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zajongókat rendreutasította. Két ellenzékit, két 
munkapártit. Igaz, hogy az egész ellenzék ez a 
Ket képviselő volt, de ebből nem lehet semmi-
féle következtetést levonni. (Derültség.) 

Holló Lajos kijelenti, hogy az elnökség ellen 
semmi kifogása sincs. Ö csak a többség terroriz-
musa ellen beszélt, amelynek erejét jellemzi, 
hogy tegnap még a miniszteri padokról is gya-
lázták az ellenzéket. (Helyeslés balról.) 

(A s igazság ügyminiszter.) 

Barcson Andor kifogásolja, hogy az elnök 
tegnap nem utasította rendre az igazságügy-
minisztert, aki a napló szerin azt kiáltotta 
közbe: 

— Gyalázat! 

Elnök kijelenti, hogy az elnök intézkedéseit 
nem lehet bírálat tárgyává tenni. (Helyeslés.) 

Ráth Endre újra a házszabályokhoz kért szót 
az igazságügyminiszter megjegyzése tárgyá-
ban. Fölolvasta azokat a lap jelentéseket, me-
lyek a tegnapi ülésről számolnak be és amelyek 
szerint az igazságügyminiszter tényleg megsér-
tette az ellenzéket. 

Návay Lajos elnök: Én tegnap nem elnököl-
tem, csak azt ítélhetem meg, amit a naplóból 
olvasok. Lehet, hogy az igazságügyminiszter 
ur a sajnálkozásának kifejezésére használta a 
„gyalázat" szót. Az igazságügyminiszter hasz-
nálta ezt a kifejezést, de jogában áll megma-
gyarázni. 

Székely Ferenc igazságügyminiszter: Amit 
én mondtam, azt föntarom, nemcsak azt mond-
tam: gyalázat, hanem azt is: ez szégyen és gya-

lázat. Én nem vagyok régi politikus és a parla-
mentről mindig az volt a fölfogásom, hogy 
annak mindig dolgozni kell. (A munkapárt lel-
kesen éljenez, az ellenzék Hoch! Hoch! kiáltá-
sokba tört ki.) 

Székely Ferenc: Ezt önök sem tagadhatják; 
a negyvennyolcas házszabályok is ezt bizonyít-
ják. A házszabályok bizony hiányosak, de a mi-
kor megalkották őket, sok mindenre nem szá-
mítottak, ami most megvan. A házszabályok 
olyan magyarázata, mely a munkát lehetetlenné 

teszi, igazán szégyen és gyalázat. 

(Óriási zaj a Ház minden oldalán. A munka-
párt felugrik helyéről és percekig tapsolja az 
igazságügyminisztert.) 

Székely Ferenc: Ami most folyik itt, az nem 

méltó a parlamenthez. (Óriási, újból kitörő taps 
a munkapárton. Az ellenzék zúgva tiltakozik a 
miniszter kijelentései ellen.) 

Fölkiáltások balról: Ki visszük, ha igy beszél! 
óriási zaj a munkapárton. Az elnök foly-

ton csenget. 

Székely Ferenc igazságügyminiszter: önök 
folyton névszerinti szavazásokkal mulatnak... 

Sümegi Vilmos: Semmi köze hozzá! 

Lovászy Márton: Azt tesszük, amit akarunk. 
(Óriási, folyton tartó zaj.) 

Székely Ferenc: Húszan kérnek szavazást, 
mikor a teremben még húszan sincsenek. Tes-
sék egyszer megkérdezni a karzatot, hogy mi a 
véleménye önökről, Folyton kivonulnak, bevo-
nulnak, játszanak a házszabályokkal, (Óriási 
taps a munkapárton, zaj a baloldalon.) 

Igenis kimondom: az én hazafias érzésem föl-
háborodik azon, amit itt látok és amikor teg-

nap kivonultak, ez a fölháborodás kitört belő-
lem és mondtam, amit mondtam. Az önök egész 
módszerét akartam megbélyegezni, de személye-

ket nem akartam bántani, ha ugy fogták volna 

föl, hogy személyeket vagy a Házat akartam 
megsérteni, akkor bocsánatot kérek, de a véle-
ményemet kimondani mindig jogom van és ez-
zel n joggal mindig élni is fogok. (Óriási taps 
a munkapárton.) 

(Holló fenyegetőzik.) 

Holló Lajos: A bocsánatkérés tárgytalanná 
teszi a további feszegetést, de a miniszter kom-
mentárja nem tiirheő. 

Tisza István gróf: Ez nem házszabálykérdés! 
Holló Lajos: Ezt majd az elnök állapítja meg. 

