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Gaal Gaszton (gyulai), országgyűlési 
képviselő. 1868 nov. 30-án született 
Székesfehérváron. Szülővárosában vé
gezte középiskoláit, Keszthelyen a gaz

dasági akadémiát. 
1890-ben a mezőhe-
gyesi állami gazda
ságban gyakornok lett, 
majd nagybátyja ba-
latonlellei gazdaságát 
vezette. A gazdálko
dás mellett Hermann 
Ottónál ornithologiai 
tanulmányokat is vég

zett s 1894-ben tiszteletbeli állást 
vállalt a magyar ornithologiai köz
pontban. 1900-ban ezt az állást 
végleg a gazdálkodással cserélte 
fel. Számos ornithologiai és közgazda
sági cikke jelent meg a lapokban. 1902 
óta balatonbogiári családi birtokán 
gazdálkodik. A nemzeti ellenállás ide
jén tagja volt a passzív rezisztenciát 
vezető megyei intéző-bizottságnak, 
1906-ban pedig a lengyeltóti kerület 
függetlenségi és 48-as programmal 
egyhangúlag megválasztotta ország
gyűlési képviselővé. 1908-ban a kvóta 
felemelése miatt lemondott mandátu
máról, a kerület azonban az időközi 
választáson is egyhangúlag megvá
lasztotta. Az 1910-iki választásokon 
nem lépett fel, de továbbra is vezető
szerepet vitt a megyei politikában. A 
forradalom idején bucsut vett a poli
tikától s amikor a kommunisták birto
kát állami üzemnek nyilvánították, de 
birtokának kezelésével megkínálták, 
visszautasította a termelőbiztosi állást 
s a neki meghagyott 4 holdas konyha
kertben kertészkedett. 1919 májusában 
a kommunisták elől menekülnie kel
lett és Zalában bujdosott. A Friedrich-
kormány 1919 szeptemberében Somogy, 
Tolna és Baranya vármegye területére 
kerületi kormánybiztosnak nevezte ki 
s később a somogymegyei főispáni hi
vatal vezetését is ő látta el. 1920 ja
nuárjában lemondott tisztségéről s 
kisgazdapárti programmal egyhangú 

választás alapján régi kerületének 
nemzetgyűlési képviselője lett. 1921 
július 30-án Rakovszky Istvánnak, a 
nemzetgyűlés elnökének lemondása 
után a Ház őt választotta meg egyhan
gúlag a nemzetgyűlés elnökévé. 1922 
január 20-án a nemzetgyűlés termében 
összeszólalkozott Beniczky Ödönnel, 
aminek következtében lemondott elnöki 
tisztéről és Beniczkyvel megvereke
dett. A nemzetgyűlés azonban január 
20-án újból megválasztotta elnökének. 
Mint ilyen, az első nemzetgyűlés vé
gén a választójog körül támadt ellen
tétek elsimításán fáradozott s mivel 
kilátás volt a megegyezésre, február 
15-én a Ház óráit is megállíttatta a 
választójogi javaslat letárgyalásának 
lehetővé tétele érdekében. A második 
nemzetgyűlésben ugyancsak a lengyel
tóti kerületet képviselte egyhangú 
mandátummal, az egységes párt pro-
grammjával. Az uj nemzetgyűlés is el
nökévé választotta, de 1922 aug. 8-án 
a földadójavaslat miatt kilépett a kor
mánypártból és leköszönt az elnöki 
méltóságról is. Mint pártonkívüli el
lenzéki, különösen a kormány pénzügyi 
és adópolitikáját bírálta és többizben 
keltett feltűnést éleshangu felszólalá
saival. Az 1926 április 27-én megala
kult agrárpárt elnöke lett. Az ország
gyűlési választáson a lengyeltóti kerü
let választotta meg ismét képviselőjévé. 

Gaal Jenő fgávaij, volt főrendiházi 
tag. 1846 szept. 14-én született Geren
dáson, Békésmegyében. A bécsi és bu
dapesti egyetemeken folytatott tanul
mányai után az aradi kereskedelmi és 
iparkamarához került, később pedig az 
Aradmegyei Gazdasági Egyesület al
elnöke lett. 1878-tól 1893-ig ország
gyűlési képviselő volt, azután a keres
kedelmi minisztériumban, mint minisz
teri tanácsos átvette az iparfejlesz
tési és külkereskedelmi főosztály veze
tését. A következő évben a budapesti 
műegyetem a nemzetgazdasági tan
székre hivta meg. Nagy tudományos 
munkássága elismeréseképpen a Ma-
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Gaál Endre dr. 130 Gajári Ödön 

gyár Tudományos Akadémia rendes 
tagjává választotta s 1908-ban a ma
gyar országgyűlés főrendiházának tag
jává is kinevezte a király. 1903 óta ál
landó képviselője volt a magyar kor
mánynak a Nemzetközi Törvényes 
Munkásvédelmi Egyesületben. 1916-ban 
vonult nyugalomba, 1922-ben pedig a 
közgazdaságtudományok tiszteletbeli 
doktorává avatták. 

Gaál Endre dr., országgyűlési képvi
selő, volt államtitkár. 1878-ban szüle
tett a szatmármegyei Tiszabecsen. Kö
zépiskoláit Sárospatakon végezte, majd 

a budapesti egyete
men szerzett gyógy
szerész- és vegyész
doktori diplomát. 
Szatmármegyei föld
birtokos s mint ilyen, 
hosszú évek óta élénk 
részt vesz a megyei 
közéletben. A gyógy
szerészek társadalmi 

életében is régóta vezetőszerepet tölt 
be. Elnöke a Magyar Gyógyszerész 
Egyesületnek. Ismert műgyűjtő és mü-
vészpártoló. A néhai nagyatádi Szabó 
István-féle kisgazdapártnak kezdettől 
fogva tagja. Az első nemzetgyűlésben 
a fehérgyarmati kerületet képviselte. 
A kormányzó 1920 októberében a nép
jóléti és munkaügyi minisztérium ál
lamtitkárává nevezte ki és ebben az 
állásában maradt az első Bethlen-kor
mány megalakulásáig (1921). A máso
dik nemzetgyűlésen régi kerületét kép
viselte s az országgyűlési képviselő
választáskor harmadszor is elnyerte a 
fehérgyarmati kerület mandátumát. 

Gaál Mihály dr., (dancsházai), or
szággyűlési képviselő. 1880 okt. 27-én 
született Hajdúböszörményben. A bu
dapesti tudományegyetemen szerzett 

orvosi diplomát s 
mint orvos előbb több 
budapesti klinikán 
működött, utóbb a 
nagyváradi bábakép
ző intézet tanárse
gédje lett. Hajdúszo
boszló 1909-ben vá
lasztotta meg tiszti 
főorvosává, majd 

1914-ben a városi kórház igazgató or

vosává. A háború után a katonaságtól 
hazatérve, hajdúböszörményi birtokán 
gazdálkodott, de mint megyei tiszti fő
orvos tovább is folytatta orvosi gya
korlatát. Az 1926. évi képviselőválasz
táskor a hajdúböszörményi kerület 
mandátumát nyerte el egységespárti 
programmal. 

Gaár Vilmos dr., a felsőház tagja. 
1862-ben született Győrszigeten. Közép
iskolai, és jogi tanulmányai elvégzése 
után 1888-ban ügyvédi gályára lépett. 

Hat évig folytatott ügy
védi gyakorlatot Sop
ronban és ez idő alatt 
szerkesztője volt a Sop
ron című hetilapnak is, 
emellett pedig jogot és 
közgazdaságtant taní
tott az ottani kereske
delmi iskolában. Egyik 
alapitója volt a Dunán

túli Dalosszövetségnek. Már ügyvéd ko
rában számos jogi dolgozata jelent meg. 
1894-ben a bíróság szolgálatába lépett 
át s egy évig működött mint albiró. Ek
kor berendelték az igazságügyminiszté
riumba, ahol segédtitkári minőségben 
dolgozott. 1900-ban bíró lett a budapesti 
törvényszéken s folytatta szakirodalmi 
munkásságát a biztosításról szóló na
gyobb monográfiával. 1907-ben ítélő
táblai biróvá nevezték ki. 1911-ben nagy, 
háromkötetes .munkában irta meg a pol
gári perrendtartás kommentárját. A Ma
gyar Jogászegylet már 1902-ben igaz
gató-választmányi tagjává választotta, 
1908-ban pedig a budapesti ügyvédvizs
gáló-bizottság tagja lett. Utóbbi tisztsé
gét nyugdíjaztatásáig viselte. 1912-ben 
a főváros IV. kerülete megválasztotta a 
törvényhatósági bizottság tagjává s tan
nak ma is tagja. 1914-ben kúriai biróvá 
nevezték ki. Első izben tagja a törvény
hozásnak. A székesfőváros törvényható
sági bizottsága küldötte be a felsőházba. 

Gajári Ödön (miskei és öregcsertői), 
volt főrendiházi tag. 1852 szept. 10-én 
született Révkomáromban. Középisko
láit Kalocsán, a jogot Budapesten és 
Pécsett végezte. 1874-ben, alig 22 éves 
korában, Kalocsa főjegyzőjévé válasz
tották. 1884-ben Dunapataj mandátu
mát nyerte el szabadelvüpárti pro
grammal. 1901-ig volt a Ház tagja s 



Gajzágó László dr. 131 Gál Sándor 

ez iclő alatt igen nagy szerepet ját
szott a politikában. Számos nagy csa
tát vivott meg a Házban, amelynek 
folytatása sokszor párbaj lett. Az ő 
egyik frappáns beszéde következtében 
érték el azt a nagy nemzeti vívmányt, 
amelyet egy „és" szócska jelentett, 
mert ettől kezdve szerepelt törvényesen 
ez a kifejezés: cs. „és" kir. Visy ha
lála után átvette a „Nemzet" szerkesz
tését, majd 1903-ban megalapította Az 
Újságot. 1916-ban nevezte ki a király 
a főrendiház tagjává. Tisza Istvánnak 
lelkes híve volt és szűkebb baráti kö
réhez tartozott. Hires gazda volt, aki 
Kecel faluban, a teljesen homokos te
rületen megteremtette az első minta
szőlőgazdaságot. Meghalt Budapesten 
1919 aug. 9-én. 

