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ÁII.Eü. 201

A nemzetgyűlés 103. ülése
1923. évi február hó 27-én, kedden,

Scitovszky Béla, Huszár Károly és Almásy László elnöklete alatt.

T á r g y a i: Elnöki előterjesztések. — Kabók Lajos napirend előtti felszólalása. — A kereskedelemügyi minister 
válasza. — A mérnöki rendtartásról szóló törvényjavaslat folytatólagos részletes tárgyalása. — 
Az erdészeti igazgatásról szóló törvényjavaslat tárgyalása. — A legközelebbi ülés idejének és 
napirendjének megállapítása. — A mentelmi bizottság jelentése Peyer Károly és Rnpert Rezső 
mentelmi ügyében. — Dénes István sürgés interpellációja a magyar pénz értékének romlása ügyé
ben. — A földmivolósügyi minister válasza — Az ülés jegyzőkönyvének hitelesítése.

A  kormány részéről jelen vannak: gr. Bethlen 
István, Rakovszky Iván, W alko Lajos, Szabó 

István (nagyatádi).

(Az ülés kezdődik délelőtt 11 óra 25 perckor.)

(Az elnöki széket Scitovszky Béla foglalja el.)

Elnök : T. Nemzetgyűlés! Az ülést meg
nyitom. A  mai ülés jegyzőkönyvét vezeti Petro- 
vits György jegyző ur, a javaslatok mellett fel
szólalókat jegyzi Csik József jegyző ur, a javas
latok ellen felszólalókat pedig Forgács Miklós 
jegyző ur.

Bemutatom a t. Nemzetgyűlésnek iklódi 
Szabó János képviselő ur levelét, amelyben há
romheti szabadságidő engedélyezését kéri. Ja
vaslom, hogy a kért szabadságot engedélyezni 
méltóztassék.

A  Nemzetgyűlés a kért szabadságot megadja.
Bemutatom Zala vármegye ^közönségének 

meghívóját, amelyben a folyó évi március hó 
12-én tartandó rendkívüli közgyűlésére a Nem
zetgyűlés tagjait meghívja. Ez ünnepélyes rend
kívüli közgyűlés keretében Zala vármegye közön
sége leleplezi a vármegyeház közgyűlési termébe 
megfestetett gróf Tisza István volt minister- 
elnök arcképét.

Tudomásul vétetik.
Bemutatom Sopron vármegye közönségének 

feliratát a jóyátételi követelések ügyében;
az egyetemek és más főiskolák tanárai ér

tekezletéből kiküldött végrehajtó bizottságnak 
Erdélyi Aladár képviselő ur által benyújtott és 
ellenjegyzett kérvényét a magyar tudomány meg
mentése érdekében.

A  felirat és kérvény a házszabályok 242. 
§-a értelmében előzetes tárgyalás és jelentéstétel 
végett kiadatik a kérvényi bizottságnak.

Jelentem a t. Nemzetgyűlésnek, hogy Dénes 
István képviselő ur sürgős interpellációra kért 
tőlem engedélyt a drágaság és a korona esése 
tárgyában. En az engedélyt neki megadtam s 
javaslom, hogy a sürgős interpellációra napiren
dünk letárgyálása után, de legkésőbb fél három 
órakor térjünk át. Méltóztatnak e javaslatomhoz 
hozzájárulni? (Ig en !)  Ha igen, ily értelemben 
mondom ki a határozatot.

Jelentem a t. Nemzetgyűlésnek, hogy Kabók 
Lajos képviselő ur a munkások kizárása ügyé
ben napirendelőtti felszólalásra kért tőlem enge
délyt; én az engedélyt neki megadtam.

Kabók Lajos képviselő urat illeti a szó.
Kabók Lajos: Igen t. Nemzetgyűlés! Egy 

hatalmas, nagyarányú, az egész ország lakos
ságára kiterjedő közgazdasági katasztrófa ügyé
ben vagyok kénytelen ez alkalommal szót emelni.

Pakots József: K i a felelős érte?
Kabók Lajos: Erről is fogunk beszólni. 

Arra kérem az igen t,. Nemzetgyűlést, méltóz
tassék lehetővé tenni, hogy ezt az ügyet a 
lehető legnagyobb aprólékossággal és minden 
részletre kiterjedőleg feltárhassam, mert tartom 
ezt az ügyet olyan fontosnak, hogy azzal a 
nemzetgyűlésnek érdemlegesen kell foglalkoznia. 
Az elmúlt nemzetgyűlésben nem egy szó hang
zott el lelketlen, izgató munkásvezérek munkájá
ról; akkor hangzott el, amikor nem volt alkal
munk az illető felszólalást kellő értékére sülyesz- 
teni. Ezúttal a munkáltatói érdekeltség kép
viselőinek jelenlétében kívánok itt elmondani 
olyan dolgokat, (Zaj a jobboldalon. Halljuk! 
Halljuk! balfelöl.) amelyek tanúbizonyságot 
tesznek a munkáltatói uszításról, a munkál
tatói lelketlenségről. Körülbelül 60— 70.000 
ember vált kenyértelenné azon intézkedés révén, 
(Zaj a jobboldalon. Halljuk! Halljuk! bal
felöl.) mely intézkedés a munkáltató testületek,
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120 A nemzetgyűlés 103. ülése 1923. évi február hó 27-én, kedden.

közöttük különösen és elsősorban a Magyar 
Vasművek és Gépgyárak Egyesülete a tegnapi 
és a mai nap folyamán végrehajtott. Szükséges
nek tartom, hogy elmondjam erről a kérdésről 
az előzményeket, elmondjam mindazokat a? 
okokat, amelyek idáig vitték ezt a kérdést;, dey 
szükségesnek tartom, hogy rámutassak a ír a ^ -  
munkáltatói diktatúrára is, amely immár negye-’  
dik esztendeje nyomorítja az ipari munkásságot. 
(TJgy van! Úgy van! a szélsőbaloldalon.)

Ennek a kérdésnek a megismeréséhez szük
ség van arra, hogy összehasonlítást tegyek a 
munkások és munkáltatók között a háború előtt 
fennállott és jelenleg fennálló viszony között. 
Olyan helyről akarok egy idézetet bemutatni 
az igen t. Nemzetgyűlésnek, amely hely épen 
a mai időkben csinálja ezt a hatalmas, borzal
mas közgazdasági katasztrófát. A  Magyar Vas
művek és Gépgyárak Országos Egyesületének 
évkönyve van a kezeim között 1914. évről s 
ebben az évkönyvben a munkásügyi szervezet 
működéséről többek között a következőket írják 
a munkáltató urak (olvassa) : »Örvendetes jelen
ség gyanánt említhetjük fel, hogy több munkás- 
mozgalmat sikerült a kölcsönös megértés, jó
akarata tárgyalás és egyezkedés alapján ily 
módon már eleve elhárítani, ami úgy a mun
kásokra, mint a munkáltatókra nézve előnyös, 
mert hiszen a sztrájk mindenikükre káros. Saj
nos, a leggyakoribb eset mégis mindig az, hogy 
a munkások valamilyen követelést felállítván, 
sztrájkba lépnek, még mielőtt annak tárgyalá
sába lehetett volna bocsátkozni. El kell ismer
nünk, hogy a vas- és fémmunkások szakszer
vezete . . . (Zaj a jobboldalon.)

Elnök : Csendet kérek, képviselő urak!
Kabók Lajos: . . .  is több esetben törekedett 

annak az egyedül helyes álláspontnak az érvé
nyesítésére, hogy a munkásoknak könnyelműen 
sztrájkba lépniők nem szabad és néhány Ízben 
meg is kísérelte, hogy a munkásokat a szak- 
szervezeti támogatás megvonásával kényszerítse 
munkahelyeik elfoglalására és a vitás kérdések 
felett tárgyalásoknak a rendes munkafolyam 
alatt való megindítására.« Ez a rövid kis sze
melvény is azt bizonyítja, hogy 1913-ban és 
1914-ben a háborút megelőzőleg olyan viszony 
alakult ki a munkáltató és a munkástestület 
között, amely lehetővé tette, hogy a békétlen- 
kedések, a vitás ügyek valahogyan simán és 
békésen elintéztessenek.

Ha azután tovább vizsgáljuk, hogy mi tör
tént a háború alatt, különösen ha azt vizsgál
juk, hogy mi történt a háború végeztével, a 
forradalom idejét megelőzőleg, sőt annak ideje 
alatt, úgy azt látjuk, hogy a munkáltatók be
látták, hogy egyenetlenség közepette a termelést 
gazdaságosan vinni nem lehet s épen azért 
kollektív szerződések megalkotásával iparkodtak 
az üzemekben mindenütt a békés termelést fen- 
tartani.

Ha most a jelenlegi időket hasonlítjuk

össze azzal az idővel, egészen más jelenségeket 
találunk, olyan jelenségeket, amelyek felháborí
tók és amikor ezeket a felháborító jelenségeket 
találjuk, azt kell mondanunk, hogy a munkálta
tók elhatalmasodásához, diktatórikus álláspont- 
jáhpz^maga a kormányzat készítette elő minden- 

-koi*\ AaÍajt. ( Úgy van! Úgy van! a szélsöbal- 
oldalon.) Azokkal a munkásokkal bánnak ma 
igy a legkritikusabb időkben, akik nemcsak a 
legmesszebbmenő módon tettek eleget a munkás
kötelességnek, hanem a forradalom ideje alatt 
még tovább menve, saját testük, saját életük 
veszélyeztetésével védték meg a romboló elemek
től a munkáltatói vagyont, az üzemeket és nem 
törődtek azzal, ha bármi veszély is hárult eb
ből reájuk. 1918-ból van számtalan olyan mun
káltatói nyilatkozat, amelyben hálásan köszönik 
a munkaadók a munkásoknak ama fegyelmezett 
öntudatos magatartást, melyet tanúsítottak, 
■miért ezzel az öntudatos magatartással lehetővé 
tették azt, hogy az üzemek épségben maradhat
tak, hogy a romboló elemek romboló munkáju
kat az üzemekben nem hajthatták végre. És ez 
a hála, amely 1918-ban szóban és Írásban meg
nyilvánult, nem egészen négy esztendő múlva 
olyan módon nyilvánul meg, hogy a legkritiku
sabb időben a leghallatlanabb módon támadják 
meg a munkás megélhetését és lökik a nyomorú
ságba azért, hogy a munkáltatói önkényt, a 
munkáltatói gonosz terveket könnyen végre 
lehessen hajtani.

A közelmúlt hetekben is kénytelen voltam 
felszólalni egy nagy munkáskrizis ügyében, a 
munkanélküliség ügyében, sajnos azonban ez a 
felszólalásom süket fülekre talált; arra mind a 
mai napig sem választ nem kaptam, sem intéz
kedés írem történt benne. Nem azért említem 
ezt meg, mintha itt most keseregni akarnék, 
pusztán csak azért, mert az interpellációmban 
elmondott dolgok nagyban összefüggnek azokkal 
az eseményekkel, melyek most lezajlanak. Be
széltem akkor arról a hallatlan nyomorról, 
amelyet a munkanélküliség idéz elő; beszéltem 
arról, hogy ^örülbelül 150— 180.000 lélek szen
ved ebben az országban, mert nem történik 
róluk gondoskodás, mert nem adatik számukra 
mód és lehetőség, hogy becsületes munkával 
tarthassák fenn önmaguk és családjuk életét. 
És akkor, amikor itt a nemzetgyűlésben ilyen 
állapotokról szó esik, a helyett, hogy intézkedés 
történnék ezen állapotok megjavítására, a helyett, 
hogy azok, akiknek segíteni kötelességük lenne, 
segítenének, semmi nem történik, sőt épen 
ezeket a súlyos, kritikus időket használják fel 
a munkáltatók gonosz szándékaik megvalósit- 
hatására.

Felszólalásom keretében rá akarok mutatni 
az előzményekre, rá akarok mutatni arra is, 
hogy milyen szándék füti és vezérli a munkál
tató urakat. Mielőtt azonban erre rátérnék, 
méltóztassanak megengedni, hogy még egy kissé 
visszavezessem az igen t. Nemzetgyűlést olyan
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körülményhez, mellyel szintén azt akarom 
igazolni, hogy itt négy esztendő óta az ipari 
munkásság nem tesz egyebet, mint tűr és szen
ved és — nem tülzok, ha azt mondom, —  meg
alázkodik.

Amikor a diktatúra megbukott, a munkál
tató uraknak első dolguk az volt, hogy a mun
kabéreket lesülyesztették, még pedig oly erőteljes 
mértékben, hogy az akkori 8 K  50 filléres 
munkabéreket több mint 50%-kal egészen 4 
koronára sülyesztették le. Az volt akkor a ter
vük, szándékuk és gondolatuk, hogyha a mun
kabéreket lesülyesztik, ezzel együtt bekövetkezik 
Magyarországon ismét az Eldorádó, mert a 
munkabérek lesülyesztésével a drágaság csökke
nése fog együtt járni. Mi már annak idején 
megmondottuk, hogy ez célját tévesztett intéz
kedés. Be is következett az, amit mondottunk, 
mert a drágasági lavina egyáltalán nem törődött 
a lesülyesztett munkabérekkel, hanem mindent 
félresöpörve haladt előre a maga megjelölt utján. 
Ezek az igen t. munkaadó urak figyelmen kívül 
hagyva mindent, pusztán egy szempontot, a 
kapitalista profit kérdését tartva szem előtt, 
hogy t. i. a profitjuk minél nagyobb, hatalma
sabb legyen, ebben az állapotban tartották meg 
a munkásokat. Tehették is ezt ezekben az idők
ben igen könnyen, mert hiszen ha 1919 augusz
tusára, szeptemberére és az ezt követő hónapokra 
visszaemlékezünk, mindenki megállapíthatja, hogy 
abban az időben milyen gazdasági idő volt 
Magyarországon. Politikailag és gazdaságilag is 
a legalacsonyabb szinten voltunk és ilyen álla
potok közepette használták fel az időt arra, 
hogy minden szándékaikat a munkásokkal szem
ben megvalósítsák. Ekkor kezdett megszületni a 
munkáltatói diktatúra, egyrészt boszuból, mint 
ahogy előbb mondottam, és a profitnövelés 
szempontjából. Mert az urak nem követték azt, 
amit 1913— 1914-ben ők maguk megállapítottak 
és nem tartották szükségesnek, hogy békés meg
egyezések utján iparkodjanak az esetleg fenforgó 
konfliktusokat elintézni. Ok nem törekedtek 
arra, hogy a mutatkozó drágasággal szemben 
kölcsönös tárgyalások utján igyekezzenek mun
kásaikkal megegyezni. 1919-től kezdve megindult 
a diktatúra és folytatódott egészen a mai napig, 
mert ami itt ennél a nagy, hatalmas munkás
kizárásnál történt, az sem nevezhető egyébnek, 
sőt a legenyhébb kifejezés az, ha azt mondom 
erre, hogy munkáltatói diktatúra, (ü g y  van! a 
szélsöbaloldalon.)

Beszélhetek arról is, hogy a munkabérek 
lesülyesztése után milyen egyéb terveket akar
tak a munkáltató urak megvalósítani. Az a 
jelszó indult meg az egész országban: Tönkre
ment minden, tessék többet dolgozni, mert a 
többtermeléssel fogjuk ezt az országot jobb 
helyzetbe juttatni. Mindig akkor hangoztatják 
ezeket a jelszavakat, amikor a legtöbb ipari 
munkás munkátlanul kénytelen lézengeni, ami
kor bent a műhelyekben üres satuhélyek, üres

A nemzetgyűlés 103. ülése 1923

munkagépek jelzik, hogy hány munkást lehetne 
még a gyárakban elhelyezni. Ilyenkor hangoz
tatják azt, hogy naponta 10— 12 órát kellene 
dolgozni, mert' csak igy lehet Magyarországot 
szomorú sorsából kiemelni. Tudatosan, rossz 
szándékkal megfeledkeznek arról, hogy amíg a 
munkanélküliség oly nagyarányú, addig beszélni 
sem lehet arról, hogy a munkaidőt meghosszab- 
bitsuk. Nem lehet beszélni erről azért, mert 
ha nagy a munkanélküliség, akkor közgazdasági 
szempontból is elsősorban annak enyhítéséről 
kell gondoskodni. A munkanélküliséget pedig 
úgy lehet enyhíteni, ha az üres munkahelyeket 
munkanélküli munkásokkal foglaltatjuk el. De 
akkor a profit nem lesz oly erőteljes, nem lesz 
oly nagy. Természetes, hogyha hosszabb munka
idő mellett foglalkoztatják a munkásokat, akkor 
az üzem haszna is sokkal nagyobb, sokkal erő
teljesebb lesz. Ezért az egyetlen célért akarják 
megvalósítani azt a szándékukat, hogy a mun
kaidőt meghosszabbítják.

Lehet itt beszélni arról is, hogy milyen 
üldöztetésen mentek keresztül a munkások im
már negyedik esztendeje. Hogy a bizalmi rend
szerrel mit csináltak, arról itt különösebben 
nem akarok beszélni, mert az igen t. Nemzet
gyűlés előtt a bizalmi rendszer még nem olyan 
fogalom, amely —  úgy érzem — a megértés 
alapját képezhetné. ( Ügy van! jobbfelöl.)

Mi erről máskép vélekedünk; mi azt mond
juk, hogy a bizalmi rendszer szükséges valami 
a gyárakban, mert a munkások és a munkál
tatók között előforduló súrlódásokat ennek 
segítségével meglehet szüntetni, sőt könnyebbé, 
előnyösebbé teszi a helyzetet a munkáltató 
számára, mert egy nagy gyárban, ahol például 
4 —5000 vagy ennél több munkás van foglal
koztatva, nem kell a munkáltatónak vagy meg
bízottjának -  ha ott egészséges alapokra fek
tetett bizalmi rendszer van — külön-külön a 
munkásokkal vagy munkáscsoportokkal a fenn
álló konfliktusok ügyében tárgyalni, hanem a 
bizalmi testülettel intézheti el a bajokat. Ezzel 
szemben azonban a bizalmi férfinak az a jutal
ma, hogy ha megtudják róla, hogy társaik őt 
választották meg, akkor magyarán mondva ki
rúgják a gyárból. De nem elégszenek meg 
azzal, hogy abból a gyárból eltávolították, hanem 
még fekete listára is teszik, arra a híres, nagyon 
hires fekete listára, amivel lehetetlenné válik 
számára az, hogy azokban az üzemekben, 
amelyekre kihatása van annak a hires fekete 
listának, valamikor is el tudjon helyezkedni. 
De a munkáltató urak még tovább is mennek, 
ha nagyon kellemetlen nekik az a munkás, akit 
kiebrudaltak a gyárból. Azért, mert véletlenül 
bizalmi férfi volt mint az államra veszedelmes 
embert jelölik meg és az illetékes hatóságok 
figyelmébe ajánlják. így került már számtalan 
munkástársunk Zalaegerszegre, anélkül hogy 
megtudta volna mondani az okot, amely őt 
odajuttátta. -

’. évi február hó 27-én, kedden. 121
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122 A nemzetgyűlés 103. ülése 1923. évi február hó 27-én, kedden.

Halász M óric : Egy sincs o tt !
Kabók Lajos: Igen t. Halász képviselő ur, 

lehet, hogy most már nincs ott, ezt én nem 
vonom kétségbe, . . .

Farkas István: Van! (Felkiáltások a széIsö- 
báloldálon Van! Van !)

Kabók Lajos: . . .  ha tüzetesebben meg
vizsgálnám a dolgot, akkor tudnám ezt meg
állapítani, de viszont nem tagadhatja le Halász 
képviselő ur, hogy az elmúlt 3 x/a esztendő alatt 
nem volt ott ilyen okból kifolyólag számos 
munkástársunk.

Esztergályos János: Ma is van!
Kabók Lajos: Ilyen eljárással nemcsak ezt 

tették, hanem megcsinálták a munkáltató urak 
azt is, hogy sok ezer főre tehető munkástábort 
kiüldöztek ebből az országból, kihajszoltak a 
külföldre, mert az, aki látta, hogy itt sehol 
sincs boldogulás számára, semhogy éhen haljon, 
éhen pusztuljon, akár útlevéllel, akár útlevél 
nélkül is kimenekült ebből az országból.

Röviden dióhéjba foglalva, ezeket az előz
ményeket lehet elmondani a nagy kizárást meg
előző idők állapotáról. Most ha arról akarok 
beszélni, amit oly fennen hangoztatnak az igen 
t. munkáltató urak, amikor azt mondják, hogy 
kényszerűségből kellett a munkásokat kizárniok, 
niert az üzemekben a békétlenség meghonosodott 
és a termelési lehetőség megakadt, tehát kény
szerűségből kellett nekik 60 — 70.000 munkást 
kidobni az utcára, úgy érzem, rá kell mutatnom 
azokra a részletekre, azokra az okokra is, amiért 
ezt az aljas gaz merényletet a munkásokkal 
szemben el kellett követni. Méltóztassanak azután 
ítéletet alkotni azokból az aprólékos események
ből, amelyek januártól kezdve a gyárakban elő
fordultak. Például január hó elején az Orenstein 
és Koppel-féle gyárban 18 mozdonyszerelő lakatos, 
akiknek az átlagos óránkénti keresetük 105 korona 
volt, azt mondotta a gyár vezetőségének: »Mi 
nemesebb munkát végzünk, a gyár vezetősége, 
tehát ezt a 105 koronás keresetet növelje fel 
olyan nívóra, amilyenen a hasonló munkát végző 
munkások keresete van.«

Nem kértek egyebet, csak annyit, hogy a 
keresetük közelitse meg más munkások kerese
tét; ez pedig azt jelentette volna, hogy a 105 
koronás keresetet 140 koronára kellett volna 
felvinni. Mi volt a válasz ? Elutasító; egyszerűen 
az, hogy ők ezt teljesíteni nem tudják, üzemüket 
máskép fentartani képtelenek, s igy végérvénye
sen elutasították a kérést. A  munkások nem 
tudtak ezért a bérért dolgozni, mert benn a 
gyárban dolgozó többi munkások is többet ke
restek — mit tehettek mást ? Elhagyták munka
helyeiket.

De volt még a gyárban azonkívül 130 más 
munkás is, azok nyugodtan tovább dolgoztak 
egészen a kizáratás napjáig. Itt tehát csak 18 
ember békétlenségéről volt szó ebben a gyárban.

így lehet ezt tovább fűzni és én leszek itt 
olyan bátor, b-ogy sorra megyek és rámutatok

mindazokra az úgynevezett nagy, hatalmas ba
jokra, amelyeket a munkáltató urak felfújtak; 
mert azokat az okokat, amelyekre hivatkozva 
megcsinálták a kizárást, a megfelelő értékükre 
kell, szerintem, leszállítani és ez csak úgy lehet
séges, ha itt a való igazságot tárjuk fel a leg
apróbb részleteiben; csak igy lehet bebizonyítani 
azt, hogy ebben a kizáratásban kinek van igaza 
és kinek nincs.

A  Ganz-Danubius kőbányai-uti vagongyár
ban szintén január hónapban 8 reszelővágó mun
kás azt mondotta a gyárvezetőségnek, hogy: 
»Uraim, mi sokkal kevesebbet keresünk, mint a 
künn, a kisiparban dolgozó reszelővágő munká
sok. Tessék nekünk legalább annyi bért adni, 
mint amennyit a kisiparban kapnak a munká
sok*. És a hatalmas Ganz-Danubius vállalat, 
amely súlyos milliárdok felett rendelkezik, azt 
mondotta, hogy ezt a kívánságot nem teljesít
heti. Egy ilyen hatalmas gyárvállalat nem tud 
annyit fizetni a munkásainak, mint amennyit 
azok a kis, kócos munkáltatók fizetnek, akik 
pincehelyiségben dolgoztatnak! Mi lett ennek a 
következménye ? Miután ezek a munkástársak 
tudták, hogy másutt magasabb bérért elhelyez
kedhetnek, természetesen kiléptek a gyárból, ott 
hagyták műhelyüket. (Felkiáltások a szélsőbal- 
oldalon: Joguk volt!)

A Ganz villamossági gyár esete van a leg
jobban felfújva, a Ganz villamossági gyárra nézve 
mondják a munkáltató urak, hogy ennek az esete 
volt a legnagyobb ok, amiért ezt az egész kizáratást 
végre kellett hajtani.

Ha már most megvizsgáljuk ezt az okot, ezt a 
kezdetet, akkor a következőket látjuk : Január 
hónapban a Ganz villamossági gyárban a szerszám
készítő műhely munkásai, akik cirka 14-en vannak, 
azt kérték, hogy adjanak nekik olyan munkabért, 
amilyen hasonló szerszámmunkáért jár a munká
soknak. Azért kérték, ezt, — nem tudom, a nemzet- 
gyűlés igent, tagjai megtudják-e ítélni, mit jelent 
az, hogyha én számszerű adatokat feltárok, de 
mégis megkísérlem, — mert pl. ott a szerszám- 
esztergályosoknak 120 koronás átlagos órabérük 
volt.

Szabó István (öttevényi) : öránkint ?
Kabók Lajos: öránkint !
Szabó István (öttevényi): A mezőgazdasági mun

kások egy napra kapnak ennyit ! (Mozgás és fel
kiáltások a szélsőbaloldalon :  Elég disznóság !)

Kabók Lajos: Ne tessék ezt összehasonlítani 
a mezőgazdasági munkásokkal, de hogy ott igy van, 
az még nagyobb gazság, hogy mezőgazdasági mun
kásokat ilyen napibér mellett foglalkoztatnak !

A szerszámkovácsoknak 107 korona, a szer- 
számköszörüsöknek 85 korona óránkinti keresetük 
volt. Ha van valakinek fogalma arról, hogy mi az a 
szerszámmunka, annak nem kell kommentárt 
hozzáfűznöm, hogy mit jelent ilyen munkát ilyen 
bér mellett végezni.

A gyár vezetősége nagy bölcsen azt mondotta : 
sNekem nincs jogom önhatalmúlag ezt elintézni;
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én egy egyesületbe tartozom, a Magyar Vasművek 
és Gépgyárak Egyesületébe, az majd elintézi ezt 
az ügyet*. A munkások türelmesen várakoztak, 
várták az elintézést, de a vasművek vezetősége, 
szokása szerint, késedéi meskedett az ügy elintézé
sével heteken keresztül. Közben pedig a gyárigaz
gatóság elrendelte ebben a szerszámműhelyben a 
túlórázást. A munkások erre azt mondták : »Ne- 
künk egy hetek óta vajúdó, elintézetlen ügyünk 
van, tessék ezt elintézni. Ha ez elintézést nyert, a 
túlórázást is meg fogjuk kezdenie. Miután ezt 
munkamegtagadásnak tekintették, elbocsátották 
a munkásokat. (Felkiáltások a szélsőbaloldalon: 
Hallatlan !) Az volt a szándékuk, hogy a gyárból 
más munkásokat tesznek abba a műhelybe és 
azokkal végeztetik el azért az alacsony bérért a 
munkákat.

Hátha van munkáltató szolidaritás, méltóztassék 
elképzelni, hogy van munkásszolidaritás is ! ( Fel: 
kiáltások a szélsőbaloldalon: Lesz i s !  jobbfelól: 
Tudjuk!) Lesz is ! — És a munkásszolidaritás 
alapján, de a jogos megélhetési igényeik alapján is, 
azt mondották azok a munkások, hogy : »Mi ezért 
a pénzért ezt a munkát elvégezni nem tudjuk !« 
Akkor mindazokat, akik a munka végzését meg
tagadták, sorozatosan kidobták a műhelyből.

Közben egy másik szakmának, a műszerész
szakmának egy követelése is aktuálissá vált. 
Ugyanis a Ganz villamossági gyárban az elektro
technikai iparban 10%-os munkabéremelést adtak, 
amelyet nem hajtottak végre. A műszerészek szor
galmazták ennek végrehajtását; itt is a Vasmű- 
vekre való utalás történt s amikor ezt szorgalmaz
tuk a Vasműveknél, ott megint azt mondották, 
hogy darázsfészekbe nem nyúlnak bele és ezzel az 
ügy egyszerűen el volt intézve.

Ezekután el lehet képzelni, hogyha hetek 
múlva igy intézkednek, akkor nem maradhat nyu
galomban a munkássá g, és ezért a műhelyekben 
nyugtalanság mutatkozott. A nyugtalanságot úgy 
gondolta elintézhetőnek a gyár igazgatósága, hogy 
egyszerűen kimondotta, hogyha ez meg nem szű
nik, akkor másnap kizárja az üzem összes mun
kásait.

A kizárás meg is történt január 26-án és ennek 
az volt az eredménye, hogy itt máj dnem 2000 mun
kást dobtak ki, olyanokat, akik békességesen dol
goztak, akiknek eszük ágában sem volt nyugtalan
ságot kelteni, csakhogy a munkáltatókban mindig 
felülkerekedik a bosszúvágy, abosszuérzet, aletörési 
vágy, mert azt gondolják, hogyha ezt a nyomort 
minél nagyobbá teszik, akkor annál könnyebben 
lehet a munkáltatók szándékait s terveit végre
hajtani.

