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adása és akadály« a kisbirtok irányában ha-
lacló földbirtok[)oliliikának. Most vajúdik a tele-
pítési javaslat, ameJy huszonöt évre elosztott) 
programjában jelentéktelen, el gondola fában igaz-
ságtalan, szociális vonatkozásaiban pedig meg-' 
nyugtatás helyett egyenesen veszedelmes. íme a 
nagy gazdasági reformmü trilógiája. Csupa oiy 
alkotás, amely nem a komoly szükséglet átérzé-
sét és a valóságos megoldásra törekvés bélyegét, 
hanem kizárólag a könnyelműen tett Ígéretektől 
való olcsó megszabadulás ki no« erőfeszítésének 
bélyegét viseli magán. A tömegek felosisnzoWi 
és ki nem elégített vágyakozása, a csalódás kese-
rűsége, hatalmas fegyvert! fog szolgálni az eszkö-
zökben nem válogatós, nemegyszer a társadalom 
arisztokratikus magasságiból elindított agitáció-
nak. És vájjon 

milyen njabh jelszóval, 

tetszetős programmal fogja tudni a n>ai kormány-
zat ellensúlyozni, a súlyos gazdasági viszonyok kö-
zött kétségkívül hatásos, ezt az agitáció! Talán 
ujabb ígéretekkel? Vagy talán visszariadva a nép-
szerűségért megindított versenyfutástól, a közvé-
lemény józanságát fogja harcba hivni a felelőtlen 
és irreális izgatások és Ígéretek ellen? De hon-: 
nan vesn ehl lez a fellépéshez az erőt, amikor 
ezek az izgatások és követelések ép a saját tábo-s 
rából hatalomra törekvők részéről hangzanak el? 
Minthla megvalósulna Bethlen Istvánnak a niagy-
Robespiere követni fogsz! 
Robespiere követni foszt 

Mintha már látnánk a képviselőház 
sötét folyosóin az összeesküvő cso-

portok árnyait. 

— Én egy évtizedig »zJtnben ¿Utam 
gróf Rethlen István politikájával, mert kevesel-
tem a haladásnak azt a tempóját, amellyel a 
nemzetet 

a demokratikus és parlamentáris 
kormányzat útjára 

a Kar te vezetni. Ha az egv év óta történt ebemén ve-
ket nézem, ha b politikai életben felszínre ke-
rült elemeket tekintem, talán reririó alá kell nen-
nem ezt a kritikái. Micsoda e'emekkrl kellett gróf 
Bethlen Istvánnak megküzdeni, ha errk még 
tizenöt év múlva is megtudták tartani virulrn-
ciájukat. De bármi legven is 

gróf Bethlen István 

kormányzatával szemben a vélemény, azt «1 kell 

ismerni, hogy a teljes szétesés állapotából képs-
égeivel és nagy személyi tekintélyével létre tudott 

hozni egy kormányzati egységet, amely egység 
legalább ellentétele volt annak a politikai hibá« 

nek, hogy metódusaival megakadályozott olyan el-
lenzéki kialakulást, amely lehetővé tette volna a 
parlamenti váltógazda>ság megteremtését. Az H 
párt azonban, amelyet a jelenlegi miniszterelnöki 
ur az egy évvel ezelőtti választásokból életre, hí-
vott, születésétől kezdve magában hordta a szét-
esés végretét. Az első pillanattól kezdve tökéletes-
eszmei és érzésbeli zűrzavar uralkodott tagjai lcö« 
zött. A miniszterelnök ur a nyílváno-wág előtt el-
utasította a világnézeti küzdelmek jogosultságát, 
de ugyanakkor tűrte, hogy a kormány által adott 
szubvencióból fen tartott sajtó nyíltan hirdesse a 
világnézeti harc szükségét és jogomfiságát. \* 
nyilvánosság «lőtt hitet tett az alkotmányos kor-
mányzás gondolata mellett, de eltűrte, hogy hí-
veinek táborából hangosan dicsőítsék a diktáló-
rikus kormányzások külföldi példáit. És ebben 
az agitációhan nemegyszer olyanok jártak rlnff 

