otthagyta a katonai 
pályát és átvette édes 
apja likörgyárának ve
zetését. 1914-ben, a 
mozgósításkor, bevo
nult ezredéhez, ahol 
rövidesen századpa
rancsnok lett és még 

ezen év decemberében századossá ne
vezték ki. Számos ütközetben vett 
részt, többek közt a limanovai csatá
ban is. 1915 ápr. 4-én az Okna melletti 
ütközetben súlyosan megsebesült és 
jobblábát amputálni kellett. Vitéz ma
gatartásáért a hadiékitményes vasko-
rona-renddel és az ezüst és bronz Sig
num laudissal tüntették ki. Kommün 
alatt letartóztatták, de nemsokára sza
badon bocsátották. A diktatúra után, 
mint a Move elnöki tanácsának tagja, 
megszervezte a hadifogoly-mentő moz
galmat. A Move ügyvezető alelnöki 
tisztségéről akkor mondott le, amikor 
kinevezték a Canadian Pacific Railway 
Co. magyarországi helyettes vezető
jévé. 

Belatiny-Braun Zoltán dr., ügyvéd. 
1879 jun. 22-én született Budapesten. 
Középiskolái elvégzése után Budapes
ten a jogtudományok doktorává avat

ták és itt szerezte meg 
az ügyvédi oklevelet 
is. A háború kitöré
séig ügyvédi gyakor
latot folytatott a fő-, 
városban. 1914-ben be
vonult katonának, 
mint a 6. honvéd hu
szárezred tart. had
nagya és több ütközet

ben vett részt. 1918-ban Bukarestbe 
vezényelték, ahol a gazdasági törzs 
gazdaságpolitikai osztályának osztrák
magyar csoportvezetője lett. Kommün 
alatt az osztrák követségen teljesített 
szolgálatot. A Nemzetközi Kereskedel
mi Kamara tagja és mint ilyen több 
izben képviselte Magyarországot kül
földön. Legutóbb részt vett a brüsszeli 

konferencián. Számos külföldi lapba ír 
közgazdasági cikkeket. 

Béldi Ákos gróf (uzoni), volt főrendi
házi tag. 1846 dec. 19-én született Ko
lozsvárott. Középiskolái elvégzése után a 
berlini és a kolozsvári egyetemen tanult, 

majd birtokain gazdál
kodott. 1887-ben Jósika 
Samu báró lemondása 
után Kolozsvár város 
és Kolozsvármegye fő
ispánjává nevezték ki. 
1905-ig viselte e tiszt
séget. Felmentésekor 
buzgó szolgálatai elis
meréséül nagy kitünte

tésben részesült. Az erdélyi róni. kat. 
státus elnöke volt hosszú éveken keresz
tül s harminc éven át volt elnöke az 
EMKE-nek, most pedig az egyesület 
diszelnökévé választotta. 1880-tól 1918-ig 
tagja volt a főrendiháznak s közben rö
vid ideig alelnöke is. 1908-ban nyerte el 
a belső titkos tanácsosi méltóságot. Cs. 
és kir. kamarás. 

Beliczey Géza (baiczai), a felsőház 
tagja. 1863 ápr. 28-án született Békés
csabán. A reáliskolát Körmöcbányán, a 
technikát Grácban és Bécsben végezte. 

Tanulmányútjai során 
bejárta Franciaorszá
got, Angliát és Svájcot. 
1914-ben Békéscsaba 
városa képviselőjévé 
választotta munkapárti 
programmal s az össze
omlásig tagja volt a 
Háznak. A forradalmak 
idején tanúsított maga

tartása miatt a kommunisták üldözőbe 
vették s a diktatúra alatt a szolnoki bör
tönben raboskodott. Számos vállalatnak 
és egyesületnek megalapítója és vezetője. 
Érdemei elismeréséül 1922-ben meg
kapta a gazdasági főtanácsosi cimet. Bé
késvármegye törvényhatósága válasz
totta meg felsőházi tagjául. 

Belitska Sándor, varsói követ, volt 
honvédelmi miniszter. 1872-ben szüle
tett Lajosfalván, Torontál vármegyében. 
Középiskoláit Fehértemplomban végezte, 
majd a Ludovika Akadémia növendéke 
lett. 1890-ben mint évfolyam-elsőt had
naggyá nevezték ki és a szegedi honvéd 
gyalogezredhez osztották be, amelynél 
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két évig teljesített csapatszolgálatot. 
Szegedről a budapesti felső tiszti tanfo
lyamra vezényelték, majd Bécsbe a hadi
iskolába, ahonnan 1895-ben a kassai had
testparancsnoksághoz került, mint a ve
zérkarhoz beosztott főhadnagy. Ugyané 
minőségben teljesített szolgálatot a sze
gedi honvédkerületi parancsnokságnál is. 
Innen a debreceni honvédgyalogezredhez 
vezényelték, ahol újra csapatszolgálatot 
teljesített és 1898-ban százados lett. Ez
után öt évig a budapesti felső tiszti tan
folyamon a taktika tanára volt, majd pe
dig egy évig a vezérkarhoz volt beosztva 
Bécsben, ahonnan újra Kassára került a 
hadtest vezérkarához. 1908-ban a honvé
delmi minisztérium első vezérkari osztá
lyának lett a főnöke, most mint alezre
des. Ε minőségben részt vett a véderőtör-
çény előmunkálataiban, a honvédség át
szervezésében és 1912-ben az uj véderő-
törvény megalkotásakor ő képviselte a 
honvédelmi minisztériumot a képviselő
ház tárgyalásain Hazai Samu báró hon
védelmi minisztersége idején. Kitűnő 
szolgálataiért a király akkor a vaskoro
narenddel tüntette ki. A világháború 
alatt, mikor Szurmay Sándor báró harc
téri parancsnokságot vállalt, ő vette át a 
minisztérium katonai csoportjának fő
nökségét és 1917-ig az összes katonai 
szervezési munkálatok az ő vezetése alatt 
folytak le. 1917 tavaszán a király a 77. 
honvédgyalogdandár élére állította, 
amelynek oroszországi és romániai har
cai nagyra növelték hírnevét. Egy évig 
állott a dandár élén, amikor a keleti had
sereg vezérkari főnökségét bízta rá a 
hadvezetőség. Hadiszállása Odesszában 
volt. Ukrajna pacifikálása és sikeres köz
gazdasági kihasználása nagyrészben az ő 
érdeme, ami annál emlékezetesebb, mert 
akkor tudvalevőleg a hadsereg és mögöt
tes országrészek ellátása már nehézsé
gekbe ütközött. Háborús szolgálatainak 
elismeréséül a király több izben kitün
tette. A forradalom idején Bartha Al
bert, akkori hadügyminiszter felkérésé
re a főparancsnokságot vállalta el, de az
zal a feltétellel, hogy módjában lesz egy 
4—5000 főnyi tiszti alakulatot felállíta
nia, melyből a katonatanács teljesen ki 
legyen zárva. Bartha helyeselte ezt a ter
vet és ki is bocsátotta az általa sugalma
zott rendeletet, de Barthának éppen ezért 

távoznia kellett és távozásával meghiú
sult a tisztikarhatalom felállításának 
terve is. Belitska a hadügyminiszterrel 
együtt távozott. A kommün alatt Szegű-
den tagja volt az ellenforradalmi kor
mánynak, melynek, mikor Horthy Miklós 
a fővezérletet átvette, hadügyminisztere 
lett. A nemzeti hadseregnek Budapestre 
történt bevonulása után félre állott egé
szen addig, mig 1920 decemberében a 
kormányzó honvédelmi miniszterré ne
vezte ki. Az ő müve a hadsereg átszerve
zése, a tiszti kérdés megoldása és nem 
csekély része van a költségvetés rende
zésében is. A csendőrség és rendőrség 
reorganizációja nagy részben az ő nevé
hez fűződik, hasonlóképpen a folyam- és 
vámőrség felállítása is. Bár a nemzet
gyűlésben nem volt mandátuma, egyik 
legnépszerűbb tagja volt a parlamentnek. 
1923-ban saját kérelmére nyugalomba 
vonult, de nemsokára varsói követnek 
nevezték ki. 1925-ben léptették elő gya
logsági tábornokká. 

Bell Miklós, volt nemzetgyűlési kép
viselő. 1879-ben született kispolgári 
családból. Tanulmányai elvégzése után 
közigazgatási pályára lépett és Heves
vármegye szolgálatában állott 1922-ig, 
amikor a pétervásári kerület egységes
párti programmal nemzetgyűlési képvi
selőjévé választotta. 

-j~Benárd Ágoston dr. (szilvágyi), volt 
népjóléti miniszter, nemzetgyűlési kép
viselő. 1880 jan. 3-án született Budán. 
Gimnáziumi tanulmányait a pesti piaris
táknál végezte. Az egyetemen vezető
szerepe volt a keresztmozgalomban. 
Orvosi diplomájának megszerzése 
után két évig a belgyógyászati klinikán 
dolgozott, két évig pedig a sebészeti 
klinikán Dollinger professzor oldala 
mellett. Hosszabb külföldi tanulmányút
járól hazatérve, az I. kerületi Munkás-
biztositó Pénztár orvosa, majd később se
bészeti főorvosa lett. A Kelenföldrés 
Lágymányos szegény betegeit ingyenes 
gyógykezelésben részesítette állandóan. 
Hosszú esztendők óta tevékeny munkása 
volt a budai keresztényszocialista moz
galmaknak. A proletárdiktatúra bukása 
után a Munkásbiztositó Pénztár igazga
tását és megreformálását vállalta, a Hu
szár-kormány megalakulásakor pedig ad
minisztratív államtitkára lett a munka-
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ügyi és népjóléti minisztériumnak. A Si-
monyi-Semadam-kormányban népjóléti 
miniszter lett s ebben az állásban több 
mint egy éven át — mindkét Teleki-kor
mányban — megmaradt. A magyar kor
mány megbízásából ő irta alá Dräsche 
Lázár Alfréd államtitkár kíséretében 
Versaillesben a trianoni békeszerződést. 
Az első nemzetgyűlésen a fővárosi II. ke
rületet képviselte a Keresztény Nemzeti 
Egyesülés Pártjának programmjával. A 
második nemzetgyűlési választásokkor a 
Keresztény Egység Táborának listájá
val választották meg a budai kerületben 
Wolff Károly után a második helyen. A 
Nép főszerkesztője volt, az Ébredő Ma
gyarok Egyesületének vezető tagja. 

Bencze Gábor, volt nemzetgyűlési 
képviselő. 1871-ben született a pestme
gyei Solton. Már fiatal kora óta gaz
dálkodással foglalkozik. A híres solti 
ellenforradalomban (1919) aktiv részt 
vett. A dunavecsei kerület küldte be 
az első nemzetgyűlésbe kisgazdapárti 
programmal. 

Benczúr Gyula, volt főrendiházi tag. 
1844 jan. 28-án született Nyíregyházán. 
Klasszikus tanulmányainak befejezése 
után 1861-ben a müncheni szépművé
szeti akadémia tanítványa lett és 1876-
ban már az intézet tanárává választot
ták meg. Hét éven át maradt München
ben s azután a budapesti mesteriskola 
igazgatójának hívták meg, amit el is 
fogadott s attól kezdve Budapesten tar
tózkodott. Ifjú korában sok tanulmány
utat tett, megfordult Parisban, Rómá
ban, Velencében, Firenzében, Brüsszel
ben, Antverpenben és Amsterdamban, 
ahol a régi mestereket tanulmányozta. 
Történelmi képei világhírűvé tették a 
nevét. II. Rákóczi Ferenc elfogatása, 
Vajk megkereszteltetése, Hunyady 
László búcsúja, Budavár visszavétele 
és a többi magyar és francia tárgyú 
képei a legelsők közé emelték. Megfes
tette az országgyűlés két házának az 
ezredévi ünnepségek alkalmával a ki
rály előtt bemutatott hódolatát. Val
lási tárgyú képei közül a mise szentsé
gének allegorikus megtestesitését mo
zaikba rakták a budapesti Szent Ist
ván-templom kupolájában. Arcképei 
széles körökben ismeretesek s az euró
pai uralkodókat, a magyar és a kül

földi társaság legismertebb alakjait 
árázolják. Ferenc Józsefről készített 
képe az angol király birtokában, a 
windsori palotában van. Önarcképe a 
firenzei Uffizi termeiben található. 
Nagyszámú genre képei is híresek, de 
fényes eredményeket ér t el a freskó
festészetben is. Igen sok dijat nyert kü
lönféle kiállításokon itthon és a külföl
dön. A Művészet és Tudomány cimü 
osztrák-magyar díszjelvényt a megala
pítás évében, 1887-ben megkapta. A 
milleniumkor a király a Szent István
rend kiskeresztjével tüntette ki. 1906-
ban nevezte ki a király a főrendiház 
tagjává. 1920 jul. 16-án halt meg do-
lányi birtokán. 

Benedek János dr., volt országgyű
lési képviselő. 1863-ban született Nyir-
balkányban. Középiskolai tanulmányait 
Hajdúböszörményben, Debrecenben és 

Iglón, főiskolai tanul
mányait pedig a bu
dapesti tudományegye
temen végezte. Majd 
ïgyvédi vizsgát tett 
s Debrecenben nyi
tott ügyvédi irodát. 
Eredetileg hirlapiró-
fiak készült s már 
jogászkorában sokat 

dolgozott különböző budapesti lapok
nál. Szépirodalmi téren is sikerrel pró
bálkozott meg. A Vasárnapi Ujság-ban 
s más irodalmi lapokban szétszórtan 
sok verse jelent meg, melyeket később 
kötetben is kiadott. Mint ügyvéd Deb
recenben lapszerkesztő is volt egy 
ideig. 1901-ben lett tagja az ország
gyűlés képviselőházának, mint Hajdú
böszörmény függetlenségi párti képvi
selője s egészen az összeomlásig ezt a 
kerületet képviselte. Többizben jegyzője 
volt a Háznak. Közben áthelyezte ügy
védi irodáját Budapestre, főszerkesztő
je volt a Jókai - alapította Üstökös ci
mü politikai élclapnak s jó ideig az 
Egyetértés politikai főmunkatársa volt. 
1907-ben kilépett a függetlenségi párt
ból, mert pártja a fővárosi demokrata 
pártba való belépését összeférhetetlen
nek mondotta ki a függetlenségi párt 
tagságával. Ennek dacára hü maradt 
negyvennyolcas meggyőződéséhez s ké
sőbb, mikor a függetlenségi pártban a 
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szakadás beállott, a J u s t h Gyula pá r t 
jának lett tagja. A háborúban min t 
népfölkelő tiszt vet t részt, legutóbb 
századosi rangban. Tagja volt m á r 
az első nemzetgyűlésnek is . Időközi 
választáson kapott mandá tumot a Pe tő 
Sándor halálával megüresede t t egyik 
budapesti kerületben demokra t apá r t i 
programmal, amelyhez az összeomlás 
után csatlakozott végképpen. Az 1922. 
évi általános nemzetgyűlési vá lasz táso
kon a budapesti I. (budai) la js t romos 
kerületben kapott mandá tumot , m i n t 
a Szabadelvű Pártok Szövetségének lista
vezetője. Meghalt 1926 márc. 13-án. 

Benedek Sándor dr . (kisbaczoni), a 
kir. közigazgatási bíróság másodelnöke, 
a felsőház tagja. 1854 szept. 14-én Nagy-
kállóban született régi székely család
ból. A jogot Debrecenben végezte 1876-
ban s az ottani pénzügyigazgatóságnál 20 
évet töltött s ezalatt királyi tanácsossá, 
pénzügyigazgatóvá s végül osztálytaná
csossá nevezték ki. Innen a birói pályára 
lépett át és 1897-ben a közigazgatási bí
róságnál ítélőbíró lett. 1913 tavaszán a 
vallás- és közoktatásügyi minisztér ium
ba politikai ál lamti tkárrá nevezték ki 
és abban az évben országgyűlési képvi
selővé is választották. A politikai pá
lyán azonban csak rövid ideig maradt , 
már 1914 elején visszatért a közigazga
tási bírósághoz, ahova másodelnökké ne-
vp/ték ki. Közel félszázados közpályája 
alatt szétágazó közéleti tevékenységét 
fejtett ki. Vezetőszerepet töltött be az 
állami tisztviselők társadalmi mozgal
maiban és 10 éven á t társelnöke volt az 
állami tisztviselők országos egyesületé
nek. A köztisztviselők érdekeit az iroda
lomban is eredményesen képviselte. A 
kulturális és közjótékonysági egyesüle
tekben élénken részt vesz. Elnöke a ma
gyar-székely egyesületnek, mely a romá
niai nemzeti kisebbségek védelmében 
jelentékeny nemzetközi tevékenységet 
fejt ki. Az egyházi közéletben is széles
körű hatáskört tölt be. A református 
egyetemes konvent alkotó tagja. Mint 
a közigazgatási bíróság másodelnöke, 
1914-ben tagja lett a főrendiháznak s 
1920-ban az országos pénzügyi tanács
nak is. A főrendiházban éveken át volt 
a pénzügyi bizottság előadója s szerkesz
tette a bizottság jelentéseit. A magyar 

irodalomnak állandó munkása. Már kora 
ifjúságában tárcacikkeket irt a nagy
váradi, debreceni és budapesti lapok
ban „Suhogó" álnév alatt s ezt a nevet 
akkor széles körben tette népszerűvé. 
Midőn azonban 1884^ben bekerült a 
pénzügyminisztériumba, felhagyott a 
szépirodalmi tevékenységgel s azóta tol
lát kizárólagosan a jogirodalomnak szen
teli. A „Nemzet" közgazdasági rovatá
ban kezdte meg jogirodalmi tevékenysé
gét, ahol egymásután jelentek meg cik
kei. A következő évben magára vállalta a 
„Magyar Közigazgatás" cimü szaklap 
pénzügyi rovatának vezetését s ezt a 
feladatát egyfolytában 27 éven át telje
sítette. Pénzügyi jogi tevékenysége a 
Wekerle-féle adóreform korszakában 
érte el tetőpontját, midőn a lap hasáb
jain részletesen ismertette és bírálta a 
Wekerle-féle adó javaslatokat. A nyilvá
nos számadásra kötelezett vállalatok adó
járól egyenesen Wekerle Sándor felhívá
sára, emlékiratot is dolgozott ki és az 
abban foglalt javaslatai jórészben érvé
nyesültek a törvényalkotásban. Midőn 
a közigazgatási bíróság másodelnöke 
lett, pénzügyi jogi működését még fo
kozta és szaklapjaink sürün hoztak tőle 
közleményeket, melyek részben különle
nyomatban is megjelentek. Birói és iro
dalmi működése egyaránt méltatva lett 
akkor, midőn pár év előtt a Magyar J o 
gászegylet pénzügyi jogi szakosztályá
nak elnökévé választotta. Néhány év előtt 
a főrendiház szervezéséről is irt egy 
részletes közjogi tanulmányt. Az I. osz
tályú polgári hadiérdemkereszt és a) 
nagyvenéves szolgálati érem tulajdonosa. 

