
XXII. évfolyam 1892. 93. szám. Kedd, augusztus 9. 

Előfizetési árak: 
Egy evre . . . . 5 frt — kr. 
Fél evre . . . . 2 frt 50 kr. 
Negyed é v r e . . . 1 frt 25 kr. 

S i e rke i i t ő seg : 

Kurcaparti-utca 31. szam, hova a 
lap szellemi részét illető köziemé-
n e k es az előfizetési pénzek is 

küldendők. VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

rlirdetóseKre nézvt 
a iap egy oldala 44 helyre van öeoaztvt 
Egy neiv ara 90 kr. Bélyegdíj mindeo 

oeiktatastól külön 30 kr. 
Hirdetesek Sehönfdd A. könyrkereske-

jeseoen is telvetetnek 

Uermeatetien levelek csak ismert kezek 
löl fogadtatnak el. 

N y 11 t t er-ben 

minden egyes sor közlése 30 kr 
K é z i r a t a k vissza nem adatnak. 

Megjelen hetenkónt háromszor: 
« • l á r i a p , k i á l t s H p í i t i k u r i g g e , 

Egyes szám ara 4 kr. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tilajdonos 

SIMA FERENC. 

Elöúzetések elfogadtatnak helyben: 
Soh&cfetd A. kiayv- •• papIrkarttktdétéfeM. 

Ugyanitt egyes számok is kaphatók. 

Egy nyilt level. 
Hegyi Antal plébánosnak a váci püspök 

höz intézett nyilt levele óta, a Zsilinszky fő-
ispánhoz szitó körökben nem idézett még levél, 
oly fejvesztettséget elő, mint Petrócy József 
dorozsmai segédlelkésznek, éppen most meg-
jelent s a tápéi választó közönséghez intézett 
nyilt levele. 

De konsternációt fog ez a nyilt levél 
nem csak az itteni megyei pártban, hanem 
a budavári ministerelnöki palotában is idézni, 
s az egész ország közvéleménye fog lesújtó 
kritikát gyakorolni azon undorító visszaélé-
sek felett, melyeknek Csongrádmegye közigaz-
gatása, Csongrádmegye tisztikarának nagy 
része, — Zsilinszky főispán vezérlete alatt és 
a szabadelvű kormány hallgatólagos jóváha-
gyása mellett, — oly lelkiismeretlen előidé-
zője volt. 

Megáll az embernek az esze, hogy al-
kotmányos tisztviselők, kikre egy vármegye 
kormányzása van bízva, minden bűnre, min-
den visszaélésre képesek, csakhogy a kor-
mány hű szolgáivá s egy a bosszútól elvakí-
tott simplex főispán, lelketlen eszközeivé le-
hessenek. 

Mennyi szennyes, mennyi gyalázatot, 
mennyi visszaélést hoz az ország szine elé 
Petrócy Józsefnek nyilt levele, mely mint 
csak azért követtetett el, hogy Sima Ferenc, 
a csongrádmegye ellenzék vezére, a korruo-
ció üldözője és Csongrádmegye tehetetlen 
rosszakaratú főispánjának élő ostorozója és 
mosdató lelkiismerete, a tápéi kerület ország-
gyűlési képviselője ne lehessen. 

És a vesztegetéseknek, a lélekvásárlások-
nak, a hivatalos hatalommal való visszaélé-
seknek, az erkölcstelen alkudozásoknak min-
den esete adatokkal, megdönthetlen bizonyí-
tékokkal van támogatva, s az adathalmaz 
hatása alatt megrendül az ember belsője, fel-
lázad lelkiismerete s egy egész megye kor-
mányzatát, egy egész ország kormányát ret-
tentő — de igaz vádakkal illető levélnek minden 
sorát azzal az érzéssel olvassa, melyet a po 
litikai erkölcstelenség szokott előidézni, s min-
den soránál kitör az olvasóból az elfojtott 
keserűség s e szókat hangoztatja: szégyen és 
gyalázat! 

S mikor elolvassuk ebből a vádiratból, 
hogy a Sima Ferencz megválasztatása ellen 
beadott petíció minden sora valótlanságokat 
tartalmaz; s mikor szemben állunk a bíráló-
bizottság azon határozatával, mely e valót-
lanságok daczára, a kormánypárti jelölt által 
elkövetett nyilt vesztegetések bebizonyításának 
megtiltásával Sima Ferencz mandátumát meg-
semmisítette s őtet még ezenkívül 2000 frt 
erejéig megsarcolta; aem csodálkozunk, hogy 

a .Nemzeti Hírlap* igy mer irni: a bírálóbi-
zottság Ítéletével azért nem foglalkozunk, mert 
a bírálóbizottságoktól megszoktunk minden aljas-
ságot. 

Gyönyörű magyar kormányzat! 
Gyönyörű kormáoy!! 
Gyönyörű parlamenti biróság!!! 
De a tápéi kerület derék választói előtt 

ismeretesek már ezek a visszaélések, s nincs 
az a hatalom, mely megakadályozza őket ab-
ban, hogy Sima Ferenczet e hónap 11 én kép-
viselőjükké meg ne válasszák, s ezáltal a mél-
tatlanul megzaklatott Sima Ferencznek és ön-
magok politikai tisztességének elégtételt ne 
szolgáltassanak. 

Zsilinszky főispán és pártja pedig tehe-
tetlenül vergődik az önmaga által készített 
kelepczébe; ellenjelölt nincs és Sima Ferencz 
egyhangú megválasztatása van kilátásban. 

Mit szól mindegekhez a tisztelt kormány 
mit szól a bíráló bizottság? 

Vagy csak a politikai visszaélések legyez-
getéséie érez magában hivatást, a közönséges 
büntetéseket pedig megtorlatlanul hagyja/ 

Helyi és megyei hirek. 
— A tápéi kerületből. Sima Fe-

renc a tápéi kerület országgyűlési képviselő-
jelöltje vasárnap f. hó 7-én dorosmai válasz 
tóit látogatta meg. A nép ezrével lepte el az 
utczákat s leirhatlan lelkesültséggel fogadta 
képviselőjelöltjét Az ellenpárt Dorosmán tel-
jesen megvan semmisítve s maguk a pártve-
zérek is jó tanács nélkül szűkölködnek. Hét-
főn Algyőt és Tápét látogatta meg, hol szin-
tén kitörő örömmel fogadtatott. Ellenpártról 
itt sem lehet szó. A mai napon Sándorfal-
vát és Kisteleket fogja meglátogatni, hol fo-
gadtatására hasonlóan nagyszerű előkészüle-
teket tesznek. 

— A nyilt levél. Lapunk mai ve-
zércikkében bővebben méltattuk Petrócy Jó-
zsef dorozsmai r. cath. segédlelkésznek, a tá-
péi választás alkalmával a főispán és pártja 
által elkövetett visszaéléseket. Kedves köte-
lességet vélünk olvasóink iránt tanúsítani, ha 
ezt a nagyérdekü s remek tollal irt nyilt le-
velet, külön lenyomatban már lapunkkal 
együtt megküldjük. Megdöbbenéssel fogja ezt 
a levelet olvasni minden független gondolko-
dású ember s lefogja még azok lelkesültségét 
is hűteni, kik a Zsilinszky-Stammer rendszer-
nek eddig odaadó támogatói voltak. A nyilt 
levél egyúttal valamennyi ministernek, ország* 
gyűlési képviselőnek, rom. cath. egyháznagy-
nak, minden nevesebb publicistának és napi* 
lapnak expediálva lett s igy pár nap múlva 
az ország közvéleménye fog a Csongrádme-

gyei visszaélések és Zsilinszky főispán fölött 
pálcát törni. 

— E s k ü v ő . É r d é 1 y í Ödön fiatal kereskedő 
f. hó 7-én délután 5 orakor vezette oitarhoz a hely-
beli reform, templomban S o ó s Juliska kisasszonyt 
Soős Lajos gazdalkodó kedves és szép leányát. 

— J á s z a i M a r i S z e n t e s e n . A nemzeti 
szinhaz kitűnő tragikai müvészuője ma, kedden dé-
lután a 4 orai vonattal 4 vendégjátékra körünkbe 
erkezik. A művésznő ünnepélyes fogadtatasa iránt a 
közönség köreben is mozgalom indult meg. 

— Tápéi kirándulók. Lapunk szer-
kesztőjének megválasztatása iránt megyeszerte 
rendkívüli az érdeklődés. Csongrádról és Csany-
ról számosan jönnek el a választási aktusra 
Tápéra, s ezek a folyó hó 10-én szerdán 
hajnalban 4 órakor induló hajóra fognak fel-
szállni. A hajó egy félóra alatt Szentesre ér, 
s a kik Szentesről ezen hajóval akarnak Tá-
péra utazni, azoknak már fél öt órakor reggelt 

a Tiszánál kint kell lenni. A kirándulók, — 
tetszés szerint, — akár Tápén, akár Szegeden 
szállhatnak ki. Tápén a vendéglőben, vagy 
magán házaknál éjjeli szállást kaphatnak. A 
kik azonban kényelmesebben akarják az éjsza-
kát tölteni, azoknak ajánljuk, hogy Szegeden 
szálljanak ki. Itt csütörtökön reggel 7 órakor 
tanúi lehetnek az összes kerületbeli válasz-
tóknak, zászlók alatt és zeneszó melletti fel-
vonulásának. A felvonulás Szegeden, az 
Európaszalloda előtti téren fog megtörténni. 
Innen fog indulni a menet Tápéra, mely csak 
annyira fekszik Szegedtől, hogy az utat fél 
óra alatt, gyalog meg lehet tenni. Különben 
Szegeden, bérkocsi bőven és jutányos árért 
kapható. Ezzel kapcsolatban felelni kivá-
nunk azon szíves tudakozódásokra is, mellyel 
igen sokan, lapunk szerkesztőségét felkeresték. 
A tudakozódások egyfelől mosolyt keltenek, 
másfelől bosszúságot okoznak. Valószínűleg 
valami éretlen tökfilkó — a ki különös jóaka-
rónk lehet — elhíresztelte a városban, — 
hogy a t á p é i v á l a s z t á s r a csak 
hatósági igazolvány mellett lehet elmenni, 
s aki ilyet felmutatni nem bir: azt letartóz-
tatják. Ez a híresztelés a milyen ostoba, ép-
pen olyan pimasz. Magyarországban szabadon 
és útlevél nélkül közlekedhetik mindenki, s a ki 
a személyes szabadságot bármi módon meg-
sérti, — vagyis valakit utazási céljában fel-
tartóztat, vagy pláne letartóztat, azt a büntető 
törvénykönyv °2 évig terjedhető börtönnel 
sújtja. Legyen nyugodt mindenki, 2 évi bör-
tönért nincs olyan pribék, ki a személyes 
szabadságot megsértse. 

— H e l y e t t e s i t é s . H e r c k a Zsigmond köz-
pénztari ellenőr helyére, aki tudvalevőleg az állásától 
felfüggesztett Szakai Mihály aljegyzőt helyetesiti, a 
városi tanacs f. hó 8 an tartott ülesében S z é k e l y 
János számvevőségi napidijast helyettesítette. 



