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M eg je len  m inden szerdán  és szom baton este
Kéziratokat viasza nem adunk 
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párbaj-véDelem .
Szirmay István dr. ügyvéd in

hoz volna egy szavam abból az 
alkalomból, hogy ő a Zemplén 
133-ik számában védelmébe vette 
a párbajozást.

Előre is kijelentem, hogy én 
most nem szándékszom a párba j - 
ellenes felfogás érveit elősorolni. 
Nem akarok vizet hordani a Du
nába. Arra a hálás leiadatra se 
vállalkozom, hogy annak az eszme 
menetnek lecáfolásába bocsátkoz
zam, melylyel Szirmay ur a fent 
jelzett vezércikkben megírta saját 
felfogása szerint a párbajozas 
apotheozisát. Hiszen ő egy szűkre 
szabott közlemény keretében úgy 
sem engedné magát csökönyös 
meggyőződésétől eltérittetni. De 
meg aztán egészen közömbös 
rám nézve — e percben lega
lább — hogy akár Szirmay úr 
akár bárki fia hive-é az ősidők 
eme ránk súlyosodó állatias örök
ségének, vagy pedig ellensége.

Más tehát az ok és más a cél. 
a mely engem felszólalásra késztet.

Szirmay úr okos ember, komoly 
férfi, ügyes tollú iró. Felelős 
szerkesztője egy hírlapnak Ezek 
a körülmények, hozzájuk véve 
még Szirmay úrnak széles körben 
ismert voltát, súlyt adnak mind
annak, a mit mond, mindannak 
a mit ir. Nekem most az Íróval 
van dolgom. Kérdem hát a Zemp 
lénnek felelős szerkesztőjétől: 
tudatában van-é annak az er
kölcsi felelősségnek, melylyel cik- 
Keiért — nem mondom a bíró
ság előtt — de saját lelkiismere
tének tartozik? Tudja-é Szirmay 
úr, hogy a párbajozás érdekében 
nagy ügyességgel megirt közle
ménye sokakat megtéveszt? Gon- 
dolt-é arra, hogy a társadalom 
művelődése ellen kétszeresen vét
kezik az, aki a helyteleneknek 
ítélt pogánykori maradványokat 
nem csak tettel gyakorolja, ha
nem pennával is védi?

Menjünk sorjába. Azt mondot
tam, hogy Szirmay úr okos em
ber. Mint ilyennek tudnia kell, 
hogy a becsület-foltozgató haszon
talan duellálás mindenkor átka volt 
a társadalmi élet harmóniájának. 
Már pedig a mi átok gyanánt ne
hezedik a közéletre, azt nem sza
bad tetszetős cikkek keretében 
még tüzesebbre szítani. Szirmay 
úr komoly ember. Mint ilyen jól j 
tudhatná, hogy a bennünk gyö
kerező s ki-ki törni vágyó emberi 
gyarlóságokat inkább rejteni tar
tozunk, nem pedig dédelgetni.

Ilyen gyarlóság a megbocsá
tani nem tudó, a bosszúra szom
jazó harag. Ilyen gyarlóság, ily

állatias ösztön ennek a haragnak 
kitörése is, a mely aztán hogy 1 
korcsmái verekedésben, pofoz-1 
kodásban avagy mű párbajozásban 
nyilvánul-é, az most előttem mind 

! egy. Az a fődolog, hogy erkölcsi; 
eltévelyedéseknek ne csináljunk 
propagandát, mert ezt sok min
den más egyében kivűl a komoly 
gondolkozás is tiltja.

Szirmay úr ügyes tollú iró. 
'Gondolatait tetszetős formában; 
és hóditó logikával tudja p i pírra 
vetni. A milyen olvasottsága, elő
adási képessége és ügyvédi ta
pasztalata neki van, azzal talán 
még oly felfogás számára is tudna 
híveket szerezni, amely felfogás
sal saját meggyőződése esetleg 
ellentétben volna Ne tessék fél - 
reérteni Nem sérteni, nem gya
núsítani, hanem dicsérni akarok. 
Nos tehát ha én Szirmay urra 
akárcsak egy körömfeketényi pici | 
kis befolyást is gyakorolhatnék, 
úgy éppen azért, mert ő oly szé
pen tud írni, kérve kérném, ne 
használja tollát oly áldatlan té -1 
mák védelmezésére, melyekből a 
luimánosan gondolkodó társada 
lom úgy is csak keserűséget 
merit.

