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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

Szontágh Pál.
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hivatott embernek mintegy tanulmányai kiegészítéséül szolgált. A - 
következő 1840. február havában felesküdt kir. táblai hites jegyzőnek,, 
jurátusnak és ugyanezen év tavaszán beutazta a szlavóniai megyéket,. 
Horvátországot, Fiúmét, Triesztet és Yelenczét — Szontágh Lajos 
nagybátyja társaságában, ki akkor a néhai kanczellár, Erdődy József 
gróf özvegyének jogigazgatója és teljes meghatalmazottja volt s annak 
horvátországi uradalmait látogatta meg hivatalból. 1840. év nyarán 
Nógrádmegye tiszteletbeli aljegyzőjévé lett s ugyanazon év őszén Buda
pestre jött Lissovényi László tabularis ügyvéd mellé a juratuskodás 
folytatása végett. 1841-ben az úgynevezett szent-istváni törvénykezési 
szakon Szerencsi István kir. személynök és társai előtt ügyvédi vizsgá
latot tett, még pedig kitűnő sikerrel. A  következő 1842. évben váltó
ügyvédi vizsgát tett Yégh váltó törvényszéki elnök és társai előtt. Ekkor 
is kitűnő sikerrel. Januártól áprilisig mint megyei jegyző folytatta 
működését s ez év április havában már szolgabirónak választatott. Az 
1845-ki tisztujitás alkalmával Nógrádban újból megválasztották szol
gabirónak, miután főszolgabírónak való megválasztatása részben baráti 
ígéretek és tekintetek, részben pedig intrigák miatt meghiúsult.

Az 1847. évi novemberre Pozsonyba egybehívott országgyű
lésre Radvánszky Antal akkori zólyomi első alispánnak baráti közvetí
tése folytán Libetbánya szab. kir. város részéről követnek választatott. 
E  törvényhatóság kicsiny és szegény lévén, Szontágh Pál napi dij nél
kül szolgálta azt mint követ. Miután igy szolgálta szülőmegyéjét s 
miután a törvényhozásnak is tagja volt, államszolgálatba lépett: 1848. 
ápril havában Pulszky Ferencz javaslatára kineveztetett Bécsbe, a 
király személye melletti minisztériumba fogalmazónak. Hanem mint 
minden kiválóbb emberre, aki akkor oly életkorban volt, hogy valamit 
tehetett, többé-kevésbé keserű emléket hagyott hátra 1848, de a melyre 
azért mégis büszkék szoktak lenni és lehetnek is, igy történt Szontágh 
Pállal is.

Alig fél évre rá, hogy fogalmazónak kineveztetett, 1848. novem
ber 11-én Bécsben letartóztatták és börtönre vetették — a bécsi u. n. 
októberi lázadásban való részvétel gyanúja miatt. A  haditörvényszék 
továbbá Bem tábornok Bécsből való menekülésének előmozdítása miatt 
őt 1849. októberében a kiállott vizsgálati fogságon felül 2 évi súlyos 
börtönre ítélte és ugyanazon év november 1-én átszállíttatott az olmützi 
vár börtönébe. 1849. november 5-én az Ítélet magyarázata folytán békó- 
vasba verték s viselte ezt 1850. márczius 4-ig. Ekkor ujabb rendelet 
folytán a békóvasat levették róla s úgynevezett katonavasat adtak neki 
érte cserébe, melyet 7 hétig hordozott. Ekkor ezt is róla levétetni ren
delték s kapott egyszerű börtönöztetést, mely julius végéig tartott, 
mikor is fogsága hátralevő idejére nézve legfelsőbb megkegyelmezi e- 
tést nyert. — Az Ítélet, melynek alapján büntetését szenvedte, igy 
hangzik:

