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tokán gazdálkodott. Emellett vagyon
kezelője a királyi család magyarországi 
ingatlanainak. Cs. és kir. kamarás, 
aranysarkantyús vitéz. 

Cziráky László gróf dr. (cziráki és 
dénes falvi), a felsőház tagja. 1876 
márc. 29-én született Dénesfán. A 
jogi doktorátus megszerzése után 
a diplomáciai pályára lépett. A római 
pápai udvarnál, Berlinben, Szentpéter-
várott és Washingtonban teljesített 
szolgálatot. Itt érte a világháború ki
törése, mire hazajött és mint a 9. hu
szárezred kapitánya ment ki a frontra. 
Megsebesülése után megint a diplomá
ciai szolgálatba tért vissza. Ekkor Kon-
stantinápolyba küldöttek ki, de nem 
maradt ott sokáig. Megházasodott és 
visszavonult a lovasberényi hitbizomá
nyi birtokra s azóta gazdálkodással fog
lalkozik: A lótenyésztés terén nagy ér
demei vannak. Az örökösjogu családok 
választottjaként szerepel a felsőházi 
tagok sorában. 

Czobor Imre dr. (nemespanni), volt 
főispán. 1883 febr. 5-én született Ve-

rebélyen. Tanulmányai elvégzése után 
közigazgatási pályára lépett és Hont 

megyében működött. 
1919. év szeptemberében 

Heves, Nógrád és Hont 
vármegyék kerületi kor
mánybiztosává nevezték 
ki. 1920 májusában kor
mánybiztosi állásától 
f elmentették és néhány 
hónap múlva Komárom 
éj Esztergom vármegyék 

és Komárom város főispánja lett. 1923-ig 
maradt meg ez állásában s akkor vissza
vonult a közszerepléstől. 

Czobor László (nemespanni), volt or
szággyűlési képviselő. 1850 szept. 16-án 
született Hontmegyében, Gyerken. Jogi 
tanulmányai befejezése után közigazga
tási pályára lépett, 1895-ben Hontmegye 
főjegyzője, 1896-ban pedig Hontmegye 
alispánja lett. 1906-ban a korponai kerü
let választotta meg képviselőjévé alkot
mánypárti programmal és 1911-ben 
időközi választáson elnyerte a megürese
dett Selmecbányái kerület mandátumát. 

Ο 

Dahinten Ernő, volt országgyűlési 
képviselő. 1879 szept. 15-én született 
Besztercén. Egyetemi tanulmányainak 
elvégzése után jogtudori oklevelet szer
zett, majd ügyvédi vizsgát tett és szü
lővárosában ügyvédi irodát nyitott. Te
vékeny részt vett a város életében s 
ennek elismeréseképen városi tiszti 
ügyésszé is megválasztották. 1910-ben 
a kőhalmi kerület választotta képviselő
jévé nemzeti munkapárti programmal. 
Hősi halált halt a déli harctéren 1914 
szept. 6-án. 

Dajkovich István dr. id. (kisszer edi), 
volt kormánybiztos, ügyvéd. 1864 dec. 
26-án született Nagyszentmiklóson, To
rontál vármegyében. Egyetemi tanul
mányainak befejezése után ügyvédi 
vizsgát tett és Versecen ügyvédi irodát 
nyitott. Temesmegye életében rövidesen 
vezetőszerepre tett szert. Nagy munkás
ságot fejtett ki a pángermán eszmék 
által megmételyezett németségnek a ma
gyar állameszméhez való hűségének 

fenntartása érdekében. 1914-ben ezért 
legfelsőbb kitüntetés
ben is részesült. A há
ború alatt a Versec te
rületén működő hadi
gondozók kormánybiz
tosává nevezték ki. A 
megszállás után Buda
pestre jött, ahol iro
dalmi téren is sikere
sen működött s meg

írta a ma érvényben levő magyar örök
lési jog kézikönyvét. 

Dámján Vazul, volt országgyűlési 
képviselő. 1855 márc. 15-én született 
Zalatnán. Középiskoláit Gyulafehérvá
ron, a teológiát Nagyszebenben végezte, 
azután pedig Bécsben filozófiát hall
gatott. Egy ideig tanító volt, azután ta
nár, 1884—1894-ig mint igazgató mű
ködött a brádi gimnáziumban. Nagy te
vékenységet fejtett ki a román nép 
kulturális fejlődése és a görög-keleti 
egyház megerősödése érdekében. Az 
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1905. és az 1906. évi általános válasz
tások alkalmával a kőrösbányai kerület 
román nemzetiségi programmal képvi
selőjévé választotta. 1910-ben is e ke
rület mandátumát nyerte el. 

Dán Leó, országgyűlési pótkép
viselő, 1870 november 22-én szüle
tett Budapesten. Középiskolai tanul
mányainak elvégzése után külföldre 

ment szücsipari szak
tanulmányainak to
vábbfejlesztése érde
kében. Már a mil-
leniumi kiállításon fel
tűnt képességeivel s 
ezért az akkor meg
alakított országos ér
tékmegállapító bizott
ság tagjává is kine

vezték s mint ilyen a kereskedelmi ta
nácsosi cimet nyerte el. Több világkiál
lításon nyert legmagasabb kitüntetést. 
1911-ben megalapította a Magyar 
Szücsmesterek Országos Egyesületét, 
melynek első elnöke lett. 1912-ben az 
ő elnöklete alatt rendezték az első bu
dapesti szücsipari világkiállítást és a 
vele kapcsolatos kongresssust. 1926 
óta kormányfőtanácsos. A hazai nyúl-, 
perzsabárány-, nyest- és nemes prém-
tenyésztés eszméje tőle származott. Fia
tal korában a zene iránti hajlamainak 
engedve, az Országos Zeneakadémia 
növendéke lett. Elvégezte a zongora tan
szakon kívül a zeneszerzést is és D'a
mant álnéven ismert dalokat irt és 
több operettlibrettót megzenésített. A 
budapesti déli kerület egységespárti lis
táján választották meg pótképviselőnek. 

Dánér Bála dr., volt nemzetgyűlési 
képviselő. 1884-ben született a három
székmegyei Uzonban. Középiskoláit 
Brassóban, egyetemi tanulmányait Bu
dapesten végezte. Előbb birói pályára 
lépett, majd a háború után ügyvédi 
irodát nyitott a fővárosban. A háború 
alatt vitéz magatartásáért több kitünte
tést kapott. A hajdúszoboszlói kerületet 
képviselte az első nemzetgyűlésen. Az 
intranzigens keresztény politika hive 
és felszólalásaiban mindig a zsidókér
dés radikális megoldását sürgette. 

Dani Balázs, vitéz (gyarmati és ma-
gyarcsékei), a felsőház tagja. 1864 nov. 

30-án született Budapesten. A bécsúj
helyi katonai akadémia elvégzése után 
1885-ben mint hadnagy a 24. cs. és kir. 
vadászzászlóaljnál kezdte meg pályá
ját. 1891-ben mint főhadnagy a vezér
karhoz került, 1901-től 1906-ig a hon
véd törzstiszti tanfolyam tanára volt. 
1909-ben ezredessé nevezték ki s 1911-
ben a budapesti 32-ik közös gyalogez
red parancsnoka lett. 1914-ben mint 
vezérőrnagy a 62-ik közös gyalogdandár 
élén ment a harctérre. A háború ele
jén a klenák—sabáci, majd az uzsokí 
harcokban tüntette ki magát. 1915-ben, 
mint a 7. hadosztály parancsnoka, a 
kárpáti és dnyeszteri harcokban vett 
részt, 1916-ban pedig a 39. honvédhad
osztály élén a Strypa mentén és az er
délyi fronton harcolt, kétizben meg is 
sebesült. 1917-ben a honvédelmi mi
nisztériumba került s ott az első cso
port főnöke lett, ugyanez év végén ki
nevezték altábornagynak. 1921 májusá
ban vonult nyugalomba s ekkor a kor
mányzó a gyalogsági tábornoki címmel 
és jelleggel tüntette ki. Több magas 
kitüntetésnek, igy a hadiékitményes 
Lipót-rend lovagkeresztjének és közép
keresztjének, a II. o. vaskoronarendnek, 
a II. o. katonai érdemkeresztnek tulaj
donosa. A Mária Terézia-rend lovagja. 
Elsőizben tagja a törvényhozásnak. A 
kormányzó nevezte ki élethossziglan a 
felsőház tagjává, amelynek jegyzője. 