S. oldal. 
- A f ő i s p á n u t ó n Zsilinszky Mihály 

csongrádmegye főispánja délelőtt Albertényi Antal 
megyei főszámvevő és Soós Pál tiszti ngyéskser -
lében, a szabadelvű párt támogatása céljából Ta-
pera utaztak. A főispán még mindig bízik, hogy 
Sima Ferencet megfogja buktatni, s ez által roska-
d o d főispáni széket kifogja reperaln, Szegény fő-
ispán nem bánná már ő akar milyen politikai hitvaU 
Isu volna, csak ellen jelölt lenne, de meg eddig 
nem tudott élő ellenjelöltet keriten.. Csak arra va-
gyunk kíváncsiak, hogy miféle okokat fog ez a j e e s 
főispán kifundálni Sima Ferenc egyhangú valasztaU-
sanak megsemmisítése ellen. 

— V e n d é g s z e r e p l é s . Ritka műélvezetben 
fog néhány nap múlva részesülni városunk színház-
látogató közönsége. Mint ugyanis bixtos forrásból 
értesülünk J á s z a i Mari asszony, a nemzeti színház 
kitűnő művésznője, a ma élő legnagyobb trag.ka, f 
hó 9-én délután a 4 órai vonattal varosunkba órke-
z»k. A kitűnő művésznő, kit Csóka Sándor színigaz 
gato csak tetemes áldozatok árán volt képes reá 
birni, hogy eljöjjön hozzánk, 4 estén fog fellépn 
színhazunkban, és pedig f. hó 10-én azaz szerdán, 
először : .Medéában,- csütörtökön másodszor: S/échi 
Mariában, harmadszor penteken .Elektrában" ne 
gyedszer szombaton „Stuárt Mariaban" mint force 
szerepeiben. — Jaszai Mari ezen negy vendégjátékara 
felhívjuk a közönség ügyeimét. 

— S z í n h á z i h e t i m ű s o r . Ke i len, augusz-
tus 9 én bérlet 12-ik számDan e színpadon először 
.Szitakötő- a kötéltáncosnő, énekes vígjáték, vaudville 
3 felvonás. A népszínház műsordarabja. 

Szerdán, 10-én bérletszünetben Jászai Mari 
úrnőnek a bpesti Nemzeti színház első tragikai 
művésznőjének első vendégjátékául íeltmelt helyá-
rak mellett „Medéa• tragoeedia 5 felvonás. 

Csötőrtökön, 11-én bérletszünetben felemelt 
he'yarak mellett Jászai Mari úrnő másodsk vendég-
játékául Dóci Lajos remek verses színműve, 9Széchi 
Mária" történeti mű 3 felvonás. 

Pénteken, lá-én bérlet szünetben felemelt hely-
arak mellett Jászai Mari urnő 3-ik (utolsó előtti) 
vendégjátékául Sophokles világhírű tragoediaja 
,Elektra" az ünuepe't művésznő legjelesebb művészi 
alkotasával a címszerepben. 

Szombaton, 13-án bérletszünet felemelt helyárak 

bZi^N'lKSl LA^. 

mellett Jászai Mari urnő bucsu fellépte és jutalom-
játékául 9Stuárt Máriau Schiller F. klaszikus trago-
ediája. 

Vasárnap, 14-én a második tizenkét előadásos 
bérletfolyam kezdetéül rendes helyárakkal 9A cigány* 
eredeti énekes népszínmű 3 felvonásban. 

Hétfőn 15 én bérlet 2 ik szám, „ Cigány báróu 

hírneves látványos operette 3 felvonásban. 
Kedden 16 án bérlet szünetben Mikey Lajos 

jutalom játékául 9Falu rossza• eredeti népszínmű 
dalokkal. 

Figyelmeztetjük a m. t. közönséget az igazgató-
ság által kibocsátott — a Jászai Mari urnő vendég 
szereplését illető jelentésre, továbbá értesítsük a kö-
zönségett hogy szerdától augusztus 10-tői kezdve, az 
előadások fél 8 órakor kezdetnek. 

Szerkesztői üzenetek. 
Több városi képviselőnek. Helyben. Beküldött 

közleményüket legnagyobb sajnáltunkra nem kő 
zölhetjük elvi okokból; mert mi a Sz. és V.-
vel hírlapi polémiába nem bocsájtkozunk. Biztosít-
juk azonban önöket, hogy az a bizonyos megbízott 
képviselő a műit közgyűlésen hallhatólag és nyilvá 
nosan nem mondhatta kzon kifejezést hogy Balogh 
János: hazudik; mert nem csak önök, hanem mi 
sem hallottuk ama kifejezést, sőt Burián Lajos elnök 
és Balogh János képviselő sem halotta, már pedig 
ha közülök bárki hallotta volna az egyik minden-
esetre élt volna jogával a másik ped;g kötelességével. 
Ugy szűr alatt történhetett ez az eldicsekedett köz-
beszólás, mint a hogy az egyszeri cigány fügét mu-
tatott a szolgabírónak. 

De különben mondjak meg önök, mily jelen-
tőséggel bírhat az ilyen lény szava, beszéde vagy 
cselekvénye, ki végig marta már itt: Dr. Ullár Ist-
vánt, Filó Jánost, Gerőc Lajost, Klein Jakabot, Hor 
vath Gyulát, Sarkadi Nagy M hályt, Tóth Kálmán', 
Burian Lajost, Magyar Józsefet, Fekete Mártont Sze-
der Jánost, Kiss Zsigmondot, S'.athmáry E lét, Szánthó 
Lajost, Varady Lajost, dr. Filó Lajost, dr. Filó Ti-
hamért, Temesvári Antalt, Sima Ferencet; a ki nem 
egyszer csőcselék hadnak nevezte a város képviselő 
testületét; megköpdőste az iskola székét, a gymná-
ziumi bizottságot, a jótékony nőegyletet, a pénzinté-
zeteket, az egyházak kormányzó hatóságait szóval 
eleveneket és holtakat itt Szentesen és az egész kör-
nyékén. Hát mink erre a personára nem veszteget-
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jük a papirost. Közleményüknek azon részév 1 
azonban feltétlenül egyet értünk önökkel, hogy: 
méltán remélhetik és joggal meg is követelhetik Ba-
logh Jánostól azt a finnyásságot és azt a közéleti 
múltjához méltó büszkeséget, hogy ha a mai járvá-
nyos időben, ilyen, fertőtlenithetlen alak tolakodik a 
lábai elé, hát ne taposon rá ; hanem fordítsa félre 
a fejét és kerülje el. 

A csongrádmegyei takarékpénztár 
részvénytársaság Szentesen 

Takarékbetéteket 
elfogad 

kamatoztatás mellett 

A kamat adót az intézet fizeti. 

«0 
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Cognac-quint -k ivonat . 
Kitünö, egészséges és tartal-

mas cognac pillanat alatti készí-
tésire, mely a valódi francia cog-
nactól semmiben s.m különbözik, 
ajanlom e jónak bizonyult kü-
lönlegességet. 

Ára 1 kilónak (elég 100 liter 
cognac készítésére) 16 frt o. é. 
Készitési utasítás ingyen mellékel-
t e i k Legjobb sikerért egészséges 
gyártmányért, kezeskedem. 

Spiritusz megtakarítás 
érhető e felülmulhatlan pállnka-erósitó-kivonatom által; 
ez az italoknak kellemes, erőteljes izet ád és csakis nálam 
kapható. Ara kilónként 3 frt 50 kr. (600—1000 literre hasz-
nálati utasítással együtt. 

E különlegességekea kívül ajánlom még valamennyi 
eszenciámat, rum, szilvapálinka, törköly, fükeserü, valamint 
a létező likörök, szeszesitalok, ecet es borecet készítésére 
felülmulhatlan minösegben Készitési utasítások ingyen mel-
lékeltetnek. 

Árjegyzék ingyen. 5-5o 
Egészséges gyártmányokért kezességet vállalok. 

K Z á r o l s r ^ l i l ö p 
essencia-különlegességek gyára PRÁGA-ban. 

( T i s z t e s k é p v i s e l ő k k e r e s t e t n e k . ) 

SIMA FERENC KONYVNYOMDAJA 
SZENTESEN. 

Elvállal minden, a 

könyvnyomdászat körébe vágó munkákat, 
úgymint: 

diszes számlák, jegyzékek és tudósító levelek, eljegyzési és esketési kártyák, ízléses meghívók és táncrendek, étlapok, város 
és községi hivatalos nyomtatványok; 

ÁRJEGYZÉKEK, CIM-, ASZTALI ÉS NÉVJEGYEK, GYÁSZLAPOK, 
táblás kimutatások, takarékpénztári mérlegek, időszaki és folyóiratok, hirlapok, müvek, diszes kivitelű szalag-aranyozások, 

IPAR ÉS KERESKEDELMI KÖRLEVELEK, 
J) Ügyvédi és irodai nyomtatványok, levélpapirok és borítékok cégnyomással, falragaszok stb. stb. minden szin és nagyságban, 

gryors, pontos, ízléses és j u t ányos á ron . 

Ugyaaltt a 

S Z E N T E S I L A P 4 4 

cimü vegyes tartalmú közlönyre, mely immár huszonkettedik éri folyamába lépett, — előfizetések 
elfogadtatnak, hirdetések felvétetnek. 

m 



Távol óhajtottam maradni a nyilvánosság 
terétől. Több szúró tövist, mint babért szo-
kott az rendesen teremni; mert ha valami-
kor, ugy bizonyára napjaink politikai érdek-
hajhászatában látjuk leginkább érvényesülni 
amaz ősrégi magyar közmondást: „mondj 
igazat, betörik a fejed." 

Egy pillanatra ugy rémlik előttem, mintha 
a közmondás ismeretlen szerzője látnoki te-
hetséggel lett volna megáldva, melynek segé-
lyével alkotta meg e mindennapi tapasztalás 
által lépten-nyomon igazolt, most már axi-
ómává előléptetett közmondást. 

S ezen nem is ütközik meg senki sem. 
Az elérhetlen s megvalósithatlan illusiók 

sphérájába látszik tartozni a határozottan 
körvonalozott, nem egoisticus bélyeggel ellá-
tott, nemzeti önérzet alkotta elvek hasisán 
nyugvó politika, mert Magyarországon innen-
onnan két évtized óta az érdek viszi a fősze-
repet. 

Eltekintve állami tekintélyünknek a kül-
államok előtti folytonos csökkenésétől, a nem-
zet jogainak apránkénti megnyirbálása, páro-
sulva a terhek folytonos szaporodásával, a 
polgárok szakadatlan zaklatásával, képezi je-
lenleg uralkodó politikánk annyira dicsőitett 
vívmányait. 

S ez azért van igy, mert nem a válasz-
tók szabad elhatározásából létrejött többség 
kormányozza az országot, — mely első és 
legszentebb kötelességének tartaná a nemzet 
jogainak épségben tartása s azok folytonos 
fejlesztése mellett a közjólét előmozdításában 
fáradozva, működésűk egészében hűen és ki-
tartóan megfelelni a reájuk bizott nagy és 
fontos küldetésnek, — hanem az uralomhoz 
való görcsöd ragaszkodás szülte érdekhajhá-
szat által összetoborzott majoritás, melyet a 
kiadott utasítások értelmében a kormányha-
talom végrehajtó közegei szolgáltatnak be a 
tisztelt Háznak. 