Gajzágó László dr., rendkívüli követ 
és meghatalmazott miniszter. 1883 aug. 
1-én született Karcagon. Érettségit Deb
recenben tett, egyetemet Budapesten, 

„„^^^^-—^ Kolozsvárott, Aix-Mar-
seilleben, Parisban, Ró
mában és Berlinben 
hallgatott. A budapesti 
egyetemen avatták sub 
auspiciis regis az ál
lam- és jogtudományok 
doktorává. Azután meg
szerezte az ügyvédi dip
lomát is. 1912-ben ki

nevezték Konstantinápolyba a cs. és kir. 
konzuli főtörvényszék elnöki titkárává, 
1919jben a magyar külügyminisztérium 
szolgálatába lépett át s előbb a Fegyver
szüneti Bizottság tagja, később pedig 
a külügyminisztérium politikai osztálya 
részéről összekötő volt a szövetséges és 
főhatalmafcnak Budapesten székelő tá
bornoki bizottsága mellett. 1920-ban már 
a külügyminisztérium politikai osztályá
nak referense. Ε minőségben résztvett 
1922-ben a génuai konferencián és azóta 
a Népszövetségnél többször volt ugy a 
tanácsban, mint a közgyűlésen kormány
képviselő, vagy helyettes megbízott, 1927-
ben érdemei elismeréséül megkapta a 
rendkívüli követ és meghatalmazott mi
niszteri cimet, egyszersmind állandó kor
mányképviselő lett főkormánymegbizotti 
címmel és kormánybiztosi hatáskörrel a 
trianoni békeszerződés alapján működő 
vegyes döntőbíróságok mellett. A nem

zetközi sajtóban, mint a Trianon elleni 
propaganda egyik főirányitója nagy el
ismerést vivott ki magának. A román
magyar döntőbíróság előtt ő vezette a 
magyar állampolgárok agrárügyeit, majd 
ez ügyekben főmegbizott volt 1927 már
ciusban és júniusban a Népszövetség ta
nácsa előtt s ez év májusában, mint fő
tárgyaló ő értekezett Londonban az an
gol külügyminiszterrel, Sir Austen 
Chamberlain-nel, az agrárügyek népszö
vetségi referensével. A Népszövetség 
1927. és 1928. évi közgyűlésein a ma
gyar kormány helyettes delegátusa 
volt. 

Gál Jenő dr., országgyűlési képviselő. 
1872-ben született Kecskeméten. A reál
iskola elvégzése után gimnáziumi érett
ségit tett, majd a budapesti tudomány
egyetemen jogot hallgatott, itt avatták 
jogtudományi doktorrá s később több 
külföldi egyetemen egészítette ki tanul
mányait. Hazatérve Eötvös Károlynál és 
Visom-tai Sománál volt gyakorló ügyvéd, 
majd ügyvédi irodát nyitott. Közéleti 
szereplése közérdekű bűnügyi védelmeik
kel kezdődött. A Haverda-perben Ha-
verda Mária, a Tisza-perben Kéri Pál 
védője volt. Védői működése a frank-per
ben érte él csúcspontját, melyben Ná-
dosy Imre védelmét látta el. A politikai 
életbe a fővárosi kispolgári .mozgalmak
kal kapcsolódott be. Vázsonyi Vilmossal 
részt vett a demokrata párt megalakítá
sában, melynek harminc éve tagja. A 
kommün után került he először a főváros 
törvényhatósági bizottságába. A lipót
városi demokrata pártnak húsz év óta 
elnöke, választmányi tagja a Bűnügyi 
Védők Egyesületének, előljáróhelyettese 
a Pesti Izraelita Hitközségnek, tagja a 
hitközség választmányának és képviselő
testületének. Széleskörű publicisztikai 
tevékenységet folytat. A törvényhozás
nak első izben tagja.l926-ban a budai 
kerületben kapott mandátumot a bal
párt listáján Pakots József lemondása 
következtében. 

Gál Sándor, volt országgyűlési kép
viselő, a képviselőház volt elnöke. 1868-
ban született Gyergyóujfaluban. Egye
temi tanulmányai elvégzése után ügy
védi vizsgát tett s mint gyakorló ügyvéd 
Szászrégenben telepedett le, ahol a sze-
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Gálffy Dénes dr. 132 Geduly Henrik 

gény székely családból származó agilis 
férfi rövidesen jelentékeny szerepet ját
szott. 1901-ben a képviselőválasztások 
alkalmával a nyárádszeredai kerület man
dátumát nyerte el, 1905-ben újra e kerü
let választotta képviselővé. Az 1905-ben 
összeült országgyűléskor, mint a men
telmi bizottság elnöke, ő vezette e bizott
ságnak heteken át tartott tárgyalásait 
az 1904 nov. 18-i és dec. 13-i események 
nyomán bejelentett mentelmi ügyekben. 
1906-ban és 1910^ben régi kerülete ismét 
megválasztotta Kossuth-párti program
mal. Justh Gyula lemondása után a kép
viselőház 1909 mov. 12-én elnökévé vá
lasztotta és elnök volt 1910 márc 21-ig. 
1918-ban belügyi államtitkárrá nevezték 
ki, de a forradalomkor a Károlyi-kor
mány azonnal felmentette állásától. 

Gálffy Dénes dr. (martonosi), ország
gyűlési képviselő. 1895 dec. 28-án szü
letett Budapesten. Középiskoláit részben 
Nagyenyeden, részben Budapesten vé
gezte s itt folytatta jogi tanulmányait 
is. 1917-ben miniszteri segédfogalmazó, 
1926-ban pedig már osztálytanácsos a 
földmivelésügyi minisztériumban. Meg
fordult Német-, Francia- és Olaszország
ban. Mint nagyatádi Szabó István volt 
földmivelésügyi miniszter titkára, az 
agrármozgalmakban tevékeny részt vett. 
Elsőizben tagja a parlamentnek. Egy
ségespárti programmal választották meg 
1926-ban az igali kerületben. 

Gally Kálmán dr., ny. h. államtitkár 
1878-ban született Budapesten. Tanul
mányai elvégzése után állami szolgálatba 

lépett s 1924-ben ne
vezték ki h. állam
titkárrá a földmivelés
ügyi minisztériumban. 
A mezőgazdasági kivi
tel és terményértéke-
sités megszervezése te
rén fejtett ki nagy 
munkásságot. A föld
mivelésügyi miniszté

rium részéről számos intézmény vezeté
sében vett részt. A közszolgálat terén 
szerzett kiváló érdemei elismeréséül több
ször részesült kitüntetésben. Tulajdonosa 
volt a Ferenc József-rend lovagkereszt
jének és a II. oszt. polgári érdemkereszt
nek. Meghalt Budapesten, 1929. ja
nuár 9-én. 

Gáspárdy Elemér dr., országgyűlési 
képviselő, miniszteri osztálytanácsos. 
1881-ben született Egerben. A középis
kolát Érsekujvárott, a jogot Egerben és 

Kolozsvárott végezte 
el. Jogi tanulmányai
nak befejezése után a 
kereskedelmi miniszté
riumba került. Tiz évig 
tanára volt a vasúti 
tisztképző tanfolyam
nak. Középeurópa va
lamennyi államában 
megfordult. Számos 

társadalmi egyesületnek tagja. A szak
irodalom és szépirodalom terén is élénk 
tevékenységet folytat. A hevesi kerület
ben választották meg egységespárti 
programmal 1926-ban. 

Gaul Károly id., ny. h. államtitkár. 
1854 nov. 28-án született Galgoson, To-
rontálmegyében. A budapesti műegye
temen szerzett gépészmérnöki oklevelet, 

majd a külföldi ne
vesebb egyetemeken 
folytatta tanulmányait. 
1907-ben a kir. Tech
nológiai Múzeum igaz
gatója lett. Később a 
budapesti műegyete
men már magánta
nárrá habilitálták. A 
kereskedelmi minisz

térium megbízásából, ahova 1917-ben 
nevezték ki, több külföldi tanulmány
utat tett. Mint h. államtitkár 1923-
ban vonult nyugalomba. Az iparfej
lesztés terén fejtett ki különösen 
nagy munkásságot. 

Gedeon Aladár, volt országgyűlési 
képviselő. 1882 nov. 5-én született az 
abaujtornamegyei Hidvégardón. Közép
iskolái elvégzése után jogi tanulmányo
kat folytatott Kassán, Budapesten, 
Münchenben, Parisban, Londonban és 
Berlinben, azután hosszabb utazást tett 
és egy esztendeig Amerikában élt. Haza
érkezése után egyideig családi birtokán 
gazdálkodott, majd közigazgatási pá
lyára lépett. Az 1910-iki általános vá
lasztáson a görgői kerület Kossuth-párti 
programmal választotta képviselőjévé. 

Geduly Henrik, a tiszai ág. hitv. ev. 
egyházkerület püspöke, a felsőház tagja. 
1866-ban született Bécsben. Családja 



Gellért Ferenp dr. 133 Gerle Imre dr. 

régi papi család, mely már a reformá
ció első évtizedeiben s 
azóta évszázadokon át 
állott az evangélikus 
egyház lelki ügyeinek 
szolgálatában. Közép
iskoláit Losoncon és 
a Selmecbányái líceum
ban, a teológiai aka
démiát Pozsonyban vé
gezte el. 1889-ben Zó

lyomban volt segédlelkész, majd 1891-
től 1896-ig Nyíregyházán segédlelkész 
és vallástanár. 1896-ban lelkésszé válasz
tották Nyíregyházán, majd egyházke
rületi főjegyző lett. 1911-ben válasz-

I t o t t á k meg a tiszai ág. hitv. ev. egy
házkerület püspökévé. Élénk egyházi, 
társadalmi, egyházpolitikai és irodalmi 
munkásságot fejt ki. Egyik megala
pítója az azóta virágzóvá fejlődött 
szabolcsvármegyei Bessenyei Irodalmi 
és Művészeti Körnek és a Nyíregyházi 
Általános Hitelintézetnek. Ő szerkesz
tette a Zólyomvármegyei Hírlapot, a 
Nyíregyházi Hírlapot, az Evangélikus 
Őrállót és az Evangélikus Homiletikai 
folyóiratot. Számos egyházi és tudo
mányos egyesületnek tagja. Nagy fel
tűnést keltett „Luther és Zangwill", 
„A szentírás ismerete", ,,Αζ evangéli
kus hit foglalata", „Ami nekünk fáj" 
cimü müve, továbbá „Nyíregyháza az 
ezredik évben" cimü monográfiája és 
a szentségekről szóló tanulmánya. 
1918 szeptemberében Gyurátz és 
Scholz püspökök nyugalomba vonulása 
után a régi főrendiháznak jogszerinti 
tagjává vált. Azonban a bekövetkező 
forradalmi állanotok miatt nem került 
sor a behívására. 

Gellért Ferenc dr., nyug. h. államtit
kár. 1863 okt. 31-én született Nagybá
nyán. Tanulmányai elvégzése után, 1885-
ben pénzügyigazgatósági tisztviselő lett, 

1892-ben beosztották 
it pénzügyminisztéri
umba szolgálattétel
re, majd fokozatosan 
előrehaladva, 1922-
ben h. államtitkárrá 
nevezték ki. Ebben az 
évben ment nyuga
lomba is. Legutoljára 
a Budapest-vidéki ke

rület pénzügyigazgatójaként működött. 
Meghalt 1928 telén. 