Dániel Ernő báró, volt kereskedelem
ügyi miniszter. 1843 máj. 23-án szüle
tett Eleméren, Torontálmegyében. A 
gimnáziumot Temesváron, a jogi ta
nulmányokat a budapesti egyetemen vé
gezte. 1865-ben Torontálmegye tiszte
letbeli aljegyzőjévé nevezték ki, 1867-
ben szolgabiróvá, majd 1868-ban, midőn 
ügyvédi diplomát nyert, törvényszéki el
nökké választották. 1870-ben mint Deák
pártit a bégaszentgyörgyi kerületben 
képviselővé választották. Ugyanezt a ke
rületet képviselte az 1872-és 1875-i or
szággyűléseken; 1878-ban Nagybecske
rek város képviselőjévé választották. 
1884-től 1906-ig a pancsovai választóke
rületet képviselte, amelynek mandátumát 
1905-ben szerb nemzetiségi jelölt ellené
ben nyerte el, mig az 1906-i általános 
választások alkalmával ugyané kerület
ben kisebbségben maradt. 1875 óta vé-
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gig tagja volt a szabadelvű pártnak. 
Gazdasági téren élénk tevékenységet 
fejtett ki; 1876-ban újonnan szervezte 
és rendezte a nagybecskereki tiszai ár-
mentesitő-társulatot, melynek elnöke 
volt. Ugyancsak a hetvenes években részt 
vett a tiszavölgyi társulat alakításában. 
1881-ben engedélyt nyert a Nagyki-
kinda-nagybecskereki vasút kiépítésére, 
melynek sok évig igazgatósági elnöke 
volt. Igazgatósági tagja volt továbbá az 
első erdélyi vasútnak, igazgatója az Első 
Pesti Hazai Takarékpénztár Egyesület
nek és számos egyéb jótékony és köz
hasznú intézetnek. 1895 jan. 15-én a ki
rály kereskedelemügyi miniszterré ne
vezvén ki, 1896 ápr. 24-én a belső tit
kos . tanácsosi méltóságot kapta s ré
szint az elődeitől megkezdett munkála
toknak befejezése, részint ujabb alkotá
sok létesítése körül buzgó tevékenységet 
fejtett ki. Az ő minisztersége idejére 
estek az ezredéves kiállítással és a Vas
kapu megnyitásával kapcsolatos ünnep
ségek, amelyeknek rendezésében vezető 
szerep jutott neki. Az ezredéves kiállí
tás után örökös bárói rangot kapott. A 
főrendiház örökös jogú tagja volt. 1905-
ben a Tisza-kormány lemondása után 
beállott válság alatt azok közt volt, akik
nek véleményét a király a helyzetről ki
kérte. 1906-tól 1910-ig a főrendiházban 
foglalta el helyét. Az 1910-i általános 
választások alkalmával a pancsovai ke
rületben nemzeti munkapárti program
mal újra képviselővé választották. Meg
halt Balatonfüreden 1923 jul. 23-án. 

Daniel Gábor báró id., volt főrendi
házi tag. 1824-ben született Árkoson, Há
romszékmegyében. Jogi tanulmányainak 
befejezte után, 1844-ben, húsz éves korá
ban a királyi kancelláriánál vállalt hiva
talt. 1846-ban az erdélyi kormányszéknél, 
majd később Bécsben az erdélyi udvari 
kancelláriánál dolgozott 1848-ig. 1861-
ben Udvarhelyszék ideiglenes, 1869-ben 
pedig végleges főbírája lett. 1875-től 
1892-ig Udvarhelymegye főispáni állását 
töltötte be. 1876-tól kezdve az unitárius 
egyház főgondnoka volt s mint ilyen, a 
főrendiháznak tagja. 1912-ben emelte a 
király bárói rangra. Meghalt 1915 febr. 
7-én Budapesten. 

Dániel Gábor, volt országgyűlési kép
viselő. 1854 dec. 2-án született. Jogi 

tanulmányait befejezve, 1878-ban, alig 
24 éves korában, az oklándi kerületben 
képviselővé választották és akkor egyik 
korjegyzője volt a Háznak; ugyané ke
rületet képviselte két további cikluson, 
mig 1887-ben a székelyudvarhelyi ke
rületben kapott mandátumot. Az 1892-i 
általános választások alkalmával ismét 
az oklándi kerületben, 1896-ban pedig 
Oláhfalun választották Meg, amely ke
rületet 1906-ig képviselte. A szabad-
elvüpártnak alelnöke volt. Két ország
gyűlés alatt a Ház alelnöke volt s ami
kor erről a tisztségről leköszönt, a ki
rály belső titkos tanácsossá nevezte ki. 
1904 novemberében ő terjesztette be a 
„lex Daniel" név alatt ismert indít
ványt. 1910-ben újból Oláhfalu válasz
totta meg képviselővé. A nemzeti mun
kapárt alelnöke volt s mint ilyen tevé
kenyen részt vett az országos propa
gandában és a párt szervező munkájá
ban. Meghalt 1919 jul. 6-án. 

Dániel Pál, volt országgyűlési képvi
selő. 1876 ápr. 10-én született Puszta-
Orlécen, Torontál megyében. Középis
koláit Temesváron, az egyetem jogi fa
kultását Budapesten végezte. Tanulmá
nyai befejezése után családi birtokán 
gazdálkodott. A párdányi kerület 1910-
ben másodízben választotta meg képvi
selővé. Előbb az alkotmány pártnak, a 
nemzeti munkapártnak pedig megala
kulása után volt tagja. 

Dániel Tibor báró dr. (szamosujvár-
némethi), volt főispán. 1878 márc. 5-én 
született Budapesten s itt végezte ta
nulmányait is, majd nagyobb külföldi 

tanulmányutakat tett 
és hosszabb időt töltött 
Francia-, Németország
ban és Egyptomban. 
1902-ben és 1903-ban 
tagja volt a képviselő
háznak, mint a dési ke
rület képviselője. A 
koalíció idején Lippa 
mandátumát nyerte el. 

1910-ben Versec főispánjává nevezték 
ki s e tisztet betöltötte 1917-ben az Es-
terházy-kormány megalakulásáig, ekkor 
ő is beadta lemondását. Azután a meg
szállott Bukarestbe nevezték ki kor
mánybiztosnak, ahol másfél évig mű
ködött. 
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Darányi Ignác, volt földmivelésügyi 
miniszter, a felsőház tagja. 1849 jan. 15-
én született Budapesten, itt végezte ta
nulmányait is. 1872-ben jogtudorrá avat
ták s 1873-ban letette az ügyvédi vizs
gát. Két évvel később az Országos Ügy
védvizsgáló Bizottság, azután pedig a 
Budapesti Ügyvédi Kamara választmá
nyi tagja lett. 1881-ben a székesfőváros 
II. kerülete választotta meg képviselőnek 
s e kerületet képviselte huszonnégy évig. 
Az 1905., 1906. és 1910. évi választáso
kon a tapolcai kerület mandátumát nyer
te el. Először a szabadelvüpárt pro-
grammjával lépett fel képviselőnek és 
csakhamar a fiatal országgyűlési képvi
selőre terelődött Bánffy Dezső báró mi
niszterelnök figyelme, mikor a mezőgaz
dasági reformok érdekében mondotta el 
sorozatos, lendülettel telitett beszédeit. 
Mikor 1895-ben a földmivelésügyi tárcát 
ajánlotta fel részére Bánffy Dezső báró, 
sokan aggódtak, hogy milyen miniszter 
lesz a pesti ügyvédből? Az események 
csakhamar megmutatták, hogy-a földmi
velésügyi minisztérium kiváló tájékozott-
ságu, nagy koncepciójú, tettrekész és 
szakképzett vezetőre talált Darányi Ig
nác személyében. Az ő nevéhez fűződik a 
legtöbb földmivelésügyi alkotás: ő szer
vezte meg a földmivesiskolákat, a gazda
sági tanintézetekből akadémiákat csinált, 
létesítette az összes kísérleti állomásokat, 
megalapozta a világhírű Mezőgazdasági 
Muzeumot, megkezdette az ármentesité-
seket, a lecsapolásokat, a Tisza-szabályo
zást, megszervezte a selyemtenyésztést, 
megalapította a falusi népkönytárakat és 
ő építette az első gazdasági cselédháza
kat. Nevéhez fűződik a magyar állatte
nyésztés felvirágzása a külföldi tenyész
állatok behozatalával, talpraállitotta a 
ménesbirtokokat, megindította a hegyvi
déki gazdasági akciókat és erőteljesen lá
tott hozzá a Tátra fellendítéséhez. 
Ugyancsak ő tette világhírű gyógyhe
lyekké Vízaknát, a Csorbatót, Herkules
fürdőt és Tátralomnicot. Rendezte a régi 
kincstári ügyeket és uj telepeket létesí
tett Erdélyben és a Délvidéken. Megszer
vezte a külföldi gazdasági szaktudósitói 
intézményt és nagy gondot fordított a 
szőlőgazdaság fejlesztésére, jó vetőmagok 
népszerűsítésére. Megalkotta az összes 
mezőgazdasági munkástörvényeket, a 

