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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
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megzavarná, sőt — felfogása szerint — lehetetlenné tenné. És mi
kor a hadügyminiszter nem tágított, Széli azt mondta, hogy inkább
lemond állásáról. Mikor Széli lemondása ténynyé lön, a követelt
összeg csakugyan t e t e m e s e n leszállittatott. így volt kénytelen
Tisza ideiglenesen a pénzügyminiszterséget is nyakába venni.
A magyar pénzügyminiszteri állás akkor nem volt irigylésre
méltó. Mert Széli Kálmán negyedfélévi bámulatos erélye és ügyes
sége megteremtette ugyan a magyar aranyjáradékot, felkelté a pénz
piacban a bizalmat az ország pénzügyei iránt, mintegy 18 millió
val apasztá az államháztartás hiányát és rendet hozott az adó- és
pénztári ke
zelésbe ; de
kétségtelen
az is, hogy a
keleti válság
(nem csak és
nem első sor
ban Bosznia,
mint sokan
álliták) na
gyon megza
varta a pénz
piacot, terem
tett uj terhe
ket nekünk
és a láthatárt
nagyon elsötétité;
úgy
hogy a bo
nyodalmak
nak
végét,
következmé
nyét
senki
sem láthatá.
Ekkor vette
át a pénzügyi
tárczát 1878.
S za pá ry G yula gr.
december 1.
gr. Szapáry Gyula, kinek ez az egy tette is érdem, magában véve
is. Nem készületlenül és nem tájékozatlanul fogott nagy feladatá
hoz, mert mint közlekedési miniszteri államtitkár és belügyminiszter
kormányzási képességét bebizonyitá, tapasztalatokat szerzett; az
ország pénzügyeiről pedig épen akkor adott ki egy nagyobb tanul
mányt a Nemzetgazdasági Szemlében; tehát ösmerte helyzetünket.
Eleinte a mindennapi feladatok teljesen igénybe vették. Gon
doskodni kellett a póthitelek és a boszniai rendkívüli kiadások fede
zéséről. Pedig a pénzpiac helyzete olyan volt, hogy az e különböző
célokra megszavazott 100 milliós kölcsönt nem mertük tisztán
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járadékra fektetni; felhatalmazás adatott az erre vonatkozó törvényjavaslatban a pénzügyminiszternek arra, hogy abból 72 millió erejéig
esetleg jelzálogos kölcsönt vehessen fel. De a szerencse kedvezett,
erre szükség nem volt; a szükséglet a járadékkal fedezhető volt.
Azonban a pénzügyi politikának súlyos terhein kivül nagy
feladatai is lebegtek gr. Szapáry szeme előtt. A 153 milliós kölcsön
konverzióját befejezni, a beteg állapotban levő vasutakat orvosolni
(mint Széli megkezdé 1876-ben), a magyar vasút hálózatát kiterjesz
teni, Fiúmét kiépíteni, a vizszabályozást, a bekövetkezett nagy árvi
zek nyomása alatt, nagyobb mértékben keresztülvinni kellett. Ezen
kívül : a gazdasági hitel, az ipar támogatása és a gazdaság különböző
ágainak emelése is folytonosan ujabb követelményekkel állott elő.
Mert a közvélemény, részben természetes szükségénél, részben izga
tásnál fogva, mind e célok nevében napról-napra követelőbb lett.
És gr. Szapáry Gyula e nehéz viszonyok közt derekasan meg
állta helyét: a nélkül, hogy adóemelések tekintetében igen nagy
áldozatot követelt volna a nemzettől, a nélkül, hogy erélye és kitartó
munkássága legkevésbé csökkent volna és a mi fő, elmondhatjuk,
hogy még csak népszerűségéből sem vesztett; ugy hogy .ellenzéki
kerületek és maga a kényes főváros legkényesebb kerülete is kész
ségesen ajálták fel neki bizalmukat; de ő megmaradt régi kerülete
mellett.
Elmondom ez alkalommal azt, hogy mennyi áldozatot kívánt
gr. Szapáry a nemzettől. A nyereményadót, hadmentességi dijt,
czukor- és kávéfogyasztási adót (utóbbit később módosítva), a kő
olajadót, a biztositó és pénzintézetek és általános jövedelmi adó
emelését kérte a nemzettől; de bizonyos osztályokra nézve könnyité
a hadmentességi dijt, a kereseti adót, a szőlődézsma váltságot, a
földadót, a bélyeget és illetéket. A napszámosok adóját elengedő.
