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A Hock-csoporthoz csatlakozott 
a szegedi függetlenségi párt. 

— A függetlenségi párt tiszfihari ülése. — 

iSaját tudósítónktól.) Az Országos Füg-
getlenségi és 48-as- Párt kettészakadása az 
í jramjával, amely a forradalmat előkészítette, 
izeteket is, 'hogy határozzanak állásfoglalásuk-
ról. Az Országos Függetlenségi és 48-as Párt 
Ibii; , mint ismeretes, azok voltak többségben, 
akik Lovászy Márton programját helyeslik. 
A másik, a radikálisabb csoport, amelynek ez 
idő szerinti vezére Hock János, kilépett a 
pártból. A Lovászy-párt azzal érvel, 'hogv ö 
a régi függetlenségi párt hagyományait kép-
viseli, viszont, a Hock-frakció szerint a párt-
rak az a része, amely Lovászy ismeretes po-
litikai mozgalmát támogatja, szembehelyez-
kedett annak a függetlenségi pártnak a pro-
imaid a zociáldemokrata és radikális párt-
tmajd a szociáldemokrata és radikális párt-
ital diadalra vitte. A váiság épen azért tört ki. 
mert a függetlenségi párt többsége, a Lovászy 
párt már most időszerűnek látta visszatérni 
— a békés és régi időkbori bevált — program 
imrdetö alapra, viszont a Hock-párt, vagyis 
a kormánvzó függetlenségi párt a forradalom 
loan vállalt kötelességeket és hagyományokat 
fflein akarta cserbenhagyni. Az Országos Füg-
getlenségi és 48-as Párt kettészakadásánál te-
hát, ha látszólag pártprogramok felett döntöt-
tek is, voltaképen arról volt szó. hogv a füg-
getlenségi párt a radikalizmusban együtt akar-
ta haladni tovább forradalmi fegyvertársaival, 
.a szociáldemokrata párttal és a radikális párt 
tal. vagy nem. Azokban a felszólalásokban, a 
melyek a szegedi függetlenségi párt tisztikari 
'ülésén elhangzottak, általában ezek a szem-
pontok jutottak kifejezésre. Meg 'ehetett álla-
pítani, hogy a szegedi függetlenségi párt je-
lenlegi hivatását abban látja, hogv a szociál-
demokrata és a radikális párttal együtt dol-
gozhasson a forradalmi Magyarország épüle-
tének megszilárdításán. Ebben a törekvésben 
teljesen egységesnek mutatkozott a szegedi 
függetlenségi párt, noha nyilvánvalóan megál-
lapíthattuk azt is, hogy a párt tisztikarában 
szimpátiával találkozik a Lovászv-csoport kon 
zervativizmusra hajló irányzata i.s. A Lovászy 
csoport hívei azonban alárendelték felfogá-
sukat a párt többségének és ezért a szegedi 
-függetlenségi párt egyhangúan hozta meg azt 
a határozatot, hogy csatlakozik a Hock-cso-
párthoz, tehát azokhoz, akik az Országos Füg 
getienségi és 48-as Pártból kiléptek. 

A függetlenségi párt risztikari üléséről, a 
mely minthogy a túlnyomó többség egv vé-
leményen volt elég simán és minden izga-
lom nélkül folyt le. a Délmagyafőrszáz mun-
katársa az alábbi 'tudósításban száitto be: 

A tisztikari ülést dr. Bccsey Károly el-
nök nyitotta meg. Az elnöki bejelentések után 
kifejtette, hogy miután az országos párt ket-
tészakadt. kötelességének tartotta a párt tisz-
tikarát tanácskozásra egybehívni. Ismerteti a 
párt válságának előzményeit és körülményen. 
Rámutat arra, hogy a Lovászy-párt program-
ja ismeretes, a HoCk^párt pedig fnég nem 
adott programot. Fölveti tehát a kérdést: idő-
szerűnek tartja-e a tisztikar, hogy állásíogla-
íásárói már most határozzon. 

Áímássy Endre: Van programja a Hock-
pármak is! 

Becsey: Buza Barna nyilatkozata ísmere 
tes. de a párt programot nem adott. Kifejezi 
azt a reményét, liogy a szegedi pán egysé-
ges marad. (Éljenzés.) 

Dr. Dettre János kormánybiztos szólalt 
Se! elsőnek az elnöki előterjesztéshez. Azt hi-
szi, hogy indítványának megokolásához. amc 
lyet e'ő fog terjeszteni; nem sok tnondattivaló-
ra van szükség, mert szerinte a helyzet egé-
szey világos. Utak arra, hogv amikor a nép-
köztársaság kormányának bizalmából és a 
szegedi függetlenségi párt támogatásával kor-
mánybiztossá kinevezték, Becsey pártelnök ve 
/xtéséve! küldöttség jelent meg nála Becsey 
akikor azt mondotta, hogy a párt támogatni 