akik ezer és ezer hold urai. Ewk az urak azok, 

Jd tiöaiiö nefottes üvegéi 
c s a k a z O f r m A R N G K 

akik uj szentség gyanánt tisztelik a munka nél-
kül, őseiktől örökölt vagyon tulajdonjogát, de 
anatémát kiáltanak a polgári munkából, tanulás-
ból és tehetségből származott tökére. Csoda-e, ha 

ebben az eszmei zűrzavarban 

a miniszterelnök ur pillanatnyi félreáflása már 
megindította a bomlás folyamatát. Be kell val-
lani azonban, hogy ez az eszmei káosz az éllen-s 
zékre is rányomta a bélyegét. Az ellenzéken is 
vannak elemek és törekvések, amelyek különböző-

jelszavak alatt nem a kormányzat, hanem as el-
lenzék felé akarják la építeni a harci frontot. Ez 
ai oka annak a szomorú képnek, amelyet a par-
lament tárgyalásai mutatnak. 

szaküzletében vegyen. Olcsó Arak. 

Az alkolmánvvédelem első feladata, 
hogy saját munkánkkal kikénysze-
ritjük a parlament tekintélyének 

visszaállítását. 

Ennek eszköze a titkos választójog, amety a par-
lamentet felelőssé teszi a nemretn.'k. De ne ál-
tassuk magunkat, ez magában véve még nem 
biztosíték. Egészségessé kell tenni a parlamenti! 
belső viszonyokat is. Tiszta helyzetet kell terem-
teni. Aki kormányt támogat, az lerven kormány-
párti, aki szembenáli a kormánnval, az legyen el-
lenzéki. Hogy ezt elérhesssük, 

ki kell küszöbölni azokat a jelsza-
vakat, amelyekkel éveken keresz-
tül sikeresen bontolták meg a tár-
sadalom és a pol i t ikai vi lág erv-

ségét. 

Véget kel! vetni ai elmúlt forradalmak emléked-
ből ittmaradt jobb- ós baloldal jelszavával való 
taktikázásnak De nincs jogosultsága anfak a já-
téknak sem, amely a leereszt én vs ég jelszavával 
ak írja szétbontani a társadalmi és politikai vilá-
got. A keresztény közösségből való exoommuniká-
lás joga tudtommal csak az egyház fejét illeti 
meg, de ezt a jogot sohasem fogjuk elismerni a 
kereszténységüket kongó frázisokban kiélő politi-
kai vezérek számára. Aki a kanita.'üsta termelési 
rend alapján áll, annak el kel] fogtadni a gazdál-
kodás eszközeit, a pénz intézményét, az ingó WW 
két, a bankot, a kereskedelmet, a szabad ipart 
és mindezeknek életfal tételeit. 

— A másik döntő kérdés az állami élet beren-
dezésének kérdése. Itt is tiszta helyaetot kell te-
remteni. Álljanak végtv nyíltan egy táborba 
azok, akik az állam fogalmát összetévesztik a bör-
tön intézményével. És 

találjanak egymásra azok', akik' az 
államban az alkotmányos intézmé-
nyek utján önmagukat kormányzó 
szabad polgárok egyesülését és nem 
a börtönigazgatókkal adminigsztrált 
akaratnélküli rabok gyülekezetét 

látják. 

