
Ерделі Олександр Семенович 
(1826 - 1898)

Олександр Семенович Ерделі - представник давнього
угорського графського роду. Його рід походить із  Сербії,
звідки його предки перебралися на береги Інгулу в середині
ХVIII  ст.  Вони  стали  великими  землевласниками  і
громадськими  діячами,  заснували  кілька  сіл  у  сучасному
Маловисківському  районі,  зокрема,  Ерделівку,
Миролюбівку та інші.  Олександр Ерделі  після закінчення
земського  реального  училища  у  Єлисаветграді  почав
працювати у земстві.

Всі  роки роботи  в  земстві  Ерделі  О.С.  поєднував  з
почесною посадою мирового судді Єлисаветградського повіту. У 1873 році отримав чин
колезького асесора, в 1874 став статським радником. У цьому ж році указом імператора
призначений виконуючим обов'язки Херсонського губернатора. У 1876 році проведений
в дійсного статського радника та затверджений на посаді губернатора.

З  його  іменем  пов'язують  відкриття  8  вересня  1879  року  Єлисаветградської
чоловічої гімназії,  заснування у 1885 році нічного притулку на 150 осіб, спорудження
водогону,  урочисте  відкриття  якого  відбулося  17  травня  1893  року.  Міський  голова
Олександр Пашутін у вітальній промові підкреслив: “...Необхідна сума на влаштування
водогону  була  виділена  херсонським  земським  банком.  Як  у  питанні  гарантій,  так  і
відносно позики вимагався дозвіл уряду;  в  обох випадках міське  управління зустріло
найпалкішу  підтримку...  в  особі  колишнього  губернатора  Олександра  Семеновича
Ерделі”. Почесний громадянин Єлисаветграда, що прибув на урочистості із свого маєтку
Миролюбівка,  у  свою  чергу  зазначив:  “...  Подія,  яку  ми  святкуємо  сьогодні,  надто
важлива в житті Єлисаветграда, який я завжди любив і люблю. Хоч я не жив у самому
місті,  але кращі роки мого життя пройшли у його великому повіті, звідки дуже часто
доводилося приїздити в Єлисаветград, перебування в якому було завжди приємним... Я
люблю Єлисаветград, і тому, як тільки заговорили про водогін, я всією душею бажав
його появи, оскільки розумів наскільки він потрібний місту”.

Відразу два міста - Єлисаветград та Херсон (випадок безпрецедентний) - обрали
Олександра Семеновича  Ерделі своїм Почесним громадянином.

В 1890 році Олександр Семенович подав у відставку за станом здоров'я. Останні
роки свого життя Ерделі О.С. провів у  родовому маєтку в Єлисаветградському повіті.


