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és 1881-ben és most utoljára 1884-re mindig nagyobb és nagyobb
többséggel, és igy 1875 óta mindig szabadelvüpárti képviselő és
mindig hű támogatója a Tisza-kormánynak.
Sváb Károly 1879-ben Szeged veszedelme idején, több képviselő
társával utazott Szegedre és a meddig ott a mentőkre szükség volt,
tevékenyen részt vett a mentés munkájában, miért is ő felségétől
elismerést nyert, mint a többi ott működött képviselők.
Még Békés megyében Sándor bátyjával együtt építtettek egy
pusztai iskolát és fizetik a tanitót, a miért a közoktatási minister
nekik köszönetét mondott.
Torontál megyében is építtetett két iskolát, két telepitvénves köz
ségben és segélyt ad a tanító fizetéséhez, és alapított egy kerületi
kórházat, melyet a megyének ajánlott fel, — s melyhez egy arra való
házat Csókán 6—8000 frt értékben és 1000 frt készpénzt egy ágy
felállitására'j adományozott, a melyért a belügyminister mondott neki
megérdemlett köszönetét.
A közoktatási minister kinevezte ideiglenes iskolalátogatónak,
mely tisztséget ma is viszi. Szóval Sváb hasznos, tevékeny, derék
tagja a társadalomnak, kitől sokan vehetnének követésreméltó pél
dát. Képviselőtársai között ugy mint minden körben, a hol ismerik
őt, köztisztelet- és becsülésben áll. Mint képviselő tagja a ház köz
lekedési bizottságának.

S za la y Ödön.
Kiskámoni Szalay Ödön született 1840. május 9-én Buda
pesten, felvétetett a bécs-ujhelyi cs. kir. katonai akadémiába 1852.
hol kitüntetéssel végezvén tanfolyamait, hadnagygyá neveztetett ki
az akkori 39. számú Dom-Miguel gyalogezredhez és ezzel részt vett
az 1859-iki olasz hadjárat csatáiban, melyek folytán «jeles maga
viseleté az ellenség előtt, sokoldalú hasznavehetősége és szigorú
kötelesség teljesítése» minden elöljáróinak különös elismerését ér
demelte ki.
A hadjárat után házasságkötés végett kilépett a hadseregből
és rangjáról leköszönt. Hasznos tevékenységet óhajtva, Pozsony
város törvényhatóságának ajánlkozott, mely őt 1£61. megválasztá
előbb tiszteletbeli és nemsokára rendszeresített jegyzővé; mely
állástól azonban a provisorium bekövetkeztével elvált. Erre 1862.
januárban kineveztetett pénztárnokká s árvaügyi ellenőrré Sopron
megyében és öt évig tartott működése alatt hű és eredménydus
tevékenysége az egész megye elismerésével találkozott.
1867-ben Szalay Ödön ismét Pozsonyban városkapitány he
lyettesnek egyhangúlag megválasztatott és mint ilyen jelentékeny
érdemeket szerzett a városi s egyúttal az állami rendészeti administratió körül. Pozsonyban az e l s ő m a g y a r önkénytes tűzoltó
egyletet alapitá, anyagi gyámolitás mellett szervezése és begyakor17 *
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lása körül személyesen fáradott, rövid idő alatt jeles szolgálatké
pességre emelte és az egylet élén személyes bátorsága és czélszerü
intézkedései kitűnő eredményekre vezettek. — 1868. Pozsonyban a
m. kir. pénzügyigazgatóságnál fogalmazóvá és az előirt vizsgák si
keres letétele után pénzügyi titkárrá neveztetett ki, s ezzel polgári
államszolgálatba lépett, melyben mint a Pozsony város és megyére
terjedő adóbizottságok elnöke különösen az uj adóreformok keresz
tülvitelében jeles érdemeket szerzett.
Közszolgálati ideje alatt, mely hadsereg-, városi s megyei ha
tóság- és az államnál egyetemleg 18 évre terjedt, Szalay Ödön a
jogi kar ta
nulmányait
végzé; kitűnő
sikerrel le
tette a birói
államvizsgát,
utóbb hasonlag az ügy
védi vizsgát
és 1871. hi
tes köz- és
váltó
ügy
véddé avat
tatott.