gazdatiszti törvényt, felállította az első 
gazdasági munkás- és cselédsegélyző 
pénztárt és különösen nagy sikert ért el 
a párisi világkiállításon a magyar mező
gazdaság bemutatásával. Darányi Ignác 
először 1895-től 1903-ig töltötte be a mi
niszteri széket, majd az első Tisza-kor
mány jövetelekor átadta helyét. A koalí
ció 1906-ban őt kérte fel a tárca vállalá
sára és a koalíció bukásakor hagyta ott 
végleg a földmivelésügyi minisztériumot. 
Kiváló munkatársaival: Tormay Bélával, 
Rapaich Radóval, Bartóky Józseffel, 
Kvassay Jenővel, Bezerédy Pállal és Les-
tyánszky Sándorral együtt alkotta meg 
nagy terveinek sorozatát és a miniszté
riumban még ma is emlékeznek a legko
rábban érkező miniszterre, a végtelenül 
szerény, puritán és példátlanul szorgal
mas Darányi Ignácra. Hervadhatatlan 
munkásságát Ferenc József is méltá
nyolta, aki nagyrabecsülte fáradhatat
lan miniszterét, akinek a vaskorona-rend 
és a Lipót-rend nagykeresztjét, majd ké
sőbb a belső titkos tanácsosi cimet ado
mányozta. A parlamentben a tüzes és 
dúló viharok mindig kikerülték Dará
nyit, akinek úgyszólván nem is volt el
lenzéke, mert javaslatait mindenkor szí
vesen fogadták. A koalíció bukása után 
Darányi teljesen visszavonult a politiká
tól és a református egyház főgondnoksá-
gán kivül csak az OMGE-ben és a Gaz
daszövetségben fejtett ki munkásságot. 
Az utóbbi időben csak a felsőház ülésein 
vett részt, amelynek a református egy
ház részéről hivatalból tagja volt. Meg
halt Budapesten, 1927 április 27-én. 

Darányi Kálmán dr. (pusztaszent-
györgyi és tetétlenij, országgyűlési kép
viselő, államtitkár. 1886-ban született 
Budapesten. Néhai Darányi Béla föld

mivelésügyi államtit
kár fia. Középisko
lai és egyetemi ta
nulmányait Budapes
ten végezte és itt 
tett államtudományi 
doktorátust. Hosszabb 

t k ü l f ö l d i ut során be
jár ta Európa legna
gyobb részét s gaz

dasági tanulmányokat folytatott. A 
német, francia és román nyelvet beszéli 
tökéletesen. 1909-ben közigazgatási gya-
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kornokká nevezték ki Pestmegyébe, de 
még ugyanabban az évben mint segéd
fogalmazó a belügyminisztériumba ke
rült. 1910-ben főszolgabíró, 1917-ben 
vármegyei főjegyző lett, 1917 júliusá
ban pedig Zólyom vármegye főispánjává 
nevezték ki. A világháború idején, mint 
tartalékos huszárfőhadnagy az orosz és 
román harctéren teljesített szolgálatot 
és több kitüntetést szerzett. 1920-ban 
Győr vármegye, Győr város és Koma 
rom vármegye kormánybiztosa, majd ké
sőbb főispánja lett. 1923-ban Mosón vár
megye főispánjává, 1924-ben Győr, Mo
són és Pozsony egyelőre egyesitett vár
megyék és Győr város főispánjává ne
vezték ki s e minőségben működött meg
választatásáig. Igazgatósági tagja, il
letve tisztséget viselője az Országos Ma
gyar Gazdasági Egyesületnek, a Magyar 
Gazdaszövetségnek, a Magyar Nemzeti 
Szövetségnek s még számos kulturális 
és társadalmi egyesületnek. Az ország
gyűlésben a magyaróvári kerületet kép
viseli. Prónay György báró államtit
kárnak a földmivelésügyi minisztéri
umba történt kinevezése óta, ő a mi
niszterelnökség politikai államtitkárja 
s mint ilyen, Bethlen István gróf mi
niszterelnök legbizalmasabb munka
társai közé tartozik. 

Daruváry Géza dr. (daruvári), ny. 
m. kir. külügyminiszter. 1866 jan. 12-én 
született Budapesten. Édesapja Daruváry 
Alajos, a kir. Kúria másodelnöke s a 

magyar országgyűlés 
főrendiházának alelnö
ke volt. Középiskolai 
tanulmányait Beszter
cebányán és a buda
pesti tanárképző fő
gimnáziumban elvégez
ve, a lipcsei és a bu
dapesti tudományegye
temen jogot hallgatott. 

1890-ben itt avatták a jog- és állam
tudományok tudorává. Közben 1886/87-
ben leszolgálta önkéntesi évét a 13. cs. 
és kir. közös huszárezredben s 1887-ben 
a 7. sz. huszárezred tartalékos hadna
gyává neveztetett ki. Az igazságügyek 
szolgálatába lépve, 1890-ben joggyakor
nok lett a budapesti törvényszéknél, 
ahonnan 1891-ben berendelték az igaz
ságügyminisztériumba. Ott szolgált 

1893-ig, amikor pályát változtatott: 
másfélévi konzuli próbaszolgálat után, 
melyet Génuában és Marseillesben töl
tött, 1894-ben konzuli vizsgát tett. 
Odesszában, Szófiában, Skutariban, Bel
grádban, Szalonikiben szolgált mint al-
konzul 1895-től 1900-ig s konzuli minő
ségben Kiewben, Amsterdamban és a 
Majna melletti Frankfurtban 1905-ig, 
amikor Ferenc József király ka
binetirodájában a magyar osztály 
vezetésével bízták meg. Ennek a 
nagyfontosságú hivatalnak állott az 
élén egész 1916 végéig, amikor 
Károly király trónralépte után nyuga
lomba vonult. Közben a király 1905-ben 
m. kir. udvari tanácsossá s 1912-ben való
ságos belső titkos tanácsossá nevezte ki, 
1906-ban a Lipót-rend lovagkeresztjével 
s 1913-ban a Ferenc József-rend nagy
keresztjével tüntette ki. A Bethlen-kor
mány 1922 júniusában történt rekon
strukciója alkalmával a kormányzó igaz
ságügyminiszterré nevezte ki. Tomcsányi 
Vilmos Pál utódjaként került az igazság-
üyminiszteri székbe. Kinevezése megle
petésként hatott, de ismerve puritán élet
felfogását, szigorú igazságszeretetét, ala
posságát és pontosságát, amely tulajdon
ságai Ferenc József udvarában oly nagy
fontosságú szerephez juttatták, a liberá
lis közvélemény tőle várta az igazságügyi 
kormányzat rekonstrukcióját. Az igazság
ügyminiszteri tárcát egy évig viselte s 
ezen idő alatt értékes munkásságot fej
tett ki. 1923 jun. 11-én vált meg az igaz
ságügyminiszteri széktől s ekkor át
vette az 1922 dec. 19 óta ideiglenesen 
vezetett külügyminisztérium irányítását. 
Ε tisztségtől 1924 okt. 7-én mentette fel 
a kormányzó s utána Bethlen István gróf 
miniszterelnök vette át ideiglenesen a 
külügyek vezetését. 

Darvai Fülöp, volt országgyűlési kép
viselő. 1857 jul. 28-án született Aszódon. 
Tanulmányai elvégzése után 1884-ben 
Budapesten ügyvédi irodát nyitott. A 
boszniai okkupációs-hadjáratban mint a 
32. gyalogezred tartalékos hadnagya Sto-
lác megszállásánál kitüntette magát, ami
ről a. hadjáratról kiadott vezérkari 
munka is külön megemlékezik. Az ügy
védi gyakorlat mellett nagy publicisz
tikai munkásságot is fejtett ki. Az 1910-i 
választások alkalmával a szászsebesi ke-
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rület egyhangúlag képviselőjévé válasz
totta. Meghalt 1918 máj. 23-án. 