fogja őt mindaddig, amig hii lesz a független-
ségi párt programjához. 0 — mondotta a kor-
mánybiztos — azt felelte, hogv mindaddig hil 
lesz-a függetlenségi párthoz, amig az hü ma-
rad a radikális eszmékhez. Nem tartja helyt-
állónak azt az ellenvetést, hogv a határozat 
nem időszerű, mert nem ismerjük a kilépettek 
programját. A radikális párt sem adott a for-
radalom óta programot, mégis vannak a párt-
nak meggyőződéses hívei. Nem a program a 
fontos, hanem, hogv ki hirdeti azt. A garancia 
és bizalom kérdéséről van szó. Jól tudja min-
denki, hogv az a csoport, amely a független- -
ségi pártból kilépett, nem a függetlenségi párt 
radikális szárnya, hanem maga a régi Káro-
lyi-párt. (Igaz! Ugy van!) Annak a régi Ká-
rolyi-pártnak 15 tagja volt a képviselőházban. 
A párt új tagjai, amikor a forradalom befeje-
ződött. lassan, szótlanul, óvatosan, megalkud-
va, hátsó ajtókon surrantak be Nagy Otförgy 
vezérletével a Károlyi-pártba politikai éretlen-
ségükkel, fiatalságukkal és reakciós, maradi 
szel löm ükkel majoi'ázáltálk a Károlyi-pártot, 
(Taps.) Azt kell eldönteni, — folytatta Dettre 
— hogy karöltve akarunk-e továbbra is mű-
ködni a szociáldemokrata párt fegyelmezett 
szervezettségével, vagv pedig szembe aka-
runk szállni vele. hogy eltaposson és belefojt-
son a reakció mocsarába. Indítványozom, 
hogv a szegedi függetlenségi párt határozza 
el, hogy csatlakozik a kilépettekhez, vagyis 
a Hock-csoporthoz és erről távirati uton érte-
sítse a párt direktóriumát. (Éljenzés és taps.) 

Kúszó István: Én - - mondotta — mindig 
arra törekedtem, hogy tisztán lássam a dolgo-
kat. Nagyon jó; tudjuk, hogv a kormányzó 
pártok — hogv együttműködhessenek — p r o -
gramjukból egy keveset lefaragtak. A kilépet-
tek követni akarják a szocialistákat balfelé. 
hogv-- a párt minisztertagjai benn maradhas-
sanak a kormányban. A világért sem akarok 
én a szociálisták ellen beszélni, de mindenben 
együtt sem mehetek velük, hiszen ha egész 
programjukat helyeselnénk, nem lehetnék a 
függetlenségi párt tagja, hanem belépnék a 
szociáldemokrata pártba. Szerintem a Lová-
szy-párt programja a régi 48-as hagyományo 
kon épült fel. Most nagyon eldobták a gyep-
lőt, szaladnak a lovak. Ezt gátolni kell. ne-
hogy fölforduljon az ország szekere. Helyes-
nek tartanám, ha a párt eHuilasztami döntését 
addig, amig a Hock-csoport közzéteszi prog-
ramját. 

Almássy Endre szólalt fel ezután. Hosz-
szasan ismerteti a válság történetét, nyilatko-
zatokat olvas fel annak a bizonyítására, hogv 
a Flock-pártnak is van programja. Amellett, 
érvel, hogv a szociáldemokrata párt inkább 
hajlandó a Károlyi-párt kedvéért elmenni kis-
sé .jobbfelé, ha viszont ők elmennek bal felé. 
Ennek bizonyításául felemlíti, hogy a Munkás-
tanács kizárta a kommunistákat. A pártprog;-

i ram bizalom kérdése. 
Közbeszólás: Lovászy is csak valaki! 
Dóttre János: Tisza István is valaki volt! 
Almássy Endre: A bizalom kérdése a leg 

fontosabb. Megkel l nyugtatni a szcciálistákat. 
Szeged népét, hogv a Károlyi-párt forradal-
mi párt és minden közösséget megtagad a re-
akciós törekvésekkel. Csatlakozik Pettre in-
dítványához. 

Szivessy Lehel, Pálfy Dániel, Tarján Il-
lés és Winternitz Lipót hasonló érteiember: 
szólaltak fel, mire Becsey elnök kmondotta, 
hogy a szegedi függetlenségi párt egyhan-
gúan csatlakozik a Hock-csoporthoz és erről 
a határozatáról a pártot táviratban értesiti. 

A tisztikar határozatát pártgyüés elé ter 
jesztik, amelyet vasárnaphoz egy hétre tar-
tanak meg a Tisza-szállóban. A nagygyűlésre 
a Hock-párt néhány vezető politikusát is meg-
hívják. A tisztikari ülés lefolyásából ítélve — 
bár a határozat egyhangú volt — nem iátjirk 
teljesen é s gyökeresen elintézettnek a sze-

gcdi függetlenségi párt egységének fentartá-
sát. , 

A mai határozat után, mint értesülünk, 
megindul a tárgyalás a szegedi függetlenségi 
párt és a radikális part fúziója tárgyában. 
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— A Népszava József főhercegről. A 
Népszava érdekes leleplezéseiket közölt keddi 
számában a legmagyarabb főhercegről, J ó -
zsef .főherceg apánkról, három akta alapján. 
Az első akta a bnesztlitovszki béketárgyalás 
idejéből való. Az orosz kormány azt kíván-
ta, hogy a fegyverszüneti tárgyalásokon le-
génységi kiküldötteik i s vegyenek részt. .Jó-
zsef főherceg azonban woni akart ebije bele-
egyezni. Ezért báró Arz vezérkari főnökhöz 
intézett egy kérelmiek E z a szóban forgó első 
akta. (E szerint a legmagyarabb főherceg azt 
kívánta, hogy még az esetben is, (ha megeu -
gcidnők a legénységi részvéteiét a tárgyaláso-
kon, csak olyan magyarokat szabad kikülde-
ni. akik egyetlen szót sem értenek meg az 
oroszul vagy németül folytatott tárgyalások-
ból. A második akta arról szól, hogy József 
főherceg azonnal visszatér ÍBozenbe, mert a 
27—38. hadosztály hazájába, Magyarországba 
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