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M ó r i c z  P á l .

Móricz Pál szül. 1826-ban Taraczközön,Máramarosmegyében.Szü
lői: TécsőiMóricz Péter ésDarvaiDarvayAnna. AtyjaMáramaros követe 
az 1832/6. és 18 39/40-ki pozsonyi országgyűléseken, mely időben Móricz 
Pál is Pozsonyban, később pedig M.-Szigeten tanult. 1856-ban alig 19 
éves korában már köz- és váltó-ügyvéd s még ugyanazon évben szülő
megyéjének alügyészévé lett. 1849-ig a szabadéivüpárt élén, melynek 
jegyzője volt, résztvett a megyei gyűléseken s mindezen teendőivel meg 
nem elégedve, a tett
vágyó és tetterős fia
tal ember tollat ra
gadott s szorgalma
san irt a »Pesti H ír
la p ib a  Csengery 
Antal idejében.

Nemsokára aztán 
megnősült, feleségül 
vevén Mezőtelegdi 
Miskolczy Borbálát.
Biharmegyébe köl
tözött, hol nagyobb 
birtokokat bérelt ki 
és egész erővel neki
adta magát a mező- 
gazdaságnak s lett 
az ország legkitű

nőbb gazdáinak 
egyike. Kiváló érde
meket szerzett az 
okszerűbb gazdál
kodás terén, mely 
még most sem lett 
általánossá az or
szágban. Jelentékeny vagyont szerzett s ezt csupán csak a mezőgaz
daság terén kifejtett szorgalmának, igyekezetének s szakképzettségének 
köszönheti. Csakhamar Biharmegyében is tekintélyre s hírnévre tett 
szert, úgy hogy 1860-ban már sárréti szolgabirónak, 1867-ben pedig 
egyhangúlag Biharmegyének főjegyzőjévé választatott.

Innen kezdve már nagyobb, fontosabb működési térre vitte hiva- 
tottsága és a közbizalom : a nemzet törvényhozó testületébe. 1868-tól 
kezdődőleg a bárándi kerületet két választási cycluson át képviselte az 
országgyűlésen; később Udvarhelyszéken, majd Fogarason és Szarva
son egyszerre választották meg képviselőnek, mely két mandátum közül 
az utóbbit fogadta el s ugyan csak Szarvas várost képviseli az utolsó két 
országgyűlésen. A jelen országgyűlés már az ö t ö d i k ,  melyen mint 
egyike a legtekintélyesebb, legbefolyásosabb képviselőknek részt vesz.

Móricz Pál.
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De nemcsak a megyei és törvényhozási életben, hanem az e g y- 
h á z  terén is kitüntette őt a közbizalom. Ugyanis 1870-ben megválasz
tatott a debreczeni egyházmegye segédgondnokává s jóllehet itt a vá
lasztás azon időben élethossziglani hatással birt, a politikai téren való 
bokros teendői és elfoglaltsága lemondásra ösztönözték.

Képviselősége idejének első fale a balközépre esik, melynek ve
zérkarához tartozott. 1873. óta a balközép végrehajtó bizottságának 
tagja s a pártkör alelnöke volt a fusióig. És a pártfusió sem ártott 
azon bizalmi tisztes állásnak, melyet addig a balközépen elfoglalt, mert 
1875. óta folytonosan tagja volt a szabadelvü-párt végrehajtó és kije
lölő bizottságainak s azon kivül, mint más helyen is emlitve van, igaz
gatója az országgyűlési szabadelvü-párt körének, s mint ilyen, a pon
tosság, ügybuzgalom és józan takarékosság által tűnik ki.

A mi országgyűlési működését illeti, több éven át tagja volt a  
pénzügyi és zárszámadási bizottságoknak; tagja volt többször a dele- 
gatiónak is — mind e pontokon tevékenyen töltvén be helyét. A  ki
egyezéskor részt vett a quóta-bizottság működésében is, melynek oly 
fontos és nehéz feladattal kelle megküzdenie. A képviselő házban főleg 
pénzügyi és nemzetgazdasági kérdésekben szólalt fel, melyekben kitűnő 
jártassággal és szakismerettel bir. Ha szól, tüzesen, hévvel beszél s 
leköti a figyelmet. Mint ember is közkedveltségnek és tiszteletnek 
örvend.

Odescalchi Gyula herezeg.

Odescalchi Gyula herczeg született 1828-ban Pozsonyban. Atyja 
Odescalchi Ágost herczeg, anyja Zichy Anna grófnő. Gyula herczeg mint 
alig húsz éves ifjú 1848-ban nemzetőri főhadnagy volt Nyitra megyé 
ben s a Simonics tábornok elleni hadi operatiókban tevékeny részt 
vett s Jeszenák mellett huzamosb időt töltött.

A  szabadságharcz leveretése után az egész herczegi család 
Svájczba menekült a rokon gróf Batthyányi Lajos családjával együtt. 
(Batthyány Lajos, az első magyar felelős miniszter elnök neje Odescalchi 
Gyula herczeg anyjának nővére.) 1850. év végén haza jött s később 
ismét hosszabb külföldi útra kelt, beutazván Olasz- Franczia- és Német
országot. 1855-ben nőül vette a bájos és ritka honfi erényekkel dicsekvő 
Degenfeld Anna grófnőt, Tisza Kálmánné nővérét, kitől egy fia és 
három leánya született.

Az uj alkotmányos korszak felvirradásával az országgyűlés tagjai 
között látjuk Gyula herczeget. 1860-ban a nyitra-zsámbokréti kerület 
választá őt képviselőjének, úgyszintén 1865-ben is. Azóta egy ország
gyűlés kivételével folyton tagja volt a képviselőháznak. A jelen ország- 
gyűlés az ö t ö d i k ,  melyen mint képviselő vesz részt. A fusióig a bal
középnek volt elvszilárd tagja. Az utolsó két országgyűlésen a n.-tapol- 
csányi kerületet képviselte, illetőleg képviseli.