Beniczky Aladár (beniczei és micsi-
nyeij, felsőházi póttag. 1859. dec. 20-án 
született Gyöngyösön. Középiskolái el
végzése után önkéntesi évét szolgálta 

le, majd gazdálkodni 
kezdett s élénken részt 
vett Borsódmegye tör
vényhatósági életében. 
Vármegyéjének negy
vennyolc éve törvény
hatósági bizottsági 
tagja. A sajószögedi 
hitelszövetkezet ala
pítása az ő nevéhez 

fűződik. Az Országos Központi Hitel
szövetkezet felügyelő bizottsági tagja. 
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Kiváló munkássága elismeréséül a ki
rály a Lipót-renddel tüntette ki. Bor
sodmegye részéről választották meg a 
felsőház póttagjává. 

Beniczky Ödön, volt belügyminisz
ter. 1878 febr. 12-én született Zólyom
ban. A budapesti tudományegyetemen 
folytatott jogi tanulmányokat. Önkén-
tesi éve leszolgálása után hírlapírói 
pályára lépett és tagja lett az Alkot
mány szerkesztőségének. 1906-ban Ró
zsahegyen megválasztották országgyű
lési képviselőnek néppárti programmal. 
1917-ben az Esterházy-kormány alatt 
Bars, a Wekerle-kormány alatt Bars és 
Esztergom vármegyék főispánja volt. 
Az összeomlás után visszavonult a poli
tikai élettől és csak a diktatúra bu
kásával jelent meg újra a politikai po
rondon. A kommün alatt a bécsi ellen
forradalom egyik szervezője volt. Az 
első nemzetgyűlésbe a szombathelyi ke
rület küldte be a Keresztény Nemzeti 
Egyesülés pártjának programmjával. A 
Friedrich-kormányban belügyi állam
titkár, Huszár Károly koncentrációs 
kormányában pedig 1919-ben belügy
miniszter volt és Huszár Károllyal 
együtt távozott a kormányból 1920 
márc. 16-án, amikor Ferdinándy Gyula 
lett az utóda. A nemzetgyűlésen sú
lyosabb természetű mentelmi ügye volt 
abból az esetből kifolyóan, hogy mikor 
IV. Károly király úgynevezett „hús
véti látogatása" alkalmával a király 
meglátogatására le akart utazni kerüle
tébe, Hajmáskéren felsőbb parancsra 
feltartóztatták. Később egy bírósági 
vallomásának idő előtt történt hírlapi 
közlése miatt indult meg ellene eljá
rás, majd ezért le is tartóztatták. Azóta 
visszavonult a politikai élettől. 

Benkó Ferenc dr., h. államtitkár. 
1877 jun. 10-én született Tiszavárko-
nyon. Tanulmányai elvégzése után köz
szolgálati pályáját 1898-ban a pénzügy
minisztériumban kezdette meg. 1918-
ban min. tanácsos, 1924-ben h. állam
titkár lett s ekkor mint főnökhelyettes 
a dohányjövedékhez került. 1928-ban 
mint központi igazgató vette át a do
hányjövedék vezetését. Érdemei elis
meréséül többször részesült legfelsőbb 
kitüntetésben. 

Benkő Gábor, volt nemzetgyűlési 
képviselő. 1881-ben született Székely
udvarhelyen. Katonai pályára készült» 
de még a háború kitörése előtt nyug
díjaztatta magát főhadnagyi rangban. 
A háború alatt reaktiválták s mint szá
zados teljesített szolgálatot. Az első 
nemzetgyűléskor időközi választáson 
nyerte el a tiszalöki mandátumot. 

Benyovszky Móric gróf (benyói és 
urbanói), volt országgyűlési képviselő, 
1872 ápr. 8-án született a pozsonyme-
gyei Nagylég községben. A gimnáziumot 
Pozsonyban elvégezvén, a bécsújhelyi 
katonai akadémiára járt, ahonnan mint 
hadnagy került ki. A tényleges szolgá
latban azonban csak rövid ideig ma
radt, gazdasági akadémiára iratkozott 
be, azután pedig a párisi és berlini egye
temeknek volt hallgatója. Hazatérve át
vette birtokainak vezetését és élénk ré
szese volt Baranya vármegye közéleté
nek. 1905-ben a siklósi kerület válasz
totta képviselőjévé függetlenségi párti 1 
programmal. A koalíciós kormány alatt 
Baranyamegye főispánja volt. 1910-ben 
régi kerülete Kossuth-párti programmal 
újból felküldte az országgyűlésbe. 

Benyovszky Rezső gróf (benyói és 
urbanói), volt főrendiházi tag. 1876-ban 
született Tengelicen.. Középiskoláit Bu
dapesten elvégezvén, a hohenheimi mező
gazdasági akadémiát látogatta s annak 
elvégzése után átvette nagy kiterjedésű 
uradalmainak vezetését. 1903-ban a kö-J 
lesdi kerület mandátumát nyerte el idő- Ί 
közi választáson. 1905 és 1906-ban 
ugyancsak a kölesdi kerület választotta 
meg képviselőjévé függetlenségi pro
grammal. Később nem vállalt képviselői 
mandátumot. 

Beöthy László (bessenyei és örvendi)y 
ny. kereskedelemügyi miniszter, a felső
ház alelnöke. 1860 jun. 4-én született 
Hencidán, Biharmegyében. A középisko
lát Nagyváradon végezte, a jogot pedig 
Budapesten, Bécsben és Berlinben hall
gatta. Ezután a közigazgatási pályára 
lépett. 1886^ban Biharmegye aljegyző
jévé választották. 1890-ben elvállalta az 
élesdi kerület mandátumát s csakhamar 
egyik irányító egyénisége lett a régi 
szabadelvüpártnak. 1893-ban Biharme
gye és Nagyvárad főispánjává nevezték 
ki, amely minőségében erős kézzel, rend-
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kivül mozgékony tetterejével s roppant 
nagy kulturális és szociális érzékével 
nagy érdemeket szerzett a megye és vá
ros fejlesztése körül. Tizenkét évig töl
tötte be e tisztséget s 1905-ben Tisza Ist
ván első kabinetjének távozásakor ő is 
lemondott tisztségéről. Kiváló szolgála
taiért a király a Lipót-rend lovagkereszt
jével tüntette ki. Ekkor visszavonult 
hencidai birtokára s csupán a megye köz
életében vett részt, ahol páratlan nép
szerűsége miatt állandóan vezetőszerepet 
játszott. 1910-ben Tisza István gróf 
hívására ismét visszatért a politikai élet 
küzdőterére s a hosszupályi kerület man
dátumát vállalta el a nemzeti munkapárt 
programmjával. A munkapártban csak
hamar vezetőszerephez jutott s 1911 
őszén kereskedelemügyi miniszter lett. 
Két évig állt a tárca élén s ez idő alatt 
különösen a közlekedésügy terén alko
tott sokat. Érdemeiért a király valóságos 
belső titkos tanácsosává nevezte ki. 
1913-ban megvált állásától, ettől kezdve 
főként a munkapárt belső ügyeivel fog
lalkozott. A forradalom kitörésekor tel
jesen visszavonult a közszerepléstől s 
azóta otthon gazdálkodik. Éveken át 
kezelte Tisza István gróf unokáinak va
gyonát is. Politikával azonban a leg
utóbbi időkig nem foglalkozott, bár mint 
a Tisza István-Társaskör egyik vezető
egyénisége, állandóan szemmel kisérte 
az eseményeket s Bethlen István gróf 
politikájának legerősebb támasza volt 
Biharban. Bihar vármegye törvényható
sága küldötte be a felsőházba, ahol egy
hangú lelkesedéssel választották meg al
elnökké. 

Beöthy Pál, volt országgyűlési kép
viselő, a képviselőház volt elnöke. 1866 
jun. 20-án született a biharmegyei Nagy
marja pusztán. Fia néhai Beöthy Alger-

nonnak, az elmésségé-
ről hires volt szabad-
elvüpárti képviselőnek. 
Középiskolai tanulmá
nyát Budapesten és 
Szarvason végezte, a 
jogot a budapesti tu
dományegyetemen hall
gatta, ahol jogtudori 
oklevelet szerzett. 1888-

ban mint tiszteletbeli aljegyző Bihar
megye szolgálatába lépett, 1889-ben de-

recskéi szolgabiróvá, egy évvel később 
a megye másodaljegyzőjévé, 1892-ben 
tiszteletbeli főjegyzővé, 1895-ben pedig 
cséffai főszolgabíróvá választották. 
1903-ban Beregmegye főispánjává ne
vezték ki, mely állásáról a Tisza-kor
mány bukásakor lemondott s attól 
kezdve komárommegyei bi r tokán gaz
dálkodott. Az 1910-iki általános válasz
tásokon a törökszentmiklósi kerület 
nemzeti munkapár t i programmal válasz
to t ta képviselőjévé. 1913 jún iusban a 
képviselőház elnökévé választották s ek
kor kapta a belső t i tkos tanácsosi cimet. 
Nehéz viszonyok között a legnagyobb kö
rültekintéssel, pár ta t lansággal és igaz
ságossággal vezette a Ház tanácskozá
sait. 1917 jun 18-án mondott le elnöki 
tisztségéről. Meghalt 1921 szept. 15-én. 

Beöthy Zscllt, volt főrendiházi t ag . 
1848 szept. 4-én szüle te t t Budán . Tanu l 
mánya i t Komáromban kezdte meg, ké
sőbb P e s t r e jöt t , az egyetem jogi fakul
t á s á r a i ra tkozot t be és 1871-ben segéd
fogalmazóvá nevezték ki a pénzügy
minisz té r iumba, azonban négy évvel ké
sőbb o t thagy ta a jogi pá lyá t és mivel 
szive, lelke mind ig a tudomány, a t an í 
t á s felé vonzotta , a pest i á l lami reál 
iskolában vá l la l t t a n á r i á l lás t . 1877-
bén a bölcsészet tudományok doktorává 
ava t t ák s egy évre r á a m a g y a r i roda
lomtör téne t egyetemi m a g á n t a n á r a le t t . 

. Greguss Ágost ha lá la u t án Beöthy Zsolt 
lépet t örökébe az esztét ikai tanszéken, 
amelynek 1886-ban nyi lvános r endes 
t a n á r á v á nevezték ki. Sokszor volt a 
bölcsészeti k a r dékánja . 1890 óta elnöke 
volt az Országos Tanárv izsgá ló Bizott
ságnak, t ag ja az Országos Közokta tás i 
Tanácsnak , amelynek tiz esztendőn á t 
alelnöke is volt. 1895-ben megszervezte 
a Nőképző Egyesü le t l e ányg imnáz iumá t 
— e nemben az első in tézményt Magyar
országon — amelynek hosszú időn á t 
k u r á t o r a és egy ideig t a n á r a volt . Az 
i roda lomtör téne t kiváló b ú v á r á n a k és 
az esztét ika nagy t udósának csil logó 
kval i tásai t egymásután ismerték el iro
dalmi és tudományos t á r s a s á g a i n k . 
Huszonnyolcéves korában m á r a Kis 
fa ludy T á r s a s á g t ag ja volt, há rom év
vel később annak első t i tká ra és 1900-
ban Gyulay Pál u tódává őt vá la sz to t t ák 
meg az elnöki székbe. A Magyar Tudó-
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mányos Akadémiának már 1877-ben le
velezőtagja lett és 1910-ben a másod
elnöki székbe emelték. A millenium évé
ben miniszteri tanácsosi cimet kapott 
s 1899-ben a pro litteris et artibus dísz
jelvényt nyerte. Egy évvel utóbb pedig 
a főrendiház tagjává nevezte ki a király. 
Tiszteleti tagja volt a Petőfi Társaság
nak és több mint tizenöt esztendeig el
nöke az Országos Középiskolai Tanár
egyesületnek. Alig tizenhatéves korá
ban kezdte meg irói pályáját, először 
elbeszéléseket irt, 1875-ben pedig Ká-
lozdy Béla cimü kétkötetes regénye 
jelent meg és kitűnő Rajzai Mik
száth Kálmára is nagy hatással vol
tak. Közben állandóan szépirodalmi 
és kritikai lapokat szerkesztett, ta
nulmányokat írt és 1878-ban már köz
rebocsátotta irodalomtörténeti kéziköny
vét: A magyar irodalomtörténet ismer
tetését, amely azóta irodalomtörténeti 
tanításunk egyik legfontosabb segítő
eszköze. A szépprózai elbeszélés a ma
gyar irodalomban cimü monográfiája a 
Kisfaludy-Társaság százaranyas jutal
mát nyerte el 1879-ben. Röviddel utóbb 
Ráskay Lea cimü verses elbeszélésével 
aratott ujabb sikert. Páratlan sokoldalu-
ságát bizonyítják kiváló és mélyenszántó 
szinibirálatai, amelyeket a Színműírók és 
színészek, továbbá Színházi esték címmel 
összegyűjtve is kiadott. Eközben fárad
hatatlanul folytatta esztétikai munkássá
gát. A tragikumról szóló müvét az Aka
démia a kétszázaranyas Karácsonyi-díj
jal jutalmazta. A Kisfaludy-Társaság 
Evlapjait tizenhárom éven keresztül szer
kesztette. 1896-ban ugyancsak szerkesz
tésében jelent meg A magyar irodalom 
története cimü képes díszmunka két nagy 
kötetben, a jelenkori irodalomtörténet-
irók legkiválóbbjainak közreműködésével. 
Ugyanekkor Beöthy Zsolt megírta A ma
gyar irodalom kis tükre cimü könyvét, 
amely mindmáig e nemben a legkitű
nőbb, irodalmunkat ismertető munka. Ő 
szerkesztette A művészetek története ci
mü vállalatot is és ugyanakkor résztvett 
a Budapesti Szemle szerkesztésében is. 
Közben egymásután jelentek meg művé
szeti és oktatásügyi tanulmányai, esz-
széi. Tanulmányokat irt Munkácsy 
Krisztusáról, Vörösmarty Mihályról, 
Wesselényi Miklós báróról, Jókairól, Szé

chényiről, a poétika útjairól és céljairól, 
a képegységről és egymásután jelentek 
meg Árpád a magyar költészetben, 
A kurucvilág költészete, Mikes leve
leskönyve irodalmunkban cimü dolgo
zatai. Egyetemünkön az esztétika tu
dományát a régi szemlélődő irány
tól a modern lélektani alapra ve
zette át. Az irodalomtörténetirás terén 
fáradhatatlan kutató, mélyen analizáló 
munkát végzett. 1908. őszén tanítványai 
és tisztelői a hatvanadik évének betöl
tése alkalmából rendezett ünnepen nagy 
Beöthy-emlékalbumot adtak ki irodalom
történeti, esztétikai és bölcseleti tárgyú 
dolgozatokkal. Azóta is szakadatlanul, 
dolgozott, az egyetemi katedrán épp ugy, 
mint a Kisfaludy-Társaságban. A Kis
faludy-Társaság elnökségéről 1921-ben, 
magas korára való tekintettel, le akart 
mondani, de a minden oldalról megnyil
vánult szeretet és bizalom mégis mara
dásra és további munkára késztette. 
Amig a betegség meg nem törte, meg
jelent a Kisfaludy-Társaság mindegyik 
ülésén és elnöki megnyitói mindig iro
dalmi eseményszámba mentek. 1921-ben 
ünnepelték Beöthy Zsoltot az egyetemen, 
ahol a Petőfi-centenárium alkalmából 
Petőfi előadássorozatot hirdetett. Az 
első előadáson megjelentek régi tanít
ványai és hívei is, hogy az ősz mestert J 
üdvözöljék. A politikai életet a legébe-
rebb figyelemmel kisérte, de a nyilvános
ság előtt sohasem politizált. A főrendi
házban is csak egyszer szólalt fel; azért 
megvoltak a politikai elvei, amelyekhez 
szilárdan ragaszkodott. Meghalt 1922 
április 18-án. 
-j-Berchtold Lipót gróf (ungarschitzi), 
volt külügyminiszter, 1863 ápr. 18-án 
született Bécsben. Középiskolai tanul
mányait magánúton végezte, majd a 

bécsi egyetem jogi fa
kultásán tanult. 1893-
ban lépett a közös 

külügyminisztérium 
szolgálatába s egy év 
múlva a párisi osz
trák-magyar nagykö
vetséghez került, mint 
követségi titkár. 1899-
ben mint első követ

ségi titkár nyert beosztást a londoni 
nagykövetségnél, ahol 1903-ig maradt. 
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1903—1905-ig Szentpéterváron volt, 
mint követségi tanácsos s egy évvel 
később már mint nagykövet vette át 
a nagykövetség vezetését és 1911-ig 
maradt ez állásában. 1912-től 1915 ja
nuárig osztrák-magyar külügyminiszter 
volt. 1912-ben megújította a hármas 
szövetséget. A balkáni háború alatt 
meggátolta, hogy Szerbia az Adriai 
tengerig hatoljon, ami viharos elkese
redést keltett Belgrádban a monarchia 
ellen. Ez a politika a monarchia és 
Oroszország közötti viszony kiéleződé
sét is maga után vonta. Ferenc Ferdi
nánd trónörökös meggyilkolása után ő 
intézte az ultimátumot Szerbiához. 
1915-ben lemondott és nem sokkal ké
sőbb, mint dragonyos százados hadba 
vonult. Másfél évi szolgálat után őr- ^ 
nagynak nevezték ki. 1916-ban Károly 
király második főudvarmestere, ké
sőbb pedig főkamarásmestere lett. 
1901 óta tagja volt a főrendiháznak. 
1906-ban a titkos tanácsosi méltóságot 
kapta. Cs. és kir. kamarás. 

Berczelly Jenő (berceli), a felsőház 
tagja. 1842 ápr. 19-én született a 
nógrádmegyei Bércei községben ős
régi nemesi családból. Jogi tanulmá
nyait a budapesti egyetemen végezte 
el s azután állami szolgálatba lépett. 
Az igazságügyminisztériumban műkö
dött annak megszervezésétől kezdve 
s min. tanácsosi rangig emelkedett. 
1885-ben a budapesti kir. Ítélőtáblára 
tanácselnöknek nevezték ki, 1891-ben 
a kolozsvári, 1894-ben pedig a kassai 
ítélőtábla élére került. 1912-ben vonult 
nyugalomba. 1905-ben a király valósá
gos belső titkos tanácsossá nevezte 
ki. Ifjú korában szépirodalommal is 
foglalkozott és számos tárcája jelent 
meg a Hölgyfutárban, többnyire Jenőké 
álnév alatt. Főmunkatársa volt a Pesti 
Hölgydivatlapnak és a Nemzeti Képes 
Újságnak. Nógrád vármegye válasz
totta a felsőház tagjává, s az összeülő 
felsőház korelnöke volt, mert a pár év
vel idősebb Reich Koppel betegsége 
miatt nem jelenhetett meg az első ülé
sen. 