A Teudloff és Dietrieh-gyárról is sokat beszél
tek a munkáltatók, azt mondották, hogy a mun
kások a legnagyobb renitenskedést követték el, 
holott erre az esetre azt lehet megállapítani, hogy ez 
egyike a legtipikusabb munkabérleszállitási ese
teknek. A gyárigazgatóság a Vasművek^ösztökélé
sére megállapította, hogy egyes munkások nagyon 
sokaf hetesnek. Itt a tárgyilagosság és az őszinte

ség szempontjából megmondom azt is, hogy a légi 
magasabb kereset a legelsőbbrendü, legrégibb, leg- 
kipróbáltabb szakmunkásoknál 170 korona volt 
óránként. De úgy látta a gyár igazgatósága, hogy 
ez túlmagas kereset, mert ez magával hozza azt, 
hogy a többi munkások is annyit akarnak majd 
keresni. Mit csinálttehát nagy bölcsen ? Egyszerűen 
leszállította a kereseteket, jobban mondva az úgy
nevezett akkordidőt. Történtek olyan leszállítások, 
hogy annak a munkának, amelyet évtizedeken ke
resztül 4 és fél óra alatt végeztek el, az idejét egy- 
szereün leszállították másfél órára ; kiírták, hogy 
másfél óra alatt kell ezt a munkát elvégezni. Ilyen 
intézkedések mellett megtörtént az is, hogy régi, 
kipróbált szakmunkások keresete egyes esetekben 
egészen 100 koronára is összezsugorodott. Amikor 
pedig a munkások azt mondták, hogy ők nem 
hajlandók ilyen redukált munkabér mellett a mun
kát elvégezni, akkor a válasz az volt, hogy akik ezt 
nem csinálják, azok a gyár kötelékéből eltávozhat
nak. Elbocsátották őket, és igy sorozatosan körül
belül 15—20 esztergályost bocsátottak el a gyárból.

Ilyen állapotok közepette a vasmunkások szö
vetségének vezetői voltak kénytelenek a január 
hóban megindított, általános munkabéremelést 
célzó tárgyalásokat lefolytatni. A munkáltatóknak 
első válasza az volt, hogy a munkabéremelés nem 
aktuális, nem adhatnak semmit, az ipar nem birja 
el, szóval, szokásos indokaikat felsorakoztatták. 
A szövetség vezetősége a lehető legnagyobb erő
feszítéssel hatott oda, hogy megakadályozza, hogy 
még januárban kitörjön valami, mert látta, hogy 
ha itt a munkásság nagy egészében megmozdul, az 
az országra nézve is hatalmas, nagy, erőteljes, köz- 
gazdasági katasztrófát jelent. Ezt megakadályoz
tuk, a szenvedélyeket, a kedélyeket, mondhatnám, 
erőszakkal lecsillapítottuk, abban a gondolatban, 
abban a hitben, hogy mégis felül fog kerekedni a 
munkáltatókban a jóérzés, felül fpg kerekedni ben
nük az a tudat, hogy ilyen lenyűgözött, agyon
gyötört, agyon kinzott munkásokkal rendes terme
lést végeztetni nem lehet. Ezen eljárásunk után 
újból forszíroztuk, siettettük az ügy elintézését. 
Miután az előbb említett események voltak folya
matban, a munkáltatók kijelentették, hogy ők csak 
úgy hajlandók a munkabéreket általánosságban 
felemelni, ha béke, rend és nyugalom van a gyárak
ban, s a munkások visszamennek minden feltétel 
nélkül dolgozni, s majd a munka felvételével az 
összes fennálló panaszokat meg fogják vizsgálni és 
el fogják rendezni.

Ezen ígéretek hatása alatt a vasmunkás
szövetség vezetősége, amelyet a legjobban érintett 
ez a kérdés, nagy erőfeszítéssel megint arra töre
kedett, hogy a békétlenkedő üzemekben a munka 
rendes menetét helyreállítsa. Ez sikerült is neki, 
mert január végén az üzemekben mindenütt felvé
tetett a munka. S ekkor kértük azt, hogy tessék az 
Ígéretet beváltani, tessék most már a háborgó szen
vedélyeket általános munkabéremeléssel lecsilla
pítani. Közben azok a munkások, akik megkapták 
a panaszos ügyek elintézésére vonatkozó ígéretet,
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a munka felvételével szintén sürgették, hogy tessék 
áz ígéretet beváltani, mert ők itt vannak munka
helyeiken és végzik kötelességszerüen munkájukat.

Az intézkedés nem történt meg s közben bekö
vetkezett a vasművek legutóbbi munkabér-rende
zése, amelyről bizonyára a t. Nemzetgyűlésnek is 
van tudomása és amely azt jelentette, hogy novem
ber 7-e óta nem volt munkabérrendezés s ami volt 
1919 augusztus óta, az mind diktatórikus utón, egy
oldalúig volt megállapítva és megközelítőleg sem 
fedezi azt, amit a nagy drágaság a munkásság vál- 
laira zúdított.

Ilyen események, ilyen előzmények után feb
ruár 5-én hoztak egy bérhatározatot, amely 10, leg
jobb esetben 12%-kal növelte a kereseteket. Ezek
ről a keresetekről is lehet beszélni. Ma, amikor már 
az átlagos keresetekbe beleszámítjuk a legújabban 
adott munkabéremelést is. azt lehet megállapítani, 
hogy a szakmunkások átlagos keresete Budapesten 
és környékén 123 K-t tesz ki óránként.

A gyári, betanult munkások 101 K 94 fillér 
átlagos keresettel bírnak, az egyéb gyári munkások 
74 K  80 fillér keresettel, a nőmunkások pedig olyan 
hihetetlen alacsony keresettel dolgoznak, hogy 
szinte félek kimondani s igazán a csodával határos, 
hogy ebből a keresetből fentudják magukat tar
tani, amennyiben nem több, mint 53 és fél korona 
az az átlagos kereset, amelyért ők benn a gyárban 
munkájukat végezni kénytelenek. (Mozgása szélsó- 
haloldalon.) A drágulás minden túlzás nélkül leg
alább 380-szorosra tehető, ellenben a munkabérek 
emelkedése alig éri el azoknak 170-szeresét, vagy 
talán 175-szörösét.

Hogy ilyen állapotok közepette olyan munka
béremelést adtak, ez természetesen megint csak az 
elégületlenséget váltotta ki. S miután azoknak a 

' gyáraknak munkásai, akik munkahelyeikre vissza
mentek egy Ígéret alapján, látták azt, hogy meg 
vannak csalva, hogy az ígéretet nem váltják be, 
elkezdték megint az Ígéret végrehajtását siettetni. 
A gyárak vezetőségei ezt olyan állapotnak tekin
tették, amelynek közepette nem lehet a munka 
rendes menetét fentartani, s újból a munkások 
kizárásával feleltek ezekben a gyárakban. A Ganz- 
villanygyárban február 2-án kijelentették : most 
kizárunk benneteket, de tiz napon belül senki 
emberfiával szóba sem állunk ennek a kizáratásnak 
az ügyében. A Teudloff és Dittrich-féle gyárban a 
15—20 esztergályos ügyében nem kevesebb, mint 
400 embert dobtak ki az utcára. Ebben mindenki 
megláthatja a rejtett szándékot, azt, hogy mi rejlik 
e mögött, az t. i., hogy nagy tömegnyomort idéz
zenek elő, s ha majd a munkásság akaratereje meg
törik és elfogy az utolsó darab kenyér is, akarat
nélküli bábként fognak a munkások munka
helyeikre visszamenni s minden munkáltató gon
dolatot és akaratot könnyedén végre tudnak 
hajtani.

Sza|)Ó I m re: Ez pedig nem fog m enni!
Kabók Lajos : Tovább akarom fűzni mindazt, 

amit ehhez a dologhoz szükségesnek tartok el
mondani , Bocsássanak meg, ha ebben a kérdésben

kissé részletesebben és hosszadalmasabban beszé
lek, de úgy érzem, hogy ez olyan nagy ügy, amely
nél nekünk munkásoknak feltétlenül igazolnunk 
kell azt, hogy itt az igazság a mi részünkön van, s 
hogy semmi erkölcsi alapja nem volt a munkáltatók 
részéről annak, hogy ezt a gonosz kizárást végre
hajtsák.

Az Egyesült Izzólámpagyár munkásnői pl, — 
akiknek az átlagos keresetéről az elébb beszéltem, 
— úgy látták, hogy a fennálló állapotokat most már 
nem lehet tovább tűrni, s hogy amit kértek a gyár- 
igazgatóságtól, az eredménnyel nem járt, minek 
folytán benn az üzemben természetesen a nagy iz
galom közepette nem folyt annak rendje és módja 
szerint a munka. A gyári gaz gat óságok ilyenkor mit 
csinálnak ? Nagy eréllyel rendet teremtenek. 
A rendteremtés módja pedig az, h ogy : »Mars ki, 
aki nem végzi a munkáját annak rendje és módja 
szerint!« Ezt tették itt is, ahelyett, hogy iparkod
tak volna egy megoldást keresni. Pedig aránylag 
elég kis pénzzel ezt az egész kérdést meg lehetett 
volna oldani. A munkáltatói profitféltés azonban 
ezt nem tette lehetővé, mert náluk az volt a fel
fogás, hogyha az Egyesült Izólámpagyár munkás
nőinek adnak munkabéremelést, akkor a munkás
nők más gyárakban is fognak munkabéremelést 
kérni, s akkor az az 53 koronás női munkabér fel fog 
szökni, és az ipari termelés fog lehetetlenné válni. 
Olyan gyárvállalat volt ilyen rideg a munkásnőivel 
szemben, amelynek semmi oka sincs arra, hogy azt 
mondhassa, hogy nem bírja el ezeket a magasabb 
női munkabéreket. Ez a gyárvállaíat t. i. a leg
nemesebb valutákért dolgozik, amennyiben Ame
rikába, Ausztráliába és a világ minden részébe dol
gozik s az ő termel vényeiért a legnemesebb valutá
kat kapja. Módjában állott volna tehát ezeket a 
munkásnőket megfelelőbb módon díjazni.

Ha megnézzük az említett 53 K-ás keresetet, 
akkor azt látjuk, hogy ez azt jelenti annak a nőmun
kásnak, hogy amíg az Egyesült Izzólámpagyár egy 
dollárt kap egy lámpájáért, addig ez a nőmunkás 
alig egy dolláréit, sőt sok esetben 50 centimért dol
gozik egész héten keresztül. (Úgy van! a szélsó- 
baloldalon.) Az a 2400—2600, vagy a legjobb, leg
kirívóbb esetben 3000 K-ás kereset semmi egyébre 
nem szolgál másra, csak arra, hogy az a munkásnő 
kifizethesse a kvártélyát, megválthassa a heti villa
mosjegyét és egész héten át puszta kenyeret vásá
rolhasson magának. Bárki minden különösebb szá
mítás nélkül megállapíthatja, hogy a mai rettenetes 
drágaság közepette ez az összeg nem szolgálhat 
egyébre. Mégis mit kellett válaszul adni ezeknek a 
munkásnőknek ? Egyszerűen azt: kilökni őket az 
utcára, beletaszitani a munkátlanságba, hogy törjön 
meg az akaraterejük és esetleg talán még olcsóbb 
bérért is felkínálják munkaerejüket.

A Roessemann és Kühnemann gyár is egyike a 
leghirhedtebbeknek. Ebben a gyárban a szakmun
kásság 50—90 koronáig terjedő munkabérekért 
dolgozott. (Felkiáltások a szélsőbaloldalon: Gya
lázat !) Kérték tehát, hogy tessék legalább annyi 
bért adni, mint amennyit hasonló gyárakban adnak
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a hasonló munkásoknak. De a gyárigazgatóság 
nagybölcsen itt is azt mondotta, hogy az ó gyáruk 
ezt nem birja el. Természetes, hogy a munkások 
ilyen elutasító álláspont alapján — s itt nem volt 
többről, mint 130 munkásról szó — kénytelenek 
voltak a munkát megszüntetni.

Vagy itt van a Reök István gépgyárának esete. 
Ez egyike a legrosszabb, legtipikusabb munkáltatói 
eljárásoknak. Itt öt gépmunkás azt mondta, hogy 
egy ígéret alapján kérjük most már munkabéreink 
felemelését. A gyárigazgatóság elutasította őket. 
Erre mit csinált az öt gépmunkás ? Szabályszerűen 
kivette a munkakönyvét, elhagyta a munkahelyét, 
— amihez joga volt, hiszen munkaerejével ő maga 
rendelkezik — a gyárvezetőség válasza pedig az 
volt, hogy utánuk kidobott még 18 esztergályos 
munkást, hogy ezekkel kényszerítse a gépmunká
sokat arra, hogy visszatérjenek munkahelyeikre.

Ilyen esetek előzték meg ezt a nagy kizárást. 
És talán beszélek még arról, ami a Hoffher és 
Schrantz-féle gyárban történt, ahol szintén egy 
tipikus munkabér csökkentési esetről volt szó s ahol 
a leszállított munkabérért nem voltak hajlandók a 
munkások dolgozni, és mindazok, akiket az elbocsá
tottak helyébe oda hívtak, szintén elbocsáttattak, 
mert senki sem volt hajlandó az alacsonyabb bérért 
elvégezni munkáját. így kidobtak 80—90 eszter
gályos munkást.

Ezek azok a nagy ügyek, amelyek miatt ilyen 
eljárást kellett a munkáltatóknak végrehajtaniok.

Igen t. Nemzetgyűlés ! Volt ezenkívül több 
apróbb ügy is, időközben azonban ezek békés utón 
hosszabb-rövidebb idő alatt mind elintézést nyer
tek és a munka rendes menete mindenütt helyre
állott. És én azt mondhatom e pillanatban, egészen 
pontos megállapítás alapján, hogy a kizárást meg
előző napokban, alig volt 5000-re tehető azon mun
kások száma, akik részben a munkáltatók akara
tából, részben önakaratukból munkájukat beszün
tették. Ebből az 5000 munkásból is majdnem 2000 
a Ganz villamossági gyárra és több mint 2000 az 
Egyesült Izzólámpa gyárra esett. Mindkét gyárból 
a munkáltatók zárták ki a munkásokat. Méltóz- 
tassék tehát elképzelni, hogy alig egynéhány százra 
zsugorodik össze azoknak a száma, akik a munkál
tatók állítása szerint olyan állapotot teremtettek 
a gyárakban, hogy ők ezt a nagy, hatalmas kizá- 
ratást megrendezni voltak kénytelenek. Ez rávilá
gít minden ténykedésre, és mi tisztán láttuk ezeket 
az állapotokat. Mi már régóta kénytelenek vagyunk 
szembenézni az ilyen munkáltatói eljárásokkal. 
Három és fél esztendő alatt a vasipari munkásság 
nem egy ízben volt kénytelen már megküzdeni 
ilyen arányú munkáskizárásokkal, és akármeny- 
nyire összefogott is minden a munkássággal szem
ben, ezek mindig sikerrel vívták meg a harcot. 
Én úgy érzem, hogy most is lefogjuk küzdeni ezeket 
a bajokat. Nem is azért kívántam itt napirend előtt 
felszólalni, hogy valakinek segítségét kérjem. Mi 
nem kérünk segítséget, mi csak igazságos, pártatlan 
eljárást követe.ünk, mert ehhez jogunk van. Azt 
követeljük, hogy maga a kormányzat ne adjon

módot és lehetőséget arra, hogy egy munkáltató 
szervezet ennyire elhatalmasodjék. Mert állítom 
és bizonyítom, hogy a munkáltatók ilyen elhatal
masodását a mindenkori és a jelenlegi kormányzat 
segítette elő. (Úgy van ! a szélsőbaloldalon.) Érről 
is beszélni kell, t. Nemzetgyűlés !

A háború megszűntével a magyar gyáripar 
egészen más helyzetbe került, mint aminóben a 
háborút megelőzőleg és a háború ideje alatt is volt. 
Tudvalevő dolog, hogy az ország területe egyhar- 
madára zsugorodott össze, és a magyar gyáripar
nak, de különösen a vas- és gépgyáriparnak itt 
maradt 80%-a. Ez a nagy, hatalmas vas- és gép
gyáripar ebben a kicsiny országban nem tudott 
magának megfelelő piacot találni, kénytelen volt 
tehát áruinak értékesítésére külföldi piacot keresni. 
Azonkívül az ország megcsonkitásával más irány
ban is szomorú helyzetbe jutottunk. Igen sok 
nyersanyagtól fosztottak meg bennünket, úgyhogy 
most fokozott mértékben előtérbe került, az, hogy 
ennek az országnak behozatali és kiviteli kérdések
kel kell foglalkoznia. A nyersanyagoknak, a fél-, 
kész, sőt egész kész áruknak behozatala, viszont a 
kitermelt áruk kivitele és külföldi piacon való el
helyezése az életbeléptetett rendszer következtében 
kiviteli és behozatali engedélyektől tétetett függővé. 
És mit tett a kormányzat, amit én itt hibáztatni, 
kárhoztatni vagyok kénytelen ? Egyszerűen azt 
tette, hogy ezeknek a kiviteli és behozatali engedé
lyeknek megadását rábízta egy munkáltató testü
letre, amely a leggyalázatosabb módon visszaél 
ezzel a hatalommal, (Úgy van! a szélsőbaloldalon.) 
mert a legnagyobb terrort fejti ki még a munkál
tatók körében is.

E pillanatban nem említek még neveket, d® 
hozzánk számtalan munkáltatónak kérelme érke
zett még a kizáratás előtt, hogy kövessünk el min
dent, thogy ez a kizáratás elmaradjon. Mert azok) 
alrk ezt a h;rt eljuttatták hozzánk, úgy látták, 
hogy ebből ők egyénileg >s olyan kárt fognak a ma
guk számára elkönyvelhetni, bogy a kizáratás üze
mük tovább’ menetét fogja veszélyeztetni

Azonkívül a munkáltatók a kizáratás ki
hirdetése alkalmával megmondották munkásaik
nak, hogy ők végtelenül sajnálják a dolgot, de nem 
tudnak ellene védekezni, nekik végre kell hajtaniok 
ezt a határozatot, mert ellenkező esetben üzemük 
vitelében lehetetlenné tétetnek, sót egészen is 
tönkretehetik őket. És mindez miért lehető ? Azért, 
mert ezekkel a kiviteli és behozatali engedélyekkel 
a Magyar Vasművek és Gépgyárak Országos Egye
sülete van megbízva, ez szabja meg, ki kaphat en
gedélyt; arra, hogy mit vigyen ki és mit hozhat be 
az országba. (Zaj a szélsőbaloldalon.) És hasztalan 
állítaná akár a kormány részéről, akár másrészről 
bárki is, hogy ez egy külön szerve. Én ezt ismerem, 
úgy ismertem meg, hogy ez egy állami apparátus
ként. működik a Vasművek és Gépgyárak országos 
egyesülete kebelében, ahol a vámilletékeket szedik, 
és az engedélyeket adják. Van ugyan egy bizottság, 
amelynek neve »Export-Import« bizottság és ebbe 
az állam a maga képviselőit elküldte, van ottan
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két-három ur, de ha megnézem, hogy ki ennek a 
bizottságnak elnöke, ha megnézem, hogy a Magyar 
Vasművek és gépgyárak egyesületének kik az igaz
gatósági tagjai, akkor ezeknek az uraknak nevét ott 
találom az igazgatósági tagok sorában. Ezekután 
semmiféle mentséget erre az ügyre felhozni nem 
lehet, mert ez egy olyan hatalomnak kiszolgáltatása 
egy munkáltató testület részére, amely hatalommal 
ezt a gyalázatos eljárást végre tudta hajtani, amely 
hatalommal tudta csak megcsinálni, ami most az 
egész ország közgazdasági katasztrófáját jelenti. 
(Zaj a szélsőbaloldalon.)

Igen t. Nemzetgyűlés ! Hogy a hírlapok hogyan 
vélekednek erről a kérdésről, arra vonatkozólag 
csak két szemelvényt leszek bátor ismertetni. Az 
egyik a Szózatból való, és senki sem mondhatja, 
hogy ez a láp közel áll a szociáldemokratákhoz, sőt 
azt mondhatom, hogy ez hivatalos kormánylap. 
Ez a lap a következőképen Ítéli meg a helyeztet 
(olvassa) : »Tény az, hogy az összes termelő ágak 
között a gyáripar bírja el a legjobban a magasabb 
fizetéseket, mivel épen a gyáripar drágította meg 
az utóbbi időben a termékeit annyira, hogy a mun
kások béremelési kéréseit könnyen elviselheti. 
A gyáripar eddig is annyit nyert a régi gyártmá
nyokon, hogy amennyiben teljesiti a munkások 
követeléseit, ezt megteheti saját számlájára és igy 
az esetleges elhatározás semmiesetre sem vonhat 
maga után újabb drágulást.«

Ha egy tőlünk távol álló polgári lapnak ez a 
megállapítása, akkor úgy érzem, nekem nem kell 
bővebben ecsetelnem azt a gálád eljárást, amelyet 
a munkásokkal szemben követnek.

De menjünk tovább. Úgy hiszem, mindenki 
meg van győződve, hogy a Nép című napilap sem 
áll hozzánk közel; hiszen csaknem valamennyi 
cikke ellenünk szólm égis, ha ennek a lapnak sze
melvényét nézem, a következőket mondhatoip el 
belőle (olvassa) : »Ezzel szemben a helyzet az, hogy 
a gyárosok a fa- és vasiparban egyaránt évek óta 
diktálják a béreket, még akkor is, amikor a vállal
kozási viszonyok a mainál jobbak voltak és sohasem 
szabták meg a béreket megnyugtató mértékben. 
Ez természetesen a munkásokat az egész vonalom 
elkeserítette. Mivel a gyárosok egyesületeinél nem 
találtak kellő megértésre, üzemenkint próbáltak 
szerencsét, és értek is el, főleg a középüzemekben, 
sok helyen eredményeket. Ezek az erednrények 
viszont sértették a munkaadók érdekképviseleté
nek tekintélyét, mert hiába hozott határozatokat, 
a munkások fellépésükkel és az elért eredmények
kel semmissé tették ezeket, tehát a munkaadói 
hiúság, másként mondva a munkások kenyér
harcából hatalmi kérdést csinálta 

Ha két ilyen, a mi felfogásunktól távolálló lap 
ezt állapítja meg a munkáskizárásról, akkor min
denkinek meglehet a véleménye arról az eljárásról, 
amelyet a munkáltatók tanúsítanak.

De beszélni akarok újból arról a terrorról, 
amelyről az előbb megemlékeztem. Itt állandóan 
csak munkásterrorról hallunk, állandóan azt han
goztatják, hogy a munkásság vezetői azok, akik a

leghallatlanabb terrort fejtik ki. Ezzel szemben 
van szerencsém 'produkálni olyan tényeket, amelyek 
azt bizonyítják, hogy a munkáltatók részéről 
tapasztaljuk azt a terrort, amely szinte példátlan. 
A mostani kizárás idején történt az az eset, hogy 
az egyik munkáltató kifizette 14 napra a munká
sait, elismervényt vett tőlük, amelyben a munkások 
aláírásukkal igazolják, hogy munkakönyvüket át
vették, tehát végleg eltávoztak a gyárból, holott 
a 14 napi bér kifizetése azért történt, mert az üzem 
tulajdonosa azt remélte, hogy ennyi idő alatt 
elintéződik a konfliktus, és a bérek kifizetésével 
továbbra is biztosítja magának munkásait, akikkel 
végtelenül meg volt elégedve. Az a nyugta azért 
kellett neki, hogy a terrortestület előtt igazolja, 
hogy a munkásait elbocsátotta. Ha ilyen konkré
tumokat hozok fel, akkor én nem kérést intézek 
a nemzetgyűléshez, nem intézek kérést a kormány
hoz sem, hanem azt mondom; hogy ilyen körülmé
nyek között kötelessége a kormánynak beavat* 
kozni és odahatni, hogy ilyen országos, nagy köz- 
gazdasági katasztrófát az ország lakosainak vállai- 
ról elhárítson. A kormánynak találnia kell egy 
megoldást, melynek alapján a békés kibontakozás 
elérhető, mert az nem megoldás, amely ezideig 
történt.

Voltam bátor a pénteki nap folyamán a 
kereskedelemügyi minister urat ebben a kérdés
ben felvilágosítani, én felhívtam figyelmét arra, 
hogy itt mi van készülőben. (Akkor még a kizárás 
előtt voltunk, és az volt a gondolatom, hogyha 
ilyen magas fórum figyelmét felhívom, akkor 
talán el tudjuk hárítani ezt a katasztrófát és békés 
mederbe lehet terelni ezt a kérdést . A kereskedelem
ügyi minister urnák bírjuk egy Ígéretét, melyben 
azt mondotta, hogy bizalommal forduljunk min
dig hozzá, meit ő mindig a gyengébb oldalára 
fog állani. Itt sajnálattal azt vagyok kénytelen 
kijelenteni, hogy ez a kijelentés nincs megvaló
sítva, mert hiszen nem látunk olyan intézkedést, 
amellyel a gyengébb mellé állana a minister ur 
vagy a kormányzat. Én itt tényeket állítottam, 
amelyeket bizonyítani tudok, ezek a tények azt 
igazolják, hogy a munkások a gyengék, a munká
sok ellen fog össze minden, mert amikor már nem 
tudnak az alacsony bérek mellett dolgozni s kény
telenek munkájukat otthagyni, akkor maga a 
kormányzat az, mely odaáll az erősek és hatalma
sok mellé, rá küldi a csendőröket és rendőröket a 
munkahelyükről eltávozó munkások nyakára, és 
különböző fenyegetésekkel kényszeríti arra, hogy 
menjenek vissza munkahelyükre. Ez semmi esetre 
sem nevezhető a gyengék mellé való csatlakozás
nak, ellenkezőleg azt mutatja, hogy a kormány
zat is oda csatlakozik, ahol az erő és a hatalom 
van. Azt is ki merem itt jelenteni, hogy a mun
káltatók testületé ma olyan hatalmasnak, olyan 
erősnek érzi magát, hogy semmiféle kormányzat
tól nem fél, neki a kormány semminemű figyel
meztetése nem használ, mert ez a testület ma azt 
teszi, amit akar, hiszen eszköz és mód van a kezé
ben, amellyel olyan terrort tud kifejteni, hogy a
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maga szándékait végre is tudja hajtani. (Úgy van ! 
a szélsőbaloldalon.)

Ezek alapján kénytelen vagyok néhány 
kérdést feltenni a kormányzatnak. Tudja-e 
a kormány, hogy a Magyar Vasművek és 
Gépgyárak Egyesületének kezében olyan ha
talom összpontosul, mellyel az egész országra 
kiterjedő közgazdasági katasztrófát zuditott 
alakosság nyakába ? De kénytelen vagyok egy 
más kérdést is feltenni : Tud-e, hajlandó-e a 
kormány olyan intézkedéseket tenni, amelyekkel 
megszabadítja az országot ettől, a közgazdasági 
katasztrófától ? Ezenkivül fel kell tennem azt a 
kérdést is, vájjon a kormány helyénvalónak látja-e 
azt, hogy egy olyan fontos állami apparátust, mint 
amilyen az export- és import ügyeket intéző appa
rátus, egy munkáltató egyesület kezében hagyjon 
meg tovább, és egy munkáltató testület rendelkez
zék szabadon ilyen fontos ügyekről ? Nekem az a 
felfogásom, hogy amig maga a kormányzat nem 
gondoskodik arról; hogy ennek a testületnek kezé
ből kivétessék ez a hatalom és áttétessék az állami 
hatóságok kezébe s az állami hatóságok bírálják el, 
kinek van kivitelre vagy behozatalra szüksége, ad
dig nincs remény arra, hogy ez aterror megszűnjék. 
Ha e^t a hatalmat kiveszik a munkáltatók kezéből, 
ez a terror is meg fog szűnni és a munkáltatók egy 
része felszabadulva fogja érezni magát és nem lesz 
kénytelen ilyen súlyos utókövetkezmények terhe 
alatt végrehajtani egy olyan munkáskizárást, 
amellyel egyetérteni nem tudunk.

Sokat hallottunk beszélni azokról a munka
bérekről, amelyek az ipari munkások részére ki
alakultak. Ezekre vonatkozólag az előbb már 
számszerű megemlítést tettem, most még csak egy 
összehasonlítást kívánok tenni. Például Német
országban a. német fémiparban a múlt év december 
havában a szakmunkások óránkénti keresete 325 

'márkára, ment fel, a nőmunkások óránkinti kere
sete pedig 222 márkára. Méltóztassanak ezt a két 
számot, a, 222 márkát a 325 márkával összehason
lítani — az egyik a női munkabér, a másik a, szak
munkabér — és viszonyba hozni a magyar szak
munkások 123 koronás és a magyar nőmunkások 
53 koronás bérével. Azt látjuk, hogy ott majdnem 
háromnegyed részét teszi ki a női munkabér a 
szakmunkásbérnek, mig ellenben nálunk a női 
munkabér .még a felét sem teszi ki a szakmunkás- 
bérnek. Azt hiszem, arról beszélni sem kell, hogy 
123 koronás átlagos kereset ma nem kereset, mert 
ebből a megélhetést megfelelő módon, de még csak 
megközelítőleg megfelelő módon sem lehet bizto
sítani. Épen azért, ha történtek is az iparban bizo
nyos békétlenségek, ezek joggal, alapos okkal 
történtek, mert én feltártam az okokat, amelyek 
közt munkabér redukciók, túlalacsony munkabérek 
még az átlagos kereseten alul is álló munkabérek 
szerepeitek. Ha ilyen okok közepette történt is 
olyasmi, ami megtörtént, ez nem csodálható, mert 
a munkásság az állandó elutasítások folytán tulaj
donképen belekényszeritődött abba, hogy sorsán 
valahogyan segítsen.