Gerencsér István dr., volt nemzet
gyűlési képviselő. 1878 aug. 3-án szüle
tett Répceszentgyörgyön, Vasmegyében. 
A modori állami tanítóképző intézetet 

_ _ _ _ _ _ _ végezte, majd a bu
dapesti polgári isko
lai tanárképzőben foly
tatta tanulmányait. 
1902-ben megszerezte 
a tanítóképző intézeti 
tanári képesítést is. 
Tanári pályáját a ko
lozsvári állami tanító
képző intézetben kezdte 

meg, később a budapesti állami tanító
nőképző intézet igazgatójává nevezték 
ki. A háborút mint katona végigszol
gálta s vitéz magatartásáért több ki
tüntetést kapott. Az első nemzetgyű
lésbe a mátészalkai kerület küldte fel 
képviselőjéül. Meghalt 1925 augusz
tus 28-án. 

Gerevich Tibor egyetemi nyilv. r. ta
nár, a római Magyar Intézet vezetője. 
1882 jun. 14-én született Máramaros-
szigeten. Középiskoláit Kassán, egye
temi tanulmányait Budapesten, Ber
linben és Bolognában végezte. Azután 
Német-, Olasz- és Franciaországban, 
Németalföldön és Angliában közel há
rom évet töltött műtörténeti kutatá
sokkal. 1907-ben a Magyar Nemzeti 
Múzeum szolgálatába lépett, 1922-ben 
a római Magyar Történeti Intézet 
igazgatója lett. 1908-ban a budapesti 
tudományegyetemen magántanárrá ha
bilitálták, 1925-ben pedig nyilvános 
rendes tanárrá nevezték ki. 1927-ben 
a római egyetem rendes tanárnak hív
ta meg, amit azonban elhárított magá
tól. Vezetője a Palazzo Falconieriben 
székelő, kibővített Magyar Intézetnek. 
(R. Accademia Ungherese di Roma.) 
Nagy tudományos munkásságot fejtett 
ki. Egyik alapitója és alelnöke a Kor
vin Mátyás Magyar-Olasz egyesület
nek. Tagja volt 1920-ban a párisi ma
gyar békedelegációnak. A Jóvátételi 
Bizottság előtt is képviselte Magyaror
szágot a műkincsek kérdésében. 

Gerle Imre dr., országgyűlési pótkép
viselő. 1867 jul. 18-án született Szege-
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den. Tanulmányai elvégzése után Sze
geden nyitott ügyvédi irodát, de a gaz
dasági életben is jelentős szerepet ját
szott. Ő alapította a Homoki Szőlős
gazdák Országos Egyesületét, melynek 
elnöke lett és ezenkívül is sok más 
egyesület létesítésénél munkálkodott 
közre. A politikai életben is hosszú idő 
óta visz vezető szerepet. 1922-ben ér
demeiért megkapta a gazdasági főta
nácsosi cimet. Mint a demokrata párt 
tagja lett Szeged egyik pótképviselője. 

Gerliczy Ferenc báró (aranyi és 
szentgerlistyei), volt főrendiházi tag, 
országgyűlési képviselő. 1859 nov. 
13-án született Nagyváradon. Tanul
mányai bevégzése után deszki, klára
falvi és kiszombori birtokain gazdálko
dott, emellett élénk részt vett a várme
gyei és politikai életben. Cs. és kir. 
kamarás. 1910-ben *Szeged város I. ke
rülete választotta képviselőjévé s et
től kezdve törvényhozói munkásságát 
az országgyűlés képviselőházában fej
tette ki. Meghalt 1914 jul. 2-án deszki 
kastélyában. 

Gerlóczy Gyula dr. (alsóviszokai), ny. 
államtitkár. 1868 okt. 18-án született 
Budapesten s itt végezte tanulmányait 
is. 1894-ben lépett a pénzügyminiszté

rium szolgálatába, ahol 
sokáig dolgozott Lu
kács László és id. We-
kerle Sándor mellett. 
Nagy buzgóságot fej
tett ki a Wekerle-
telep létesítése és a 
szervezési munkálatok 
körül. 1914-ben az ál
lamvasutakhoz a pénz

ügyi főosztály igazgatójának nevezték 
ki s mint ilyen kapta meg a h. állam
titkári cimet. 1920:ig. felelősségteljes 
állásban volt a M. Á. V.-nál, akkor a 
postatakarékpénztár élére került, mint 
kormánybiztos, 1922-ben pedig az Or
szágos Lakásépítés kormánybiztosává 
nevezték ki. Eredményes szolgálata 
elismeréséül itt kapta meg az állam
titkári kinevezést is. 1924-ben vonult 
nyugalomba. 

Gerlóczy Zsigmond dr. (alsóviszokai), 
a felsőház tagja. 1863 jun. 25-én szüle
tett Budapesten. Fia néhai Gerlóczy 

Károlynak, a főváros volt első alpol
gármesterének. Ta
nulmányait a buda
pesti tudományegye
temen végezte el,. 
1887-ben orvosdoktori 
diplomát szerzett. A 
fertőtlenítő eljárások 
tanulmányozása után 
1890-ben a Rókus-

kórház fertőző osz
tályának rendelő orvosa, négy év
vel később pedig a Szent László-kórház 
főorvosa lett. Ebben az időben kezdte 
meg érdemes munkásságát a nyilvános 
higiénia népszerűsítése érdekében. A 
budapesti tudományegyetem 1898-ban 
a heveny- és fertőzőbetegségek kór- és 
gyógytanának magántanárává habili
tálta, 1912-ben pedig a járványos be
tegségek elleni küzdelemben szerzett 
érdemeiért nyilvános rendkívüli ta
nári cimet kapott. Széleskörű szakiro
dalmi tevékenységet fejt ki. Szerkesz
tője az „Egészség", valamint az „Ifjú
ság és Egészség" című folyóiratnak és 
az „Egészség könyvtára" név alatt ki
adott népszerű egészségtani könyv
gyűjteményeknek. Magyar és német 
szaklapokban számos értekezése jelent 
meg a fertőző betegségek kór- és gyógy
tana köréből. 1901 óta az építési egész
ségtan tanára a József-műegyetemen 
és előadója az iskolaorvosokat és egész
ségtantanárokat képző állami tanfo
lyamoknak. A Budapesten tartott VIII. 
nemzetközi higiénikus és dermografiai 
kongresszusnak titkára volt. Elnöke a 
Budapesti Orvosszövetségnek. Első 
izben tagja a törvényhozásnak. Az Or
szágos Orvosszövetség jelöltjei közül 
nevezte ki a kormányzó a felsőház tag
jává. 

Gévay-Wolff Nándor dr. (rábapor-
dányi), állaimtitkár. 1874 máj. 7-én szü
letett a sopronvármegyei Rábapordány 
községben. Középiskoláit Győrött és 
Sopronban, az egyetemet Berlinben és 
Budapesten végezte s itt avatták állam
tudományi doktorrá. 1896-ban lépett a 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
szolgálatába s azóta ott működik. 1917-
ben min. tanácsos, 1924-ben államtit
kári cimet és jelleget kapott, három 
évvel később pedig kinevezték a mi-
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nisztérium adminisztratív államtitká
rává. Főleg a kat. egyházi adminisztrá
ció terén működött. Tiz éven keresztül 
előadója volt a budapesti községi köz
igazgatási tanfolyamnak, amelynek 
tankönyvet is irt. Elnöke az egyetemi 
nyomda igazgatótanácsának. A kor
mány képviseletében részt vett az ala
pítványok rendezése ügyében az utód
államokkal folytatott prágai és római 
konferenciákon. Serédi Jusztinián her
cegprímás bibornokkáavatása ünnepén 
Rómában a kultuszminiszter képviseleté
ben jelent meg. Kiváló munkássága elis
meréséül többször részesült magas kitün
tetésben. 

Ghillány Imre báró (lázi és bernyicei), 
volt földmivelésügyi miniszter. 1860. jul. 
28-án a sárosmegyei Friesen született. 
Középiskoláit Eperjesen és Budapesten 
végezte, majd jogot hallgatott a buda
pesti tudományegyetemen. 1882-ben át
vette sárosmegyei birtokának kezelését. 
Az eperjesi Széchényi-kör rövidesen el
nökévé választotta, majd 1904-ben Sáros
megye főispánjává nevezték ki. Erről az 
éJlásáról azonban már 1905-ben lemon
dott. Az 1910-i általános választások 
alkalmával Eperjesen nemzeti munká

spárti programmal egyhangúan képvise
lővé választották. A munkapárt életében 
jelentős szerepet játszott, mint a pártnak 
egyik alelnöke. 1912-ben a király valósá
gos belső titkos tanácsossá nevezte ki. 
Egyidőben a képviselőház alelnöki állá
sára akarták jelölni, amikor azonban 
Tisza István grófnak megbízható föld
mivelésügyi miniszterre volt szüksége, 
választása Ghillány Imre báróra esett, 
akit a király 1913. jun. 10-én erre az ál
lásra ki is nevezett. Mint földmivelés
ügyi miniszter sok szépet és jót alkotott, 
de alkotásvágyában megakasztotta az 
1914-ben kitört világháború, amely — 
különösen a hadsereg ellátása, de az or
szág élelmezése terén is óriási feladato
kat rótt reá. Ghillány ezeknek a feladatok
nak fényesen megfelelt. A középeurópai 
hatalmak szerencsétlenségére éppen ezek
ben az években a kivételesen rossz ter
mések sorozata következett évről-évre s 
azok a számítások, amelyeket a magyar 
föld termőerejére építettek fel, halomra 
dőltek. Ebben a válságos helyzetben 
Ghillány Imre báró előrelátása és gya

korlati érzéke találta meg a kivezető 
utat s mindjárt a háború első telén meg
óvta az országot és a frontokat a na
gyobb nélkülözésektől. Tisza István szá
mos alkalommal emlékezett meg föld-
mivelési miniszterének kiváló tulajdon
ságairól s egy alkalommal ezt mondotta 
róla: „Az ország nem is tudja, milyen 
nagy érték Ghillány Imre. Majd ha nyil
vánosságra jutnak a háború élelmezési 
aktái, akkor tudják majd meg az em
berek, hogy volt idő, amikor nemcsak 
Magyarország, hanem Ausztria és Né
metország is egyedül az ő éleslátásának 
köszönhette, hogy megmenekült az éh
ínségtől." Tisza István gróf nagyon 
sokat tartott róla, s különösen becsülte 
őt nyugodt, világos ítéletéért, szóki
mondó őszinteségéért. Németországi 
tárgyalásaira többizben magával vitte. 
Ilymódon szerzett közvetlen tudomást 
Ghillány a buvárhajóharc kitörését 
megelőző berlini tanácskozásokról, ame
lyeken Tisza István a leghatározottab
ban ellenezte ezt a harci módot s az 
ellen jegyzőkönyvben is tiltakozott. 
Ghilány báró erről a nevezetes tárgya
lásról vázlatos feljegyzéseket készített, 
amelyek ott vannak iratai között s hite
les bizonyítékai annak az állandó béke-
törekvésnek, amelyet Tisza István és 
általa Magyarország a háborúban mind
végig képviselt. Amikor az ifjú király, 
rossz tanácsadókra hallgatva, Tisza 
Istvánt elejtette, Ghillány is lemondott 
a miniszterségről és mint hűséges ka
tona követte a vezért az utolsó pillana
tig. A nagy összeomlás és a forradal
mak őt ie, mint a nemzetnek annyi ki
tűnő fiát, elseperte a közszereplés teré
ről. Ősi birtoka a csehek kezére került, 
azt a földet, amelyben apái pihentek, a 
kegyetlen béke leszakította az ország 
testéről, de ő megadással viselte a csa
pásokat és amint kissé tisztult a hely
zet, újból ott termett az első sorban, 
hogy hazájának szolgálhasson. A nem
zeti középpárt vezetői között a legbe
folyásosabb szószólója volt annak az 
álláspontnak, hogy Bethlen István gróf 
konszolidációra irányuló törekvéseit tá
mogatni kell. Mikor pedig Bethlen az 
egységes pártot megalakította, Ghillány 
volt az, aki Tisza István gróf volt hívei
nek belépő ivét elsőnek irta alá. Egyéb-
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ként aktiv politikai szerepre nem töre
kedett s inkább a gyakorlati közgazda
ság terén fejtett ki nagy tevékenységet. 
Igazgatósági tagja lett a Magyar Álta
lános Hitelbanknak és mezőgazdasági 
téren való kiváló szakértelmét a Hitel
bank mezőgazdasági vállalatainak irá
nyításában érvényesítette. A bank 
helyiségében rendes hivatalt tartott és 
ernyedetlen buzgalommal látta el a rá
bízott nagyfontosságú teendőket. Meg
halt 1922. szept. 23-án. 

