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ronykötél pályákon,« — »Vizemelés centrifugál szivattyúkkal,« — »A 
gőzkazánok megvizsgálása és időnkénti revisiója,« — »A pulsometer,«
— »Onműködő vizlökő gép,« — czimü önálló tudományos értekezéseket, 
továbbá irt számos közérdekű technikai czikket a fővárosi napilapokba 
és 1881-ben Máramaros megye vissói kerületében megválasztatván 
országgyűlési képviselővé, tapintatos és alkalomszerű felszólalásai által 
a szabadelvű pártnak csakhamar kedvelt tagja lett, tagja a tanügyi 
bizottságnak; mint parlamenti szónok, különösen kitűnt a tiszaszabá- 
lyozás-, a szabadalomügy, a vadásztörvény, a vadászadó- és a közép
iskolai törvények tárgyalásakor, mely felszólalások alkalmából több- 
rendbeli indítványa egyhangúlag elfogadtatott. Mint képviselő a múlt. 
tanév végével a vallás és közoktatásügyi minister kinevezésére mint 
érettségi-biztos részt vett a soproni, győri és pozsonyi reáliskolák 
érettségi vizsgálatain; továbbá tagja volt a közmunka és közlekedés- 
ügyi minister által 1883. évi január hó 8-ikára, — a gőzkazán-ügynek 
törvény által való szabályozása czéljából, — összehívott enquéte-nek és 
annak megbízásából szerkesztette a »Gőzkazánokról« szóló törvényja
vaslatot és szabályrendeleteket, melyek az enquéte által el is fogadtattak. 
Jeles szakképzettsége és nagy munkaereje mellett igen joviális, kedélyes- 
ember, a mi őt már is közkedveltségüvé tette.

K á r m á n  L a j o s .

Kármán Lajos, született Bács-Bodroghmegyében ÍJj-Verbászonr 
hol atyja Kármán Pál refi lelkész, főesperes, Bács-Bogroghmegyének 
táblabirája s K á r m á n  J ó z s e f n e k ,  az írónak unoka-testvére volt.

Kármán Lajos, okleveles köz- és váltó ügyvéd; a főváros legte
kintélyesebb és legkeresettebb ügyvédeinek egyike volt. Első izben kép
viselővé történt megválasztása után azonban 1872. végével az ügyvéd
séggel fölhagyott s azt azóta nem gyakorolja. — Az új-verbászi kerü
letben Bács-Bodroghmegyében 1872. óta négy izben, és pedig kétszer 
egyhangúlag lett országgyűlési képviselővé megválasztva. — A  képvi
selőházban több év óta a közlekedésügyi bizottságnak, — a delegáczió- 
nak s a Deák-siremlék országos bizottságának tagja — és rendszerint 
minden képviselőházi és bizottsági ülésen jelen szokott lenni.

Beszédeit, melyeken mindig meglátszott a gondos kidolgozás és 
a melyeket szónoki hévvel, parlamenti modorban adott elő, az egész 
képviselőház mindenkor osztatlan feszült figyelemmel és nagy érdek
lődéssel szokta hallgatni.

Főleg nehány évvel ezelőtt, különféle fontos kérdésben több izben 
intézett interpellácziót a kormány tagjaihoz; több határozati javaslatot 
terjesztett be a házhoz, sok nevezetes kérdésben felemelte szavát, az 
állam-költségvetés tárgyalása alkalmával négy izben, mindenkor 
1— P/a óráig tartó, s a közélet minden ágát felölelő nagyszabású 
beszédet ta rtva ; a delegáczió külügyi albizottságában pedig, utóbbi
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években, a közös külügyi miniszterhez több izben figyelemre méltó kér
déseket intézett.

Nemcsak a törvényhozás termében, de a társadalmi .téren s 
mint a fővárosi törvényhatóság bizottságának tagja, a főváros közgyű
lésein is, nyolcz éven át, törhetlen buzgalommal s s z í v ó s  kitartással 
munkálkodott azon, hogy a budapest-zimonyi vasut megvalósuljon s 
hogy e pálya-vonal kerületének minél több községét érintse.