ÉRTESÍTŐ.

Még egy másik kérdést is kénytelen Vagyok 
felvetni, amiről a munkanélküliekről szóló inter
pellációm keretében beszéltem. Elmondottam 
akkor, hogy béregyeztető hivatalokra van szükség. 
Nem tudom mi a felfogása a kormánynak erről a 
kérdésről, mert ezideig még nem hallottuk nyilat
kozni. Nekünk azonban az a meggyőződésünk, 
hogy ha pártatlan béregyeztető hivatalok vannak,

. amelyek épen a pártatlanság alapján megállapítják, 
hogy jogos-e egy követelés vagy nem, akkor ezen 
hivatalok működésével el lehetne kerülni az ilyen 
katasztrófákat, amelyek végeredményében az or
szág rovására mennek.

Pénzügyi szempontból is nagy fontossággal 
bir ez a kizárásomért ha csak egy jelentéktelen 
részét akarom is kiemelni s ha csak azt nézem, hogy 
épen a pénzügyminist er urnák a kereseti adóról 
szóló törvénye szempontjából, amelynek alapján 
már január hó 1-étől szedték is a munkásoktól a 
kereseti adót, milyen kárt. jelent az államkasszára 
nézve egyetlen egy héten 60— 70.000 munkás kere
seti adójának az elvesztése, akkor azt hiszem, hogy 
hetenkint legalább 50— 60 millió korona az, ami 
kereseti adó címén elmarad az államkasszából. 
Kiszámíthatatlan azonba n az a hatalmas nagy kár, 
amely az egész országot éri, mert most már'azt lehet 
mondani, hogy sokkal több lesz azoknak a száma, 
akik nem dolgoznak és sokkal kevesebb azoknak a 
száma, akik dolgoznak, tehát a kevesebb számú dol
gozó kénytelen eltartani a nagyszámú nemdolgo
zót. Amikor 60—70.000 munkás sorsáról van szó, 
ne méltóztassanak elfelejteni, hogy úgyszólván 
csaknem ugyanannyi családról, legalább 200.000, 
de talán nem túlzók akkor sem, ha azt mondom, 
hogy negyed millió lélekről van szó, akiknek közvet
lenül szenvedniük kell azt a munkáltatói eljárást, 
amely a kizáratásban nyilvánult meg. Olyan nagy 
ügy ez és olyan nagy ügyek fakadnak belőle, hogy 
én úgy érzem, hogy a kormánynak minden körül
mények között bizonyságot kell most szolgáltatnia 
arról, hogy tud erélyes lenni. Itt mutassa meg az ő 
erélyes kezét és ne mindig akkor, amikor a gyengék 
felé kell azt a bizonyos erélyes kezet megmutatni

Pénzügyi szempontból még egy másik kérdést, 
is meg akarok világítani. A Magyar Vasművek és 
Gépgyárak Egyesületében, amikor a munkabérek 
felemelése ügyében beszélgettünk, — mert azt kell 
mondanom, hogy komoly tárgyalásokról három és 
fél esztendő óta még nem igen volt szó, mindig csak 
beszélgettünk arról, hogy kell-e a munkabért emelni 
vagy nem, mi természetesen bizonyítottuk a 
munkabéremelés szükségességét, ők pedig bizonyít
gatták a szükségtelenségét és végrehajthatatlan
ságát, — igen sokszor hallottuk ezektől az uraktól 
azt a kijelentést, hogy ha a korona lejebb szállna, a 
korona elértéktelenedésével az ipar hozzájuthatna 
ahhoz, hogy több bért tudna fizetni, mert nagy
részt külföldre dolgozik, több, jobb valutát kapna 
és igy elbírná ezeket a terheket. Kénytelen vagyok 
felvetni azt a kérdést, hogy az egész ország pénz
ügyi helyzetének megrontását ezzel a kizáratással a 
munkáltató testületek ntem akarják-e előidézni. . .
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Bíró P á l: Ostoba, hallatlan rágalom !
Kabók Lajos : . . . s előre vissza kell itt uta

sítanom minden olyan gondolatot, amely azt akarja 
felszínre juttatni, hogy ez a munkások köréből tá
madt. (Zaj jobbfelöl.)

Drozdy Győző: A munkások éheznek, és az 
fontos, hogy egy órával tovább beszél, ugye ?

Kabók Lajos : Rámutattam azokra az okokra, 
amelyek tulajdonképen az egész kérdést előidézték. 
Mi nyugodt lélekkel jelenthetjük ki, hogy az igazság 
a mi részünkön áll, és épen azért, mert az igazság a 
mi részünkön áll, mindenképen elvárhatjuk, sőt a 
kormány kötelességének tarthatjuk azt, hogy ebben 
az ügyben gyors, erélyes és célravezető intézkedést 
fog tenni. (Helyeslés és taps a szélsőbaloldalon.)

Elnök : A kereskedelemügyi minister ur kíván 
szólni.

Walko Lajos kereskedelemügyi minister: T.
Nemzetgyűlés! (Halljuk! Halljuk!) A  felvetett 
kérdésben a rövid tényállás az, hogy az elmúlt 
két hónap folyamán minduntalan részleges sztráj- 

' kok voltak a különböző iparokban, különösen 
a gépiparban.

Esztergályos János: Éhesek az emberek! 
Walko Lajos kereskedelemügyi m inister: Ezek 

a részleges sztrájkok természetesen kihatnak az 
egész termelésre, úgy hogy nem lehet úgy beállí
tanunk a dolgot, mintha az, hogy egy üzemben 
részleges sztrájk van, nem hatna ki annak az 
egész üzemnek a produkciójára. A  látszat két
ségtelenül az volt, hogy ezek között a mindun
talan jelentkező sztrájkok között van bizonyos 
összefüggés.

Farkas István : H ogyne! Az árak mindig 
emelkedtek és drágább lett a kenyér!

Walko Lajos kereskedelemügyi minister: Nem
tudom, hogy ilyen összefüggés tényleg volt-e ezek 
között a részleges sztrájkok között, vagy nem, 
de kétségtelen, hogy azért, mert minduntalan 
zavarok voltak a termelésben, a munkaadók 
körében igen nagy nyugtalanság állott elő és az 
elmúlt két hónapban nálam is ismételten meg
fordultak a munkaadók panaszokkal ezekben a 
kérdésekben.

Rothenstein M ór : Szegény munkaadók! 
Walko Lajos kereskedelemügyi m inister:

Az elmúlt héten azután közölték a munkások
kal, hogy amennyiben nem változik meg ez az 
állandóan nyugtalanító helyzet, kénytelenek 
lesznek erélyes rendszabályokhoz nyúlni. A  múlt 
héten csütörtökön este hallottam arról, hogy a 
helyzet nagyon kiéleződött és az azt követő 
pénteken itt a nemzetgyűlésben a képviselő 
urak közül ,n ehány an nálam szóvá is tették ezt 
a kérdést. Én még aznap beszéltem a munka
adók egyesületének igazgatójával és még aznap 
megbíztam a kereskedelemügyi ministerium 
ipari osztályának vezetőjét, hogy foglalkozzék a 
kérdéssel, és tekintve a kérdés fontosságát és 
komolyságát, igyekezzék a fenállő ellentéteket 
elsimítani. Ez olyan késői időpontban történt 
már, amikor épen azért, mert nagyon kiélező

dött helyzetről volt szó, a munkáskizárás elkerül
hető már nem volt és ez a munkáskizárás 
részben szombaton, részbén pedig a tegnapi 
napon meg is történt. A  kereskedelmi minis
terium ipari osztályának vezetője, minthogy 
pénteken, illetve szombaton nem sikerült ered
ményt elérnie, továbbra is foglalkozik ezzel a 
kérdéssel.

En annyira fontosnak tartom a kérdést, 
hogy helyénvalónak látom, hogy a kereskedelem
ügyi ministerium részéről az ügyet bizonyos 
mértékig továbbra is kezünkben tartsuk. Mi 
úgy az ipari munkaadóknak, mint pedig a mun
kásoknak rendelkezésére vagyunk. Természetesen 
nem hiszem, hogy egy-két nap alatt ez a kérdés 
rendbe jöhetne, mert amikor ilyen nagyarányú 
differenciák merülnek fel, amikor a hónapokon 
keresztül fennállott állandó ideges viszony követ
keztében nagyon kiéleződött a helyzet, akkor 
természetes, hogy azt egészen röviden, egy rövid 
tárgyalással rendbehozni nem lehet. Remélem 
azonban, hogy a kérdés minél előbb megoldáshoz 
fog jutni. (Zaj a szélsöbaloldalon.)

Szabó Im re : Majd a belügyminister el fogja 
intézni!

Walko Lajos kereskedelemügyi minister: Ezt
az alkalmat azonban arra kívánom felhasználni, 
hogy azt kérjem a t. képviselő uraktól, ne mél- 
tóztassanak ezeket a kérdéseket olyan hangon 
tárgyalni, amely alkalmas arra, hogy a kérdés 
még jobban elmérgesedjék. (Úgy van! Úgy van! 
a jobboldalon.) Azt hiszem, hogy ilyen kérdés
nél az a fontos, hogy a legnagyobb nyugalommal 
tárgyaljuk, és azt hiszem, nem jó, ha ilyen 
alkalommal egyes kérdéseket olyan beállításban 
hoznak ide, amely nem is felel meg teljesen a 
tényleges helyzetnek. Itt különösen azt értem, 
hogy a t. felszólaló képviselő ur szóvátette a 
munkanélküliség kérdését és úgy állította be a 
helyzetet, mintha Magyarországon veszedelmes 
arányokat öltő munkanélküliség volna.

Ez a tényleges helyzetnek nem felel meg, 
mert Magyarország épen abban a szerencsés 
helyzetben van (Zaj és felkiáltások a szélsöbal
oldalon : Statisztikai adatok bizonyítják a munka- 
nélküliséget!) minden statisztika szerint, (Úgy 
van! Úgy van! a jobboldalon.) hogy az ipari 
munkásság meglehetősen el van látva munkával. 
Ez Magyarországnak épen a mostani borzasztó 
helyzetben. . .

Sütő József: Több tízezer épitőmunkás van 
munka nélkül! (Zaj.)

Elnök : Csendet kérek!
Walko Lajos kereskedelemügyi minister: Én

nem azt mondottam, hogy nincs munkás munka 
nélkül. Hogy munka nélkül ne legyen munkás, 
ez a mostani állapotban csak igazán nem kép
zelhető el. Azt mondottam, hogy Magyarország 
a többi államokhoz képest épen aránylag abban 
a szerencsés helyzetben van, hogy itt a munka- 
nélküliség nem ölt veszedelmes arányokat.
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Dénes István : Óriási arányokat ölt a
munkanélküliség! (Zaj.)

Walko Lajos kereskedelemügyi minister: Bo
csánatot kérek, az ipari munkásság körében a 
helyzet ez. Ez nem vitatható.

Peidl Gyula: A  nyomdaipart egyenesen 
kormányintézkedéssel bénították meg. ( Zaj a 
jobboldalon.)

Elnök: Csendet kérek, képviselő urak!
Walko Lajos kereskedelemügyi m inister:

Hogy van bizonyos munkanélküliség, az termé
szetes.

Dénes István: Óriási a munkanélküliség!
(Zaj a jobboldalim.)

Waíko Lajos kereskedelemügyi m inister:
Akkor nem méltóztatik tájékozva lenni.

Én tehát azt kérem, hogy ne méltóztassék úgy 
beállítani a kérdést, hogy ez alkalmat szolgál
tasson arra, hogy még jobban elmérgesedjék a 
helyzet. Különösen ne méltóztassék olyan szem
pontokat belekeverni, —  azt hiszem, a t. kép
viselő ur maga sem hiszi —  hogy a munka
adók részéről ez bármiképen a mi valutánk le
rontásával lenne kapcsolatba hozható.

Peidl Gyula: Ilyen csodák már történtek!
Walkó Lajos kereskedelemügyi minister: Ez, 

azt hiszem, nem állítható, mert valóban érdekük 
ellen dolgoznának a munkaadók, ha igy fognák 
fel a kérdést.

Kiss Menyhért: Kik rontják a valutát?
Walko Lajos kereskedelemügyi m inister: Egy

dolgot lennék bátor még megjegyezni, amely az 
export-import kérdésével kapcsolatos. Az magá
tól értetődő dolog, hogy amikor arról van szó, 
hogy a gépiparban milyen export történjék, 
ebbe azok, akik ebben az iparban produkálnak, 
bírnak bizonyos beleszólással, mert hiszen ők 
azok, akik meg tudják mondani, hogy milyen 
export lehetséges (Mozgás a szélsöbaloldalon.) 
E tekintetben a kormány részéről igazán nem 
tudunk más eljárást a jövőben kilátásba he
lyezni, mert hiszen, ha más eljáráshoz nyúlnánk, 
ez az eljárás nem is lehetne megfelelő.

A magam részéről végzem is felszólaláso
mat és nagyon kérem még egyszer, hogy a 
kérdést a legnagyobb tárgyilagossággal méltóz- 
tassanak kezelni. (Élénk helyeslés a jobboldalon 
és a középen.)

Elnök : Napirend előtti felszólalás sem vita, 
sem határozathozatal tárgyát nem képezhetvén, 
áttérünk a napirendre, amely szerint követke
zik a mérnöki rendtartásról szóló törvényjavas
lat részletes tárgyalásának folytatása.

Következik a 41. §. Kérem a jegyző urat, 
szíveskedjék a szakaszt felolvasni.

Perlaki György jegyző (olvassa a 41— 63. 
§-okat, amelyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. 
Olvassa a 64. §-t).

Elnök: Az előadó ur kíván szólni.
Herrmann Miksa előadó: T. Nemzetgyűlés! 

Az utolsó bekezdés első sorában »mérnöki gyakor
latot* szavak helyett »önálló mérnöki gyakor

latot* szavak teendők, ami csak precízebbé 
tétele a kifejezésnek és különben is csak el
nézésből maradt ki. (Helyeslés a jobboldalon.)

Elnök: Kiván valaki szólni ? Ha szólni 
senki sem kiván, a vitát bezárom és a tanács
kozást befejezettnek nyilvánítom.

Következik a határozathozatal. Elsősorban 
arra teszem fel a kérdést, hogy méltóztatnak-e 
elfogadni az eredeti szöveget. Ha ezt nem mél- 
tóztatnak elfogadni, akkor felteszem a kérdést 
arra, hogy méltóztatnak-e a szakaszt az előadó1 
ur módosításával elfogadni. (Helyeslés). Tehát 
kérdem a t. Nemzetgyűlést: méltóztatnak-e a 
64. §-t eredeti szövegében elfogadni, igen vagy 
nem? (Nem!) Minthogy a szakasz eredeti 
szövegében nem fogadtatott el, kérdem : méltóz
tatnak-e a szakaszt az előadó ur módosításával 
elfogadni? (Igen!) A  64. §-t a Ház az előadó 
ur módosításával fogadta el.

Következik a 65. §.
Perlaki György jegyző (olvassa a 65—68. 

§-okat, amelyek észrevétel nélkül elfogadtattak. 
Olvassa a 69. §-t).

Elnök: Az előadó ur kiván szólni.
Herrmann Miksa előadó: T. Nemzetgyűlés 

Itt egy uj kategória felvétele vált szükségessé 
méltányossági okokból. Az első bekezdés 5. 
pontja után uj 6. pont gyanánt felveendő: 
(olvassa): »6. Aki e törvény hatálybaléptekor 
35. életévét betöltötte s a kir. József Műegyetem 
valamelyik szakosztályán az első szigorlatot siker
rel letette, az azután hallgatandó összes köte
lező tárgyakat hallgatta és azokból az 1916. év 
előtt sikeresen kollokvált.*

Erre az intézkedésre azért volt szükség, 
mert a háborús események következtében igen 
sokan megakasztattak tanulmányaik folytatásá
ban, s kenyérkereső pályára léptek. Ezeket most 
nem vonhatjuk súlyosabb elbírálás alá, mint a 
többi kategóriákat. Ezért kérem ennek a tol
dásnak elfogadását. (Helyeslés a jobboldalon.)

Elnök: Ha szólni senki sem kiván, a vitát 
bezárom és a tanácskozást befejezettnek nyil
vánítom. Következik a határozathozatal. Maga 
a szakasz meg nem támadtatván, kérdem a t. 
Nemzetgyűlést: méltéztatnak-e a 69. §-hoz 6. 
pontként az előadó ur által javasolt módosítást 
elfogadni, igen vagy nem? (Igen!) A  nemzet
gyűlés a 69. §-t kiegészítve az előadó ur javas
latával elfogadta.

Következik a 70. §.
Perlaki György jegyző (olvassa).
Elnök : Az előadó ur kiván szólni.
Herrmann Miksa előadó: T. Nemzetgyűlés! 

Bátor vagyok meglehetősen messzemenő változ
tatást proponálni, amely azonban inkább a 
szakasz első bekezdésének szerkezetére vonat
kozik. Ezen a téren ugyanis az a régi intéz
kedés volt meg, hogy az ipariskolások, t. i. azok, 
akik most folytatják tanulmányaikat, tizenkét 
év eltelte után szintén beléphetnek a kamarába, 
ha tanulmányaikat kitüntetéssel végzik el. Ezt

20*
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a megszorító intézkedést helyesebbnek találtuk 
elejteni, s ennek következményeképen lényege
sen egyszerűbbé válhat az első és második be
kezdésnek egész konstrukciója, mert a kate
góriákat már nem kellett annyira részletezni. 
Ennek következtében a következő módosítást 
vagyok bátor ajánlani (olvassa):

»Az eredeti szöveg első és második bekez
dése helyett a következő uj szöveg teendő: 
A  kamara a mérnökök nyilvántartásába és a 
felvétel egyéb feltételeinek teljesítése esetében a 
kamara tagjainak sorába mérnöki képesítés 
nélkül is felveheti, és pedig:

1. e törvény hatálybalépésétől számított 
12 éven belül azt, aki a felvételre való jelent
kezéskor igazolja, hogy valamelyik hazai felső 
ipariskolának sikeres elvégzése óta legalább 
nyolc éve fejt ki mérnöki természetű munkás
ságot és e téren önálló vagy vezető állást tölt b e ;

2. e törvény hatálybalépésétől számított 
három éven belül azt, aki a felvételre való 
jelentkezéskor igazolja, hogy legalább 12 éve 
fejt ki mérnöki természetű munkásságot és e 
téren legalább négy óv óta önálló vagy vezető 
állást tölt be.« (Helyeslés a jobboldalon.)

Elnök : Szólásra következik ?
Perlaki György jegyző: Várnai Dániel!
Várnai Dániel: T. Nemzetgyűlés! A  mér

nöki rendtartásra vonatkozó javaslattal kapcso
latosan ez a módosítás az, amelyet már a mi- 
nister ur is bejelentett az általános vita után 
elhangzott felszólalásában, melyet nagyjelentő
ségűnek jelzett és amelyre most az előadó ur 
azt mondja, hogy igen messzemenő a felsőipar- 
iskolás mérnökök javára.

Bátor vagyok ezzel szemben megmaradni 
annál a megállapításomnál, hogy ez a javaslat 
egyáltalán nem messzemenő, semmit sem vál
toztat az eredeti szakasz rideg rendelkezésein, 
mert feltételesen rendelkezik, s nem mondja ki 
imperative, hogy a kamara választmánya által 
»felveendő« az, aki a jelzett feltételeknek meg
felel. Szerintem tehát ez az indítvány nem 
messzemenő, mert megtartja a választmány ke
zében a hatalmat a felső ipariskolát végzett és 
a mérnöki gyakorlatban elhelyezkedett mérnö
kökkel szemben.

Ha már feltételeket szabnak ebben a javas
latban és akadnak olyanok, akik a feltételeknek 
megfelelnek, ezek »felveendők«, nem pedig »fel- 
vehet,ők«. Vagy helyesebben: aki nyolc éve
mérnöki gyakorlatot fejt ki, az mérnök, tehát 
természetesen a mérnöki kamarához tartozik.

Másik rendelkezése ennek a módosításnak 
az, hogy azok a felsőipariskolások, akik a 
jelzett feltételnek megfelelnek, csak 12 éven 
belül vehetők fel a mérnökök nyilvántartásába 
és a kamara tagjainak sorába.

Bátor vagyok azt a kérdést felvetni, 
hogyha már megcsinálták a felső ipariskolákat, 
ha már a műszaki képesítés terén egy közép
fokú képzést rendszeresítettek és folytatnak ma |

is Magyarországon, akkor miért csak 12 éven 
belül teszik lehetővé a képesítést nyert hallgató 
számára a uiérnöki kamarába való jutást és 
ezzel kapcsolatosan mérnöki munka végzését, 
vagyis mit fognak csinálni 12 esztendő után?

Az előadó ur a minap azt mondta, hogy a 
felső ipariskolák amúgy is azért alapittattak, 
hogy a gyáripari termelés számára hozzáértő 
művezetőket képezzenek ki. Ezzel szemben bá
tor vagyok rámutatni arra, hogy a felső ipar
iskola ennél sokkal alaposabb kiképzést nyújtott 
a hallgatóinak és megállapítható, hogy a felső 
ipariskolát végzett hallgatók közül legfeljebb 
egy százalék helyezkedett el a gyáriparban mint 
művezető, a többi pedig mérnöki munkakörben, 
ahol részben önálló munkakört, részben vezető 
állást tölt be. Az előadó ur által javasolt módo
sítás tehát nem szünteti meg a feltételes rendel
kezéseket ; nem szünteti meg azt, hogy a 
kamara választmánya ne hozzon kizáró tenden
ciájú döntést akkor, amikor neki tetszik.

Az előadó ur módosítása nem mozdítja elő 
azt, hogy a feltételes rendelkezés helyett impe- 
rativ-rendelkezés állapíttassák meg. Ezért az 
egész 70. § helyett uj szakasz felvételét indít
ványozom (olvassa) .

»A  kamara tagjai sorába felveendő az is, 
akinek mérnöki oklevele nincs ugyan, de aki a 
felvételre való jelentkezéskor igazolja:

1. hogy valamelyik hazai felső ipariskolának, 
vagy ezzel egyenlő tanértékü külföldi műszaki 
iskolának sikeres elvégzése óta legalább nyolc 
éve fejt ki mérnöki, illetve műszaki természetű 
munkásságot;

2. hogy legalább nyolc éve fejt ki mérnöki, 
illetve műszaki természetű munkásságot és ebből 
legalább két év óta vagy önálló munkakört, vagy 
vezető állást tölt be.

Felveheti a kamara a mérnökök nyilván
tartásába és a kamara tagjai sorába azokat,

1. akik a vegyészeti, fizikai, vagy geológiai 
szakmából valamely hazai tudományegyetemen 
tanári képesítést, vagy doktorátust szereztek, 
és annak megszerzése után legalább hat éven 
át fejtettek ki akár önállóan, akár köz- vagy 
mugán alkalmazásban mérnöki természetű mun
kásságot ;

2. aki gyakorlati vagy tudományos téren 
kifejtett mtinkásságukkal mérnöki hivatottsá- 
guknak a mérnöki kamara választmányának 
megállapítása szerint kétségtelen bizonyítékait 
szolgáltatták.

A  jelen §-ban felsorolt esetekben a kamara 
választmányának a felvételt megtagadó határo
zata ellen az érdekelt fél a határozat kifüggesz
tésétől számított harminc nap alatt fellebbezés
sel élhet a kereskedelemügyi ministerhez.«

T. Nemzetgyűlés! Az utolsó bekezdést azért 
módosítottam úgy, hogy a felvétel megtagadása 
ellen az érdekelt fél a kereskedelemügyi minister- 
hez fellebbezhessen, mert ha a mérnöki tanácsra 
bizzuk a panaszok eldöntését, akkor ennek a döntés-
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nek természetével és irányával már eleve tisz
tában lehetünk. Azzal, hogy a mérnöki taná
csot a kamara fölé helyezték, ledegredálták a 
kamarának autonómiáját is; én tehát azt hi
szem, hogyha az autonómiát ennyire nem tar
tották tiszteletben, akkor az autonómiát inkább 
az objektivitásra kötelezhető kereskedelmi minis- 
ter sértse meg, mint a konkurrensekből alakult 
mérnöki tanács. Én azt hiszem, hogyha egy 
fel nem vett ipariskolás a kereskedelmi minis- 
terhez fog fordulni panaszával, ott legalább is 
objektív megítélésben lesz része. Kérem módo
sításom elfogadását. (Helyeslés a szélsőbaloldalon.)

Elnök: Kiván-e még valaki szólni ? Ha 
senki sem kíván szólni, a vitát bezárom.

Az előadó ur kíván szólani.
Herrmann Miksa előadó: T. Nemzetgyűlés! 

Csak egészen röviden akarok reflektálni az előt
tem elhangzott felszólalásra, mert hiszen tulaj
donképen a dolog lényege már az 1. § tárgya
lásánál eldőlt, ahol a Ház az elvi alapot 
fogadta el, hogy az első kritérium a felsőiskolai 
képzettség. Ez tehát tulajdonképen már letár
gyalt téma és a képviselő ur határozati javas
lata megint ezt ujitja fel és ki akarja terjesz
teni a jogokat olyanokra, akik ezt a címet az 
előbb kifejezésre jutott felfogások szerint ilyen 
módon nem kaphatják meg. Erre tehát tovább 
nem is akarok reflektálni.

Csak azt akarom még egészen röviden meg
említeni, hogy a. tizenként év és egyáltalában 
az átmeneti intézkedés azért hozatott meg, mert 
ilyen átmeneti intézkedésekre okvetlenül szük
ség van. Hiszen, amikor ez a törvény még nem 
volt életben, egész más képe volt a fejlődésnek 
és a lehetőségeknek Most ez megváltozik és 
ennek következtében sok olyan ember, aki az 
egyik irányban kereste a boldogulást, a meg
változott viszonyok mellett a másik irányban 
fogja keresni. Ez a jövőre, vonatkozik és a 
jövőre nézve a szituáció ennek következtében 
egészen tiszta. Ellenben gondoskodni kellett 
azokról is, akik még ennek a törvénynek nem 
létezésekor folytattak mérnöki munkát; ezeknek 
a szerzett érdemeit respektálni kell és erre 
való ez az egész 70. §, amely most ebben az 
uj fogalmazásában, azt hiszem, határát jelenti 
annak, ameddig az elvi álláspont fentartásával 
még elmenni lehet.

Ami pedig azt illeti, hogy fakultatív a fel
vétel, azt ne méltóztassék, mint itt hallottuk, a 
szónak kaszinói értelmében felfogni. Ott áll 
egészen világosan; hogy önálló munkásságot kell 
kifejteni. Ennek elbírálására kell, hogy valamely 
fórum hivatott legyen és ezt a fórumot állapítja 
meg ez a pont. Minthogy pedig ez a fórum 
egyénenkint fogja elbirálni az egyes eseteket, 
még kell adni neki a lehetőséget arra, hogy az 
ő felfogása szerint nem odavalókat kirekessze és 
azért kellett ezt a fakultatív megoldást keresnünk.

Ha erre azt mondják, hogy ott az érde
kelt koniurreucia ki fogja zárni a konkuren

seket, erre csak egyet vagyok bátor megjegyezni, 
a diffikultált mérnöki tanács úgy van összevá
logatva, hogy valamennyi termelési ág képviselve 
legyen benne, azonkívül a technikai tudományok 
képviselői és még a bírói tagok is lesznek ott. 
Tehát itt már az egész konstrukció eleve kizárja 
a konkurrenciát vagy a kenyéririgységet és annak 
az érvényesülését egyes területeken. Én egészen 
elképzelhetetlennek tartom azt, hogy egy férfiú, 
aki a gépipar terén szerzett érdemeket s akit 
ennek következtében megillet a felvétel, azért 
nem fog felvétetni, mert a kenyéririgység ki
zárja, amikor az ítélkezők között kisebbségben 
lesznek olyanok, akik a gépiparhoz tartoznak, 
de lesznek ott birák, tanárok, építészek, vegyé
szek, akiknek az egész gépiparnak ehhez a 
részéhez semmi közük sincs. Azért én a leg
nagyobb megnyugvással ajánlhatom enn^k a 
szakasznak elfogadását úgy, amint azt bátor 
voltam javasolni. (Helyeslés jobbfelöl,)

Elnök: A  tanácskozást befejezettnek nyilvá
nítom. Következik a határozathozatal.