*>Paul v. Szontágh, aus Szécsénj', Neograder Comitat in Ungarn gebürtig, 
29 Jahre alt, evangelisch, ledig, gewesener Ministerial-Concipist des vormaligen 
3Iinisteriums des Aeussern, ist durch sein mit dem erhobenen Thatbestande über- 
einstimmendes Gestandniss überwiesen, dem mit dér Proclamation Sr. Durchlauclit 
des Herrn FM. Fursten zu Windischgratz vöm 26. October 1848 zűr Auslieferung
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bezeichneten, an dér Spitze des bewaffneten Aufruhres in Wien gestandenen Rebel- 
lenführer Bem zűr Flucht beliilflich gewesen zu sein, indem er ihm niclit nur ein 
Asyl in seiner Wohnung anbot, sondern ihn auch nach 48-stündiger heimlicher 
Beherbergung bewog, durch Benützung des von ihm, Szontágh, selbst herbeigeliol- 
ten Fiakers sein Entkommen aus Wien zu bewerkstálligen.

lnquisit Paul Szontágh ist daher wegen Yorscliubleistung zűr Fluclit eines 
staatsgefa,hrlichen Yerbrechers von dem über ihn abgehaltenen Kriegsrechte nach 
den Bestimmungen dér Proclamation vöm 20—23. October, dann des Strafgesetz- 
buches I. Tlieiles §. 193 und 194 über den ausgestandenen 11-monatlicheii Unter- 
suchungsarrest noch zu 2-jáhrigen scliweren Kerker verurtheilt und diese Sentenz 
am 12. d. kundgemacht worden.

Wien, den 15. October 1849. Y onderk . k. Central-Militar-Untersucliungs- 
Commission.«

így kiszabadulván a fogságból, augusztusban hazasietett Szé- 
csénybe, a szülői házhoz. 1850. szeptembertől testvére, Szontágh Ferencz 
házánál és családjával lakott Lapujtőn, Nógrádmegyében 1853. év 
tavaszáig, a mikor a neki örökségi osztályrészül jutott horpácsi saját bir
tokára költözött s mint legtöbben e korban, mikor egyebet tenni úgy 
sem lehetett, a mezőgazdálkodásra fordította gondjait 1861-ig. Az idő volt 
ez, mikor legjobbjainknak is alig maradt más tér a működésre, mint utolsó 
menedékül a gazdálkodás, a szeretett hazai anyaföld művelése, melynek 
talajára állva, Antaeusként uj erőt merítni reméltek és merítettek is.

A hosszú sötét éjszaka után viradoi kezdett. Megjött 1861. Szon
tágh ekkor ismét a politika szinterére lépett s tevékeny szerepet játszott. 
Ezen országgyűlésen önkéntes kimaradás folytán nem vett részt, mivel 
teljes erővel és sikerrel Pulszky Ferencz megválasztatását mozdította 
elő. 1865-ben azonban már mint országygyülési képviselőt látjuk ő t : 
Nógrádmegye balassa-gyarmathi kerülete választotta őt meg ekkor egy
hangúlag. 1869-ben ugyanazon kerületben Muzslay Sándor ellenében 
kisebbségben maradt ugyan, de e helyett ugyanakkor Csanádmegye 
nagylaki kerületében 330 szótöbbséggel képviselőnek választatott a 
deákpárti Greguss Ágost egyetemi tanár és hírneves iró ellenében. 
E  győzelem annyival fényesebbnek mondható, mert Szontágh személye
sen nem is volt jelen a választásnál. 1872-ben ugyancsak a nagylaki 
kerületben léptették föl, de ekkor már Dedinszky József megyei a 1 i s- 
p á n  és deákpárti jelölt ellenében kisebbségben maradt a választásnál, 
hanem 1874. május 1-én Somogymegye tabi kerülete 10 szótöbbséggel 
választá meg képviselőül — Tallián Lajos kamarás, deákpárti jelölt 
ellenében. (Azt mondanunk is fölösleges, hogy Szontágh kezdettől fogva 
a balközép hive s annak egyik vezércapacitása volt.)