Ugy, hogy ha ezeket kölcsönösen konpenzáljuk: az az u j a b b eszköz,
melyet — a i millióra tehető vámemelésen kivül — gr. Szapárynak
csaknem h a t é v i pénzügyminisztersége, a nemzet rendelkezésére
bocsátott 10— 11 millió frtnál többre nem tehető. Pedig ezek az
adók sem voltak csak pénzügyi szempontból behozva, illetőleg emelve:
mert az intézetek adójánál és az általános jövedelmi pótadó 3 milliónyi
emelésénél ép ugy, mint a jelzálogkölcsönök konverziójának kezde
ményezésénél, a szőlődézsma váltság hátraléki összegének leírásá
nál ; atiszavidéki társulatok kataszteri kedvezményénél, m i n d e n ü t t
látszik gr. Szapárynak azon közgazdasági törekvése is, hogy a ter
vekben bizonyos parificatio éressék el, a földbirtok javára és ez
ujabb terhektől lehetőleg kiméltessék.
Különösen a Tisza-vidék adhat hálát Istennek, hogy épen akkor
volt tiszavidéki pénzügyminisztere az országnak, mikor ennek leg
lényegesebb érdekei forogtak kockán. Mert az a nagy kedvezmény,
hogy a vizszabályozási társulatok a katasteri teherből, illetőleg
földadóból visszanyerik az összes töltésfen tartási költségek kamatát
— biztosított ezeknek, ujabb megterheltetés nélkül, biztos alapot
hitelműveletekre; minek — nagy összeg erejéig — több érdekeltség
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vette és fogja hasznát venni. Tehát nagy tőkéket szerezhetnek —
ujabb megterheltetés nélkül. Az, hogy Szeged és a Tiszavidék külön
40 millió kölcsönben részesültek, hogy a vizszabályozás szükségeire
és szegedi építkezésekre mindig volt p é n z : szintén gr. Szapáry
érdeme.
De a vasutaktól sem vonta meg a szükségeseket. A budapestzimonyi vasút kiépítése, zákány-zágrábi vasút megszerzése, az osz
trák-magyar vasúttal kötött szerződés, a tisza-vidéki vasút megszer
zése, az első erdélyi vasút megvétele, a buda-szőnyi vasút kiépítése,
a helyi vasutak közül a legnagyobb résznek létesülése (tiz helyi
vasút csak közvetve vagy közvetlen nyújtott pénzáldozattal jött létre)
csak úgy volt lehetséges, hogy gr. Szapárynak nem csak a fiskális,
de a közgazdasági érdekek is folytonosan szeme előtt lebegtek és
azoknak — az ország pénzügyi erejéhez mérten — hódolt is. ügy,
hogy a ki az uj terhek conpensatióját keresi, könnyen feltalálja
a z t : közgazdaságilag ezekben a beruházásokban, a vasutakban és
pénzügyileg azok jövedelmében.
Nem kis érdeme gr. Szapárynak a földadókataster keresztül
vitele is. Mert az eleinte megindult becslések oly magasak voltak és
a munka oly lassan haladt, hogy az egész országban rémület kelet
kezett. Gr. Szapáry két törvényjavaslatban és még több utasításban
úgy módositá az eljárást, hogy — egyes vidékek részben jogos, rész
ben túlhajtott panaszától eltekintve — a nagy mü simán, a közgaz
dasági és pénzügyi érdekek kímélése és a teherviselés arányosabbá
tétele mellett, lön keresztül vive. És teljesen eloszlott — a kontigentálás által, az az aggodalom, hogy a földadó emelkedett. Ha az ő
higgadt, rationabilis gondolkozása és tapintata nincs, ez a költséges
mü csak bajt és elégületlenséget szült volna.
Épen igy nyilvánult és érvényesült rationabilitása a közadók
kezelésének reformjánál és a pénzügyi közigazgatási bíróság meg
teremtésénél. Ezekben a törvényekben a közönségnek teljes biztosí
ték nyujtatik a pénzügyi közegek minden túlkapása, vagy visszaélése
ellen és ezeknek felelőssége lehetőleg érvényesült.