A  kérdést a következőképen fogom fel
tenni. Minthogy úgy az előadó ur indítványa, 
mint Várnai Dániel képviselő ur indítványa 
ellentétben áll az eredeti szöveggel, mind a két 
szöveget szembe fogom állítani az eredeti sza
kasszal. Amennyiben az eredeti szakaszt nem 
méltóztatnak elfogadni, fel fogom tenni a kér
dést, hogy el méltóztatnak-e azt fogadni az 
előadó ur módosításával. Amennyiben az elő
adó ur módosításával méltóztatnak a szakaszt 
elfogadni, a Várnay képviselő ur által beadott 
módosítás természetszerűleg önként el fog esni.

Tehát kérdem a t. Nemzetgyűlést: méltóz- 
tatik-e a 70. §-t az előadó ur és Várnai Dániel 
képviselő ur módosításaival szemben elfogadni, 
igen vagy nem? (N em !) Amennyiben a Ház a 
70. §-t nem fogadja el eredeti szövegezésében, 
felteszem a kérdést: méltóztatik-e a 70. §-t az 
előadó ur módosításával elfogadni, igen vagy 
nem ? (Igen ! N em !) Kérem azokat a képviselő 
urakat, akik a 70. §-t az előadó ur módosításai
val fogadják el, szíveskedjenek felállani. (Meg
történik.) Többség. A  többség a 70. §-t az előadó 
ur módositásával fogadja el; igy Várnai Dániel 
képviselő ur módositó indítványa elesik.

Következik a 71. §. Kérem a szakasz fel
olvasását.

Csik József jegyző (olvassa a 71., 72., 73. 
és 74. §-okat, amelyek észrevétel nélkül elfo
gadtatnak).

Elnök: Ezzel a törvényjavaslat részleteiben 
is letárgyaltatván, annak harmadszori olvasása 
iránt napirendi javaslatom során fogok a t. Nem
zetgyűlésnek indítványt tenni.

Napirend szerint következik az erdészeti 
igazgatásról szóló törvényjavaslat tárgyalása.

Az előadó urat illeti a szó. !
Marschall Ferenc előadó: T. Nemzetgyűlés 

Köztudomású és unos-untalan hangoztatott 
tapasztalati tény, hogy a közhatósági szervek
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általában nagyobb fáradsággal és nagyobb erő
feszítéssel érik el ugyanazt az eredményt, mint 
a magánüzemek. A  közigazgatás minden gya
korlati munkása, de minden magánfél is lépten- 
nyomon érzi azt, hogy nálunk az ügyek fontos
ságával arányban nem álló erőfeszítéssel tör
ténik sokszor az ügyek intézése, és olyan kvalifi- 
kációju és olyan fizetésű egyének foglalkoznak 
apróságokkal, hogy a társadalmi gazdaságosság 
elve alapján állva, amely elvet ma mindenek
előtt szem előtt kell tartani, sokszor csodál
kozni kell és sokszor konstatálni kell, hogy a 
hozott áldozat és az elért, eredmény nem állanak 
arányban egymással. Épen ezért az ügyek 
intézése, a feladatok megoldása sokszor késle
kedik, amiből nagy erkölcsi, de sokszor igen 
nagy anyagi károsodás is származik különösen 
az olyan ügyeknél, amelyek gazdasági vagy köz- 
gazdasági jelentőségűek.

Ennek az általános tapasztalati ténynek 
folyamányaképen nyilvánul meg újabban mind 
szélesebb körben az a kívánság és az a köve
telés, hogy vigyünk bele több egyszerűséget, 
több gazdaságosságot igazgatási apparátusunkba, 
mert csakis egy egyszerű, egy minél könnyeb
ben áttekinthető és minél tagozódottabb szer
vezet tudja egyformán jól szolgálni az állami 
s az állampolgári érdekeket.

A  földmivelésügyi minister urnák az erdé
szeti igazgatás átszervezéséről szóló és most 
előttünk fekvő törvényjavaslata ennek az auto
nóm és az állami igazgatásnak csaknem minden 
téren egyformán tért hóditó felfogásnak az 
alapján áll, hogy egyszerűsítsünk, vigyünk bele 
több gazdaságosságot az apparátusba, mert 
csakis egy minél tagozódottabb, minél egysége
sebb és minél könnyebben áttekinthető organi
záció tudja egyformán jól szolgálni az állami, 
állampolgári, nemzetháztartási és közgazdasági 
érdekeket.

Az erdészeti igazgatás átszervezésére vonat
kozó eme kívánság nem uj keletű, mert már az 
1879. évi erdészeti törvény meghozatala után 
mindjárt néhány évvel felmerült ez a kívánság, 
még erősebben hangsúlyozták ennek szükséges
ségét az 1898. évi novelláris intézkedés után és 
az erdészeti szakkörök ez idő óta állandóan 
napirenden tartották ezt a kívánságot, ezt a 
követelést.

Örömmel kell konstatálnunk, hogy amikor 
a földmivelésügyi kormány az erdőgazdálkodás
hoz csonka Magyarországon fűződő nagy nem
zetháztartási érdekekre való tekintettel nagyobb 
mértékben akarja kifejleszteni az erdőgazdálko
dást, az első lépést abban az irányban teszi 
meg, hogy először is olyan alkalmas instru
mentumot teremt, mely instrumentum belső 
beosztásánál és tagozódottságánál "fogva a leg
jobban tudja szolgálni egy nagyszabású erdészeti 
koncepció magasabb feladatait.

Az átszervezés, amelyet ez a javaslat kon- 
templál, abból az alapelvből indül ki, hogy az

erdőbirtokokat fokozottabb felügyelet alá kell 
helyezni és ennek biztosítása érdekében az erdő- 
gazdasági ügyek ellátásával foglalkozó szervek 
beosztását célszerűbbé és egységesebbé kell tenni. 
A  tervezett uj átalakítás ennek ellenére nem 
jelent sem személyszaporitást, sem költség- 
többletet, mert csakis a ma is meglevő erdészeti 
szervezetek lesznek célszerűbben, gazdaságosab
ban, egységesen beosztva. Ez a felfogás termé
szetesen szembenáll egy másik felfogással, amely 
azt vallja, hogy ez a javaslat uj állásokat akar 
kreálni, hogy ennek a javaslatnak csak rejtett 
célja az, hogy az egyszerűsítést szolgálja, mert 
tulajdonképeni célja az, hogy itt uj állásokat 
kreáljon és olyan meglevő tisztviselői kategóriá
kat rögzítsen meg és konzerváljon, mely tiszt
viselői kategóriákra csonka Magyarországnak 
szüksége nincsen.

Ez a felfogás, bármilyen tiszteletreméltó 
helyről is hangozzék el, még nem állhat, mert 
ez a javaslat igenis komolyan akarja végre 
szolgálni az egyszerűsítés gondolatát és konkrét 
formában akarja az évek óta minden terrénumon 
elhangzó egyszerűsítési kívánságokat szolgálni. 

Gaal Gaston (közbeszól).
Marschall Ferenc : Ez a javaslat semmi

képen sem akar uj állásokat kreálni, és nem 
akar tisztviselői kategóriákat megmenteni és 
konzerválni. Ez a javaslat nem életbiztosítási 
és exisztenciamentési javaslat, mert semmi egyéb 
célja nincs, mint — mondom — egy instrumen
tumot teremteni, amely a gyakorlati életben 
teljesíteni tudja a maga feladatát és köteles
ségét.

Hogy mennyire nem áll meg az a felfogás, 
amelyet az előbb voltam bátor jelezni, mutatja 
az is, hogy az erdészeti státus, a kiváló szak
embereknek ez a szaktestülete, amelyben nem 
egy országos, sőt európai hirü szakember foglal 
helyet, az egyetlen, vagy talán egyike azon 
kevés státusoknak, ahol az egyszerűsítést, a B- 
listára helyezést és a kényszernyugdíjazásokat 
a legrigorózusabban és a legszigorúbban vitték 
keresztül.

Drozdy Győző: Természetes is, ha nincs erdő.
Marschall Ferenc : Az állami erdészeti tiszt

viselők létszáma a békeévekben Magyarországon 
cirka 900, pontosan 888 volt,...

Gaal Gaston: 955.
Marschall F e ren c :... ezidőszerint alkalma

zásban áll a mai 2,042.189 katasztrális hold 
erdőséget ellátó összes állami erdőhivataloknál, 
a királyi erdőfelügyelőségeknél, a kincstári erdő
birtokoknál és a földmivelésügyi ministeriumban 
összesen 214. Más szolgálati ágazatoknál a föld- 
in ivelésügyi ministerium legelő ügyosztályánál, 
a halászati, a vadászati ügyosztálynál, a ménes
birtokokon, a mezőgazdasági birtokokon összesen 
8, az alföldi fásításnál összesen 18, az ország 
tűzifa, vasúti talpfa, bányafa ellátásánál, vala
mint a közszolgálati alkalmazottak tüzelőszerrel 
való ellátásánál az egész ország területén és a
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30 gőzfavágótelep ellenőrzésénél szolgál összesen 
57, a szakoktatásnál és kísérleti ügynél össze
sen 9. A  kormány által szigorúan elbírált, meg
felelően redukált, a jövőre nézve megállapított 
és költségvetésileg is rendszeresített állások közül 
ezidőszerint üresedésben van, tehát nincs be
töltve 33. A  békeévek 888-at kitevő létszámá
val szemben áll tehát '339. Ha ebből leszámít
juk az előbb említett 33 üres állást, tényleg 
szolgál az egész ország területén különféle erdé
szeti alkalmazásban 306 egyén.

Ez a javaslat —  ismétlem — abból az 
alapelvből indul ki, hogy egységesebbé, egysze
rűbbé akarja tenni ezt az apparátust és ebből 
a célból megszüntetni az erdészeti közszolgálat
nak azt a mai rendkívül komplikált helyzetét, 
mely az 1879-iki erdőtörvény ellenőrzésére külön 
apparátust, az u. n. erdő felügyelői szolgálatot 
tartotta fenn, amely az erdőigazgatási teendők
nek alsó fokon való ellátását a m. kir. erdőgond
nokra, közép fokon való ellátását pedig a m. kir. 
erdőhivatalokra, a m. kir, főerdőhivatalokra, a 
m. kir. erdőigazgatóságokra bízta, az állami 
kezelésbe vett erdőkre nézve pedig ugyanezt a 
feladatot a m. kir. állami erdöhivatalokra bízta. 
Az olyan bonyolult apparátus volt, hogy a 
közönség azt sem tudta, melyik hivatalhoz for
duljon; e helyett a sokféle szerv helyett az uj 
javaslat egy három tagozatú apparátust épit ki. 
Felső fokon továbbra is meghagyja a földmivelés- 
ügyi ministert az erdészeti ügyek legfelsőbb 
hatóságául, középső fokon a kincstári erdőknél 
az erdészeti igazgatási teendők és az erdőfel
ügyeleti teendők ellátását úgy a kincstári mint 
az állami kezelésbe vett erdőknél a m. kir. erdő
igazgatásokra bízza, legalsó fokon pedig az erdő
igazgatási, illetőleg erdőgazdasági teendők a m. 
kir. erdőhivatalokra bízza. Méltóztatnak tehát 
látni, hogy itt célszerű, praktikus, három tago
zatú apparátus kiépítése van tervezve, legfelső 
fokon a földmivelésügyi minister, középső fokon 
a m. kir. erdőigazgatóságok, legalsó fokon pedig 
a m kir. erdőhivatalok.

Meg fog tehát szűnni az a múltban fenn
állott állapot, hogy egy és ugyanazon község 
határában más és mlás erdőtiszt intézte a dol
gokat csak azért, mert a különböző erdőbirto
kok tulajdonjogi minősítés szerint más és más 
hatóság fenhatósága alá tartoznak.

A  legfontosabb intézkedése azonban ennek 
a javaslatnak az, hogy az erdőfelügyelet hatá
lyosabbá tétele végett az erdőigazgatóságok ke
rületében az erdőfelügyelettel megbízott szer
veket legalább annyi kerületre osztja, ahány 
törvényhatósági kerület tartozik az illető erdő
igazgatóság fenhatósága alá és ezzel meg fog 
szűnni az a sok nemzetgazdasági és nemzetház
tartási károkat okozó állapot, hogy egy erdő
felügyelő, akinek a törvény és az előírás szerint 
évente többször kellett volna bejárnia kerüle
tét, sokszor egész szolgálati ideje alatt egyszer 
sem tudta* bejárni kerületét. Ott volt a múlt

ban a temesi erdőfelügyelői kerület, melynek 
egymillió katasztrális hold tartozott a felügyelete 
alá. 700— 800.000 katasztrális hold nem volt 
ritkaság és ma is átlag 5— 600.000 katasztrális 
hold tartozik egy erdőfelügyelő hatáskörébe. 
Emberileg teljesen lehetetlen, hogy ezt a fel
adatot komolyan és a nemzetháztartási érdekek 
figyelembevételével lehessen teljesíteni.

Minthogy ez a javaslat akként van felépítve 
és tulajdonképen olyan organizációnak veti meg 
az alapját, mely belső beosztásánál és tagozott- 
ságánál fogva célszerűen tudja szolgálni a nemzet
háztartási érdekeket, anélkül hogy az állam- 
kincstárt megterhelné és uj állásokat kreálna 
és emellett, hogy a nemzetháztartási érdekeket 
szolgálja, a közönség érdekeit is a legmegfelelőbben 
szolgálja, mást nem tehetek, minthogy jó lélekkel, 
jó szívvel ajánlom, méltőztassék a törvényjavas
latot általánosságban a részletes tárgyalás alap
jául elfogadni. (Helyeslés a jobboldalon.)

Elnök: Jelentem a t. Nemzetgyűlésnek, hogy 
a házszabályok 214 §-a alapján a földmivelés
ügyi minister ur megbízottjaként a napirenden 
szereplő négy erdészeti törvényjavaslat tárgya
lásának tartamára Kaán Károly helyettes állam
titkár urat jelentette be.

Szólásra következik?
Perlaki György jegyző: Gaal Gaston!
Gaal Gaston. T. Nemzetgyűlés! Előre kell 

bocsátanom, hogy amikor a javaslat ellen fel
iratkoztam és az ellen állást foglalok, eszem- 
ágában sincs a javaslatot benyújtó minister 
ellen állást foglalni, akinek jó intencióiról egész 
lélekből meg vagyok győződve és akit azon a 
helyen, ahol van, a jelen időben magam is fel
tétlenül ott tartandónak tartok. Feltétlenül 
szükségesnek tartottam ezt előrebocsátani, 
nehogy abba az állásfoglalásba, amelyet én a 
javaslat konkrét intézkedéseiből kifolyólag kény
telen vagyok a magam személyére nézve elfog
lalni, bárki is azt magyarázhassa bele, mintha 
én a minister ur működését általánosságban, 
vagy pláne azt a körülményt, hogy a földmivelés
ügyi tárcát jelenleg ő tölti be, kívánnám a 
legcsekélyebb mértékben is tángálni.

Ennek a törvényjavaslatnak már a benyúj
tásánál, őszintén megvallom, csodálatos érzés 
fogott el, hogy amikor egy ország a legrette
netesebb gazdasági krízisben van, amikor nem 
tudjuk, hogy máról-holnapra egész közgazdasá
gunk épülete nem dől-e halomra, amikor itt a 
nyomornak leglehetetlenebb megnyilatkozásai 
kerülnek előtérbe, amikor minden törvényhozó
nak azon kell törnie a fejét, hogy az országot 
a meglévő nagy bajokból hogyan tudják ki
vezetni, amikor várjuk a törvényjavaslatokat és 
a nemzetmentő eszméket a kormánytól arra, 
hogy a meglévő nagy gazdasági és politikai 
krízisből az országot kivezesse, amikor annak a 
pártnak, amelyhez nekem is szerencsém volt a 
múltban tartozni, programmjában egész soro
zata van felsorolva, a minél gyorsabban és fel
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tétlenül megvalósítandó állami és egyéb törvény
hozási intézkedéseknek és amikor mindebből 
még semmi ide a nemzetgyűlés elé nem került, 
egypár olyan adóprésjavaslatot kivéve, amely nem 
is volt a párt programmjában: akkor egyszerre 
mindennél sürgősebb feladatként elénk dobják, 
elénk állítják a Magyarország erdészeti köz- 
igazgatásáról szóló különféle javaslatokat.

(Az elnöki széket Almásy László foglalja el.)

Én a magam egyszerű polgári és paraszti 
eszével .abban a hitben voltam idáig, hogy köz
igazgatni csak olyasmit lehet, ami van; (Úgy 
van! balfelöl.) ami nincs, azt közigazgatni néze
tem szerint roppant bajos. Teljes megfordítása 
a helyes államkormányzati elméletnek az, ha 
előbb csinálom meg a közigazgatási apparátust 
és csak azután gondoskodom arról, amit az az 
apparátus majd közigazgatni fog.

Aki a törvényjavaslat indokolását elolvasta, 
— nem tudom hányán vették . maguknak ezt a 
fáradságot a t. képviselő urak közül — az meg
állapíthatja, hogy ez az indokolás a legerősebb 
argumentum arra, hogy semmi néven nevezendő 
erdészeti közigazgatásra ebben az országban, 
sajnos, többé már szükség nincs. Maga az indo
kolás megmondja, hogy nekünk nincs erdőnk. 
A  gazdasági bizottság jelentése ezzel a két szó
val kezdődik: Nincs erdőnk. A konzekvencia 
azonban nem az, hogy mivel nincs erdőnk és 
nincs mit közigazgassunk, tehát erdészeti köz- 
igazgatásra sincs szükség, hanem ellenkezőleg azt 
a konzekvenciát vonja le belőle úgy a javaslat, 
mint a bizottsági jelentés, hogy miután nincs 
erdő, az eddigi erdészeti apparátust, mely a 
megmaradt Magyarországon van, meghatvá
nyozzuk és azt a 80— 100 embert, aki árra a 
13 vármegyére esett, amely megmaradt Magyar- 
országból, megszaporitsuk azokkal az erdészeti 
közigazgatási tisztviselőkkel, akik eddig a tőlünk 
elszakadt országrészek erdeiben voltak alkal
mazva.

Szomjas Gusztáv; Kétmillió hold erdőnk
van!

Gaal Gaston : Mélyen t. képviselő ur, legyen 
meggyőződve arról, hogy legalább úgy ismerem 
a javaslatot, mint a t. képviselő ur. Egyáltalán 
nem szorultam arra, hogy a képviselő ur engem 
útbaigazítson, hogy hány millió erdőnk van. 
Ehhez nem kell nagy tudomány; tessék csak 
elővenni az indokolást, ott ezt a nagy bölcse- 
séget nyomtatat betűkkel meg fogja találni a 
képviselő ur. Épen arra akartam rátérni, hogy 
az indokolás szerint Nagy-Magyarországnak volt
12,857.000 katasztrális hold erdeje, csak kerek 
számokban beszélek, az apróbb számokat elha
gyom, és ez leapadt a 15'9°/o-ára. Ebből a 
15'9%-ből is olyan erdő, amely állami kezelés, 
vagy állami felügyelet alá tartozik, mindössze 
csak körülbelül a fele. Szóval olyan erdő, amely 
a ma érvényben lévő és fennálló törvényeink

szerint az állami erdészeti kar közvetlen közre
működése, vagy felügyelete alatt kezeltetik — 
értve ezalatt mindenféle holtkézi, majorátust, 
községi, közbirtokossági erdőt, szóval azokat az 
erdőkategóriákat, amelyeket az 1879: X X X I . 
te. rögzít meg — ilyen erdő nem maradt több, 
mint mindössze körülbelül 1,010.000 katasztrális 
hold. Maradt azután ezenkívül 1,032.000 ka
tasztrális hold olyan magánerdő, amelyhez 
eddig az államnak, mint erdészeti közigazgatási 
funkcionáriusnak abszolúte semmi köze nem 
volt, mert hiszen afelett az egyes magántulaj
donosok szabadon rendelkeztek.

Forster Elek: Ne is legyen!
Gaal Gaston: Amikor magából a javaslat 

indokolásából megállapíthatom azt, hogy abból 
az erdőterületből, amelyet eddig az állami köz- 
igazgatási erdészeti apparátus Magyarországon 
kezelt, —  azt a 12 millió katasztrális holdat 
nem kezelte egészen, hanem kezelte körülbelül 
3/i, vagy 2/3 részét, mert hiszen igen sok magán
erdő is volt az elszakadt területen — mondom, 
amikor maga az indokolás megállapítja, hogy 
ebből az erdőkomplexumból nem maradt meg 
több, mint 8°/o, mert hiszen az állami kezelés 
alá eső állami erdő pusztán 8°/o-a régi terüle
teknek; akkor ide jön a mélyen t. minister ur 
olyan törvényjavaslattal, amely nem céloz keve
sebbet, mint azt, hogy a mai Magyarország azt 
az egész erdészeti kart, amely Magyarországon 
alkalmazva volt, —  és expressis verbis meg
mondja a törvényjavaslat, hogy Magyarországon 
az 1879 : X X X I . t. c. 36. §-a alapján volt 
alkalmazva — felruházza azzal az igénnyel, hogy 
az államtól vagy alkalmazást, vagy pedig vég
kielégítést követelhessen. Vagyis erre az egy
millió hold állami kezelés alá tartozó erdőre át 
akarja plántálni Magyarországnak azt az egész 
erdészeti karát, amely eddig 12'2 millió hold 
erdő felett gyakorolta a felügyeletet.

Akkor aztán azt mondani, hogy itt s?e- 
mélyzetszaporitásról, költségtöbbletről nincs szó, 
hogy itt nem történik semmi egyéb, mint hogy 
a meglévő erdészeti kart egyszerűen átszervezik, 
erre már nem találok egyéb kifejezést, mint azt, 
hogy ez porhintés a gyengébbek szemébe. Enge
dőimet kérek, ha én egy zsemlyéhez, amely egy 
embernek adagja, 10 embert állítok oda, akkor 
porhintés azt mondani, hogy a zsemlye ezentúl 
is csak azt a feladatot teljesiti, hogy kielégítse 
egy embernek éhségét, mert 10 embert fog ez
után táplálni. Ha most megfordítom, ha az 
egymillió katasztrális holdra az eddig ott alkal
mazva volt kevés számú erdész helyett rászaba
dítom, törvény utján rákényszeritem Magyaror
szág egész erdészeti apparátusát; méltóztassék 
csak kiszámítani, hogy egy katasztrális hold 
költségeire mennyi fog esni az erdészeti tisztvi
selők fizetéséből. Azt mondani, hogy ez nem 
költségszaporitás, azt mondani, hogy ez nem 
személyzetszaporitás, ezt a mgam részéről más
nak, mint porhintésnek nem nevezhetem.
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Ugyanezen az alapon, amilyen jogcímen és 
okoskodással szervezünk ennek a 13 vármegyének, 
amelynek a javaslat indokolása szerint erdeje nincs, 
erdészeti közigazgatást, álljunk neki, csináljunk 
egy nagy bányászati közigazgatást, mert bányánk 
meg még annyi sem maradt, mint erdőnk; vagy 
csináljunk egy nagy tengerészeti közigazgatást, 
(Mozgás és felkiáltások a bál- és a szélsőbaloldalon : 
A zt!) mert tengerünk sem maradt. (Úgy van ! a 
szélsóbaloldalon.) Csináljunk azt, ami nekünk nincs, 
amit tehát közigazgatni nem lehet, — sajnos, 
ennek a szegény, nyomorult, koldus Magyarország
nak igen-igen sokja nincs, — mindarra, ami nincs, 
állítsunk be tehát egy kolosszális, óriás nagy köz- 
igazgatási apparátust. (Mozgás.) Reám azt a be
nyomást teszi ez az eljárás, — méltóztassanak 
megbocsátani a hasonlatért, — körülbelül az az 
érzésem, mintha egy családot látnék, ahol még 
gyerekről szó sincs s már is beállítják a gyerek
szobába a szoptatós dajkát. (Derültség.)

Mélyen t. Nemzetgyűlés, nekem az ellen termé
szetesen semmi kifogásom nem lehet (Halkjuk! 
jobbfélől.), nincs is, hogy az a lehetetlenül kompli
kált, az a lehetetlenül érthetetlen, minden közigaz
gatási józanságot arculverő berendezkedés, amivel 
Magyarországon a mi erdészeti apparátusunk a 
múltban szervezve volt, — amit, ha józaneszü 
embernek beadnak, egyszerűen a falnak szalad 
tőle — igenis, megszüntettessenek, vagy egyszerü- 
sittessék, hogy ne legyen az a sok különfélébbnél 
különfélébb kategória, amelynek kezelésébe maga 
a közigazgatási közeg is belebolondul. E változtatás 
ellen józaneszü embernek kifogása nem lehet. Ha 
tehát arról volna szó ebben a javaslatban, hogy a 
Magyarországon ma meglévő erdők arányához s az 
eddigi gyakorlathoz és szükséglethez képest ezt a 
rettenetesen komplikált gépezetet úgy alakítják 
át, hogy a múltban is meglévő erdészeti szervezetek 
a megfelelő és szükséges katogóriákba osztatnak 
és ez a rettenetes összevisszaság elimináltatik, 
ehhez készséggel járulnék hozzá.

De hogy e jogcím alatt ez a törvényjavaslat 
egy trójai ló legyen, amelyben az a szándék van 
elbújtatva, hogy Magyarország összes erdészeti 
tisztviselőit 14 vármegye közigazgatási apparátu
sában helyezzük e l: ehhez én nemcsak hozzá nem 
járulok, hanem ez ellen, ha egymagám maradok is 
ebben a Házban, óvást emelek, óvást emelek azon 
polgárok nevében, akik ezeket az apparátusokat 
a maguk keserves munkájukkal fentartják, akik 
adófilléreikkel hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyar- 
ország tisztviselői kara megfelelően elláttassék! 
Óvást emelek e nyomorult ország nevében, amely 
luxusállásokat, felesleges bürokratikus intézménye
ket pénzügyileg meg nem bir \ (ügy van ! balfelöl.) 
Ha pedig, mélyen t. Nemzetgyűlés, nem méltóztat- 
nak az óvásomra hallgatni, ha a többség jogán, 
amit én kétségtelenül elismerek, törvénnyé emelik 
mindazt, ami ebben a törvényjavaslatban van, — 
akkor a felelősséget méltóztassanak érte viselni! 
Az én óvásom, az én felszólalásom annyit jelent,* 
hogy én e felelősségben osztozni, abban részt venni
. értesítő.

semmiesetre sem kívánok! De felemelem gyenge 
szavamat azért is, hogy lett légyen ebben a nemzet
gyűlésben legalább egyetlenegy ember, aki e borza
lom ellen, ami ebben a javaslatban van, a kellő 
eréllyel tiltakozik! (Mozgás.)

Mélyen t. Nemzetgyűlés! Felszólalásomnak 
azon részével, hogy szükség van-e erre a javaslatra, 
körülbelül végeztem ; hiszen a zárszó jogán a majd 
esetleg szükségessé váló reflexiókat még megtehe
tem. Most a kérdésnek azon részével kívánok fog
lalkozni, hogy kell-e ez a törvényjavaslat egyálta
lában és hogyha kell, kinek kell ?

Azt már előrebocsátottam, hogy közigazgatni 
osak olyasvalamit lehet, ami van ; ami nincs, azt 
közigazgatni sem nem lehet, sem nem kell. Ami 
pedig azt illeti, hogy bizonyos törvényjavaslatok 
idevaló beterjesztése, pláne abban az alakban, 
amint azt itt a mélyen t. előadó ur előadta, köz
szükséglet és közóhajt képez ( Felkiáltások balfelól: 
ö  maga sem hiszi !), — hát erre nézve egész tiszte
lettel azt vagyok bátor kérdezni a mélyen t. Nemzet
gyűlés minden egyes tagjától: megtörtént-e a 
nemzetgyűlésnek csak egyetlenegy tagjával is, 
hogy a választói, mikor künn járt, azt kérték volna 
tőle : »Uraim 1 Létesítsetek nekünk erdészeti köz- 
igazgatást !«

Szilágyi Lajos: Úgy van, ez nem lett beígérve !
Gaal Gaston: Méltóztassanak megmondani, 

hogy csak egyetlenegy népgyülés is tartatott-e 
ebben az országban olyan, amely erdészeti köz- 
igazgatást követelt? Megtörtént-e az, hogy az 
érdekképviseletek bármelyik szerve, akár a lég* 
arisztokratikusabbat vegyük: az Omgét, akár
pedig a legegyszerűbb falusi kisgazdakört, egyet
lenegy olyan határozatot is hozott volna, amely
ben sürgette volna az államot: »Erdészeti köz- 
igazgatást teremtsetek nekünk, mert anélkül nem 
tudunk megélni!«

Drozdy Győző: Erdő kell ide, nem köz- 
igazgatás !

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi- 
nister : Épen azt akarjuk, hogy erdő legyen !

Drozdy Győző: Mit csináljunk addig, amíg 
megnőnek a fák, miből fizessünk ?

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi- 
nister: Mit fizessünk ?

