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részül jutott, pontosan, buzgalommal és kifogástalanul tölti be. Az 
1878/81-ki országgyűlés folyamán tagja volt a naplóbiráló bizott
ságnak, melynek aztán az 1881/4—ki országgyűlés folyama alatt 
e l n ö k é v é  lett. Tagja és előadója volt továbbá az igazoló állandó 
bizottságnak s két izben a közösügyek tárgyalására kiküldött or
szágos bizottságnak is.

A múlt országgyűlésen a nagy fontosságú ipartörvény javas
lat, feletti általános vitában Abonyi is részt vett egy igen sikerült 
beszéddel, mely ügyes fordulatai és választékos, gördülékeny nyel
vezete által vonta magára figyelmét a háznak ugy, mint a sajtónak.

Ezelőtti években hírlapokba cikkeket is i r t ; a jelen ország
gyűlésen tagja és jegyzője az oly fontos zárszámadási bizottságnak.

Abonyi még fiatal, törekvő ember s igy sok hasznos szolgá
latot tehet még a közügynek. Ügyes, mozgékony s a mellett eorreet 
pártember; megnyerő, szívélyes jó modoráért közkedveltségnek 
örvend a pártban.

Dr. A ntal Gyula.

Pécs szab. kir. város országgyűlési képviselője, a budapesti 
tudomány-egyetemen az austriai polgári magánjog nyilvános rend
kívüli és az egyházjog jogosított tanára. Született Pécsett 184-2. 
évi március hó 23-án, polgári szülőktől. Elemi iskoláit, és 6 gimná- 
ziális osztályt, szülővárosában végezte. 1859. szept. 8-án a pannon
halmi Bencések növendékei közé lépvén, ott végezte a gymnáziumot 
és Győrött tette le az érettségi vizsgát; a jogi tudományokat pe
dig 1866-ban a budapesti egyetemen végezte.

Egy év alatt nyervén el az egyetemes jogtudori oklevelet, már 
1867-ben — tehát 25 éves korában — boldogult Girk György pécsi 
püspök a saját kegyurasága alatt álló joglyceumhoz. jogtanárrá ne
vezte ki.

1868. évi aug. hó 3-án nőül vette Fodor Józsefnek — a bu
dapesti egyetemen a közegészségtan hírneves tanárának — erényekben 
gazdag nővérét Gizellát, mely boldog házasságból négy katonát és 
egy leányt ad a hazának.

1869-ben a «köteles rész»-ről irt dolgozatával egyetemi ma
gántanárrá képesittetett és még ugyanazon év folyamán kitűnő si
kerrel letette mind a köz- mind a váltóügyvédi vizsgát s ez 
időtől kezdve a jogtanárság mellett az ügyvédséget is gyakorlá, mi 
képviselőségének alapját veté m eg; mert Baranyamegye siklósi 
járásának polgárai annyira megkedvelték páratlan szorgalma, jeles 
tehetsége és szigorú lelkiismeretessége miatt, hogy már 1872-ben 
képviselőjelöltül felléptették, ekkor azonban kisebbségben m arad t; 
de annál nngyobb volt a győzelem 1875-ben, midőn közel 400, és 
1878-ban, midőn közel 600 többséggel választatott meg.

Első izben megválasztásakor 1875-ben rendes lakhelyét Buda-
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psstre tette át s mint magántanár félbeszakítás nélkül folytatá jogi 
előadásait szorgalommal és kiváló előadási képességgel a tudomány 
egyetemen; mint országgyűlési képviselő pedig kitűnt előzékeny 
modora, lelkiismeretes pontossága és a jogi szakmákban való szak
szerű, rokon
szenves felszó
lalásai által s 
igy azl878-iki 
országgyűlés 
mindhárom 

ciklusa alatt, 
ott látjuk a kép
viselő ház jegy
zői karában 
mint elsőt — 

mindhárom- 
szor legtöbb 
szavazattal vá
lasztatott meg
— és a biza
lomnak mind 

képessége, 
mind ritka 

szorgalma által 
teljesen megfe
lelt, úgy hogy 
az akkori ház
elnökök : Ghi- 
czy Kálmán,
Szlávy József 
és Péchy Ta
más kedvenczévé lett.

Az 1881-iki általános választásoknál a baranyamegyei haba
rékpárt és szélsők szövetsége — pénz és kevesebb adó Ígéret, etc. 
eszközeivel — megbuktatták.

Egypár hét múlva, a budapesti egyetemhez rendkívüli tanárrá 
neveztetvén ki, még azon év julius havában tanulmányi utat. tett 
áz osztrák és német egyetemeken. Visszatérve tanulmányi útjáról a 
három legközelebb múlt évben főleg tanári hivatásának élt,; de ezen 
időközben is megtalálták benne Pécs városa polgárai úgy Baranya- 
megye lakói igaz ügyük mindenkori fáradhatlan pártfogóját.. E ne
mes tulajdonok, rendithetlen párthüsége, és a közügyek terén — 
17 évi tanári működés, Baranyamegye választott bizottsági tagsága 
alatti tevékenység, a budapesti ügyvéd vizsgáló bizottsági ténykedés 
és előadói tiszt. — szerzett érdemei szerezték meg neki Pécs szab. 
kir. város hazafias polgárainak bizalmát, fi évi junius hó 13-án 
228 szavazat-többséggel választván őt meg az 1884—1887-iki or
szággyűlésre képviselőjükké.

A n t a l  G y u l a .

Szabad el vüpárti naptár 1886. 13