Darvas Béla (nagyréti), a felsőház 
tagja. 1854 máj. 30-án született Ongó-
ujfalun, Abaujmegyében. A gimnáziu
mot Eperjesen és Miskolcon, jogi ta
nulmányait pedig Budapesten végezte. 
Önkéntesi évének a kassai 4-es ulánu-
soknál történt leszolgálása után vissza
vonult ongói családi birtokára s azóta 
ott gazdálkodik. Emellett azonban rég
óta jelentős részt vesz vármegyéje életé
ben, mint a törvényhatósági bizottság
nak hosszú idők óta vezérszerepet játszó 
tagja. 1896-ban elvállalta szabadelvű 
programmal a szikszói választókerület 
mandátumát és egy cikluson át képvi
selte a kerületet. 1901-ben már nem lé
pett fel, hanem folytatta a gazdálkodást. 
A forradalmak idején bátor magyar szín
vallása miatt üldözőbe vették s három 
hónapig raboskodott túszként a Markó-
utcai fogházban. Azóta ismét a gazdál
kodásnak élt és csupán a megyei politi
kában szerepelt. Abauj vármegye tör
vényhatósága küldötte be a felsőházba. 

Darvas Ferenc, volt országgyűlési 
képviselő. Tanulmányai elvégzése után 
szülőmegyéjében, Abauj tornában a köz
igazgatás szolgálatában állott. 1887-ben 
a szepsii kerület szabadelvű párti prog
rammal külde a Házba, majd mandá
tuma lejárta után felsőgagyi birtokán 
gazdálkodott. 1910-ben ugyancsak a 
szepsii kerület mandátumát nyerte el 
nemzeti munkapárti programmal. Meg
halt 1914 decemberében. 

Degenfeld-Schomburg József gróf, 
volt felsőházi tag. 1847 dec. 21-én szü
letett Kolozsvárott. Atyja főispán volt. 
Tanulmányai befejeztével az állam szol-

, - gálatába lépett s négy 
évig működött a föld-
mivelésügyi miniszté
riumban. Szolgálatától 
megválva szatmárme-
gyei birtokai keze
lését vette át s élénk 
részt vett a társadalmi 

J és közéletben. 1883-tól 
1901-ig Hajduvármegye 

és Debrecen város főispánja volt. Érde
meinek elismeréséül a Szent István-rend 
kiskeresztjével és a Ferenc József-rend 
csillagos középkeresztjével tüntették ki. 

Debrecen város felvirágoztatása érdeké
ben igen sokat fáradozott. A reformá
tus egyháznak 1896 óta főgondnoka 
volt. Károly király 1918-ban, debreceni 
látogatásakor, személyesen mondott neki 
köszönetet működéséért. A Tisza-párt
nak volt tagja s mint ilyen, nagy tevé
kenységet fejtett ki Tisza István elvei
nek érvényesítése érdekében a főrendi
házban. Tisza István gróf, aki unoka
öccse volt, több éven át nála nevelke
dett. Meghalt 1927 juli. 12-én. 

Degenfeld-Schomburg Lajos gróf, 
volt főrendiházi tag. 1843 okt. 14-én 
született Kolozsvárott. Tanulmányai be
fejeztével nógrádmegyei birtokán gaz
dálkodott. 1872-ben, mint a sziráki ke
rület képviselője, tagja lett a képviselő
háznak, 1875-ben a dárdai kerület man
dátumát nyerte el. 1886 és 1887-ben 
Debrecen II. kerülete, mint a szabad-
elvüpárt tagját választotta képviselővé. 
Később Nógrádmegye főispánja lett. 
1896-ban a losonci kerületben megint a 
szabadelvüpárt programmjávai válasz
tották meg képviselővé. 1904-ben a ki
rály titkos tanácsossá nevezte ki. Meg
halt 1922 jan. 9-én. 

Degenfeld-Schomburg Pál gróf, volt 
főrendiházi tag. 1871 jan. 24-én szüle
tett Tégláson. Második fia Degenfeld-
Schomburg Ágost grófnak és Karacsay 
Melánia grófnőnek. Tanulmányai elvég
zése után családi birtokán gazdálkodott. 
A főrendiháznak több cikluson át jegy
zője volt. 

Degré Miklós dr., a felsőház tagja. 1867 
okt. 14-én született Vácott. Gyermekéveit 
is itt, majd Pesten töltötte. Atyja, Degré 
Alajos, a nagyszerű iró és balpárti kép
viselő, nagy házat vitt és igy már gyer
mekkorában a Jókai Mórok, Irányi Dá
nielek, Klapka Györgyök társaságában 
nevelkedett az ifjú Miklós. Gimnáziumi 
tanulmányait a budapesti piarista isko
lában, a jogot Pesten végezte. Már a 
gimnáziumban kitűnt irói tehetségével, 
jogászkorában pedig az egyetemi olvasó
kör elnöke volt. Rövid ideig ügyvéd-
jelöltösködött, azután joggyakornok 
lett a budapesti törvényszéken, törvény
széki jegyző Szabadkán, majd fogalmazó 
az igazságügyminisztériumban, ahonnan 
harmincéves korában nevezték ki a bé
kési járásbíróság vezetőjévé. Miután 
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ezt az elhanyagolt járásbíróságot rendbe 
hozta, 1902-ben a budapesti VIII—X. 
ker. járásbíróság élére került. 1905-ben 
a zalaegerszegi törvényszék, azután a 
győri törvényszék elnöke lett. 1914-ben 
a budapesti központi járásbíróság elnöki 
székébe nevezték ki. 1915-ben a buda
pesti ítélőtábla tanácselnöke lett és a 
büntetőtanács alelnöke. 1918-tól 1920-ig 
az Országos Központi Árvizsgáló Bi
zottságnak volt elnöke, 1921-ben a bu
dapesti ítélőtábla alenöke, azután ideig
lenesen vezette az Ítélőtáblát, hogy ké
sőbb ennek véglegesen kinevezett elnöke 
legyen. Egyike nemcsak a legkiválóbb 
bíráknak és szervezőknek, hanem jeles 
jogi író is, akinek sok könyve és cikke 
jelent meg, főként az esküdtbirósági el
járás, az anyagi büntető jog és a bűn
vádi perrendtartás köréből. Nagy nép
szerűségét legjobban bizonyítja az a pá
ratlanul meleg fogadtatás, amelyben 
1926 november 6-án, kinevezése alkal
mából részesítették. 

Dencz Ákos dr. (Jcézdivásárhelyi), or
szággyűlési képviselő. 1876-ban szüle
tett Szamosujvárott. A középiskolát a 
kiskunhalasi főgimnáziumban végezte, 
a jogi- és államtudományi doktorátust 
pedig a kolozsvári egyetemen szerezte 
meg. Németországban, Franciaország
ban, Olaszországban, Ausztriában és a 
Balkán-államokban tett hosszabb tanul
mányutat. Élénk szakirodalmi munkás
ságot fejtett ki. Három évtizeden ke
resztül számos közgazdasági és pénz
ügyi cikke jelent meg napilapokban, 
szaklapokban és évkönyvekben. Szer
zője a „Postatakarékpénztári szolgálat 
vezérfonala" cimü műnek és társszer
kesztője a „Pénzintézeti Törvénytárá
nak. A szakoktatás terén is működött. 
1912-ben előadója volt az ipartestületi 
tisztviselői tanfolyamnak. 1921 óta pe
dig rendes tanára a postatisztképző tan
folyamnak. Tagja a Társadalomtudo
mányi Társulatnak. A bolsevizmus alatt 
az ellenforradalom tamási csoportjának 
szervezésében vett tevékeny részt és 
ezért menekülnie kellett. Az alkotmá
nyosság helyreálltától kezdve résztvett 
minden nemzeti, keresztényirányu moz
galomban. Elsöizben tagja a törvény
hozásnak. A tamási kerület választotta 
meg egységespárti programmal. 