Drozdy Győző: A tisztviselőket!
Gaal Gaston : Vagy azt kérdem, hogy kell-e 

ez a törvényjavaslat a többségnek ? Én úgy 
látom, hogy nem. Hiszen itt egy ivet köröztek, 
azt a képviselők legnagyobb része aláírta és ezt 
az ivet hozzám is elhozták aláírás céljából, éh 
azon már a hatvanadik vagy hetvenedik vagyok, 
pedig nem is tartozom a t. többséghez; ennek 
az ívnek a homlokán ez a cím á ll: »Kérelem a 
földmivelésügyi minister úrhoz, hogy ezt a törvény- 
javaslatot, mint szükségtelent, mint időszerűtlent 
méltóztassék visszavonni!« (Mozgás.)

Tehát nem kell a többségnek sem. Most 
tovább megyek, mélyen t. Nemzetgyűlés! Azt 
kérdezem, kell-e a földmivelésügyi ministerium- 
nak ? ( Felkiáltások a szélsőbalóldalm: Dehogy

Hl
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kell!) Hát, úgy vagyok értesülve privát utón, 
hogy e törvényjavaslat indokolása nem is került 
a földművelésügyi ministerium elnöki osztálya 
elé, úgyhogy az elnöki osztály a maga észrevéte
leit erre a törvényjavaslatra meg nem tehette, 
és úgy vagyok értesülve, hogy a földmivelésügyi 
ministerium tisztviselői karának igen széles réte
geiben ezt a javaslatot mint szükségtelent, mint 
feleslegest jellemzik. (Felkiáltások a szélsőbalolda
lon : Palotaforradalom !)

De még tovább megyek. Kell-e ez a törvény- 
javaslat magának a minister urnák ?

Szilágyi Lajos : Erre kiváncsiak vagyunk ! 
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi

nister : Majd nyilatkozom; megmondom, hogy 
miért kell!

Gaal Gaston : ügy tudom, hogy a mélyen 
t. földmivelésügyi minister ur e törvényjavaslat 
bizottsági tárgyalásán egyáltalán részt nem vett 
és pedig azzal az indokolással: »Nem akarom a 
képviselő urakat jelenlétemmel befolyásolni, tegye
nek ezzel a javaslattal azt, amit akarnak!« (He
lyeslés.)

Ha — végigmenve a nemzet összes tényezőin, 
a választóktól kezdve a különböző gazdasági 
egyesületeken át, a ministeriumokon keresztül, 
egészen a minister űrig, a nemzetgyűlésről nem is 
szólva — konstatálni tudom, hogy ez a javaslat 
a földtekén senkinek sem kell, akkor a csodálat 
és bámulat bizonyos földöntúli mértékével hallom 
a mélyen t. előadó úrtól, aki itt palam és publice 
oktat ki bennünket arról, hogy ez a törvényjavas
lat közszükséget képez, amelyet szerinte évtizedek 
óta követelnek az érdekelt tényezők és amikor 
nagyon figyelek a szavára s várom, hogy kik hát 
azok az érdekelt tényezők, akkor kisüti, — mert 
őszintén megmondotta a t. előadó ur a maga 
előadmányában — hogy a »szakkörök« követel
ték. Kicsodák ezek a szakkörök ? Az erdészeti 
közigazgatás tagjai!

Szilágyi Lajos : Meg a M ove! (Derültség. 
Mozgás.)

Gaal Gaston : Mélyen t. Nemzetgyűlés ! Én 
ezt a törvényjavaslatot igazán behatóan tanul
mányoztam. Nem elfogultság vezetett, hanem az 
a meggyőződés, hogy ezt a nemzetet minden 
felesleges közigazgatási apparátustól meg kell 
szabadítani, (ü gy  van! balfelől.) Minden bajunk 
az, hogy a trianoni békeszerződés olyan helyzetbe 
hozta ezt a nyomorult országot, hogy háromszor 
akkora közigazgatási és egyéb apparátust kell 
eltartania, (ü gy  van ! a bál- és a szélsőbaloldalon.) 
mint amennyire szüksége van és amennyit eltar
tani bir.

Ez a meggyőződés nemcsak énbennem van 
meg, hanem megvan a világon mindenkiben, sót 
megvan a kormányban is. Itt van előttem írásban 
az a programm, amelyet Bethlen István gróf 
ministerelnök ur, mikor zászlót bontott, mikor fel
szólította a pártokat az egyesülésre, elénk adott. 
Megőriztem, eltettem, minthasejtettem volna, hogy 
lesz még idő, anfijcor erre a programúira szükség

lesz. Ennek a programúinak 6. pontja megjelöli 
(olvassa) : tisztviselőkérdés rendezése érdekében
a felesleges munkaerők leszerelését*. (Helyeslés 
jobbfelöl.) Nem olvasom fel a többit. Amikor tehát 
a kormány programújában benne van, hogy a 
felesleges munkákat ebben az országban le kell sze
relni, — amit igenis helyesnektartok, telj es mérték
ben tá mogatok és a kormánynak minden ilyen irá
nya akcióját, dacára annak, hogy kívül vagyok a 
többségi párton, a legmelegebben, a legodaadóbban 
vagyok hajlandó támogatni és ennek a kérdésnek 
az ódiumát is nagyon szívesen viselem — azt kér
dezem, hogy ezzel a programmal összeegyeztet
hető-e az, hogy meg nem levő erdőkre szervezzünk 
ebben az országban egy 330 tagú — mint ahogy az 
előadó ur mondotta — apparátust ?

Én azonban kétségbe vonom az előadó urnák 
ezt az állítását. Az előadó ur ugyanis valamiről 
megfeledkezett. Megfeledkezett a törvényjavaslat 
14. §-áról, amelynek második bekezdése szószerint 
igy hangzik (olvassa) ; »Az előbb felsorolt erdészeti 
intézményeknél — vagyis azoknál, amelyeket most 
készül a törvényjavaslat létesíteni — az 1879. évi 
X X X I. te. 36. §-ában megszabott minősítéssel 
alkalmazott személyzetnek megfelelő alkalmazásá
ról vagy végellátásáról az állam gondoskodik.*

Annak, aki törvényt olvasni tud, aki nem a 
zsebében hordja az eszét, hanem ott, ahol kell, a 
köp-" nyájában, (Derültség.) ez csak egyet j elenth e t : 
hogy mindazoknak, akik az 1879. évi X X X I. te. 
alapján Magyarország területén mint erdészek al
kalmaztattak, ez a szakasz azt a jogot adja meg, 
hogy vagy azt követeljék a magyar államtól, hogy 
őket a most felállítandó uj erdóhivatalckban alkal
mazza, vagy pedig azt, hogy őket végldelégitse.

S hogy hány ilyen személy van, itt is kénytelen 
vagyok a mélyen t . előadó ur előadásával szemben 
a való tényállásra rámutatni, amennyiben leszek 
bátor a mélyen t. Nemzetgyűléssel megismertetni, 
hogy a békében Magyarország erdészeti közigaz
gatási státusa hány személyből állt és ezek a sze
mélyek hol és milyen minőségben voltak alkal
mazva. Ezt pedig nem a zsebemből szedtem elő, 
hanem a földmivelésügy' mimsteriumnak egy hiva
talos kimutatásából. A földmivelésügyi minis- 
teriumnak ugyanis a régi időkben voltak olyan 
kiadványai, amelyek a földmivelésügyi minis
terium személyzeti beosztását és ügykörét tárgyal
ják, s amelyekben névszerint vannak felsorolva 
a földmivelésügyi ministerium alá tartozó összes, 
minden néven nevezendő közigazgatási szerveknek 
hivatalnokai és ezeknek a létszáma. Nekem egy 
1910. évi ilyen kimutatás áll rendelkezésemre; 
lehet, hogy van újabb ilyen kimutatás is, de nálam 
a könyvtáramban csak ez volt meg. Miután pedig 
az a tapasztalatom, hogy Magyarországon a tiszt
viselői kar sohasem fogym, hanem mindig csak 
emelkedni szokott, (ü gy van ! balfelöl.) fel kell téte
leznem, hogy ez a státus 1910 óta semmi körülmé
nyek között sem lett kevesebb, hanem legfeljebb 
szaporodott. Ebben a státuskimutatásban a követ
kező adatokat találtam : A földmivelésügyi minis-
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terium I/A  főosztályában a fogalmazási szaicban — 
mert a számvevőség külön van kimutatva — van 
53 tisztviselő. Megjegyzem, hogy ez volt 1910-ben. 
Ugyanennél az apparátusnál, szóval a földmivelés- 
ügyi ministerium I/A  főosztályában az erdészek 
számvevőségi csoportja 21 tagból áll. Van továbbá 
egy erdőigazgatóság Beszterczén, amelynél maga a 
központi tisztviselői kar 33 személyből áll.

Azután vannak erdőhivatalok a következő 
helyeken : Budapesten 3, Nyitrán 5, Trencsénben 7, 
Alsókubinban 5, Liptószentmiklóson 5, Beszterce
bányán 7, Balassagyarmaton 6, Bimaszombatban 
6, Lőcsén 7, Eperjesen 5, Sátoraljaújhelyen 5, 
Ungváron3, Beregszászon 5, Mármarosszigeten 11, 
Nagykárolyban 4, Nagyváradon 3, Zilahon 3, 
Désen 6, Besztercén 4, Kolozsváron 6, Tordán 4, 
Marosvásárhelyen 6, Csíkszeredán 16, Székely- 
udvarhelyen 7, Sepsiszentgyörgyön 8, Brassóban 5, 
Fogarason 7, Segesváron 8, Nagyszebenben 9, 
Dicsőszentmártonban 3, Nagyenyeden 4, Déván 12, 
Aradon 5, Temesváron 7, Szegeden 2, Újvidéken 3, 
Pécsett 4, Kaposváron 3, Zalaegerszegen 5, Szom
bathelyen 4, Sopronban 3, Komáromban 3. és 
Veszprémben 3 tisztviselővel. Szóval, a magyar 
királyi erdőhivataloknál összesen van 239 köz
tisztviselő.

Azután jön a budapesti erdőfőfelügyelőség. 
Budapesten van t. i. egy erdőigazgatóság, egy erdő
hivatal, a földmiveléstigyi ministeriumnak I /A  fő
osztálya és külön a budapesti magyar királyi erdő- 
főfelügyelőség. Ennél van 1 ember. Erdőfelügyelő- 
ség van azonkívül Pozsonyban 2, Turócszentmár- 
tonban 1, Besztercebányán 2, Miskolcon 2, Kassán
2, Ungváron 2, Mármarosszigeten 3, Debrecenben 1, 
Nagyváradon 2, Kolozsváron 2, Marosvásárhelyen
3, Brassóban 2, Nagyszebenben 2, Déván 2, Temes
váron 2, Szegeden 1, Pécsett 1, Szombathelyen 2, 
Győrben 1 tisztviselővel. Fiúméban nincs semmi 
sem jelezve, ott az állás nincs betöltve. Ebben a 
kategóriában van tehát 36 tisztviselő. Ezenkívül 
vannak erdészeti főiskoláink; ezeknek a tiszt
viselői kara 17 személyből áll. Nem akarom mindezt 
részletesen felsorolni és ezekkel a t. Nemzetgyűlést 
untatni.

Vannak továbbá erdészeti kísérleti állomá
saink ; ezeknél van 12 tisztviselő. Van azután erdő
igazgatóságunk megint Besztercebányán, amelynél 
van 184 tisztviselő. Van továbbá főerdőhivatal 
Lippán és még több helyen ; ezeknél van összesen 
271 tisztviselő.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésQgyi mi- 
nister : Megszállt terület!

Gaal Gaston : Azután van erdőszámvevőség a 
fenti 18 állomáson 72 tisztviselővel, továbbá ott 
van — amint az előbb említettem — a földmivelés- 
ügyi ministerium I /A  főosztályában az a bizonyos 
53 tisztviselő.

Ha az összes erdészeti apparátust összeadjuk, 
hivatalos adatokból megállapítható, hogy 1910-ben 
Magyarországon az erdészeti közigazgatás összesen 
955 tisztviselőből állott — szemben azokkal az 
adatokkal, amelyeket a mélyen t. előadó ur volt

szives elmondani, amely adatokban, azt hiszem, a 
hiba ott van, hogy a mélyen t. előadó ur a meglevő, 
az országban jelenleg tartózkodó erdészeti tiszt
viselőket, nem pedig az állásokat vette számba. 
Holott ha azt akarom elbírálni, hogy egy apparátus, 
amelyet átültetek és máskép osztok be, mit fog 
jelenteni a személyzet szaporítása szempontjából, 
akkor nem azt kell vennem, hogy jelenleg hány 
tisztviselője van az apparátusnak az országban, 
hanem azt, hogy hány olyan állás van, amely majd 
szétosztva megfelelő módon betöltésre kerül.

De fogadjuk el az előadó ur érvelését, fogad
juk el azt, hogy a 14. §-nak ez a bizonyos klauzu
lája ki fog hagyatni a törvényjavaslatból, s igy 
nem jelentkezhetnek majd a jelenleg megszállott 
területen levő erdészek azzal a követeléssel, hogy 
nekik az állam vagy végkielégítést vagy hivatalt 
adjon. Fogadjuk el azt, hogy nem lesz több erdé
szeti tisztviselő, mint 330, ahogy az előadó ur 
mondotta. Az előadó ur tulajdonképen 306-ot' 
említett. Ha nem csalódom, azt tetszett mondani, 
hogy 339 ilyen tisztviselő van s ebből 33 betöltet
len, tehát marad csak 306 tényleges tisztviselő ? 
Fogadjuk ezt el. De hát van-e nekünk szükségünk 
arra, hogy 1 millió hold állami ellátás alá tartozó 
erdő állami ellenőrzésére 306 tisztviselőt tartunk 
és fizetünk ? Azt az érvet pedig, mélyen t. Nem
zetgyűlés, amit az előadó ur szintén felhozott, 
hogy azért kellene ezt megcsinálni, mert a régi 
közigazgatási beosztás mellett azok az erdészeti 
tisztviselők, akik alkalmaztattak, képtelenek vol
tak feladatuknak megfelelni, és volt olyan erdé
szeti tisztviselő, aki sohasem látta azt az erdőt, 
mely felügyeletére volt bízva . . .

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi- 
nister : Nem is láthatta !

Gaal Gaston : . . . érv gyanánt nem fogad
hatom el. De mondja ezt az indokolás is. Hát ebből 
az-e a józan konzekvencia, hogy szükségtelenül, 
ok nélkül ültessünk be légiószámra erdészeket uj 
állásokba ? Vagy pedig az-e, hogy olyan közigaz
gatási apparátust, amely hivatalosan, bevallottan 
nem tud megfelelni feladatának: annak idején is 
felesleges volt tartani és annál feleslegesebb most 
kreálni. A hivatal ugyanis nem arra való, hogy 
legyen, hanem hogy azt az ügykört, mely reá 
van bízva, megfelelően ellássa. Nem arra van 
szükség, hogy olyan hivatalokat statuáljunk, 
amelyeknek hivatalnokai megfelelni nem tudnak. 
A helyes, a józan konzekvencia tehát nem az, 
hogy ok nélkül szaporítsuk a tisztviselőket, hanem 
hogy a teljesen szükségtelen, meg nem felelő köz- 
igazgatási apparátust tessék megszüntetni!

Rupert Rezső: De egyelőre el kell látni 
őket! Nincs kenyerük! Nem lehet őket neki
hajtani a világnak! (Igaz! TJgy van! jobbfelól 
és a baloldalon.)

Gaal Gaston: Amint bebizonyítottam, ez 
a törvényjavaslat épugy nem kell senkinek, mint 
az ördögnek a tömjénfüst. De na törvényt akar
nak csinálni belőle, valakinek úgy látszik mégis 
.csak kell. S ha e tekintetben vizsgálódom, egy

21*

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



138 A nemzetgyűlés 103. ülése 1923. évi február hó 27-én, kedden.

csodálatos dologhoz jutok el. (Halljuk! Halljuk! 
balfelól.)

Mélyen t. Nemzetgyűlés! Ez a törvény- 
javaslat, amely öncélját magában hordozza, sta
tuál egy közigazgatási apparátust, nem azért, — 
és a részleteknél majd leszek bátor ezt bebizonyí
tani — hogy az ország helyzetét ezzel javítsuk, 
hogy erdőket létesítsünk, ami tisztára lehetetlen, 
mert akármiféle közigazgatási apparátust állít is 
oda a t. minister ur, belátható időn belül olyan 
erdősítést, amely ennek a tisztviselői karnak lét- 
jogosultságot adna, létesíteni nem fog tudni, — 
mondom, ez a törvényjavaslat statuál egy köz- 
igazgatási apparátust, nem ezeknek a céloknak 
szolgálatára, hanem kizárólag azért, hogy a meg
lévő nem tudom én hány száz tisztviselőt — mert 
hiszen még nem vagyok benne biztos, hogy a 
törvényjavaslat 14. §-a hogyan megy keresztül, 
úgyhogy miattam lehet 950, de lehet annyi is, 
amennyit az előadó ur mondott, 300 — elhelyezze 
s ennek az országnak, ahol szopós gyerek nincsen, 
306 — fogadjuk el ezt a számot —  szoptatós daj
kát állítson az élére, hogy szükség és ok nélkül, 
az adózó közönség megterhelésével tartsuk el 
őket. (Zaj jobbfelól. ügy van! a baloldalon.)

Mélyen t. Nemzetgyűlés ! Abba én készsége
sen belemegyek, hogy az erdészeti kar meglevő 
apparátusát, amely nagy Magyarország erdészeti 
ügyeit szolgálja, ne tegyük ki az éhenhalásnak. 
(Felkiáltások jobbfelól: Milyen nagylelkű !) Kész
ségesen belemegyek, hogy ezek az urak holtig 
vagy amig szolgálati idejük ki nem telik, Magyar- 
ország erdészeti közigazgatásában részt vegyenek.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi
nister : Vagy kellenek vagy nem ! Nem kegyelem
ből tartjuk őket !

Gaal Gaston : Belemegyek abba is, hogy ahol 
magántulajdonosok erdőket akarnak létesíteni, ott 
ezeket a szakképzett erdészeket bocsássa az állam 
díjtalanul a magántulaj donosok rendelkezésére s ők 
a szakértelmüket vigyék be az ország közgazdasá
gának szolgálatába. Ehhez készséggel hozzájárulok. 
Ahhoz azonban, hogy 350 uj hivatalt szervezzünk 
szükség és ok nélkül, hivatalokat, amelyek nem 
fognak megszűnni a jelenlegi erdészeti személyzet 
kihalásával vagy kiöregedésével sem, hanem ame
lyek mintegy státus, itt fognak maradni a nemzet 
nyakán és amint egy hely meg fog üresedni, arra 
mindjárt kinevezik az uj erdészt: soha, semmi 
körülmények között a magam részéről nem járulok 
hozzá, még akkor sem, ha ezt a.törvényjavaslatot 
az én, különben nagyrabecsült és nagyon tisztelt 
vezérem, Szabó Istvánt, minister ur nyújtja is be. 
( Éljenzés jobbfelól.)

Rupert Rezső : Pártonkivüli nagyatádipárti! 
(Élénk derültség )

Gaal Gaston : Rátérek most annak taglalására, 
hogy mi van tulajdonképen ezekben a törvény- 
javaslatokban ? Mert én, aki erről a törvényjavas
latról meglehetősen sok képviselővel beszéltem, azt 
a benyomást nyertem, hogy ezt a törvényjavaslatot 
vajmi kevesen olvasták el. A legtöbb, még gazda

ságilag képzett embernek is alig van csak halvány 
ideája is róla, hogy mi van ebben a javaslatban ? 
És nemcsak ebben, hanem az ezzel összefüggő többi 
javaslatban is. Én pedig felelősségem teljes tudatá
ban merem állítani, hogy ez a törvényjavaslat egy 
újabb kolosszális megterheltetést és egy, szavakkal 
ki sem is fejezhető zaklatást fog jelenteni Magyar- 
ország gazdaközönségére. (Zaj jobbfelól.) Amiket 
pedig mondtam, bizonyítani is tartozom és vállal
kozom reá.

Arra a kérdésre, hogy mi itt a megterheltetés, 
részben már megfeleltem. Megfeleltem azzal, hogy 
350 tisztviselőt akarnak 1 millió kataszteri hold 
erdőre alkalmazni, ami hogy minő megterhelést 
jelent, azt egy egyszerű kalkulációval rögtön ki
számíthatják a képviselő urak, ha a holdak számá
val elosztják azt az összeget, amit ennek a 350 
erdésznek fizetése felemészt. Megkapják jg y  azt az 
összeget, amely mutatja, hogy Magyarország erdé
szeti közigazgatása holdakra átszámítva mekkorát 
emelkedik a múlthoz képest.

Dénes István : Tévedés!
Gaal Gaston: Méltóztassék bebizonyítani, 

hogy hol tévedek.
Dénes István : Magyarország erdőállománya 

meghaladja a 2 m illiót!
Gaal Gaston: Magyarország erdőállománya

2,040.000 katasztrális hold. Én is erről beszélek. 
A képviselő ur megint nem tudj a, mint ahogy nem 
szokta tudni, hogy miről beszél. (Zaj.)

Dénes István : Dehogy nem !
Gaal Gaston : Ha itt lett volna a képviselő ur, 

hallhatta volna, hogy én 2,040.000 hold erdő- 
állományról beszéltem s azt mondtam, hogy ebből 
olyan, ami állami kezelés alá tartozik, 1,010.000 
katasztrális hold. A képviselő ur megint olvasott 
valamit, hanem aztán lejebb nem is ment, mint 
amit épen olvasott. (Zaj.)

BartllOS Andor: Szegény Dénes ! Egyszer van 
igaza és akkor is kikap ! (Derültség.)

Gaal Gaston : A második érv, amit én már 
előbb is említettem az általánosabb vitánál, hogy 
nem arról van ebben a javaslatban szó, hogy a meg
lévő erdészeti státus megtartassák holtig vagy ki
öregedésig, panzionálásig, hanem arról, hogy ezek 
az állások megörökittessenek, hogy a csonka 
Magyarországon most meglévő, talán 80, talán 100 
erdészeti állás helyett örök időkre kreáljunk 350-et, 
esetleg 400-at, amely állások valahányszor meg
üresednek, annak rendes módja szerint újabb kine
vezéssel mindig betöltessenek.

Azután méltóztassanak megnézni, hogy mi 
van a 9. §-ban. Ez a szakasz azt mondja, hogy az 
erdők, kopárok és a természeti emlékek feletti 
állami döntő felügyelet eredményesen csak akkor 
lesz gyakorolható, ha az erre hivatottak bármely 
tulajdonos birtokát bármikor bejárhatják.

Dénes István : Nagyon helyes !
Gaal Gaston : Majd ha a képviselő ur háló

szobájába akkor megy be bárki, mikor tetszik, nem 
tudom, azt fogja-e mondani a képviselő ur, hogy ez 
helyes. (Zaj.)
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Oönes István : Nagyon szép hasonlat, mond
hatom !

Gaal Gaston: Mindenesetre olyan, amilyet 
megérdemel a képviselő ur.

Dénes István : Olyan a különbség, mint ön 
és egy igazi komoly ember között!

Gaal Gaston : Mélyen tisztelt képviselő ur, 
igazán végtelen boldog vagyok, hogy köztem és az 
ön komoly egyénisége között mélyreható különb
ségek vannak. (Derültség.)

Szóval ebben az országban, ha ez a szakasz 
keresztülmegy, sem kisbirtokosoknak, sem nagy- 
birtokosoknak még az élete sem lesz biztonságban, 
hiszen akkor mennek be birtokára, akkor járják 
össze, amikor az illetőknek tetszik . . .

Dénes István : Ez fá j !
Gaal Gaston : . . .  még az a klauzula sincs a sza

kaszban, hogy az erdészeti igazgatás köteles előre 
jelezni, hogy mikor megy a birtokoshoz, egy
szerűen keresztül-kassul járhatja úgy a paraszt, 
mint a közép- vagy nagybirtokos tulajdonát, min
den további nélkül.

De menjünk tovább. Azt mondja a javaslat, 
hogy (olvassa) : »Az erdők, kopár területek, ter
mészeti emlékek és az erdészeti hatóság felügyelete 
alá tartozó egyéb területek tulajdonosai, valamint 
az émlitett területekkel szomszédos birtokosok is 
tűrni kötelesek, hogy a magyar királyi erdóigaz- 
gatóság és a magyar királyi erdőhivatal személy
zetének az állami erdőfelügyelet gyakorlására hiva
tott tagjai, ingatlanaikat bármikor bejárják és 
állapotukról közvetlen meggyőződést szerezzenek. 
Megkeresésükre az állami erdőfelügyelet és ellen
őrzés céljából szükséges adatokat és felvilágositá- 
sokat rendelkezésükre bocsátani tartoznak.«

Mit jelent ez ? Azt, hogy akárhol van — mond
juk — egy 50 holdas kisgazdának egy nagyobb 
erdő mellett földje — amit az állami erdészek 
eddig is okkupáltak — az ő 50 holdját e szakasz 
alapján a földnek a nagyobb erdővel való szom- 
szédes voltánál fogva az.állami erdészek keresztül- 
kasul járhatják, földet kóstolhatnak, mindenféle 
hivatalos feladataikat elvégezhetik, a szakasz 
kötelezi ezt a birtokost, hogy mindezt tűrje, azon
kívül köteles lesz Írásban felvilágosítást adni mind
arra, amit az erdészeti közigazgatási apparátus 
tőle két, ha pedig ezt a felvilágosítást bármely 
okból meg nem adja, vagy uram bocsá, meg meri 
kérdezni az állami erdésztől, aki az ő birtokán jár, 
hogy az ur pedig mit keres itt, szóval, ha ez ellen 
neki, mint tulajdonosnak észrevétele találna lenni, 
akkor a kihágásról szóló szakasz alapján 100-tól
200.000 koronáig büntethető meg azon a címen, 
hogy akadályozni iparkodott az erdészeti személy
zetet hivatása teljesítésében.

Ha még méltóztatnak átolvasni ezt a törvény- 
javaslatot s mindazon intézkedését, amely kötele
zettséget jelent a legkisebb birtokostól kezdve a 
legnagyobb birtokosig mindenkire, úgy, hogy 
minden ingatlan vogelfrei lesz az erdészeti köz- 
igazgatás szempontjából; ha méltóztatik megnézni 
mindazt, ami ebben a törvényjavaslatban van

— a részletes tárgyalás során pontról-pontra rá
fogok mutatni, az általános vitában nem akarok 
ezekre kitérni — és összehasonütani méltóztatik a 
javaslat büntető szankciójával, akkor méltóztatnak 
megítélni, micsoda megterheltetést jelent ez a 
törvényjavaslat. Hiszen ez valóságos kisajátitási 
jogot tartalmaz. Méltóztassék elolvasni a javas
lattal szorosan összefüggő másik javaslatnak, az 
Alföld erdősítéséről szóló törvényjavaslatnak 8. 
§-át, amelyre itt kell rámutatnom, hogy bebizo
nyítsam az anomáliát, ez a szakasz a következőket 
mondja : (olvassa) : »Azoknak a kisbirtokosoknak, 
akiknek mezőgazdasági földje egészben vagy olyan 
mértékben jelöltetett ki erdőnek, hogy a vissza
maradó birtokrészen okszerűen nem lehet gazdál
kodni, az 1920 : X X X Y I. te. rendelkezései szerint 
az Országos Földbirtokrendező Biróság a méltá
nyossághoz képest megfelelő ingatlant juttatható

Mit jelent ez ? Ez azt jelenti, hogyha vala
melyik kisbirtokos 10 holdjára ráéhezik az erdé
szeti közigazgatás, kijelöli azt, mint feltétlen erdő
területet és még kényszeríti azt a kisbirtokost, 
hogy a saját költségén ültesse azt be erdőnek; az 
a kisbirtokos köteles azt, mint erdőt fentartani, 
köteles a határjeleket alkalmazni, megőrizni, örökké 
fentartani, egy szóval, ez a szakasz megszünteti 
azon a tiz holdon a mezőgazdasági termelést. És 
ezzel szemben milyen biztosítékot nyújt a javaslat 
annak a tizholdas kisbirtokosnak ? Azt, hogy a 
birtokrendező bíróságnál »kérhet« megfelelő nagy
ságú más földterületet. Hogy kap-e, arranézve sem 
ez, sem más törvényjavaslat abszolúte nem intéz
kedik. (TJgy van ! balfdől.)

A 17. § mire kötelezi a községeket ? Arra, hogy 
(olvassa) : »1. A község tulajdonában lévő alkalmas 
területből állami csemetekertek céljaira megfelelő 
részt köteles a magyar kiíályi erdőigazgatóság ren
delkezésére bocsátania Még az sincs megmondva, 
kap-e érte valami kártérítést vagy nem. Azután az 
van ebben a szakaszban, hogy (olvassa) : »2. a ki
jelölési, mérési, talajvizsgálási és erdészeti munká
latok végrehajtásához, továbbá állami csemete
kertek telepítéséhez és műveléséhez szükséges 
fuvarról és munkaerőről, az erdészeti alkalmazottak 
és munkások elszállásolásáról a hatóság által meg
állapított fuvar- és kézinapszámbérek, illetőleg 
elszállásolási díjak vagy lakbérek megtérítése elle
nében gondoskodni köteles.«

Elnök : A t. képviselő ur figyelmét felhívom 
arra a körülményre, hogy most az erdészeti igaz
gatásról szóló törvényjavaslat van tárgyalás alatt.

