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Tischler V incze

Született Alsó-Meczenzéfen (Abaujtorna vármegye), hol atyja 
polgár ember volt és egyúttal e kis bányavárosnak polgármestere 
évtizedeken át. Elemi iskoláit Meczenzéfen, a középiskolát pedig 
1860—68. években Kassán, Lőcsén és Rozsnyón végezte. A jogi 
tanfolyamot 1869—73. években végezte és pedig: az első évet a 
kassai jogakademián, a többi három évet a budapesti egyetemen. 
A joggyakorlatot részint a kassai közalapítványi ügyészségnél, ré
szint pedig ügyvédi irodákban Budapesten töltötte be. 1876. év ele
jén letette 
az ügyvédi 
vizsgát és 
mint gya
korló ügy
véd telepe
dett meg 
Kassán. Két 
év múlva, 
vagyisl878. 

augusztus 
havában 

-képviselővé 
választatott 
Abauj me

gyének 
Szepsi vá
lasztó kerü

letében, 
hová szülő
városa is 
tartozik. Az 
óta folyton 
a  Szepsi ke
rületet kép
viseli, tehát 
harmadiz-

ben. Az 1878—81-ki országgyűlésen még a mérsékelt ellenzékhez tar
tozott, de 1881. óta pártunk legjobb s leghűségesebb tagjai közé 
számítjuk őt.

Képviselői működésére nézve a következőket jegyezzük föl:
Első beszéde volt 1880-ban a 800,000 főnyi hadi létszám 10 

évre szóló meghosszabbítása tárgyában, mely alkalommal egyúttal 
sürgette a védtörvény revisióját, kiemelvén annak hiányait. Továbbá 
beszélt volt a közigazgatás tárgyában szinten 1880-ban, az akkor 
lefolyt nagy közigazgatási vita alkalmával; a Ludovica akadémia 
reformja tárgyában és a honvéd budget tárgyalásakor.

T i s c h l e r  V i n c e .
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Az 1881, cyclusban a mérsékelt ellenzék által a véderő bi
zottságba választatott, melynek Ernuszttal tagja volt.

Az 1881—84-iki országgyűlésen belépett a szabadelvű pártba, 
s az által szintén a véderő bizottságba választatott. Miután gr. Rá
day ministerré leti, Tischler lett a bizottság előadója s az volt az
1883. és 1884. évi cyclusban is.

Mint előadó referálta: 1. A törvényt, melylyel több magyar 
zászlóalj ideglenesen osztrák ezredekbe osztattak be. 2. A csendőr
ség legénységi állományának kiegészítéséről szóló törvényt. 3. A 
volt egyéves önkénteseknek és tartaléktiszteknek a közös hadse
regtől idő előtt a honvédséghez való áthelyezéséről szóló törvényt; 
továbbá minden évben az ujonctörvényeket.

Ezenkívül nagyobb beszédet tartott a középtanodai törvény 
tárgyalása alkalmával, melynek a nemzetiségi kérdésre vonatkozó 
része zajos helyesléssel fogadtatott a ház minden pártja által.

Továbbá az ipartörvény revisiója tárgyában tartott beszéde.
Mint a közlöttekből is látszik, Tischler igen figyelemreméltó par

lamenti tevékenységet fejtett ki s méltó büszkeségévé lett kerületé
nek és szülővárosának, a hol őt igen szeretik és „Unser Vinzenz“- 
nek hivják.

T isza  L ajos gróf.

Tisza Lajos gr. Geszten 1833-ban született. Atyja a hires bi- 
harmegyei administrator, nagy gonddal neveltette gyermekeit, még- 
nevelőjüket Szőnyi Pált is kiképeztette, elküldvén Berlinbe, Párisba, 
hol atz akkori kor első tudósait hallgatta és kitűnő ismereteket szer
zett a nevelés terén. E jeles szakférfi 10 évig volt nevelője a három 
Tisza fiúnak : eredetileg ugyan csak a két idősb fm neveltetésére 
volt szerződve, a még kisded Lajos azonban lopva tanult fivéreitől, 
őt, is fölvették tehát bátyjai társaságába. 14 éves korában kitűnő 
sikerrel letette a vizsgálatot a philozophiából a debreceni kollégi
umban. 1848-ig végezte el a felsőbb tanulmányokat. A geometriar 
számtan és rajz iránt nagy vonzalmat tanúsított, a jogi tanulmá
nyokat később végezte Szücs Lajos ügyvéd vezérlete mellett. 1848. 
Szőnyi a közoktatási minisztériumban előbb titkárrá, majd tanácsossá 
neveztetett ki, s a  furcsa véletlen úgy hozta, hogy Tisza Kálmán ott 
Szőnyi osztályában fogalmazó lett. A forradalom után a három Tisza 
s velük Teleki Sámuel gr. fiai Sándor és Gyula körutat tett Európá
ban, Berlinben egyetemen tanultak hosszabb ideig. Hazatérvén a két 
idősb testvér megnősült, Lajos keleten utazott, bejárván Egyiptomot. 
Az alkotmány szünetelése alatt a helvét egyházi és iskolai ügyek 
körül éber tevékenységet fejtett ki, segéd gondnokká választatott. 
1861. képviselő s két fivérével a határozati párt hive, 1865. újra 
képviselő, Deák-párti, 1867. Biharmegye főispánja lett. Mint szónok 
ritkán szerepelt, de ha beszélt, tartalmasság és elegáns modor jellem
zők. Biharmegyét mint főispán kitűnő tapintattal vezette. Nem sokára