S mi ennek az eredménye? 
Az ilykép pénzzel, a corruptió és demo-

ralizalás mesterséges uton való terjesztésével, 
a kormányhatalom bürokraticus pressiója kö-
vetkeztében összeverődött jobboldal, alkotmá-
nyunkon mind nagyobb és nagyobb rést ütve, 
hódolati áldozatul nagyszerű hekatombákat 
rak le a dualismus oltárára, ugy, hogy azok 
terhe alatt ez a szegény, mindeddig majdnem 
kizárólag földmüvelésre utalt ország, csakúgy 
görnyedez; — röviden : rohamos léptekkel 
haladunk, hogy megteremtessék ismét a Bach-
korszak alkotmányos formában. 

De a nemzet, mely közel husz évig tűrte 
ez állapotokat, az utóbbi időkben immár kezd 
lethargiájából kibontakozni. 

Az ország minden részében, de különö-
sen a tiszta magyar lakta vidékeken, nagy 
arányokban indult meg a szervezkedés, mely-
nek következtében az ellenzék mind tömörebb 
és tömörebb phalanxot állit az országgyűlésbe, 
hogy frontot csináljon, erŐset és hatalmasat 
az előre megrendelt többséggel szemben. 

Az ellenzék folytonos szaporodása, sza-
kadatlan hódítása, az az őszinte lelkesedés, 
mely működését minden egyes phasisában ki-
séri, a kormánypártot is, hogy a hatalom 
polcán megmaradhasson, kétségbeesett erő-
kifejtéshez nyúlni kényszeríti. 

A folyton növekvő lavinát akarja útjá-
ban föltartóztatni, nem gondolva inog, hogy 
az előbb-utóbb az azt megkisérlőt fogja maga 
alá temetni. 

Hja! de a fuldokló is kapaszkodik a 
szalmaszálhoz! A szabadé vüpárt is, minden 
uton s módon, bármily áron is fönn akarja 
tartani, s ha lehet, a jelenlegitől egészen el-
ütő alapokon még szilárdabban szervezni az 
általa megteremtett kortes közigazgatást, mely-
nek egyedül köszönheti eddigi létét is. 

Ép azért bántó, kinzó, gyötrő szálkát 
képez szemében mindenki, a ki csak e köz-
igazgatásnak a végzett sikeres választások 
fejében einézett torzkitiovéseire rámutatva, 
bátran és nyíltan föl meri emelni szavát az 
önkény és erőszak ellen, s a legkiáltóbb igaz-
ságtalanság megvetendő fegyvereihez sem által 
nyúlni, ha ily egyének megsemmisítésére re-
mény mutatkozik. 

Ismét elfeledkeznek, hogy ily eljárás 
mellett önmaguk alatt vágják a fát: s a mi-
dőn eltiporni akarják a közigazgatás Augiás 
istállóinak alapos kitisztására túlságosan is 
megérett, itt-ott végkép elhanyagolt szennye-
sének szellőztetőit, ugyanakkor vértanúi ba-
bérral övezik homlokukat; s rnig eddig csak 
egyesek ellen kellett nagyon is egyenlőtlen 
erővel, az előrelátható biztos győzelem bol-
dogító érzetével s a hatalom minden kigon-
dolható fegyverével küzdeniök, addig most 
már nyomdokukban száz más fog lépni, hogy 
egy akarattal, önzetlen hazafiságukat vive a 
csatába, vegyék föl a harcot az elnyomókkal, 
a zsarnokokkal, kik az alkotmány által min-
denki számára egyaránt biztosított szabad 
szólás jogát, — mely az igazság nyilt és lep-
lezetlen kimondását vonja maga után, — 
kerülő uton, valóságos aknamunka révén, 
csavarják ki a sokszor teljesen védtelen ke-
zekből. 

Emlékezzenek csak vissza, mit mondott 
Tertullián a vértanukról ? 

„Nec quidquam proficit exquisitior quae-
que crudelitas vestra; illecebra est magis 
sectae: plures ejficimur, quaties metimur a 
vobis — — (Apol. C. 50.) 

Mintha csak nem is Tertullián mondaná 
e szavakat a hanyatló, de még mindig hatal-
mas pogányságnak, hanem az ellenzék kiál-
taná át a végső vergődésben vonagló, de 
még mindig kormányon lévő szabadelvű 
pártnak ! 

Hogy a hatalom megtartására, a nemzeti 
akarat szabad nyilvánításának lábbal tiprá-
sára s az ezen alapokon fölburjánzott kor-
mánypolitika fenntartását célzó erőszakos ér 
dekszövetség mire képes, mutatják leghíveb-
ben a képviselő választások, különösen pedig 

a ideiek, melyek közül netn egv a leplezet-
len orcátlanság non plus ultráját képezte. 

A nagyszalontai, csongrádi, uj-verbászi 
és tápéi kerületben a kormánypárt jelöltje 
érdekében véghezvitt üzelmek világosan bi-
zonyítják, hogy immáron abba a helyzetbe 
jutottunk politikailag, mint voltak az izraeli-
ták erkölcsileg Ezekiel próféta idejében. 

• Vesztegetés, valóságos lélekkufárság, hi-
vatalos hatalommal való visszaélés, becsmér-
lés, rágalom volt majdnem mindenütt a hi-
vatalos kormánypárti jelölt érdekében kifej-
tett korteskedés vezérelve. 

A nagyszalontai, csongrádi stb. válasz-
tások országos botránnyá nőtték ki magukat. 
Azok egyes, a kormány nem nagy dicsősé-
gére szolgáló episódjail, valamint ama csú-
fos kudarcot is, melyet a kormány különösen 
e két választásnál méltó s nagyon is megér-
demlett jutalomként elviselni kénytelenittetett, 
— mindenki ismeri. Kevésbé a tápéi kerü-
letben történteket, melyek pedig összeillő 
párját képezik ezeknek. 

Hadd jöjjenek nyilvánosságra ezek a 
turpisságok is! 

Hadd lássák az elfogulatlan honpolgárok: 
mily tiszta és önzetlen hazafiságot vihet ma-
gával a t. Házba az a kormánypárti képvi-
selő, ki ugy akar mandátumra szert tenni, 
mint a hogy a téli választások alkalmával a 
tápéi kerület igen tisztelt szabadelvű párti 
jelöltje, s mint a hogy Sima Ferenc mandá-
tumának kiáltó igazságtalansággal történt meg-
semmisítése után most vágyik egy másik 
ur elnyerni! 

* * 
* 

1887. jul. havában kerültem ki a váci pap-
növeldéből. Az idei téli képviselőválasztás 
volt tehát az első, melyben aktív módon 
részt vehetnem alkalom nyilt. 

Ez azonban kezdetben távol állott tőlem. 
Passiv szemlélője óhajtottam lenni a mozgal-
maknak ; — nem azért, mert politikai meg-
győződésem nincs, — ennek nem egyszer 
adtam nyiltan kifejezést, — hanem részint, 
mivel én az abonyi kerület választói közé 
voltam felvéve, de időközben Uj Kécskéről 
Dorozsmára lettem áthelyezve, hol szavazati 
jogomat nem gyakorolhattam, részint mivel 
az egyes jelöltekkel eleinte nem tudtam tisz-
tába jönni. 

Három jelölt állott ugyanis egymással 
szemben. A szabadelvüpárti Nóvák József, 
a kerület volt képviselője, az ugyanolyan 
elvű Lévai József és a 48-as Sima Ferenc. 

Én in principió, a szabadelvüpárt hiva-
talos jelöltjéhez, Nóvák Józsefhez vonzódtam, 
mivel benne, mint egyedül katholikus jelölt-
ben, a katholikus érdekek megvédését illetőleg 
legtöbb garantiát láttam, s mert Sima Feren-
cet, — bár politikai hitvallása, már csak azon 
szempontból is, hogy ellenzéki, az enyémhez 
közelebb állott, — uton-útfélen ugy festették 
le előttem, mint valami eleven ördögöt. 

Kis ideig ugy látszott, — nézeteimnek 



senki előtt kifejezést nem adva, — hogy pas-
siv szemlélődésemet mi sem zavarja meg, 
midőn váratlanul az a hír támad , hogy Lévai, 
kit a nép zsidónak tartott, kalholikus vol-
tának bebizonyítására Győrből egy áldo-
zárt szándékozik a kerületbe hozni, ki ugy 
benn Dorozsmán, mint künn, a tanyák kö-
zött lévő Dudás-kápolnánál istentiszteletet 
tartson, mely után emeljen szót a nép előtt 
Lévai érdekében. 

A terv nem egészen sikerült. Nem egé-
szen mondom ; mert a Győrből meghívott ven-
dég, közbejött akadályok miatt, nem jöhetett 
le; de egészen füstbe sem ment ; mert az 
istentisztelet megtartatott, melynek végzésére 
engem kértek fel. 

Én a felszólításnak engedtem Készint 
azért, mert csupán csak szent mise mondá-
sára kértek fel, mihez minden katholikus 
hívőnek egyaránt joga van, részint, hogy 
közvetlen tapasztalás utján győz djön meg 
Lévai képességeiről, ki ez alkalommal volt 
elmondandó programbeszédét. 

Az egyéni ambitió és szereplési víszketeg 
ki nem elégithetése következtében felszínre 
vergődött eme jelölt iránt táplált illusióim 
már az első pillanatban szétfoszlottak s vilá-
gosan állott előttem, hogy a kormánypárt egy 
fractiója csak azért foglal állást Lévai me1-
lett, mivel tömött bugyellárist szimatolt meg 
oldalzsebében s általa hiszik vélt sérelmeiket 
Novákon megboszulhatni. 

Ez ítéletet nem fogadtatása alkotta meg 
bennem, — mert kortes világban az abcug! 
le vele! eláll! kifejezések, sőt durvább közbe-
szólások a jelölt programmbeszéde alatt Do-
rozsmán senkit se botránkoztatnak meg, mivel 
ennek maguk maguk a kormánypártiak adtak 
itt honosítást az 1884. és 1887-iki válasz-
tások alkalmával Enyedi Lukácscsal szem-
ben, hanem inkább a tisztelt jelölt ur 
megjelenése, föllépése, minden 'egcsekélyebb 
rutin és parliaineiiti képzettség nélkül el-
mondott, vagy jobban elhadart, értelem s 
tartalom nélküli,jegyzetek segélyével is aka-
dozva végzett, beszédnek sem nevezheiő szó-
halmaza. — ép azérl nyomban amaz elha-
tározás fogamzott meg agyamban, hogy Nó-
vák érdekében lépek actióba; s ezt hazajöve-
telem után rögtön közöltem is a Xovák-pár-
tiakkal, ama határozott kijelentéssel, hogy Lé-
vainak, ha törik-szakad is, buknia kell. 

Ily irányban azonnal értékesíteni is kezdtem 
befolyásomat, habár tudtam, hogy a küzdelem 
nehéz lesz, mert üres marokkal venni föl a 
harcot tele pénzes zsák s egy bámulandó lel-
kesedéssel teli nagy párt ellen — értve a Si-
máét, — első pillanatra önmagam előtt is 
nevetségesnek tünt föl. 