Köztudomású dolog az is, hogy az építkezési adókedvezmények
nek száma, gr. Szapáry pénzügyminisztersége alatt tetemesen szapo
rodott, mely a kisbirtokosok országos hitelintézete közreműködésével
és az államkincstár megterheltetésével jött létre, hogy az uj iparágak
nak és gyáraknak nyújtott adókedvezményt, illetőleg ezeknek a kereseti
és vállalati (nyilvános számadásra kötelezett társulatoknál) adót kész
ségesen engedte el és mindezzel bebizonyitá azt, hogy az államház
tartás súlyos gondjai sem fojtják el érzékét a közgazdasági és kul
turális magas érdekek iránt.
Ha még ezekhez veszszük a fiumei kikötő nagy építkezését, a
közoktatási építkezéseket, a pénzügyi minisztérium beruházásait
(gazdaságoknál, dohánynál, bányánál), láthatjuk, hogy a jelen terhei
a jövőt készítik elé és ha mind e m ellett: az államháztartás rende
zése annyira haladt, hogy a rendes mérlegben már nincs deficit, az
állam hitele annyira emelkedett, hogy a 6 7 0-os járadék 400 milliónyi
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nagy összege, a pénzpiacz legrosszabb helyzetében is beváltatott, lát
hatjuk, hogy jó utón vagyunk, és hogy gr. Szapáry jó utón vezet.
Ő ugyan az államjószágok és regálék értékesítését nagyobb
mértékben eszközli, mint elődei; de soha az ingatlan értéktelenitését
tömeges eladással nem engedte és mindig: községek alapításának, a
fóldmives osztály ingatlan szerzésének adott ezen műveleteknél el
sőbbséget. Ez jobb terv; mint bármely előre kikürtölt nagyszabású
programm.
Gr. Szapáry egyénisége komoly, előzékeny, nyilt és rationabilis,
modora jó és igy nem csak jó pénzügyminiszter, de jó képviselő és
jó ember is, ereje teljében van és igy még sokat használhat hazá
jának, mely iránt már is kiváló érdemei vannak.
JJ. S.

S z ilá g y i V irg il.
Szilágyi Virgil, ősi székely nemes családból ( s z é k e l y f ö l d v á r i előnévvel), szül. 1824. nov. 27. Iskoláit Hold-Mező-Vásárhelyen
és Pesten végezte. Az 1844. pozsonyi országgyűlés alatt kir. táblai
jegyzővé esküdött. Ügyvédi vizsgát 1846. januárban tett. Utána
mindjárt Csongrád megye t. aljegyzőjévé, aztán rendes aljegyzőjévé
neveztetett ki. Mint ilyen tagja volt a forradalom alatt a szegedi
vészbizottságnak. A bánsági hadjáratban mint egy mozgósított nem
zetőr-század századosa vett részt. 1850. végén Pestre költözött s
az irodalmi téren működött jog és történettudományi tárgyakkal s
szépirodalommal foglalkozva. Ez időben alapította a «Budapesti Viszhangot». 1854. az ügyvédség gyakorlására, melytől a forradalombani részvéte folytán eltiltva volt, engedélyt nyervén, a bűnvádi
eljárás terén védbeszédeivel vonta magára a közfigyelmet. Egy ideig
a «Törvénykezési Csarnokot* is szerkesztette. 1859. a Táncsics Mi
hály politikai perében mondott védbeszéde folytán nagy népszerű
séghez jutott, s a politikai élet ébredésével tevékeny részt vett a
fővárosi ügyek kezelésében,' 1860. és 1861-benazon álláspontot! védte,
hogy az alkotmány in integrum restituáltasék; a magyar törvények
joghatálya helyeállittassék s a jogrend ezen alapon fejlődjék tovább.
Ellene volt az osztrák iparrend elfogadásának, mint a mely veszélylvel fenyegeti a magyar ipart. A törvényhozási rend visszaállításá
ért küzdve 1861. januárban a fővárosi közgyűlésen Deák Ferenccel
állott szemben, a mi egyrészről sok gyűlöletes kellemetlenséget vont
reá, másrészt arra vezetett, hogy a józsefvárosi kerületben Jókai
Mórral szemközt képviselővé megválasztatott. Az országgyűlésen mon
dott első beszédének legnevezetesebb része volt az, melyben tiltako
zott az ellen hogy üres lappal kínálják Horvátországot. Az ország
gyűlés eloszlatása után azon gyanú alapján, hogy az emigratióval
benső szövetségben áll, a katonai bíróság által elfogatott, 14 évi
várfogságra ítéltetett, s Péterváradra szállíttatott. Azonban az ural
kodó családot ért egy örvendetes esemény alkalmából csakhamar