Dénes István dr., volt nemzetgyűlési 
képviselő. 1889 mára 3-án született Szász
városon, Huny admegy ében, ahol atyja 
kisiparos volt. Iskoláit a szászvárosi 

Kun-kollégiumban el
végezvén, Ausztriában, 
Németországban és Ro
mániában tanulmány
úton volt. Egyetemi ta
nulmányait Kolozsvá
rott végezte s itt 1912-
ben a jogtudományok 

doktorává avatták. 
1914-ben Marosvásár

helyen ügyvédi vizsgát tett. Közvetle
nül ez előtt kitörvén a háború, katonai 
szolgálatra vonult be s mindvégig front
szolgálatot teljesített. 1915-ben megse
besült. Kitüntetései : ezüst vitézségi 
érem és koronás arany érdemkereszt. 
A forradalom kitörése Tordán találta, 
ahol mint főhadnagy teljesített szolgá
latot. A polgárság és munkásság a nem
zeti tanács elnökévé választotta. Ε pozí
cióban főcélja a közélelmezés szervezése, 
a rend fenntartása és a szociális szük
ségletek kielégítése, főképp pedig a ha
vasok között élő, a románoknak kiszol
gáltatott magyarság sorsának biztosí
tása voit. Működésének megszűnése 
után Szászvároson ügyvédi irodát 
nyitott. Három hónapi működés 
után, hogy az internálást elkerülje, 
timármesterséget tanult. Egy évi 
tanonckodás után felszabadult és ezen 
a cimen a várost elhagyhatta. 1920-ban 
Budapestre jött s itt ügyvédi irodát 
nyitott. Szóval, tollal, propagandával a 
földmives nép helyzetének javításáért 
dolgozik. 1918-ban „Román kérdés, ma
gyar politika" cimen kis tanulmányt irt. 
A Magyarországi Munkáspárt pro-
grammjával választották meg a tótkom-
lósi kerületben a nemzetgyűlés tagjává. 

Desbordes Ernő, volt országgyűlési 
képviselő. 1874-ben született Koronkán. 
Középiskoláit Kolozsvárott végezte, majd 
a budapesti egyetemen folytatott jogi 
tanulmányokat, azután pedig a magyar
óvári gazdasági akadémia hallgatója 
volt. Tanulmányai befejezése után er
délyi birtokán gazdálkodott. Az 1910. 
évi választásokon a dési kerület man
dátumát nyerte el a nemzeti munkapárt 
programmjával. 
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Dési Géza dr., országgyűlési képvi
selő. 1870-ben született Nagyváradon. 
A középiskolát Nagyváradon végezte, a 
jogot a nagyváradi jogakadémián, majd 

• a budapesti tudomány
egyetemen hallgatta s 
itt szerezte meg a jogi 
és államtudományi dok
torátust. Hosszabb ta
nulmányútja során 
megfordult Európa 
minden államában. Rö
vid ideig a közigazga
tási pályán működött s 

tiszteletbeli szolgabíró volt Bihar vár
megyében. Tagja volt a vármegye és 
Nagyvárad törvényhatósági bizottságá
nak is. Majd Budapestre jött s itt nyi
tott ügyvédi irodát. 1905-ben szabad-
elvüpárti programmal a magyareséksi 
kerület választotta meg képviselőjének. 
A főváros törvényhatósági bizottságába 
1915-ben került be először. 1923 óta 
tagja a Kúria ügyvédi tanácsának. El
nöke a Budapesti Ügyvédi Körnek, alel
nöke a Polgári Egység Klubjának, társ
elnöke az Országos Iparosszövetségnek 
s az Erzsébetvárosi Körnek. Kiterjedt 
publicisztikai tevékenységet folytatott és 
számos jogi, politikai és társadalmi vo
natkozású cikke jelent meg a fővárosi la
pokban. Hosszú ideig a néhai Heinrich 
Ferenc vezetése alatt álló Nemzeti Pol
gári Párt kötelékébe tartozott, amelynek 
alelnöke is volt. Amikor Kállay Tibor a 
fővárosban megkezdte az egységespárt 
szervezését, csatlakozott e párthoz. A fő
város északi kerületében kapott mandá
tumot az egységespárt listáján, Ugrón 
Gábor lemondása után. 

Désy Zoltán, volt államtitkár, ország
gyűlési képviselő. 1862 dec. 15-én szüle
tett Nagyölyvesen. Középiskolai tanul
mányainak befejezése után jogot végzett. 

1892-ben a Marosvá
sárhely-vidéki kerület 
mandátumát nyerte el 
nemzetipárti program
mal. 1896-ban Maros-
torda vármegye alis
pánjává választották, 
később a megye főis
pánja lett. 1905-ben a 
gernyeszegi kerület vá

lasztotta képviselőjévé a függetlenségi 

és 48-as párt programra jávai. A koalí
ciós kormány idején államtitkár volt a 
pénzügyminisztériumban. 1910-ben Ma
rosvásárhely II. kerülete választotta 
képviselőjévé Kossuth-párti program
mal. Nagy feltűnést keltett annak ide
jén (1913) a Lukács László ellen inté
zett ellenzéki támadás, amelyből a hi
res „Désy-Lukács per" indult meg. Désy 
Zoltánt először elitélték rágalmazásért, 
de amikor a Tábla megsemmisítette az 
ítéletet és uj eljárásra utasította a 
budapesti törvényszéket, a per felmen
téssel fejeződött be. 1915-ben bevonult 
a 22-ik magyar népfelkelő ezredhez és 
mint századparancsnok 1915 március 
24-én Galíciában Zalesczyki mellett az 
oroszokkal vívott hősi küzdelemben ele
sett. Holttestét 1924-ben Budapestre 
hozták és május 15-én az országházból 
nagy gyászünnepséggel temették el. 

Dessewffy Aurél gróf (cserneki és 
tarkeői), országbíró, a felsőház volt 
tagja. 1846 jan. 16-án született Szent-
mihályon. Atyja, Emil, a Tudományo3 
Akadémia elnöke s a legkiválóbb ma
gyar államférfiak egyike volt. Miután 
tanulmányait Pozsonyban, Münchenben 
és Londonban elvégezte, Szabolcsmegyé
ben vállalt aljegyzői állást, majd mint 
segédfogalmazó, a pénzügyminisztérium
ban szolgált. 1874-ben a tiszalöki kerü
letképviselője lett. Mint a Tisza-kormány 
ellenzéke, országos nevet szerzett s 
egyike lett az agrár törekvések első szó
szólójának hazánkban. 1883-ban nem vál
lalt mandátumot, hanem a főrendiházban 
lett egyik vezére az ellenzéknek. 1887-ben 
a pozsonymegyei szent Jánosi kerületet 
képviselte. Ezután hosszú ideig nem po
litizált, hanem minden erejével közgaz
daságtani problémákra vetette magát. 
Sok könyvet, tanulmányt irt, igazgató el
nöke lett a Magyar Földhitelintézetnek, 
elnöke 1909-ig az Országos Magyar Gaz
dasági Egyesületnek és elnöke az Ernke 
budapesti választmányának. Károlyi Sán
dor gróf előtt már ő a vezére az agrár 
törekvéseknek és ő pendíti meg először 
nálunk komolyabban a szövetkezeti esz
mét, de a telepítési és parcellázási gon
dolatot is. Elnöke lesz az alsószabolcsi 
tiszai ármentesitő társulatnak és alel
nöke a Tiszavölgyi Társulat központi vá
lasztmányának. Másodelnöke a Magyar 
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írók Segélyegyletének és a katolikus köz
ponti kongruabizottságnak. Tagja már 
1883 óta a Tudományos Akadémia igaz
gató tanácsának. Egyszer vállal még 
mandátumot, 1903-ban Girálton, alkot
mánypárti pragrammal, de e mandátu
máról is hamarosan lemond, mert 1906 
május 21-én a király a főrendiház elnö
kévé nevezi ki. Ε méltóságáról a munka
párt uralomrajutásakor önként mond le 
és a főrendiházi ellenzék vezére lesz. Em
lékezetesek beszédei, amelyeket a korrup
ció ellen, a jogtiprások ellen és az alkot
mány védelmében mond a Khuen-Héder-
váry, Lukács és Tisza-kabinet idején. 
1896-ban valóságos belső titkos tanácsos 
lett, 1908-ban megkapta a Lipót-rend 
nagykeresztjét, Orczy Béla báró halála 
után pedig ő lett az országbíró. 1916-ban 
az aranygyapjas rendet kapta. Az uj 
felsőház megnyitása alkalmával, 1927 
februárban, ő tett deklarációt, amelyben 
elfogadta az uj jogállapotot, de fenntar
totta a jogfolytonosság elvi álláspontját 
és fájdalmát fejezte ki afelett, hogy a 
régi főrendiház több kiváló tagja, mint 
Rákosi Jenő és Gaál Jenő nem tagjai 
az uj felsőháznak. Meghalt 1928 márc. 
28-án. 