Giesswein Sándor dr., volt nemzet
gyűlési képviselő. 1856-ban született 
Tatán. Középiskolai tanulmányait a 
kegyesrendiek és a bencések győri fő
gimnáziumában, a teológiát pedig Bécs
ben a Pazmaneumban és a budapesti 
papnevelőben végezte. Hittudományi 
doktorráavatása után a győri tanító
képző intézet tanára, majd ugyanott 
szentszéki jegyző és titkár lett. 1897-
ben kanonok volt a győri káptalan kö
telékében. 1903-ban a Szent István Tár
sulat alelnöke, 1905-től Győr vármegye 
törvényhatósági bizottságának tagja 
volt. Az 1897-iki katolikus autonómiai 
kongresszuson a hitközségi szervezet 
ügyében működött irányitólag. 1897-
ben Győrött megalakította a keresz
tény munkás egyesületet, amely az 
első volt Magyarországon. Müvei ma
gyar, német, francia és latin nyelven 
jelentek meg. Főbb munkái: Az össze
hasonlító nyelvészet főbb problémái. 
— A vallás alapja és eredete. — Tör
ténelem-bölcselet és szociológia. — 
Buddhizmus és kereszténység. — A 
kereszténység a magyar állam alapja 
és támasza. 1905 óta a magyaróvári ke
rületet képviselte a parlamentben. 
Élénk tevékenységet fejtett ki a világ
háború utolsó éveiben a béke érdeké
ben a nemzetközi békemozgalom ma
gyarországi egyesülete utján, melynek, 
elnöke volt. A kommün bukása után? 
nem vett részt a keresztény pártok 
egyesülésében, hanem híveivel megtar
totta a Keresztény Szociális Gazdasági 
Párt különállását. Ennek a pártnak 
a programmjával küldte az első nem
zetgyűlésbe a magyaróvári kerület. A 
Polgárok és Munkások Szövetségének 
megalakulásakor ahoz pártjával együtt 
csatlakozott. Az első nemzetgyűlés tar

tama alatt Prágában és Bécsben nem
zetközi kongresszusokon képviselte Ma
gyarországot. A második nemzet
gyűlési képviselőválasztásokon Magyar-
óvárott nyert mandátumot. Meghalt 1923 
nov. 15-én. 

Glattfelder Gyula dr. (móri), csanádi 
róm. kat. megyéspüspök, a felsőház 
tagja. 1874-ben született Budapesten. 
A teológiát, mint az esztergomi egyház
megye papnövendéke, a budapesti 
egyetemen végezte. 1896-ban szentelték 
pappá. Felszentelése után egy ideig, 
mint budapesti hittanár működött, 
majd a központi papnevelő intézet ta
nulmányi főnöke lett. 1910-ben a buda
pesti egyetem teológiai fakultásán az 
egyházi ékesszólástan nyilvános ren
des tanárává nevezték ki. Ebben az idő
ben igen figyelemreméltó tudományos 
munkásságot fejtett ki az egyházi szó-
noklástan módszereinek elmélyítése és 
a modern igényeknek megfelelő alkal
mazása körül. Ugyanekkor kiváló hit-
buzgalmi irodalmi munkásságot foly
tatott az eucharisztia kultuszának ter
jesztése érdekében és szerkesztője volt 
az Örök Imádás cimü hitbuzgalmi fo
lyóiratnak is. Megalapította a Szent 
Imre Internátus Egyesületet s felállí
totta Budán az első Szent Imre Kollé
giumot, majd a Rádai-utcában a pesti 
"Szent Imre kollégiumot. A budai kollé
giumot igazgatói minőségben maga ve
zette 1911-ig, amikor a király előter
jesztésére a pápa csanádi püspökké ne
vezte ki. Az összeomlás után négy esz
tendőn keresztül nagy erővel védte a 
katolikus egyház és a magyarság érde
keit, ugy, hogy a román kormány 1923-
ban székhelyéről, Temesvárról kiuta
sította és eltávolította. Azóta Szege
den székel és onnan igazgatja a cson-
ka-csanádi egyházmegye magyar ré
szét. Ε minőségében is elévülhetetlen 
érdemeket szerzett. Ő alapította meg 
az ujszegedi Szent Imre kollégiumot, 
az uj tanítóképző intézetet, a papne
velőintézetet és felépítette a szegedi 
fogadalmi templomot. Kijövetele után a 
román uralom alatt maradt területre a 
pápa apostoli adminisztrátort nevezett ki. 

Glück Frigyes, kormányfőtanácsos. 
1858 jan. 11-én született Budapesten. A 
kereskedelmi akadémia elvégzése után 
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gazdasági pályán kezdette meg müködé-
'sét s mint szállodatu
lajdonos európai hír
nevet szerzett magá
nak. Több hosszabb 
külföldi tanulmány
utat tett, amelynek 
során megfordult 
Európa minden álla
mában. A politikai 
életben mindig szá

mottevő szerepet játszott, ha nem is vál
lalt képviselői madátumot. A kommün 
után az összefogást hirdető politikai esz
mének egyik előharcosa volt a főváros
ban, ahol tevékenyen közreműködött az 
egységespárt megerősítésénél, mint an
nak egyik alapitója. Szociális téren sok 
maradandó alkotás fűződik az ő nevéhez. 
Munkanélkülieket foglalkoztató műhelyt, 
napközi otthonokat, deákmenzát és nép
konyhát létesített, az Erzsébet kilátó
tornyot építtette és most emeltet egyet 
a Gugger-hegyen. Mint műgyűjtő nagy 
szaktekintélynek örvend, akinek birtoká
ban rendkívül értékes műtárgyak és ritka 
könyvek vannak. Érdemei elismeréséül 
többször részesült magas kitüntetésben, 
többek közt megkapta a Ferenc József
rend lovagkeresztjét is. 1923-ban kapta 
a kormányfőtanácsosi cimet. 

Glüoksthal Samu dr., a felsőház 
tagja. 1864-ben született Turócszent-
mártonban. Egyetemi tanulmányait a 
budapesti és bécsi egyetemen folytatta 
és 1889-ben lett ügyvéd. A 90-es évek
ben kezdte meg Budapest V. kerületé
nek politikai és társadalmi szervezé
sét és annak eredményeképen a veze
tése alatt álló Egyesült Lipótvárosi 
Polgári Kör irányította csaknem kizá
rólagosan Budapesten a törvényható
sági és képviselőválasztásokat. 1903 
óta Budapest székesfőváros törvény
hatósági bizottságának tagja. A há
ború elején az ő indítványára alakú1 

meg a budapesti Népélelmezési Bizo+ 
ság, mely éveken keresztül biztosította 
a főváros zavartalan ellátását. Köz
gazdasági tevékenységének központja 
az OMKE, melynek alapítási munká
latait is vezette. Jelentős része volt az 
V. kerületi Népház ügyeinek intézésé
ben. Elsőizben tagja a törvényhozás
nak. A főváros törvényhatósága vá

lasztotta meg felsőházi taggá. 
Gogolák Károly dr., h. államtitkár. 

1871 okt. 20-án született az árvamegyei 
Szlaniczán.'Gimnáziumi és egyetemi ta
nulmányait Budapesten végezte s itt 
avatták az államtudományok doktorává 
is. 1889-ben a belügyminisztériumban 
kezdte meg állami szolgálatát, mint 
számvevőségi tisztviselő, 1914-ben a mi
niszterelnökségre helyezték át és még 
ugyanezen évben a pénzügyminisztéri
umba került. 1914-ben pénzügyi tanácsos 
lett, 1917-ben megint a miniszterelnök
séghez nevezték ki, ahol 1918-ban min. 
oszt. tanácsos, 1919-ben pedig min. taná
csos lett. 1928-ban kapta a h. államtit
kári kinevezést. Az ellenforradalomban 
jelentékeny szerepe volt s együtt dolgo
zott azokkal a miniszteri tisztviselőkkel, 
akik a kormány megbuktatására töre
kedtek. A kommün után Friedrich István 
miniszterelnöknek ő adta át a miniszter
elnökség hivatalos helyiségeit és azóta 
is, mint a miniszterelnökség egyik vezető 
tisztviselője tevékenyen részt vesz a kor
mány konszolidációs munkájában. Jelen
leg a miniszterelnökség elnöki osztályá
nak h. főnöke és a minisztertanács he
lyettes jegyzője. Értékes munkásságáért 
többször részesült magas kitüntetésben. 

Gonda lïenrik dr., miniszteri taná
csos, volt sajtófőnök. 1880-ban szüle
tett Ugaron. Az érettségit Ungvárott 
tette le, a jogi és politikai doktorátust, 

valamint az ügyvédi 
diplomát Budapesten 
szerezte meg. A koalí
ció uralomra jutása
kor Kossuth Ferenc, 
aki felismerte a saj
tópropaganda jelen
tőségét, Parisba, Ber
linbe, Bécsbe, Bel
grádba,^ Szófiába és 

V nstantinápolyba küldte ki, ké-
,obb kinevezte a kereskedelemügyi 
minisztérium sajtóosztályának veze
tőjévé és egyidejűleg megbízta őt 
a külföldi hírszolgálat szervezésé
vel. A koalíció bukása után állásáról 
lemondott és ügyvédi gyakorlatot foly
tatott. A Désy-Lukács perben, mint 
Désy védője szerepelt. A háború kitö
résekor bevonult katonának, végigjárta 
az orosz, szerb, román és olasz harc-
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. tereket mindaddig , amig Weker le Sán
dor a minisz tere lnökségre sajtófőnök
nek ki nem nevezte. Ebben a felelősség
teljes á l lásban, egyben, m i n t a cenzúra 
vezetője, a legnehezebb időben, egészen 
a forradalomig lá t ta el h iva ta l á t . A 
bukarest i béketárgyalásokon, min t a 
miniszterelnökség képviselője ve t t 
részt. Közvetlenül a for rada lom kitö
rése előtt, Wekerle Sándor minisz ter 
elnök a béke tá rgya lásoka t előkészítő 
sa j tópropaganda cél ja i ra Svájcba küld
te, később a Károlyi -kormány ezt a 
megbízást azonban megvonta . Csak a 
kommün u tán jö t t haza Svájcból s 
azóta ügyvédi gyakor la to t folytat . 

