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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
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kegyelmet nyert. A porosz háború alatt egy hamis vád alapján is
mét elfogatott, de a nikolburgi békekötés folytán ez eljárás meg
szüntetve lett. Ezen ismételt üldözések elől családjával együtt kül
földre vonult, s onnét csak a kiegyezés után 1868. nyarán téri
vissza az országba. 1869. H.-M.-Vásárhelyen a szélső ellenzék kép
viselővé vá
lasztotta, s az
országgyűlé
sen oda töre
kedett, hogy
a szélsőbal
olvadjon bele
a balközépbe,
s a közjogi
küzdelem
mint, a mely
az ujabb conjuncturák
folytán többé
nem érvénye
sülhet, meg
szűnvén,
a
pártok egész
séges belpo
litikai alapon
szervezkedje
nek.
Ezen
törekvésében
a balközépen
Nyári Pál ré
széről támo
S zilágyi V ir g il .
gatást nyert,
de sikertelen. Ezen törekvés népszerűségének elvesztését vonta
maga után, a mi nem gátolta, hogy a katholikus kongresszusra kép
viselőül megválasztatott, s abban a legtevékenyebb részt vette. A
katholikus autonómia szervezetének t e r v é f ő fogalmazta 1871. Az
országgyűlési ciklus véget érvén, egészen visszavonult a magánéletbe
s e közben jelent meg tőle 1873. egy nagy feltűnést keltett röpirat a «házaság felbonthatlanságár<51»,a jogászgyülésen előterbe lépett
irányzatokkal szemben. 1881. a kormánypárt részéről képviselői
mandátummal megkináltatván, Székelyudvarhelyen megválasztatott,
de kijelentette, hogy mint párttag és mint képviselő kötelessé
geit teljesiteni fogja ugyan, de a politikai küzdelemben tevékeny
részt venni nem kiván. Kerületének bizalma a legutóbbi választás
alkalmával ismét felkereste s az 1884/7. országgyűlésre kormánypárti képviselőnek egyhangúlag választatott meg. Tagja a képv. ház
mentelmi bizottságának. Egyike a legjobb erőknek.