Tetszik tudni, nem mindenki 
| gondolkodik önállóan. Sokan, na
igyon sokan a hirlapokból merí
tik azt a tudást, mely szakkép
zettségük körén kivűl esik. Ilye
nek között akadnak aztán nem 
csekély számmal, kik úgy veszik j 
a cikkeket, ahogy azokat kap
ják. Kész a pecsenye, tehát meg- j 
eszem, — mondja az egyik. Igazi 
dolog ez vagy amaz, mert hisz! 
nyomtatásban látom, — mondja 
a másik. Vajmi kevesen tudnak 
egyes cikkek mélyére hatni. Hi
szen a mi rohanva haladó társa- 
dalműnk úgy sem ér rá gondol
kodni, hanem fölületes könnyel
műséggel engedi magát beleső j 
dortatni a közvéleménynek abba! 
a Prokrus tes-ágyába, melyet az j 

[újságszerkesztő irodákban gyár
tanak.

Ha pedig akadt olyan fölűle- 
i tes gondolkodó, a ki Szirmay úr 
cikkének elolvasása után híve le tt!

! vagy hive maradt a párbaj ozás 
mániájának, az olyannak megté*

I velyedéseért már csak azért is 
felelős Szirmay úr, mert ilyenfor
mán ellentétbe hozta az illetőt 
az Igazi a mesterkéletlen közve- 
le meny nyel.

Nem én bizonyitom, hanem a 
• legújabb idők mozgalmai állanak 
mellettem, a mikor azt mondom,

(hogy századunk igazi közvéleménye 
ellenzi a párbajozást. Természe
tes dolog, hogy a midőn a köz
véleményre hivatkozom, el- kell 
tekintenem a krakélereskedő ura

csoktól, a középkori lovagok után 
áhítozó bakfisoktól és a verekedni 
szerető jogász-gyerekektől. Igazi 
közvélemény úgy is csak a ko
molyabbak táborában található. 
Sőt éppen azok a komoly férfiak, 
a kik egyszer-másszor kénytele
nek valának belekeveredni valami 
tragikomikus párbaj-históriába, ép
pen az ilyenek bizonyíthatnák 
nagy alapossággal, hogy az úri 
szokások között talán nincs is 
haszontalanabb mint a duellálás.

Elemi erővel tör elő a párbaj- 
ellenes mozgalom. Látja, érzi, 
tudja ezt Szirmay úr is. Minek 
gördít hát akadályt ez üdvös, ez 
emberséges áramlat elé? Azért 
mert ő helyesli .a párbajt? Jól 
van hát helyeselje. Nem bánom, 
verekedjék, ha kedve tartja. De 
ne helycseltessen másokkal is oly 
felfogást, amel>re a higgadt ész 
úgysem talál elfogadható argumen
tumot, s a mely úgyis csak gyászos 
bizonyítéka annak, hogy sokszor 
a vér lesz úrrá felettünk, nem 
pedig az értelem.

Mondom az tökéletesen mind
egy a kérdés meritumára nézve, 
hogy Szirmay ur párbajozik-e vagy 
sem. Talán az se nagy veszede
lem, ha társalgás közben, mint 
magán ember védi a saját felfo
gását. Itt csak az a baj — én 
szerintem — hogy Szirmay úr 
szerkesztői mivoltában Írásban 
kél harcra a párbaj mánia 
érdeke mellett. Ezt kifogásolom 
én s ez az, a mit nem tudnék 
magamnak megengedni, ha fele
lős szellemi vezetője volnék egy 
lapnak.

Szirmay úr tud ideális ember 
is lenni. Ő megérti, ha azt mon
dom, hogy a felelősség terén 
eszményi magaslatok is vannak. 
Ilyen az erkölcsi felelősség, tekin
tettel arra a publikumra, melynek 
gondolkodását pennákkal irányít
juk.

Szirmay ur korrekt ember. En 
őt egész férfiúnak ismerem, ki fél 
munkát nem vállal s nem is ki
van adni Nos. ha ő állott egy 
lapnak az élére, mutassa meg 
azt, hogy rátermettsége semmi 
olyast nem túr annál a lapnál, a 
mi ellen a gyöngédebb lelkiisme- 
retűek kifogást tehetnének.

