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Mi történi 
a / e k e l e s s é l l gaszáaKör 

Kösgyülésén 
"Dr. viiéx Sfivoy Kálmán nyilatkoxaía as el lene emeli 

domasséHi vádlakról 

(A Délmagvarország munkatársától .) A sze-
gedi tanyavilágban nagy feltűnést és érdek-
lődést keltett a „Tanyai Újság" legutóbbi szá-
mában megjelent cikk, amely a Szeged-Doma-
széki Gazdasági Kör mu l l vasárnapi közgyű-
léséről számol be. A közgyűlésen felszólalt 
K i 5 p é t e r Pál , köri elnök és elmondotta, 
hogy dr. vitéz S h v o y Ká lmán országgyűlési 
képviselő Fe.keteszélen egy gyűlésen kijelen-
telte, hogy Domaszék az ő számára megszűnt 
létezni és többé Domaszék ügyeivel nem tö-
rődik. Kispéter Pál szerint Shvoy Ká lmán po-
litikai okokból ragadtatta cl magát erre a ki-
jelentésre, mert a domaszékiek a paprikaszövet-
sági választások során Korom ellen, az ellen-
listára szavaztak. A domaszékiek — hangoz-
tatta az elnök — a fenyegetések ellenére sem 
haj landók parancsuralomnak engedelmeskedni 
¿s nem félnek ettől a fenyegetéstől. Elmondot-
ta az elnök, hogy a Nep választmányi ülése 
után is megismételte Shvoy Ká lmán ezt a ki-
jelentését, amiért is felkereste a képviselőt a 
lakásán. Az elnök elpanaszolta, hogy a kép-
viselő nem ugy fogadta őt, m in i egy tekinté-
lyes gazdakör elnökét fogadni kellene, úgy-
szólván csak az ajtóközhői szó]} ki neki, hogy 
nem törődik Domaszékkel és ha ma id valami 
kívánságuk van, menjenek azzal máshoz. Az 
elnök felszólalása után a gyűlés elhatározta, 
hogy addig nem nyugszik. amíg elégtételt 
nem szerez Shvoy Kálmántó l a megbántott 
gazdakörnek. Balla Imre, a Belső-Domaszéki 
uazdakör csatlakozását jelentette be a hatá-
rozathoz. A gyűlés végül utasította Kispéter 
elnököt, hogy a Ne.p körzeti elnökségéről azon-
nal mond ion lc, lépjen ki a Szegedi Gazdasá-
gi Egyesületből, mert Shvoy Ká lmán ott dísz-
elnök . . . 

Az ügv elég nagv horderejű, azért szüksé-
gednek láttuk tisztázni. Mindenek előtt Shvoy 
Ká lmánhoz fordultunk. 

Olvasta-e Nagv méltóságod, kérdeztük, a 
„Tsnyal Újság" legutóbbi számában a Doma-
széki Gazdakör gyűléséről közölt tudósítást és 
van-e valami megjegyzése? 

— Felhívták figyelmemet erre a cikkre —• 
hangz.ott a válasz. Elvem azonban, hogv nem 
reagálok az újságcikkekre, ezzel sem foglal-
koznék, ha az nem foglalná magában a 
valótlanságok sorozatát. Nem kételkedem ab-
ban, hogy a gvülés tényleg ugv folyt le, ahogy 
le van írva. A valótlanságokat nem is abban 
állanítom meg. de igenis ha K i s p é t e r Pál 
elnök a beiclentéseit ugy tette meg, mint 
ahogy a cikkben leírva van, akkor v aló Hansá-
gok t ¡elcntett be . 