A pártfúzió, melylyel ő is a szabadelvüpárt, melynek Szontágh 
egyik disze és büszkesége, tagjává lett, következett 1875. évi képviselő- 
választás alkalmával Szontágh két helyen választatott meg egyhangú
lag : a tabi és b.-gyarmathi kerületekben. E  választásokon sem volt sze
mélyesen jelen. A kettő közül a tabi kerület mandátumát fogadta el. — 
1878-ban a b.-gyarmathi kerület ismét őt választá meg 500-at megkö
zelítő szótöbbséggel a múltban győztes és ekkor már egyesült ellenzéki 
Muzslay Sándor ellenében. Az utolsó választásnál 1881-ben már egy
hangúlag választá meg ugyancsak a b.-gyarmathi kerület képviselőjének 
s Szontágh ez alkalommal sem volt jelen a választásnál.
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A rra nézve, hogy Szontágh Pál mily nagy tekintélyű s mily pon- 
deráns egyéniség a pártban úgy, mint általában, legyen megemlítve, hogy 
a pártfusió alkalmakor, Wenckheim báró miniszterelnöksége idején a 
közmunka- és közlekedésügyi miniszteri tárczával lön megkínálva, de 
nem fogadta el. Továbbá midőn Grhyczy Kálmán a mandátumról s a 
képviselőházi elnökségről lemondott, a kormány által kilátásba helyez
tetett Szontághnak a képv. házi elnökségre való megválasztatás, de ő 
ezen combinatióba sem ment belé, hanem maga helyett Péchy Tamás, 
akkori köziek, miniszter megválasztatását hozta javaslatba s Péchynél 
ezen állás elfogadását személyesen, baráti befolyással és rábeszéléssel a 
legmelegebben szorgalmazta — és mint tudjuk, sikerrel.

Volt tehát alkalma többször a legfényesebb állásokra emelkedni 
és excellentiás úrrá lenni, de hát nem akart. Megelégedett a szabadel
vüpárti elnökséggel, majd a ház legfontosabb bizottságának, a pénz
ügyinek elnökségével s a képviselőház alelnöki tisztével. Tagja azonkí
vül a szabadelvüpárti kijelölő bizottságnak is. Nem csak itt, de az e g y 
h á z  terén is számos bizalmi kitüntetések érték. Sok tisztséget viselt 
már és visel most is, — de melyek díjtalanok. Jellemző, hogy az effélékre 
már hajlandóbb volt. Többször megválasztották ev. luth. egyházközségi 
felügyelőnek s ugyancsak több izben megválasztatott a bánya-kerületi 
superintendentia consistoriuma elnökének. Es végül annyira elfoglalta 
magát a közügyekkel, hogy nem ért rá, megnősülni. »A g glegény« 
maradt, de megőrizte f i a t a l  kedélyüdeségét és szellemi rugékonysá- 
gát, melyek hogy minél később korig megőrizve maradjanak, őszintén 
kívánjuk közéletünk érdekében, melynek Szontágh Pál oly igen kiváló 
alakja.

T e l e s z k y  I s t v á n .
Teleszky István született 1836. april hó 4-én Szathmárt, a hol 

édes a ty ja : Teleszky János gyakorló-orvos volt. Középiskolai tanul
mányait Szathmárt, Szilágy-Somlyón, és Nagyváradon kitűnő sikerrel 
végezte. A  jogi tanfolyamot 4 éven át a budapesti egyetemen hallgatta, 
a hol 1859-ben a jogtudori szigorlatokat, 1860-ban a nagyváradi cs. 
kir. főtörvényszék előtt a gyakorlati közjegyzői vizsgálatot, 1861-ben 
pedig ugyanott a gyakorlati ügyvédi vizsgálatot — mindezeket kitűnő 
eredménynyel, illetőleg képesítéssel tette le.

1861-ik év végén, miután a budapesti kir. ítélő táblától az 
ügyvédi lcépesitvényt megnyerte, és a váltó ügyvédi vizsgát is letette, 
az önálló ügyvédkedést Nagyváradon kezdette meg, a hol már előbb 
előkelő irodákban volt alkalmazva. Ugyanezen időben kezdette meg 
szereplését a közügy terén, mint Biharvármegye tiszteletbeli alügyésze.

Úgy az ügyvédi pályán, mint a közügy terén szép sikerrel műkö
dött ; a megalakult nagyváradi ügyvédi egylet egyik szakosztályának 
elnökévé választotta; majd Nagyvárad és Biharvármegye törvény- 
hatóságainak bizottsági tagjává választatott, s mindkét törvényható
ságnak tiszteletbeli főügyészévé neveztetett ki.