Berinkey Dénes dr., volt miniszterel
nök. 1871 okt. 17-én született Csuzon, 
Komárom megyében. Középiskoláit Ko

máromban és Pozsonyban, jogi tanulmá
nyait a budapesti egyetemen végezte, 
Itt szerezte meg az ügyvédi oklevelet is, 
azután ügyvédi irodát nyitott, majd 
1898-ban a budapesti kir. törvényszék
hez nevezték ki aljegyzőnek. Három év 
múlva berendelték az igazságügyminisz
tériumba, amelynek nemzetközi osztá
lyán dolgozott s ez osztály vezetője lett 
később min. tanácsosi rangban. 1918 
nov. 5-től Károlyi Mihály gróf kormá
nyában mint igazságügyminiszter szere
pelt, 1919 jan. 19-én pedig megbízták 
kabinetalakitással, amelynek elnöke lett. 
1919 mára 21-én minisztertársaival 
együtt lemondott abban a tudatban, hogy 
helyükbe Károlyi Mihály gróf szocialista 
kormányt fog kinevezni. Ez azonban 
nem történt meg. 1920 óta ügyvédi gya
korlatot folytat. A jogtudománynak sok
féle ágát művelte, de legnagyobb elősze
retettel a nemzetközi joggal foglalkozott. 
Tevékeny része volt a bűnügyi statisz
tika és az Országos bűnügyi nyilván
tartó hivatal megszervezése körül. Ti
zenkét éven át tanított különböző jogi 
szaktárgyakat és közgazdaságtant, vala
mint nemzetközi jogot az azóta megszűnt 
m. kir. Keleti Kereskedelmi Akadémián. 
Kiadatlan nagy munkája: A háború és 
a nemzetközi szerződések. 

Berki Gyula dr., országgyűlési képvi
selő. 1884-ben született a baranyamegyei 
Szalántán. Közép isíkoláinak elvégzése 
után Budapesten és Kolozsvárott jogot 
hallgatott és jogtudori diplomát nyert. 
Tanulmányainak befejezése után vissza
vonult siklósi birtokára gazdálkodni. Hu-
szonkétéves korában terjedelmes könyvet 
irt a magyarországi mezőgazdasági 
munkásviszonyokról és az agrármozgal
makról, könyvet irt továbbá' az egy gyer
mek rendszer társadalmi és gazdasági 
okairól, valamint a vármegyei és községi 
közigazgatás reformjáról. A szerb meg
szállás alatt Baranyában a szerb katonai 
hatóság bevezette a polgári imperiumot 
és kényszeríteni akarta Baranya népét 
arra, hogy maga kérje Szerbiához való 
csatolását. Ö akkor több barátjával Ba
ranya vármegye tisztikarában nagy 
.mozgalmat indított, melynek következ
ménye az volt, hogy a szerbek elfogták 
és 1919 márc. 2-án a szerb Mitrovicán 
internálták. Internálása után a szerb 
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hatóság kit i l totta Siklósról és ekkor 
Pécsre költözött át. A proletárdiktatúra 
után a nagyatádi Szabó István vezetése 
alat t álló Országos Kisgazdapárt t i tkára 
lett s amikor ez a pár t a Rubinek Gyula 
elnöklete alatt volt Országos Földmives-
pár t ta l fuzionált, az egyesült pár t igaz
gatója lett. Tevékeny része volt a Beth
len István gróf vezetése alatt álló egy
ségespárt létrehozásában. Az első és má
sodik nemzetgyűlésen közgazdasági és 
közigazgatási tárgyú beszédeket mon
dott. Az uj országgyűlésbe a nagysza
lontai kerület küldötte be. 

Berná th Béla, volt nemzetgyűlési kép
viselő. 1850 jun. 1-én született Tállyán, 
Zemplén megyében. A jogot Budapesten 
végezte s a boszniai hadjárat befejezése 
után, amelyben mint hadnagy részt vett, 
a fővárosban nyitott ügyvédi irodát. 
1890-ben a mádi kerület nemzeti pár t i 
programmal képviselővé választotta s 
három évtizeden át ezt a kerületet kép
viselte. Mint képviselő Apponyi Albert 
grófnak volt egyik legkitartóbb politikai 
hive. A Hegyalján nagy szőlőbirtoka van 
s az 1920-iki nemzetgyűlési választáson 
a tokaji kerület választotta meg kisgaz
dapárt i programmal. Mint a nemzetgyű
lés legidősebb tagja — annak összeülé-
sekor — korelnök volt. 1921-ben ünne
pelte vármegyéje 30 éves képviselői pá
lyafutását. Meghalt 1922 jun. 16-án. 

Berná th Géza, a felsőház tagja . 1845 
okt. 2-án született Kocsordon, Szatmár 
vármegyében. Jogi tanulmányainak befe
jezése után megszerezte az ügyvédi ok
levelet s 1867-ben a királyi bíróságok 
szervezésekor birói szolgálatba lépett. 
1895-ben már a szegedi tábla elnöke 
volt, négy évvel később pedig kinevezték 
igazságügyi ál lamtitkárrá. Mint ilyen 
lett 1906-ban a Kúria másodelnöke. Ál
lamti tkársága idején az igazságügyi ad
minisztráció javí tásán fáradozott. 1908-
ban kapta a belső titkos tanácsosi cí
met. 1910-ben nyugalomba vonult s egy 
évvel később a király a főrendiház örö
kös tagjává nevezte ki. A felsőházban 
mint a kormányzó által élethossziglan 
kinevezett tag foglal helyet. 

Berná t I s tván dr. (korláti), a felső
ház tagja. 1854 jul. 3-án született Rima
szombaton. Középiskolai tanulmányai 

után a budapesti, majd a bécsi egyetem 
hallgatója volt és a múlt 
század hetvenes éveinek 
végén avatták jogtudor
rá. Ekkor közgazdasági 
tanulmányok céljából 
beutazta Nugateuró-
pát, 1884-ben pedig az 
akkori földmivelésügyi 
és kereskedelemügyi 
miniszter megbízásá

ból az Egyesült Államokat. Utazásairól 
és az azokon szerzett tapasztalatairól szá
mos irodalmi munkájában számolt be. 
Közéleti pályafutását az akkori földmi-
velési, ipari és kereskedelemügyi minisz
tériumban kezdette meg, majd 1888-ban 
a vallás és közoktatásügyi miniszté
r iumba lépett át, ahol rábízták az ipar
törvény értelmében szervezett iparos
tanonciskolák felügyeletét. A mezőgaz
dasági és szociális kérdésekről 1889-től 
fogva számos cikket i r t a Budapesti Hír
lapba és más lapokba. A mezőgazdaság 
és kisipar érdekeivel kapcsolatban legin
kább az ezeket előmozdító és fejlesztő 
szövetkezeti ügyet karolta fel és Ká
rolyi Sándor gróf támogatásával 1889-
ben alapította meg a Szövetkezés cimü 
folyóiratot, hazánk első szövetkezeti 
szaklapját. 1892-ben politikai okokt>ól 
kilépett az állam szolgálatából és csatla
kozott a Károlyi Sándor gróf vezetése 
alatt álló agrártáborhoz, amellyel már 
előzőleg is együtt működött. 1894-ben 
alapította meg ez az agrár tábor a Ha
zánk cimü politikai napilapot, amelynek 
Bernát István volt az első szerkesztője. 
0 állította össze az akkori agrárp io-
grammot. 1896-ban Károlyi Sándor gróf 
vezetése alatt megalakult a Magyar Gaz
daszövetség, ennek ügyvezetőjévé és 
1902-ben igazgatójává választották. 1894-
ben beválasztották a Hazai Szövetkezetek 
Központi Hitelszövetkezetének igazgató
ságába, továbbá megalakulásuk óta igaz
gatósági tagja a Hangyának és a Magyar 
Mezőgazdák Szövetkezetének, az Orszá
gos Központi Hitelszövetkezet igazgató
ságának. 1906-ban a rimaszombati vá
lasztókerület képviselőjévé választotta és 
a képviselőházban, mint a közgazdasági 
bizottság előadója, Darányi Ignác mi
nisztersége alatt ő terjesztette elő a 
munkaügyi és szaciális törvényjavasla-
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tokát. Az 1910. évi választások alkalmá
val már nem lépett fel. Az 1920-ban 
szervezett közgazdasági egyetemnek ren
des tanára, majd első dékánja lett. A 
Magyar Tudományos Akadémia 1906-
ban levelező, 1927-ben rendes tag
jává, a Magyar Gazdaszövetség pe
dig Darányi Ignác u tán elnökévé vá
lasztotta. 1924-ben a Magyar Nemzeti 
Bank alelnöke lett, a felsőház megala
kulásakor pedig az Országos Mezőgaz
dasági Kamara felsőházi tagjává válasz
totta. 

Bernolák Nándor, vol t munkaügy i és 
népjóléti miniszter . 1880 okt. 8-án szü
letett Radványban. Besztercebányán vé
gezte a gimnáziumot, Budapesten, Ber
linben és Kolozsvárott folytat ta egye
temi tanulmányai t . Hosszabb ideig ta
nult a torinói, nápolyi, római, lyoni és 
párisi egyetemeken. Főként büntetőjogi, 
közjogi és a politikai tudomány körébe 
vágó kérdésekkel foglalkozott. 1905-ben 
bírósági szolgálatba lépett, egy évvel ké
sőbb már az igazságügyminisztér ium ko
difikáló osztályában dolgozott. 1908-ban 
kinevezték a kassai jogakadémiára a 
büntetőjog és jogbölcselet tanárává . 
Kassai tartózkodása alat t a büntetőjogi 
reform számos részletét kidolgozta és or
szágosan megszervezte a patronázs tevé
kenységet. 1913-ban vissza hívták az 
igazságügyminiszterium kodifikáló osz
tályába, ahol előadója volt a f iatalkorúak 
bíróságáról, a közveszélyes munkakerü
lőkről, a választójog büntetőjogi védel
méről szóló törvényekn'ek, a sa j tó tör
vénynek, az esküdtbirósági novellának 
és több kisebb javaslatnak. A debreceni 
egyetem megnyitása u tán a király kine
vezte az egyetemen a büntetőjog és a 
bűnvádi eljárási jog tanárává . A forrada
lom kitörése után ismételten követelte 
a jogrend és főképpen a par lament i kor
mányzás helyreállítását, az ország terü
letének hatályos védelmét, a közszabad
ságok megóvását. Ezér t ugy a Károlyi-
és Berinkey-kormány, min t a munkás ta
nács üldözni kezdték. A kommün alat t 
túszként elfogták és csak több heti fog
ság után bocsátották szabadon. Debre
cenbe visszakerülve, az ot tani román 
visszaéléseket dr. Hector Muaro angol 
orvos utján a békekonferencia és az an
gol közvélemény elé j u t t a t t a . A románok 

hazafias magatartásáért sokat üldözték, 
sőt hadbíróság elé is állították. Az elfo-
gatást azonban sikerült elkerülnie. Az 
első nemzetgyűlésbe a debreceni IV. vá
lasztókerület küldte bê a Keresztény 
Nemzeti Egyesülés programmjával. Az: 
első Bethlen-kormány alatt bízták rá a 
népjóléti és munkaügyi miniszteri tár
cát, amelyet 1921 ápr. 14-től 1922 jun. 
16-ig viselt. 

Berthóty Károly dr. (berthóti), or
szággyűlési képviselő. 1870-ben született 
Németuj falun, Somogymegy ében. A kö
zépiskolát Budapesten és Szarvason vé
gezte, majd a nagyváradi jogakadémia 
hallgatója volt. A jogtudományi dokto
rátust Budapesten szerezte meg és 
ugyanitt tett ügyvédi vizsgát is. Tanul
mányainak befejezése után ügyvédi gya
korlatot folytatott Orosházán. Régóta 
szerepel a vármegye társadalmi és köz
életében. Érdemeinek elismeréséül 1922 
novemberében kormányfőtanácsossá ne
vezték ki. Külföldi utazásai során meg
fordult Németországban, Olaszországban 
és Ausztriában. Elsőizben tagja a tör
vényhozásnak. A tótkomlósi kerület vá
lasztotta meg egységespárti programmal. 

-4—Berzeviczy Albert dr. (berzeviczei és 
mkaslomniczi), a Magyar Tudományos 
Akadémia elnöke, a felsőház tagja. 1853 
jun. 7-én született a sárosmegyei Berze-

vicén. Elemi és gimná
ziumi tanulmányait 
Kisszebenben, Lőcsén 
és Budapesten, a jogot 
pedig Kassán és Buda
pesten végezte. Ezután 
hosszabb külföldi ta
nulmányutat tett. Ön-
kéntesi évét leszolgál
va, 1877-ben Sárosme

gye aljegyzője, majd főjegyzője lett. 
Közben az eperjesi jogakadémián is ta
nította a politikát és jogtörténetet. 1881-
ben Eperjes város beküldötte a képvi
selőházba a szabadelvű párt programm
jával. A fiatal képviselő csakhamar ve
zetőszerephez jutott a politikai életben 
nagy tudása és tevékenysége révén, meg
választották a közösügyi delegáció elő
adójává s évtizedeken át betöltötte e 
tisztséget. A következő ciklusban — 
ugyancsak Eperjes mandátumával — a 
Ház jegyzője volt. 1884-ben miniszteri 
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tanácsos lett a kultuszminisztériumban, 
ahol a felső oktatásügy vezetésével bíz
ták meg. 1887-ben államtitkárrá lépett 
elő s Lőcse város mandátumával foglalt 
helyet az országgyűlésben. Mint állam
titkár résztvett az egyházpolitikai javas
latok előkészítésében s az ezekkel kapcso
latos nagy parlamenti vitákban. 1890-ben 
Budapest VIII. kerülete választotta meg, 
amelyet ezután hat cikluson át képviselt 
1894-ben az első Wekerle-kabinettel 
együtt ő is lemondott államtitkári állá
sáról s 1895 elején a képviselőház alel
nökévé választották. 1896-ban valóságos 
belső titkos tanácsosává nevezte ki a ki
rály s ugyanez évben az Interparlamentá
ris Unió magyar csoportjának alelnökévé 
jelölték. 1898 végéig működött a 
képviselőház alelnökeként, ekkor azonban 
Szilágyi Dezsővel együtt leköszönt, mert 
a házszabályok alkalmatlanoknak bizo
nyultak az obstrukció meggátlására, ház
szabály ellenesen elnökölni pedig nem 
akartak. Ettől kezdve főként a delegáció
ban s a magyar-horvát bizottságban fej
tett ki értékes munkásságot s erősebben 
folytatta soha abba nem hagyott eszté
tikai, mütörténeti és publicisztikai mű
ködését. Esztétikai és történelmi tanul
mányai, kultúrtörténeti monográfiái és 
útirajzai ekkor már az iró- és tudósvi
lágban is rendkívül tekintélyes helyet 
biztosítottak neki s 1899-ben a Kisfa-
ludy-Társaság, néhány évre rá pedig a 
Magyar Tudományos Akadémia is tag
jává választotta. 1903-ban Tisza István 
kabinetjében elvállalta a kultusztárca vi
telét. Miniszterségéhez a jelentős alko
tások egész sora fűződik, igy a népokta
tásügyi reform, a magyar nyelv tanítá
sának eredményesebb folytatása, a tanító
képzés reformja, a tanitóképesités álla
mosítása stb. 1905 nyarán a Tisza-kor
mány megbukott s ő is megvált tárcájá
tól. Ekkor egyidőre egészen visszavonult 
a politikai élettől s munkásságát főként 
a Magyar Tudományos Akadémiának 
szentelte, amely ugyanezévben elnökévé 
választotta. A politikai élettel csak a régi 
67-es pártból alakult Nemzeti Társaskör 
révén maradt távoli kapcsolatban, de 
1910-ben a koalíció bukása után, mikor 
ez a kör politikai párttá alakult s épen 
az ő indítványára a „Nemzeti Munka
párt" nevet vette fel, Budapest II. ke-

! Berzeviczy Albei 

rülete beküldötte a képviselőh; 
amelynek másféléven át elnöke 
1911-ben a véderővitával kapcsolatoí 
strukció miatt lemondott az elnöksé 
1916-ban lemondott képviselői mant 
máról is s ekkor a király a főrenc 
tagjává nevezte ki. Ettől kezdve poli 
működése főként a külügyi kérdései 
rében mozgott s különösen az Intei 
lamentáris Unió tanácskozásain szá 
sikra számtalanszor a magyar iga 
érdekében. Trianon óta, mióta a kis 
ségi kérdés és a lef egy ver ezés pr< 
mája uralja e testület tanácskozá 
még fokozottabb munkásságot fejt k 
legutóbbi években a stockholmi, gen: 
berni konferenciákon mondott nagj 
básu beszédeket a lefegyverezésről, 
mutatva Magyarország védtelenségér 
szomszédai folytonos fegyverkezésére 
1924. évi genfi konferencián nagy ei 
lyel utasította vissza a románcso 
előretörését Magyarország ellen. Ez 
kálómmal különösen nagy hatással 
az olasz delegációra, amely Bernbe 
szövetségtanács által az Unió tisztele 
rendezett estélyen nagy ünneplésben 
szesitette. Ekkor már idehaza megal, 
totta a Corvin Mátyás Irodalmi Tá: 
ságot, mely a magyar-olasz kulturl· 
csőlátók megerősítését szolgálja. A 
tőfi-centenárium alkalmából Olaszorsí 
ban járt és az ottani irodalmi ke 
meghívására több előadást tartott Ρ 
firől és a magyar kultúráról. Elnök 
Magyar Külpolitikai Társaságnak is. 
Akadémia hat ízben választotta meg 
nőkének, a Kisfaludy-Társaságnak pe 
Beöthy Zsolt halála óta elnöke. írói 
közéleti működésének ötvenedik évfor 
lója alkalmával a szegedi Ferenc Józ 
tudományegyetem 1924-ben tiszteleti 
doktorrá avatta. Főbb müvei : Közmű 
lődésünk és a harmadik egyetem (189· 
Az ismeretterjesztés eszközei az isko 
kívül (1897.). Itália (útirajzok és tar 
mányok, 1898 és 1905, német nj 
ven 1908.). Beszédek és tanulmanj 
(1904.). Régi emlékek 1853—lí 
(1907.). Beatrix királynő (1908, kés( 
franciául és spanyolul is megjelent). 
Cinquecento festészete, szöbrászata 
művészi ipara (1908.). A tájképfestés 
a XVII. században (1910.). A termesz 
feletti elem Shakespeare színmüveit 
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(1911. megjelent németül és franciául 
is). Az abszolutizmus kora Magyaror
szágon (1921—26.). A felsőházba a Ma
gyar Tudományos Akadémia küldötte be. 

Bessenyei Gyula, országgyűlési pót
képviselő. 1876 márc. 1-én született 
Nagyváradon. Apja céhbeli asztalosmes
ter volt s fia is az ő pályáját választotta. 
. ^ ^ ^ ^ ^ ^ Szülővárosában végez

te az ipariskolát, majd 
a szakképzettséget 

megszerezve, __ átvette 
apja üzletét. Évtizedek 
óta él Debrecenben, 
ahol hosszabb ideig 
volt az ipartestület el
nöke. A Debreceni Asz
talosmesterek Szövet

kezetének elnöke, az iparoskör és az 
iparospárt alelnöke, Debrecen törvény
hatósági bizottságának tagja. Kiváló 
szakképzettségét mutatja, hogy többször 
nyert munkájával díszoklevelet, plakettet 
és ezüstérmet, 1917-ben pedig Zita ki
rályné elismerését s ezüst óráját kapta. 
Az egységespárt listáján választotta 
meg Debrecen város pótképviselőjévé. 