Gothard Kálmán dr. (homoródal-
mási), ny. h. ál lamti tkár . 1874 márc . 
5-én született Sztánán, Kolozs várme
gyében. Jogi tanulmányai t a kolozsvári 

egyetemen fejezte be, 
majd a közigazgatás 
szolgála tába lépet t s 
1879-ben a bánffyhu-
nyadi j á r á s szolgabirá-
ja lett, de három hónap
pal később m á r a föld-
mivelésügyi miniszté
r iumba nevezték ki. A 
háború ki törésekor a 

9. honvédhuszárezred kötelékében telje
sí tet t harc tér i szolgálatot, majd 1916-
bän — felmentetvén a katonai szolgá
lat alól — újra a minisztér iumba került . 
1920-ban nevezték ki miniszteri taná
csossá, 1924 márc. 1-én pedig h. állam
t i tkár lett s mint ilyen vonult nyuga
lomba 1927-ben. 
-f~Gömbös Gyula, vitéz (jákfai), ország
gyűlési képviselő, honvédelmi államtit
kár. 1886 dec. 26-án született Murgán, 
Tolna megyében. A pécsi honvédhadap

ródiskola elvégzése u tán 
1905-ben a zágrábi 
25. honvédgyalogez
redbe került . Néhány 
évi Horvá to r szágban 
eltöltött csapatszolgá
lat u tán 1908-ban a ka
tonai torna- és vivóta-
nár i tanfolyamra vezé
nyelték és ott okleve

let szerzett . 1910-ben újból vissza
kerü l t a csapathoz, majd a felsőbb 
tiszti tanfolyam elvégzése u t án a 

bécsi cs. és kir . hadi iskola ha l lga tó ja 
lett. A háború kitörése u tán egyideig a 
13. had tes t vezérkari osztályán teljesí
te t t szolgálatot a szerbiai hadmüveletek 
idején s 1914 szeptemberében az ellen
ség előtti bá to r 'magatar tásáér t a III. 
osztályú katonai érdemkereszttel tünte t 
ték ki. 1915 tavaszán a hadtest tel együt t 
résztvet t a Pflanzer-Balt in-hadsereg kár
pát i átkelésében, imajd az 1915-ös ha r 
cokban, m i n t hadsereg-, hadtest- és dan
dárvezérkari t iszt. 1916^ban, az oknai á t 
törésnél, egy ellenséges éjjeli rohamnál 
megsérül t és hazakerült . Felépülése u tán 
a honvédelmi minisztér iumba osztották 
be, majd a román betöréskor a kormány 
megbízásából Betegh, erdélyi kormány
biztos mellett működött. A románok ki-
verése u tán a belügyminisztér iumban a 
repatr iá lásokat végezte, később pedig a 
honvédelmi minisztér ium elnöki osztá
lyán, végül a pótlásügyi főnökségnél 
Bécsben teljesített szolgálatot. Ezidőben 
i r t a feltűnést keltő t anu lmányá t : „Die 
ungar ische Armee" címen, melyben az 
önálló magyar hadsereg szükségességét 
fejtegette., A forradalom ki törésekor 
hazavezényelték s először a honvédelmi 
minisztériumba, majd Ballá Aladár ak 
kori zágrábi követ mellé került , mint ka
tonai at tasé. 1918 december elején visz-
szakerült a hadügyminisztér iumba, ahol 
a hadműveleti osztály Balkán-csoportját 
vezette. Kezdettől fogva bizalmatlanul 
nézte a Károlyi-kormány működését s 
ezért 1919 január jában belépett a Ma
gyar ""Országos Véderő Egyesületbe, 
amely Károlyi Mihály ellen mondott éles-
hangu beszédéneik ha tása a la t t elnökévé 
választotta. Mint ilyen, az ország ellen
forradalmi megszervezésén fáradozott s 
összeköttetésbe lépett Bethlen I s tván 
gróffal. A Move szervezkedésének meg-
gátlása céljából Böhm Vilmos áthelyez
tette, Gönníbös azonban nem hagyta félbe 
munkáját , hanem inkább nyugdí jba 
ment. Feb ruá r végén le tar tóztatás i pa
rancsot adtak ki ellene, mire e lhagyta 
az országot s Bécsbe ment, ahol Bethlen 
Is tván gróf u tas í t á sá ra a bécsi komité 
megszervezésén fáradozott , majd megin
dí tot ta a „Magyar F u t á r " cimü ellenfor
radalmi hetilapot. A kommün kitörése 
u tán Belgrádba utazott , innét Szegedre 
ment, részt vet t az ellenforradalom meg-
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szervezésében és mindkét szegedi kor
mányban hadügyi államtitkár volt. Az 
„ABC" katonai előadója volt s mint állam
titkár vezetőszerepet vitt a nemzeti hadse
reg megteremtésében. 1919 júniusában a 
franciák nyomására el kellett hagynia 
Szegedet s Bécsbe indult. A Peidl-kor-
mány eltávolítása után azon fáradozott 
Budapesten, hogy a Friedrich- és Teleki
kormány között egyezséget hozzon létre. 
Augusztus végén, mint vezérkari tiszt, 
ismét a hadseregben kapott beosztást s 
egyúttal folytatta a Move és egyéb ke
resztény társadalmi organizációk szerve
zését. 1920 tavaszán fellépett képviselő
nek s egyhangú mandátumot nyert Tö
rökszentmiklóson a kisgazdapárt pro-
grammjával. Az első nemzetgyűlésen az 
agrárpolitikai s az ellenforradalmi gon
dolat egyik legmarkánsabb reprezen 
tánsa volt. Több lovagias ügye és pár
baja is keletkezett, főként a szélső legiti
mistákkal. Károly király visszatérési kí
sérleteinek meghiúsításában vezetősze
repe volt. Emiatt számos támadás érte. 
A második (nemzetgyűlési választásokat 
ő vezette s nagy része volt az egységes
párt megalapitásában. Ekkor ugyancsak 
régi kerülete választotta imeg e párl 
programmjával. A választásokkal kap
csolatos kormányrekonstrukció idején 
Bethlen őt szemelte ki belügyi államtit
kárnak, azonban az ellenzék erélyes tilta
kozására elhárította magától e tisztséget, 
nehogy megnehezítse a kormány helyze
tét. Ehelyett, imint az egységespárt ügy
vezető alelnöke, a párt tovább szervezé
sén fáradozott. A földreform végrehaj
tása során támadt politikai elégedetlen
ség, valamint a kormány pénzügyi poli
tikájával szemben kialakult felfogása 
azonban egyre inkább eltávolította őt a 
párt hivatalos politikájától. Különösen a 
koronarontók ellen sürgetett erélyes 
rendszabályokat s a bankoknak juttatott 
valorizálatlan állami hiteleket hibáztatta. 
Ε felfogás miatt előbb lemondott ügyve
zető alelnöki tisztségéről s várakozó 
állásponton maradt. 1923 augusztusá
ban azután kilépett az egységespárt
ból hat hívével együtt s a hozzá
csatlakozó néhány pártonkívüli ke
resztény ellenzéki képviselővel megala
pította a Magyar Nemzeti Független
ségi (fajvédő) pártot, intranzigens 

jobboldali, agrár- és szabadkirályvá
lasztóprogrammal. Az ellenzéken külö
nösen a szanálási törvényjavaslatok 
tárgyalásakor intézett heves támadáso
kat pártjával a kormány ellen s a költ
ségvetések, valamint indemnitások vi
táiban a kormánynak a baloldali radi
kalizmussal szemben tanúsított kímé
letes eljárását ostorozta. A frankügy 
kapcsán keletkezett parlamenti bot
rányban azonban a kormány mellé ál
lott, amiért sok támadás érte a balol
dalról. Többizben erélyesen sikra szál
lott a numerus clausus védelmében. A 
délszláv orientáció egyik legrégibb 
hirdetője. Az uj országgyűlésbe 
az abádszalóki kerület küldötte be 
a fajvédőprogramm alapján. 1928 szep
tember óta a honvédelmi miniszté
rium államtitkára, miután pártjához 
és a magyar közvéleményhez fordult 
egy kiáltványban s ebben megmagya
rázta azon reálpolitikai indokokat, 
amelyek őt arra késztették, hogy újból 
Bethlen István gróf oldalához szegőd
jön. 1929 júniusában avatták vitézzé. 

Göncz Árpád, nyűg. h. államtitkár. 
1858 máj. 28-án született. Mint jogász 
Kolozsvárra került a postaigazgatóság
hoz, ahol 1900-ig működött, majd buda-

pestre helyezték át a 
központi igazgatóság
hoz postatanácsosi 
rangban. 1918-ban 
nevezték ki postafő
igazgatóvá s rövid 
idővel azután h. ál
lamtitkári rangot ka
pott. Meghalt 1928 
márc. 27-én. 

Görgey István dr. (görgői és to-
porczi), országgyűlési képviselő. 1886-
ban született Kohányon, Sárosmegyé
ben. Középiskolái elvégzése után a Jó

zsef műegyetemen ve
gyészmérnöki okleve
let, a kolozsvári tu
dományegyetemen jo
gi- és államtudomá
nyi doktorátust szer
zett és elvégezte a 
kereskedelmi akadé-

, miát is. Tanulmány
útjai során megfor

dult egész Európában. A régi ország-
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gyűlés és a háború alatt a nemzeti 
munkapárt tagja volt. Elsőizben az 
1922. évi nemzetgyűlési választások al
kalmával lépett fel, amikor Sátoralja
újhely választotta meg az egységes
párt programmjával. A Házban keres
kedelmi vonatkozású törvényjavasla
toknak, az autonóm vámtarifának és a 
kereskedelmi szerződéseknek előadói 
tisztét ő töltötte be. Az országgyűlési 
választások során Sátoraljaújhely új
ból megválasztotta képviselőjévé. 