Terveket alkotó tépelődésemnek azonban 
hamar véget vetett az a körülmény, hogy 
Nóvák József viszalépése ép azon napon lett 
bevégzett ténynyé, a midőn Sima Ferenc kí-
séretében Hock János és Hegyi Antal megje-
lent, s Dorozsmán beszédet tartott, melyet 
végighallgattam. 

A két katholikus papnak megjelenése, 
— kiknek egyikét, mint volt képviselő, s or-
szágos hirü szónokot, a másikát, mint egykori 
tanáromat s spirituálisomat, még a papnö-
veldéből ismertem, — egészen más irányt 
adott gondolkodásomnak s ama szilárd meg-
győződés érlelődött meg bennem, hogy mentül 
kevesebb hitelt adjak azoknak, kiknek minden 
törekvése, bármily eszközzel is, Sima Ferencet 
lehetetlenné tenni. 

A helyzet ilyetén alakultával tehát mi 
sem állott többé útjában annak, hogy Sima 
megválasztatását ne mozdítsam elő, már csak 
azért is, mert most egyedül áll Lévaival szem-
ben, kinek megbuktatását előbb elhatároztam. 

De ez nem volt oly könnyű! 
Óriási pénz dolgozott a Lévai táborában, 

6 ismerve sokak kabzsiságát, Sima győzelme 
nagyon, de nagyon kétségesnek látszott. Azon-
kívül nyíltan szint vallanom lehetetlen volt, 
annál is inkább, mert tekintetbe véve moz-
gósítható helyzetemet, már az első lépésnél 
megtették volna ellenem Lévaiék a följelen-

Tervem ez 
quis quid peccat, 

Pénz volt a 
talmas fegyvere. 

tést, melynek természetes következménye egy 
távirat, vagy sürgős dispositióm lelt volna. 
Mindkét esetben teljesen dugába dől a manő-
ver, melynek kivitelétől látszott függni a Lé-
vai bukása. 

axiómára alapítottam: Per 
per idern puuitur. 
Lévai-párt egyedüli, de ha-

Pénzzel, és pedig a Lévai 
saját pénzével akartam őt leverni. 

Rendelkezésemre áiioll a voit Novák-párt 
6 0 — 7 0 emberből álló töredéke, kiket, Nóvák 
lelépése alkalmával arra kért, hogy a párt 
zászlójának becsületét fenntartandó, menjen át 
Lévaihoz. 

Jól tudtam, hogy azok menni is fognak, 
annál inkább, mert fejenként még ¿5 frt is 
kilátásba van helyezve, annyi ugyanis, meny-
nyit a többi Lévai-párti választó is kap, — s 
ha átmennek, Lévai nagyon valószínűleg 
győzni fog, mert pártjának előnyös állásáról 
Csongrádmegye főispánjánál személyesen szer-
zett informátióim eléggé meggyőztek. 

Első dolgom volt tehát őket összehiva, 
a kapzsiságot fölébresztve bennük, jelszó-
ként kiadni: Ha eladjátok magatokat, adjá-
tok el drágán ! 50 írton alul egy se menjen 
Lévaira szavazni! 

Altalános helyeslés kisérte szavaimat. 
Az első lépés tehát meg volt nyerve. 
Meg voltam ugyanis győződve arról, hogy 

Lévainak feltétlenül szüksége van a Novák-
párti szavazókra, mivel saját bevallásuk sze-
rint még 8 0 — 1 0 0 választó hiányzott vélt 
győzelmükhöz. Ugy számítottam tehát, hogy 
e választókért mindenesetre eljönnek, s ha 
ige , a i b frtos gárdisták között az 50 frt 
miatt a viszály magva elhintetik, s igy a sa-
jat pénzével viszem Lévait a bukás elé. 

Számításomban csakugyan nem is csa-
latkoztam. 

Lévai pénztárnoka, dr. Ujj József szegedi 
ügyvéd, habár gyanította a kelepczét, az ál 
talam kimondott „nem a lkuszunkéra nagy 
nehezen végre engedett, s megadta a kikötött 
összeget, 5000 pengő forintot 100 választó 
részére, feltételül szabva, — ez a választás 
előtti éjjelen történt, a városház birtokossági 
tanácstermében, — hogy az ő 25 frtos pol-
gáraik ez alkuról mitse tudjanak meg előbb, 
mintsem a szavazás megtörténik, mert kü-
lönben sokan a faképnél találják hagyni őket. 

Miután azonban éli a feltételt figyelembe 
sem véve, semmiféle Ígéretet sem tettem, volt 
gondom rá, hogy még azon éjjel, erről a Lé-
vaisták tudomást véve, a zavar létrejöjjön kö-
zöttük. 

Teljesen sikerült. 
Leirhatlan elkedvetlenedés állott be, s 

nem egy hangoztatta még azon éjjel: nem 
vagyunk bolondok, hogy ¿5 írtért szavazzunk, 
kik kezdettől fogva a Lévai pártján vagyunk, 
mikor amazok 50 frtot kapnak. 

A zavar azonban csak a választás nap-
ján volt igazán észlelhető. 

Kora reggel az 50 frtos Novákisták a 
Maróthi-féle vendéglő előtt sorakoztak, s mi-
után köztudomásu dolog volt, hogy ekkor 
már 50 választónál többet összehozni a volt 
Xovák-pártból nem lehet, a pénz pedig 100 
választóra van kiadva, igyekeztek a 25 frtos 
választókból magukat kiegészíteni, kikhez 
még vagy 20 választó csatlakozott 

Természetesen a Lévai-párti biztos vá-
lasztók között, kik a tanyákról jöttek be, az 
50 frtos szavazási dij szintén nagy const r-
natiót okozott. Sokan visszamentek, a benn-
lakók közül is több nem jött el, ugy. hogy a 
dorozsmai Lévai-választók meglehetős meg-
csappant számban jutottak el Tápéra, az uton 
is el-elmaradozván. 

Igy győzött Sima Ferencz 58 szótöbb-
s é g e i . Igy buktatta meg Lévait a saját pén-
zes zsákja, melynek tartalmát oly nyílt ar-
czátlansággal használták fel úton-útfélen lé-
lekkufárságra. 

S hogy csakugyan az buktatta meg, el-
ismerte, sőt nyíltan hirdette maga a Lévai-
párt is a választás után. 

Én pedig teljesen meg voltam elégedve 
a manőverrel, mely ily kitűnően sikerült, s 
nagyot kaczagtain, midőn kisteleki dr. Lévai 
József úrtól a következő sorokat kaptam pár 
napra bukása után: „Fogadja nagyon tiszte-
lendőséged forró és őszinte köszönetem a 
választások alkalmával érdekemben tett ügy-
buzgó fáradozásaiért". 

* :«c 
* 

Csongrád vármegyének, eltekintve Sze-
gedtől, mely sz. kir. város, — négy választó 
kerülete van : Csongrád, Mindszent, Szentes 
és Tápé. 

Mind a négy kerület az idén ellenzéki 
képviselői küldött a törvényhozó testületbe. 

Csongrádon győzött Hock János, Mind-
szenten llelfy Ignácz, Szentesen Balogh Já-
nos és Tápén Sima Ferencz. 

Egy megye — Magyarország szivében 
az alföldön, — mely teljesen ellenzéki ! 

Megbocsájlhatlan bűn a politikai érdek-
hajhászat korszakában ! Pótolhatlan mulasz-
tás, elbizakodas szülte hanyagság azok részé-
ről, kiknek kötelességévé tétetett a megyéből 
legalább is három tőrül metszett inuiiielukot 
beszolgáltatni! 

Kényelmetlen helyzet, kellemetlen érzés 
egyrészről az ellenzéket d i a d a l m á m o r b a n úszva 
látni, másrészről talán kissé h idegebben fo-
gadta tni az i r ányadó körökben. 

Mi természetesebb, minthogy ezt a hely-
zetet, ezt a kedélyállapotot a csongrádi kor-
tes közigazgatás satellesei, teljes erővel igye 
keztek megszüntetni. 

Az ellenzék diadalmámorát bölcsőjében 
megfojtani, a kenyeretadó körökben a fogad-
tatást melegebbé, mosolygósabbá varázsolni 
— volt e tisztelt urak egyedüli óhaja. 

Még nincs minden elveszve — úgymond, 
— a hatalom a mi kezünkben van. 

A féi megyét kiragadhatjuk a karvajok 
körmei közül ! 

Csongrádot, de különösen Tápét, hol az 
a gyűlölt malleus győzött, hódoló alázattal 
rakjuk le a szabadelvű párt lábai elé! 

Az elhatározást tett követte! 
Kiadatott a jelszó: terrorismus ! 
Petitiót készíteni, fictiv okok halmazát 

gyártani, teljes hitelű (?) okmányokat besze 
re/ni, esetleg tanukról is gondoskodni, — 
pillanat müve volt. 

A hajsza tehát meg volt indítva Csongrád 
és Tápé ellen. Azaz pardon! Hock János 
ellen, csak azért, mert Hegyi segélyével mert 
az urnából győztesen kijönni és Sima Fe-
rencz ellen, ki magát büszkén meri hirdetni 
a megyei corruptio ostorozó ján a k. Senki előtt 
sem volt ugyanis tilók, hogy ez nem az 
elvek harca, hanem személyek elleni küzde-
lem, a gyűlölt, de egyszersmind rettegett 
megyei ellenzék megsemmisítésére iráuyuló 
briganti machinalió volt. 

Az annyira felfuji csongrádi hecc ha-
talmas fiaskót produkált, miért is a hosszú 
orrt kapott atyafiak a szenvedett gyalázatos 
kudarc miatt felbőszülve, minden erejükkel 
és befolyásukkal Tápéra vetették magukaí. 

Furcsa egy harc volt ez, terrorizmus 
cimén a terrorizmus, erőszak és ármány ma-
tadorai részéről! 

De nem szándékozom elmélkedni, tegye 
ezt más, a jelen sorok megjelenése után ! 
— Elég az hozzá, hogy a Sima mandátuma 
meg lett támadva a lehető legképtelenebb 
alapokon. 

Több Sima-pártinak választói jogosult-
ságát vonták kétségbe, noha azt tenni a vá-
lasztási aktus alkalmával módjukban lett 
volna. 

Arról persze bölcsen hallgattak, hogy Lé-
vaira is sikerült egy párnak, kiket vissza 
nem vetettek az 50 forintosok közül, s akik-
nek csakugyan nem volt jogosultságuk, — 
leszavazni. 

Bagoly mondja a verébnek, hogy nagyfejű! 
De a kíváncsi azt kérdi : ugyan mikép 

s mivel bizonyították állításukat ! 



Per amorem Dei! hát a halált hívták 
tanúul ! 

Több szavazót már rég eltemetett vá-
lasztó neve alatt csempészett be — úgymond 
— a Sima-párt. 

S dictum-factum, lelkészi hivatalos pe-
cséttel megerősített bizonyítványt vettek ki 
az illetők halálesetéről. 