Bessenyey Zénó dr. (nagybessenyői), 
országgyűlési képviselő. 1880-ban szüle
tett Miglécen, Zemplén vármegyében. A 
jogot Eperjesen, Kassán és Kolozsvárott 
hallgatta és ugyanitt avatták jog- és ál
lamtudományi doktorrá. Ügyvédi vizs
gát, már mint országgyűlési képviselő 
tett Budapesten. Tanulmányainak befe
jezése után nagyobb utakat tett külföl
dön, különösen Német-, Francia- és 
Olaszországban. Hazatérve, Zemplén vár
megye szolgálatába lépett és 1908-ban a 
sárospataki járás főszolgabírójává vá
lasztották meg. 1915—1916-ban mint al
ispáni hatáskörrel felruházott tisztelet
beli vármegyei főjegyző, később mint 
kormánybiztos nagy érdemeket szerzett 
az oroszok által elpusztított felsőzemp
léni községek újjáépítése körül. Tagja 
számos kulturális és gazdasági egyesü
letnek. Tagja volt a nemzeti munkapárt
nak annak megalakulásától kezdve és a 
nemzeti középpárt csatlakozásakor lépett 
be az egységes pártba. Ennek programm-
jàval képviselte Sárospatakot a máso
dik nemzetgyűlésben. Most is Sárospa
takon választották országgyűlési képvi
selővé. 

Beszkid Antal, volt országgyűlési 
képviselő. 1855 szept. 20-án született a 
sárosmegyei Hőnigben. Jogi tanulmá
nyait Eperjesen és Budapesten végezte. 
1883-ban lett ügyvéd s két évig Kés
márkon folytatott gyakorlatot, majd Sze-
pesófalun telepedett le, ahol 23 évig 
működött. 1906-ban költözött Eperjesre. 
1910Jben a néppárt programmjával vá
lasztották képviselővé. 

Bethlen Aladár gróf (bethleni), volt 
főrendiházi tag. 1854 nov. 20-án szüle
tett Bethlenben. Hatodszülöttje Bethlen 
Pál gróf erdélyi kormányszéki tanácsos
nak. A zürichi és a müncheni technikán 
végzett tanulmányokat. Mint huszárhad
nagy résztvett Bosznia okkupációjában 
s megkapta a hadiérmet. A közéletben 
csak ritkán vállalt szerepet, inkább bir
tokának kezelésével foglalkozott. 1887-
ben vette nőül Batthyány Vilma grófnőt. 

Bethlen István gróf (bethleni), mi
niszterelnök. 1874 okt. 3-án született 
Gernyeszegen, Marostorda vármegyé
ben. Régi erdélyi főúri családból szár

mazik, melynek ősei 
között szerepel iktári 
Bethlen Gábor fejede
lem, a protestantizmus 
nemes védője. Édes
apja Bethlen István 
gróf, édesanyja Teleki 
Ilona grófnő. Tanul
mányait a kolozsvári 
református kollégium

ban kezdte, a bécsi Teréziánumban, 
majd külföldi főiskolákban s utóbb a bu
dapesti tudományegyetem jogi fakultá
sán folytatta, azután pedig a magyar
óvári gazdasági akadémián tanult. Tanul
mányai befejezése után erdélyi birto
kain gazdálkodott s.'közben hosszabb 
tanulmányutat tett Európa különböző ál
lamaiban és Amerikában is. 1901-ben lé
pett a politika küzdőterére, amikor a me
zőségi kerület szabadelvüpárti program
mal országgyűlési képviselővé válasz
totta. Szabadelvű programmal került 
ugyan az országgyűlésbe, de kezdettől 
fogva azokhoz a politikai pártokhoz von
zódott, amelyek Magyarország teljes füg
getlenségének kivívását tűzték ki célul 
maguk elé s 1903-ban a katonai kérdés 
körül támadt bonyodalom során Apponyi 
Albert gróffal együtt ki is lépett a sza-
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badelvü pártból s a következő évben a 
függetlenségi 48-as párthoz csatlakozott. 
1905-ben és 1906-ban e párt programm-
jával választotta meg ismételten a mező
ségi kerület képviselőjévé. 1910-ben a 
függetlenségi párt kettéválásakor Kos
suth Ferenchez csatlakozott s az ő párt
jának programmjávai nyerte el ugyan
csak a mezőségi kerület mandátumát. Po
litikai pályáján az első perctől kezdve 
minden figyelmét Erdély ügyei kötötték 
le és később, főként a háború után min
den kérdésben aszerint foglalta el állás
pontját, hogy a napirenden lévő ügy Er
dély" szempontjából hasznos-e, vagy pedig 
káros. Képzettsége, tárgyilagossága és 
puritán önzetlensége rövid idő alatt te
kintélyes pozíciót biztosított számára s 
kiváló képességeit a régi országgyűlés 
legviharosabb pártellentétei közepette is 
elismerték minden oldalon. Tisza István 
gróf és Bethlen István gróf közvetlenül a 
háború előtti időben politikai felfogásuk
ban lényegesen közeledtek egymáshoz s 
Tisza miniszteri tárcát is ajánlott fel ré
szére, azonban ezt nem fogadta el. Abban 
az időben emelte érdemei elismeréséül 
Ferenc József király valóságos belső tit
kos tanácsosai sorába. A háború alatt, 
mikor annyi súlyos katasztrófa érte Er
délyt, az erdélyi magyarság nagy biza
lommal és szeretettel fordult feléje. 
Bethlen István gróf ebben az időben Ká
rolyi Mihály ék könnyelmű és hazárd po
litikáját nagy aggodalommal figyelte. 
Akkor Erdélyben tartózkodott, hogy min
dent, amit csak lehet, elkövessenek az Er
délyt fenyegető katasztrófa elhárítá
sára. A forradalom kitörése után Károlyi 
Mihály gróf ismételten felszólította, hogy 
tudását és tapasztalatait érvényesítse az 
uj rend szolgálatában, de mindig elhárí
totta magától ezt s végül is a leghatáro
zottabban visszautasította Károlyi aján
latát és visszavonult minden politikai te
vékenységtől. 1918 telén, mikor a román 
megszállás befejezett ténnyé vált, távo
zott Erdélyből és hozzálátott egy fellen
forradalmi szervezet kiépítéséhez s 1919 
febr. 12-re értekezletet hívott össze, ame
lyen megalakították a Nemzeti Egyesü
lés Pártját. Az alakulás céljául a konzer
vatív nemzeti politikát tűzte ki, szemben 
az akkori irányzattal, amelyről látható 
volt, hogy az országot mind nagyobb ve

szedelembe sodorja. Az uj párt szerveze
teit azonban nem építhette ki, mert köz
ben kitört a bolsevizmus és kénytelen 
volt Bécsbe menekülni, ahol mint a sze
gedi kormány képviselője, vezető szere
pet vitt mindazokban az akciókban, ame
lyek a kommunizmus megbuktatását cé
lozták. Bécsben körülötte csoportosult az 
ellenforradalmi emigráció. Bethlen Ist
ván gróf nagy erővel fogott hozzá az 
ellenforradalom megszervezéséhez és a 
jobb magyar jövő alapjainak megterem
téséhez. Itt nyilatkozott meg először 
teljes valójában vezetőszerepre való 
hivatottsága. Szakadatlan tárgyaláso
kat folytatott külföldi politikusok
kal és diplomatákkal, valamint a 
Bécsben élő magyar politikusokkal s 
törekvéseit a nagy nyilvánossággal 
is közölte az akkoriban Bécsben megje
lenő Pester Lloyd hasábjain. A kommu
nizmus bukása után hazatérve, részt vett 
a Sir Georg Clerknek, az entente főmeg-
bizottjának kezdeményezésére 1919 no
vemberben megindult tárgyalásokon, 
amelyeknek célja egy koncentrációs ka
binet megalakítása volt s ekkor először is 
őt emlegették miniszterelnökként. Azon
ban akkor ezt a feldatot nem vállalta, 
mert még nem látta elérkezettnek az ide
jét nagy koncepciójú terveinek megvaló
sítására. A pártok közös megegyezésével 
Huszár Károly lett a miniszterelnök s ő 
a külügyminisztérium békeelőkészitő osz
tályában folytatta speciális misszióját. 
Az Erdélyre vonatkozó előterjesztéseket 
teljesen az ő vezetése mellett állították 
össze. Később az Apponyi Albert gróf el
nöklete alatt működő békeküldöttséggel, 
mint a kormány egyik főmegibizottja 
utazott Neuillybe, ahol igen értékes és 
nagy szolgálatokat tett hazájának. A 
béketárgyalásokról hazatérve, a román 
megszállás alól felszabadult Tiszántúl 
hajdúböszörményi kerületében pártonkí
vüli programmal képviselőnek jelölték, de 
a választáson Tasnádi Kovács Józseffel 
szemben kisebbségben maradt. 1920 jú
liusában Simonyi - Semadam Sándor 
kormányának lemondása után a kor
mányzó őt bízta meg, hogy a kis
gazda pártból, a Keresztény Nem
zeti Egyesülés Pártjából és a disz-
szidensek csoportjából alakítson egy
séges kormánypártot s válalljon kabinet-
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alakítást. Bethlen ekkor keresztül vit te a 
pártok egyesítését s ezzel megteremtet te 
vállalkozásának tárgyi alapját, vállalko
zása mégis személyi okokból meghiúsult 
és az uj kormány élére Teleki Pál gróf 
került. Néhány héttel később Emich 
Gusztáv volt kereskedelmi minisztert ber
lini követté nevezték ki s igy megürese
dett Hódmezővásárhely első kerületének 
mandátuma és a kerület ekkor őt küldte 
a nemzetgyűlésbe. Az első nemzetgyűlé
sen Bethlen István gróf nagyon keveset 
szerepelt, mert a Menekültügyi Hivatal , 
amelynek elnöke volt, egész munkaerejét 
igénybe vette. Teleki Pál gróf a koalíció 
élén csak nagy nehézségekkel tud ta vezet
ni az ügyeket s ezért az első alkalommal, 
- amely a Károly király első látogatása 

kapcsán kibocsátott hadiparancs körül 
támadt bonyodalommal adódott — 1921 
ápr. 13-án lemondott a miniszterelnök
ségről. Ekkor megint Bethlen Is tván 
gróf kapott megbízást kabinetalaki-
tásra. Okulva előbbi tapasztalatain, 
nem bocsátkozott tárgyalásokba a pár
tokkal, hanem a legrövidebb idő alat t 
megalakította kabinetjét, amelynek meg
lepetése az volt, hogy négy olyan tagja 
volt, akik nem voltak nemzetgyűlési kép
viselők. Ez a négy miniszter Hegedűs 
Lóránt, Bánffy Miklós gróf, Ráday Ge
deon gróf és Belitska Sándor volt. Az uj 
kormány április 19-én mutatkozott be a 
nemzetgyűlésen. Bethlen Is tván gróf, 
mint miniszterelnök első beszédében a 
teljes jogrend védelmét és a közszabadsá
gok fokozatos visszaállításának szüksé
gességét hirdette s kimondotta a min
denkitől régen várt jelszót: legyen vége 
a forradalmi szellemnek. A Ház eleinte 
tartózkodóan fogadta az uj kormány be
mutatkozását, de rövidesen kedvezőbbre 
fordult a hangulat, mert a kormány fel
szabadította a gabonaforgalmat s Hege
dűs Lóránt hires expozéjának szuggesz
tív hatása alatt a Ház gyors egymásután
ban a pénzügyi törvények egész soroza
tát intézte el. A Ház további tárgyalásain 
mindegyre kiütköztek a szenvedelmes 
hangok s a nyugodtan indult tanácskozá
sok közben a legváratlanabbul robbantak 
ki a legviharosabb jelenetek. Ezek a kö
rülmények nem voltak alkalmasak a kor
mány helyzetének megszilárdítására, az 
az egy azonban megállapítható volt, hogy 

a koalíció sokáig fenn nem ta r tha tó ak
kori formájában. Éles összecsapások tör
téntek szinte napról napra s ezeknek 
leggyakoribb szereplői Beniczky Ödön 
v. belügyminiszter, Fr iedr ich Is tván v. 
miniszterelnök, E reky Károly és mások 
voltak s egy e lmérgesedett affér követ
keztében Rakovszky Is tvánnak le is kel
lett mondania az elnöki tisztről. Ennek az 
ülésszaknak nevezetessége volt Hegedűs 
Lórántnak pénzügyi tervei összeomlása 
u tán elmondott drámai ha tású lemondó 
beszéde és Kövér Ib rah im Györgynek Ra
kovszky Is tván ellen a Ház nyíl t ülésén 
elkövetett merénylete. Bethlen Is tván 
gróf miniszterelnök Bánffy Miklós gróf 
külügyminiszterrel ezután résztvet t a 
Delia Tore t ta márk i olasz külügyminisz
te r kezdeményezésére létrejöt t velencei 
konferencián, mely a Nyuga tmagyaror 
szág kérdésében Ausztr iával k i tö r t vi
szályt volt h ivatva megoldani. Ezen a 
konferencián sikerült Schober osztrák 
kancellárral megegyezést létesíteni, 
amely szerint a magyar kormány lesze
reli a nyugatmagyarországi felkelést és 
Sopron város és környéke hovatar tozan-
dóságát népszavazás ut ján döntik el. A 
dec. 14—16-iki népszavazás Magyaror
szág j avá ra ü töt t ki és az entente-bi-
zottság 1921 dec. 31-én nagy ünnepségek 
között ad ta vissza a város t és környékét 
Magyarországnak. Ekkor t á rgya l t a ma
gyar kormány nemzetközi konferencián 
első izben egyenrangú félként, másfelől 
rés t ü tö t t a békeszerződések sér thete t len
ségén és sikerült az első békés lépést 
megtenni az integer Magyarország felé. 
Sikerét a külföldi közvélemény is. világ
raszólónak mondotta. Közben egyre erő-
sebb hullámokat ve te t t a belpolitikai élet
ben a királykérdés feszegetése. A kérdés 
nyugvópontra j u t t a t á s a céljából 1921 ok
tóber végén nagy beszédet mondott Pé
csett, azonban ugyanakkor a király, a 
kormány tud ta nélkül, másodszor is visz-
szatér t az országba. Bethlen Is tván gróf 
a külpolitikai helyzet kényszerítő ha tása 
alat t parancsot adott az ellenállásra a ki
rállyal érkező csapatokkal szemben s vé
gül is a kormány kénytelen volt a k i rá ly t 
kiadni az ententenak. A Habsburg-ház 
detronizálásáról szóló javaslat törvénybe
ik ta tása u tán beadta lemondását, a kor
mányzó azt el is fogadta, de újból őt 
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bizta meg kormányalakítással. Az uj 
kormányban mindössze néhány személyi 
változás történt s ekkor vette át Kállay 
Tibor a pénzügyi tárcát. A budaörsi ese
mények után Apponyi Albert és And-
rássy Gyula gróf élesen szembefordultak 
Bethlennel, ugy hogy attól kezdve a nem
zetgyűlésben nyugodt munkát folytatni 
nem lehetett s ezért kellett a miniszter
elnök által benyújtott választójogi javas
latot is rendeleti utón életbeléptetni. Köz
ben még az első nemzetgyűlés végén meg
alapította a Keresztény Kisgazda, Föld-
míves és Polgári Pártot. Az uj párt a 
nemzetgyűlési választásokon óriási si
kert aratott s nagy többséggel került be 
a parlamentbe. Bethlen István gróf ek
kor rekonstruálta kormányát s a király
kérdés teljes kikapcsolásával elsősorban 
az egyre sulyosodó gazdasági helyzet 
romlásának igyekezett gátat vetni. A 
kormány uj tagjai voltak: Rakovszky 
Iván (belügy), Daruváry Géza (igazság
ügy, később külügy), nagyatádi Szabó 
István (földmivelésügy) és Walkó Lajos 
(kereskedelemügy). A romló korona s 
a vele kapcsolatos szociális problémák né
hány provizórikus rendelkezést tettek 
szükségessé, de egészséges, átfogó gaz
dasági rekonstrukcióról akkori külpoliti
kai elszigeteltségünkben, főként pedig a 
jóvátételi kérdés veszélye miatt, egyelőre 
szó sem lehetett, bár a kormány hosszú 
idő óta fáradozott az akadályok elhárítá
sán. Belpolitikai tekintetben súlyosbí
totta a helyzetet az amúgy is egyre nö
vekvő szociális követelések mellett a 
földreform ki nem elégítő haladása. Az 
inflációs politika, valamint a valorizálat-
lan állami hitelek miatt 1923 nyarán az 
egységespárt fajvédőcsoportja ellenzékbe 
ment s a szélső baloldal harca is egyre fo
kozódott, egyes esetekben egészen az 
obstrukcióig. Bethlen István gróf minisz
terelnök 1923 ápr. 30-án Kállay Tibor 
pénzügyminiszterrel külföldre utazott, 
hogy rekonstrukciós tervének előfeltéte
leit megteremtse. Először Parisba men
tek, ahol megtette előterjesztését a jóvá
tételi bizottság előtt. Kérése az volt, hogy 
a bizottság ideiglenesen függessze fel a 
jóvátételi követelések javára a trianoni 
szerződésben zálogul lekötött állami jöve
delmek közül azokat, amelyek egy kül
földi köcsön biztosításául lekötendők vol