A  politikai és társadalmi téren szerzett érdemei folytán, a pol
gári erények legnemesbikét: a közszeretetet, közbizalmat és köztisztele

tet már rég kivívta 
magának nemcsak 
választó-kerületében 
de a fővárosban is, 
hol a IV. kerület (a 
belváros) választó 
polgárai a főváros 
törvényhatósági bi
zottságának tagjává 
három izben válasz
tották meg.

A  sok között — 
egyik legszebb jel
lemvonása az, hogy 
az emberekkel való 
bánásmódja mele
gen udvarias, előzé
keny és nyájas, mely 
az igazi müveit, lo- 
vagias emberek sa
játja.

Másik szép jel
lemvonása pedig az, 
hogy a tudományt, 
irodalmat és művé

szetet melegen pártolja s hogy sok jótékonyságot gyakorol.
Hogy csak néhányat felemlítsünk: alapitó tagja száz-száz írttal 

a Kisfaludy-társaságnak, az országos ipar-egyesületnek sat. A  hirlap- 
irói nyugdíjalap javára kétszáz frt adománynyal járult. Az ujverbászi 
felekezeti jelleg nélküli algymnasium szükségletei fedezésére ezer frt 
alapítványt tett s ezenkívül eddig összesen ötszáz frt segélyössze
get adott.

Mint képviselő, választókerületének, s mint fővárosi bizottsági 
tag, Budapest fővárosának igazságos és méltányos ügyeit és érde
keit egyaránt kitartó erélylyel és odaadó buzgalommal támogatja 
és védi.

Tanulmányozás és ismeretek szerzése czéljából rendszerint éven- 
kint nagyobb utazásokat szokott tenni. Beutazta Magyarország legtöbb

Kármán Lajos.
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megyéjét, a monarchia másik felének csaknem minden tartományát, 
Németországot, Dániát, Belgiumot, Német-Alföldet, Francziaországot, 
Angliát, Olaszországot, Svájczot, Görögországot és Törökországnak 
európai és kisázsiai több tartományát.

Kemény János báró.
Kemény János báró szül. Puszta-Kamaráson 1825-ben. 1878-ban 

lett először képviselővé s ugyanakkor a ház alelnöke. »Ha nem báró 
Kemény, s ha nem erdélyi képviselő volna — irta ekkor róla a »V.-U.« 
bizonyára nem 
leendett mindjárt 
a képviselőházba 
beléptekor annak 
alelnöke, — de 
ha nem az a jel
lem, nem az a te
hetség s nem az 
a kellemes egyé
niség, a mi való
sággal, még báró 
Kemény szárma
zása s erdélyi ere
dete daczára sem 
lehetett volna so
ha al elnök.«

Jó  magyar 
táblabiró, jó er
délyi főúri jelen
ség. — Nyájas, 
kellemes. Ocscse 
Kemény Zsig- 
mondnak, a nagy 
regényírónak és 
publicistának. —
Zilált anyagi vi
szonyok közt vette át a szerény terjedelmű közös apai birtokot, azt 
megmentette, virágzóvá te tte ; anyagi függetlenséget szerzett s nagy 
testvérének éveken át nyújthatott menedéket, mikor annak fényes szel
lemét lassan emésztő kór homályositá el. Szerény ember.

Kiváló egyéni tulajdonainál fogva, melyek közbecsülést és ragasz
kodást keltenek, annyira megnyerte még az oláhok bizalmát is, hogy 
megválasztották P.-Kamaráson községi bírónak, — a mi unicum a maga 
nemében. Magyar mágnás községi biró, az erdélyi részekben és hozzá 
még oláhok által választva! Oly eclatáns példa ez, hogy nem tudnánk 
hamarjában egy másodikat, ehhez hasonlót felhozni. Bizonyítéka annak,

Kemény János báró.