Görgey József vitéz (görgői és to-
porczi), országgyűlési képviselő. 1886 
márc. 3-án született Debrecenben. Atyja 
honvédaltábornagy volt. A gimnázi
umot Székesfehérvárott és Budapesten 
végezte, majd a Ludovika Akadémiára 
ment. A világháborúban a 13-ik hu
szárezred kötelékében, mint százados 
harcolt a szerb és orosz fronton, ahol 
megsebesült, majd 1916-ban orosz fog
ságba esett és 1918-ig hadifogoly volt. 
Vitéz magatartásáért a III. osztályú 
katonai érdemkeresztet, a signum lau-
dist, a Károly csapatkeresztet, vala
mint a sebesülési érmet kapta. Beutaz
ta Belgiumot, Németországot, vala
mint hadifogsága alatt Oroszországot 
és elsajátította a német, francia, angol 
és orosz nyelveket. Az országgyűlésbe 
a barcsi választókerület küldötte be 
egységespárti programmal. 

Görgey László dr. vitéz (görgői és to-
porczi), országgyűlési pótképviselő. 1877 
szept. 7-én született Liptószentmikló-
son. Egyetemi tanulmányai befejezése 
után előbb az államvasutaknál helyez
kedett el, 1905 december havában pe
dig Borsódvármegye IV. aljegyzőjévé 
választották. Hat év múlva már vár
megyei másodfőjegyző volt. A világ
háború kitörésekor bevonult katoná
nak s a fronton tanúsított hősi maga
tartásáért többször kitüntették. 1917-
ben vármegyei főjegyzővé választot
ták. A kommunizmus alatt mint ellen
forradalmárt vagyonának elkobzására 
és súlyos börtönbüntetésre Ítélték. 
1925-ben avatták vitézzé és a miskolci 
járás vitézi hadnagyává nevezték ki. 
1926-ban lajstromos választással Mis
kolc város pótképviselőjévé választot
ták. 

Graeffl Jenő (poroszlói), országgyű
lési képviselő. 1853 nov. 17-én szüle
tett Szabolcsmegyében, Tiszaeszlár 
mellett, Bashalompusztán. Középisko
láit Budapesten és a drezdai reálgim
náziumban végezte, majd a hohenheimi 
gazdasági akadémiát hallgatta. Itt sze
rezte meg a gazdászati oklevelet. Ta
nulmányai elvégzése óta családi bir
tokán gazdálkodik s állandóan tevé
keny részese a megyei közéletnek. Ré
gebben a függetlenségi és 48-as Kos-
suth-párt tagja volt. A második nem
zetgyűlésbe az egységespárt programm
jával a tiszafüredi kerület választotta 
meg s az uj országgyűlésbe is régi ke
rülete küldötte be. Az uj képviselőház
nak korelnöke volt. 

Gratz Gusztáv dr., országgyűlési kép
viselő, volt külügyminiszter. 1875 
márc. 30-án született Gölnicbányán, 
Szepes vármegyében. Középiskoláit Ig-

lón, Besztercén és Ko
lozsvárott, jogi és ál
lamtudományi tanul
mányait Kolozsvárott 
és Budapesten végezte. 

' Tanulmányainak befe
jezése után mint hír
lapíró működött, előbb 
a „Pester Lloyd" szer
kesztőségében, azután 

mint a „Die Zeit" és 1906-tól kezdve 
mint a „Neue Freie Presse" magyar
országi szerkesztője. Ebben az időben 
megjelent munkái a következők: 
„Nemzetközi Jog" (1898), „Alkot
mánypolitika" (1899), „Tisza Kálmán 
élete" (1901) és több dolgozat az álta
lános választójog mellett. 1906-ban az 
ujegyházi kerület alkotmánypárti pro
grammal képviselővé választotta meg. 
Az alkotmánypárt feloszlása után a 
munkapárt programmjával ugyanez a 
kerület másodszor is megválasztotta 
képviselőnek. 1917 elején gróf Tisza 
István ajánlatára a közös külügymi
nisztériumba nevezték ki, ahol osztály
főnöki minőségben a gazdasági és ke
reskedelempolitikai ügyek vezetését 
vette át. 1917 júliusában az Esterházy-
kormányban pénzügyminiszter lett és 
ezt az állását akkor is megtartotta, 
amikor 1917 augusztusában Wekerle 
Sándor vette át a kormány vezetését. 



Gratz Gusztáv dr. 141 Greskovics József 

1917 szeptemberében, a közelgő béke
tárgyalásokra való tekintettel, lemon
dott pénzügyminiszteri tisztjéről, — 
amely alkalommal valóságos belső tit
kos tanácsossá nevezték ki — és újból 
elvállalta a külügyminisztérium gaz
dasági osztályának vezetését. Ebben 
a minőségben résztvett a breszt-li-
tovszki és bukaresti béketárgyaláso
kon. A béketárgyalások körül kifejtett 
működése elismeréséül kapta meg a 
Lipót-rend hadiékitményes nagyke
resztjét, majd később az I. oszt. ma
gyar polgári érdemkeresztet. A kül
ügyminisztérium gazdasági osztályá
nak vezetését az összeomlásig megtar
totta. A kommün alatt élénk részt vett 
a bécsi ellenforradalmi bizottság mű
ködésében. A kommunizmus bukása 
után, 1919 októberében Magyarország 
bécsi követe lett. 1921 januárjában a 
Teleki-kormányban elvállalta a kül
ügyi tárcát. Ebben a minőségben Te
leki gróffal együtt a brucki tárgyalá
sokban először tett kísérletet arra néz
ve, hogy Magyarországnak szomszéd
jaihoz való viszonya normális alapokra 
helyeztessék. A Károly király váratlan 
húsvéti visszatérésével kapcsolatos 
események folytán 1921 áprilisában le
mondott, mire Károly király őt bizta 
meg azoknak a közvetítő tárgyalások
nak vezetésével, amelytől visszatérésé
nek lehetővé tételét remélte. Amikor 
ezek a tárgyalások nem vezettek ered
ményre és Károly király másodszor is 
visszatért Magyarországba, azok közé 
tartozott, kik a leghatározottabban ál
lottak a király oldala mellé. A király 
kíséretében Tatán 1921 októberében 
letartóztatták. Tizheti fogság után 
azonban szabadlábra helyezték és az 
ellene indított eljárásnak pertörléssel 
vetettek véget. Ettől kezdve az aktiv 
politikától visszavonult, de ismételten 
résztvett külföldi kongresszusokon. Az 
Interparlamentáris Unió örökös tag
jává választotta meg. 1925 őszén 16 
angol előadást tartott az Egyesült-
Államok különböző városaiban Ma
gyarországra vonatkozó politikai és 
gazdasági kérdésekről. Előadásokat 
tartott Bécsben, Berlinben, Brüsszel
ben és Parisban is. Bethlen István 
gróf felhívására elvállalta a Magyar

országi Német Népművelési Egylet el
nökségét, a Külügyi Társaság elnöki 
tanácsának tagja és nemzetközi jogi 
szakosztályának elnöke. Ezeken felül 
is még számos szakegyesületben visel 
tisztséget és sok vállalat vezetésében 
vesz tevékeny részt. Emellett folytatja 
nagy publicisztikai működését is a 
magyar és külföldi lapokban és folyó
iratokban. Az 1926. évi országgyűlési 
választásokon nártonkivüli program
mal lépett fel Bonyhádon. 

Grecsák Károly, volt igazságügymi
niszter. 1854-ben született. A birói pá
lyáról indult annak a karriernek az 
útjára, amelynek végét az igazságügy
miniszteri pozíció jelezte és egész éle
tét, nagyértékü munkásságát a jogtu
dományi irodalomnak szentelte, amely
nek élete végéig leghivatottabb müve
lője volt. Tanulmányai befejezése után 
az ügyvédi pályára lépett, majd Ver
sée országgyűlési képviselője volt és 
mandátumának lejártával a Budapes
ter Tagblatt főszerkesztője lett. Mikor 
az ítélőtáblákat szervezték, a szegedi 
tábla bírája lett, ahonnan Budapestre 
a Kúriához került. Erre az időre esik 
jogi szakirodalmi munkásságának leg
nagyobb, része s a váltótörvényről irott 
magyarázata, valamint a szerkesztésé
ben megjelent döntvénytár révén tette 
ismertté és országos hirüvé nevét. Ö 
alapította meg az Országos Birói és 
Ügyészi Egyesületet. 1913-ban kúriai 
tanácselnök, 1917 júniusban igazság
ügyi államtitkár lett. Az az értékes 
munka, amelyet hosszú éveken át kifej
tett, hivta fel az utolsó Wekerle-kor-
mány figyelmét Grecsákra és ekkor 
került az igazságügyminiszteri székbe, 
amely állásában értékes működést fej
tett ki. 1918 jan. 25-én mondott le 
állásáról s ugyanakkor megkapta a 
belső titkos tanácsosi méltóságot. A 
forradalmak után a Károlyi-vágyon 
zárgondnoka lett, majd amikor ez állá
sából Térfy Béla váltotta fel, vissza
vonult és családja körében élt. Meg
halt 1924. dec. 17-én. 

Greskovics József, országgyűlési 
képviselő. 1886 márc. 4-én született 
Csongrádon. Szülővárosában végezte 
iskoláit s azután gazdálkodni kezdett 
400 holdas családi birtokán, amelyet 
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mintagazdasággá fejlesztett ki. A köz
ségi életben élénk szerepet vitt és a 
gazdák megszervezése érdekében sokat 
fáradozott. A világháborúban vitézsé
géért több kitüntetést kapott. A csong
rádi kisgazdapárt megalakítása az Ő 
nevéhez fűződik. Schandl Károly le
mondása után a csongrádi kerület kül
dötte be az országgyűlésbe egységes
párti programmal. 

Gresskovitz Vilmos, volt országgyű
lési képviselő. 1869 aug. 4-én született 
Medgyesen. Jogi tanulmányait Berlin
ben, Münchenben és Budapesten vé
gezte s itt tett ügyvédi vizsgát is. 
Először 1902-ben időközi választáson 
nyerte el a szebenmegyei keresztény
szigeti kerület mandátumát a szász 
népprogramm alapján. 1903-ban a többi 
szász képviselővel együtt ő is belépett 
a szabadelvű pártba. 1906-ban és 1910-
ben is újból megválasztotta kerülete 
képviselővé, ekkor már nemzeti mun
kapárti programmal. 
J Griger Miklós dr., országgyűlési kép
viselő. 1880-ban született Körmöcbá
nyán. Középiskoláinak elvégzése után 
Besztercebányán a népnevelő és hittu
dományi főiskolát hallgatta, majd a bu
dapesti tudományegyetem hittudomá
nyi fakultásán teológiai doktorátust 
szerzett. Többször járt Németország
ban, ahol a lelkipásztorkodás ügyeit, to
vábbá a szociális és antialkoholista 
mozgalmakat tanulmányozta. A ke
resztény publicisztikának és az egy
házi irodalomnak régi, jónevü mun
kása, sok cikke és értekezése jelent 
meg az Egyházi Közlönyben, az Alkot
mány, Igaz Szó és más keresztényszo
cialista lapokban. Nagyobb röpiratot 
irt „Lelkipásztor az antialkoholizmus 
szolgálatában" címmel. 1910-ben nép
párti programmal fellépett Lukács 
László, akkori miniszterelnök ellen s 
mivel ezt a lépését püspöke nem ' elye-
selte, áthelyeztette magát a székesfe
hérvári egyházmegyébe és Sóskúton 
lett plébános. A Károlyi-forradalom 
alatt az elsők egyike volt, aki szót emelt 
a forradalom ellen. Fejér vármegyének 
1919 február 3-án tartott közgyűlésén 
nyíltan hangoztatta ellenforradalmár 
voltát és pártolta Károlyi József gróf 
bizalmatlansági indítványát. Magatar

tása miatt a bolsevisták üldözőbe is 
vették. Mindkét nemzetgyűlésen a csor
nai választókerületet képviselte keresz
tényszocialista programmal. A frank
ügy kapcsán első volt, aki élesen meg
támadta Pallavicini György őrgrófot 
magatartása miatt. 1926 február 22-én 
belépett a keresztény gazdasági és szo
ciális pártba és ennek programmjával 
választotta meg régi kerülete ország
gyűlési képviselőjévé. 

