
eset, miszerint egy szót is egymásután ismételt, avagy kijavított volna. 
A  polémiában ép oly erős, mint a tárgy alapos kifejtésében. Beszédei 
nem vesznek el minutiákban, hanem mindig elvi magaslatra tudja 
emelni azokat. — Büszke lehet rá a kerület, mely ilyen képviselőt 
küldhet a törvényhozás palotájába!

88

Csáky László gróf.
Csáky László gróf, valóságos belső titkos-tanácsos, született 

1820. deczember havában Bécsben. Nyilvános pályáját a megyei élet 
terén kezdte meg. 1842-től 1846-ig Trencsénmegye tiszteletbeli aljegy

zője, majd fő
jegyzője volt. A 
negyvenes évek 
derekán és vége 
felé már a tör
vényhozás terén 
látjuk őt. Mint 
a főrendiház 

tagja 1843— 
44*ben, úgyszin
tén 1 847 -48 - 
ban az ellenzék 
tagjainak egyi
ke volt.

Bekövetkez
tek aztán a 48- 
ki forradalom 
nagy és nehéz 
napjai s mint 
annyi jó hazafi és 
annyi jelesünk, 
Csáky László 
gróf is megtette 
kötelességét a 
haza és a nem
zet iránt. 1848-

ban Szepesmegye főispánja, juniusban királyi biztos Sárosmegyében, 
majd kormánybiztos Szepesben a világosi katasztrófáig.

A  szabadságharcz ideje alatt tanúsított magatartásáért a győz
tes osztrák hatalom által in contumaciam halálra Ítéltetett. Külföldre 
menekült s az emigratióból 1852-ben jött haza; itthon a hadi törvény
szék halálra ítélte, de kegyelmet kapott. 1861. úgyszintén 1865-ben 
ismét a törvényhozás tagjai közt találjuk őt, de már mint képviselőt. 
Majd újra elhagyja e pályát és 1867-től 1876-ig Nyitramegye főispáni 
székében érvényesíti és hasznosítja kormányzati tehetségeit és gazdag

Csáky L ászló  gróf.
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tapasztalatait. Az utóbb emlitett évtől kezdve megint a képviselőház 
padjain foglal helyet s a jelen országgyűlés folyama alatt betöltött 
koronaőri állásra második helyen volt kandikálva.

Csáky László gróf egyike az egész házban általánosan tisztelt 
egyéniségeknek. Mint képviselő a házban úgy, mint a szabadelvű párt
ban igen előkelő állást foglal el. Tagja a szabadelvüpárti kandidáló 
bizottságnak, elnöke az összeférhetienségi bizottságnak sat. A párt 
nevében és annak élén nem egyszer ő üdvözölte velős beszédekben Tisza 
Kálmánt, mint kormány-elnököt és a párt vezérét újévek alkalmával. 
Úgy a pártértekezleteken, mint a képviselőházban folyt tárgyalásokban 
többször vett részt s daczára előhaladott korának, hangja érczes és 
erőteljes, előadása folyékony és kellemes.

C s á v o s y  B é l a .
Csávosy Béla szül. 1848. szeptember 12-én Temesvárott. Tanul

mányait (gymnásiumot és jogot) jeles sikerrel Budapesten végezte.
1870. évben Torontálmegyében tiszteletbeli aljegyzővé választatott s 
még ugyanazon év
ben a belügyminisz
tériumhoz nevezte
tett ki, hol három 
évig működött mint 
tiszt, fogalmazó díj
talanul a legna
gyobb szorgalom
mal. — A megeről
tetett munka követ

keztében beállott 
szembaja miatt 

kénytelen volt am- 
bitióval viselt hiva
taláról lemondani.
1875. évben Toron- 
tálmegye párdányi 
kerülete orsz. kép
viselőjének válasz
totta egyhangúlag 
és azóta folyton ezen 
kerületet képviseli.
— Választó kerüle
tének érdekeit min
denben különösen szivén hordja — és mint olyan, a kerületben köz- 
becsülésnek és szeretetnek örvend — miért is mind a három izben 
egyhangúlag választatott meg.

Mint képviselő a kérvényi és a gazdasági bizottságban működik,
— ez utóbbinak rendes előadója, s az elsőben is működött már mint

Csávosy Béla.




