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szerencsés megoldása nem csak szorosan összefügg Neményi nevé
vel, de egyenesen neki köszönhető.

Következett aztán megválasztatása orsz. képviselőnek a szi
lágy-csehi kerületben, a legutóbbi parlamenti általános választások 
alkalmával, — Papp György túlzó oláh nemzetiségi ellen. A kerü- 
Jet összes magyarsága mint egy ember, pártkülönbség nélkül sora
kozott a kitűnő fiatal jelölt mellett Számos odavaló 48-as párti 
vezérférfiu csakhogy a m a g y a r  jelöltet győzelemre segítse. egész 
odaadással segítette elő Neményinek, a kormánypárti jelöltnek meg
választatását s győzelmében igen nagy részök van. Nemes és szép 
cselekedet volt ez tőlük. De kaptak is olyan képviselőt, kire a szi
lágy-csehi kerület büszke lehet: olyant, kihez hasonlóval csak igen 
kevés kerület dicsekedhetik.

N eiszidler K ároly.

íme egy önalkotta ember, kinek élete ma, a munka századá
ban, sokaknak lelkesítő példa gyanánt szolgálhat, ki kétszer kezdett 
pályát, s kezdte legalól, hogy aztán 30 esztendei becsületes munka 
és kitartó igyekezet által kivívja a legmagasabbat, a mit az ember 
közpályán elérhet, polgártársai nagyrabecsülését, bizalmát és ennek 
folytán a képviselői mandatummal a törvényhozó méltóságát.

Neiszidler Károly született Esztergomban 1832-ben s gymná- 
ziális tanulmányainak végeztével papi pályára akart lépni, de közbe
jött a 1848/49-ki forradalom, mely annyi más pályát és élettervet 
felforgatott, vagy megakasztott és más irányba terelt. Ki gondolt ak
kor önmagára és életcéljaira! ? Kivált a lelkes ifjúság odadobott 
pályát, jövőt, mindent; nem gondolt egyébre, mint a haza s a 
nemzet alkotmánya- és szabadságának védelmére s önfeledten se
reglett a magyar zászlók alá. Neiszidler is azt tette, a mit a leg
jobbak tettek. A hazaszeretet ellenállhatlan hevétől buzdítva, beál
lott honvédnek s mint ilyen tényleges részt vett a magyar szabad
ságharc küzdelmeiben, melyeknek reá nézve az lett a vége, hogy 
Komáromban kapitulált mint honvéd-hadnagy.

A katonai pályán tehát sem mint egyénnek sem mint hazafi
nak boldogulnia nem lehetett. Egyébhez fogni annál nehezebb volt, 
mert szülői szegénysorsuak lévén, nem segélyezhették, nem támo
gathatták. Az egészen maga erejére hagyatott ifjúnak uj pályát kellett 
törni. Vissza akart térni ahhoz, melyre a szabadságharc előtt lépni 
óhajtott, de már papnak, mint katona viselt embert,ki hadjáratban vett 
részt, nem vették be. Nagyon sokat a pályák között akkor tájban válo
gatni nem igen lehetett. Szülővárosában, Esztergomban lett tehát keres
kedőgyakornok és miután az inasi éveket kiszolgálta, Pozsonyba került 
mint kereskedő segéd és 30 év óta szakadatlanul Pozsonyban él és 
működik. 1859-ben ugyanott önálló kereskedést nyitott, mely egyike 
a. legtekintélyesebbek és legrenommirtabbaknak. Magyar cége (lévén
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az ő üzlete az első magyar cég Pozsonyban) és magyar hazafias 
szelleme miatt azon időben nem egyszer voltak kellemetlenségei is.

Mint már önálló üzletember mind több és több tért kezdett 
elfoglalni ugy az üzleti körökben, mint magában a városi törvény- 
hatóság kebelében. Mutatják ezt a következő adatok: Neiszidler igaz

gatósági tag
ja a pozso
nyi első ta
karékpénz
tárnak, az 
osztrák-ma
gyar bank
fióknál cen- 
sor, a városi 

képviselő 
testületnek 

tagja s újab
ban nemkü
lönben tagjá
vá lett apo- 
zsonyvárosi 

közigazgatási 
bizottságnak 

is. Mondani 
sem kell, 

hogy két 
utóbbi minő
ségében igen 

tevékeny 
részt vett. a 
város köz
ügyeinek in

tézésében.
Végül mintegy betetőzve e szép bizalmi állásokat, polgártársai 

azzal tüntették őt ki, hogy szabadelvüpárti programm alapján nagy 
szótöbbséggel megválasztották Pozsony város II. kerületének or
szágos képviselőjéül — a szintén szabadelvüpárti Molec Dániel el
lenében. Nincs kétség benne, ho£y Neiszidler mint képviselő is kiváló 
szolgálatokat van hivatva tenni Pozsonynak, a hol ő méltán örvend 
oly nagy népszerűségnek.

Dr. O rszágh Sándor.

Született Budán 1836. május 8-án, róm. kath. — Tanulmá
nyait a budai kir. főgymnasiumban, s utóbb a pesti kir. egyetemen 
végezte. Jogtudori és ügyvédi oklevelet nyert. Több előkelő pesti 
ügyvédnél folytatott joggyakorlat után a tannyelvnek németről ma

N e i^z i d l f r  K á r o l y .