Hony sóit qui mai y pense!
Nobody.

M é r l e g  é s  t a n u l s á g .

'Pisztelt laptársunkban a Zemplén
ben Sz. 1. szellemesen és rendkívül 
ügyesen bizonyítja be a pénteki 
képviselőtestületi választás adatai
ból, hogy az a függetlenségi pártra 
nézve óriási vereség volt és ez azl 
mutatja, hogy a kormánypártnak

L a p u n k  *4- o lc ltv l.

van erősebb és állandóbb talaja Uj- 
helyben.

Sz. /. zsenialitásában gyönyörködni 
még akkor is nagy élvezet nekünk 
hogy ha rossz ügyet szolgál evvel a 
nagy zsenialitásával és hamis dol
got akar igaznak bizonyítani. Való
ban érdekes és tanulmányozásra 
méltó az a meglepő ügyvédi rabu- 
lisztika. amelylyel Sz. /. ki tudja 
mutatni, hogy Ki több mint 17, 
hogy a kissebbség többség, és hogy 
a vereség fényes diadal.

Azt mondja, hogy mi gőgös ön- 
hitségünkben biztosra vettük egész 
lisztünk teljes diadalát, és igy tulaj- 
donképen nagyot buktunk, mikor 
ennek a lisztának csak a fele jött be.

llát nagyon téved Sz. /. ha ezt 
hiszi felőlünk. Tudjuk mi jól. hogy 
l T j hely közönségének túlnyomó 
többsége függetlenségi érzelmű. De 
keservesen tapasztaltuk már régeb
ben és több Ízben, hogy a kortes
kedő városi tisztviselők, meg a 
Sc/neeiger lgnáeok és Ruttkai Mó
ricok, akiknek a polgárság egyik
másik része felett jelentékeny ha
talom van a kezükben, milyen óriási 
pressiót tudnak gyakorolni a válasz
tók lulkiismeretére. és számolva öv
vel a pressióval. még azt se mer
tük remélni, hogy a közönséget be
hálózó ezernyi érdekszálakat kezük
ben tartó és a lelkiismereti szabad
ságot egyáltalában nem respektáló 
hatalmasokkal szemben olyan ered
ményt tudjunk elérni, mint a mi
lyent elértünk.

Nem is azért utasítottuk mi vissza 
az 50 percentes paktum ajánlatot, 
mintha azt hittük volna, hogy a 
paktum nélkül többet behozhatunk a 
jelöltjeink közül, hanem abból a 
mindig hangoztatott elvi szempont
ból. hogy minden paktumot erkölcs
telenségnek tartunk, és hogy töb
bet ér nekünk, ha saját erőnkből és 
a nép akaratából öten bejuthatunk 
a képviselőtestületbe, mintha a kor
mánypárt kegyelméből harminc he
lyet is kapnánk ott.

Nem hisszük, hogy Sz. /, akinek 
olyan egészséges az alkotmányos 
érzése és alkotmányos felfogása, le
tagadná ennek az erkölcsi tételnek 
az igazságát.

Ha a szavazatok számarányát vesz- 
sziik. akkor a mi pártunk jelöltjei
nek átlagos szavazata volt:

az első kerületben . , . 240 
a második kerületben . . 140
a harmadik kerületben 180 

összesen tehát oöÓ
mig a kormánypárti átlagos szava
zat volt :

az első kerületben . . . 130 
a második kerületben . . 1(30
a harmadik kerületben 170 

Összesen 4(30
Kétségtelen, hogy a pártok ará

nyát nem a behozott jelöltek száma 
mutatja, mert hiszen pl. az első ke
rület szavazóinak a száma 5 száza
lékkal több, mint a második kerü
leté. világos tehát, hogy a mi első 
kerületbőli győzelmünk sokkal több 
szavazó polgár függetlenségi érzel
mét bizonyítja, mint amennyi kor
mánypárti érzelmű szavazóról tesz 
tanúságot a kormánypárt második 
kerületbeli győzelme. A pártok ere
jének igazi arányát tehát nem is az 
’a 17 : Ki. liánéin a fent kimutatott
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