Grober Béla, nyűg. h. államtitkár. 
1853 dec. 23-án született Kecskeméten. 
Tanulmányait Kecskeméten végezte, 
majd 1886-ban a postához került, mint 

fogalmazó. 1896-ban 
posta tanácsossá, 

1908-ban pedig pos
taigazgatóvá nevez
ték ki. 1915-ben kapta 
meg a postafőigazga
tói cimet, 1918 jan. 
1-től valóságos posta-
és távírda főigazgató 
lett. Egy évvel ké

sőbb h. államtitkárrá nevezték ki. 1920-
ban ment nyugalomba. Munkásságáért a 
Ferenc József-rend középkeresztjével 
tüntette ki a király 1917-ben. 

Gschwindt Ernő dr. (győri), ország
gyűlési képviselő. 1881 szept. 27-én 
született Budapesten, régi pesti patrí
cius családból. Középiskoláit a buda
pesti II. ker. kir. kat. egyet, főgimná
ziumban végezte, utána a budapesti tu
dományegyetemen a bölcsészeti fakul
tás hallgatója volt. Kémiai tanulmá
nyok céljából hosszabb időt töltött a 
heidelbergi egyetemen és elvégezte a 
Kereskedelmi Akadémiát is. A világhá
borúban négy évet töltött a fronton, 
honvédhuszárszázadosi rangot nyert, 
vitéz magatartásáért többször kitüntet
ték. Élénk tevékenységet fejt ki a köz
gazdasági életben. 1907 óta a 
Gschwindt-féle Szesz- és Élesztőgyár 
rt. vezérigazgatója. A második nemzet
gyűlésen vállalt elsőizben mandátumot, 
amikor a törökbálinti kerület válasz
totta meg az egységespárt programm
jával képviselővé. Az 1926. évi ország
gyűlési választáson ismét a törökbá
linti kerület választotta meg egységes
párti programmal. 
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Gubicza Ferenc, országgyűlési kép
viselő. 1870-ben született a veszprém
megyei Bakonyszentlászló községben. 
Középiskoláit szülőfalujában és Nagy-
kannán végezte. Veszprém vármegyé
nek évtizedek óta törvényhatósági bi
zottsági tagja. A háború alatt bakony-
szentlászlói községi biró volt. Az 1922-
iki nemzetgyűlési választásokon kapott 
először mandátumot, ekkor a zirci ke
rület választotta meg egységespárti 
programmal. Az uj országgyűlésben is 
régi kerületét képviseli. 

Gueth Gyula, volt országgyűlési kép
viselő. 1871 nov. 21-én született a vas
megyei Felsőőrön. Középiskoláit Pá
pán és Csurgón, a jogot Eperjesen és 
Budapesten végezte s itt szerezte meg 
az ügyvédi oklevelet is. Az 1910. évi 
általános választások alkalmával a fel
sőőri kerület mandátumát nyerte el 
nemzeti munkapárti programmal. 

Gulácsy Dezső (gulácsi), országgyű
lési képviselő. 1870-ben született Bereg
szászon. Szatmárnémetiben járt gimná
ziumba, majd kereskedelmi akadémiát 

végzett. Nagy kül
földi tanulmányutat 
tett Német-, Francia-

_ - J országokban és Bel
giumban. A szövetke
zeti mozgalmakban 
kiváló munkásságot 
fejtett ki. Az 1926. 
évi országgyűlési vá
lasztásokon a tarpai 

kerület mandátumát nyerte el egysé
gespárti programmal. Meghalt 1929 
májusában.-

Gulácsy István, a felsőház tagja. 
1866-ban született Beregszászon. Jogi 
tanulmányait a budapesti tudomány
egyetemen végezte el és utána szülő
vármegyéje szolgálatába lépett. Mint 
szolgabíró kezdte meg pályáját 1890-
ben s fokozatosan előrehaladva 1905-
ben alispán lett. Vármegyéjének kultu
rális és gazdasági fejlődése terén je
lentős alkotások fűződnek működésé
hez s ezért nagy népszerűségnek ör
vend. Minden községében járványkor
házat állított fel, amiért a miniszté
rium elismerésben részesítette. A for
radalmi kormány eltávolította állása
iból, a bolsevisták pedig fogságba vetet

ték. 1919 áprilistól augusztusig volt a 
gyűjtőfogházban. A Friedrich-kor-
mány visszahelyezte állásába, melyet 
1923-ig, a megye önállóságának megszű
néséig töltött be. Ekkor nyugalomba 
vonult s azóta beregdaróci birtokán 
gazdálkodik. Ma is tevékeny szerepet 
visz megyéjének társadalmi életében. 
Elsőizben tagja a törvényhozásnak. 
Szatmár-, Ugocsa- és Bereg közigazga
tásilag egyesitett vármegyék törvény
hatósága küldötte be a felsőházba. 

Gunda Jenő, volt nemzetgyűlési kép
viselő. 1886-ban született Érsekújvá
ron. Középiskolái elvégzése után Esz
tergomban tanulta a teológiát. Mint 
káplán működött Drégelypalánkon, ké
sőbb Érsekújváron, ahol szerkesz
tette az „Érsekújvár" cimü újságot. A 
háború alatt került a fővárosba hitok
tatónak s itt a Rákóczi-kollégium pre
fektusa lett. Sokat foglalkozott szoci
ális kérdésekkel. Az első nemzetgyűlé
sen a sziráki kerületet képviselte ke
reszténypárti programmal. 

Guthy Tódor dr. (nagy- és kisguthi), 
ny. államtitkár. 1871 dec. 31-én szüle
tett Makárián, Beregmegyében. Tanul
mányai elvégzése után birói oklevelet 

szerzett és mint biró 
működött 1917-ig, ami
kor az igazságügymi
nisztériumba osztották 
be szolgálattételre, 
majd később a köz
élelmezési miniszté
riumba helyezték át. 
1918-ban a nemzeti
ségi-minisztériumba 

nevezték ki államtitkári rangban. 1921-
ben vonult nyugalomba, 

Gutmann Henrik báró dr., volt or
szággyűlési képviselő. 1890-ben született 
Nagykanizsán. Középiskolái elvégzése 
után előbb a cambridgei egyetem hall-

„™___ gatójia volt, majd Ber
linben tanult. A buda
pesti egyetemen avat
ták doktorrá, később 
pedig megszerezte az 
ügyvédi diplomát. 1916 
júniusában alkotmány
párti programmal Ud
varhely vármegyében 

Szentegyházasf alván 
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választották meg képviselőnek. Mint a 
délszlávügyek alapos ismerője, Sarajevó-
ban Sarkotics tartományi főnök mellé 
volt beosztva, később szakreferensi mi
nőségben Földes Béla miniszter mellé 
nevezitek ki. 1919 tmárcius elején Bern
ben feltűnést keltő tanulmánya jelent 
meg Magyarország helyzetéről, amely
ben a kommunizmus veszélyéről irt. A 
kommün bukása óta nem foglalkozik po
litikával. 

Gündisch Guidó dr., volt országgyű
lési képviselő. 1884 au'g. 20-án született 
•Nagyszebenben. Középiskoláit Budapes
ten és Pozsonyban végezte, jogot 

Bécsben, Berlinben, 
Kolozsvárott és Buda
pesten hallgatott s itt 
tette le az ügyvédi vizs
gát is. 1914 júniusában 
időközi választáson a 
Nagyküküllő vármegyei 
Szentágotán nyert 
mandátumot. A háború 
alatt, katonai szolgála

tot teljesített. A Magyarországi német 
népmüvelődési egyesület alelnöke. 

Günther Antal, ny. igazságügymi
niszter. 1847 szept. 23-án született Szé
kesfehérvárott. Középiskolai tanulmá
nyait szülővárosában végezte s 16 éves 
korában a kegyes-tanitórendbe lépett. 
Tanított is már a rend nagykani
zsai gimnáziumában, de később ki
lépett, Budapestre jött, újságíró lett 
s közben 1875-ben megszerezte az 
ügyvédi oklevelet. Három évvel később 
nagy feltűnést keltett a magyar jogász-
gyűlésen egy szakvéleménye, amelyet a 
bírói kinevezések és előléptetések kérdé
sében adott. A véleményt Csemegi Ká
roly akkori igazságügyi államtitkár ál
lásfoglalásával szemben a jogászgyülés 
is magáévá tette. A Pesti Napló szer
kesztőségéből, ahol több mint húsz évig 
dolgozott, 1893-ban kilépett s a Nemzeti 
Újság főszerkesztője lett. Kiváló jogi-
és államtudományi cikkeivel a Bánffy-
kormány alatt az ellenzéket támogatta. 
Az 1901-i választásokon a magyaróvári 
kerület mandátumát nyerte el szabad
elvű párti programmal. Mint az igaz
ságügyi bizottság tagja, előadója volt a 
polgári perrendtartásról szóló törvény
javaslatnak. Tisza István gróf első mi-

niszterelnöksége idején Apponyi Albert 
gróffal együtt kilépett a szabadelvű 
pártból s a nemzeti párt tagja lett. Ké
sőbb e párt képviselőházi működésében 
kiváló szerepet vitt. 1905-ben az iglói 
kerületben választották képviselővé a 
függetlenségi és 48-as párt programm-
jával. 1906-ban újból e kerület mandá
tumát nyerte el. Ebben az évben igaz
ságügyi államtitkárrá nevezték ki, majd 
Polonyi Géza igazságügyminiszter le
mondása után 1907 elején ő vette át a 
tárcát s nemsokára belső titkos tanácsos 
lett. Minisztersége alatt alkotta meg a 
birtokrendezési törvényeket s a büntető 
törvénykönyv novellájának elkészítésé
vel uj korszakot nyitott meg a büntető 
igazságszolgáltatás terén. Gyökeresen 
módosította a végrehajtási törvényt, 
megalkotta a főudvarnagyi bíróság ma
gyar intézményét és még több kiváló 
jogalkotás fűződik nevéhez. 1908-ban a 
patriarka-választó szerb egyházi kon
gresszuson mint királyi biztos szerepelt. 
A Wekerle-kormány lemondása előtt, 
1909 szept. 23-án kivált a kabinetből, né
hány nappal később pedig a kir. Kúria 
elnökévé neveztetett ki s e minőségében 
a főrendiház tagja lett. 1917-ben a ki
rály a főrendiház alelnökévé nevezte ki. 
A proletárdiktatúra kikiáltásakor eltá
volították a Kúria éléről, de a diktatúra 
bukása után újra elfoglalta hivatalát. 
Meghalt Budapesten, 1920 febr. 25-én. 