— Kezemben van F o d o r Emi l tanító. Né-
m e t h Antal gazdálkodó, t) r d ö g h István 
gazdálkodó levele, akik egybehangzóan köz-
lik. liogv Feketeszélen bár kétszer is felszó-
laltam, egv hanggal sem említettem Doma-
széket és így Domaszékkel és annak lakosai-
val szemben oly kijelentést, amilyent Kispé-
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ter bejelentett, — t. i. hogy nem törődöm Do-
maszékkel — nem tettem. Ugyanezt megerő-
sítette dr. H u n y a d i - V a s Gergely képvi-
selőtársam, aki mellettem ült és K o v á c s 
Árpád, a „Szegedi Friss Újság" munkatársa, 
aki ilven minőségben volt k inn és velem szem-
ben ült. De azt hiszem, igazolhatja ezt Feke-
teszél azon gazdalakossága is, amely a gyű-

lésen jelen volt. 
— Leszögezem tehát, bogy Kispéter Pál ezen 

bejelentése — aki különben maga is ott volt 
a feketeszéli gyűlésen — nem fedi a valósá-
got és kétségtelenül tendenciózus volt. 

— Egy meg nem történt kijelentésből követ-
keztetéseket levonni, — nagyon enyhén kife-
jezve magam — legalább is merészség, de két-
ségen kivül áll a tendencia, de talán nem is 
Kispéter Pál tendenciája, m in t inkább máso-
ké, akik mögötte ál lanak, sőt felhasználják. 

— Merőben önkényes és egyéni célokat szol-
gál, hogy én azért haragszom a domaszekiek-
re, mert a paprikaszövelségi clektorválasztá-
soknál ők az ellenzéki listára szavaztak. Ré-
szemre teljesen közömbös, hogy a domaszé-
kiek kikre és miért szavaztak, választási ma-

• Rátartásért én sohasem fogok senkivel szem-
ben retorzióval élni. Egy el nem hangzott nyi-
latkozatom alapján levont ÖSSZÍ-S következte-
tések és beállítások helyt nem állók, hami-
sak és igy azokra nem is. reflektálok, de fel-
tételezem a higgadt és józan gondolkozású 
doma^zéki gazdákról, hogy tudni fogják, hogy 
azon az ülcs3n elhangzott ejne valóilan beje-
lentés után m i t tegyenek. 

— Vitéz H o r v á t h István f. hó 24-én előt-
tem kijelentette, hogy én soha nem tettem 
Hőt te olyan kijelentést, hogy a domaszék lek-
kel nem törődöm és igv ő sem lett soha Kis-
péter Pálnak nlv*n kiieleatósl, mint amelyet 
Kispéter a gyűlésen bejelentett, t. i. hogy én 
a domaszékiekkel többé nem törődöm. 

— Kispéter Pálnak ugy látszik az emléke-
zete rossz. Azt a bejelentést telte, hogv köz-
érdekből a lakásomon keresett fel, ahol ajló-
közből szól tam.ki neki. Ez sem felel meg a 
tényeknek. Kíspéler Pál március 6-án. foga-
dó papomon a déli órákban a nárt irodá Iában 
keresett fel. ahol vetem beszélni akart. Az 
elnöki szobából a titkári szobába kilépve, lát-
tam mes ót ott és kérdeztem, mi t akar, mire 
ő azt felelte: Me» akaría nekem magyarázni 
az ő magatartását, mert ugy látja, hogy fél-
reértem. 

Erre én neki azt feleltem, hoffv nagyon saj-
nálom, de nekem nem áll módomban, hogy 
magával tárgyal ;ak. mert isnióiHten nem tar-
totta meg, amit nekem mondott. 

— Nagvntt sajnálom a domaszékiek et, hogv 
hamis, valótlan és elferdített be''elentések 
alam'án hoztak határozatni. Ha a domaszékj 
gazdakftzönség nem ielenik meg olvnn t?vülé-
sen, vagy értekezleten, amelyen fé lszobák , 
se 'nélom, de nem feszek ellene semmit. Idő-
vel és az e«einénvelç hatása f ialt azt hiszem, a 
domaszékiek rövidesen rá fognak jönni arra, 
ho«v ől< n ielen esetben is egyéni çélok áldo-
zatául estek. 