S denique, mi sül ki ? 
Ri sum teneatis amici ! A királyi köz-

jegyző pedig egy ellenokiratot állított ki, 
hogy az illetők csakugyan élnek s személye-
sen is jelentkeztek előtte. 

De menjük tovább ! 
Rettentő módon terrorizált — zengik 

chorusban a petitió aláírására nagynehezen 
rábeszéltek — a Sima párl. Az egyes szava-
zókai iszonyatos fenyegetésekkel kényszeri-
tették, hogy Lévai híveihez ne csatlakozza-
nak. A választás napján a kocsikról többe-
ket lehúztak, a kocsi elé fogott lovakat tel-
döntögellék s a szavazásról este visszaérke-
zett polgárokat az utczákou brutális módon 
insultálták. 

S hogy a nagyképüsködés teljes legyen, 
még példákkal is illustrálják banális hasi-
sokkal fölcicomázott vakmerő ráfogásaikat. 

íme izelitőül egy példa ! 
Lévai-párti választókat hozott egy ta-

nyai kocsi. Az amúgy is rossz gebéket a se-
bes hajtás nagyon megviselte. Beérve Do-
rosmára, megálltak Czékus Ferenc boltja előtt. 
A kocsis leszállt, hogy szivart vegyen. Vrisz-
szatérve társaihoz, ép a fürhéczre lépett, mi-
dőn egyik lova összerogyott. A körülállók, 
— köztük a Sima-pártiak is, — nagy nehe-
zen talpra állították a vén táltost, s a kocsi 
folytatta tovább ulját minden akadály nélkül. 

Es íme, a kérvényezők ez epizódot még-
is ugy adták elő, hogy a Sima-pártiak dön-
tötték fel a lovat, ilykép akarván megaka-
dályozni, hogy a kocsin ülők Lévaira ne 
mehessenek szavazni. 

Csodálatos ! a kocsiba fogott lovat mind 
a négy lábáról lerántaniok sikerült, de a 
választókat, a kik ellen volt tulajdonképen 
— szerintük — a merénylet intézve, a Tá-
péra való menetelben megakadályozni még 
sem voltak képesek. 

Vájjon ha a Sima-pártnak csakugyan ez 
lett volna a szándéka, mi lett volna köny-
nyebb, hogy eredményes munkát végezzenek, 
a lovakon próbálni ki erejöket, vagy pedig 
azon az egypár választón, kik a nagy tömeg 
ellenében még csak ellentállást se kísérel-
hettek volna meg ? 

Vagy talán a lovat nézték Lévai-léle vá-
lasztónak s azért rontott k neki oly kamiibáli (?) 
dühvel ? 

A petitiós atyafiak szakavatottsagát vé-
lem egyedül illetékesnek e probléma korrect 
megoldására; a laikus legföllebb csak arról 
ehnélkedhetik : vájjon hogyan tudták nyélbe 
ütni e hajmeresztő atteiitatumot (!) s miféle 
lével föleresztve tála ták ki a mandátum meg-
semmisítő bizottságnak, hogy több tekinté-
lyes és jellemes tanú szemeláttára — kiknek 
kihallgatásától természetesen tartózkodtak — 
végbement eme paripa-katastrofát — geni-
ális bizonyitéki eljárásuk folyamán d ö n t ő 
érvül használhatták fel ? 

Mik voltak a hires görög sophisták, kik-
nek névét pedig a történelem is megörökítet-
te, e napfényként tündöklő lángelmékhez 
képest ? ! 

Eltörpült semmiségek ! ! ! — — — 

De lássuk a medvét is ! 
Vizsgáljuk csak meg, milyen is voH az 

a cápa, az a bizonyos terrorismus, mely Sima 
Ferene mandátumát elnyelte? . . . 

A heves vitákra okot szolgáló elkeresz-
telések évadját éljük. 

És óh, csodák csodája! — a kormány-
párt saját szülöttét, féltett kincsét, keblén 
dédelgetett magzatát mégis az ellenzék kar-
jaiba akarja dobni. 

De hiába! a nevelés le rí róla! 

Hermann Ottó éles megfigyelő képessége 
nélkül is tudja mindenki, hogy a kakuk más 
madár fészkébe rakja tojásait. 

A szabadelvű párt is ez egyszer a kakuk 
szerepére vállalkozott. 

E párt kortespolitikájában eddig is nem 
kis helyet vindikált magának a terrorizálás. 
Terrorismusának tojásait azonban ez alka-
lommal a Sima-párt fészkébe helyezte el fur-
fangja, hogy e párt lelkesedésének melege 
ébressze azokat életre. 

És hogy a kakukfiókok csakugyan ki is 
keltek s a fészekből ki is röpültek, — azt 
tagadni nem lehet. 

A kakukanya pedig folyton ott röpkö-
dött fölöttük s hálásan (?) kakukkolt, hogy a 
költés ily kitűnően sikerült. 

S hálája miben nyilvánult l 
Nem ismerte el a magáénak s megtagadta 

e még röpülni is alig tudó fiókokat s elke-
resztelte őket terrorizmusnak. 

Mea pace ! vegyük tehát mi is tudomásul 
s nevezzük mi is a kis kakukkokat terroriz-
musnak. 

De kérdeni: miből keltek ki ezek ? 
A vesztegetés, lélekkufárság, hivatalos 

hatalommal való visszaélésből, melyek a sza 
badalvü párt korteskedésének eszközei voltak, 
továbbá a rágalom és becsmérlésből, mellyel 
Simát uton-utfélen illették. 

Ez volt a terrorismus tojása, melyet 
bizony, — mi tagadás benue, — a Sima-
párt nem mondvacsinált lelkesedése kiköltött. 

És a petitiós sógorság óh, mégis mennyire 
elszörnyüközött, midőn drága fajzata ellene 
fordult, miért nem adta meg neki a köteles 
szülői tiszteletet, sőt, nem pirult saját gyer-
mekének fejére olvasni az anathémat, melynek 
ereiben pedig tulajdon vére csergedezett. 

De ne emeljünk ellenök vértagadási vá-
dat, mielőtt a kellő bizonyítékokat fel nem 
hozzuk. — — — — — — — 

Tömött bugyelláristól duzzadó zsebekkel 
szaladgáltak a kerületben a szélrózsa minden 
irányában a Lévai kortesek. Kopogós bank-
nóták jelezték utjókat, a merre jártak. A leg-
leplezetlenebb arcátlansággal ütötték meg a 
nagy dobot s licitáltak a választókra, mint 
zsidó a nyulbőrre. 

Hja! a korteseknek kötelességük min-
denben alkalmazkodni szeretett jelöltjük csa-
ládjának becses traditóílioz ! 

Már most, mondja meg bárki is : nem 
szökteti-e arcába az embernek a vért, a ki-
ben csak a nemesebben érző lélek egy pa-
rányi szikrája van, midőn látja, saját füleivel 
hallja ezl a gyalázatos alkut, formális árve-
rést a választó polgárokra ? 

Ki ne botránkoznék meg ezen ? kinek 
vére ne forrna föl. midőn egy lépést sem te-
het az ember ama szomorú tapasztalat nél-
kül, hogy nem meggyőződés küzd a meggyő-
ződés ellen, hanem a legkirivóbban űzött va-
lóságos lelki rabszolgakereskedéssel áll szem-
ben ? Csodálható-e tehát, hogy a kormány-
párt korteseire, kiknek összes argumentumát 
a tele tárca képezte, — ujjal mutattak ? Bá-
mulni lehet-e, ha az az iparos, kinek alig van 
betevő falatja, ha az a szegény földmivelő, 
ki napszámmal tengeti életét, megvetéssel 
beszélt azo ról, kik lelküket eladva, a vágó-
hidra vitték ? Ki ütközhetik meg, ha a pénz-
zel űzött korteskedés következtében létrejött 
elkeseredés néha hevesebb jelenetekben is 
nyilvánult' Ha fenyegetések törtek ki az aj-
kakon a „pecsovicsok" ellen, kiket csak a 
nyomorult pénzvágy, kapzsiság vitt a „szé-
gyen-párt" táborába ? Ki meri azt állítani, 
hogy ez, nevezzük bár terrorismusnak, — 
üldözendő ; s föltéve, hogy tisztán csak en-
nek hatása alatt jut a jelölt a mandátumhoz, 

az megsemmisítendő I ! 

De egyébként is érthetetlen, hogy ha 
csakugyan volt és oly nagy mértékben terro-
rismus, mint ahogy azt a petitió leirja, hát 
niiért nem csíptek meg csak egyet is in fla-
grautí l Miért nem táviratoztak rögtöu u bel-

ügyminiszternek, hogy csináljon rendet, mint 
ezt most Sima és társai tették l 

Ugv-e, féltek, hogy pellengérre lesz állítva 
a vesztegető kompánia, ha esetleg vizsgála-
tot rendelnek el ? 

Azért a dolog könnyebb végét fogták. A 
választások után, a kedélyek lecsillapultával, 
midőn a nép ismét visszatér rendes foglal-
kozásához, kezdtek a vakandmunkába ; mert 
ekkor már köuyebben ment a ráfogás, — 
messziről jött ember hazudhat annyit, a 
mennyi a bőrébe fér, — annál is inkább, 
mert jól tudták, hogy az a bírálóbizottság, 
mely előtt ez ügy tárgyalva lesz, nem annyira 
az állítások igazolását, mint inkább azok 
cáfolatát kívánja majd meg. 

De hogy lehet ilyenkor már cáfoló ta-
nuk után futkosni, — hogy azok egy előre 
jól betanított klikkel szembeszálljauak ] 

Az az egyszerű ember, ha a választások 
alkalmával lelkesedik is, s meggyőződésének 
nyíltabban mer kitejezést adni, mert talán 
többen vannak együtt, de midőn a korteske-
dés zaja lecsillapul s magára marad, dehogy 
van benne annyi bátorság, még ha nyíltan 
felszólítják is, hogy vallomást tegyen s ily-
kép folyton rettegnie kelljen attól, hogy szá-
raz kenyerét is a minta-közigazgatás merő 
bosszúból megkeresitse. 

Számításuk tehát bevágott s ravaszul 
mosolyogtak, midőn hire terjedt, hogy elle-
nük meg bünfenyito eljárás tétetik folyamatba 
a/, elkövetett vesztegetések miatt. - Elmúlt 
— úgymond a 30 nap: tehettek most 
már a mit akartok ! 

Kúriai bíráskodás! jöjjön el a te országod! 
Ezt legalább nem pártszempont és sze-

mélyes bosszú fogja ítéleteiben vezetni, s nem 
fog anatémát mondhatni a lelkesültségre, nevez-
zék azt bár terrorizmusnak, sőt ellenkezőleg 
csak dicsérőleg nyilatkozliatik arról, mint 
mely a haza gyermekeinek szivében az önzet-
len tiszta hazafiság érzelmét ápolja s dédel-
geti bennök a nemzet jogainak megvédésére 
irányuló, ha kell, önfeláldozásra is hajlandó 
nemes törekvést, hogy pénzért lelkét s ezzel 
összefort elvét, meggyőződését oda ne dobja 
a legelső vevőnek. 