Gaal Gaston : Bocsánatot kérek, t. elnök ur, 
én itt azt bizonyítom, hogy az erdészeti igazgatás 
megterheltetést jelent az országra. Nem is foglal
kozom az egész törvényjavaslattal, csupán azon 
szakaszaival, amelyek megterhelést jelentenek.

Elnök: Méltóztassék folytatni.
Gaal Gaston : Erre most. kell rámutatnom, 

mert ha egyszer elfogadtuk már az erdészeti igaz
gatásról szóló törvényjavaslatot, akkor a másik 
erdészeti javaslat tárgyalásánál késő lesz azt mon
dani, hogy szerettem volna erről beszélni,
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Ez a szakasz annyit jelent a gyakorlatban, 
hogy mindazok a költségek, amelyeket az erdé
szeti tisztviselők ilyen csemetekertek telepítésénél 
vagy bármely erdészeti munkánál okoznak, mindaz 
a mindenféle szolgáltatás és fuvar, amellyel idáig 
is torkig vagyunk, még százzal és százzal meg 
fognak szaporodni. Mit jelent ez anyagi tekintet
ben ? A hatóság által megállapított fuvar a mi 
vidékünkön kilométerenkint 10 korona, ezzel 
szemben fizetni kell minden fuvarért, amelyet a 
község a különfélénél különfélébb hatóságok, a 
csendőrség, az erdészeti közigazgatás stb. részére 
előállítani köteles, kilométerenkint 2—300 koronát. 
Méltóztassék elképzelni, ha ez a megszaporitott 
erdészeti személyzet, amelyet ez a törvényjavaslat 
olyan nagy létszámban állapit meg, hogy jóformán 
minden járásra fog jutni egy erdőfelügyelő, sorra 
fogja járni a községeket és követelni fogja a for- 
spontokat, a munkaerőt és mindazt, amit ez a 
szakasz megszab, vájjon nem jelent-e majd ez 
olyan nágyfoku anyagi megterheltetést, amelynek 
én az országot, a föld népét kitenni semmi körül
mények között sem akarom.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi- 
nister: A föld népét ? Az eddig is ki volt téve. 
A közbirtokosságok ki voltak ennek téve eddig is.

Gaal Gaston : Azt kérdezem én, hogy vájjon 
ebben az országban csak erdészeti érdekek vannak ? 
Hiszen ez a törvényjavaslat, amelynek ismertetését 
az elnök ur — egyébként igen helyesen — kifogá
solta — amiért is nem megyek bele az ismerteté
sébe — más egyebet is mond. Megmondja azt is, 
hogy olyan helyeket, ahol futóhomok, szóval egész
ségügyi. és közgazdasági tekintetben veszedelmes 
terület egyáltalán nincs, amely tehát tiszta mező- 
gazdasági szántóföld, vagyis okosabb célra hasz
nálható s a nemzet érdekében sokkal többet produ
kálhatunk belőle, mintha erdősítjük, olyan közsé
gek területét is joguk van az erdészeti hatóságok
nak bevonni, és pedig nemcsak a nagybirtokot, 
hanem azt mondja, hogy elsősorban kijelölendők 
a községi birtokok s azután, ha ilyenek nincsenek, 
kijelölendő az illető határban lévő nagybirtok 
vonatkozó része, legfeljebb az egész birtok 10%-a 
erejéig. Szabad azt megengedni egy országban, 
amelynek egyetlenegy éltető terménye a búza- s 
általában a gabonatermelés, ahol minden tényező
nek arra kell törekednie, hogy a mezőgazdasági 
termelést a lehető legmagasabbra emelje s ahol a 
többtermelésnek az egész vonalon érvényt kellene 
szerezni, szabad-e egy törvényjavaslatba foglalnia, 
hogy olyan területek, amelyek erdőnek nem szük
ségesek, de nem is valók, ellenben a legkitűnőbb 
gabonatermő objektumok, azért, mert az erdészeti 
apparátusnak majd uj ügykörre lesz szüksége, 
bevonhatók legyenek ezen javaslat hatálya alá és 
ezáltal Magyarország mezőgazdasági termelése 
szenvedjen.

De azt is állíthatom, hogy ez a törvény- 
javaslat a legmesszebbmenő zaklatással jár ; és 
pedig nemcsak ez, hanem ezen törvényjavaslatok 

• gész komplexuma. Először is állítom, — és aki

jogászember elolvasta, azt hiszem, kénytelen 
nekem igazat adni — hogy ez a törvényjavaslat 
a magánjogi elvek egyszerű felbontása. Ugyan
azon az alapon épült fel, mint akár a kommuniz
mus, azzal a különbséggel, hogy a kommunizmus 
azt mondotta : minden a mienk, ez a törvény- 
javaslat pedig azt mondja : minden az erdészeti 
közigazgatásé. (Derültség a jobboldalon.) Vegyük 
még figyelembe azt, hogy mi van ennek a törvény- 
javaslatnak büntetőjogi részében, amely arról 
rendelkezik, hogy az erdészeti kihágásokért be
folyó különböző összegek hova fordítandók. Pedig 
hogy mi minden címen lehet majd erdészeti ki
hágást statuálni, azt majd a részletes tárgyalás
nál leslek bátor bizonyítani; a legkisebb áthágás
nál jönnek a különféle rendbírságok. Az ezekért 
befolyó összegek pedig hova fordítandók ? Négy
ötöd részben az országos erdészeti alapot illetik 
és egyötöd részben az illető község szegényalapját. 
Már most az erdészeti alap rendeltetései között 
benn van az is : közérdekű és közhasznú irodalmi 
tevékenység támogatása. Bátor vagyok kérdezni 
a mélyen t. minister úrtól, hogy az a füzetcsomó, 
amelyet nemrég propagandairatként kaptunk en
nek az erdészeti javaslatnak beharangozásaként, 
amely füzetcsomó oda volt téve mindegyikünk 
kalapja alá a ruhatárban, közérdekű erdészeti 
irodalmi működés-e 1 Mert én azt hiszem, hogy 
ennek a füzetcsomőnak költségeit semmiesetre 
sem azok a tiszteletreméltó nevek, azok az erdé
szeti alkalmazottak viselték, akik szerzőként sze
repeltek, hanem azt hiszem, hogy ez a propaganda 
füzetcsomó ennek az erdészeti alapnak terhére 
és költségére lett annak idején kinyomatva és a 
képviselő urak között ingyen szétosztva.

Ez a törvényjavaslat a hatáskör szempontjá
ból is teljesen lehetetlen javaslat, mert ha én egy 
törvényjavaslatot szerkesztek, ha hivatalokat sta
tuálok, az első, amit megkérdezek, ha a törvény- 
javaslatot olvasom, az, hogy vájjon ezeknek a 
hivataloknak mi lesz a hatásköre, mi az, aminek 
én, mint a törvénynek alárendelt polgár, köteles 
vagyok magamat alávetni, és mi az a jogkör, 
amelyet az illető hivatali apparátus jogosan vindi
kálhat magának ?

Azt mondja ez a törvényjavaslat (olvassa) : 
»A földmivelésügyi minister az erdészeti ügyek 
legfelső hatósága és mint ilyen, gyakorolja az 
ország területén fekvő összes erdők, kopár terüle
tek és természeti emlékek felett a főfelügyeletet 
és a kormányzati ellenőrzést.«

Mélyen t. Nemzetgyűlés ! Végtelenül hálás 
leszek, ha meg méltóztatik nekem expressis verbis 
magyarázni tudni, — olyan módon azonban, 
hogy abban azután a törvény végrehajtásánál is 
megnyugvást találjon minden tényező — hogy mit 
jelent a magyarországi összes erdők, kopár terüle
tek és természeti emlékek felett a főfelügyelet 
gyakorlása és a kormányzati ellenőrzés. Méltóz
tassék nekem megmagyarázni, mi az a főfelügye
let ? Mondjuk, van nekem egy erdőm, amelyet 
én nagy költséggel, nagy szeretettel és szaktudással

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



"A nemzetgyűlés 103. ülése 1923. évi február hó 27-én, kedden. 141

létesítettem, amely eddig, miután magánerdő, 
volt, egyáltalában nem tartozott, hála legyen az 
Istennek, az állami erdészet ellenőrzése alá, ame
lyet én úgy csináltam, ahogy nekem jól esett, 
úgy kezeltem, ahogy nekem jól esett és minden
esetre aszerint kezeltem, ahogyan gazdaságom
ban rá szükségem volt. Soha nem tettem meg 
például azt, amit egy erdőkormánybiztosságnak 
nevezett intézmény Magyarországon megtett, hogy 
30—35 éves fiatal tölgyerdőket a tulajdonosok 
minden rugkapálódzása és minden tiltakozása 
ellenére egyszerűen átadott kiirtásra a magyar- 
országi bányavállalatoknak, hogy bányafának dol
gozzák fel ezeket a teljesen éretlen, fiatal erdőket. 
Mert az olcsóbb volt, mint a csehországi fa.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésiigyi 
minister: 'Másként megállt volna minden!

Gaal Gaston: Én ilyet nem tettem, pedig 
nem állok állami erdészeti felügyelet alatt. Én 
magam ültettem minden darab akácosomat, 
úgy vigyázok rájuk, mint a gyermekeimre és 
úgy kezelem őket, amint kell.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésiigyi 
minister: Ne csak maga után Ítéljen!

Gaal Gaston: Ezután nem tehetem azt, 
ami nekem tetszik, mert majd kijön oda az 
állami erdész és azt mondja; az erdőügyi sza
bályok 8 ezen törvénycikk alapján ezentúl állami 
felügyelet alatt áll az az erdő s ezentúl az ur 
csak úgy fogja kezelhetni, ahogy én azt az 
úrnak megengedem.

Halász Móric: Bele mehet, ha megengedik!
Kiss Menyhért: Vághat magának vándor- 

bqtot!
Gaal Gaston: Hogy nemcsak hasból beszé

lek, hanem magára a törvényre támaszkodom, 
leszek bátor felolvasni az 1879. évi X X X I . te. 
11. §-át, amely nézetem szerint helyesen meg
állapítja az erdészeti hivatalok hatáskörét, meg- 
állapitja azonban a holtkézi erdőkre és a köz- 
birtokossági és községi erdőkre, szóval minden 
olyan erdőre, amelyeknél kívánatos, hogy az 
állam rendező keze beavatkozzék, mert hiszen 
ott a jelenlegi tulajdonos csak haszonélvező, az 
az erdő nem azé, aki azt birlalja, hanem vagy 
a jövő generációé, vagy egy egész községé.

Itt lehetetlen, hogy egy ember olyan hasz
nálatot biztosítson magának, amely a többiek 
kárára szolgál. Ha ilyen helyeken bele szól az 
állam, ezt nagyon helyesen teszi, mert hiszen a 
többség jogát, az összesség jogát kell védeni és 
a maga rendező kezével az esetleges károsítás
nak elejét venni. De még ott is megállapítja a 
11. §, hogy mi a jogköre az állami erdészeti 
felügyeletnek. Azt mondja (olvassa):

*1. Kijelöli a birtokos által r rendelkezésre 
bocsátott hiteles adatok alapján a birtokhatá
rokat, intézkedik a határok állandó megjelölése 
iránt, felügyel arra, hogy a határjelek állandóan 
fentartassanak.

2. Teljesiti a birtok felméréséhez, térképe
zéséhez és gazdasági beosztásához szükséges

mérnöki munkálatokat, kimutatja és nyilván
tartja a birtok területét.

3. Elkészíti az ideiglenes és rendszeres 
gazdasági üzemtervet és azokat a munkálatokat, 
amelyek a rendszeres gazdasági üzemtervek 
időszaki átvizsgálása végett az erdőrendészeti 
hatóságnak beterjesztendők.

4. Kijelöli a helyszínen a gazdasági üzem
tervek rendelkezései és az erdőrendészeti ható
ság külön intézkedései alapján foganatosítható 
használatokat*.

Szóval megköti a tulajdonos kezét, igen 
helyesen, mert hiszen a jelenlegi tulajdonos nem 
birtokosa annak az erdőnek, hanem csak bir- 
lalója és az államnak itt meg kell védenie a •* 
többiek érdekét.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésiigyi 
minister : A  közbirtokosság sem birtokos ?

Gaal Gaston: Megállapítja azután pontról 
pontra mindazokat a feladatokat és mindazt a 
hatáskört, amelyet ilyen állami felügyelet alá 
tartozó erdőkben az erdészeti hivatalok gyako
rolhatnak. Ha az lesz az irányadó ennél az uj 
erdészeti igazgatásnál is, ami itt van, akkor ez 
mit jelent, mélyen t. Nemzetgyűlés! Azt jelenti, 
hogy ezentúl a maga kis félholdas vagy egyholdas 
erdejét egyetlen tulajdonos sem fogja úgy hasz
nálhatni, ahogy az neki tetszik, amilyen célra 
ő azt csinálta, hanem meg fog ott jelenni az 
erdészeti apparátus, óriási költséggel mindenféle 
határjeleket, állandó határmegjelöléseket stb. fog 
ott eszközölni, —  természetesen a tulajdonos 
költségére — felállítani, megcsinálja az üzem
terveket, megcsinálja a használati beosztást. 
Soha abba az erdőbe én a lábomat sem tehetem 
be anélkül, hogy- az erdészeti hatóságot előbb 
meg ne kérdezzem, hogy a saját erdőmből egy 
darab fát szabad-e kivágnom vagy nem.

De még ha ez csak az erdőre vonatkoz
nék!? Azt kérdezem azonban, hol kezdődik és 
hol végződik az erdő fogalma ? Ha van egy bir
tokomon egy félholdas, vagy egyholdas rongyos 
kis remisem, amely vadvizes terület, vagy futó
homokos terület volt, s én beültettem, ez közön
séges gazdasági fásítás, de ha úgy tetszik az 
erdészeti hivatalnak, azt mondhatja rá, hogy az 
erdő. Mert szép fák vannak benne, kinevezi 
erdőnek és egyszerűen a saját hatáskörébe veszi. 
(Ellentmondások jobb felöl.) De tovább megyek, 
ez a törvényjavaslat kimondja azt, hogy még a 
gazdasági erdősítések is állami felügyelet alá 
fognak tartozni, sőt az allékra is, mert azokról 
is intézkedik ez a törvényjavaslat, rá lehet húzni 
az 1879. évi X X X I . t. cik 11. §-át. Azt kér
dezem tehát, nem annyit jelent-e az, hogy a 
legkisebb birtokosnak a legutolsó darab fáját 
is egyszerűen állami felügyelet alá, állami keze
lés alá lehet venni és agyon lehet vele kuné- 
rozni Magyarország egész gazdaközönségét. Ha 
pedig nem ezt jelenti az »állami felügyelet* szó, 
akkor méltóztassék a törvényben megmondani, 
hogy mit jelent, hogy én is tudjam  magomat
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miheztartani, (le az erdészeti személyzet tisztá
ban legyen, liogy az állami felügyelet jelszava 
alatt 8 különféle beavatkozások terén meddig 
mehet.

Még nem végeztem a kormányzati ellenőr
zés kérdésével. Mit jelent az, hogy »kormányzati 
ellenőrzés« ? Ez annyit jelenthet, hogy felülről 
akár a ministeriumból, kormányzati ellenőrzés 
címén egy jókedvű társaság puskával a vállán 
megjelenik az én erdőmben és leellenőriz egy 
pár nyulat vagy szarvast, vagy, amit épen ott 
talál. Nem mondom, hogy ez be fog következni, 
bár probatum est. Tudnék példákat felsorolni 
a múltból, amikor az állami vadászati bérletek 
kiadását különféle protekcióval úgy irányították, 
hogy bizony olyanok jutottak vadászati bérlet
hez, akiktől, ha rendes utón adták volna a 
bérletet, sokkal nagyobb összegért lehetett volna 
ellicitálni. De nem akarok rekriminálni, egy
szerűen csak azt kívánom, mert ezt minden 
törvényjavaslattól megkívánom, hogy a kifejezései 
világosak és érthetők legyenek, hogy tudja az 
az adózó polgár, hogy neki mi a kötelessége, 
viszont tudja az az erdészeti hivatal is és tudja 
mindenki, aki a törvénynek alá van vetve, hogy 
meddig terjed az erdészeti közegek hatásköre.

Azt mondja ez a törvényjavaslat, hogy fon
tosabb ügyekben ez az erdészeti apparátus majd 
tanácsüléseken fog határozni. Álljunk meg itten 
egy szóra. Az 1879. évi X X X I . tcikk áz erdé
szeti ügyekben egészen más fórumot állít fel. 
Ottan az elsőfokú hatóság tudomásom szerint a 
közigazgatási bizottság erdészeti alosztálya, ahol 
a gazdáknak is van módjuk, sőt a gazdasági 
felügyelőnek is van módja beleszólani minden 
ólyan kérdésbe, amely erdészeti r~ de más — 
szempontból is fontos. (TJgy van ! Úgy van! a 
középen.) Azonban tisztán rábízni a kecskére a 
káposztát, (Mozgás a jobboldalon) hogy most 
már erdészeti ügyekben ne legyen más fórum, 
mint alsófokon az erdészeti felügyelő, középső
fokon az erdészeti igazgatóság és harmadik fokon 
a földmivelésügyi ministerium erdőügyi főosz
tálya? Mert az az egy bizonyos, hogy a »minis- 
ter«, annyit jelent, hogy »az erdészeti főosztálya 
Engedelmet kérek, »fontosabb« ügyekről beszé
lünk, azzal ugyan adós maradt a törvény, hogy 
melyek azok, de fel kell tételeznem, hogy egyik 
legfontosabb ügy az lesz, vájjon X . Y . gazda 
földje erdősítendő-e vagy nem s ezekbe a kér
désekbe! nem fog többet beleszólni a közigazga
tási bizottság, nem ez fog intézkedni, hanem 
tanácsülésen ez az erdészeti apparátus, amelyet 
most méltóztatnak megalkotni, ha ugyan meg- 
méltóztatnak alkotni. Ezt is feltétlenül tisztá- 
zandónak tartom, hogy melyek tehát azok az 
ügyek, amelyek ennek az erdészeti bürokratikus 
apparátusnak elintézése alá tartoznak, amelyek
ben ő mint »fontosabb« ügyekben tanácsülésen 
határoz.

Azt mondja ez a törvényjavaslat, hogy az 
erdészeti kiküldöttek vagy erdészeti hivatalno

kok valahányszor valami áthágást, valami olyan 
dolgot tapasztalnak, amely ellentétben van a 
törvénnyel, >a helyszinen megteszik a szükséges 
lépéseket«. Nem tartom magamat egészen szamár 
embernek, amit elolvasok, azt meg is szoktam 
érteni, de nagyon lekötelezne mindenki, aki 
meg tudná magyarázni, hogy mit ért azalatt, 
hogy »megteszik a szükséges lépéseket«. Szük
séges lépés esetleg az is lehet, hogy megkötöz- 
teti a revoltáló tulajdonost, bekisérteti, be- 
csukatja,. ..

Szilágyi Lajos: Internáltathatja! (Zaj.)
Gaal Gaston: . . .  ha nem akarja meg

engedni, hogy az erdész bejárja birtokát. Eset
leg Zalaegerszeg is lehet, belőle, nincs kizárva. 
(Mozgás a jobboldalon.) Én ugyan Zalaegersze
get bizonyos mértékig, bizonyos kategóriákra 
honorálom, nyíltan megmondom, kell lenni egy 
olyan helynek, ahol a társadalom salakja, — de 
csak az, — megfelelő módon elhelyezést nyerjen 
és megvédessék a tisztességes társadalom attól, 
hogy ez a salak állandóan veszélyeztesse. (He
lyeslés a középen.) Többszörösen rovott múltú 
zsebmetszőket és betörőket mind Zalaegerszegre 
internálnám, még ha momentán nem is bűnö
sek, mert ha csak egy napra is kieresztik őket, 
biztos, hogy ki fogják vágni a képviselő ur vagy 
más valaki zsebét. (Mozgás.)

Azt kérdezem, hogy lehet-e törvénybe ilyen 
kifejezést felvenni, hogy kihágás, áthágás ese
tén, amelyet a helyszinen tapasztalnak, meg
teszik a szükséges intézkedéseket? Mert a tör
vény igy szól.

A  fellebbezési jogról már előbb beszéltem, 
egy másik paragrafus kapcsán. Ami a szom
szédos területek bejárását illeti, mit jelent ez ? 
Miután Magyarország összes erdőire kiterjesztik 
az erdészeti közigazgatás hatályát, ezzel tulajdon
képen összes területeire kiterjesztik, mert a tör
vény azt mondja: »összes erdők, kopárok stb. 
stb.«. Ami nem erdő, az mind kopár, arra rá 
lehet huzni ezt s ezen az alapon az erdészeti 
alkalmazottak bejárhatják ennek az országnak 
bármely földbirtokát, megtanácskozhatják, be
ültethetik. És a törvény azt mondja, hogy még 
a szomszédos területeket is bejárhatják. Mit 
jelent ez ? Azt, hogy nem marad egy tal
palatnyi föld sem ebben az országban, amelyet 
a t. erdész urak ezentúl a saját hatáskörükbe 
ne vonhatnának.

Szólhatnék még a kijelölésekről, a kisajátí
tási jogról, mindarról, amit már a másik tör
vényjavaslat tartalmaz, de alkalmazkodom az 
elnök ur intelméhez, nem akarom most taglalni 
a kérdés ezen oldalát. Majd rákerül a sor, csak 
attól félek, hogy akkor már késő lesz, mert ha 
ezt a törvényjavaslatot megcsináltuk, az appa
rátust felállítottuk, a szoptatós dajkát meg
fogadtuk, akkor már gyerekről is kell gondos
kodni, akkor már a másik javaslat önként jön, 
mert hiszen mit csinálna különben az a 350 
tagból álló erdészeti testület?
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Azután olyan rendelkezések is vannak eb
ben a törvényben, hogy joguk van ezeknek a 
mélyen t. erdész uraknak az érdekelt tulajdonos 
költségére »tartás jeleket« elhelyezni. A  kijelö
léseket a helyszínén átadják a tulajdonosnak, 
aki azokat a saját veszélyére és költségére 
őrizni és fentartani köteles. Valahányszor egy 
ilyen jel elvész, a tulajdonos kihágást követ el, 
amelyért büntetendő. Önök között, t. képviselő- 
társaim, sokan vannak falusi emberek, akik azt 
hiszem látták már, hogy az ilyen mérnöki 
munkálatok és kijelöléseknek a vidéken mi a 
sorsa. A mérnök kimegy és kitüzdeli azokat a 
bizonyos zsindelyeket, amelyek gyönyörűen ott 
is maradnak egy napig. Ha azonban két nap 
múlva megy ki az ember, látja, hogy ezeknek a 
jeleknek két harmadrésze hiányzik, pedig ez az 
államé s ott állandóan dolgoznak, felügyelnek. 
A  gyerekek a zsindelyeknek kétharmadát el
lopták vagy kihányták. Egy hét múlva már 
egyetlen egy zsindelyt sem találunk. Hogyan 
lehessen tehát kötelezni azt a nyomorult gazdát 
arra, hogy vigyázzon azokra a jelekre, amelye
ket az erdész tűzött le, pláne az ő tudtán kí
vül, mert nem is tartozik meghivni a tulaj
donost, mérhet, fúrhat, faraghat úgy, 'ahogy 
neki tetszik, és egyszerűen lefűzi a jelet a 
birtokomon.

Igaz ugyan, hogy a javaslatban benne van, 
hogy a helyszínén adja át a tulajdonosnak, tehát 
engem ki fog citálni, átadja a különfélébbnél- 
különfélébb jeleket, és azt mondja: nézd, én 
ezeket a jeleket letettem, fizetsz érte ennyit 
meg annyit, most már tessék mindaddig őriz
tetni, mig nekem majd méltóztatik ismét ki
szállni. Ha ezt nem teszem, kihágást követek 
el, amely kihágás százezer koronáig, ismétlés 
esetén 200.000 koronáig rugó büntetéssel bün
tethető az erdőalap javára.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: Akit rajtacsipnek, hogy elvitte, de 
nem a tulajdonost! Micsoda beállítás!

Gaal Gaston: Hát elméltóztatik képzelni 
olyan erdészt, aki nem aknázza ki a kihágás- 
megállapitás minden lehető és lehetetlen formá
ját, hogy azt reá húzza arra a nyomorult tu
lajdonosra, már csak azért is, hogy az országos 
erdészeti alapot minél inkább gyarapítsa? 
(Mozgás.)

Arról már beszéltem, hogy hol van hát a 
kritériuma annak, hogy mi az erdő és mi a 
fásítás? A  törvényjavaslat még azt sem hozza 
tisztába, egy betűvel sem állapítja meg, hogy 
mi tekintendő erdőnek és mi tekintendő gazda
sági fásításnak. Ennek a törvényjavaslatnak 
alapján — mondom — a félholdas haszontalan 
ligeteket is erdőnek lehet deklarálni, viszont 
pedig, ha úgy tetszik az erdészeti közegeknek, 
százholdas erdőterületekről — ha megfelelő 
módon informáltatnak — ^kimondhatják, hogy 
nem erdő, hanem legelő. Én ilyen teljhatalom 
megadásához, ahol a korrupciónak, a megkör-

ÉBTE8ITŐ.

nyékezésnek és mindenféle rossz eszköznek al
kalmazása nagy mértékben lehetővé válik, ilyen 
labilis meghatározásokhoz, ily labilis törvény
kezési intézkedésekhez a magam lelkiismeretes 
egyéniségével semmi körülmények között hozzá 
hem járulhatok. (Helyeslés a baloldalon.)

Szóltam már a terület* átengedéséről, a 
munkaerőről, a fuvar kérdéséről, ezenkívül a 
bírságolásról és a kihágásokról. De még vala
miről nem szóltam. Azt mondja ez a törvény- 
javaslat, hátul egy eldugott paragrafusában, —  
nem ez a javaslat, hanem a másik, az erdősí
tésről szóló törvényjavaslat, — hogy a minister 
ezt a rendelkezést mely ebben a javaslatban 
van, nemcsak azokon a területeken hajtja végre, 
melyeket a törvényjavaslat az 1. §-ban felsorol, 
hanem a 18. §-ában azt mondja, hogy egyszerű 
rendelettel kiterjesztheti minden más törvény- 
hatóságra is. Ez mutatja meg leginkább ennek 
a javaslatnak intencióját. Ennek a javaslatnak 
úgy látszik az az intenciója, amelyet bevallott: 
t. i. erdők létesítése feltétlen erdőtalajokon. Aki 
ezt a javaslatot csinálta, —  nem a minister 
urat teszem felelőssé, a minister ur csak jó- 
hiszemüleg bedőlt ennek a javaslatnak (Derült
ség és mozgás.) — aki ezt csinálta, annak más 
volt az eszmemenete.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: Pedig most már felelek érte!

Gaal Gaston: Annak a közigazgatási appa
rátusnak, amelyet ez a törvényjavaslat felesleges 
módon csinál, mindenáron »munkakört« kell 
teremteni, már pedig munkakört másképen nem 
teremthetnek, mint úgy, ha bevonják a hatás
körébe ennek az országnak egész területét, 
olyant is, amely erdősítésre abszolúte nem való. 
Ez a helyes közigazgatási elveknek egyenes fel
bontása.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: Annyi eszünk van, hogy ilyent ne te
gyünk.

Gaal Gaston: Mindazok alapján, amiket itt 
előadtam és még sok más alapon, melyeket elő
adni nincs is időm, de melyekkel most nem is 
untatom a t. Nemzetgyűlést, a részletes tárgya
lásnál, ha oda kerül a dolog, megteszem a meg
felelő indítványaimat. . .

Halász M óric : Reméljük, hogy nem lesz 
részletes tárgyalás.

Gaal Gaston : .. .  mondom, mindezek alapján 
kijelentem, hogy ennél a törvényjavaslatnál 
rosszabbul elkészített törvényjavaslatot még nem 
láttam. Ez a törvényjavaslat semmit sem tisz
táz; minden önkénynek nyitva hagy mindent; 
nem állapítja meg a hatóságoknak jogkörét; 
nem állapítja meg az adófizetőknek, a szenvedő 
alanyoknak szenvedési körét; e törvényjavaslat 
alá lehet vonni mindent ebben az országban, . 
ami csak mozog. Emellett oly irtózatos bírsá
gokkal is sújt megfelelő hatósági ellenőrzés és 
felebbezési lehetőség nélkül, hogy egyenesen a 
szekatúrának iskolapéldája. Ehhez a törvény
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javaslathoz a magam részéről hozzá nem járu
lok, azt károsnak, veszedelmesnek, elfogadhatat
lannak találom. Azt tartom, hogy az ország 
jelenlegi többsége nem veheti magára azt az 
ódiumot, hogy ilyen törvényeket adjon annak a 
népnek, amely bennünket ideküldött azért, hogy 
az ország sorsán 'iparkodjunk segiteni, hogy 
ebben az országban a megélhetést iparkodjunk 
törvényes intézkedésekkel lehetővé tenni, vagy 
legalább is elviselhetőbbé tenni.