Ezután Holló csak akadozva beszélhet, mert a 
munkapárt minden pillanatban tüntet a mi-
niszter mellett. Végül emelt hangon kijelenti, 
hogy amikor a nemzet jogai ellen ilyen me-
rénylet történik, akkor az ellenzék élni fog az-
zal az egyetlen eszközzel, amely rendelkezé-
sére áll. 

Az incidens ezzel véget ért és a Ház folytatta 
a névszerinti szavazásokat. 

A Haz többsége ezután névszerinti szavazás-
sal elvetette az aradi függetlenségi párt kér-
vénye dolgában az ellenzék részéről betei-jesztett 
elleninditványt s egy órakor rátért az interpel-
lációkra. 

Batthyány Tivadar gróf az argentínai hús-
nak Ausztriába való behozatta dolgában ter-
jesztett elő interpellációt. 

Az ülés két óra előtt végződött. 

A szegedi egyetemért. 
— Monstre küldöttség megg a kormányhoz. — 

(Saját tudósítónktól.) A szegedi egyete-

mért indult agitáció mindegyre hatalmasabb 

lesz. Ma már az érdekelt városokat kivéve, 

mindenütt belátják, hogy Szegednek van 

joga a harmadik egyetemhez és mindenki 

siet támogatni a legmagyarabb város küz-

delmét. 

Megírta a Délmagyarország, hogy a har-

madik egyetem érdekében legközelebb 

monstre küldöttséget vezet Lázár György dr 

polgármester a kormány elé. Ebben a kül-

döttségben Szeged törvényhatóságának tag-

jain kivül részt vesznek a főpapi világ leg-

kitűnőbb és legbefolyásosabb tagjai, a dél-

vidéki megyék főispánjai, alispánjai, a váro-

sok polgármesterei, a nagyközségek birái és 

mindazoknak a kulturális és egyéb közér-

dekű egyesületeknek a vezetői, akik Szeged 

igazáért harcolni készek. 

Lázár György dr polgármester, aki állan-

dóan fölszinen tartja a kérdést, és aki fárad-

hatatlanul szerez ujabb és ujabb befolyásos 

támogatókat a szegedi egyetemért folyó 

küzdelemnek, kedden és szerdán Budapesten 

volt, ahol a kormány tagjainál megállapo-

dott a küldöttség utazását illetőleg. 

A megállapodás értelmében szeptember 

20-án, szerdán fogadják Héderváry Károly 

gróf miniszterelnök és Zichy János gróf val-

lás- és közoktatásügyi miniszter a szegedi 

küldöttséget. A fogadás a képviselőház ku-

polacsarnokában lesz, mert más helyen nem 

férne el a több száz tagból álló küldöttség. 

Á polgármester járt Berzeviczy Albert Ház-

elnöknél is, aki legnagyobb készséggel en-

gedte át a küldöttség részére a kupola-

csarnokot. 

Szerdán este a gyorsvonattal érkezett meg 

Budapestről a polgármester, aki a Dél-
magyarország munkatársának a következő-

ket mondotta: 

— Amerre csak jártam, mindenütt a leg-

nagyob jóakarattal beszéltek a szegedi egye-

tem kérdéséről. Mindenütt támogatják a 

mozgalmunkat. A küldöttség, amelyet szep-

tember 20-án délben fogadnak a miniszter-

elnök és a kultuszminiszter, sokkal nagyobb 
lesz, mint azt hittük. 

— A képviselőház folyosóján, ahol ma dél-

előtt megfordultam, ugyanis a legmelegeb-

ben érdeklődött minden képviselő a szegedi 

egyetem kérdése iránt. Mindenki azon a vé-

leményen volt, hogy Szegednek van legtöbb 

joga az egyetemhez. Még felsőmagyarorsz-
szági képviselők is felajánlották, hogy részt 
vesznek a nagy küldöttségben. Én természe-

tesen a legnagyobb örömmel fogadtam az 

ajánlkozásukat. A küldöttségben, amely im-

pozáns lesz, eszerint tehát nemcsak a dél-
vidék polgársága lesz képviselve, de részt 
vesz abban az egész ország. 

Lázár Györgynek ez a nyilatkozata azt 

bizonyítja, hogy a szegedi egyetem ügye 

nincsen elveszve, mint azt sokan hangoztat-

ták és még többen szeretnék. A szegedi 

egyetem ügye a ldgjobb kezekbe van letéve, a 

helyzet ma a legjobb és a kormány, ha Lázár 

György dr polgármester fölvje'zeti a kép-

viselőházba a hatalmas küldöttséget, meg-

győződik arról, hogy az egész országnak az 

az óhajtása, hogy a harmadik tudományos 

egyetemet itt áilitsák föl. Persze lesz néhány 

város, amely nem fogja osztani ezt a nézetet, 

azonban azoknak a városoknak a véleménye 

nem elfogulatlan, mert ők az egyetemet a 

maguk részére szeretnék megszerezni. 

