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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
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kifolyása volt, mutatja az is, hogy 1868-ban újra megválasztották alis
pánnak és 1871. évi deczember végén ismét alispánná lett.

A következő évben már még magasabbra emelte a közbizalom : 
1872. évben ugyanis a kölesdi kerület országgyűlési képviselővé válasz
totta őt, ki szülőmegyéjét a közigazgatás terén oly kitünően szolgálta 
és annak oly nagy szolgálatokat tett, hogy most a törvényhozás terén 
is érvényesítse gazdag ismereteit és tapasztalatait.

Innen kezdve folytonosan a nevezett kerületet képviseli az ország
gyűlésen, melyen már a n e g y e d i k  cycluson át működik mint kép
viselő. 1875-ig a Deákpártnak volt elvszilárd tagja s a fusiókor belé
pése által a szabadelvi pártba, ennek legjobberőit gyarapitá.

Tagja és elnöke 1872. óta a kérvényi bizottságnak; 1874-ben tagja 
volt a közigazgatási bizottságnak is. Tagja volt továbbá a Tisza Kálmán 
által 1880-ban egybehivott közigazgatási enquéte-nek is, melyben az 
ország legki^ür^b, legtapasztaltabb s legnevesebb közigazgatási capa- 
citásai találkoztak s„az ország kiváló érdeklődése mellett vitattak meg 
nagyfontosságu kérdéseket.

Végül tagjául választatott a fiumei kérdésben/ működött bizott
ságnak és tagja az országos földadó bizottságnak is. És mind ezek tete
jében Gorové István halála óta, kit hosszú betegeskedése alatt az 
elnöki tisztben helyettesített, elnöke a nemzet többségét képező ország- 
gyűlési szabadelvű pártnak. Tehát nemcsak megyéjében volt tekintély, 
hanem azzá lett az országos ügyek, a törvényhozás terén is, hol igen 
kiváló és tekintélyes állásokat és tisztségeket töltött és tölt be. Mint 
pártelnök, ritka tapintattal és körültekintéssel viszi hivatalát. Figyelme 
kiterjed nemcsak minden fontos mozzanatra, de minden apróbb mo
mentumra is, a melyek azonban a politikai- és párt-életben igen jelen
tékeny dolgok szoktak lenni.

Zsilinszky Mihály.

Zsilinszky Mihály született B.-Csabán 1838. máj. 1-én. Elemi 
tanulmányait szülővárosában és Orosházán, a gymnasiumot Szarvason, 
akadémiai és egyetemi tanulmányait Budapesten, Halléban és Berlin
ben végezte. Látkörének szélesbitése czéljából utazásokat tett Német
országban, Svájczban, Franczia- és Olaszországban. A két előbbi ország
ban a tanügyi viszonyokat tanulmányozta; a két utóbbiban pedig ki
válóan a mütörténelmi emlékek foglalták el figyelmét. Tapasztalatainak 
és komoly tanulmányainak eredményeit közölte is részint az időszaki 
sajtóban, részint pedig önálló irodalmi dolgozatokban. A porosz és 
svájczi középiskolákról, valamint hazai tankönyvekről több birálatos 
dolgozat jelent meg tőle.

Már a gymnasialis tanfolyamon kiváló előszeretettel foglalkozott 
a magyar irodalommal és történelemmel; budapesti iskolázása azon 
időre esvén, midőn a Bach-korszak végén a Kazinczy- és Széchenyi-féle 
ünnepélyek felvillanyozták az elnyomott nemzetet, és midőn a protes-