Mert vájjon megfejthet len problémának 
mondható-e, ha megvetéssel s a végső határig 
felcsigázott elkeseredés következtében bizony 
többé kevésbé meggondolatlan fenyegetéssel 
is illetik azokat, kik a nemzet legszentebb 
jogaiért való harcban nem meggyőződésük 

¡érvényesítését tűzik ki célul, hanem pénzsóvár 
vágyaik kielégítéséi hajszolják? 

Legkevésbbé sem ? A megoldás igen egy-
szerű. 

A Mindenható büntetéssel fenyegeti azo-
kat, kik törvényeit átlépni merészlik, s őrök 
poklot ígér nekik jutalmul. A társadalom tör-
vényei is megszabják az egyéni szabadság 
korlátait s büntetést szabnak az azt átlépők 
fejére. 

Vájjon miért e sanclió? 
Elrettentésül, hogy a bün elkövetése meg-

akadályoztassák. 
Tehát az egyes egyedek, kikben az isteni 

és emberi törvények évszázadokon keresztül 
kifejlesztették a jog és igazság érzetét, 
megtagadják magukban ez érzetet és ne illes-
sék gúnnyal, ha kell, fenyegetéssel is azokat, 
kik minden szent s nemes érzelmet megta-
gadva lelküket, jobb meggyőződésüket is áruba 
bocsájtják ? 

A törvény félre nem érthető módon tiltja 
s bünteti a vesztegetést, midőn igy szól 

Az 1874. XXXIH-ik t.-c. %-ik szakasza : 
„Aki a választónak azon célból, hogy bizonyos 

jelöltre szavazzon vagy ne szavazzon,vagy a szavazástól 
tartózkodjék, pénzt, pénzértéket, vagy más előnyt 
ad vagy ígér: a választói jognak 3 évre felfüggesz-
tésével s 1000 írtig terjedő pénzbirsággal és fi hóna-
pig terjedhető fogsággal büntetendő. 

Ugyanazon büntetés alá esik az a választó is, 
ki a neki az ezen paragrafusban megjelölt célból fel-
ajánlott pénzt elfogadja/ 

. Ha tehát a törvény őrei, a közigazgatás 
organumai ennek megszegését elnézik, sőt 



elősegítik, nem áll-e érdekében a választóknak, 
— kikért tulajdonképen a törvény hozatott 
hogy ők őrködjenek a törvény intézkedéseinek 
betartása fölött s szükség esetében fenyege-
téssel is sújtsák az átlépőket, igy akadá-
lyozva meg az alkusz, kufár, kupecszellem 
terjedését. 

Hja! csakhogy a tápéi mandátum meg-
semmisítéséből az következik, hogy ellenkező-
leg becsülni, tisztelni kell azokat, kik pénzért 
mindenre képesek. 

Csodálom, hogy ráadásul még perbe nem 
fogják Sima párthiveit hatóság ellen elköve-
tett erőszak cimén, mert épp e törvény fölött 
őrködő hatóságot gúnyjával s humorával figyel-
meztetni merte a törvény durva megsér-
tésére ! 

Mert valljuk be őszintén : olyan világot 
élünk, hogy ha politikáról van szó, a törvény 
csak a polgárok elitélésére, de nem egyszers-
mind védelmére való. 

Elfelejtkezni méltóztatik arról a tisztelt 
szabadelvüpárt, hogy a midőn az érdeket 
tűzte ki politikájának vezérelvéül, hogy ami-
dőn az önhaszonlesést terjeszti az országban, 
hogy a húsos fazekak mellett megmaradhas-
son, ugyanakkor Ephialteseket nevel azokból, 
kik csak pénzért mennek a szavazó urnához 
annak a jelöltnek nevét kiejteni, kit saját 
szekerét tolni akar a törvényhozó testületbe 
becsempészni. 

S vájjon menthető-e azzal e bűn, mert 
az, hogy általánosan divik ? Vájjon tisztára 
mosható-e e szégyenfolt, mert az, hogy mint 
egykor Diogenes, fényes nappal is lámpával 
kell keresni a szabadelvüpártban azt az egy 
pár embert, ki a jobboldal érdekpolitikája 
által meghonosult eme rákfenének nem hódol ? 

Csak fájó, elkeseredett érzetet szülhet a 
hazáját önzetlenül szerető polgár keblében. 

Csak bánatos könnyeket csalhat szemébe, 
midőn visszatekintve egy ezredévre, lelki sze-
mei előtt elvonulnak a vad tusák és rettentő 
harcok, melyet e nemzet vivott kétségbeesett 
erőfeszítéssel hazájának megmentéseért s forró 
háláját siet leírni ezért a dicső ősök emléké-
nek szentelt aldozatával, ha látnia kell, mint 
rohannak az áldozati tűz melegében sütké-
rezni ez ősök lelküket csak garasokra becsülő 
törpe unokái s hallani véli a guuykacajt, mely 
a porladozó hamvak sírjából előtör, méltó 
visszhangként az arany borjút imádó utódok 
tettetett, szineskedő hosannáira. 

De hagyjuk abba e szomorú gondolato-
kat ! Csüggedésnek, kétségbeesésnek férfiún 
erőt venni nem szabad. — Mentő horgony-
ként ime előttünk csillog már a remény, 
hogy a mind-mind jobban ébredező hamisí-
tatlan nemzeti szellem egy jobb és szebb 
kort fog teremteni, amikor nem fogják ter-
rorizmusnak nevezni s üldözni az igazi lel-
kesedést, hanem ápolni s művelni, mint a 
legszebb hazafiúi erények termékeny talaját. 

Az igazi meggyőződés leigázásával fölül-
kerekedett érdekpolitika napjai megszámlál-
vák, kimúlását jelző lélekharang kötelét már 
fogják s habár látszatra fékvesztetten haladunk 
is ez érdekpolitikának fizetett, bérenc hírlap-
jai segélyével történő alázatos, szolgalelkü, 
mindenben parírozó s kapzsi közvélemény 
megteremtése felé, de azért nem lehet, nem 
szabad mezsze lenni már annak az időnek, 
a midőn alkotmányos szabadságunk napjának 
éltet adó melegét élveznünk ismét lehetsé-
ges lesz. 

De nem célja jelen soraimnak e remény 
jogosultságát alapos fejtegetés tárgyává tenni. 
Teszik ezt már régóta s tegyék ezután is, 
erre hivatottak elmék. Különben sem időm, 
sem terem nincs jelenleg arra, hogy csalfa 
lidércfény utáni futkosásoknak nevezett 
emez öuzetlen s kitartó törekvések jogosult-
ságát még én is támogassam. Azért vissza 
oda, honnan ez a kis incilsum természetsze-
rűleg kizökkentett. 

Tehát terrorizmus volt a titulus, mely-
nek alapján indították meg Sima mandátuma 
ellen a hajszát. 

S kérdem: melyik törekvés volt a man- lőztetni, melyek előidézésében csekélységemnek is 
dd.nm elnyerése J n ü tOzde,en.be» a Usz- W * ^ " t 
tessegesenb ? Azé a parte-e, mely oO s ú l é á é t^ 
frtjával vitte be a választókat darabszámra, \ kirívó impertinentia késztetett a téli válasz-
— mert i Lévai párt saját intelligens egyé- tások alkalmával arra, hogy a saját fegyvereikkel 
niségeinek nyilt bevallása szerint mindössze verjem le azokat, kiknek jelszava : az önzés érdek 
<; an irvi hat-m *7»va7tak le ielöltiükre nénz niindenek fölött! Ugyanaz a kialto igazsagtalanság, b-an, írva na u n , szavaztak íe jeioiijuKre pénz a e n _ h a z a f i e r e i b e n a v é r t p e z s g é s b e 
nélkül, ezek közül is egypár utóbb megsaj- h o 7 Z a k é s z t e t a r r a másodízben is, hogy föllebentsem 
nálta, hogy nem vette föl, — vagy az-e, a ieplet oly tényekről, melyeket többen tudtak, so-
mely e megvetendő manipulatiókat némileg kan többé-kevésbé gyanítottak, de a nyilvánosság 
ellensúlyozandó, törhetlen kitartásával a vesz- mindenkor semmi bizonyosról nem értesült. . , , . . .. . .„^„»ücn,, Ez volt az indító ok, mely velem a „Szentesi tegeteseket meghiúsítva, hozta ki g>oztesen ^ & ,y. ^ s z á m á b a n ' a / / 
Sima Ferencet? 

De különben ha 

Lap14 f. évi 78. számában azt az Ígéretet tétette, 
„hogy a nyilvánosság terén alkalomadtával világot 

a dolgok mélyére tekill- szándékozom vetni a tápéi kerületben legutóbb le-
tünk, okvetlenül kell, hogy ama meggyőző-
dést szerezzük magunknak, miszerint a nép-
humor, guny, satyra, életveszélyes fenyegeté-
seknek kikiáltott kapacitálás, mely a meggyő-
ződésüket áruba bocsájtott választók ellen 
megnyilatkozott s melynek a mandátumot 
megtámadok terrorizmus nevet voltak kegye-
sek adni, mindössze egypár, alig számbave-
hető választót tett annyira szemérmessé és 
nem megfélemlítetté, hogy a kínált „szégyen-
pizt" fölvegye, vagy a foglalót visszavigye, 
mert aki már kézhez kapta, az meg is szol-

folyt választásra, mely már eddig is, ugy látszik, 
méltó párja lesz a csongrádinak.44 

Az alkalom elérkezett, Sima Ferenc mandátu-
mát f. évi julius hó 15-én megsemisitették. A v á d -
lók , k i k n e k e l s ő s o r b a n v á d l o t t a k n a k 
k e Í1 e 11 v o l n a 1 e n n i ö k, már jó előre nyiltan 
hirdették győzelmüket. 