nának. Máj. 7-én Bethlen Parisból Lon
donba utazott, ahol behatóan tájékoztatta 
Baldwin pénzügyminisztert Magyaror
szág pénzügyi helyzetéről és hosszasan 
tanácskozott Curzon lord külügyminisz
terrel, Crewe államtitkárral, Rothschild 
lorddal és több vezető pénzügyi szakem
berrel. Ε tárgyalásokon Bethlennek si
került megnyernie tervei számára az an
gol kormány hozzájárulását. Londonból 
Parisba utaztak Kállayval, ahol Salvago 
Raggi nagykövettel, Olaszország képvise
lőjével tanácskoztak s ezután Bethlen 
István gróf elutazott Rómábia. Itt az 
olasz kormány vendége volt és alkalma 
nyílott Mussolinit és De Sfcefani pénz
ügyminisztert Magyarország helyzetéről 
a legteljesebb részletességgel tájékoz
tatni. Az a szívélyes viszony, mely ma 
Olaszország és Magyarország között 
fennáll, ezekben a napokban keletkezett. 
A kormány munkáját tehát siker koro
názta. Bethlen István grófnak sikerült 
olyan külpolitikai légkört teremtenie, 
hogy egyfelől a jóvátételi bizottság bele
ment a jóvátétel kérdésének húsz évre 
való elodázásába, másfelől a népszövet
ségi kölcsön és szanálási programm ré
vén megnyílt a lehetősége a nagyarányú 
gazdasági rekonstrukciónak. A szaná
lási törvényjavaslatok csoportját meg- ' 
hosszabbított parlamenti üléseken rövi
desen megszavazta a nemzetgyűlés, a 
külföldi és belföldi kölcsönakció rendkí
vüli sikerrel fejeződött be s megalakul
hatott a Nemzeti Bank is, ami egyúttal 
a bankóprés megszüntetését jelentette. A 
népszövetség főbiztosa, mr. Jeremiah 
Smith, máj. 1-én Budapestre érkezett s 
megkezdte tevékenységét. A Nemzeti • 
Bank máj. 24-én alakult meg, a népszö
vetségi kölcsönt július elején többszörö
sen túljegyezték: a rekonstrukció nagy 
müve tehát megkezdődött. Bethlen István 
gróf rengeteg akadály legyőzése után va
lóságra váltotta nagyszabású igéretét és 
tervét. A szanálás tervszerű munkáját 
azonban nem egy ízben akasztotta meg 
az ellenzék egy részének zavart keverő 
politikája, ami végül is szükségessé tette 
a házszabályok módosítását. A házsza-
bályrevizió bizottsági és plenáris tárgya
lásáról csekélv kivétellel az egész ellen
zék távol maradt, talán legfőképpen azért, 
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mert a Ház nov. 24-én tartott üléséről az 
elnök a vele szemben tanúsított renitencia 
és zavarokozás miatt egy csomó ellen
zéki képviselőt a parlamenti őrséggel 
távolittatott el a Házból és a men
telmi bizottság a renitens képviselő
ket 15—22 ülésből ki is zárta s az 
ellenzék ezt ugy fogta fel, mintha a 
kormány a revízióval szemben tervezett 
ellenállást akarta volna letörni. Mikor a 
demokratikus ellenzéki blokk megindo
kolta a Házban, hogy miért vállal szoli
daritást a megrendszabályozott képvise
lőkkel, Bethlen kimutatta az ellene emelt 
vádak tarthatalanságát és kijelentette, 
hogy el van szánva arra, hogy tovább ha
ladjon a jogrend és a konszolidáció ut
ján s a házszabályreviziót törekvése hat
hatós eszközének tekinti. A gazdasági 
talpraállitást szolgáló alapvető törvények 
megalkotása után a külföldi • államok 
egész sorával sikerült kereskedelmi meg
állapodást kötni s a forgalom megindu
lásával s az államháztartás deficitmen
tessé tételével immár a tisztviselő
kérdés és a beruházás megoldására 
kerülhetett a sor. Ezzel párhuzamo
san egyes alkotmányjogi kérdések is 
az előkészítés stádiumába jutottak: igy 
a választójogról, valamint a felsőházról 
szóló javaslat. Ugyanekkor keresztülvit
ték az Országos Takarékossági Bizottság 
javaslatai alapján a takarékosság elvét 
az egész állami életben s megindultak a 
tárgyalások az utódállamokkal a nyugdi
jasok ellátása, valamint kereskedelmi 
szerződések kötése ügyében. Mindezeket 
a munkákat erősen visszavetette a frank
hamisítás kapcsán kifejlődött hosszú 
parlamenti harc, melynek során súlyos 
támadások érték személyében is Beth
lent. S bár ennek visszhangjaként a kül
földön is gondoskodás történt nehézsé
gek támasztásáról, a Nemzetek Szövet
sége az ötödféléves szanálási időszak le
teltével mégis programmszerüen meg
szüntette a pénzügyi ellenőrzést, amivel 
a szanálás súlyos terheket követelő mun
kájának első periódusa lezáródott. A kor
mány ekkor a magánháztartások talpra-
állitását és a többtermelés előmozdítását 
tűzte ki feladatául, sikeres tárgyalásokat 
kezdett a városok kölcsöne és a beruhá
zások keresztülvitele érdekében. Ugyan
ekkor letárgyalta a parlament a pengőről 

szóló javaslatot, valamint a választójogi 
és felsőházi javaslatokat. 1926 októberé
ben a Kúria is jogerős Ítéletet hozott a 
frankügyben, mely teljesen tisztázta a 
kormány szerepét. Bethlen István gróf 
ekkor, bár a nemzetgyűlés már a tavasz-
szal bizalmat szavazott neki ez ügy kap
csán, lemondott. A kormányzó a lemon
dást nem fogadta el, hanem bizalmáról 
biztosította, mire Bethlen rekonstruálta 
kormányát s a felsőházi javaslat letár
gyalása után, amelynek megalkotásával a 
nemzet visszatért az alkotmányos kétka
marás rendszerhez, feloszlott a nemzet
gyűlés. Érdemeiért a kormányzó 1924 
augusztus 27-én a Magyar Érdemkereszt 
nagykeresztjével tüntette ki és sikerei
nek elismeréseképen, valamint a frank
ügyben őt ért támadások kapcsán a nem
zet az elégtétel és elismerés számos jelé
vel halmozta el. A szegedi egyetem még 
1922-ben díszdoktorává választotta meg, 
azóta pedig több mint 300 város, illetve 
község választotta díszpolgárává. 1923-
ban a pápa a IX. Pius-rend nagykereszt
jével tüntette ki. Különösen impozánsan 
nyilatkozott meg mellette a nemzeti tár
sadalom és a külföld rokonszenve, mikor 
Genfben egy emigráns részéről inzultus 
érte. Az uj országgyűlési választásokon 
hatalmás diadalt aratott a miniszterel
nök politikája: a mandátumok 79 száza
lékát a kormányt támogató pártok nyer
ték el. Bethlen István grófot Szécsény-
ben egyhangúan, Debrecenben pedig 
lajstromos választással választották kép
viselővé. A debreceni győzelmet olyan ér
tékesnek tekintette, hogy ezt a mandátu
mot tartotta meg. Az uj országgyűlés 
1927 jan. 28-án nyilt meg a hagyomá
nyos fénnyel és pompával. Ez év áprili
sában Bethlen István gróf Rómába uta
zott, ahol barátsági és döntőbírósági 
szerződést kötött Olaszországgal és elvi 
megállapodásra jutott Mussolinivei a 
fiumei kikötő dolgában is. Bethlen római 
fogadtatásának bensősége napokig fog
lalkoztatta az európai politikai világot, 
amely még sokáig azoknak a rendkívüli 
jelentőségű pohárköszöntőknek hatása 
alatt állott, amelyeket Bethlen és Musso
lini az olasz kormánynak Bethlen tiszte
letére rendezett estélyen váltottak. A 
szerződés megkötése különben forduló
pontot jelentett az ország ujabb történe-
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tében, mert Magyarország ezzel kilépett 
addigi külpolitikai izoláltságából, amely
be a békeszerződés és a kisentente ellen
séges indulata kényszeritette és újra szá
mottevő faktor lett az európai politiká
ban. Bethlen István gróf miniszterelnök 
ezúttal is a diplomácia művészének bizo
nyult, aminthogy ezt igazolja a Lengyel
országgal és Spanyolországgal kötött ba
rátsági és döntőbírósági szerződés s 
1929 tavaszán a francia politika irányi
tóinál elért nagy sikere, amelynek első 
eredménye már is megnyilvánult abban, 
hogy a francia kormányhoz közel álló la
pok, is barátsággal és megértéssel fog
lalkoztak Magyarország kérdésével. Bent 
az országban az utóbbi idők egyik legna
gyobb sikerét Bethlen István gróf a hő
sök emlékmüvének leleplezésekor (1929 
máj. 26.) tartott beszédével aratta, 
amelyben megszólaltatta a magyar nem
zet lelkében élő törhetetlen hitet, hogy a 
trianoni igazságtalanságot meg kell 
szüntetnie az örök Igazságnak s akkor 
újra feltámad az ezeréves Magyarország. 
Bethlen beszédét a kisentente erőszakos 
indokolással sérelmezte s ezért budapesti 
követeik utján tiltakozásukat jelentették 
be. A tiltakozásra adott válaszban a kor
mány rámutatott arra, hogy Magyaror
szág sohasem mondott le a revízió szük
ségességének hangoztatásáról s ennek el
érésére törekedett és törekszik mindig, de 
békés eszközökkel. A kisentente állásfog
lalására az egész ország megmozdult s 
pártkülönbség nélkül mindenki Bethlen 
mögé állott, amit a törvényhozás mindkét 
házában kifejezésre is juttattak. Mikor 
pedig ezt a kérdést a román kamarában 
is szóvátették, Bethlen a felsőházban a 
költségvetési vita befejezésekor tartott 
nagy beszédében válaszolt a román kül
ügyminiszter kijelentéseire. Bethlen Ist
ván gróf nyolc esztendei miniszterelnök
sége alatt az ország talpraállitása érde
kében elvégzett nagy munkásságával és 
alkotásaival örök időkre hálára kötelezte 
nemzetét. 

Bethlen József gróf, volt országgyű
lési képviselő. 1871 ápr. 26-án született; 
legifjabb fia Bethlen Géza grófnak, Tor-
daaranyos megye volt főispánjának. Ta
nulmányainak elvégzése után mezőségi 
birtokán gazdálkodott. 1910-ben a ma-
rosludasi kerület a nemzeti munkapárt 

programmja alapján választotta képvise
lőjévé. 

Bethlen Pál gróf dr. (bethleni), a 
felsőház tagja. 1883 szept. 11-én szüle
tett Drágban, Szolnokdoboka megyében. 
Jogi tanulmányait Kolozsvárott és több 

külföldi egyetemen.vé
gezte. 1906-ban avatták 
a jogi tudományok 
doktorává. Mint egye
temi hallgató és ügy
védjelölt az egyetemi 
ifjúság egyik vezetője 
volt. Önkéntesi évének 
leszolgálása után ügy
védi vizsgát tett, majd 

hosszabb külföldi útra ment. Hazatérve, 
ügyvédi irodát nyitott. 27 éves korában, 

. 1910-ben a bethleni kerület munkapárti 
programmal megválasztotta országgyű
lési képviselőjének. A Ház egyik kor
jegyzője volt. A háború kitörésekor be
vonult huszárezredéhez s az olasz és 
szerb harctéren teljesített szolgálatot. 
Az összeomlás után visszavonult a poli
tikai élettől, ügyvédi hivatásának szen
telte idejét és gazdálkodott. Az örökös-
jogu főrendi családok választották be a 
felsőházba, melynek egyik kor jegyzője-
volt, majd jegyzője lett. 

Bezerédj István dr. (bezerédi), a 
felsőház tagja. 1866 febr. 22-én szüle
tett Budapesten. Középiskoláit és az 
egyetemet is Budapesten végezte s itt 
avatták jogtudományi doktorrá. 1888-
ban Vasmegye szolgálatába állott mint 
tiszteletbeli aljegyző. 1901-ben alispánná 
választották meg, 1906-ban Vas várme
gye főispánjává nevezték ki. Több kül
földi nyelvet beszél tökéletesen és hosz-
szabb tanulmányutakat tett Európa kü
lönböző államaiban. Vasvármegye tör
vényhatósága küldötte be a felsőházba. 

Bikádi Antal, volt országgyűlési kép
viselő. 1861-ben született Orosházán. Kö
zépiskolái elvégzése után jogot hallga
tott, majd ügyvédi oklevelet szerzett és 
Orosházán ügyvédi irodát nyitott. 1898-
ban az orosházai kerület függetlenségi-
és 48-as pártjának egyik vezetője lett, 
s később pártelnöknek is megválasztot
ták. 1910-ben több sikertelen próbálko
zás után végre elnyerte az orosházai ke
rület mandátumát. 



Biró Pál dr. 55 Bizony Ákos 

Biró Pál dr. (hámori), országgyűlési 
képviselő. 1881-ben született Budapes
ten. Középiskoláit Budapesten végezte, 
itt hallgatott jogot is, majd a berlini 

és freiburgi egyete
men folytatta tanul

mányait. 1902-ben 
avatták doktorrá, 1903-
ban a Rimamurányi és 

Salgótarjáni Vasmű 
szolgálatába lépett, ki
lenc évvel később e 
részvénytársaság igaz
gatója, 1917-ben pedig 

vezérigazgatója lett. 1912-ben mint a 
magyar vasipar reprezentánsa vett 
részt a brüsszeli konferencián. Jelen
tős munkát végzett annak idején a bé
kedelegációban, amelynek ipari szak
értője volt. Igen sok vállalat és rész
vénytársaság -vezetője. Közgazdasági 
téren kifejtett munkássága elismeré
séül 1922-ben kereskedelmi főtanácsosi 
cimet kapott. A második nemzetgyűlé
sen az ózdi kerületet képviselte, az uj 
országgyűlésbe is régi kerülete küldötte 
be képviselőjéül. 

Biró Zsigmond, felsőházi póttag. 1850 
máj. 1-én született Szentmártonkátán. 
Budapesten végezte gimnáziumi és jogi 
tanulmányait s itt tette le az ügyvédi 
vizsgát is. Tanuimányai befejezése után 
a Pesti Hazai Első Takarékpénztár 
szolgálatába lépett, ahol gyorsan ha
ladt előre és már 1889-ben az intézet 
igazgatója lett, később az intézet alel
nökévé, majd 1929-ben elnökévé válasz
tották meg. Résztvett annak idején 
Károlyi Sándor gróf vezetése mellett a 
szövetkezeti mozgalomban s ez eszmé
nek ma is lelkes harcosa. 1911 óta ud
vari tanácsos. Pest vármegye törvény
hatósága választotta meg felsőházi pót
tagnak. 

Birtha József, volt nemzetgyűlési kép
viselő. 1877-ben született a szabolcs
megyei Ör községben. Középiskoláit a 
nyíregyházai ref. főgimnáziumban, a 
teológiát Debrecenben végezte, majd 
Utrechtben, Berlinben és Heidelberg
ben folytatta tanulmányait. Hazajőve 
a kolozsvári ref. főgimnáziumban vá
lasztották meg tanárnak, két év múlva 
pedig Lévára került lelkésznek. A fel

vidéki ellenállás egyik főmozgatója 
volt, miért a csehek internálták is. Ké
sőbb kiszabadult és Budapestre mene
kült. Az első nemzetgyűlési választá
son a nyírbátori kerület mandátumát 
nyerte el a kereszténypárt programm-
jával. 

Bissingen-Nippenburg Ernő gróf, volt 
főrendiházi tag. 1854 okt. 29-én szüle
tett a krassószörénymegyei Jám köz
ségben. Tanulmányai elvégzése után 

nem sokkal, már a poli
tikai küzdőtérre lépett 
s mint fiatal ember is 
jelentékeny szerepet 
vitt a krassómegyei 
közéletben. Állandóan 
a nemzetiségi izgatók 
ellen küzdött. 1887-ig 
három országgyűlési 
cikluson át képviselte 

előbb a szászkai, később a lugosi kerü
letet. 1893 óta a főrendiház tagja volt 
1917. január 16-án bekövetkezett ha
láláig. 

Bittner János, a felsőház tagja. 1867-
ben született Nagyapponyban. Iskolái 
elvégzése után kitanulta a hentes- és 
mészárosipart, majd hosszabb tanul

mányutat tett Európa 
különböző államaiban 
s' azután Budapesten 
mint mészáros és hen
tes-nagyiparos kez
dett szerepet vinni. A 
budapesti kereskedel
mi és iparkamara éle
tében is tevékeny részt 
vesz. 1921 szept. 2-án 

a kamara alelnökévé is választották. 
Az Országos Iparegyesület igazgató
sági tagja, a budapesti hentesipartes
tület elnöke. A főváros törvényhatósági 
bizottságának már 1903-ban tagja lett, 
később ismételten bizottsági taggá vá
lasztották s a közgyűléseken sokat sze
repelt. 1924-ben megkapta a kormány
főtanácsosi cimet. A kivándorlási ta
nács tagja. A budapesti kereskedelmi és 
iparkamara részéről választották meg a 
felsőház tagjának. 

Bizony Ákos (papi), volt országgyű
lési képviselő. 1846 nov. 25-én született 
Kecskeméten. Gimnáziumi tanulmányait 
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Kassán és Eperjesen végezte, jogot a 
budapesti egyetemen 
hallgatott. Az ügyvé
di vizsga letétele után 
ügyvédi irodát nyitott, 
de már korán bekap
csolódott a politikai 
életbe. Több cikluson 
keresztül volt Miskolc 
város képviselője. A 
háború alatt nem tar

totta helyénvalónak azt, hogy a képvi
selők felvegyék tiszteletdijukat, ezért ő 
a részére kiutalt összegeket Miskolc 
város szegényeinek adta. A forrada
lomkor nem vállalt semmiféle megbí
zást, hanem visszavonult birtokára és 
távol tartotta magát minden nyil
vános szerepléstől. A kommün után 
sem vállalt politikai szerepet. Borsod 
vármegye életében azért fáradhatatlan 
munkásságával állandóan vezető szere
pet játszott. A miskolci ügyvédi kama
rának elnöke volt. Meghalt 1922 jul. 
27-én. 

Blaha Sándor dr., h. államtitkár. 
1875-ben született Budapesten. Gimná
ziumi és egyetemi tanulmányait is itt 
végezte. 1897-ben Zalavármegye szolgá

latába lépett, 1903-ban 
nevezték ki a belügymi
nisztériumba, ahol a 
vármegyei osztályban 
működött, előbb mint 
előadó, később mint az 
osztály főnöke. 1922-
ben a törvényelőkészítő 
osztály főnöke lett, 
ezenkívül a községi osz

tály vezetője is. A Brüsszelben és Pa
risban tartott nemzetközi közigazgatási 
kongresszusokon a magyar csoportot ő 
vezette. Választott biró volt a Magyar
ország és Románia között a trianoni 
szerződés által kettészakított vármegyék, 
városok és községek vagyoni ügyeinek 
rendezésére vonatkozó egyezség végre
hajtásánál. Ez alkalommal a Parisban 
megtartott tárgyaláson a román válasz
tott bíróval előnyös egyezséget kötött, 
amely kárpótlás címén mintegy 3000 
hold földet és 240.000 dollárt juttatott 
a magyar államnak. A háború alatt hu
szárszázadosi rangig emelkedett. Érde
mei elismeréséül több kitüntetésben volt 

része s legutóbb magas kitüntetést ka
pott a közigazgatási reform törvényé
nek előkészítése körül kifejtett munkás
ságáért. 

Blahó Pál, volt országgyűlési képvi
selő. 1864-ben született. Középiskolai ta
nulmányainak elvégzése után orvostan
hallgató lett s orvostudori oklevelet szer
zett, majd Szakolcán működött mint gya
korló orvos. 1906-ban választotta Mor
vaszentjános kerülete először képviselő
jévé tót nemzetiségi programmal. 1910-
ben újból elnyerte régi kerülete mandá
tumát. 

Blanár Béla, volt országgyűlési kép
viselő. 1867 aug. 24-én született Kassán. 
Tanulmányait szülővárosában és Buda
pesten végezte s itt szerzett ügyvédi ok
levelet is. 1891-ben nyitott ügyvédi iro
dát Kassán, három év múlva pedig nyil
vános rendkívüli tanár lett a kassai jog
akadémián. 1906-ban Kassa város meg
bízásából II. Rákóczi Ferencnek és buj
dosó társainak hamvait kisérte Orsová-
tól a fejedelmi székvárosig. 1910-ben 
Kassa város mandátumát nyerte el mun
kapárti programmal. 