Nem lehet hitlerizmusért és fasizmusért rajongani 
és ugyanakkor az alkotmányé» kormányzás mellett) 
hitet tenni. Ennek a tisztulási folyamatnak végre 
meg kell indulnia a kormány pártjában is. ' 

— A' végső eredmény nem kétséges előttem 
— mondotta tovább. Ha ma a képviselőház fo-
lyosójára titokban mikrofonokat helyeznének el, 
amelyek a becsületes emberek suttogó aggodal-j 
mait az ország elé harsognák, a niemnet a Telszat-
badulás érzésével látná, hogy egy %icsiny, hata-
lomra törő, politikailag iskolázatlan csoport kivé-* 
telével, pártkülönbség nélkül, egy akarat tölti el 
a jószándéku emberek lelkét: megnutiteni. az 
országot a feltörekvő szélsőségektől és megte-
remteni az alkotmányos konszolidációnak elő-
feltételeit. 

— Amikor egy éwel ezelőtt, a szegedi vá-
lasztók bizalmát kértem, én ezt az utat jelöltem 
ki programbes;^«mhen a magam számára. Meg-
ígértem, hogy kinyújtott kézzel fogok megragadni 
minden segítő kezet, mely a nemzetet az alkotmá-
nyos konszolidáció felé akarja vezetni. A nem-

Kerékpárosok! 
E i ső rend i l k e r é k p á r o k a t e n g e d m é n y e s á r -
ban résslatra adom. T imik*' és alVatriszekef 

árban kaphat Száinió Sándor*« 
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zeti egység jelszavának csúfos kudarca után mai 
is hirdetem, ugy mint évek óta, hogy 

az előttünk álló rendkívül komoly 
időkben csak a nemzeti összefogás 
segítségével lehet az országot ve-

zetni. 

Ennek megvalósításához szükség van azonban 
pártállásra való tekintet nélkül politikusaink 
önzetlenségére. Nekem a helyzetem könnyebb, 
mert nincsenek személyi sérelmeim és csaló-
dásaim. De azt hirdetem, hogv a mai időbér 
mindenkinek félre kell tennie a személves 
szempontokat. A miniszterelnök ur sajnálato* 
betegfége látszólagos nyugalmat teremtett a 
politikában. , 

— Ezt a nvngalmi állapotot kell felhaszr I 
— fejezte be beszédét Bassav *—, hogv a politi-
kai viszonvok konszolidációiának tárgyi elő-
feltételeit is megteremtsük. Ennek első felté-
tele, hogv a miniszterelnök ur is belássa, hogv 
jószándékai dacára egv évvel ezelőtt végzetes 
útra indult. Én emberi és baráti érzéssel kívá-
nom fizikai ereiének minél hamarabbi helvre-
állását De kívánom neki azt is. hogv visszate-
kintve kormányzásának eddigi eredménveire 
rendelkezzék azznl az erővel is. hogv belátva a* 
eddl«r követett nt sikertelenségét a szflWie* 
f a»1 "1 sásokat levonja. 

Bassav Károlvt egvőrás hatalmas beszéd* 
végeztével a vacsora közönsége bosszú percekis 
ünnepelte. 

Dr. BodnAr Géza 

szólalt fel ezután. Lelkes szavakkal méltatta 
Bassav politikai működését és rámutatott 3 
mai diktatórikus jellegű rendszer likvidálásá-
nak szükségességére. A tapssal fogadott beszed 
után 

Dr. Kerscli Ferenc 

volt a kővetkező szónok. 
Szeged noleárságának gerincességéről be-

szélt, amelv gvönvőrüen nyilatkozott meg a» 
ellenzéki gondolat melletti bátor kiállásban. 
Szeged polgárságnak lelkétől mindig idegen 
maradt minden Ideffnből er«ortált ielszó Aa 
u* magyar ezredévet csak a Bassav által hir-
detett politikai gondolatok alapozhatják meft 
Végül arra kéri Bassavt. hogv minél többször 
látogasson el Szegedre, mert minden látoga-
tása ni erővel, uj hittel tölti meg Szeged küz-
dő nolgérságának a lelkét 

Kersch Ferenc nagyhatású beszéde utan a 
vacsora résztvevői még sokáig együttmaradtaK 
és ünnepelték Bassav KároM a Polgári Sza-
badságpárt célkitűzéseit. 
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