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Az igazságügyi bizottságnak tagja, s több fontos törvényjavaslatnak 
előadója. így a kihágásokról szóló büntető törvénykönyvet, a büntető 
törvénykönyvek életbeléptetéséről szólló törvényt, a törvénykezési 
rendtartás módosítását és a végrehajtási eljárást tárgyazó törvényeket,, 
úgy az igazságügyi bizottságban mint a házban ő adta elő; a két utóbb 
említett törvénynek tervezeteit is az igazságügyminiszter megbízásából 
ő készítette. Tevékeny részt vett újabban a közadók kezeléséről és a pénz
ügyi közigazgatási bíróságról szóló törvényjavaslatok tárgyalásánál, a. 
mely utóbbinál szintén mint az igazságügyi bizottság előadója működött.

Megemlítendő még 1875-ben irt és 1876-ban megjelent »Orökö- 
södési jogunk törvényhozási szabályozásához« czimű nagyobb szakmun
kája, melyet a magyar tudományos akadémia dicséretre méltatott.

Tevékeny tagja és választmányi tagja a nem rég megalakult 
magyar jogászegyletnek, bizottsági tagja Budapest főváros törvény- 
hatóságának. — Boldog házasságából egy leány és két fiú gyermeke van.

Teleszky István kitűnő szónok. Hangja rokonszenves és kellemes 
csengésű. Az országban s a házban egyaránt a legnagyobb tekintélyű s 
legjelesebb jogász-capacitások egyike. Kiváló tehetsége, tudománya*- 
szakismeretei egyformán jogosítják őt erre. Beszédeit rendesen a leg~ 
nagyobb figyelem szokta kisérni, mert letudja azt kötni s az érdeklő
dést feltudja ébreszteni, — akár nagyobb szabású beszédet tart, akár 
kisebb módositványokat terjeszt elő. — Mint jellemző vonást meg
említjük róla, miszerint a magyar irodalom egyik legkimagaslóbb 
alkotását, Madáchnak »Az ember tragédiáját« oly igen megszerette,, 
hogy fiatalabb korában azt elejétől végig könyv nélkül tudta.

T i b á d  A n t a l .

Tibád Antal szül. 1843-ban Udvarhelymegye Kadicsfalva nevű 
községben, régi székely családból.

Alig végezte be jogi tanulmányait a pesti m. kir. egyetemen^ 
midőn 1867-ben megyéje által alügyészszé, 1868-ban főjegyzővé, 1869- 
ben, tehát alig 26 éves korában, alkirály-biróvá (alispánná) választatott, 
mely hivatalt viselte a megyéknek az 1870. évi X L II .  t. ez. alapján 
eszközölt újra szervezéseig, midőn megyéje által ismét az alispáni állás 
betöltésére hivatott meg.

Ezen állásban igen sokat tett az uj megyei és községi szervezet 
életbeléptetése és a közigazgatás, nemkülönben a közoktatás fejlesz
tése körül is. lágyrészben neki köszöni léteiét a virágzó székely-udvar- 
helyi állami főreáliskola, melynek megalapítása és fejlesztése közben 
tetemes akadályokkal kellett megküzdenie, valamint az országban 
ma már fájdalom egyetlen népnevelési egylet is, mely ma is teljes buz
galommal és eredmény nyel működik a népnevelés terén.

Az 1873-ban Udvarhely megyét is meglátogatott cholera-járvány 
alkalmával tanúsított önfeláldozó buzgalma által nem csak megyéje 
egyhangú köszönetét, de ő felsége elismerését is kiérdemelte. 1875-ben
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Udvarhelymegye székelyudvarhelyi kerülete által képviselővé választat
ván, azóta ezen kerületet képviseli az országgyűlésen.

Az a Tibád Antal, ki szülő megyéjében, mint annak első válasz
tott tisztviselője, oly kiváló, alkotó s eredményeiben maradandó tevé
kenységet fejtett ki, csak természetes, hogy az országgyűlésen is, annak 
legjobb erői sorában érvényesítni tudta magát, — a nélkül, hogy a 
mindenáron való szereplés viszketege bántotta volna.

