253
R o sta h á zy Kálmán.
Született 1836. ápril 1-én Tatán, hol atyja a gróf Eszterházy
uradalmak ügyvédje volt.
Gymnasiumi tanulmányait, melyeket szülőföldjén a kegyesrendiek intézetében kezdett meg, és az 1848/9-iki forradalom félben
szakított, Nagyszombatban fejezte be.
Az egyházi pályára lépvén, theologiai tanulmányait a budapesti
egyetemen végezte 1859-ben.
A lelkipásztorkodásra küldetvén, egy évig a komárommegyei
Szomor helységben működött, majd a fővárosba helyeztetett át. Itt
tevékenysé
gének széle
sebb tér
nyilt meg, a
lelkészi te
endők mel
lett rendsze
rint tanári
minpségben
is működött,
sőt több
éven át a
műegyetem
nek hitszó
noka is volt,
és az idő
szaki sajtó
ban is több
cikket bo
csátott
közre.
1869-ben
Buda-Krisztinaváros
plébánosává
megválasz
R ostaházy K álm án.
tatván, mint
ilyen, élénken foglalatoskodott ugy a tanügygyel. mint a fővá
ros közügyeivel, amiért polgártársai a főváros törvényhatósági bizott
ságába választották be.
Folytonosan buzgó részt vett a Szt.-István és Szt.-László tár
sulatok választmányában és bizottságaiban, valamint a fővárosi sze
retetház ügyeinek vezetésében.
Egyház-politikai téren nyilt ellenzője volt a túlzó irányoknak,
ugy annak, mely a modern állammal küzdelmet provocálni igyeke
zett, mint annak is, mely az egyház tekintélye alól emancipálta
magát.
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Szórványosan megjelent értekezéseit, irodalmi felszólalásait
mindig a mérséklet szelleme lengi át.
Az 1881/4. országgyűlésre a tatai kerület nagy szótöbbséggel
képviselőjéül választotta meg Győry Elek függetlenségi párti elle
nében.
Mint képviselő minden alkalommal határozott ragaszkodást
nyilvánított a kormány iránt, mert meggyőződése szerint Magyaror
szágnak mire sincs inkább szüksége, mint állandó rendre, melyet
csak állandó erős kormány képes létrehozai s mert misem ártott
az országnak annyit, mint a folytonos kormányválságok és az azokkal
járó örökös experimentatio.
Az elmúlt országgyűlési szak alatt kétszer szólalt fel, először
a buda-szőnyi vasút érdekében; másodízben a görögnyelvnek a
gymnasiumokbani megtartása mellett, mely alkalommal megrótta és
visszautasította Éles Henriknek a biblia tanítási módszerére, és Gury
erkölcstani könyvére tett nyilatkozatait. A ház mindkét alkalommal
figyelmesen hallgatta végig a komoly, higgadt szónokot.
A «Katholikus kérvények* tárgyalása alkalmával távol tartotta
magát a nyilvános vitáktól, mert az azokból kifejlődni készülő erő
sebb elvi súrlódásokat sokkal veszedelmesebbnek látta, mint azok,
kik e vitákat minden áron provokálni kívánták. Ez ügy körüli ‘eljá
rására vonatkozólag választó kerülete papságához egy magán jellegű,
nem nyilvánosságra szánt, de indiscretio folytán nyilvánosságra ho
zott levelében bővebben kifejezte nézeteit és fejtegette a helyzetet,
mely nyilatkozat sok félremagyarázás és megtámadásban részesült.
A jelen országgyűlésre választó kerülete újból bizalmával tisz
telte meg. Rostaházy tagja a ház könyvtári bizottságának és tagja
az orsz. közoktatási tanácsnak is.

’S igm ond D ezső.
’Sigmond Dezső született Maros-Bogáton, Maros-Tordamegyében
1844. augusztus 1-én. Atyja alsószentmihályfafvi ’Sigmond Elek, az
erdélyrészi gyáripar egyik leghathatósb előmozdítója, anyja Lósádi
Zudor Emília gondos nevelésben részesítették, s tekintettel arra,
hogy atyja jelentékeny iparvállalatoknak vetette meg alapját, fiát
Kolozsvárit végzett öt gymnazialis osztály után, hogy jövő pályájá
nak megfelelő kiképeztetést nyerjen, Bécsbe reáltanodábn küldte, hol
egyszersmind a műegyetemen folytatta további tanulmányait.
Már 20 éves korában atyja mellett foglalt el helyet a gyakor
lati pályán. 1873-ban fivérével «’Sigmond Testvérek> cég alatt aty
jától a már akkor is terjedelmes iparvállalat vezetését átvette, és
azt szakszerű vezetese által oda emelte, hogy e tekintetben az az
erdélyi részekben első helyet foglal el.
Szesz, műmalom, sörgyártás és állattenyésztés és hizlalással
összekötött mezőgazdaság képezik főbb ágait a vállalatoknak, melyek

