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felelősségére « soroztatta be magát azért is, hogy az általános védköte- 
lezettség alkalmazásának ez első évében jó példát mutasson, csakhamar 
letette a tiszti vizsgát, s mint szabadságolt állományú hadnagy, a köte
les szolgálati időn túl is sokáig megmaradt a honvédség kötelékében.
— Csakis a f. évben kényszerült lemondani sokoldalú elfoglalt
sága miatt.

A  közélet kellemetlenségeit és keserűségeit enyhiti boldog családi 
élete, hol gondos és szeretetteljes nejének, Szilassy Idának oldala mel
lett (kivel 1872-ben kelt egybe) és számos gyermekének körében min
dig ujabb erőt merít a nyilvános élet munkája és küzdelmeihez.

Mint szónok egyike a legjelesebbeknek. Kitűnő munkaerő. Gyor
san és sokat dolgozik s a mellett jól. Készültség tekintetében is a ház 
legtanultabb tagjai közé tartozik.

S z a t h m á r y  M i k l ó s .
Szathmáry Miklós született 1818. november 18-án Zemplénmegye 

Tálya városában. I t t  végezte az algymnásiális osztályokat, a többit 
pedig és a jogot Sárospatakon. A  joggyakorlati idő betöltése

után s igy meg
szerezve előbb a 
kellő képzettsé
get, mely őt a 
közpályán való 
szereplésre is hi
vatottá tette, a 

mint legtöbb 
magyar földes 
úr, a mezőgaz
daságra adta 

magát, de oly ér
telemben, hogy 
birtokának jó 
karban tartásá
ra, gondos mű
velésére fordí
tott kiváló gon
dot. Ha min
denki ezt tette 
volna és tenné, 
sok tekintetben 
másként álla- 
nánk ma.

Szathmáry
Miklós ily értelemben, mint gazda és földbirtokos, a nemzet érdekeit szol
gálta 1870-ig, mikor agönczi választó-kerület (Abaujm.) bizalma kiszó- 
litá öt a magán foglalkozás köréből s országgyűlési képviselőnek válasz-

Szathmáry Miklós.
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totta. Azóta folyton ezen kerületet képviseli s a jelen országgyűlés már az 
ö t ö d i k ,  melyen mint képviselő vesz részt. Egész 1875-ig tagja volt 
a balközépnek, melynek legelvszilárdabb tagjai közé tartozott. A két 
nagy párt egyesülése alkalmával átlépett ő is a szabadelvű pártba, mely
nek Gorove István halála után alelnöke lett s e tisztet ma is viseli, 
még pedig méltón. A párt nevében és annak élén különböző ünnepélyes 
alkalmakkor üdvözlé a párt vezérét, Tisza Kálmánt, — legutóbb is 
Kálmán-napkor oly valóban szép s őszinte, meleg érzelmekben gazdag 
beszédben biztositá a »generális«t a párt igaz ragaszkodásáról, szere- 
tete- és nagyrabecsüléséről, Hogy mindenkit meghatott vele. — Azon- 
kivül tagja a szabadelvüpárti kijelölő bizottságnak.

A szabadságharcz idején kiváló szolgálatokat tett a nemzetnek s 
főleg 1860-ban protestáns egyháza terén s annak szabadsága és jogai 
érdekében oly hathatós, erélyes tevékenységet fejtett ki, hogy az még 
ma is él az emlékezetben. Mint tanácsbiró az egyházak és iskolák szel
lemi és anyagi emelése körül nagy buzgalommal működött. Hivatalra 
nem vágyott soha, nem is vállalt hivatalt. Függetlennek, önállónak 
lenni és maradni: volt mindig eszményképe.

Szathmáry Miklós tetőtől-talpig igaz magyar öreg ur. Typikus 
magyar táblabirói arcza van. Egy alak »a régi jó időkből^, tele szivjó- 
sággal, hamisítatlan magyar patriarchális nemes tulajdonokkal. Arany 
jelleme, jóízű humora, tréfás, élezés, kedélyes természete a párt s a 
képviselőház legrokonszenvesebb, legtiszteltebb tagjai egyikévé teszik őt.

Szemenyei János.
Győrmegye Peér kerülete országgyűlési képviselője, született 

Győrmegyében Nyulhegy községében 1843. május 14-én szegény- 
sorsú szülőktől. — Cziráky János község plébános unszolására szülei 
elhatározták, hogy bármily nehezükre essék, taníttatni fogják fiukat — 
ki tanulási vágya s törekvése által több társait i essze túlszárnyalta — 
s beadták a 4-ik elemi osztályba, hol igyekezete s vasszorgalma által 
tanítója teljes megelégedését kiérdemelte. — Itt  ismerkedett meg tanuló
társával: Balogh Kálmán jelenlegi Győr és Komárommegyei földbir
tokossal s ez által ennek édes atyjával, a nemesszivü Balogh Kornél 
urral. Ezen ismeretség döntő befolyással volt egész pályájára, mert 
Balogh Kornél a szegény sorsú, de szorgalmas fiút játszótársként fia 
mellé úri házához vette s mint saját fiát neveltette. Balogh Kornél 

házánál nyolez évet töltött, mely idő alatt a gymnasiumot tanárai teljes 
megelégedésére dicséretes sikerrel végezte.

Gymnásiumi tanulmányainak befejeztével szülei azt akarták, 
hogy a papi pályára lépjen, de ő a jogi pályát választá és Pestre jött, 
hol teljesen önerejéből tartotta fenn magát. Pesten két évi jogászkodása 
után a jogtörténelmi vizsgát kitűnő sikerrel letevén, a harmadik évre 
a pozsonyi jogakademiára ment, hol is 10 hónap alatt valamennyi tan-
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