Én az utolsó perczig nem hittem abban ; ép 
ez okból, míg egyrészt nem tartottam szükségesnek, 
hogy a most elmondottakat a tárgyalás előtt közzé 
tegyem, másrészt nem óhajtottam, hogy helyzetemet 
Dorozsmán idő elolt tarthallanná tegyem 

Fájdalom, csalódnom kellett. 
Nem mertem volna még távolról sem gon-

gált érte, hűségesen leszavazván. E fajtából dőlni, hogy az Ég alatt még ilyen is történhetik, 
egyetlenegyet sem tudnak fölhozni, kit a Sima- É* megtörtént! Én sem akarom tehát igére-
part megakadályozott volna alkotmányos joga- tem « ^ h ^ ^ ^ ^ 
nak (í) gyakoilasaban. n e m fog0IIlt _ v a g y h a i g e n ? remélik, hogy egy 

Üres cini volt tehát a terrorizmus, mert csapással megsemmisíthetnek 
hiszen jól tudták, hogy Lévai urat az 50 Lassan páter a kereszttel! Számot vetettem 
frtos vásárlások következtében táborában be- magammal s nem féltem semmimet, ha a hazasze-

.. . . i i ü -w i ret t buzdít tettekre; s nem telek senkitől sem, a 
állott visszavonas buktatta meg s szilárdan j ó l á l e n e n kivQIf k i e l ő t t e g y k o r s z a m a d á s r a m e g . 
meg voltak győződve Sima megválasztatásá- tbgok jelenni, 
n k correct tisztaságáról. Egészen más volt Igen, mert nem személyes érdek, nem az ön-
az ok, mely őket a mandátum megsemmisi- z é s vezérel, mert hisz'Sima Ferenccel mindekkoráig 
tésére ingerelte egyetlen szót sem váltottam, hanem egyedül 

az igazság s hazám szeretetében gyökerező szent 
Sima Ferenc a Csongrád ni e - meggyőződés ösztönöz erre. 
• i i • . , n , , Ez lángol szivemben, s azért bátran oda me-g} ei elienzek leje. Azé az ellenzéké, mely r e k á l l n i b á r k i e l é ÍS| m e r t t u d o m f h o g y e k é t 

a corrumpált s országszerte hírhedtté vált érzelemtől áthatott külső és belső mindenkor ad az 
közigazgatáson, a hol csak üthetett, e m b e r n e k imponáló képességet azok előtt, kik eze megyei 

ütött egyet. Győzelme tehát vészkiáltásként 
visszhangzott e gyalazatos rendszert fönntar-
tók fülébe, mert jelentette e rendszernek az 
egyszerűbb polgárok által való elitélését is, 
s egyszersmind, hogy az egészségtelen, mias-
mákkal telített állapotok az ország szine előtt 
fognak szellőztetni, mi a megye vezérférfiaira 
esetleg nem valami kellemes helyzetet idéz-
het elő. 

Bármi áron is ki kell őt onnan dobatni — 
hangzott a jelszó, — s helyette egy, a me-
gyei rendszer nevelte férfiút szükséges felkül-
deni, ki már a rokoni köteléknek fogva is 
csak dicshymnusokat zengedezhet a minta 
vármegyéről! 

Ez volt az igazi ok, melyet még a laicus 
közönség is tudott. De sajnos, a nagyon is 
egyoldalú vizsgálat a nagyon is világos té-
nyeket ignorálta, s ez, valamint a személyes 
bosszú kielégítése a mandátumot érvényte-
lennek mondotta ki, s hogy beteljék a mérték, 
még ^000 írtban is elmarasztalták Simát. 

Elérték tehát, mit oly hőn óhajtottak. — 
A gyűlölt Sima kezéből ki lett csavarva a 
mandátum, az a fegyver, mely őket lesújt-
hatta volna. Lelkiismeretüket legkevésbbé sem 
háborgatta az a tudat, hogy az igazságot 
rutul arcul ütve, szerezték meg homlokukra a 
győzelem eme dicsteli (?) babérát. 

Pihenjenek nyugodtan, aludjanak édesen, 
míg el nem következik az a reggel, midőn 
Sima, kit, megöltnek hittek, ismét föl nem 
támad, hogy eggyel több okkal vonuljon be 
oda, honnan az ármány örökre ki 
akarta túrni! 

Sokáig haboztam, mig jelen nyilatkozat meg-
írására s nyilvánosság elé bocsájtására elhatároztam 
magamat. Neai akartam ugyanis oly tényeket szel-

ket csak ajkukon viselik, de szivök idegen attól! 
Azért megtettem volna e lépést még akkor is, 

ha Sima Ferenc az a férfiú volna, milyennek őt ha-
lálos ellenségei festik, melynek ellenkezőjér 1 már 
volt szerencsém meggyőződni. Mert itt nem sze-
mélyekről van szó, hanem az igazságról. 

Ep, azért tegyenek velem bármit, üldözzenek 
éltem fogytáig, de azért a nyugodt öntudatot soha 
el nem tudják rabolni tőlem, hogy kötelességemnek 
egy igaz ügy megvédésében, talán önmagamat fel-
áldozva is, eleget tettem. 

A nyilt, leplezetlen igazság legyen védőm abban 
a harcban, melyben, lehet, hogy elesem, lehet, hogy 
eltipornak, de a cél, melyért önzetlenül küzdöttem, 
visszhang nélkül nem fog maradni. 

Értem, tudom azt az izgalmat, melylyel sorai 
inat kommentálni fogják ; azt az ellenszenvet, mit a 
tisztelt urak irántam érezni fognak azért, mert ama 
megbocsájthatlan bűnt követtem el, hogy rajtuk, a 
lélekkufárokon, saját fegyverükkel arattam diadalt a 
választások alkalmával és ezt most a nyilvánosság 
terén is szemükbe merem vágni. 

De én m ndezzel édes-keveset törődöm. 
Nyilatkozatomért nyugotan várom a követ-

kezményeket, mert hogy ellenem minden k övet meg-
mozdítanak. arról meg vagyok győződve, különösen 
pedig most, midőn a nemezis kezdi már őket utóiérni 
s eszeveszet őrült futkosások után sem tudnak jelöl-
tet fogni, ki azzal a Simával merje fölvenni a har-
cot, kiről azt állították, hogy csak a legerőszakosabb 
terrorismus juttatta be a parlamentbe. 

Nem nyilt elismerése-e ez a tény annak, hogy 
Simának első izben is a lelkesedéssel teli népakarat 
adta kezébe a mandátumot ? 

De nem akarok elébe vágni az eseményeknek! 

A mandátum megsemmisítése után a Sima-párt 
ismét szervezkedni kezdett, erősebben és hatalmasab-
ban, mint az első választáskor; mert most már 
azok is hozzá csatlakoztak, kik azelőtt Lévaira sza-
vaztak. — rájővén arra a kiáltó igazságtalanságra, 
melynek Sima áldozatává lett. 

Ily erős, hatalmas párttal szemben a csekély 
számú szabadelvűek — miként tervezték — csak 
ugy remélhetének győzelemhez juthatni, ha 

1. az ellenzéket két pártra oszlatni sikerül, 
— s egy függetlenségi 48-as jelöltet kerestek. 

2. Ha a kormánypárt oly jelöltet állit, ki föl-
lépése, ismeretsége, összeköttetése, esetleg hivatalos 
minőségével is jobban tudhat imponálni, mint Lévai, 
kinek egész egyénisége, mint jelöltté, inkább nevetsé-
ges és többé-kevésbé sajnálatra méltó. 

Az első nem vágott be, noha nem kevesebb, 
mint 4 jelöltet emlegettek, Herinan Ottó, Kulinyi Zsig* 
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mond, Miilek Lajos és Csatár Zsigmond szemé- j 
lyében. 

A második már jobban, amennyiben megnyer-
ték Kelemen Bélát, a tiszáninneni járás főszolgabíróját, 
kit a megyepárt eddig is megtett volna már minden-
nek, még alispánnak ist s mikor ettől elesett, főjegy-
zőnek is. 

Hja! fiatal is, szép is, kifogástalan gentleman 
elsőrangú négyes rendező, kitűnő, kedvre deritő ka-
caju, mulattató, párját ritkító jóbarát; — kinek csak 
az a baja, hogy mindig akkor nem szokott otthon 
lenni, a mikor legnagyobb szükség van rá; uti exem-
plum docet: dorozsmai kántorválasztás, a közbirtokok 
felosztásának tárgyában összejött zajos gyűlések stb. 

Igen, csakhogy az volt a dolog bibéje, hogy a 
szabadelvűpártnak — ha lehet így nevezni azt a 
részt, mely a választásoknál nem az elvet, hanem 
az anyagi hasznot, mely ebből reájuk háramlik, tartja 
egyedül szem előtt, — egy töredéke nem volt meg-
elégedve Kelemennel, mert miként nyíltan és őszin-
tén bevallák, kevés volt a pénzbeli kilátás, s ismét 
Léváihoz fordultak, őt kérvén fel a jelöltség elfoga-
dására. 

S az a Lévai, ki a mult választáskor a legal-
jasabb módon űzött vesztegetés következtében hatvan-
ezer forintot eldobált, kit uton-ut félen ugy tekintettek 
a saját pártjabeli emberek is, mint a ki nem magát, 
hanem pénzes zsákját akarja megválasztatni, kinek 
eszeveszett költekezését kivétel nélkül megmosolyogta, 
az a Lévai a jelöltséget újra - elfogadta, kijelent-
vén, — ha hinni lehet korteseinek, — hogy száz 
e z r e t ismét megereszt a mandátumért. 

A hivatalos jelölt minőségét a központnál ki-
eszközölve, Kelement visszalépésre kényszer tve, a 
választási költségvetést is elkészítette, mely 58 ezer 
000 írtról szólt. 

A terv ugyanis az volt, hogy miután lehetetlen 
oly óriási ősszegeket adni az egyes választóknak, mi-
szerint Lévaira szavazzanak, a rendes, fejenkénti 50 
frton kívül még 30 frtot annak a Sima pártiak közül 
azoknak, kik a választás alkalmával otthon marad-
nak ; ugy kalkulálva, hogy mivel a termés nem 
ütött be oly jól, mint a hogy a szegény nép remélte, 
a pénz igen kapós lesz, s e mellett az illetők elveik 
ellen sem fognak cselekedni. 

Az ilykép már előre kieszelt bűnös machinati-
óknak tulajdonképen a visszalépő Kelemen által köz-
zétett nyílt levél állta útját. 

A sértett hiúság és ambitió szelleme kisért e 
sorokban 

S ez nagyon rossz tanácsadója volt Kelemen 
urnák. 

A ki a sorok között tud olvasni, láthatja, mi 
szerint nagyon közel állott már Kelemen ur ahhoz, 
hogy nyilt vallomást tegyen a téli választások alkal-
mával történt s jellemezhetlen nyíltsággal űzött 
vesztegetéseket illetőleg, midőn igy szól: . . . . küzd-
jenek önök is a zászlóért, melyet most már Lévai 
József ur a s a j á t e r e j é v e l (t. i. pénzével) és 
befolyásával, (értsd Lévai Henrik ő méltóságát a fő-
rendiházi tagot) vesz kezébe, és ha k e 1 1 e t 1 e n ü 1 
is (alián! tehát már maguk is irtóznak !) támogassák 
az ő megválasztatását — p á r t s z e m p o n t b ó l . 
(Ez utóbihoz, azt hiszem, nem kell már commentár!) 

Idevonatkozóing egy megtörtént anekdota jut 
eszembe, mely nemrég a kaszinóban is a beszéd 
tárgyat képezte. 

Midőn a dorozsmai árucikk-atyafiak megtudták, 
hogy uj választás lesz, valami Simon nevezetű kortes-
korcsmáros beállított a gyógyszertárba s közte, va-
lamint a gyógyszerész között a következő párbeszéd 
fejlődött ki: 

— Hát csakugyan lesz választás ? 
— Lesz hát, Simon gazda ! 
— Oszt' ugy-e, megint az a Lévai gyün ki ? 
— Nem a', annak már elfogyott a pénze. 
— Hehe ! — mosolygott ravaszul az ipse, —• 

nem lehet a' ! Van ott több is, ahonnan a múltkor 
gyütt! — Tudja, mit, ifíur ! tö. kéne léptet yi a 
Lévai nagybátyját. — Hej ! akkor lenne még csak 
a világ ! . . . 

(Denique speculatiónak nem is valami rossz 
volt, a mult választás ize, ugy látszik, még a szá-
jában volt; azért áhítozott most már jobb falat 
után. 