Dessewffy Béla gróf (cserneki és 
tarkeöi), volt főrendiházi tag. 1854 ápr. 
6-án született Hanuszfalván, mint néhai 
Dessewffy Gyula grófnak legifjabb fia. 
Tanulmányai elvégzése után családi bir
tokán gazdálkodott és Királytelkén la
kott fivérével, Dénes gróffal együtt. 
Meghalt 1923 febr. 14-én. 

Dessewffy Dénes gróf (cserneki és 
tarkeöi), volt főrendiházi tag. 1848 nov. 
8-án született Kassán, legidősebb fia volt 
Dessewffy Gyula grófnak. Tanulmányai 
elvégzése után sárosmegyei uradalmain 
gazdálkodott s vezető szerepet vitt a 
megye életében. Meghalt 1923 jan. 
5-én. 

Dessewffy Emil gróf (cserneki és 
tarkeöi), volt főrendiházi tag. 1873 márc. 
19-én született Büdszentmihályon, Sza
bolcs megyében. Középiskolái elvégzése 
után Grácban és Budapesten hallgatott 
jogot, majd hosszabb külföldi tanulmány
utat tett. Több évig teljesített diplomá
ciai szolgálatot s évekig élt Brüsszelben, 
Berlinben és Londonban. 1892-től kezdve 

három cikluson át volt országgyűlési 
képviselő, előbb szabadelvüpárti, később 
alkotmánypárti programmal. A kommu
nizmus alatt sok üldözésnek volt kitéve 
s mint ellenforradalmárt egyszer le is 
tartóztatták. Nagy közéleti tevékenysé
get fejtett ki, sok gazdasági és kulturá
lis egyesületnek a vezetője. 

Dessewffy Miklós gróf (cserneki és 
tarkeöij, volt főrendiházi tag. 1854 jun. 
5-én született Oroson. Tanulmányai el
végzése után teljes munkaerejét csa
ládi uradalmainak vezetésére fordí
totta, de emellett, mint a főrendiház 
örökösjogu tagj cl, cl Ház fontosabb tár
gyalásain is rendszerint részt vett. 
Meghalt 1918 okt. 16-án. 

Dezseöffy Aurél dr., országgyűlési 
képviselő, államtitkár. 1875-ben született 
Nagykátán. A középiskola alsóosztályait 
Budapesten a piaristáknál végezte és Pé

csett érettségizett a 
cisztercitáknál. Jogi ta
nulmányait a budapesti 

tudományegyetemen 
folytatta s itt szerzett 
államtudományi dokto
rátust. Tanulmányút
jai során megfordult 
Olaszországban, Ausz
triában és Szerbiában. 

1896-ban min. fogalmazó-gyakornokká 
nevezték ki s a keresk. minisztérium út
ügyi osztályában működött. 1905-ben, 
mint miniszteri segédtitkár az el
nöki osztályba került, ahol a személy
zeti és bizalmas ügyek referense volt. 
1907-ben nevezték ki miniszteri osztály
tanácsossá, 1916-tól 1919-ig a mi
nisztérium helyiérdekű, gazdasági és 
városi vasutak szakosztályának fő
nöke volt, miniszteri tanácsosi rang
ban. 1920-ban, államtitkári hatás
körben, az összes vasúti, állami vas- és 
gépgyári, autó-, és légiforgalmi ügyek 
felülvizsgálásával bízták meg, 1923-ban 
pedig államtitkárrá nevezték ki. A há
ború idején, mint szolgálatonkivüli hu
szárfőhadnagy két éven át teljesített 
szolgálatot. A hazai vasúti joganyag ösz-
szeállitása terén széleskörű szakirodalmi 
tevékenységet fejtett ki. Munkássága el
ismeréséül több magas kitüntetésben ré
szesült. Elsőizben tagja a törvényhozás
nak. A sajószentpéteri kerület küldötte 
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be az országgyűlésbe az időközi válasz
tások során az egységespárt programm-
jával. Mint államtitkár, 1929. szept. 
1-én, nyugalomba vonult s ez alkalom
ból a Magyar Érdemkereszt II. oszt. a 
csillaggal kapta. 

Dicsőfi Kálmán, nyűg. h. államtitkár. 
1865 aug. 18-án született Balmazújvá
roson. Középiskolái elvégzése után a 
budapesti műegyetemen szerzett mér
nöki oklevelet. A kereskedelemügyi 
minisztérium szolgálatában állott 1898-
tól 1925-ig, amikor mint h. államtitkár 
nyugdíjba ment. A minisztériumban 
főként az államépitészeti ügyekkel fog
lalkozott s az útépítés terén is igen ki
váló munkásságot fejtett ki. 

Dinich Ödön, volt nemzetgyűlési kép
viselő. 1885-ben született Szülőkön, 
Somogymegyében. Középiskoláit Bu
dapesten és Aradon végezte, majd a 

fővárosban tanári vizs
gát tett. 1906-tól 1914-
ig Budapesten mint 
középiskolai tanár mű
ködött. A háború kitö
résekor katonai szol
gálatra vonult be s 
a háború egész tar
tama alatt katonai 
szolgálatot teljesített. 

A politikai életbe a háború után kap
csolódott bele, amikor 1918-ban Fried
rich István Marosvásárhelyről, ahol 
mint pályaudvarparancsnok teljesített 
szolgálatot, magához kérette és a 
csehek elleni politikai propaganda 
megszervezését és keresztülvitelét 
bizta rá, mint a hadügyi kor
mány megbízottjára, Pozsony székhely-
lyel. Ebben az időben került összeköt
tetésbe a nacionalista tótság vezéreivel, 
Dvorcsák és társaival. A csehek be
nyomulásakor állását otthagyta. A vö
rös uralom alatt semmi szolgálatot 
nem vállalt. A kommün után a pro
paganda-minisztériumba s később a 
miniszterelnökségre osztották be, ahol 
megszervezte a filmpropagandát. In
nen a kultuszminisztériumba helyez
ték át. A ráckevei kerületben választot
ták meg a nemzetgyűlés tagjává An-
drássy—Friedrich-párti programmal. 

Dinich Vidor, volt nemzetgyűlési kép
viselő. 1887 febr. 16-án született a tol

namegyei Szakálhőgyészen. Budapes
ten ipariskolát végzett, majd több évig 

működött Debrecen
ben, mint a Gazdák 
Biztosító Szövetkezete 
vezértitkára. A hábo
rú alatt főhadnagyi 
rangban szolgált és 
több kitüntetést ka
pott. A kommün alatt 

az ellenforradalmi 
mozgalmak egyik irá

nyitója volt, aki a június 24-iki és az 
augusztus 4-iki puccsban aktiv részt 
is vett. Részt vett később a nyugatma
gyarországi felkelésben is. Az első 
nemzetgyűlésen a derecskéi kerületet 
képviselte Friedrich-párti programmal. 
A sportok terén nagy munkásságot 
fejtett ki. Érdemei elismeréséül kor
mányfőtanácsosi cimet kapott 1924-ben. 

Dobay Gyula dr., volt kormánybiztos
főispán. 1870 ápr. 8-án született Sze
geden. Egyetemi tanulmányai befeje
zése után ügyvédi vizsgát tett és Sze

geden folytatott ügy
védi gyakorlatot. A 
politikai mozgalmak
ban már fiatal kora 
óta állandóan részt vett. 
A kommunizmus kitö
résekor elnöke lett a 
nemzeti hadsereg szer
vező bizottságának. Mi
kor az ellenforradalmi 

kormány lemondott, Szeged város és 
Csongrád vármegye kormánybiztos-főis
pánjává nevezték ki. Az ujszegedi három
szög visszaszerzése körül kiváló érdemei 
voltak. 