Képviselői tevékenységét illustrálják akövetkező adatok. Felszólalt:
A  székelyföldi kisüstök kérdésében; a vadászati és fegyveradó 

leszállítása ügyében; a kormányi megbízást vagy kiküldetést vállaló 
képviselők össze- 

férhetlenségi 
ügyében, melyre 
nézve előadója 
volt a bizottsági 
javaslatnak; az 
1880.évi költség- 
vetés tárgyalása 
alkalmával ki- 
meritőleg fejte
getve kivált a 
k ö z i g a z g a 

t á s i  b í r á s 
k o d á s  k é r 
dését ;  az 1880- 
ik évi közigazga
tási enquetten 
több beszédet 
tartott és kivált 
az általános vitá
ban és a közigaz
gatási bírásko
dás kérdésében 
elmondottak ál
tal tűnt ki és 
győzött meg min
denkit a felől, hogy e téren mily kitűnő szakismeretekkel és tájékozott
sággal bir. 1881. óta a közig, bizottság jegyzője s mint ilyen, előadója 
volt a megyék háztartásáról, »a magyar czimerek használatáról« stb. 
szóló törvényjavaslatoknak. Az 1882-iki költségvetés tárgyalása alkal
mával sürgette a közigazgatási tisztviselők, segéd- és kezelőhivatalnokok 
helyzetének javítását. A közigazgatás, mint szaktárgya, tekintetében 
hirlapilag is működött, kivált a közigazgatási gyakornoki intézmény 
létesítése, a közigazgatási segéd- és kezelőhivatalnokok helyzetének 
javítása és a nyugdij-intézmény rájuk való kiterjesztése és számos más 
közigazgatási kérdésben. Tibád ezenkívül 1881. óta immár harmadizben 
megválasztott jegyzője a képviselőháznak. E tisztében is sokat dolgozik 
és annak kifogástalanul felel meg.

Tibád Antal.
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Tehát a képviselőházban s a törvényhozás terén is jelentékeny 
nyomokat hagyott maga után. Valahányszor beszél, a ház őt osztatlan 
figyelemmel szokta hallgatni s beszédeit, melyek az eszme, ismeret és 
tapasztalat hármas eleméből oly tömören vannak szerkesztve, mint a 
vert arany, üde csengésű hangja a ház legtávolabb részében is élvezhe
tőkké teszi. Massziv ember maga is, úgy jellem, mint ismeretek dolgá
ban. Veséjéből gyűlöli a nyegleséget és felületességet s ép oly ellensége 
a frazeológiának. Correct pártember, de a mellett férfiasan megmondja 
véleményét a pártkörben úgy, mint a házban, hol kevés képviselő van, 
a ki vele a közigazgatási kérdések terén úgy elméleti képzettség, mint 
gyakorlati tájékozottság tekintetében mérkőzhetnék. — Tehetség dol
gában egyike a jelesebb képviselőknek.

V izsolyi Gusztáv.

Vizsolyi Gusztáv született 1822-ben D.-Szentgyörgyön, Tolna
megyében. Gymnásiális tanulmányai befejeztével, Pozsonyban hallgatta 
a, jogot és Pesten ügyvédi vizsgát tett. így megszerezvén a kellő kép

zettséget, a köz
pályára léphe
tett s 1844-ben 
Tolnamegyében 
aljegyzővé, majd 
a nemesi árva

szék elnökévé 
lett. De itt sem 
állapodott meg, 
mert a közbiza
lom és tisztelet, 
valamint a tekin
tély, melyet neki 
tehetsége és ké
szültsége szer
zett , tovább 

mind magasabb
ra emelte: 1861- 
ben főjegyző-, 
1865-ben már 
első alispánnak 
választatott. (Az 
1861-ki tisztikar 
ismét hivatalba 
lépvén s tömege
sen újból elfog

lalván helyét a hivatalokban, Vizsolyi az intelligentia által tartott érte
kezleten választatott első alispánná).

Hogy megválasztatása a megye első tisztviselőjévé a közbizalom

V izso ly i  Gusztáv.