Amikor itt áll előttünk az ország gazda
sági krízise, amely megoldásra vár; amikor az 
ország már hetek óta a legveszedelmesebb pénz
ügyi krizisben van, amelybe egy lehetetlen —  
termelés ellenes —  pénzügyi politika vitt ben
nünket, és amelynek eredményeit én annak idején 
előre megmondtam: amikor ennek az országnak 
nem tudunk semmit sem nyújtani; amikor nin
csenek útjaink; ha egy útról van szó, amelyet 
meg kell csinálni, az a válasz rá, hogy nincsen 
pénz; amikor a tisztviselők százezrei hiába 
könyörögnek több fizetésért, az a válasz rá, 
hogy nincsen pénz; amikor hadiözvegyek és 
hadiárvák az én vidékemen már októberben 
múlt egy éve, nem kaptak egy fillért sem,. . ,

Kiss Menyhért: Nálunk sem.
Szilágyi Lajos : A  választásokon mást ígér

tek. (Zaj).
Gaál Gaston: . . . amikor olyan dolgokról 

van szó, akár a pénzügyek, akár a közoktatás- 
ügy terén, akár a közegészségügy terén, vagy 
bármely más téren ebben áz országban, melyek 
ennél sokkal fontosabbak, sokkal sürgősebbek, 
sokkal inkább a nép érdekében való fontos 
javaslatok, melyektől ennek a nemzetnek a sorsa 
függ, amikor minderre azt kell mondanunk, 
hogy nem tehetjük meg, sajnáljuk, de nincsen 
pénz, mert az ország koldus; amikor ebben az 
országban mindenhez, ami a megélhetéshez fel
tétlenül szükséges legfeljebb aránytalan áldoza
tok árán juthatunk, akkor nem állhatok oda a 
nép elé, és nem mondhatom, hogy: hoztunk 
nektek, ime »erdészeti közigazgatást«. Ehhez 
én kapható nem vagyok. A  törvényjavaslatot 
nem fogadom el. (Helyeslés és taps balfelöl).

A  javaslattal szemben bátor vagyok egy 
határozati javaslatot benyújtani. Újólag is hang
súlyozom, hogy ez a határozati javaslat abszo
lúte nem jelent bizalmatlanságot a t. minister 
ur iránt, és minden félreértés elkerülése végett 
újból is kijelentem, hogy ha valaki más próbálná 
meg a minister urat eltávolítani abból a szék
ből, ahol az ő jelenléte ezidőszerint nézetem 
szerint politikai szükségesség, mindent elkövet
nék, hogy a minister ur azon a helyen meg
maradjon, hogy végrehajthassa azokat a törvény- 
javaslatokat, amelyeknek végrehajtása ő reá vár 
és amelyek végrehajtását tőle várja a nemzet.

Szilágyi Lajos : Lehet, hogy az utódja 
inspirálta a javaslatot. (Zaj.) Ezzel akarta 
megbuktatni.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésligyi 
minister: Lehet.

Gaal Gaston: Hangsúlyozom, ez abszolúte 
semmiféle bizalmatlanságot nem jelent részem
ről a minister úrral szemben; kizárólag attól 
a veszedelemtől szeretném megmenteni az orszá
got, hogy számtalan vexaturának, szekatúrának, 
legyen a föld népe ezzel a minden tekintetben 
felesleges, a célját saját magában hordozó, 
bürokratikus »öncél-in tézmény«-nyel kitéve.
Ettől szeretném megmenteni az országot, ami
kor a következő határozati javaslatot beter
jesztem és arra kérem a t. Nemzetgyűlést, hogy 
méltóztassék azt elfogadni. ( Olvassa)!

»A  nemzetgyűlés kimondja, hogy az erdé
szeti igazgatásról szóló törvényjavaslatot mint 
olyant, mely az ország őstermelőit szükség nélkül 
újabb megterheltetéseknek és zaklatásoknak teszi 
ki, mely teljesen céltalan is  legfeljebb csak az 
amúgy is túltengő bürokrácia szaporítására 
alkalmas, napirendjéről leveszi.* (Helyeslés bal
felöl.)

Elnök: T. Nemzetgyűlés! A  Ház határozata 
értelmében félháromkor rá kell térnünk Dénes 
István képviselő ur sürgős interpellációjára, ez 
okból a vitát megszakítom. Jelentem a t. Nem
zetgyűlésnek, hogy Héjj Imre képviselő ur, a 
mentelmi bizottság előadója, jelentést kíván tenni. 
(Halljuk I Halljuk !)

Héjj Imre előadó: Tisztelettel van szeren
csém beterjeszteni a mentelmi bizottság jelen
tését az állami és társadalmi rend felforgatására 
irányuló vétség miatt gyanúsított Peyer Károly 
nemzetgyűlési képviselő mentelmi ügyében; ugyan
csak a mentelmi bizottság jelentését sajtó utján 
elkövetett rágalmazás vétsége miatt feljelentett 
Rupert Rezső nemzetgyűlési képviselő mentelmi 
ügyében.

Kérem, méltóztassék ezt a jelentést kinyo
matni, szétosztatni és annakidején napirendre 
tűzetni.

Elnök : A  jelentések ki fognak nyomatni, 
szét fognak osztatni a nemzetgyűlési tagok kö
zött és annak idején napirendre fognak tűzetni.

Most pedig javaslatot teszek legközelebbi 
ülésünk idejére és napirendjére nézve. Javaslom, 
hogy a legközelebbi ülés február 28-án, szerdán, 
délelőtt 10 órakor legyen, s annak napirendjére 
tűzessék ki a mérnöki rendtartásról szóló tör
vényjavaslat harmadszori olvasása; az erdészeti 
igazgatásról, az alföldi erdők telepítéséről, az 
országos erdei alapról, és az erdőbirtokhitelről 
szóló törvényjavaslat tárgyalása. (Helyeslés.)

Méltóztatik ezen napirendi javaslatomhoz 
hozzájárulni? (Igen!) Ha igen, akkor ilyen ér
telemben mondom ki a határozatot.

Következik Dénes István képviselő ur sür
gős interpellációja.

Dénes István : T. Nemzetgyűlés! Magyar- 
országon a drágaság miatt olyan állapotok ural
kodnak, úgy gazdasági mint társadalmi téren, 
amely kérdést a nemzetgyűlésnek meg kell ol-
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dania, mert ez az összeomlást előkészíti. Azt 
látjuk, hogy az egyik oldalon, és pedig a nem
zet nagy többségének az oldalán hihetetlen nagy 
a nyomor, hihetetlen a koplalás, hihetetlen a 
szenvedés, a másik, kisebbik oldalon pedig azt 
látjuk, hogy végtelen fény, pompa és dőzsölés 
uralkodik. (Igaz! TJgy van ! a szélsöbálóldalon.)

A  drágaság rákfenéje Magyarországnak. 
A  drágaság napról-napra emelkedik, és nő olyan 
mértékben, hogy a legelső rendű élelmiszer-cik
keket és íegelsőrendü közszükségleti cikkeket, 
amelyek szükségesek ahhoz, hogy a munkások 
dolgozhassanak, a tisztviselők végezhessék mun
kájukat, képtelenek beszerezni. A  ministerelnök 
ur és a kormány azt mondja, és ezt a pénz- 
ügyminister is akceptálja, hogy ennek a drágu
lásnak oka a valuta romlása. Téves álláspont 
az, hogy a drágaságnak ez az oka. Ez épen 
olyan állítás, mint hogyha azt mondja valaki, 
hogy azért fáj a foga, mert feldagadt az arca. 
A  valutaromlás okozat és nem ok. A  valuta- 
romlásának okai vannak.

(A z elnöki szélcet Huszár Károly foglalja el.)

Csak röviden akarok rámutatni arra, hogy 
1922 augusztus 1-e óta a magyar korona stabil, 
úgyszólván változatlan, és ennek dacára horri
bilis az áremelkedés és drágaság. Ebből követ
kezik az, hogy a kormánynak e tekintetben 
való koncepciója és felfogása helytelen, és ajánl
juk a pénzügyminister ur figyelmébe, hogy ezt 
a nézetét változtassa meg, és a drágaság okait 
másfelé keresse.

Csak tájékozásul közlöm, és ezt a Közgazda- 
sági Értesítőből veszem, hogy a magyar korona 
külföldi értékelése 1922 augusztus elseje óta 
inkább emelkedett, mint csökkent, s ennek dacára 
a következőkép alakult az élelmezés, ruházat, 
vagy a vegyes kiadások index-száma: 1922 szep
temberében 36°/o-kal, októberében 10°/o-kal, 
novemberében 1'6%-kal, decemberében 3 7°/o- 
kal; 1923 januárjában pedig 14°/o-kal emelkedett 
a drágaság, pedig a korona stabil volt. Most 
hányszorosa a békebeli drágulásnak ez? 1922 
januárjában a drágulás a békeidőkhöz viszo
nyítva volt 60-8zoros, novemberében már 247- 
szeres, decemberében 265-szörös és ma a leg
frissebb statisztikai adatok szerint a búza ára 
515-szöröse a békebelinek, a marhahús 390- 
szeres, a disznóhus 392-szeres. Sokkal súlyosabb 
még a drágulás ruházkodási téren.

Rassay Károly : A  vasúti tarifa pedig 800- 
szoros!

Dénes István: Kern akarom statisztikai 
adatokkal tovább untatni a nemzetgyűlést, de- 
ez egy borzalmas jelenség. (Felkiáltások jóbb- 
fd ől: Hát a ruházatnál?!) A  ruházati téren 
igaza van t. képviselőtársamnak, ennek azonban 
kizárólag a magyar vámpolitika az oka, amelyet 
a pénzügyminister ur inaugurál, mert lehetet
lenné teszi, hogy a külföldi olcsó áruk bejöhesse

nek és kénytelenek vagyunk idebenn drágább 
áron vásárolni. (Ellenmondás jobb felöl.)

Ezzel szemben méltóztassék megengedni, 
hogy rámutassak a megélhetési viszonyokra. A  
földmunkásság, amely Magyarország zömét al
kotja, kimaradt a munkából. Ezek ma az éhen- 
halásnak vannak kitéve. Mondhatom, hogy az 
elégedetlenség olyan nagy, hogyha az állam 
haladéktalanul nem változtat pénzügyi politi
kánkon, itt egy katasztrófa fog bekövetkezni. A  
köztisztviselői osztály is hasonló helyzetben van. 
A  köztisztviselői osztály fizetése 56— 80%-kal 
alatta van a békebeli színvonalnak. Méltóztassék 
elképzelni, hogy kívánhatjuk, hogy tisztességes 
maradjon akkor, amikor nem adjuk meg neki a 
módot arra, hogy a mindennapi kenyerét tisz
tességesen be tudja szerezni. Az árdrágítás 
tényezőül a kormány állandóan azt hangoztatja, 
hogy nincs elegendő kivitelünk, tehát fokozni 
kell a kivitelt, hogy ezáltal a külkereskedelmi 
mérlegünk megjavuljon és ezzel megjavuljon a 
koronánk is, ami idebenn csökkenést fog elő
idézni. Teljesen téves álláspontja ez a magyar 
kormánynak és nagyon ajánlom, hogy ezt az 
álláspontot változtassák meg.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: Szóval ne vigyünk ki semmit.

Dénes István: Majd rátérek erre i s !
Herczegh Béla; Nyolc százalék heti kamat! 

Kosztpénz !
Fábián Béla; Az nem egy elsőrendű köz

szükségleti cikk!
Drozdy Győző: Talán mi kapunk szemre

hányást a kosztpénz miatt? Még majd minket 
vonnak felelősségre a kormánykörök! (Zaj. 
Elnök csenget.)

Fábián Béla: Tessék betiltani! Uzsora
törvényt tessék hozni.

Dénes István : Méltóztassék megvárni
nyugodtan, reátérek, és be fogom bizonyítani 
azt, hogy, maga a kormány is konfuzus politikát 
folytat. Én határozottan állítom azt, hogy ma 
a Magyarországon való elsőrendű szükségleti 
cikkek kivitele okozza a drágaságot és ez katasztró
fára vezet. Miért?

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
m inister: Majd ha nem lesz semmi, akkor lehet 
mit enni, ugye ? Termelni is kell, nemcsak enni! 
Előbb termelni kell, ezt kell biztosítani!

Herczegh B é la : Meg kell akadályozni a 
kosztpénzt!

Fábián Béla : Be kell csukatni az illetőket!
Dénes István: Engedelmet kérek, a mi 

politikánk következtében járunk igy.
Elnök: Csendet kérek!
Dénes István : Most a drágaság kérdéséről 

van szó. Hogyha egy-két ponttal a kivitelünk 
következtében a kormány javítja is pénzünket, 
15— 20— 30 ponttal drágulnak a cikkek ide
benn. Maga a kormány és a pénzügyminister 
ur is érzi, hogy konfuzus politikát csinálnak, 
amire reámutatok. Egyfelől hangoztatják, hogy

92*
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forszírozzuk a kivitelt, a másik oldalon pedig —  
méltóztassék a nemzetgyűlésnek beterjesztett 
77. számú jelentését megnézni — azt mondják, 
hogy gátolja a kivitelt, tehát kiviteli illetékkel 
rója meg a kivitelt.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: Nem azért, hogy gátolja!

Dénes István : Akkor nem kellene felhozni 
a drágaság elleni küzdelemben azt, hogy a kivi
teli illetéknek az a célja, hogy idebenn az ár
alakulást irányítsa. De nem lehet, mert a kivi
teli illeték vagy olyan nagy, hogy meggátolja 
egyáltalán a belföldi áruknak eladásra való ki
vitelét, ebben az esetben mint tilalmi szabály 
áralakító és pedig olcsóbbitó hatással van; de 
addig, ameddig érdemes kivinni, bármilyen nagy 
illeték van, megérzik ugyan a termelők és ke
reskedők, mert kárukra megy a dolog, de bel
földről kiviszik az árukat. Ez igy van. Amint 
méltóztatik látni, a kormány kétlaki politikát 
csinál, konfuzus politikát. Önmagának ellenmondó 
politikát csinál. Egyfelől folytatni akarja az erős 
kivitelt és ezért kampányt csinál, másfelől azt 
mondja, hogy azért, hogy alakítsa az árakat 
belföldön, kiviteli illetékeket ró ki a kivitt ja
vakra. Ezt nem lehet csinálni. Azt szeretné a 
kormány, hogy a kecske is jóllakjon és a ká
poszta is megmaradjon. Ez azonban nem lehet
séges, ez kizárt, tökéletesen kizárt.dolog. (Mozgás.)

A  kormány azzal indokolja meg az ő kivi
teli illetékét, mint az igen -t. minister urnák 
77. számú jelentése bizonyítja, hogy az itthon
maradt javakra ^áralakító és pedig olcsóbbitó 
hatása legyen. Én először azon kezdem, hogy 
Magyarországnak nincs feleslege, amit kivinni 
lehetne.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: De van!

Dénes István : Nincs feleslege!
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 

minister: Szomorú dolog volna, ha nem lenne! 
Akkor már meghaltunk volna! Végünk volna! 
(Egy hang a jobboldalon: Borban van kivite
lünk !)

Drozdy Győző : A  bornak meg nem tudunk 
külföldi piacot teremteni!

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: Ha semmit sem viszek ki, akkor meg
halt az ország!

Drozdy Győző: A  rossz politika azt is meg
gátolja, hogy a bort kivigyük.

Dénes István : Méltőztassanak megengedni, 
hogy az igen t. földmivelésügyi minister úrral 
szemben Buday Lászlót, Magyarország egyik 
legkiválóbb statisztikusát idézzem, amit azt hi
szem, akceptálni fog az igen t. minister ur is, 
és aki azt mondja, hogy igenis nincs feleslegünk 
ma Magyarországon.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: Az nem áll!

Dénes István : Amit kivisznek, azt a magyar 
családok szája elől viszik ki.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: Ez nem áll! Ez rágalom! Nem igaz!

Drozdy Győző: A  nép éhezik, a zsir 1000 
K-n felül van és kiviszik!

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: Odaadjuk ingyen.

Dénes István: Miután az igen t. minister 
ur kétségbe vonja azt, ...

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister : Már hogyne vonnám, amikor felesleget 
visznek ki! Régi nóták!

Dénes István: . . .  Indíttatva érzem magamat 
arra, bár nem akartam erre kitérni, hogy fel
olvassam Buday László statisztikai adatait, 
amelyeket, azt hiszem, a minister ur is akceptál.

Szabó István (nagyatádi) földművelésügyi 
minister: Nekem a hivatalos statisztika a mérv
adó, nem pedig egyes személyek statisztikája,

Dénes István: Nekem pedig szerencsém, 
illetőleg szerencsétlenségem van látni, hogy az 
országban magyar családok milliói éheznek és 
nyomorognak. (Úgy van! Úgy van! a bal- és a 
szélsöbaloldalon.)

Drozdy Győző: Olyanok is vannak, akik 
vizet ebédelnek!

Szabó István (nagyatádi) földművelésügyi 
minister: De nem azért, mert nincs!

Fábián Béla: Azért, mert drága!
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 

m inister: Az igaz, de hogy nincs, az nem igaz!
Dénes István : Elemi közgazdasági tétel az, 

hogy minél többet visznek ki, annál kevesebb 
marad benn, ennekfolytán idebenn nagyobbodik 
a kereslet, a szükséglet, kínálat azonban nincs. 
Magától értetődik, hogy ennekfolytán az árak 
felemelkednek.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: Ha a termelés csökken, akkor lesz?

Nánássy Andor: Szép szavakért hozzák az 
olcsó dolgokat

Dénes István : Önök folyton az ellen küz
denek, hogy behozzanak valamit az országba. 
Ily kétlaki politikát nem lehet csinálni.

Kiss Menyhért: Csak a legszükségesebbet 
hozzák be!

Dénes István : Két kulacsos politikát nem 
lehet csinálni! Buday László a következőket 
mondja (olvassa): » Magyarországnak az a terü
lete, amelyet számunkra visszahagytak, egészen 
jelentéktelen kivitelek leszámításával a maga 
teljességében búza s rozsfogyasztó vidék. Kenyér
magvak gyanánt tehát csak ezt a kettőt lehet 
figyelembe venni. Ha a termésből holdanként 
egy métermázsát számítunk le vetőmagvakra, 
emberi táplálkozásra pedig az 1909/14. évek 
kiszámított fogyasztása alapján fejenként 1823 
kg-ot számítunk, s a magyar őstermelő népes
ség körében, amely főleg kenyérrel él, és keve
sebb burgonyát és főzeléket fogyaszt, 20°/o-kal 
több kenyéradagot veszünk kombinációba, akkor 
a mérleg a következően alakul: vetőmag 3,809.000 
métermázsa, emberi fogyasztás 16,371 000 méter-
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-mázsa, összes szükséglet 20,180.000 métermázsa, 
búza és rozstermelés 27,975.000 métermázsa, 
felesleg 7,495.000 métermázsa. <

Fábián Béla: Nem volt ennyi az idén sem!
Dénes István: Jó termés idején tehát feles

lege van csonka Magyarországnak.
Fábián Béla: Buday László is agrárius!
Dénes István : Buday a magyar statisztikai 

hivatal vezetője, a kormány embere, a keresz
tény nemzeti irány kiváló képviselője, úgyhogy 
azt hiszem, semmi kifogásuk nem lehet ellene.

Rassay Károly : És okos ember, ami ebben 
az esetben a legfontosabb!

Dénes István : És okos ember, ami a leg
fontosabb! »Ez a 7,795.000 q felesleg, az 1911/15. 
évi jó átlagtermések alapján alakult ki, ha 
azonban az 1918 évi és a következő évek rossz 
termései alapján ejtenék meg a számításokat, 
akkor a kisebb vetőmagszükséglet ellenére fe
lesleg helyett kenyérmagvakból 3,618.000 mé
termázsa hiányunk volna.«

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: 1921-ben több termett, mint 1915-ben! 
Azt én tudom.

Dénes István : A  t. ministerelnök u r ...
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 

minister: Nem vagyok ministerelnök!
Szilágyi Lajos: Lehetett volna, ha pro

gram mjához hű marad ! (Egy hang a szélsőbalol- 
dalon: Es a választójogot megtartja!)

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: Tudni kell az előzményeket!

Dénes István : Nagy súlyt helyezek arra, 
hogy az igen t. minister ur is idefigyeljen, aki 
fontos tényezője a kormánynak, hiszen Buday 
Lászlótól lehet tanulni. Azt Írja Buday László, 
hogy »addig tehát, amig termelésünk teljesen 
nem konszolidálódik, és amig régi készleteink
nek legalább egy töredéke a csűrben ismét nem 
gyűl össze, megcsonkított Magyarország népé
nek kenyérellátása mindig a gazdasági vélet
lenektől függ, és a rendszeres és nagyobbfoku 
kivitelhez fűzött gyors valutajavitó ábrándok is 
nagyon bizonytalanok.*

Méltóztassanak elképzelni azt, hogy amikor 
Magyarországnak hiánya van . . .

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: Miből?

Dénes István: . . . akkor a magyar kormány 
erőltetett tempóban forszírozza a kivitelt.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister : Nem áll!

Dénes István : Ez a végén arra fog vezetni, 
hogy idebenn mindennek az ára az ezerszere
sére, nem pedig az ötszázszorosára fog felmenni, 
aminek a következménye végtelen szomorú lesz, 
mint már az előbb is jeleztem. Nem kívánom 
Buday László statisztikai adatait részletezni, 
de ajánlom a kormány figyelmébe, hogy mielőtt 
hübele Balázs módjára kivitelünket nagyon erő
sen forszírozza, előbb talán tanulmányozza a 
magyar statisztikai adatokat, . . .

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: Azt hiszi, hogy nem tanulmányozom?

Dénes István : Tanulmányozzák,hogy mennyi 
termésünk van, de azt nem tanulmányozzák, 
hogy a magyar nép dolgozó tömegeinek élni 
is kell.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: Jobban tudom, mint bárki Magyar- 
országon. Merem mondani, tudom úgy, mint a 
képviselő u r ! ( Egy hang a jobboldalon: Mit 
hozzanak be, ha nem viszünk ki semmit ?)

Fábián Béla: Bombát kellene egy keveset 
kivinni! Abból feleslegünk van!

Szabó István (sokorópátkai): Külföldön fel- 
robbanak a bombák, de Magyarországon nemt

Fábián B é la : Ha előzőleg vízbe áztatják 
őket!

Rassay Károly: Sajnálja talán, hogy nem 
robbantak fe l!

Szabó István (sokorópátkai): Dehogy saj
nálom ! Csakhogy olyan nagyra vannak vele!

Rassay Káro ly : ízléstelen megjegyzés! Ha 
a maga családjának küldenének olyan bombát. . .

Elnök : Csendet kérek! Ne méltóztassanak 
állandóan közbeszólásokkal bombázni egymást.

Dénes István : Ennek az erőltetett gabona- 
őrleménykivitelnek az lett a következménye, 
hogy mig 1922 januárjában egy métermázsa 
búza 2350 K-ba került, 1923 januárjában már
13.000 K-ba került, és ma, mint a keresztény
szocialisták Eöld Népe című lapjában olvasom, 
de közvetlen tudomásom is van róla, az 1923-as 
búzatermésre 20.000 K-ás kötéseket is csinál
nak már. >

Szabó István (nagyatádi). földmivelésügyi 
minister: Be van tiltva 1

Dénes István : Hiába tiltják be, nem lehet 
azt betiltani, ha nem gondoskodnak arról, hogy 
ne vigyék ki a gabonát és a lisztet.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
m inister: Nem viszik ki a gabonát!

Dénes István : A  lisztet viszik k i!
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 

minister: Nem veszi meg senki!
Dénes István : A  kormány —  úgy látom, — 

nagyon naivaknak képzel bennünket, pedig mi 
nem vagyunk olyan naivak, hogy ne tudnók, 
hogy nem a gabonát viszik ki, hanem kiőrölte- 
tik a gabona nagy részét nullás lisztnek, azt 
viszik ki, idebenn pedig nincs kenyér.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: Az nem áll, hogy nincs idebenn liszt! 
Ne tessék olyat mondani, ami nem áll!

Dénes István: Van, de nem tudnak hozzá
jutni. (Nagy zaj).

Elnök: Csendet kérek. Kérem a képviselő 
urakat, szíveskedjenek csendbenmaradni, mert 
különben kénytelen leszek az ülést felfüggeszteni.

Dénes István : Amikor már egy kg. búza 
ára nyersen 20 K, mennyi akkor egy kiló 
liszt ára.
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Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: De ne tessék azt mondani, hogy nincs!

Dénes István: . . . Akkor a magyar kor
mány a dolgozó vasúti munkásoknak egy órára 
15 korona napszámbért ad, amiből nem tudnak 
egy kilogramm kenyeret sem venni.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: Azt nem lehet állítani, hogy nincs!

Dénes István : Ott van a mezőhegyesi ura
dalom, amelynek ön a főgondozója, tessék meg
nézni, milyen szerződéseket csinál az a föld
munkásokkal. Éhen fognak halni! (Zaj jobb
felöl.)

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: Az nem áll! (Zaj.)

Dénes István : Be fogom hozni a szerződést.
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 

minister: (Kimegy a teremből. Éljenzés a jobb
oldalon.)

Dénes István : Engedelmet kérek, akkor, 
amikor nem lehet ma azt mondani, hogy van 
minden bőségesen, mert hiszen ha volna, akkor 
nem kerülne egy kilogramm kenyér 160— 170 
koronába .’ . .

Schandl Káro ly : A  párisi béke az oka 
ennek!

Dénes István : Nem, hanem a magyar
pénzügyi politika az oka ennek. (Zaj jobb
felöl.)

Sütő József: A  munkabéreket is arányba 
kellene hozni az árakkal! (Zaj a baloldalon.)

Elnök: Horváth képviselő urat kérem, mél- 
tóztassék csendben lenni. Csendet kérek képvi
selő urak a Ház minden oldalán.

Dénes István : Schandl t. képviselőtársam 
közbeszólására, hogy a párisi béke az oka ennek, 
csak azt, vagyok bátor megjegyezni, hogy ez is 
az oka, de igen nagy mértékben, sőt nagyobb 
mértékben az a helytelen adópolitika, mely a 
cikkeket drágítja meg ahelyett, hogy a munka- 
nélküli jövedelmeket adóztatná meg. (Felkiáltá
sok balfelöl: Ez az oka !)

Rassay Káro ly : Legközelebb majd a mohácsi 
vészre hivatkoznak!

Dénes István : Méltóztassanak megengedni, 
hogy végre egyszer tiszta képet lássunk a drá
gaság kérdésében, mert megjegyzem, hogy a 
magyar kormány és a pénzügyminister ur is 
teljesen hamis érvekkel dolgozik e téren. Telje
sen elhibázott és teljesen közgazdaságtudomány
ellenes érvekkel dolgoznak, amidőn azt állítják, 
hogy a mi koronánk romlásának oka külkeres
kedelmi mérlegünk passzivitása. Itt szintén ha
mis tételt állítanak fel.

Neuberger Ferenc : Régi tétel ez nagyon.
Nánássy Andor: Kinevezik kormányfőtaná

csossá !
Fábián B é la : Nem zsidó! (Zaj.)
Elnök: Csendet kérek, képviselő urak, mert 

kénytelen leszek az ülést felfüggeszteni, ha ezek 
az állandó közbeszólások meg nem szűnnek.

Patay Tibor: Elmúlt három óra.

Elnök : A  képviselő urnák jogában van be
szédét befejezni. (Derültség.)

Dénes István : Szives engedelmüket kérem 
hogy kissé még igénybe vegyem türelmüket, 
mert a drágaság kérdését oly fontosnak tar
tom, hogy fontosabb az az erdészeti törvény- 
javaslatoknál, fontosabb a házszabályreviziónál 
és mindazoknál a pepecselő törvényjavaslatok
nál, amelyekkel a kormány a nemzetgyűlést 
szórakoztatja.

Kiss Menyhért: ügy van! A  közigazgatás 
reformját hozzák ide!

Dénes István: Mi nem szórakozásra, hanem 
komoly törvényalkotásra jöttünk ide. (Zaj.)

Elnök: Csendet kérek, képviselő urak! Ha 
nem méltóztatnak megszívlelni a figyelmeztetést, 
kénytelen leszek a közbeszóló képviselő urakat 
névszerint megnevezni és rendreutasitani. Na
gyon kérem, méltóztassanak a házszabályokat 
tekintetbe venni. .ül;

Dénes István : A  külkereskedelmi mérleg 
passzivitásáról már bátor voltam a múlt alka
lommal néhány szót szólani. Ezúttal ismételten 
leszögezem, hogy a mi külkereskedelmi mérle
günk azért passzív, mert hibásan vezetik kül
kereskedelmi mérlegünket. Külkereskedelmi 
mérlegünkben a kivitt javaknak belföldi értéke 
kerül csak be, de annak is csak 30—40°/o-a. 
Amint olvashattuk épen tegnap az egyik fő
városi lapban, azok, akik kivisznek árukat 
Magyarországból, a kivitt javak értékét csak 
30— 40°/o-ban jelentik be, hogy a valuta na
gyobb részét a devizaközpont elől el tudják tün
tetni és megspórolják a kiviteli illetéket.

