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Berzeviczy Albert.

Berzeviczy Albert született 1853. junius 7-én Berzeviczén, Sáros- 
megyében, szülői birtokán. Atyja, Berzeviczy Tivadar, ki 1848-ban 
megyei főjegyző, 1861-ben az alkotmány helyreállításakor alispán és 
törvényszéki elnök, később képviselő volt s jelenleg kir. tanfelügyelő, 
és anyja, Szinyei-Merse Amália, Szinyei Félix volt sárosi főispán nő
vére, gondos nevelésben részesítették s családi összeköttetéseik által is 
könnyűvé tették fióknak előbb a megyei életben tért foglalni. Iskoláit

Kis-Szebenben, Lő
csén és Budapes
ten, a jogot Kassán 
és Budapesten vé
gezvén, 1874-ben 
beutazta Németor
szág , Belgium és 
Ejszak-Francziaor- 
szág nagy részét, 
azután mint önkén
tes, katonáskodott 
Eperjesen, letette 
a tiszti vizsgát, majd
1877-ben a tudori 

szigorlatokat, s 
ugyanazon év őszén 
nőül vevén Kuzmik 
Zsófiát, ezáltal kö
zelebb lépett Eper
jes művelt polgári 
köreihez. Kevéssel 
ezután kezdte meg 
tulaj donképeni nyil
vános pályáját; Sá
rosmegye közönsé
ge , melynek már 

1876óta tbeli aljegyzője volt, 1877decemberben egyhangúlag első aljegy
zővé választotta meg, nemsokára tbeli főjegyzői címet is nyert. 1878-ban 
újra szerveztetvén az eperjesi evang. collegiumi jogakademia, a colle- 
giumi pártfogóság Berzeviczyt — katholikus létére — meghívta az 
egyik tanszékre, melyet — a megyei közönség beleegyezésével meg
tartva aljegyzői hivatalát is — haladéktalanul elfoglalt. Előbb ideigle
nesen a jogtörténetet s encyclopaediát, utóbb kizárólag a nemzetgazda
ságtant és politikát adta elő. Ugyanekkor Berzeviczy élénk tevékeny
séget fejtett ki a társadalmi közművelődés terén i s ; alapítója s titkára 
lett az »Eperjesi Széchenyi-kör«-nek, mely munkásságával és sikereivel 
nemsokára több más hasonló nemzeti irányú egyesület létesítésére adott 
impulsust a felvidéken. 1880-ban a megyei főjegyző, kit már huzamos
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betegsége alatt helyettesített, elhalálozván, egyhangúlag választatott 
meg helyére, tovább vive e mellett tanári teendőitis. De már kevesebb 
mint egy év múlva megvált e hivatalaitól, minthogy az 1881-iki 
országgyűlésre az eperjesi vál. kerület szabadelvű-párti programmal 
egyhangúlag képviselőjévé választotta.

M i n t  k é p v i s e l ő  sokfelé irányuló tevékenységet fejtett és fejt 
ki. Jegyzője a szabadelvű pártnak, tagja volt a felirati bizottságnak, 
előadója a kérvényi bizottságnak. Ezen állás folytonos és nagy tevé
kenységet igényel, mert özönével érkeznek kérvények a házhoz s Berze- 
viczi majd minden szombaton, mint a kérvények tárgyalása napján, ott 
teljesiti kötelességét a képviselőház előadói kathedráján. Mint a kér
vényi bizottság előadója, több nevezetes és fontos vitában vett részt, 
mint a zsidó emanczipatió elleni kérvények, a hevesi és vallásügyi peti- 
tiók tárgyalásakor — mindannyiszor általános figyelemmel hallgatott 
s rendszerint élénk helyeslésekkel kísért beszédeket tartva. Később a 
tisztviselők minősítéséről szóló törvényjavaslat tárgyalására kiküldött 
és a közokt. bizottság tagja lett. Ez utóbbi minőségében előadója a 3-ik 
egyetem ügyének, melyről igen kimerítő és alapos jelentést szerkesztett. 
A Il-ik  ülésszak vége felé a közmunka- és közlekedésügyi államtit
kárnak kinevezett Baross Gábor helyébe a képviselőliáz jegyzőjévé 
választatott s ugyanakkor a vallás- és tanulmányi alap felügyeletére 
rendelt bizottság tagjává nevezte ki ő felsége.

Nevezetesebb felszólalásai: 1881-ben a válaszfelirati vitában, 
1882-ben a hadsereg kérdésében a védtörvény-novella tárgyalásánál, 
ugyanazon évben a boszniai kérdésben és 1883-ban a középiskolai javas
lat tárgyalásakor.

De nemcsak itt, hanem i r o d a l m i  téren is igen figyelemreméltó 
munkásságot képes felmutatni. I r t  nagy olvasottságról, széles ismeret
körről tanúskodó igen becses politikai tanulmányokat (»Politika és 
morál« külön is megjelent tőle), irt beszélyeket, melyekről ahhoz értő 
belletristák a legnagyobb elismeréssel szólnak és politikai vezérczikke- 
k e t; képviselősége kezdetétől rendes munkatársa volt az »Ellenőr«-nek 
s munkatársa a szabadelvű párt legelső s legtekintélyesebb lapjának, a 
Nemzet«-nek is — ennek alapítása óta.

Berzeviczy kétségkívül igen kiváló talentum. Más embernek évek 
hosszú sorára s nagy igyekezetre van szüksége, mig annyira viszi, hogy 
magára vonja a közfigyelmet, Berzeviczynek ez sikerült mindjárt az 
első fellépésríél s ez rendszerint csak a kiváló képességek privilégiuma 
szokott lenni. Midőn a jelen országgyűlés elején a válaszfelirati vitában 
először szót emelt: mindenki tisztában volt az iránt, hogy ezen eddig 
ismeretlen fiatal ember: bevégzett szónok és fényes tehetség. Ezen első 
sikerét csakhamar követték többi sikerei. Különösen a középiskolai 
javaslat fölött vagy két hétig tartott nagyszabású általános vitában oly 
remek szónoklattal kelt a javaslat védelmére, oly eloquentiával, oly 
verve-vel beszélt; forma és tartalom tekintetében annyira kivált be
széde, hogy bátran sorozható a magyar parlamentben aratott, legmara
dandóbb szónoklati sikerek közé. — Előadása nyugodt, méltóságteljes 
és oly szép folyékony, minden akadozástól ment, hogy nem volt rá



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!
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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.