Dobiecki Sándor, volt országgyűlési 
képviselő. 1848 nov. 19-én született 
Tordán. 1871-ben mérnöki oklevelet 
szerzett és az államvasutak szolgálatá
ba állott, majd tagja volt a közmunka-
és közlekedésügyi minisztérium mű
szaki tanácsának, később pedig a vas
úti és hajózási főfelügyelőségnek. 1892-
ben mint üzletvezetőhelyettes Zágráb
ba került, 1893-ban pedig átvette a deb
receni üzletvezetőség irányítását. 1901-
ben Debrecen város III. kerülete vá
lasztotta meg képviselőjévé. 1910-ben 
Torockó mandátumát nyerte el nemzeti 
munkapárti programmal. Széleskörű 
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irodalmi munkásságot fejtett ki, több 
önálló müve jelent meg. Meghalt 1927. 
szept. 8-án. 

Dobóczky Dezső, volt nemzetgyűlési 
képviselő. 1880-ban született Hevesen. 
Iskoláit Kalocsán és Marosvásárhelyen 
végezte, azután jogi tanulmányokat foly
tatott Egerben és Berlinben s az egri 
akadémián jog- és államtudományi vizs
gát tett. Befejezve tanulmányait Heves
megye közigazgatásának szolgálatába 
lépett. 1911-ben otthagyta pályáját s he
vesi birtokára vonult gazdálkodni. 1916-
ban a kormánybiztossá kinevezett 
Maczky Emil lemondása után megürese
dett nagyfügedi kerület függetlenségi 
párti programmal képviselővé válasz
totta. A második nemzetgyűlési válasz
tások alkalmával a hevesi kerületben 
lépett fel az egységespárt programmjá
vai, ahol meg is választották. 

Dókus Ernő (csabacsüdi), a felsőház 
tagja. 1852 febr. 5-én született. Közép
iskolai és egyetemi tanulmányainak be
fejezése után köz- és váltóügyvédi okle
velet szerzett. 1870-től 1878-ig a mi
niszterelnökségen és a honvédelmi
minisztériumban volt segédfogalmazó. 
Amikor miniszteri titkár lett, megvált 
az állami szolgálattól s átvette birtokai 
kezelését. Tanulmányútjai során egész 
Európát bejárta. A gazdálkodás mellett 
mint a sárospataki református főgim
názium igazgató-tanácsosa tevékenyke
dett. 1889-ben megválasztotta képvise
lővé a sárospataki kerület s 1906-ig 
szolgálta sok tudással és hiven a szabad
elvű pártot. 1910 óta főgondnoka a ti
száninneni református egyházkerületnek 
s mint ilyen, tagja a felsőháznak. Tagja 
volt a régi főrendiháznak is. 

Domanovszky Sándor dr., egyetemi 
ny. r. tanár. 1877 máj. 27-én született. 
Tanulmányait Budapesten végezte s itt 
avatták filozófiai doktorrá. Tanulmá
nyai befejezése után előbb a pozsonyi 
áll. főreáliskolánál, majd a budapesti 
kereskedelmi akadémián tanított törté
nelmet. 1909-ben magántanárrá habi
litálták, 1914-ben pedig a budapesti 
egyetemen a magyar művelődés törté
net ny. r. tanára lett. A Magyar Tudo
mányos Akadémia 1926-ban választotta 
rendes tagjává. Igen nagy szakirodalmi 
munkásságot fejtett ki. 1913-ban a nem

zetközi kereskedelmi oktatási kongresz-
szussal kapcsolatosan magyar kereske
delem-történeti kiállítást rendezett és 
résztvett a Bécsi Magyar Történeti In
tézet megszervezésében. 1928-ban az 
oszlói kongresszuson tartott előadást 
Magyarország ujabb történetének for
rásai cim alatt. Igen sok önálló müve 
jelent meg, amelyek közül a kereskede
lempolitika-történelmi müvei megjele
nésükkor különösen nagy feltűnést kel
tettek. 

Domony Móric dr. (domonyi), min. 
tanácsos. 1872 febr. 13-án született Bu
dapesten. 1896-ban miniszteri segédfo
galmazóvá nevezték ki a m. kir. kereske-

, delemügyi miniszte
rnő riumban. Az állami 

M szolgálatból 1904-ben 
φ meghívás folytán lé

pett át a Magyar Ki
rályi Folyam- és Ten-

^Á «J? gerhajózási R.-T. kö-
Sk Α^β| | telekébe, mint igazga-

HkHifl tóhelyettes és vezér
titkár. 1905-ben ügy

vezető igazgatóvá és 1921. évben vezér
igazgatóvá nevezték ki. A közgazdaság 
terén számos, a legelsők közé tartozó 
pénzintézet és iparvállalat vezetésében 
vesz részt, igy többek között a Magyar 
Általános Hitelbank igazgatósági tagja, 
a Brassói Cellulozegyár r.-t. elnöke, a 
Providentia Biztosító r.-t. alelnöke, a 
Magyar Cukoripar r.-t., az Első Magyar 
Rizshántoló és Rizskeményitőgyár r.-t. 
a Magyar Keleti Tengerhajózási r.-t. stb. 
igazgatósági tagja. Közgazdasági téren 
kifejtett munkássága elismeréséül nevez
ték ki 1917-ben miniszteri tanácsossá. 

Dömötör Mihály dr., volt belügymi
niszter. 1875 okt. 1-én született Binó-
con, Pozsonymegyében. Gimnáziumi ta
nulmányait Nagyszombaton végezte, jo-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ got Budapesten tanult 
s itt tette le az ügy
védi vizsgát is. A dip-

J l o m a elnyerése után 
ügyvédi irodát nyitott 
a fővárosban. Az 1905. 
évi választásokon a ba-
zini kerületben nép
párti programmal kép
viselővé választották. 

Nagy munkásságot fejtett ki közgazda-
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sági téren is, főként a szövetkezetek fel
lendítése körül. 1918 végén kormánybiz
tos volt, 1919-ben a szegedi kormány 
népjóléti minisztere lett és a kultusz
minisztérium ügyeinek vezetésével is őt 
bizták meg. A Simonyi-Semadam-kor-
mányban belügyminiszter volt. Az első 
nemzetgyűlésre a kapuvári kerület küld
te be kereszténypárti programmal. 

Dőry Hugó (jobaházi), a felsőház 
tagja. 1878 dec. 14-én született Ujdom-
bovár-Tüskepusztán. A középiskola el
végzése után egy évig Salm hercegek 

morvaországi birtokán 
volt gyakornok, majd a 
magyaróvári gazdasági 
akadémián oklevelet 
szerzett. Azóta gazdál
kodik Esterházy herceg 
tüskepusztai birtokán, 
melyet családja több, 
mint 50 éve bérel. Ne
ves állattenyésztési 

szakértő, állattenyésztése országos hirü. 
Elismert szaktekintély külföldön is, Né
metországgal állandó összeköttetésben 
áll, Hollandiában lótenyésztési kérdé
sekben kérték fel szakértőnek. Évről-
évre tanulmányi kirándulásokat rendez 
mágnásifjak részére, az okszerű német 
gazdálkodás ismertetése és meghono
sítása céljából. Uj dombóvár nagyközség 
bírája s több mint húsz éve tagja Tolna
megye törvényhatósági bizottságának. 
Tolnavármegye törvényhatósága kül
dötte be a felsőházba. 

Drasche-Lázár Alfréd (thordai), ny. 
rendkivüli követ, meghatalmazott mi
niszter. 1875 jun. 15-én született Doro
gon, Esztergommegyében. Tanulmányai 

elvégzése után katonai 
pályára lépett, de egy 
baleset következtében 
a katonaságnál nyug
díjaztatta magát. Ek
kor Budapesten és 
Bécsben jogot hallga
tott, majd a miniszter

elnökségre került. 
1904-ben diplomáciai 

A miniszterelnökségnél 
előrehaladva, 1913-ban, 

mint miniszteri tanácsos az elnöki osz
tály vezetésével bízatott meg. 1914-ben 
a sajtóosztály vezetését is reá bizták és 

vizsgát tett. 
fokozatosan 

a miniszterelnökség képviseletében a 
hadfelügyeleti bizottságba is beosztot
ták. 1918-ban, a forradalom kitörése 
után, az önálló magyar külügyminisz
térium megszervezésére kapott megbí
zást. A kommunizmus bekövetkezésekor 
lemondott állásáról. 1920-ban rendkivüli 
követ és meghatalmazott miniszteri cí
met kapott és 1922-ben vonult nyuga
lomba. 1920-ban a magyar kormány 
megbízásából egyik aláírója volt a tri
anoni békeszerződésnek. Nagy sikere
ket ért el irodalmi téren. Számos regé
nye és színdarabja jelent meg, ame
lyeknek tárgyát leginkább az előkelő 
körök társadalmi életéből merítette. 