Blankenstein Pál gróf, volt főrendi
házi tag. 1868 jun. 6-án született Bat-
telauban, Morvaországban, mint néhai 
Károly gróf és Hohenlohe-Langenburg 
Konstanca hercegnő fia. Cs. és kir. ka
marás. 1900-ban vette nőül Salzburgban 
Esterházy Mária grófnőt s házasságuk
ból öt gyermekük született. A főrendi
házba szóló királyi meghívólevelet 1903-
ban eszközölte ki. 

Bleyer Jakab dr., volt miniszter, or
szággyűlési képviselő. 1874 jan. 25-én 
született Dunacséb községben, Bácsbod-
rog vármegyében. Egyetemi tanulmá

nyait a müncheni, lip
csei és a budapesti 
egyetemeri végezte s itt 
szerezte meg a jogi- és 
államtudományi dokto
rátust is. Igen nagy 
munkásságot fejtett ki 
irodalmi téren. 1908-
ban a kolozsvári egye
tem rendes tanára lett, 

1911-ben a budapesti egyetem hivtameg 
a német nyelv és irodalmi tanszékre s 
azóta itt működik. Friedrich Istvánnal 
és Csilléri Andrással együtt részt vett 
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az ellenforradalomban és mint a nem
zeti kisebbségek minisztere, tagja volt 
a Friedrich-, Huszár-, Simonyi-Sema-
dam- és az első Teleki-kormánynak. Az 
első nemzetgyűlésben a szentgotthárdi 
kerületet képviselte a keresztény nem
zeti egyesülés pártjának programmjávai. 
A Magyar Tudományos Akadémia leve
lező tagja. Ő alkotta meg a „Magyaror
szági Német Népmüvelődési Egyesü-
let"-et, melynek ügyvezető alelnöke. Ala
pitója és kiadója a „Sonntagsblatt" cimü 
politikai hetilapnak. Az országgyűlési 
választások során a villányi kerület vá
lasztotta meg egységespárti programmal. 

Bodó János (diósadi), országgyűlési 
képviselő. 1886-ban született Töröktopo
lyán, Torontál megyében. A nagyváradi 
hadapródiskola elvégzése után 16 évig 

mint tényleges honvéd
tiszt szolgált a volt 5. 
honvédgyalogezrednél. 
1921-ben őrnagyi rang
gal nyugdíjba ment. Be
utazta Ausztriát, Né
metországot, Lengyel
es Olaszországot. A há
ború alatt harctéri szol
gálatot teljesített és 

több kitüntetést kapott. Katonai pályája 
alatt tudományos irodalmi munkásságot < 
fejtett ki. Számos szakfolyóiratnak ál
landó munkatársa volt, több könyvet is 
írt, igy „Nemzetközi jogok a háborúban", 
„Kémkedés békében és háborúban", „A 
világháború és a hadijog", „Erősödjünk". 
A „Levente" cimü folyóirat megalapí
tója. Mintegy ezer levente egyesület meg
alakításában vett részt. Szőreg község 
érdemei elismeréséül az épülő uj falu
részt „Bodó-telep"-nek nevezte el. Ügy
vezető igazgatója a Faluszövetségnek, 
melynek szervezési munkálataiban tevé
keny részt vett. Mindkét nemzetgyűlés
nek tagja, a másodiknak jegyzője is 
volt. A törökkanizsai kerületet képvi
selte. Az országgyűlésbe is régi kerülete 
küldötte be. 

Bodor György, volt nemzetgyűlési 
képviselő, 1855 márc. 28-án született 
Dunaföldváron. Elemi iskolái elvégzése 
után szülőfalujában gazdálkodott, majd 
a 7-es huszároknál szolgálta le katonai 
éveit. Részt vett a boszniai hadjáratban. 

Az első nemzetgyűlésen a paksi kerületet 
képviselte kisgazdapárti programmal. 

Bódy Tivadar dr. (losonci), a felsőház 
tagja. 1868 jun. 2-án született Budapes
ten. Egyetemi tanulmányait Budapesten 
fejezte be 1891-ben, amikor jog- és ál-
lamtudori oklevelet szerzett. 1886-ban, 
mint joghallgató a főváros szolgálatába 
lépett, ahol később tanácsnokká, alpol
gármesterré, majd 1918-ban polgármes
terré választották. 1920 októberében, 
több mint 35 évi munkásság után kérte 
nyugdíjaztatását. Azalatt a három és fél 
évtized alatt, amelyet Budapest szolgá
latában eltöltött, sokoldalú tevékenységet 
fejtett ki. Mint a pénzügyi osztály veze
tőjének nagy érdeme volt a főváros pénz
ügyeinek gyökeres rendezésében. A köz-
építési/ügyosztály élçn eltöltött eszten
dőihez fűződik a káposztásmegyeri víz
müvek építkezésének befejezése, a víz
szolgáltatásról és a közterületek burko
lásáról szóló szabályrendeletek elkészí
tése. Nagy része van a lakásépítési pro
gramm megvalósításában, továbbá az Ál
latkert, az Artézi- és Szent Gellért-für
dők megépítésében. A legválságosabb 
időben lett az ország fővárosának polgár
mesterévé és emberfölötti munkájának 
érdeme az, hogy a főváros közigazgatása 
a forradalmak utáni időkben meglehető
sen gyorsan tért vissza a rendes kerék
vágásba. Mint alpolgármester, illetve 
polgármester, legfőbb irányitója volt a 
budapesti villamos városi vasútnak, 
amelyeknek a polgármesterségtől való 
megválása után vezérigazgatója lett. El
nöke volt a Magyar Városok Országos 
Kongresszusának, tagja à Közélelmezési 
Tanácsnak és a Haditermény Rt. igaz
gatóságának, így a legínségesebb idők
ben élénk részt vett Budapest és az egész 
ország élelmezésének irányításában. 
Hosszú közéleti pályáján többször része
sült legfelsőbb elismerésben. 1912-ben 
buzgó és sikeres szolgálatainak elismeré
séül a király a magyar nemességet ado
mányozta számára a „losonci" előnévvel. 
1916-ban a m. kir. udvari tanácsosi cí
met kapta. Polgármesterségétől való 
megválása óta főleg közgazdasági kér
désekkel foglalkozik. Számos nagy válla
lat vezetője és igazgatósági tagja. Buda
pest székesfőváros törvényhatósági bi
zottsága küldötte be a felsőházba. 
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Bogya János dr. (rudaij, országgyű
lési képviselő. 1880 szept. 19-én született 
Breznóbányán. Középiskoláinak elvég
zése után a budapesti, strasszburgi, ber

lini és kolozsvári tudo-
j m á n y e g y e t e m jogi és 

államtudományi fakul
tását hallgatta és Ko
lozsvárott avatták a jog 
és államtudományok 
doktorává. A bécsi kon
zuli akadémián a kon
zuli oklevelet szerezte 
meg. 1905-ben az egye

tem elvégzése után hosszabb külföldi ta
nulmányútra ment és bejárta egész 
Európát, Észak- és Délamerikát. 1910-
ben, a konzuli akadémia elvégzése után 
velencei konzullá nevezték ki. Egyideig, 
mint konzul a bécsi külügyminisztérium
ba volt beosztva, azután pedig Jassyban, 
Zürichben, Berlinben, Brémában volt 
konzul. Az ellenforradalom idején Sze
geden volt és innen jött fel Budapestre 
a nemzeti hadsereggel. Számos politikai 
és diplomáciai cikket irt hírlapokba és 
folyóiratokba. A második nemzetgyű
lésbe a tatai kerület választotta meg le
gitimista ellenzéki programmal. 1924-
ben belépett az egységespártba és most 
egységespárti programmal lépett fel Ta
tán. A Házban többször felszólalt s kü
lönösen külpolitikai fejtegetései keltettek 
nagy érdeklődést. Nagy ápolója a ma
gyar-olasz kapcsolatok kimélyitésének, 
ezért az olasz kormány 1925-ben a királyi 
olasz lovagrend parancsnoki keresztjével 
tüntette ki. 

Bohn József, országgyűlési pótkép
viselő. 1873 aug. 18-án született Buda
pesten. Négy reáliskola elvégzése után 
kertészeti pályára lépett. Budapesten 
szerzett képesítést s azután tanulmá
nyai továbbfolytatására külföldre ment. 
Előbb a schönbrunni császári kastély 
kertészetében tanult, majd Erfurth, 
Hamburg, Berlin, Drezda, Lipcse és 
Köln városaiban munkálkodott. Haza
térve, évekig volt főkertész Temesvá
ron, Kolozsvárott és Nagyváradon, 
majd a boszniai Plevljében, mint a ka
tonai dandárfőparancsnokság főkertésze 
működött. 1897-ben Budapesten önálló 
virágüzletet nyitott s a kereskedő-világ
ban vezető pozíciót vívott ki magának. 

1926 decemberében egységespárti pro
grammal a budapesti déli kerület pót
képviselője lett. 

Bohus Lajos báró (világosi), volt fő
rendiházi tag. 1862 febr. 8-án született 
Aradon. Tanulmányai elvégzése után bir
tokain gazdálkodott. Családja 1896-ban 
kapta a bárói címet és ezzel együtt az 
örökös főrendiházi tagságot. Atyja ha
lála után 1905-ben eszközölte ki a főren
diházba szóló királyi meghívó levelet s 
itt működött haláláig. 

Bolgár Ferenc, volt országgyűlési 
képviselő. 1852-ben született Márama-
rosszigeten. Katonai iskolába jár t s a 
bécsi hadmérnökkari akadémiát végezte. 
1877—1880-ig a mérnökkari törzshöz 
volt beosztva s a péterváradi és buda
pesti katonai építészeti igazgatóságnál 
működött. 1881-ben tisztirangját to
vábbra is megtartva, kilépett a tényle
ges szolgálatból és Bécsben a Wehr-
zeitungot, majd a Militärzeitungot szer
kesztette. 1884-ben egy cikke miatt 
Schleyer alezredessel párbajt vivott, 
melyben ellenfelét agyonlőtte. Miután 
szabadságolt állományban volt, esküdt
szék elé állították, de a bécsi esküdtek 
egyhangúlag felmentették. Ekkor hosz-
szabb külföldi tartózkodás után áttette 
lakóhelyét Budapestre és 1885-ben meg
alapította a Katonai Lapok-at. Még 
mint hadnagy adta ki 1880-ban Párbaj
kódexét, amely igen sok kiadást ért meg 
és mindig irányadónak tekintették. 
1889-ben a Budapester Tagblatt tulaj
donosa és főszerkesztője lett. 1887-ben 
a kismartoni kerületben nemzetipárti 
programmal képviselővé választották és 
hét cikluson át képviselte e kerületet. 
1905-ben a képviselőház alelnökévé vá
lasztották. A Wekerle-kormány megala
kulása után a honvédelmi minisztérium 
államtitkárának nevezték ki, mely ál
lásból a kormány lemondásakor ő is tá
vozott. 1908-ban nyerte el a belső tit
kos tanácsosi méltóságot. Meghalt 
Budapesten 1923 máj. 23-án. 

Bolza Géza gróf, volt főrendiházi tag. 
1857 aug. 27-én született Szarvason. Po
zsonyban végezte a hadapródiskolát, 
majd a 4. huszárezredben szolgált. Csáky 
Albin grófnak a főrendiház elnökévé tör
tént kinevezése után Szarvas város őt 
küldötte szabadelvüpárti programmal a 
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képviselőházba, amelynek 1901-ig tagja 
volt. 

Bolza József gróf, volt főrendiházi 
tag. 1853 jan. 6-án született Szarvason. 
Középiskolai tanulmányai elvégzése 
után önkéntesi évét szolgálta le, majd 
a hohenheimi gazdasági akadémiát vé
gezte. 1878-ban résztvett Bosznia és 
Hercegovina megszállásában, azután 
birtokain gazdálkodott. 

Bolza Pál gróf, volt főrendiházi tag. 
1861 aug. 18-án született Tiszakürtön. 
Tanulmányai elvégzése után katonai pá
lyára lépett s mint tiszt a 2-es honvéd
huszárezredben szolgált. Nemsokára 
azonban otthagyta a katonaságot és bir
tokán gazdálkodott. 1895-ben vette nőül 
Vigyázó Alexandrine grófnőt. 

Borbély György (roffi), a felsőház 
tagja. 1875 mára 29-én született Tisza-
roffon. Középiskolái elvégzése után a 
bécsi és budapesti egyetemen jogot hall

gatott, majd a buda
pesti kereskedelmi aka
démia szaktanfolyamát 
végezte. 1897-ben szol-
gabiróvá választották 
Jász - Nagykun - Szol
nok vármegyében. 1901-
ben képviselővé válasz
totta a törökszentmik
lósi kerület. 1906-ban 

visszatért megyéjéhez s a tiszai közép
járás főszolgabírója lett. A forradalmai-
idején üldözőbe vették s a kommunisták 
börtönbe vetették. Fogságából kiszaba
dulva, résztvett a szolnoki ellenforrada
lomban. A vörösuralom bukása óta tisza-
derzsi birtokán gazdálkodik. Cs. és kir. 
kamarás. A felsőházba Jász-Nagykun-
Szolnok vármegye törvényhatósága kül
dötte be. 

Borbély Lajos, volt országgyűlési 
képviselő. 1843-ban született. Középis
koláit Selmecbányán végezte, azután az 
ottani bányászati akadémiát és a cseh
országi przibrami bányászati és kohá
szati főiskolát látogatta. Tanulmányai 
befejezése után állami szolgálatba lépett 
és mint fiatal mérnök részt vett a diós
győri vasgyár építésében. Ezután néhány 
évet külföldön töltött el. 1872-ben visz-
szatért Magyarországba és a salgótarjáni 
vasmű-társaság igazgatója lett. Amikor 
1880-ban a salgótarjáni és a rimamu

rányi müveket egyesitették, a társaság
nak műszaki vezérigazgatója lett. 1910-
ben a dédesdi kerület nemzeti munka
párti programmal képviselővé válasz
totta. 1913-ban az ózdi Martin-Acélmű 
üzemet koncentrálta s ezzel a magyar 
vastechnikai üzemet magasra fejlesz
tette. Meghalt 1923 okt. 29-én. 

Borbély-Maczky Emil vitéz, ország
gyűlési képviselő. 1887-ben született He
vesen. Középiskoláit Nagyváradon vé
gezte a honvéd-huszár hadapród iskolá

ban. A Károlyi-forra
dalomig katonai szolgá
latot teljesített,. majd 
mint honvéd-huszár-
százados nyugdíjba 
ment s azóta bótai bir
tokán gazdálkodik. Λ 
világháborúban 38 hő-
napon át az orosz-, ro
mán- és olaszharctéren 

teljesített szolgálatot s vitéz magatartá
sáért több izben kitüntették. Ismert 
sportember. Többször feltűnt nagy 
sportteljesítményeivel, igy 1908-ban, mi
kor mint huszárfőhadnagy 14 óra és 7 
perc leforgása alatt lovassági karddal 50 
ezer kardvágást (mulinét) tett, majd mi
kor ugyanabban az esztendőben 3 nap és 
12 óra- alatt Gyulafehérvártól Kassáig 
lovagolt, egyfolytában téve meg az 540 
kilóméteres utat. A politikai élettel 1920 
februárjában került először vonatko
zásba, amikor az ózdi munkáskerület kis
gazdapárti programmal képviselővé vá
lasztotta meg. Az első nemzetgyűlésen ő 
volt az, aki az emlékezetes viharos ülé
sen lefogta Beniczky Ödönt, amikor a 
nemzetgyűlés elnökét, Gaál Gasztont in
zultálni akarta. 1922-ben Borsod és 
Csonka-Gömörvármegye főispánjává ne
vezték ki. Miskolci beiktatásán megje
lent Bethlen István gróf miniszterelnök 
is s akkor bontotta ki Miskolcon az egy
ségespárt zászlóját. Mint főispán 1923 
augusztusáig állott a vármegye élén, ak
kor Gömbös Gyulának az egységespárt
ból történt kiválása miatt lemondott ál
lásáról és csatlakozott a fajvédőpárthoz 
1924-ben az időközi választáson fajvédő 
programmal fellépett a miskolci belső ke
rületben, de kisebbségben maradt. Most 
Miskolc lajstromos választás alapján kül
dötte be az országgyűlésbe. 
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Borgulya Pál, volt nemzetgyűlési kép
viselő. 1872-ben született Szarvason, Bé
késmegyében. Szülei iskoláztatni akarták, 
ő azonban a gimnázium két osztályának 
elvégzése után, hajlamait követve, az eke
szarvához tért vissza. Szarvas város köz
életében mindig vezetőszerepet játszott. 
Hosszú idő óta törvényhatósági bizott
sági s községi képviselőtestületi tag. 
1898-ban megalapította a szarvasi 
kisgazdapártot, amelynek kezdettől fogva 
elnöke. 1913-ban szövetkezeti gőzmalmot 
létesített ötszázezer korona alaptőkével. 
A román megszállás alatt folytatta a 
kisgazdák és földmivesek szervezését s 
igyekezett ellenállásra birni őket; sike
rült is igy több száz állatot és 200 vagon 
búzát megmentenie. Az első nemzetgyű
lésbe a szarvasi kerület kisgazdapárti 
programmal választotta meg. Az egysé
ges kormányzópárt megalakulása után 
csatlakozott a Herczegh Sándor és Mo-
hácsy Lajos vezetése alatt álló 48-as 
kisgazdapárthoz. Ennek a pártnak a Pro
gramm jávai vette fel a küzdelmet a má
sodik nemzetgyűlési választásokon régi 
kerületében s ekkor újra ő nyerte el a 
kerület mandátumát. 

Borhy György (borhi), a felsőház 
tagja. 1858-ban született Budapesten. 
Itt hallgatott jogot, letette az államtu
dományi államvizsgát, majd a magyar
óvári gazdasági akadémiát végezte el. 
Tanulmányútjai során bejárta egész 
Európát, valamint Ázsia egyrészét. A 
világháború idején mint szolgálatonki-
vüli huszárkapitány szolgálattételre je
lentkezett és 19 hónapig katonáskodott. 
Ezidő alatt többször kitüntették. Politi
kával sohasem foglalkozott, noha a 
Tisza-kormány idején elnöke volt a 
Tisza-párt hevesmegyei szervezetének. 
Annál jelentősebb tevékenységet fejtett 
ki mezőgazdasági téren s a vármegyei 
életben. Számos agrárvállalat és pénz
intézet vezetőségében foglal helyet. 
Elsőizben tagja a törvényhozásnak. He
ves vármegye törvényhatósága küldötte 
be a felsőházba. 

Born Frigyes báró, volt országgyű
lési képviselő. 1873 jun. 25-én született 
Berlinben. Gimnáziumi tanulmányait a 
berlini Collége royal françaisban vé
gezte. Jogot a lausannei és oxfordi egye
temen (Worcester college) hallgatott, 

majd a leobeni és berlini bányászati aka
démiát látogatta, ahonnan két évre a 
felső-sziléziai Bismarck-Hüttebe ment 
gyakornoknak, hogy a bányászati és ko
hászati tudományokban tökéletesítse ma
gát. Több bel- és külföldi vállalatnál 
igazgatósági tag, a felsőkrajnai Sankt-
Annán nagybirtokos és bányatulajdonos. 
1899-ben nőül vette Gajári Ödön leá
nyát, Stefániát és azóta állandóan buda
pesti lakos. Nemzeti munkapárti pro
grammal Bereck város választotta kép
viselőjévé 1910-ben. 

