
229

\buzgó külmunkatársa maradt tovább is, s említett agrarius polémiái 
annak hasábjain jelentek meg.

Tudományos pályáján azóta is több kitüntetés érte. 1883-ban 
az akadémia tagjai sorába választotta, s 1884-ben az egyetem jogi 
kara a dékánsággal tisztelte meg. Sajtó alatt van egy nagy, alap
vető müve, a Statisztika, melynek első kötete az anyag 
gazdagságára s a feldolgozás világosságára nézve páratlan a magyar 
irodalomban, s működése mint tanár a legszebb sikereket érte el.

Pápán tanárrá kineveztetése után 1882-ben, s az 1884-ki ál
talános választásoknál nagy többséggel választották meg képviselővé, 
s a szabadelvüpárt kebelében oly közbecsülésben, szeretetben és 
tiszteletben részesül, a minőt nagy tehetségei s kifogástalan egyéni
sége megérdemelnek. A szabadelvüpárt kebelében ma már Láng 
nem azok közé tartozik, a kiket legfiatalabbaknak mondanak; hisz 
a jelen választások is a tehetséges fiatal emberek egész zászlóalját 
küldték e lobogó alá ; Láng Lajos egyénisége és tehetségei azonban 
még mindig fokozódó mértékben tesznek nagy szolgálatokat a párt
nak, melynek kevés hivebb, buzgóbb, tehetségesebb és rendithetle- 
nebb tagja van nálánál.

L iteráty  Ödön.

Literáty Ödön született Beregmegyében 1847. évi febr. 5-én 
Nagy-Bégányban. Jogi tanulmányait 1867. évben befejezvén — 
Beregmegyénél, mint tiszt, esküdt kezdette meg nyilvános pályáját. 
1868. évben a m. k. pénzügyministeriumnál mint segédfogalmazó 
nyert alkalmazást. 1871. évben ügyédi oklevelet nyert, s a bu
dapesti m. k. pénzügyi igazgatóság mellett a kincstár jogügyeinek 
intézésével bízatott meg, mígnem 1874. évben az állami szolgá
latból kilépvén, mint önálló gyakorló ügyvéd Budapesten irodát 
nyitott. — 1875. évben nőül vette Aradról néhai Kádas József 
volt főhercegi uradalmi jogügyi igazgatónak női erényekben gazdag 
leányát, Etelkát.

Mint gyakorló ügyvéd mind szélesebb tért foglalván el, föl
diéinek figyelme élénkebben fordult feléje, s az 1881. évi képviselő 
választás alkalmávál Beregmegye mező-kászonyi választó kerülete 
képviseletét bizta r é á ; a három évi működés eredményeül pedig 
Munkács intelligens választó közönsége a legutóbbi képviselőválasz
táskor őt tisztelte meg bizalmával s jelenleg ezen választó kerületet, 
képviseli. A budapesti ügyvédi kamara a f. évi választások alkal
mával — ügyvédi kamarai választmányi tagsággal tüntette ki.

Literáty a jelen országgyűlés elején tagja az igazságügyi és a 
II. biráló bizottságnak. Munkács intelligens választó közönsége mél
tán fordult bizalmával Literáty felé, kire, mint képviselőjére, büszke 
lehet. A múlt országgyűlésen bár még csak kezdő volt, igen tisz
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tességes szerepet töltött be; nem egyszer mint előadó fungált s: 
emberül megállta helyét; fontosabb kérdések, jobbára igazságügyi

javaslatok 
tárgyalásá

ban többször 
vett részt a 
bizottságban 

úgy mint a 
képviselőház
ban s beszé
deivel, melye
ket csengő, 
erőteljes han
gon, szónoki 

pathosszal 
szokott elő
adni, mind
annyiszor azt 
a benyomást 
és meggyőző
dést keltette,, 
hogy ő a ház 
és a szabad
elvüpárt te
hetségesebb 

tagjainak 
egyike. Eddigi 
működése tel
jes biztosíté
kot nyújthat

választóinak az iránt, hogy a szó komoly parlamenti értelmében 
képviselve lesznek Literáty által, ki hivatva van, mind több s mind 
nyomatékosabb tevékenységet kifejteni.

L i t e r á t y  Ö d ö n .

L ukács László.

Született Zalathnán, 1850. okt. 24-én. Atyja bányabirtokos: 
volt. Első oktatását a szülői háznál nyerte; a gymnas. felsőbb osz
tályait és a jogot Kolozsvárott végezte. Tanuló korában, valamint 
azután is nagyobb utazásokat tett Ausztriában, északi és déli Né
metországban, Belgiumban és Franciaországban.

Hajlamai a tanári pályához vonzották és 1874-ben ki is nevez
tetett rendkiv. tanárnak a győri kir. jogakademiához. Miután azon
ban egészsége a folytonos előadásokat nem bírta meg, 2 évi ta
nárkodás után 1876-ban felmentetését kérte. Hazajövetelét különben 
egy más körülmény is szükségessé tette. Atyja, kinek ő egyetlen