B a c k Károlv felszólalásában azt n ki-
ieleniést tette: ,.]i<°m a nép van a képviselőért, 
hanem a l.ém-iselő a népért" — mit szól ehhez 
Kénvifcelő Ur? 

Erre csak igen rövid a feleletem. Én má r 

A Szegedi kereskedelmi és iparbank 

viselő kara mély megrendüléssel jelent 

képviselő vagyok és a felfogásomat a képvise-
lőségről számtalanszor kinyilatkoztattam és 
leltekkel bionyitollam. Hogy vájjon a fel-
fogásom helyes-e a képviselői tisztség, vagy 
megbízatás betöltéséi illetőleg, arra Szeged 
város egész közönsége és a budapesti politikai 
élet vezetői adhatják meg az arra hivalollak 
a feleletet és ez a felelet, azt hiszem, teljes mér-
tékben megnyugtató és elismerő. A legfőbb 
fórum, a saját lelkiismeretem pedig teljesen 
nyugodt Nekem igazán nem kell magyarázni, 
hogy a tanya népének mi a jelentősége, an-
hogv a tanya nejének mi a jelentősége, an-
nál Is inkább, mert én voltam az, aki a leg-
nagyobb határozottsággal léptem fel a ta-
nyaiak érdekeiért és senki sem vitaihatja el, 
hogy történetesen éppen "> év óla foglalkozik 
mindenki, halóság, polilikai tényezők, slb. 
intenziven a tanyával. 

— Az én felfogásomról és működésemről a 
tanyát illetőleg bírálatot és véleményt mon-
dani, csak azok lelteinek hjvatollak, akik 
tényleg a tanyán élnek és velem szemben nem 
elfogultak. Ilyenek elsősorban a tanyai gaz-
dakörök elnökei és a tanyai nép más hivatott 
vezetői és nem azok, akik időnként saját önös 
érdekből a tanyának csak egy részére járnak 
ki. 

Ezen hivatott vezetőket kell megkérdezni, 
ezek meg fogják adni a megfelelő választ. 

Megkérdeztünk az afférról gazdákat. Rövi-
den, de jellegzetesen nyilatkoztak. 

Papdi József, Kiryhlialom egyik legtekintélye-
sebb gazdája károsnak tart minden széthúzást: 
csak ártalmára van a tanya érdekeinek. Én azt 
sem bánnám, mondta, ha minijen pártkcrcl helyett 
egyetlen rgy tanyai érdekképviselet lenne, hiszen 
mindannyiunknak egy a betegsége, tehát ugyanaz, 
az orvossága. Shvoy Kálmánt támadni a tanyai 
gaz.dák részéről háiátlanság volna. 

Dobó fjéza törvényhatósági blzoí!?V{; tag: 

— Nem vagyok az Egységes Párt tagja, de mint 
tap.vai polgár igazságtalannak tartok minden tá-
madást Shvoy képviselő ar ellen, mert tárgyilago-
san nieg kell állapilapom, bfl^y a kegyelmes ur 
mindenkor kiáll a tanyai Érdekek mellett. 

Rózsa Illés törvé íy'iatósági bizottsági tag: 

— Hiheleilen, amit a domaszékiek állítólag 
Shvoy képviselő úrról mondanak. Mi átokháziak 
is ismerjük őt, elég gyakran jön ki hozzánk, de 
még soha nem volt okunk észrevételt tenni. Mint 
törvényhatósági bizottsági tag megállapilbatem, 
hogy 3 közgyűlésen mindig pártolója a tanyai ér-
dekelteknek. 

igazgatósága, felügyelőbizottsága és tiszt-
i. hogy 

VERMES IMRE ur 
az intézet tehetséges és hűséges tisztviselője 29 éves korában váratlanul elhunyt, 

Fialáloií eltávozod tiszfviselőnk rokonszenves egyéniségével mindannyiunk 
osztatlan szeretetét brla, elvesztését mélyen fájlaljuk és emlékét" kegyelettel 
ípegőrizzuk. 

Szeged, 1937 március h ó 23. 