Bornemissza Elemér báró, volt or
szággyűlési képviselő. 1868 nov. 6-án 
született Zabolán, Háromszék megyében. 
Tanulmányait a bécsi Teréziánumban 
és részben Kolozsvárott végezte. Azután 
mint egyéves önkéntes a közös hadsereg 
2. huszárezredében szolgált, amelynek 
tartalékos tisztjévé is kinevezték. A ma
gyaróvári gazdasági akadémiát végezte. 
1900-tól kezdve az erdélyi római katho-
likus státus gazdasági ügyeit intézte. 
1896-ban nőül vette Szilvássy Karolát. 
Képviselővé elsőizben az 1905-i általános 
választások alkalmával román nemzeti
ségi jelölttel szemben szabadelvüpárti 
programmal választották a szilágycsehi 
kerületben. Ugyanez a kerület válasz
totta meg 1910-ben, mint pártonkívüli 
hatvanhetest. 

Bornemissza Gyula báró (kászoni), az 
aradi ellenforradalmi kormány volt kül
ügyminisztere. 1873 dec. 16-án született 
Kolozsvárott. Középiskolai tanulmányai 
elvégzése után a Keleti Akadémia hall
gatója volt, majd jogot végzett. Először 
mint attasé Szófiában működött, azután 
konzuli rangban Skutariban, Durazzó-
ban és Pittsburgban volt, 1912-ben pe
dig mint főkonzult Bukarestbe helyezték, 
ahol 1916-ig maradt. 1917-ben Románia 
elfoglalásakor megint visszakerült régi 
helyére és az összeomlásig ott teljesített 
szolgálatot. A forradalomkor a külügy
minisztériumba osztották be, ahol a bol
sevizmus kitöréséig működött. Akkoi 
Aradra ment és ott Károlyi Gyula gróf 
ellenforradalmi kormányában 1919 máj. 
5-től máj. 30-ig külügyminiszter volt. A 
kommün bukása után Svájcba ment, ahol 
1920-ban, mint követ teljesített szolga 
latot. 1921—1924-ben svédországi követ 
volt s akkor vatikáni követté nevezték 
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ki. Ezt a tisztségét 1925 dec. 30-án be
következett haláláig viselte. 

Bornemissza Lajos, volt országgyű
lési képviselő. 1853 szept. 12-én szüle
tett. Középiskoláit Budapesten és Kassán, 
jogi tanulmányait Eperjesen végezte. 
Hosszabb külföldi útjából visszatérve, a 
belügyminisztériumban mint segédfogal
mazó működött; 1877-ben nagyobb ter
jedelmű gazdaságát vette át. Ez idő óta 
megyéjében élénken részt vett a közigaz
gatási és közgazdasági kérdések tárgya
lásában. 1892-ben küldötte a képviselő
házba szabadelvüpárti programmal a 
héthársi kerület, mely 1901-ben is meg
választotta. A közbeeső ciklusban nem 
volt tagja a Háznak. Az egyházpolitikai 
javaslatok némelyikét ellenezve, azok be
nyújtása alkalmából a nemzeti párthoz 
csatlakozott volt, s később a szabadelvű-
pártba lépett. Az 1905-i általános válasz
tások alkalmával régi kerülete egyhan
gúlag választotta meg. 1906-tól 1910-ig 
nem volt képviselő. 1910-ben a bártfai 
kerület választotta meg nemzeti munka
párti programmal. 

Boromissza Tibor, szatmári róm. kat. 
püspök, volt főrendiházi tag. 1840-ben 
született. Bölcsészeti tanulmányait Ró
mában, teológiai tanulmányait Kalocsán 
végezte; tudori oklevelet kapott. 1868-
ban pappá szentelték. 1890-ben címzetes 
apáttá, 1893-ban kalocsai kanonokká és 
az ottani papnevelőintézet rektorává, 
1901-ben pápai prelátussá nevezték ki. 
A rákövetkező években a kalocsai érsek 
mellett püspöki helynök volt és éveken 
át mint az érsekség jószágkormányzója 
működött. 1906 jun. 20-án a király a le
mondás folytán megüresedett szatmári 
püspöki székre őt nevezte ki. 1918-ban 
nyerte el a valóságos belső titkos taná
csosi méltóságot. Meghalt 1928 juliu-
sában. 

Bosnyák Géza (felsőpataki), a felső
ház tagja. 1863 aug. 11-én született So-
mogyturon. Gimnáziumi tanulmányai be
fejeztével a magyaróvári gazdasági aka
démián tanult, majd nagyobb külföldi 
utazásokat tett. 1910-ben a nagykanizsai 
kerület a függetlenségi és 48-as párt 
programmjával képviselőjévé választotta. 
1917-ben Zala vármegye főispánjává ne
vezték ki. Több vállalat és egyesület ve

zetésében vesz részt. A felsőházba Zala 
vármegye törvényhatósága küldötte be. 

Bottlik István báró (apáti és kéri), 
volt államtitkár, országgyűlési képviselő. 
1878 máj. 10-én született Tiboldda-
rócon. Középiskoláit Budapesten és Ig-
lón végezte, majd a budapesti egyetemen 
államtudományi vizsgát tett. Tanulmá
nyainak elvégzése után otthon gazdálko
dott. A mezőkeresztesi kerület 1906-ban 
képviselőjévé választotta. Ugyanez a ke
rület az 1910-es általános választások 
alkalmával is megválasztotta, mind a két
szer a függetlenségi és 48-as párt pro
grammjával. Később az alkotmánypárt
hoz csatlakozott. Tevékeny részt vett a 
parlamenti életben. 1917 júniusában 
földmivelésügyi államtitkárnak nevezték 
ki s ezt a tisztséget a forradalom kitöré
séig megtartotta. 1917 szeptemberében a 
közélet terén szerzett érdemei elismeré
séül a bárói rangot kapta. A második 
nemzetgyűlésbe a mezőkövesdi kerület 
küldötte be pártonkívüli programmal. A 
frankhamisítással kapcsolatos politikai 
harcok közepette szükségét látta, hogy 
Bethlen István gróf miniszterelnök tö
rekvéseit alátámassza és ezért 1926 tava
szán belépett az egységespártba. Az or
szággyűlésben is a mezőkövesdi kerületet 
Tíépviseli egységespárti programmal. 

Bottlik József dr. (apáti és kéri), or
szággyűlési képviselő. 1873-ban született 
Budapesten. Középiskolái elvégzése után 
a budapesti tudományegyetemen jog- és 
államtudományi doktorátust szerzett. 
1897-ben Borsod vármegye szolgálatába 
lépett. 1914-ben Borsod vármegye fő
jegyzőjévé választották meg, 1917-ben 
pedig főispánná nevezték ki. Ε tisztsé
get a forradalom kitöréséig megtartotta. 
A bolsevizmus alatt ellenforradalmi ma
gatartása miatt több hétig fogva tartot
ták a kassai fogházban. A kommunizmus 
bukása után Borsod vármegye főispán
kormánybiztosa lett. Ez állásáról 1920-
ban mondott le, amikor a mezőcsáti ke
rület kisgazdapárti programmal képvi
selővé választotta. Az első nemzetgyűlés
nek elejétől fogva alelnöke volt. A má
sodik nemzetgyűlésbe a mezőkeresztesi 
kerület küldötte be egységespárti pro
grammal. Az uj országgyűlésbe ugyan
csak a mezőkeresztesi kerület választotta 
meg képviselőjévé. 
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Bozsik Pál dr. volt nemzetgyűlési kép
viselő. 1888-ban született Gyöngyösön. 
Középiskoláit Gyöngyösön, a papnevel
dét Egerben, a teológiát a budapesti 
egyetemen végezte el és 1910-ben hit
tudományi doktorrá avatták. 1906— 
1908-ban Mezőtárkányban, Pusztatár-
kányban és Felsőtárkányban segédlei
kész volt, 1908-ban az egri papnevelő
intézet tanulmányi felügyelője, majd 
ugyanott teológiai tanár lett. 1916-ban 
megválasztották Gyöngyös város plébá
nosává és még ez évben zsinati biró lett. 
1918-ban a forradalom kitörésekor a 
gyöngyösi nemzeti tanács elnökévé vá
lasztották. A néptanács megszervezése
kor azonban lemondott s a proletárdik
tatúra kitörésekor mindjárt az első hé
ten letartóztatták. Az első nemzetgyűlési 
választások alkalmával Gyöngyös város 
választotta meg keresztény nemzeti egye
süléspárti programmal. 1922-ben a má
sodik nemzetgyűlési választásokon újból 
elnyerte a gyöngyösi kerület mandátu
mát. 

Bockh Hugó dr. (nagysuri), h. állam
titkár. 1874 jun. 15-én született Buda
pesten. Középiskolai tanulmányait Buda
pesten, az egyetemet Budapesten és 

Münchenben végezte el. 
1900-ban a budapesti 
műegyetemen volt asz-
szisztens s innen a Sel
mecbányái bányászati 
és erdészeti főiskolához 
nevezték ki tanárnak. 
1910-ben főbányataná-
csosi cimet kapott és a 
következő évben magas 

kitüntetésben részesült az erdélyi föld
gázmezők feltárása körül kifejtett mun
kásságáért. 1914-ben a pénzügyminisz
tériumba osztották be min. tanácsosi 
rangban, 1918-ban pedig az állami bá
nyászati monopóliumok és kutatások 
központi igazgatójává nevezték ki. A 
kommün bukása után a pénzügyminisz
tériumban mint h. államtitkár működött 
1921-ig, amikor kilépett az állami szol
gálatból s az Anglo-Persien Oil Comp, 
tanácsadója lett. 1925—26-ban az iraki 
olajterületek megvizsgálására kikül
dött nemzetközi bizottság vezetője volt 
Ő volt az, aki először mutatott rá arra, 
hogy az Eötvös-féle ingát geológiai ku-

tatásoknál fel lehet használni. 1923—25-
ben Persiában, 1926—28-ban Közép- és 
Délamerikában, 1928—1929-ben pedig 
újra délnyugati Persiában végzett tudo
mányos és gyakorlati kutató munkála
tokat. 

Bölöny József, volt országgyűlési kép
viselő. 1850-ben született Nagyváradon, 
ahol középiskoláit és jogi tanulmányait 
is végezte. A jogakadémia elvégzése után 
a közlekedésügyi minisztériumba nevez
ték ki, de nem maradt itt sokáig. 1882-
ben függetlenségi programmal ország
gyűlési képviselővé választották. 1887-
től 1892-ig a kolozsvári nemzeti színház 
intendánsa volt és 1897-ben, mikor a 
színházat, mint állami színházat állandó
sították, ismét intendánssá nevezték ki. 
Tisza István gróf legbizalmasabb kör
nyezetéhez tartozott s csak ő érette vál
lalta 1910-ben az ugrai kerület mandátu
mát. Az összeomláskor, mikor elvesztette 
legnagyobb ideálját: Tisza István gró
fot és elveszett Kolozsvár nagytradi-
cióju színháza is, teljesen visszavonult 
biharmegyei birtokára. 

Brandsch Rudolf, volt országgyűlési 
képviselő. 1872 jul. 10-én született a 
nagyküküllőmegyei Medgyesen. Középis
kolái elvégzése után az egyetem filozó
fiai fakultását Marburgban, Jénában, 
Berlinben és Kolozsvárott hallgatta, itt 
is szerzett tanári oklevelet. Előbb a 
nagysinki, majd nagyszebeni fiúiskola 
igazgatója lett. 1910-ben Nagyszeben II. 
kerülete egyhangúlag választotta meg 
képviselőnek. Attól kezdve a magyar par
lamentben és a német publicisztikában a 
magyarság ellen dolgozott, az elszakadás 
után pedig ő volt egyik vezére az erdélyi 
szászságnak a románokkal folytatott ki
egyezési mozgalmakban s azóta is a ro
mán kamarában a német mozgalom szó
szólója volt. A romániai német szövet
ség elnökévé választotta. 

Brandt Vilmos, országgyűlési képvi
selő. 1888 jun. 29-én született Désen. 
Középiskolái elvégzése után Nagyvára
don és Kolozsvárott hallgatott jogot, 
majd közigazgatási pályára lépett s fo
kozatosan előre haladva, 1914-ben Zila-
hon szolgabíró, 1919-ben pedig főszolga
bíró lett. A románok bevonulásakor me
nekülés közben súlyosan megsebesült, 
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ugy, hogy hosszabb ideig feküdt a deb
receni kórházban. Felépülése után Hajdú 
vármegyéhez osztották be szolgálatté
telre, majd a törökszentmiklósi járás 
élére került, mint a menekült-ügyek kor
mánybiztosa. 1922 márc. 8-án nevezték 
ki Békés vármegye főispánjává. 1924-ig 
maradt e pozícióban. 1925—1927-ig kü
lönleges megbízása volt s akkor a Ho-
ránszky Dezső halálával megüresedett 
törökszentmiklósi kerület választotta 
meg képviselővé egységespárti program
mal. 

Brém Lőrinc, a felsőház tagja. 1877-
ben született a szatmármegyei Mezőfé
nyen. Pápai prelátus, hollóthói címzetes 
prépost, váradi latin szertartású székes

egyházi kanonok. Gim
náziumi és teológiai ta
nulmányait Nagyvára
don végezte. 1900-ban 
szentelték pappá s 1915-
ben váradi kanonok lett. 
Hosszabb időn át ve
zette a nagyváradi püs
pöki irodát, mint annak 
igazgatója. 1917-ben 

nevezték ki címzetes hollóthói préposttá. 
Tanulmányútjai során bejárta Ausztriát, 
Németországot, Belgiumot, Svájcot, Szer
biát. 1921 óta néhai gróf Széchenyi püs
pök helynöke s a nagyváradi egyház
megye magyar részét kormányozza. Szék
helye Gyula. Békés vármegye törvény
hatósága választotta meg felsőházi első 
póttagjává s Ambrus Sándor rendes tág 
elhalálozása után annak helyére lépett. 

Bresztovszky Béla dr., egyetemi ta
nár, felsőházi póttag. 1872 aug. 28-án 
született Nagykárolyban. Budapesten, 
Münchenben, Berlinben és Parisban 

folytatott műszaki ta
nulmányokat. 1896-ban 
mint mérnök a Danu
bius Hajógyárban ka
pott alkalmazást, innen 
a Magyar Monier Vas
betongyárhoz ment. 
1909-ben lett a buda
pesti József műegye
tem magántanára, 

1912-ben helyettes, 1914-ben a műszaki 
mechanika és elméleti géptan rendes ta
nára. Az egyetem gépészmérnöki kará
nak kétszer dékánja is volt. A müegye-

tem 1927 j anuá rban felsőházi pót tagjává 
választotta. 

Bresz tyánszky Ká lmán , volt ország
gyűlési képviselő. 1864. okt. 18-án szü
letett Privigyén, régi nemesi családból. 
Tanulmányai elvégzése u tán á tvet te pr i -
vigyei br tokának kezelését. Jelentékeny 
szerepet v i t t a városi közéletben és 
1894-ben városbiróvá választották. A 
nemzeti ellenálláskor a vármegye állás
foglalásának és küzdelmeinek egyik ve
zető alakja volt. 1906-tól kezdve a privi-
gyei kerületet képviselte. 

Brezovay László dr . (brezovai és eger
far mosi), a felsőház tagja. 1864 ápr . 
18-án született Egerfarmoson, Borsod 
megyében. Középiskoláit Budapesten vé
gezte, a jogot Bécsben és Budapesten 
hal lgat ta . A jogi doktorátus megszerzése 
u tán belépett a honvédelmi miniszté
r iumba. 1901-ben kilépett a szolgálatból 
s ekkor a mezőkövesdi kerület képviselő
jévé választotta. 1905 után egerfarmosi 
b i r tokán gazdálkodott. Tanulmányút ja i 
során be já r ta Európa nagyobb államait. 
A felsőházban Borsod vármegye törvény
hatóságának képviselője volt. Meghalt 
1929. márc. 5-én. 

Briglevics Káro ly dr., volt főispán. 
1878 oki. 14-én született Nemesapát iban. 
Középiskoláit Kőszegen és Veszprémben, 
egyetemei tanulmányai t Budapesten és 

Kolozsvárott végezte s 
i t t is avat ták a jog- és 
államtudományok dok
torává. Ezután közigaz
gatási pá lyá ra lépet t és 
Zala vármegye szolgá
latába állott. A háború 
elején katonai szolgála
tot te l jes í te t t . 1916-ban 
a közélelmezési minisz

té r iumba osztották be, 1917-ben pedig a 
temesvári közélelmezési kormánybiztos
ságnál ^ működött. A forradalom után 
Zala vármegye kormánybiztos főispán
jává nevezték ki s ez állásában a prole
t á rd ik t a tú ra kitöréséig marad t . Ötven 
éves korában szerezte meg az ügyvédi 
diplomát. 

Bródi E r n ő dr., országgyűlés i képvi
selő. 1875 szept. 12-én született Miskol
con. A miskolci kereskedelmi akadémia 
elvégzése után gimnáziumi ére t tségi t 
tet t , majd a budapesti tudományegyetem 
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jogi karának hallgatója volt és itt avat
ták jogtudományi doktorrá, azután pe
dig megszerezte az ügyvédi diplomát. 
Tanulmányainak kiegészítése céljából 
hosszabb tanulmányutat tett s beutazta 
egész Európát. A világháború idején 
mint népfelkelő hadnagy, majd mint szá
zados teljesített szolgálatot a déli harc
téren. 1906-ban a nagyszöllősi kerületet 
képviselte a Házban demokrata program
mal. 1910-től a háború végéig a halmi-i 
kerületet képviselte. Tagja volt az első 
nemzetgyűlésnek is, melybe a főváros 
XI. választókerülete küldötte be demok
ratapárti programmal. Főként szociális 
kérdésekkel és a lakáskérdéssel foglalko
zott ugy a parlamentben, mint a főváros 
törvényhatósági bizottságában. Széles
körű publicisztikai tevékenységet foly
tat. 1917-ben nagy mozgalmat indított s 
ennek eredményeként alakult meg a La
kásépítő Állandó Bizottság. A lakáskér
désről tanulmánya is jelent meg. Az or
szággyűlésbe a fővárosi III. választóke
rület küldötte be, ahol a balpárt listave
zetője volt 

Bud János dr. (budfalvi), kereskede
lemügyi miniszter. 1880-ban született 
Máramarosszigeten. Atyja iskolaigaz
gató volt. A középiskolát Nagyváradon, 

egyetemi tanulmányait 
pedig a budapesti tudo
mányegyetemen végez
te, ahol államtudományi 
doktori diplomát szer
zett. 1901-ben a köz
ponti statisztikai hiva
tal szolgálatába lépett, 
ahol 1902-ben segédfo
galmazóvá nevezték ki. 