Gyárfás Elemér, volt főispán. 1884 
aug. 27-én született Borzason. Jogi ta
nulmányait Kolozsvárott, Budapesten 
és Parisban végezte, majd hazajőve, 
ügyvédi diplomát nyert és Dicsőszent
mártonban ügyvédi gyakorlatot folyta
tott. Már fiatal korában tevékeny részt 
vett a megye politikai életében. 1917-
ben Kisküküllő vármegye főispánjává 
nevezték ki. A forradalomkor a vár
megyei nemzeti tanács elnöke volt. Je
lenleg vezető szerepet visz az erdélyi 
kisebbségi magyar politikában. Kétizben 
választották meg Csíkmegye szenáto
rává s mint ilyen sokszor szólalt fel a 
magyar érdekek védelmében a szenátus 
ülésein. Közgazdasági és irodalmi téren 
is fáradhatatlanul munkálkodik. 

Gyömörey György (gyomoréi és teöl-
vári), főispán. 1873 dec. 27-én született 
Sümegen. Nagykanizsán járt gimnázi-
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umba, majd a budapesti műegyetemen 
szerzett gépészmérnöki 
oklevelet. Az összeom
lásig a kereskedelmi 
minisztériumban telje
sített szolgálatot, mint 
a vasúti és hajózási fő
felügyelőség vasúti osz
tályának főnöke. Az el
ső nemzetgyűlésen a 
celldömölki kerületet 

képviselte kereszténypárti programmal. 
Az 1922-es választáskor nem nyert man
dátumot s ekkor visszavonult a politiká
tól és vasmegyei birtokán gazdálkodott. 
1926-ban nevezték ki Zalavármegye fő
ispánjává. A celldömölki polgári iskolát, 
érdemei elismeréséül, az ő nevéről nevez
ték el. 

Gyömörey István (gyomoréi és teöl-
vári), országgyűlési képviselő. 1886 jan. 
1-én született Kőszegen. A bécsi Teré-
ziánumban végezte gimnáziumi tanul
mányait, majd Bécsben s később a pécsi 
jogakadémián jogot hallgatott. A világ
háborúban különösen az orosz harctéren 
tüntette ki magát s vitéz magatartásá
ért az arany érdemkeresztet, kétszer a 
nagy ezüst, a kis ezüst és a bronz vitéz
ségi érmet kapta. A háború befejezése 
után Nagykanizsa főszolgabirája lett. 
Az 1926. évi országgyűlési választásokon 
a kiskomáromi kerület mandátumát 
nyerte el egységespárti programmal. 

Gyömörey Sándor (gyomoréi és teöl-
vári), országgyűlési képviselő. 1871 aug. 
8-án született Ukk községben, Zalavár
megyében. A bécsújhelyi katonai akadé-

,— mia elvégzése után a 
4-es huszárezredhez ke
rült mint hadnagy s 
1906-ban kapitányi 
rangban a 16-os huszá
rokhoz osztották be. 
1909-ben megbetege
dett és nyugdíjba vo-

| nuit. A világháború ki
törésekor önként je

lentkezett szolgálattételre s a 11-ik hu
szárezred kötelékében küzdött a keleti 
harctéren. 1916-ban őrnaggyá nevezték 
ki. A háború után tovább gazdálkodott 
birtokán. A zalaszentgróti választókerü
let küldötte be 1926-ban a képviselőház-

ba a keresztény gazdasági és szociális 
párt programmjával. Mint gazda, a Ház
ban főként mezőgazdasági kérdésekkel 
foglalkozik felszólalásaiban. ^ 

Győrffy Gyula, volt országgyűlési 
képviselő. 1858 márc. 22-én született 
Csikcsatószegen ős székely nemzetség
ből. Jogi tanulmányai befejezése után 
ügyvédi vizsgát tett és később ügyvédi 
irodát nyitott. 1882-ben, imint tartalékos 
tiszt résztvett a bosnyák felkelés leveré
sében. Hazakerülve, nagy szerepet vitt 
az erdélyi rom. kat. státus életében. 
1881-iben választották először képviselővé 
Karcfalván. Az egyházpolitikai reformok 
ellen annak idején nagy harcot vívott. 
1896—1901-i ciklus alatt összeférhetet
lenség miatt le kellett mondania mandá
tumáról, de kerülete újból (megválasz
totta. 1901-től 1910-ig nem volt tagja a 
Háznak. 1910-ben ismét a csikkarcfalvai 
kerület mandátumát nyerte el. 

Györki Imre dr., országgyűlési kép
viselő. 1886-ban született Kürtöspusz
tán. Középiskoláinak elvégzése után a 
budapesti tudományegyetem jogi fakul
tásán jogtudományi doktorátust szer
zett, majd ügyvédi vizsgát tett. A buda
pesti Kerületi Munkásbiztositó Pénztár 
szolgálatába lépett. Tevékeny részt vett 
a (magánalkalmazottak megszervezésében 
s rövidesen a pénztár aligazgatója lett. 
A második nemzetgyűlésen Debrecen I. 
kerületét képviselte. Egyike a legagili-
sabb szociáldemokrata képviselőknek, 
felszólalásaival gyakran nagy viharok 
okozója volt. Az első volt azok között, 
akiket a nemzetgyűlés elnöke 1924 őszén, 
az Eskütt-ügy tárgyalása kapcsán, az 
egyik viharos ülésen karhatalommal tá-
volittatott el az ülésteremből, amelynek 
következménye azután az ellenzéknek 
hosszabb ideig tartó passzivitása volt. 
Ugyanakkor 25 ülésről kitiltották. Több 
izben szóvá tette a Somogyi—Bacsó
gyilkosság ügyét, a frankhamisítás vizs
gálatát s az Eskütt-ügyet. Lajstromos 
választás alapján régi kerületét képvi
seli az országgyűlésben. A főváros északi 
kerületében mint listavezetőt szintén. 
megválasztották, de helyét átadta 
Rothenstein Mórnak. 

Győry Loránd (felpéczi), ny. földmi-
velésügyi (miniszter. 1871 ápr. 11-én szü
letett Orosházán. Gimnáziumi tanulmá-
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nyainak befejezése után a budapesti egye
temen tanult. Előbb 
az Országos Statiszti
kai Hivatalban, azután 
pedig a földmivelés-
ügyi (minisztériumban 
nyert alkalmazást, ahol 
különösen a vám- és 
kereskedelmi szerződé
sek megkötése körül 
szerzett nagy érdeme

ket. Az ő nevéhez fűződik a minisztérium 
élelmezési központjának megalakitása is. 
A kommunizmus alatt őt is letartóztat
ták, majd a kommün bukása után az ak
kor megalakult Friedrioh-kormányban a 
földmivelésügyi miniszteri tárcát vál
lalta, de csak rövid ideig volt miniszter, 
mert amikor József főherceg lemondott 
a kormányzói 'méltóságról, ő is kilépett 
a kormányból és nyugalomba vonult. 
Meghalt 1926 július 30-án. 

H 
Hadházy Zsigmond dr., főispán. 1876-

ban született Hajduhadházán. Közép
iskoláit Hajdúböszörményben és Kés
márkon végezte, jogot Debrecenben ta

nult, jogi doktorrá a 
kolozsvári egyetemen 
avatták. Az ügyvédi ok
levelet Budapesten sze
rezte meg, majd Haj
duhadházán ügyvédi 
irodát nyitott. 1920-
ban a hajdúnánási 
kerület nemzetgyűlé
si képviselővé válasz

totta. Ε mandátum lejárta után a má
sodik nemzetgyűlésen is ezt a kerüle
tet képviselte. 1923-ban Hajduvármegye 
és Debrecen sz. kir. város főispánjává 
nevezték ki s ma is főispánja a kettős 
törvényhatóságnak. 1928-ban érdemei 
elismeréséül a magyar érdemkereszt II. 
osztályát a csillaggal kapta. 

-τ-'Hadik János gróf (futakij, volt 
közélelmezési miniszter, felsőházi tag. 
1863-ban született Nádasdon, Abaujme-
gyében. Eredetileg katonának készült s 

miután a középiskolát 
Kassán, a katonai aka
démiát pedig Bécsújhe
lyen elvégezte, különbö
ző ezredekben szolgált 
mint huszárhadnagy. 
A főhadnagyi rendfo
kozatot elérve, meg
vált a katonai szol
gálattól s nádasdi 

birtokán gazdálkodott. Emellett egyre 
nagyobb szerepet játszott vármegyéje 
közéletében. 1901-ben képviselővé válasz-

tották szabadelvű párti programmal, de 
e pártból Andrássy Gyula csoportjával 
együtt disszidált. Ezután Andrássy ol
dalán résztvett a nemzeti küzdelemben 
s a koalíció alatt, 1906 tavaszán, elvál
lalta a Wekerle-kormányban a belügyi 
államtitkárságot. 1908-ban valóságos 
belső titkos tanácsossá nevezte ki a ki
rály. 1910-ben a Wekerle-kabinet lemon
dásakor megvált hivatalától s ettől 
kezdve a főrendiházban irányította az 
ellenzék politikai mozgalmait. A háború 
harmadik évében az egyre súlyosbodó 
élelmezési viszonyok közepette 1917-ben 
a Wekerle-kormány közélelmezési mi
nisztere lett, de már 1918 elején lemon
dott, mert a túlzott osztrák igényekkel 
szemben erőteljesen védelmezte a ma
gyar érdekeket s ellenkezésbe került a 
közös kormánnyal. 1918 október 30-án a 
király kabinetalakitással bízta meg, de 
a másnap kitört forradalom miatt már 
az esküt sem tudta letenni. A vörös dik
tatúra alatt letartóztatták, de hűséges 
gazdasági cselédei és Seregélyes község 
férfilakossága oly fenyegetően vonultak 
fel a fejérmegyei direktórium elé, hogy 
az néhány heti fogság után kénytelen 
volt Hadikot szabadonbocsátani. A forra
dalmak után a Közélelmezési Tanács bi
zottsági elnökeként működött s emellett 
rendkívül buzgó tevékenységet fejtett ki 
a leromlott magyar mezőgazdaság talp-
raállitása érdekében is, mint az OMGE 
egyik vezető tagja. Bár a nemzetgyűlés
nek nem volt tagja, sajtóban és közélet
ben éles harcot folytatott Kállay Tibor 
pénzügyi politikája ellen. Jelentős mun
kát végzett a szanálás előkészítésében is. 