E levél megtette hatását. A már-már kinyílt 
pénztárca egyszerre becsukódott s a ravasz kaján -
ság, mely az előtt a pénzéit reszkető kortesek sze-
mében felvillant, hirtelen kialudt, mert . . . Lévai 
is visszalépett. 

Volt ismét levertség, nem is kiesi, — a pará-
nyi, de megyetámogatott szabadelvűpártban. 

„Irtózatos! fogjunk jelöltet, ha kötéllel is. Be 
Szegedre ! Pálffy Viktorhoz, a tanácsnokhoz." 

— „Köszönöm uraim a szívességet, de nem 
kérek belőle. Mikor kínálkoztam, s bírtam még Palla-
vicini támogatását és bíztam a párt segélyében is, 
— nem kellettem. Most anyagi és szellemi támoga-
tás nélkül, egyedül csak önökre támaszkodva, a 
választásba bele menni nem óhajtok.44 

Ezek voltak körülbelül szavai, melyeket a már-
már éljenezni készülő főkolomposokhoz intézett. 

Tehát még ez is ! Ugy látszik, e vidéken már 
mindenki ismer bennünket. Fogjunk tehát eszkimót 
másutt, hová talán hírünk még nem jutott el ? 

Egybe lett h va az az ominozus jelölő gyűlés, 
melyet julius 23-ától blamage, blamage után ér. 

Most már nem kisebb egyénekről volt szó, 
mint báró Fehérváry Géza, honvédelmi miniszter. 

Miután azonban ez absurdumról végre egypár 
józanabb az ábrándokra nagyon is hajlandó elemet • 
meggyőzte, végre nagy nehezen (Jaján Ödönben 
állapodott meg. 

Hiába! változnak az állapotok. 
Kezdetben eszkimók vadásztak a fókára, most 

ni 'g a fóka vadászik az eszkimókra. 
Notoríus lett már ez a hírhedt vármegye ke-

nyerén élősködő, vagy protektiójába bizó tápéi sza-
badelvű párt. Az osztó igazság karja kezd már a 
vállaira nehezedni. 

De azért ne képzeljék ám, hogy a Sima-párt, 
mely nevetséges kapkodásukat élvezettel szemléli 
majd teljesen elbizakodik. — Ne reméljék, hogy ez 
elbizakodás révén, őket hirtelen meglepve, az utolsó 
s döntő pillanatban szorítják le a küzdtérről! 

Nem ! 
Ismeri már ez a párt nagyon jól az ő embe-

reit. Tudja, hogy azok esetleg képesek lesznek még 
a legvakmerőbb lépésre is, csakhogy a gyászmagyar-
kák szégyenbélyegét homlokukról levakarják, s meg 
van szilárdan győződve arról, hogy a végsőig küz-
denek majd jelöltje ellen, csakhogy egyhangúlag ne 
válasszák meg. 

Ne búsuljanak! Sima éberül fog őrködni, hogy 
a mikor ellene a hivatalos hatalom az egész vonalon 
mozgósítva van. program ni beszédeit szuronyos fedezet 
alatt kényszerül megtartani, a hatósági küldötteknek 
egyenes utasításai lévén még a keretet is megszabn , 
— ugyanakkor ő is résen lévén, a legcsekélyebb 
alattomos kísérletet is meghiúsítson, bármily körülte-
kintőleg s óvatosan járjanak is el ő kegyelmeik. 

Ép azért fektessen bele bárki is a választásba 
egy milliót, használják fel bár a hivatalos hatalom-
mal való visszaélések egész raját, mozgósítsanak bár 
egy hadosztály csendőrséget, ha csak Sima pártjának 
választóit halomra nem lövetik, az győzni fog, győzni 
kell, mert habár az igazságot egy időre el is nyom-
hatja a hatalom, de végleg el nem temetheti, mert 
az még a sírból is ki fog kiáltani s érvényesítését 
követendi. 

* * 
* 

A „Szentes Lap44 f. évi 7i. számában egy cikk 
jelent meg ily címmel: „Csak őt ne". E cikk egyik 
pa susa velem is foglalkozik. 

Íme: 

„A dorozsmai bíró, ki ráadásul nem is szava-
zott Sima Ferencre, maga, okmányílag hivatalosan 
jelenti ki, hogy : tudtával Sima Ferenc pártja ré-
széről semmiféle terrorizmus nem volt: de azt tudja, 
hogy csúfabb vesztegetés és botrányosabb telekvá-
sárlás még soha nem volt ebben a kerületben ; mert 
neki egy Lévai kortes, kí ráadásul do ozsmai katli. 
káplán, tanuk előtt azt mondta, hogy : ő maga 500J 
forintot osztott ki a Lévai-pártiak közt, kik addig 
meg se mozdultak, mig fejenként meg nem kapták 
az 50—50 frtot.* 

IJgyan-e lap 78. számában erre vonatkozólag 
megjelent nyilatkozatom, mely gy hangzik ; 

Tisztelt szerkesztőség! 
Csak későn jutottam tudomására annak, hogy 

a „Szentesi Lap44 f. évi 74. számában megjelent 
„Csak őt ne!" cirnü cikkében azzal a meg epő hír-
rel kedveskedik, hogy az idei téli képviselő válasz-
táskor csekélységem 

1. a Lévai-párt t'őkorteseinek egyike volt, 
és mint ilyen, 5000 frtot osztottam ki saját 

kezűleg 50 írtjával 100 választónak. 
E valóban tetszetősen megfogalmazott vád, bár-

mennyire igyekezett is annak a t. cikkíró u r a való-
színűség jellegét kölcsönözni s reá különös súlyt fek-
tetni, a valónak simpliciter nem felel meg, épp azért 
ez ellen védekezni, vagy alóla mosakodni egyáltalá-
ban nincs szándékom ; annyit azonban előre is ki-
jelentek, hogy a nyilvánosság terén alkalomadtával 
világot szándékozom vetni a tápéi kerületben leg-
utóbb lefolyt választásra, mely már eddig is, ugy 
látszik, méltó párja lesz a csongrádinak. 

Ezzel tartozom első sorban nem önmagamnak, 
hanem az igazságnak, melynek mindenkor hirdetője 
voltam és akarok is lenni. 

Kelt Kiskun-Dorozsmán, 1892. julius 1, 

E nyilatkozatomat akkortájban nagyon külön-
böző érzelmekkel fogadták. A Sima-párt a valót 
még csak gyanítva, kétkedve tekintett reám ; a sza-
badelvű párt pedig a benne foglalt Ígérettől meg-
rettenve, seregestül küldte reám nemcsak a ka paci-
tálókat, hanem a fenyegetések özönét is. 

Ezekkel hamar végeztem ; azoknak jelen so-
raim adják meg nem jól értett szavaimra a még 
hiányzó felvilágosításokat. 

Vegyék tehát az elmondottak alapján tudo-
másul : 

1) Hogy én csakugyan nem voltam Lévaista 
főkortes, — habár látszatra annak ítélhettek, — ha-

| nem a Lévai főmegbuktatója. 
Ezt természetesen, a kulisszák mögé nem lé-

vén alkalmuk betekinteni s én magam is, rá sem 
merve gondolni, hogy Sima mandátumát megtá-
madják. a csak kevesek által tudott manővert nem 
akartam szélnek ereszteni — ezáltal csak magam-
nak okozva kellemetlenségeket mindaddig, mig 
annak szükségét nem láttam. 

2) Az 5000 forintnak s a j á t k e z ű kiosztása 
.a valónak simpliciter nem felel meg*, nem pedig 
azért, mint ezt most már megsúghatom, mert ha-
bár én voltam ez összegnek kieszközlője, vagy ha 
tetszik : kierőszakolója, sőt annak kiosztásán is jelen 
valék, de azért magát a kiosztást nem én, hanem 
egy N o v á k-p á r t i intelligens főkortes végezte, ki 
az egyes csoportvezetőktől nyugtákat is vett, me 
lyekkel Lévai urnák beszámolt. 

Hogy pedig a szadadelvüpárti korifeusoknak 
se legyen ellenem kifogásuk s ne foghassa rám már 
nagyon is köznapiassá vált rágalmazó taktikájuk 
azt, hogy a Sima-párt tudj' Isten mivel csalogatott 
magához, kiindulva abból, hogy ha nem is vagyok 
kormánypárti, de 4S-as elveket sem vallok, hanem 
a nemzeti párt álláspontját ismerem egyedül helyes-
nek, — van szerencsém ismételve figyelmükbe aján-
lani a fönneb is olvasható vezércikk-passust, mely ta-
lán még saját becses interpretátiójuk szerint sincs 
ugy megfogalmazva, hogy valami túlságosan kecseg-
tető csalétket képezzen. 

A Sima-párt befolyásától teljesen önállóan és 
függetlenül léptem az igazság érdekében sorompóba, 
melyet megtettem volna akkor is, ha nem Simáról, 
de bárki másról lett volna szó. 

S azért nem is, az egyébként tisztelt jobboldali 
érzelmű uraktól, vagy szolgálatukban álló hírlapjaik-
tól várom az ítéletet, hanem a pártatlan és igaz-
zágos közvéleménytől, melyet egyedül tartok hivatott-
nak arra, hogy eljárásom fölött is kri'ikát gyakoroljon. 

Végül még valamit. 
A mitől tartottam, de amit vártam, csakugyan 

bekövetkezett. 
Sokkal előbb, mintsem gondoltam. 
I)r. Schuszter Konstantin váci megyéspüspök 

ő excellentiája, Dorozsmáról Nagy-Kátára disponálni 
méltóztatott. 

Nagyon természetes, hogy ez intézkedésnek po-
litikai háttere van. 

A dispositió maga nem bánt, mert hiszen en-
nek a segédlelkész minden percben ki van téve, de 
bánt s fáj az, hogy meggyőződésem, és ebből kifolyó 
nyilt őszinteségem üldözését látom benne ki fejtve 

Egyelőre e jogosan büntetésnek tekinthető in-
tézkedést tudomásul véve, feltétlen kötelességemnek 
ismerem — engedelmeskedni ; kijelentem azonban, 
hogy mint honpolgár, politikai meggyőződésemért 
ily u t ó n martyr lenni nem akarok, s ha ő excel-
lentiája jelen nyilatkozatomért ellenem szigorúbb 
eljárást venne foganatba, esetleg Bajcsy sorsára jut* 
tatna, ám jó, megteheti, — misem könnyebb mint* 
egy szegény, védtelen káplánt eltipornia, — de ak-
kor is tudni fogom kötelességemet, hogy megvédjem 
alkotmányadta jogaimat még az esetben is, ha ezért 
talán a koldusbot jutna osztályrészemül, mert nem 
hihetem, hogy e szép s a szabadságért mindenkor 
lelkesülő hazában ne találna részvétre az Isten egy 
méltatlan szolgája, mert politikai meggyőződésének 
nyíltan is kifejezést mert adni. 

Dixi et salvavi animam meam ! 

Kelt Dorozsmán, 189:2. augusztus hó 7-én. 

Petrócy József, 
vácegyházmegyei áldozár, segédlelkész • 

Petrócy József, 
segédlelkész. 
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