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Szitányi Bernát.

Szitányi született 1816-ban Budapesten. Iskoláit Egerben járta, 
s 1837-ben letette az ügyvédi vizsgálatot. A reá következő esztendőbenr 
1838-ban Hontmegyében jegyző lett s innen kezdve fokozatosan emel
kedett feljebb; 1839-ben szolgabiró, 1842-ben főszolgabiró; 1845-ben 
az oppositió megbukása következtében visszalépett; 1847-ben már alis- 
páni jelölt volt, de a közbejött mozgalmas események folytán a tiszt- 
ujitás elmaradt s csak 1849-ben lett alispánná.

Ugyanezen évben a világosi katasztrófa után Törökországba me
nekült, honnan Párisba költözött. Az amnestia megadása után hazajött

s visszakapta el- 
confiskált birto
kait. Nemsokára 
kezdett derülni 
az alkotmányos
ság hajnala s 
1861-ben Szitá
nyi Bernát avág- 
beszterczei kerü
let részéről or
szággyűlési kép
viselővé válasz
tatott. Szitányi 
most már h e t e- 
d i k izben kép
viseli ugyanazon 
kerületet és a mi 
nagy ritkaság : 
mindig e g y 
h a n g ú l a g  vá
lasztatott meg. 
Ezzel kevés kép
viselő dicseked
hetik.

A koronázás
kor ujabb kitün

tetés érte: aranysarkantyús vitéz le tt; később pedig 1875-ben a Lipót- 
rend kiskeresztjével lön kitüntetve.

Társadalmi téren tevékeny buzgalmat fejt ki a közintézetek körül 
s nem egy alapítvány fűződik a Szitányi névhez. Tekintélyes és tisztelt 
egyéniség a szabadelvű pártban, melyben a kandidáló-bizottság tagja.

Közigazgatási és közgazdasági kérdések iránt, melyekben kellő 
tájékozottsággal bir, különös előszeretettel viseltetik.

Gyöngéd szokásaihoz tartozik, hogy ha valamely képviselő kollé
gája beszédével megnyeri tetszését, a szónoklat befejeztével azt egy-egy
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finom czukorkával szokta megkínálni. Az egész házban egyes-egyedül 
á, miniszterelnök az, kinek ilyen alkalmakkor Szitányi nem egy, hanem 
-egyszerre k é t  czukorkát szokott kitüntetésül tiszteletteljesen átnyúj
tani. A házban úgy, mint a pártban közkedveltségü öreg ur.

S z o n t á g h  Pá l .

Szontágh Pál született Szécsény mezővárosban, Nógrád megyé
ben 1820. szeptember 12-én. Szülői: Szontágh István több megye tábla- 
b irá ja : a Szász-Coburg-Góthai uralkodó herczeg udvari tanácsosa és 
Veres Anna. A 
szülők kiváló gon
dot fordítottak a 
fiú tanítása és ne
veltetésére , ki 
már gyermek ko
rában többszörös 
jelét adta fényes 
talentumának. Is 
koláztatását és 
pedig a négy 
gymn. osztály is
mereteit 1832-ig 
ott magán taní
tóktól nyerte ;
1832/3. évben az 
V. osztályt, vagy 
a rketoricátEper- 
jesen hallgatta, 
hol tanára Kray- 
zel András volt, 
kinek vezetése és 
tanítása alatt a 

classicusokat 
kedvelte meg ;
1833/4-ben a VI.
•osztályt vagy is a poeticát a losonczi ref. collegiumban járta Homokay 
tanár alatt. Magán mentora itt a későbbi agárdi luth. pap és aka
démiai ta g : Fabó András volt. I t t  és ezek által kedvelte meg a magyar 
irodalmat, melyet szabad óráiban ma is előszeretettel művel és ápol. 
Iskolai tanulmányainak befejezésére a budapesti egyetemre jött, mely
nek 1834—39-ig szorgalmas hallgatója volt. Tanulmányait mindenütt 
kitűnő sikerrel végezte.

így kilépve az iskolából, a törvényhozási és közélet egy másik 
iskolájába lépett; 1839-ben rokona: Bónis Sámuel akkori szabolcsi 
követ oldala mellett országgyűlési gyakorlatra ment, mely a közpályára
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