Szeged polgársága hozza a legtöbb áldo-

zatot az egyetemért. Sok millió koronán ki-

vül megfelelő intézményeket enge'd át az 

egyetem céljaira. A hatszáz ágyas köz-

kórház legmegfelelőbb otthona lesz az egye-

tem orvosi fakultásának, amely ilyen haj-

lékot alig találhatna másutt. 

De eltekintve az anyagi áldozatoktól, más 

körülmények is jogossá teszik Szeged ak-

cióját. Második városa vagyunk az ország-

nak, ugy kulturális, mint minden egyéb 

szempontból, központja vagyunk a délvidék-

nek, amelynek nagy érdeke, hogy itt legyen 

az egyetem. A szegedi iskolákban most is 

nagyon sok az idegenből jött diák, akik 

kénytelenek Budapesten vagy Kolozsvárott 

elvégezni egyetemi tanulmányaikat. 

Minden körülmény tjehát azt igazolja, 

hogy Szeged érdemli meg teljes joggal az 

egyetemet és bizonyos, hogy ezt a jogunkat, 

különösen ha olyan nagyszámú küldöttség 

sorolja föl a kormány tagjai előtt, az érvein-

ket méltányolni is fogják. 

Séta a Vatikánban. 
— Egy óra a pápa hálószobájában. — 

(Saját tudósítónktól.) Beteg a pápa! Szomorú 
hirek keltek szárnyra. A legellentétesebb hirek 
keringenek a Vatikán lakójáról. Egyik verzió 
szerint megőrült, más verzió szerint nagybeteg. 
Abban azonban mindegyik hir megegyezik, 
hogy beteg a pápa. S ilyenkor hallván a híreket, 
önkénytelenül is pszt, csittitó szóra csucsorodik 
a szám, mintha figyelmeztetni akarnám a vilá-
got, az egész nagy világot, hogy : csöndesen, ne 
zavarják nyugalmában. 

Benn voltam egyszer a pápa hálószobájában. 
Bekönyörögtem magam és egy custode (pápai 
komornyik) megszánt, bevezetett, mikor őázent-
sége nem tartózkodott benn. És én szorongó ér-
zésekkel, szivdobogva, lopva, zajtalanul lopóz-
tam be a pápa hálószobájába és szinte eibujtam, 
meghúzódván egy ablakfülkében. A custode el-
tűnt mellőlem és egyedül maradtam a pápá há-
lószobájában. Évszázados misztikus emlékek 
színhelyén. 

Az ablakfülke megfeketedett diófa-padocská-
ján még jobban összehúzódom. A zöld selyem-
függönyön át betűz a napfény és araáyós ra-
gyogása most, a zöld selymen átszűrődve, 
amint az arany oszlopokon nyugvó ágyra tüz. 
olyan, mint zöld hátú gyik csillogásába napsü-
tésben. 

A szomszéd teremből léptek zaja hallatszik be. 
És én megrezzenek rejtekhelyemen. Hátha épen 
most tér vissza egy konzisztóriumból őszent-
sége? Mert ugy érzem, épen csak az imént tá-
vozhatott innen . . . Mi történik akkor sze-
gény fejemmel, aki betolakodni merészeltem 
ide? És rémülten igyekszem rendbehozni a ru-
hámat, nyakkendőmet, galléromat megigazí-
tom . . . És egyszerre elmosolyodom. Istenein, 
mit szólna őszentsége, a farnesei pápa, ehez a 
ruhához? A vállamon nincs szines körgallér, az 
oldalamon nem lóg aranyláncos keskeny vipe-
ra, a nadrágom nem fekete brokátból szabott 
térdnadrág és cipőm sem fölhajló orrú, arany-
végű csattos félcipő . . . Szürke utcai ruha, egy 
sor gombbal, közönséges szalmakalap . . . 
Ugyan miféle különös szerzetnek néznének en-
gem a cinquecento komoly monsignore-i? A ru-
hám révén talán engem is őrültnek tartana az 
Angyalvár ősz várnagya, mint Benvenuto 
Cellinit, akit a legmélyebb börtönbe vettetett, 
mert attól tartott, hogy denevér szár nyakat fog 
csinálni magának é.s kiröppen a fogságból . 

De a pápa nem jön. Pedig az ágy előtt az 
aranynyal átszőtt vörös bársonynyal letakart 
asztalkán ott áll fölnyitva a vaskos, fekete-bar-
nás bőrkötésű biblia, mintha csak az imént nyi-
totta volna föl . . : És a diófából készült, vas-
pántos kincses láda, az ágy előtt, talán inég 
most is színültig tele van drágakővel, amelye-
ket mind Cellini olvasztott ki a gyönyörű tia-