Sopronban
főelőmozditója volt a
katonatiszti
leánynevelde
ügyeinek, Po
zsonyban
minden jóté
kony
vagy
közhasznú
intézet vagy
egylet buzgó,
S zalay Ö d ö n .
hathatós és
áldozatkész tagja.
1872. Szalay leköszönt pénzügyi titkári állásáról, elhagyta az
államszolgálatot s önálló ügyvédséget kezdett; — szerzett érdemei és
népszerűsége következtében azonban városképviselővé s pénzügy
osztályi előadóvá több izben választatott meg.
Ügyvédi minőségében Szalay Ödön a magyar földhitelintézet
képviseletével ruházta tott fel, továbbá az 1872-ben engedélyezett
vágvölgyi vasút földbeváltásának keresztülvitelével bízatott m eg; —
mely, eredetileg csupán e külön ügyre szorítkozott érintkezésből
nemsokára a legfontosabb jelentőségű tevékenység fejlődött a vág
völgyi vasút érdekében.
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Az 1873. májusi pénzválság a vasút főkezelő bécsi pénzinté
zetét csődbe sodorta és minthogy csupán a pozsony-nagyszombati
szakasz juthatott forgalomba, ellenben az összes építkezést meg
szüntetni, s másfelől az elvállalt kötelezettségekről gondoskodni kel
lett, a vasút egyúttal csőd küszöbén ingadozott. Minthogy már edd igeié is megtisztelő bizalmat vívott ki magának ugy az igazgatótanács, mint a herceg Windisch-Graetz és gróf Breuner-féíe enge
délyes consortium részéről, melyek felszólítására 1873. év végén
elfogadta megválasztatását ügyvezető igazg. tanácsossá és később
igazgatóvá. Ez időtől megkettőztetett buzgósággal karolta fel ezen
Magyarországra nézve ugy nemzetgazdászati mint hadászati tekin
tetben nagy fontosságú vállalat fentartását és lehető kifejlesztését.
Szalay ernyedetlen fáradozásainak müve és éber körültekintése,
erélye, valamint ügyes avatottságának érdeme, hogy a bécsi bu
kás után sikerült az érintetlen maradt külföldi másik pénzintézetet
(Boroszlóban) ujabb egyezményre birni és ez által nemcsak a vas
utat a bukástól megmenteni, — hanem az áldozatkész engedélye
sek terheit lényegesen leszállítani, A vágvölgyi vasút Szalay ve
zetése alatt nemcsak az osztrák-magyar vasúttal Brácsánál össze
köttetett, hanem Nagyszombattól Szeredre és Nagyszombattól
Trencsénbe ki is építtetett. Szalaynak a vasúti téren szerzett ér
demeiért a király legmagasabb elismerése is nyilváníttatott. A
vágvölgyi vasútnak az állam által történt átvétele után Szalay
ügyvédi tevékenységét ismét felvette.
Politikai tekintetben Szalay a Deák-pártnak tagja volt, a
fusió óta pedig a szabadéivüpártnak hü és buzgó tagja. Mint
olyan megválasztatott Szalay a pozsonymegyei bazini választó
kerületben nagy többséggel Mudrony Mihály ellen képviselő
nek az 1881— 1884. országgyűlésre, mely alatt Szalay a zárszámadási valamint a közösügyek tárgyalására kiküldött bizottságban
működött.
»
A bazini választó kerület, melyben Szalay nagy népszerű
ségnek örvend, elismervén azon áldozatkész buzgóságot és te
vékenységet, melyet képviselője választókerülete érdekében min
denkor tanúsított, az ez évben megejtett választások alkal
mával Szalayt Tartoll Márton mérsékelt ellenzéki antisemita
jelölt ellenében ismét megválasztotta országgyűlési képviselőnek
1884—87-re. Szalay most is tagja a zárszámadási bizottságnak s a
delegatiónak.

S za p á ry G yula gróf.
Mikor a boszniai hadjárat kezdetén, a mozgósítás céljaira, a
szerencsétlen maglaji napok után, a hadügyminiszter egy nagy öszszeget kért a monarchia két felének pénzügyminisztereitől, Széli
Kálmán azt megtagadta; mint olyant, a mely államháztartásunknak,
általa nagy erélylyel és nagy ügyességgel megkezdett rendezését

