
84

lalva a fŐispánságot, megtisztítja a vármegyét rossz tisztikarától s 
becsületes elemeket tesz helyökbe. Mielőtt azonban lépéseket te tt 
a főispánságért, Kemény Zsigmondhoz fordult s előadá a szilágyi 
szituációt. Kemény Zsigmond báró nemcsak helyesnek, de szüksé
gesnek is tartá, hogy Bánffy elvállalja a fŐispánságot. El is vállalta. 
Majláth és Sennyei felhatalmazták őt, hogy ha szükségesnek látja, esz
közöljön a tisztikarban oly változásokat, minőket a magyar szellem 
megerősítésére jóknak tart. — Egy napon 13 tisztviselőt mozdított el s 
helyökbe 13 magyar, hazafias tisztviselőt nevezett ki. Az adminisztrátió 
a lehető legjobban folyt. így találta őt a magyar országgyűlés egybe- 
hivása, a midőn igyekezett is közreműködni abban, hogy a fellépett 
nemzetiségi jelölt megbukjék s az akkor deákpárti báró Bánffy A lbert 
választassák meg. TJgy is történt.

Az országgyűlés Pesten összeült, Bánffy Béla gróf mint főispán 
feljött a főrendekhez s itt látta a hézagot, a konzervatív s a Deákpárt 
között. Látta  főleg akkor, midőn a konzervativek részéről beadandó 
külön felirati javaslat alkalmából folyt a pártok közt a vita. Bánffy a 
jogfolytonosság embere volt s mint erdélyi, nem is lehetett ott m ás; 
ellentétbe jött tehát főnökeivel. — De midőn Sennyeinek megmon
dotta, miszerint látja a szituációt és tudja, hogy a kormány hivatalno
kának, míg hivatalban van, nem lehet a kormány ellen szavaznia, azon
ban elveinél fogva nem teheti, hogy a főrendiház által javaslatba hozott 
felirat mellett szavazzon, kéri tehá t: mentse fel őt főispáni állásától. 
Sennyey azt felelte, hogy igen sajnálja, de nem kívánja, hogy Bánffy 
meggyőződését feláldozza, tartsa meg a fŐispánságot s szavazzon ahogy 
tetszik.

Változatos életéből legyen megemlítve még az is, hogy Bánffy 
Béla első neje elhalálozván, másodszor nősült meg és egy lánya szüle- 
tett.(jL876-ban képviselővé választatott s azóta folyton tagja a képvise
lőháznak s a szabadelvű pártnak, melyben előkelő állást foglal el. 
Elnöke a képv. házi közlekedésügyi s tagja a szabadelvüpárti kandidáló- 
bizottságnak, nem különben a delegatiónak?)

____  mm

B á r c z a y  Ödön.

Bárczay Ödön született 1836-ban Bárczán, Abaujmegyében. 
Házi nevelést nyert, később Eperjesen és Bécsben tanult. Látogatta a 
heidelbergi egyetemet is, azonkívül tanulmányi utat tett Európa 
nagyobb részében s beutazta a keletet is. 1860-ig gazdasági foglalatos
ságok mellett különös kedvteléssel mivelte az archaeologiát, az angol 
és német irodalmat. A pátens korszakában egész férfiúi erélylyel szállt 
sikra megyéjében, az autonom érdekek védelmére s tanácsbiróvá vá
lasztatván, az iskolai, egyházi s utóbbi években a sárospataki főiskola 
ügyeit előszeretettel gondozta. 1861-ben képviselő s a határozati párt 
tagja volt.
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Bárczay egyik alkotója és elnöke volt a felső-magyarországi 
muzeum-egyletnek, mely oly szép eredményt képes felmutatni. — Az 
utóbbi két országgyűlésen egyhangúlag választott képviselője sok 
heterogen elemből álló kerületének. — Mint képviselő, tagja a köz
oktatási bizottságnak, a delegatiónak, s elnöke a V lI-ik  biráló 
bizottságnak.

Bárczay tevékeny részt vett a képviselőház közoktatásügyi bizott
ságának komoly és nehéz tárgyalásaiban azon egész idő alatt, mig a 
bizottság a kö
zépiskolai ja 
vaslattal fog
lalkozott. F e l
szólalásait e fö
lötte kényes és 
fontos kérdés
nél mindannyi
szor a viszo
nyok alapos is
merete mérsék
let és higgadt
ság jellemez
ték. A  bizott
ságban ő i s , 
mint többi sza

badelvűpárti 
kollegái, át volt 
hatva a javas
lathoz fűződő 
nagy horderejű 
kulturális és 
magyar nem

zeti é r d e k ek 
által. Óhajtotta 
azok biztosítá
sát a jövőre, de az autonom felekezeti j o g o k  lehető kímélése mel
lett. Szavai azt a benyomást tették, hogy azok egy jó protestánsnak, 
de a mellett egy jó magyarnak is az ajkairól hangzottak el. Es 
mikor heves és hosszas parlamenti harczok után a sok viszontagságot 
kiállt javaslat szerencsésen keresztülment a képviselőházi tárgyaláson, 
Bárczay igen boldog volt és méltán, hogy a törvénynyé váláshoz oly 
közel látja azt, a nemzet életére oly nagy mérvben s oly áldásosán 
befolyandó művet, melynek előmunkálataiban s előkészítésében neki 
magának is része volt.

Bárczayt, mint embert finom, megnyerő modor jellemzi, melylyel 
széleskörű encyclopaedikus műveltséget párosít.

Bárczay Ödön.