1912 májusában a kereskedelmi minisz
tériumba rendelték be szolgálattételre, 
mint segédtitkárt és megbízták a vám
politikai előkészítő munkálatokkal. A ke
reskedelmi minisztériumban töltött szol
gálati ideje alatt a Németországgal kö
tendő kereskedelmi szerződésekre vonat
kozó memorandumot készítette el, to
vábbá dolgozatot készített a vámpolitikai 
és szociális terhek összefüggéséről és a 
kvóta kérdéséről. A háború kitörésétől a 
hadviseléssel kapcsolatos gazdasági és 
szociális ügyekben dolgozott, 1916-ban 
pedig áthelyezték a már akkor felállított 
Közélelmezési Hivatalhoz. Itteni munkás-

ságának elismeréséül több izbeni soron-
kivüli előléptetés u tán 37 éves korában 
a miniszter i tanácsosi címmel tün te t ték 
ki. 1918-ban az Országos Árvizsgáló Bi
zottság elnökévé nevezték ki, 1920-ban 
pedig a műegyetem taná r i ka rának egy
hangú meghívására, mint rendes t a n á r 
a gazdaságpolit ikai tanszéket foglalta el. 
1921 decemberében a gazdasági ne
hézségek mia t t ú j ra megszervezett köz
élelmezési minisztér ium á l lamt i tkára 
lett, de emellett műegyetemi t aná r i teen
dőit is ellátta. 1922 októberében közélel
mezési miniszter és az Országos Közélel
mezési Tanács elnöke volt. 1924-ben, min t 
t á rca nélküli minisz ter t a pénzügymi
nisztér ium adminiszt ra t ív ügyeinek in
tézésével bizták meg, 1924 novemberbea 
pedig pénzügyminiszterré nevezték k i . 
Közpályája során több ki tünte tésben r é 
szesült, í gy 1917-ben a polgári hadi ér
demkereszttel tünte t ték ki, 1924-ben kor
mányzói teljes el ismerésben részesült . 
1925-ben pedig a kormányzó az ország 
gazdasági talpraál l i tása és pénzügyi re
konstruálása terén szerzett érdemeinek 
elismeréséül az I. osztályú magyar ér
demkereszttel tün te t te ki. Tisztviselői 
szolgálata alat t több külföldi kiküldetés
ben vet t részt. 1907-ben a kormány kép
viseletében részt vett a kopenhágai nem
zetközi stat iszt ikai kongresszuson, 1909-
ben pedig a nyugat i államok házi ipar i 
viszonyainak tanulmányozására küldöt te 
ki a kereskedelmi kormányzat . Nagy 
szakirodalmi tevékenységet fe j te t t ki. A 
bűnügyi statisztikáról jelentek meg dol
gozatai, ő végezte az országos központi 
s tat iszt ikai hivatal több hivatalos kiad
ványának összeállítását s ő lá t ta el azo
ka t bevezetéssel és magyarázatokkal . Az 
1900. évi népszámlálás eredményeit t a r 
talmazó mü 10-ik kötetét, mely a néoes-
ség foglalkozását tárgyal ja , ugyancsak ő 
szerkesztette. Első nagyobb tanulmánya 
„Bűnügyi s tat iszt ikánk és kriminalisz
t ikánk i ránya" cimen jelent meg. Szer
zője az első magyar árs ta t i sz t ikának. A 
gyermek-munkásságról , a kivándorlásról 
és az elválásról szintén tanulmányokat 
i r t s azok részben a Jogtudományi Köz
lönyben jelentek meg, részben pedig a 
Közgazdasági Szemlében, «melyet több 
éven á t ő szerkesztett, m i n t a Közgazda
sági Társaság igazgatója. A gazda-
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sági és társadalmi koncentrációról, vala
mint a bolsevizmusról szóló tanulmánya 
szintén ez utóbbi tudományos folyóirat
ban jelent meg. Tudományos kutatásai
nak és munkásságának elismeréséül 1911-
ben a budapesti Pázmány Péter tudo
mányegyetem a statisztikából magánta
nárrá habilitálta, 1917-ben pedig a rend
kívüli tanári címmel tüntette ki. A má
sodik nemzetgyűlésbe a rétsági vá
lasztókerület választotta meg már mint 
minisztert az időközi választás során 
egyhangúlag, az uj országgyűlésbe a rét
sági és a békéscsabai kerület küldötte 
be s ő ez utóbbi mandátumát tartotta 
meg. Céltudatos politikájának több vo
natkozásban tapasztalható jó eredménye. 
Az ő politikája azon a kettős elven épült 
fel, hogy az államháztartás egyensúlya 
mindenekfelett való és hogy a gazdasági 
konszolidáció csak tökéletesen rendezett 
állami háztartás mellett lehetséges. Ér
demeit a Népszövetség is, amelynek 
pénzügyi bizottsága előtt Magyarorszá
got több izben képviselte, teljes mérték
ben méltányolta. A népszövetségi kölcsön 
utolsó részletének felszabadítása után 
hatalmas beruházási programmot állított 
fel. 1928 őszén közgazdasági miniszterré 
nevezték ki s a pénzügyminiszteri szék
ben utóda Wekerle Sándor, a felsőház 
tagja lett. Abban az időben kinevezése 
miatt az ellenzéki pártok sokat támad
ták Bethlen István gróf miniszterelnö
köt, azt hangoztatva, hogy uj miniszteri 
állást a törvényhozás megkérdezése 
nélkül nem lehet kreálni. Mint közgaz
dasági miniszter a Házban nagysza
bású expozét mondott, amennyiben részle
tesen ismertette a kormány gazdasági 
vonatkozású terveit. Expozéját minden 
oldalon teljes elismeréssel fogadták. 1929. 
szept. 1-én, Herrmann Miksa kereske
delmi miniszter távozásakor a kor
mányzó őt nevezte ki kereskedelemügyi 
miniszterré. 

Budaváry László, volt nemzetgyűlési 
képviselő. 1889-ben született az ugocsa-
megyei Magyarkomjáthon. Kiskunfélegy
házán szerzett tanítói oklevelet s mint 
tanító több évig munkálkodott a vidéken, 
majd érdemei elismeréséül a kormány 
berendelte szolgálattételre a fővárosi 
tanfelügyelőséghez. Mint politikus az 
intranzigens jobb oldali irányzathoz tar

tozott. Az első nemzetgyűlésen Rákos-
palotát képviselte. 

Buday Barna, volt országgyűlési kép
viselő, született Ófehértón, Szabolcs me
gyében. A középiskola és a gazdasági 
akadémia elvégzése után apja birtokán 

gazdálkodott. 1894-ben 
az OMGE segédtitká
rává választották meg, 
1897-ben pedig a „Köz
telek" szerkesztője lett. 
1901-ben a „Hazánk", 
később pedig „Az Or
szág" cimü lap felelős 
szerkesztője volt. Az 
1906. évi általános vá

lasztásokon a szászsebesi kerület ország
gyűlési képviselőjévé választotta. A há
ború alatt katonai szolgálatot teljesített. 
1920-tól öt éven át mint az Országos 
Földbirtokrendező Bíróság rendes tagja 
működött. Kiváló érdemei elismeréséül 
1920-ban a gazdasági főtanácsosi cím
mel tüntették ki. A . gazdatársadalmi 
mozgalmak egyik leglelkesebb irányitója, 
aki nemcsak gyakorlati, de irodalmi té
ren is igen nagy érdemeket szerzett. 1926 
óta főszerkesztő-igazgatója az OMGE-
nak és a „Köztelek" cimü lap felelős ki
adója. 

Buday Béla, a felsőház tagja, nyűg. 
államtitkár. 1865 ápr. 7-én született Pé
csett. Középiskolai tanulmányait Pécsett,' 
főiskolai stúdiumát Budapesten a kir. Jó
zsef-műegyetemen elvégezvén, 1886-tól 
1889-ig, mint tanársegéd működött a mű
egyetemen, azután pedig állami szolgá
latba lépett. Négy éven át államépité-
szeti mérnök volt Debrecenben, Nagy
károlyban és Pécsett. 1893-ban a keres
kedelmi minisztérium híd- és útépítési 
osztályában kapott beosztást, ahol eleinte 
előadó, majd kerületi felügyelő és osz
tályvezető, végül pedig államtitkári ha
táskörben csoportfőnök volt. Államtitkári 
ranggal ment nyugalomba 1926-ban. Hi
vatali állásából kifolyóan ő készítette el 
a mérnöki rendtartásról szóló törvény 
(1923:XVII.) megalkotásának alapjául 
szolgáló törvényjavaslatot s annak indo
kolását s az ő munkája a közutakról és 
vasutakról szóló 1890:1. törvénycikk he
lyett alkotandó uj közúti törvény 1923 
végén közreadott előadói tervezete. Ki
váló szolgálatai elismeréséül a háború 
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alatt a II. osztályú polgári hadi érdem
keresztet kapta, nyugalomba vonulása 
alkalmából pedig a kormányzó a II. osz
tályú magyar csillagos érdemkereszttel 
tüntette ki. A mérnöki társadalomban 
már régóta előkelő szerepe van. A Ma
gyar Mérnök- és Epitészegyletnek 1925 
óta elnöke. Fiatalabb éveiben szépiroda
lommal is foglalkozott. A Nemzeti Szín
ház 1894-ben mutatta be „A király" 
cimü egy felvonásos színjátékát. A mér
nöki kamara felsőházi képviselője. 

Buday Dezső, országgyűlési képvi
selő. 1868-ben született Aradon. Közép
iskoláinak elvégzése után mérnöki okle
velet szerzett Budapesten, majd hosszabb 
külföldi tanulmányutat tett. Hazatérve 
a Tisza szabályozásnál nyert alkalmazta
tást, de mérnöki szakkérdések fejtegeté
sével, különösen az ármentesítés kérdé
sével a szakirodalomban is ismertté tette 
nevét. 1910-ben a Duna szabályozásához 
került s itt is nagy szolgálatokat tett. A 
második nemzetgyűlésbe Ernszt Sándor 
lemondása folytán került be, mint a buda
pesti déli kerület képviselője. A keresz
tény gazdasági és szociális párt Prog
ramm jávai az országgyűlési választáso
kon is elnyerte régi kerülete mandátu
mát. 

Bugyi Antal, volt nemzetgyűlési kép
viselő. 1871-ben született Szentesen. 
Apja agilis, tevékeny ember volt, aki 
szülővárosában a 60-as évek közéletében 
jelentős szerepet játszott. Gimnáziumi 
tanulmányait Szentesen végezte, majd 
Debrecenbe ment a kereskedelmi akadé
miára. Innen szülővárosába tért vissza, 
amely a 90-es évek elején adóügyi fogal
mazóvá, később tanácsnokká választotta 
meg. A város képviselőtestületének tel
jes bizalmát élvezte, ugy, hogy csakha
mar árvaszéki ülnökké, majd közigazga
tási jegyzővé s végül a város főjegyző
jévé választották. 1900-ig mint helyettes 
polgármester működött. Közérdekű tevé
kenysége mellett sikeresen fejlesztette 
ki kereskedelmi ismereteit is. Ezek kel
tek életre benne 1910-ben, mikor Zsoldos 
Ferenc gőzmalomtulajdonossal az Első 
Szentesi Kenyérgyár és Kereskedelmi 
Rt. cim alatt virágzó vállalatot létesített. 
A vállalkozásnak, mely ujabb és ujabb 
ágazatokkal bővült, ő most a vezérigaz
gatója. A szentesi kerület 1922-ben a 

nemzetgyűlési választások során, mint az 
egységespárt hivatalos jelöltjét, képvi
selővé választotta. 

Bujanovich Gyula, volt országgyűlési 
képviselő. 1862-ben született Sárosizsé-
pen. Tanulmányainak befejezése után 
haza ment gazdálkodni Uszfaluba. Mint 
a vármegye törvényhatósági bizottságá
nak tagja, jelentékeny szerepet vitt 
a vármegyei életben. 1901-ben szabad-
elvüpárti programmal a bártfai kerület 
választotta képviselővé. 1905-től 1910-ig 
nem volt tagja a Háznak. 1910-ben nem
zeti munkapárti programmal a girálti 
kerületben (Sárosmegye) választották 
meg. 

Bulyovszky Gusztáv (gyulafalvi), 
nyűg. főügyész. 1851. ápr. 27-én szüle
tett. 1879-ben szerezte meg a birói és 
ügyvédi oklevelet. Már fiatal kora óta 

nagy szerepet játszott 
Borsod vármegye poli
tikai és társadalmi éle
tében és számos jóté
konysági és kulturális 
egylet vezetőségében 
foglalt helyet. Társel
nöke a hadirokkantak, 
hadiözvegyek és hadi-

^ ^ ^ ™ ^ ^ ^ " árvák nemzeti szövet
sége borsodmegyei csoportjának. 

Burány Gergely Imre dr., a csornai 
premontrei kanonokrend prépost-prelá-
tusa, a felsőház tagja. 1852-ben született 
Esztergomban. Atyja földmives volt. Kö
zépiskoláit Esztergomban, a teológiát a 
bécsi egyetemen és Csornán, a bölcsésze
tet pedig a budapesti egyetemen végezte 
el. Ugyanitt szerezte meg a tanári és 
doktori oklevelet. 1871-ben lépett be 
rendjébe és 1875-ben szentelték pappá. 
A rend keszthelyi, majd szombathelyi 
gimnáziumában tanított, 1905-ben a 
keszthelyi intézet igazgatója volt, de. 
egy év múlva csornai prépost-prelátus 
lett. A magyar nyelven kivül latinul, gö
rögül, németül, franciául és olaszul be
szél. Tanulmányútjai során" bejárta 
Ausztriát, Olaszországot, Svájcot, Fran
ciaországot és Németországot. Tagja 
Sopron vármegye törvényhatósági, vala
mint közigazgatási bizottságának, az Or
szágos Közoktatási Tanácsnak, tiszteleti 
tagja a Filológiai Társaságnak, a Peda
gógiai Társaságnak és az Országos Kö-
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népiskolai Tanáregyesületnek. Irodalmi 
munkássága rendkívül értékes. 1884— 
1889-ig ő szerkesztette a Vasmegyei Ré
gészeti Egyesület évkönyveit, nagyobb 
munkái pedig ezek: A római állandó tör
vényszékek és a bünfenyitő eljárás Ci
cero korában; A római állandó perrend
tartás Cicero korában; A görögök és ró
maiak vallása keresztény szempontból te
kintve. Ezenkívül számos tanügyi cikke 
jelent meg a szaklapokban. Elsőizben 
tagja a törvényhozásnak. Meghalt 1929. 
.aug. 16-án. 

Burchard-Bélaváry Konrád, volt fő
rendiházi tag. 1837 márc. 23-án született 
Eperjesen s ott végezte középiskolai ta
nulmányait is. A kereskedői pályára 

lépve 1854-ben hosz-
szabb külföldi tanul
mányutat tett és egy 
danzigr gabonakereske-
dő-és hajóscégnél volt 
hosszabb ideig alkalma
zásban. 1862-ben tért 
haza és a pesti henger
malom társaságnál vál
lalt állást. 1876-ban ve

zérigazgatója, 1906-ban pedig az igazga
tóság elnöke lett. 1884—1896 Brazília bu
dapesti főkonzula volt. Számos szövetke-^ 
zetnek, közgazdasági, közművelődési és 
jótékonysági intézménynek volt alapitója 
és igazgatósági tagja. Kiváló érdemeiért 
többször részesült magas kitüntésben. 
1885-ben nevezték ki a főrendiház tag
jává. 1891 novemberében királyi enge
delmet nyert, hogy „Bélaváry" régi csa
ládi nevét és nemességét, az addig hasz
nált „Burchard" névvel együtt visel
hesse. Meghalt 1916 jul. 2-án Budapes
ten. 

Burdia Szilárd, volt országgyűlési 
képviselő. 1861 szept. 7-én született 
Karánsebesen. Tanulmányait Buda
pesten végezte, majd szülővárosába 
ment, ahol előbb a rendőrségnél, 
később a városnál működött s 1896-ban 
polgármester lett, amely tisztét 1904-ig 
viselte. Polgármesteri működése alatt 
a magyarság érdekeinek és a békés 
egyetértésnek sok szolgálatot tett a 
nemzetiségi harcok közepette, azért a 
görög keleti román egyházi élet eme
lése körül is sok érdemet szerzett. 1906-

ban udvari tanácsosi méltóságot kapott. 
A karánsebesi választó kerületben 
1906-ban alkotmánypárti, 1910-ben nem
zeti munkapárti programmal választot
ták meg országgyűlési képviselővé. 
Meghalt 1924 márc. 27-én Karánse
besen. 

Burgyán Aladár, volt országgyűlési 
képviselő. 1861 jun. 7-én született. Ta
nulmányai elvégzése után a Pesti hen
germalom társaság titkára, később a Be
regszászi mümalom és áruraktár rt. ve
zérigazgatója, majd pedig a putnoki gőz
malom társtulajdonosa volt. 1905-ben a 
késmárki kerület függetlenségi és 48-as 
párti programmal képviselőjévé válasz
totta s ezt a mandátumot nyerte el 1906-
ban és 1910-ben is, ekkor már mint a 
nemzeti munkapárt tagja. Meghalt 1917 
júniusában. 

Búza Barna dr., volt földmivelésügyi 
miniszter. 1873 jan. 1-én született a 
zemplénmegyei Tolcsván. Érettségit a 
kassai főgimnáziumban tett, jogot 

Budapesten hallgatott 
s itt is avatták a jog
tudományok doktorá
vá. 1901-ben Sátoralja
újhelyen ügyvédi iro
dát nyitott és a Felső
magyarországi Hírla
pot szerkesztette. 1905-
ben választották meg 
először képviselőnek s 

kerületét 1910-ig képviselte. Közben 
munkatársa volt a „Budapest"-nek és a 
„Magyarországának. 1914-ben Károlyi 
Mihály gróffal amerikai körútra ment. 
Mikor visszajöttek, már kitört a háború 
s igy 1914 szeptemberében francia fog
ságba esett és 1918 januárjáig inter
nálva volt. Hazakerülve, 1918 őszén a Ká
rolyi-kormányban s azután a Berinkey-
kormányban a földmüvelésügyi tárcát 
vállalta. A Károlyi-kabinetben az igaz-
ságügyminiszterium ideiglenes vezetésé
vel is őt bizták meg. Az első földreform 
javaslatot ő készítette el, de annak ke
resztülvitelére már nem volt ideje. A 
proletárdiktatúra óta visszavonult a po
litikai' szerepléstől és a fővárosban ügy
védi gyakorlatot folytat. 

Buzássy Ábel, felsőházi póttag. 1864 
jan. 29-én született Nagylángon, Fejér
megyében. A gimnázium elvégzése után 

5* 
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tagja lett a cisztercita rendnek. 1888-
ban szentelték pappá. 
Ebben az évben lett 
tanár a pécsi gimnázi
umban, amelynek 1907-
ben 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 Liptószent-
miklóson. 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. 1914-
ben a világháború ki
törésekor a Budanes-

ÉKát. mű ^ e n m uködő 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. 1901-
ben 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 szabadelvű-
párti 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-