Draskovich Pál gróf (trakostyánij, 
volt főrendiházi tag. 1884 márc. 23-án 
született mint Draskovich Pál gróf és 
Festetich Mária grófnő csillagkeresz
tes hölgy legifjabb gyermeke. Tanul
mányai elvégzése után a 9. huszárez
rednél szolgálta le önkéntesi évét, majd 
családi birtokán gazdálkodott. A fő
rendiháznak örökösjogu tagja volt. 

Dräxler János, volt nemzetgyűlési 
képviselő. 1874-ben született Ipolybé-
len. Az esztergomi tanítóképző intézet
ben nyerte el a tanítói oklevelet. A ke
resztény mozgalmaknak régi harcosa s 
ezért a kommün alatt a balassagyar
mati terrorcsapat le is tartóztatta. Az 
első nemzetgyűlésen Balassagyarma
tot képviselte kereszténypárti pro
grammal. 

Dréhr Imre dr. (nagyszentmiklósi), 
országgyűlési képviselő, államtitkár. 
1889 febr. 18-án született Budapesten. 
A Dréhr - család elzászi eredetű, a 

XVIII. század első 
évtizedében vándorolt 
be a délvidéki tele
pítések idején, jelen
leg Budának évtize
dek óta köztisztelet
ben és megbecsülés
ben élő famíliája. 
Dréhr Imre az ősrégi 
budai egyetemi gim

náziumban nevelkedett. Egyetemi évei
ben már közismert diákvezér, 1912— 
1913-ban az akkoriban sokat szereplő 
Egyetemi Kör elnöke. Államtudományi 
doktorátusának megszerzése után a 
Magyar Leszámítoló és Pénzváltó 
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Bankban volontőrösködik, szervező 
ereje itt már kezd kibontakozni, s rö
vid három év leforgása alatt, — 1917-
ben — már igazgatósági főtitkár lett. 
Az első volt, akit a kommunista direk
tórium 1919-ben elmozdított állásából. 
A túsz - szedések idején elmenekült a 
fővárosból, a felvidéki falvakban bujdo
sott, s csak a kommün bukása után tért 
vissza, amikor mint cégvezető foglalta 
el a helyét az intézetben. 1921 már
ciusában az újonnan alakult Lloyd 
Bank igazgatójának hivta meg s a szer
vezési munkák befejezése után ügyve
zető igazgatónak nevezték ki. 1922-ben 
az enyingi kerületben lépett fel kép
viselőnek pártonkívüli programmal s 
heves választási küzdelem után nyerte 
el a kerület mandátumát. Mint pénz
ügyi ember főleg a nemzetgyűlés költ
ségvetési vitáiban vett részt feltűnést 
keltő beszédeivel. A szanálási és drá
gasági bizottságok nagy munkájából 
alaposan kivette a részét s e téren 
szerzett érdemei elismeréséül 1922 no
vemberében a magyar királyi kincstári 
főtanácsosi címmel tüntették ki. Poli
tikai tevékenységét mind szélesebb me
derben folytatta, szakirodalmi munkás
ságát is egyre fokozta, a Közgazdasági 
Társaságban és egyebütt tartott nagy
szabású felolvasásai mellett sürün je
lentek meg cikkei a fővárosi és vidéki 
szak- és napilapokban. A népjóléti és 
munkaügyi tárca javaslatainak és költ
ségvetésének állandó előadója volt, aki 
közegészségügyi és szociálpolitikai kér
désekben értékes munkásságot fejtett 
ki. 1925 márciusában lemondott összes 
igazgatósági tagságairól, amelyeket 
magánvállalatoknál betöltött, ugyan
ekkor a Lloyd Banktól is megvált, s 
ettől az időponttól kezdve kizárólag a 
politikának és tanulmányainak szen
telte idejét. Az ő szociális elgondolá
sának eredménye a Vármegyék és Vá
rosok Országos Mentőegyesületének ki
építése, amelynek ma is az alelnöke. 
Ugyancsak erre az évre esik a Magyar 
Labdarugók Szövetségének alelnökévé 
történt megválasztása, ahol diplomati
kus, s amellett erélyes tevékenykedésé
vel rövid időn belül sikerült megolda
nia a magyar futballsportra nehezedő 
problémát, az amatőrizmus és profesz-

szionizmus szétválasztását. Vass József 
m. kir. népjóléti és munkaügyi minisz
ter oldala mellett részt vesz az utóbbi 
idők legnagyobb szociálpolitikai tör
vényalkotásaiban. A nagy és eredmé
nyes munka elismeréseképen a II. oszt. 
magyar érdemkereszttel és csillaggal 
tüntetik ki. Ezen kivül több magas egy
házi kitüntetésben is részesült. A mál
tai lovagrend magistrális lovagja. 

Drohobeczky Gyula, volt főrendiházi 
tag, körösi gör. kat. püspök. 1853 nov. 
5-én született Máramarosmegyében, 
Karácsonyfalván. Tanulmányai elvég
zése után 1876-ban nevezték ki püspöki 
levéltárnokká, majd az ungvári papne
velőintézet tanulmányi felügyelője 
volt. 1880-ban, mint tanitóképzőintézeti 
tanár működött, 1883-ban pedig tanító
képzői igazgatóvá nevezték ki. 1888 óta 
szerkesztette a Kelet cimü hetilapot és 
ő alapította a Kelet - nyomdát is. Be
szél és ir magyarul, németül, fran
ciául, latinul és több szláv nyelven. 
Külföldön nagyobb tanulmányutakat 
tett. 1891-ben nevezte ki a király kö
rösi püspökké. Pápai trónálló, Őszent
sége házi főpapja, római gróf. Méltó
ságánál fogva tagja volt a magyar fő
rendiháznak és a horvát országgyűlés
nek, amely 1906-ban a magyar kép
viselőházba delegálta. A képviselőház 
1906 május 29-iki ülésén ő tolmácsolta 
a horvát képviselők álláspontját a ma
gyar kormány irányában. 1915-ben 
nyugdíjaztatását kérte és elvonult a 
Zágráb melletti Pribiébe. 

Drozdy Győző, volt nemzetgyűlési 
képviselő. 1887-ben született a hontme
gyei Bajtán. Iskoláit Esztergomban vé
gezte és már diákkorában foglalkozott 
újságírással. Önkéntesi évét Bécsben 
szolgálta le, azután Budapestre került 
és mint gyógyitópedagógus a beszédhi
bás gyermekeket tanította. Hosszabb 
ideig dolgozott az Alkotmánynál és a 
Magyarországnál. A háború alatt katonai 
szolgálatot teljesített, az októberi forra
dalom után az Országos Kisgazda és 
Földmivespárt titkára lett. A proletár
diktatúra alatt több ellenforradalmi moz
galomban részt vett. Az első nemzetgyű
lési választáskor nagy küzdelem után 
pótválasztáson nyert mandátumot Pa-
csán, Zalamegyében. Megválasztását pa-
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nasszal támadták meg s a nemzetgyűlés 
bíráló bizottsága mandátumát meg is 
semmisítette. Az uj választáson azonban 
megint ő nyerte el a kerület mandátu
mát. A nemzetgyűlésen éleshangu tá
madó beszédeivel sok viharnak volt az 
okozója. Az 1922-es választáskor nem ju
tott mandátumhoz. Ekkor megvalósította 
régebbi tervét, kivándorolt Amerikába, 
ahol lapot alapított és a revízió érdeké
ben több propaganda előadást tartott. 

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

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

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

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

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

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

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

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

ren át tanulmányait a berlini egyete
men folytatta s egy esztendőt Páriában 
töltött. 1908-ban avatták a budapesti 
egyetemen az államtudományok dokto
rává. Doktorrá avatása után közigazga
tási szolgálatba lépett. Öt évig volt Ma
kón mint t. szolgabíró és később mint 
főispáni titkár, 1913-ban pedig szolgá
lattételre a belügyminisztériumba ren
delték. A háború alatt Erdélybe küldték 
a XII. hadtest területén működő kor
mánybiztossághoz Betegh Miklós kor
mánybiztos mellé. A kormánybiztosság 
megszüntetése után 1916-ban Tordaara-
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