Ennek következtében magától értetődő, hogy 
külkereskedelmi mérlegünk kiviteli rovatának 
hamisnak kell lennie, mert az a kiviteli érté
keknek csak 30— 40% -át tünteti fel. Ezzel 
szemben azonban a behozott javak teljes világ
paritásos áron, külföldi magas áron vétetnek fel 
a mérlegbe, mert ott már nem lehet csalni. így 
evidens dolog, hogy a mérleg két oldala között 
hatalmas differencia van. A  Világ cimü lap 
export-import diktátort kíván, akinek azt is fő 
kötelességévé tenné, hogy a hamis bevallásokat 
kissé kontrollálja. Mihelyt ez megtörténnék, a 
mi külkereskedelmi mérlegünk aktív oldala rög
tön magasra szöknék fel.

De a külkereskedelmi mérleg aktivitásából, 
vagy passzivitásából a legnagyobb hiba volna a 
drágaságra következtetést vonni. Méltóztassék 
csak megnézni, a győztes vagy a semleges álla
mok közül Angliának, Dániának, Svájcnak sok
kal hatalmasabb a bevitele, mint a kivitele. 
Ezeknek borzasztó mértékben passzív a külke
reskedelmi mérlegük és ennek dacára egy jottá
nyival sem esik a valutájuk. Vagy nézzük meg 
Olaszországot, annak külkereskedelmi mérlege 
sokkal passzívabb, mint Magyarországé és még 
sem esik a líra.

Nánássy Andor: Honnan tudja mindezeket?
Dénes István : Kezemben vannak az adatok.
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Most engedjék meg, hogy a magyar kor
mány hivatalos külkereskedelmi álláspontjával 
szemben ismételten leszegezzem és felhívjam a 
gondolkozni képeseknek figyelmét arra, hogy 
természetesen az a helyes, ha a külkereskedelmi 
mérleg passzív és nem aktív. Eltekintve ugyanis 
attól, hogy már a háború előtt 10 esztendővel 
is nagyon erősen passzív volt mindig a mi kül
kereskedelmi mérlegünk, és ez alatt az idő alatt 
a termelés, a kereskedelem és az ipar Magyar- 
országon a legszebben, a leggyönyörűbben fej
lődött, azt bátorkodom megemlíteni, hogy ez a 
természetes, mert hiszen a külkereskedelem ter
mészeténél fogva mi Magyarországról, ahol 
olcsóbbak az áruk, a kivitt javakat arra a kül
földre visszük, ahol drágábban tudunk eladni. 
Ennek megfelelően a külföldre kivitt javainkért 
plus-t, hasznot érünk el, amiért a külföldön 
vételek történnek, és így a kivitt javak értéke 
meggyarapodva a külföldön elért haszonnal jön 
vissza az országba. Magától értedődő dolog, 
hogy a behozatalnak mindig többnek kell lennie, 
mint a kivitelnek, mert ez a természetes. Ha 
megfordítva lenne, ha a behozatal kevesebb 
lenne, mint a kivitel, akkor ez azt jelentené, 
hogy vagy elsinkofálták a valutát és megkáro
sították az országot, vagy pedig az. hogy innen, 
ahol olcsóbb az áru, oda vittünk ki árut, ahol 
azt még olcsóbban adtuk el.

Schandl Károly: Önmagát cáfolja!
Dénes István : Erre vonatkozólag bátor 

vagyok Henry George nak könyvéből a követ
kező közgazdasági fejtegetést felolvasni (olvassa): 
»A  behozott javak értékének mindig meg kell 
haladnia az értük kifizetett kivitt javak értékét. 
Ez minden nemzetre lehetséges, mely a keres
kedelemben résztvesz, mert a normális keres
kedelemben az árukat onnan, ahol aránylag 
olcsóbbak, oda viszik, ahol aránylag drágábbak. 
Azonban ennek az elméletnek alapján, mely 
szerint a kereskedelem csak akkor jövedelmező, 
ha a kivitel meghaladja a behozatalt, az egyet
len mód arra, hogy az országok egymással 
kereskedelmet űzzenek, az volna, hogy a javakat 
onnan, ahol aránylag drágák, odavigyék, ahol 
aránylag olcsók.«

Ha méltóztatnak számadást ' csinálni a 
magyar külkereskedelem tekintetében, erre reá 
fognak jönni. Ezzel csak azt voltam bátor 
dokumentálni, hogy teljesen hamis a magyar 
kormánynak az az álláspontja, hogy kivitellel a 
drágaságot el tudja enyésztetni koronánknak 
megjavítása által.

Viszont van másik felfogás is, mely a sajtó
ban mindig megnyilatkozik, valahányszor az 
országban —  fájdalom Magyarországon elég 
gyakran vannak még —  jogrendi kilengések, 
bombamerényietek vannak. Azt mondják egyes 
közgazdászok, hogy ez az oka koronánk esésé
nek. Ez lehet érzelmi momentum, de ez sem áll. 

Kiss Menyhért: Kakaóval voltak töltve!

Rassay Károly : Komoly embernek nem lehet 
ezt mondani

Kiss Menyhért: Szakértők mondják!
Drozdy Győző: A »Nép« külön szakértőket 

tart! Aki kitalálta, annak a feje volt tele viz- 
zel! (Zaj.)

Elnök : Méltóztassanak a szónokot csendben 
meghallgatni, mert lehetetlen igy tárgyalni. Ha 
még egyszer kellene figyelmeztetnem a képviselő 
urakat, kénytelen lennék az ülést felfüggeszteni.

Dénes István : A  korona áresésének és a 
drágaságnak egészen más okai vannak. A  drága
ság oka a mi mai pénzügyi politikánk. A  mi 
pénzügyi politikánk ma gondosan vigyáz 
arra — hangsúlyozom azt a szót: gondosan — 
hogy az összes adónemek csakugyan kivétel 
nélkül mind a közszükségleti cikkekre nehezed
jenek, azokat sújtsák. (TJgy van! a szélsö- 
baloldalon.) így  aztán a teóriában megvan az 
egyenlő teherviselés elve, a dolog érdemében és 
lényegében pedig az a helyzet, hogy az adó
terheket, tehát az államterheket, amelyek ma 
már körülbelül 80— 90 milliárd körül járnak, 
80— 90%-ban fogyasztók milliói viselik, legye
nek azok akár fizikai, akár szellemi munkások. 
(Úgy van! a szélsöbaloldalon. Felkiáltások jobb
felöl: Azok is!) Ezzel szemben a nagybirtokok, 
a nagy ipari és kereskedelmi vállalatok nem 
viselik az állami terheknek még 10— 20°/o-át 
sem.

Schandl Káro ly : A  földbirtokvagyonváltság 
70 milliárdot tett ki!

Dénes István: A  földvagyonváltságot is, 
képviselőtársam, úgy csinálták meg, hogy a 
kisbirtokok legalább ezer százalékkal nagyobb 
váltságot fizettek, mint a nagybirtokok. (Zaj és 
ellenmondások jobbfelöl.)

Szabó István (sokorópátkai): De azok már 
befizették!

Drozdy Győző: Nem, most is ők használják 
olcsó haszonbérért, a kezükben van mind!

Patay T ibor: Tőkésítse azt!
Elnök: Csendet kérek, képviselő urak!
Dénes István : A  födvagyonváltságtörvény 

nem progresszív, hanem degressziv. (Zaj jobb
felöl.) Hallgassák meg, kérem, nyugalommal, 
mert igenis a drágaságot ez is előidézte. A  kis
birtokos, az ötholdas, ha egyszerre fizeti be, 
5°/o-ot, a 6 holdas —  1 holddal több —  9°/o-ot, 
a 10 holdas ll°/o-ot fizet. Amikor a kicsikről, 
törpékről van szó, akkor a holdak nem ugra
nak ezrekkel, hanem egy-egy hold után 2— 3°/o- 
kal emelkedik a vagyonváltság. Viszont amikor 
elérkezünk az ezer holdasig, akkor nem azt 
mondják, hogy 1000-től 1050-ig fizet l°/o-kal 
többet, hanem 1000-től 2000-ig, 2000-től 4000-ig, 
4000-től 10.000-ig, 10.000 holdtól 20.000-ig. 
Hol van itt a progresszió? (Felkiáltások jobb
felöl : Meg van !)

Ninássy Andor: Ez kicsinyeskedés!
Dénes István : Ez önöknek kicsinyeskedés, 

nekünk nem.
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Az 50.ÓÖ0 holdas nagybirtokos fizet 20°/o-ot 
és az a szerencsétlen 10 holdas 10— ll°/o-ot. 
Hol van itt az arány?

Drozdy Győző: Ezért van drágaság! (Zaj 
jobbfelöl.)

Dénes István : Ajánlom ezt a kisbirtokosok 
figyelmébe odaát, mert úgy látom, hogy akkor 
csak a természetes eszükre hallgattak és igy 
becsapták őket. (Zaj és ellenmondások jobb felöl.)

Drozdy Győző: Félrevezették őket hatá
rozottan, mint a földreformmal! (Ellenmondások 
és felkiáltások jobbfelöl: Van azoknak eszükl)

Dénes István : T. Nemzetgyűlés! 50.000 
holdig megy valahogyan a százalékemelkedés, 
de 50.000 holdtól nem emelkedik; úgy látszik, 
nagyon nehéz volt megszámolni a holdakat
50.000 holdon felül. Az 1— 5—6 holdasnál meg
találták a 8rófot: egyszerre 3%-kal emelkedik;
50.000 holdon felül nincs százalékemelkedés. Ez 
rávilágít az önök pénzügyi politikájára, rávilágít 
arra, hogy önök kifelé mutatják a demokráciát, 
de a törvényekben a legvadabb reakciót szol
gálják. (Ellenmondások jobbfelöl.)

Perlaki Győző: Nem is ismeri a törvényt!
Kiss Menyhért: Hát ezt nem lehet mondani!
Elnök: Csendet kérek 1
Dénes István: Amennyiben Perlaki kép

viselőtársam azt mondja, hogy nem ismerem a 
törvényt, arra azt felelem, hogy le van fektetve 
a naplóban az, amit mondottam és felhatalma
zom őt, hogy a legközelebbi ülésben megcáfol
jon engem: vagy képes vagyok nyomban is le
ülni és álljon fel s cáfoljon meg!

Mit csinált a kormány? Tessék megnézni 
a tabellát, amelynek jobb sarkán megvannak a 
számok, abból tisztán látható. A  t. kormány 
védekezett először a drágaság kérdésében az ár
drágító törvénnyel. Pedig büntető szankciókkal 
nem lehet ezt letörni. A  következménye az lett, 
hogy egy néhány barackért elküldték Zalaeger
szegre és a börtönbe embereket, ellenben az ár- 
drágitási törvénynek, illetőleg a repülőbizottsá
goknak nem adatott meg a mód arra, hogy a 
nagybirtokosokat, a nagybankokat, amelyek má
ról-holnapra a búza árdifferenciája vagy a rész
vények emelkedése révén milliárdokat vágnak 
zsebre, amelyek úgyszólván kizsarolták ennek a 
nemzetnek a vérét, törvény elé állítsák, (ügy  
van! a szélsöbaloldálon.)

Odaállították a kisiparos és kiskereskedő 
mellé a detektiveket, a falvakon lefogták a’ ko
fákat, mert nem úgy árulják azt a vajat, tejet, 
ahogyan tetszik a detektivnek; engedelmet ké
rek, méltóztassanak csak arra gondolni, hogyha 
nagybirtokosok és nagykereskedők háta mögé 
állítanának detektiveket, bizony Zalaegerszeg 
nem volna elég a számukra.

Drozdy Győző: Őket is megvendégelnék, 
csirkével, borral!

Dénes István : Ne akarjunk tehát hibás 
pénzügyi politikát csinálni. Ne akarjuk a drá
gaságról szemfényvesztő politikával a figyelmet

elterelni, hanem kutassuk ki, hogy mi az oka 
a drágaságnak. Parlamenti bizottságot is kül
dött ki a múlt évben a nemzetgyűlés a drága
ság kérdésében, de ebben a drágasági bizott
ságban az agráriusok a merkantilistákkal szem
ben azt mondták: »T i vagytok az okai!«, a 
merkantilisták ugyanezt mondták vissza az ag
ráriusoknak, s ezzel el volt intézve a dolog. (Egy 
hang jobbfelöl: Dehogy van elintézve!)

Most rátérek arra, hogy mikor és hol kez
dődött a drágaság folyamata, mert amig ezt 
nem tudjuk, addig képtelenek vagyunk a drága
ság okait megtalálni. A  drágaság 1914-nek, a 
háború első évének végén kezdődött, amikor a. 
hadsereg szükséglete élelmicikkekben igen nagy 
volt, tehát nagy volt a kereslet a cikkek után. 
Es amig a háború elején az élelmiszerek index 
száma 100 volt, addig 1914 végén már 138 volt, 
tehát 38 százalékkal magasabb. Ez azt vonta 
maga után, hogy, miután a föld termelvényei 
nagyon kapósak voltak s azokra rendkívüli nagy 
mértékben szükség volt, tehát megindult a ke
reslet a föld után. Ez a kereslet óriási mérve
ket öltött, aminek természetszerű következménye 
az lett, hogy a föld árát felcsigázták. Ha pedig 
méltóztatnak jösszehasonlitani a föld árának 
emelkedését a föld termelvényei árának emelke
désével, rá méltóztatnak jönni, hogy a föld érté
kének emelkedését az élelmiszerek árának emel
kedése mint fényt az árnyék nyomon követi. 
Mig 1913—14-ben egy katasztrális hold föld 
ára 665 és 1000 korona között váltakozott, 
1915 elején már ennek a kétszerese volt és 
1915 végén már 3000 koronát adnak egy ka
tasztrális hold földért.

Szabó István (sokorópátkai): Gyerünk át a 
papirosbakkancsokra!

Dénes István : Viszont az élelmiszerek index
száma 1915-ben 263, 1916-ban 404, és igy a 
föld értéke és az élelmiszerek ára egyformán 
emelkednek, mint fény és árnyék követik egy
mást. A  föld értékének emelkedése igy vonta 
maga után a föld termékei árának emelkedését.

Neuberger Ferenc: Ez természetes!
Szabó István (sokorópátkai): Halljuk az 

iparicikkek árát!
Dénes István : Az elsőrendű élelmicikkek 

megdrágulása maga után vonta az ipar és keres
kedelem megdrágulását.

Szabó István (sokorópátkai): Hogyan? Hi
szen a termények ára maximálva volt!

Dénes István : A  föld értéke, t. képviselő- 
társam, nem volt maximálva. (Felkiálttások jobb
felöl: A  termékeké igen!) Most olvastam fel, 
ha ide méltóztattak figyelni, akkor láthatták, 
hogy mint emelkedett évről-évre a föld értéke, 
aminek természetszerű következménye volt a 
föld termékei árának az emelkedése. (Egy hang 
jobbfelöl: Maximálva voltak!) Ez sem áll t. 
képviselőtársam, (Zaj. Elnök csenget.) mert 
önök mindig gondoskodtak arról, hogy annak 
dacára, hogy maximálva volt minden, a termel-
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vények ára pompásan nyomon kövessé az index
számokat, az ipari cikkek árának az emelke
dését.

Szabó István (sokorópátkai):  A  termelvé- 
nyek árai mindig utána kullogtak az ipari cik
kek árainak.

Elnök: Kérem Szabó István képviselő urat, 
méltóztassék csendben maradni!

Dénes István: 1914-től 1922-ig pontosan 
áttanulmányoztam az árucikkek árfejlődését s e 
tekintetben abszolút biztos megállapítások van
nak az egykori feljegyzésekből. Én ezekből és 
nem a levegőből beszélek. Méltóztassanak eze
ket áttanulmányozni, s akkor látni fogják, hogy 
az/élelmiszerek kezdték meg az áremelkedést. A  
föld termelvényeinek az árai kezdték meg az 
áremelkedést, s mikor aztán a külföld el volt 
előlünk zárva s mikor már ruházati és ipari 
cikkekben egyre nagyobb lett a hiány, akkor 
kezdett az iparcikkek ára az élelmicikkek ára 
fölé kerekedni. Ez az igazság. (Mozgás a jobb
oldalon.)

Csak arra vagyok bátor a t. Nemzetgyűlés 
figyelmét felhívni, hogy a háború folyama alatt 
a földérték óriási emelkedésén kívül nem voltak 
számbavebető államterhek, amelyek a drágasá
got fokozták volna, úgy, hogy a drágaság majd
nem kizárólag a földérték óriási emelkedésének 
következménye volt. Természetes következménye 
lett azután ennek az, hogy miután az állam- 
háztartás szükségletei is megszaporodtak és az 
állam, mint legnagyobb fogyasztó, szintén vásá
rolni volt kénytelen s ezenkívül a drágaság fo
kozódása folytán mindig több és több bank
jegyre volt szükség, bekövetkezett az infláció.

S itt következik a kormány szerencsétlen 
pénzügyi politikája, amely gyönyörűen hozzá
kapcsolódik a földérték emelkedése által okozott 
drágasághoz. (Egy hang a középen : Neked ez 
gyönyörű?) Mindenesetre nagyon szép emelke
dés. A  magyar állam a földérték emelkedéséhez 
hozzákapcsolódva a legnagyobb árdrágítók so
rába lépett, mert ahelyett, hogy a háború és a 
forradalmak után olyan pénzügyi politikát inau- 
gurált volna, amely nem a mindennapi életet, 
a munkát, a termelést sújtja, végeredményben 
tehát nem a fogyasztók millióira rója az állam 
összes terheit, hanem az óriási vagyonokra, leg
elsősorban pedig a munkanélküli jövedelmekre, 
a magyar állam megfordítva csinálta. Először 
jött a rendkívül igazságtalan devalvációval, amely- 
lyel elvette a kisemberek millióinak 50°/o-át.

Drozdy Győző: A  földet nem bélyegezte le ! 
(Zaj.)

Dénes István : Azt hiszem, nem kell külön 
kitérnem arra, hogy a devalvációt kizárólag a 
dolgozók milliói viselték és érezték. (TJgy van! 
a szélsöbaloldalon.) Hiszen a spekulánsok eldug
ták a pénzüket értékpapírokba.

Drozdy Győző: Kizárólag a szegény embe
rektől szedték elő a pénzt!

fiBIESKTŰ,

Dénes István : Mi az igazi oka a drágaság
nak ? Az, hogy a kormány jött először a deval
vációval, azután a rettenetes tarifaemelésekkel, 
így óriási mértékben emelte az államvasuti 
tarifái, amellyekkel most vissza kell táncolnia, 
azután rettenetes mértékben emelte a postai 
tarifákat, azután emelte majdnem kizárólag a 
fogyasztási, szorosan vett közvetett adókat. Mél
tóztassanak megnézni az 1920/21, az 1921/22. 
és az 1922/23. évi költségvetési előirányzatokat 
s meg fognak borzadni azon, hogy az állam 
90%-ban kizárólag a fogyasztásra, a legelsőrendü 
cikkekre ruházza az összes terheket, tehát ma 
azt a 80— 90 milliárd koronát, amelyre az 
államháztartásnak szüksége van.

De itt nem állótt meg a kormány, hanem 
jött a forgalmi adóval, amelyről Teleszky János 
azt mondja, hogy a legbrutálisabb, legdurvább 
és legigazságtalanabb adók egyike.

Drozdy Győző: A  világon sehol sincsen 
ilyen magas százalékban!

Dénes István : Ahelyett, hogy a magyar 
kormány a forgalmi adót eltörölte, megszüntette 
volna, még fokozta.

T. Nemzetgyűlés! Ilyenformán, amint mél- 
tóztatik látni, ezek az óriási államterhek rá
feküdtek az állam termelt javakra, ráfeküdtek 
a munkára és a termelésre. Ennek természet
szerű következménye az lett, hogy amint egy- 
egy újabb államteher nehezedett a termelt 
javakra, a munkára, abban a pillanatban emel
kedtek az árak. Ennek pedig a következménye 
az lett, hogy egyfelől a termelésre szükséges 
javak előállítására nagyobb pénzmennyiségre 
volt szükség, másfelől ugyanazon javak forgal
mának lebonyolításához is több pénzre volt 
szükség és harmadszor az államnak ugyanazon 
anyagok beszerzésére is több pénzre volt szük
sége, ami maga után vonta az inflációt, amin 
állandóan rágódik, s bár elvileg azt elitéli, a 
gyakorlatban emiatt nem tud vele szakítani. 
Lehetetlennek tartom, hogy a magyar kormány 
deflációt idézhessen elő addig, amig ezek a ret
tenetes adó- és pénzügyi terhek fenmaradnak. 
Ezt az állam nem tudja megcsinálni, mert kü- 
lünben katasztrófa következnék be.

Nánássy Andor: Akkor hát mit csináljon 
az állam ?

Dénes István : Majd mindjárt rátérek. Előbb 
meg akarom mondani, hogy mi az oka a drá
gaságnak. Az említett pénzügyi politikának kö
vetkezménye az, hogy megindult az államjegy- 
szaporulat, megindult a bankjegyprés, s mig 
1921 decemberében 25.174,941.187 korona volt 
a bankjegyforgalom, az ma 75.886,000.000 ko
ronát tesz ki. Ennek az inflációnak az az oka, 
hogy a magyar kormány...

Schandl K áro ly : Berlinben miért van
nagyobb infláció?

Dénes István: Ne felejtse el, t. képviselő- 
társam, hogy ott már nagyon régóta jóvátételt

‘  '•33
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fizetnek! Várjon, t. képviselőtársam, mi lesz itt 
akkor, amikor majd mi fizetünk jóvátételt!

Rassay Károly : Úgy van! Ebben igaza van! 
Jóvátétel nélküli leromlás, ez a legrosszabb!

Dénes István : Az árak emelkedését a föld- 
birtokosok eszkomptálják a búza és az állatok 
árában; a nagyipari és kereskedelmi vállalatok, 
amelyekre nézve önök mindig felhozzák, hogy 
azokat vágjuk, szintén eszkomptálják. Hogy 
mennyire eszkomptálják, erre nézve méltóztassa- 
nak csak a tőzsde jelentését elolvasni, amelyből 
látható, hogy a részvények értéke milyen pom
pásan reagál az áremelkedésre. így például 
1922 eleje óta a bankok részvényeinek ár
folyama 23 7 °/o-kal, a takarékpénztáraké 114°/o-kal, 
a gőzmalmoké 467°/o-kal, a bányáké 1024°/o kai 
emelkedett stb. Ezek tehát rögtön aprópénzre 
váltják a drágulást. De mit csináljanak a 
fogyasztók, a dolgozók milliói? Ezeknek nincs 
mit eladniok, legfeljebb meghalhatnak.

Amint tehát méltóztatnak látni, ha komo
lyan foglalkozunk a drágaság kérdésével, mate
matikai pontossággal megállapítható, hogy ezek 
az óriási államterhek kizárólag a javakra nehe
zednek reá, okai a drágaságnak.

Azokhoz, amiket már felsoroltam, hozzájárul 
a magyar kormánynak, a magyar pénzügyminister 
urnák uj abb kitalálása: a kincstári haszonrészesedés 
rendszere, amelynek következtében a pénzügy
minister ur elveszi a lakbérek 60%-át, elvesz egy 
skatulya gyufa után 3 koronát, elvesz a szesz, a 
petróleum után és minden után, amit meg tud 
fogni. Miután már uj adókat nem tudott kitalálni, 
jött a kincstári haszonrészesedéssel.

Rassay Károly : Miié fordítják az ebből be
folyó összegeket ?

Dénes István : A pénzügyminister urnák és a 
magyar kormánynak nem jutott eszébe az, hogy 
ha már kincstári haszonrészesedést akar venni, 
akkor ott van a nagybirtokosoknak holdankint 
2 mm-t kitevő tiszta, meg nem szolgált és meg nem 
munkált jövedelme. Talán ebből venne a kormány 
kincstári haszonrészesedést! (Egy hang jóbbfelól: 
Ebből is vesz !) Nem vesz egy fillért, egy buza- 
szemet sem.

Nem akarom tovább folytatni a baj okát, még 
csak a vámokra kívánnék rámutatni.

Szabó István (sokorópátkai): Halljuk, hogyan 
lesz olcsóság !

Dénes István ; Ami azt illeti, hogy hogyan lesz 
olcsóság, az olcsóság csak egy módon érhető e l : 
ha a magyar állam . . .

Rassay Károly: Kezdjük élőiről, 1920-tól.
Schandl Károly: Akkor te államtitkár lennél, 

ha ott kezdenénk.
Rassay Károly : Én előbb odadobtam azt, 

mint a képviselő ur !
_Schandl Károly: A kellő pillanatban, ha el

veimmel nem egyeznék, én is odadobnám.
| Drozdy Győző: A kellő pillanat már elmúlt!

Schandl Károly : Azt én ítélem meg ! Dolgo
zom annyit, mint te dolgoztál !

Kiss Menyhért: ügy van, szorgalmas, derék 
ember ! (Zaj a szélsóbaloldalon. Halljuk ! Halljuk !)

Elnök (csenget) : Csendet kérek! Kénytelen 
leszek az ülést felfüggeszteni. Sohasem lesz vége, ha 
állandóan közbe méltóztatnak szólni.

Dénes István : T. Nemzetgyűlés ! Hogy miként 
lehet a drágaságot Magyarországon megszüntetni, 
az önként adódik azokból, amiket elmondtam. 
Önként adódik, hogy más pénzügyi politikát kell 
csinálni.

Szabó István (sokorópátkai) : Milyent 1
Dénes István : Olyat, hogy az állam mai 89 

milliárd koronás terhét ne a közfogyasztás cikkeire 
rakja, ne a munkára, ne a termelésre rójja, hanem 
a munkanélküli jövedelemre.

Szabó István (sokorópátkai) : A 100 holdon 
felüli birtokot elkommunizálni, ugy-e ? (Zaj a 
szélsőbaloldalcm.) Ezt láttuk már ! Ezt akarja ?

Horváth Zo ltán : A háborús jövedelmeket 
akarja megadóztatni. A legjobbat akarja !

Drozdy Győző : Hát egy igazságos adókommu
nizmus ? ( Zaj. Elnök csenget.)

Dénes István : Az általam röviden előadottak
ból önként adódik az, hogy Magyarországon a drá
gaságot egyszerűen egy fordított pénzügyi politi
kával lehet megszüntetni. (TJgy van! balfelol.) 
Épen a mai pénzügyi politika fordítottjára volna 
ehhez szükség, amely, mint mondtam, nem a ter
melést, nem a termelt javakat, nem a közfogyasztás 
tárgyait és igy nem a dolgozók millióit sújtja az 
állam terheivel, hanem megfordítva a hatalmas 
vagyonokat, elsősorban — ezt külön is kiemelem — 
a munkanélküli jövedelmeket, (ü gy  van ! balfelol.)

Drozdy Győző: Az állam is kosztba adja 
pénzét.

Schandl K áro ly : Ez tévedés!
Dénes István : Csodálkozom azon, hogy mikor 

rá akarok térni, hogyan lehet a drágaságot meg
szüntetni, önök fontosabbnak tartják az apró pur- 
parlékat. (Zaj.) A drágaságot a munkanélküli jöve
delem 100%-os megadóztatásával lehetne megszün
tetni. Munkanélküli jövedelem alatt pedig értem az 
olyan jövedelmet, (Halljuk! Halljuk! balfelol.) 
aminőt élveznek a nagybirtokosok, a gyárosok, a 
bankok, a bányatulajdonosok . . .

Rassay Káro ly : A kosztpénzesek!
Dénes István : . .  . szóval a nagytőkések ! 

Azok élveznek munkanélküli jövedelmet, akik a 
földjáradékot zsebrevágják.

T. Nemzetgyűlés ! A földjáradék nem munka 
eredménye. A földjáradék, amint ezt Dánia nem
zetgyűlése november hónapban már megállapí
totta, az egész nemzetnek, tehát a legkisebb em
bernek épugy, mint a leggazdagabbnak munkájá
ból ered, annak gyümölcse és a földjáradék Magyar- 
országon csakúgy, mint az egész világon, társa
dalmi képződés, nem pedig egyéni munka ered
ménye. Az össznek, az egész társadalom munká
jának gyümölcse. Ennek következtében a föld
járadék 100% megadóztatása igazságos, mert nem 
a munkát sújtja.

T. Nemzetgyűlés ! Itt kapcsolódhatok bele a
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magyar pénzügy rendszere abba, hogy végre a 
termelést is figyelembe vegye ebben az ország
ban, amint ezt majd más alkalommal lesz szeren
csém kifejteni. (Úgy van! balfdól.)

Ismétlem, hogy a föld megadóztatásának 
nagy horderejét Dániában már felismerték. Ez a 
kis agrárország a múlt év novemberében tör
vénybe is iktatta az állami földértékadót. Bátor 
vagyok felolvasni ezen gondolat legnagyobb meste
rének, Henry Georgenek mondását, amely követ
kezőképen szól folvassa) : »A földérték után sze
dett adó a termelést a legkisebb mértékben sem 
hátráltatja, ha a földjáradékot felül nem múlja, 
mert eltérőleg a javakra, cserére, tőkére, avagy 
a termelésnek bármiféle eszközére kivetett adók
tól, nem a termelést sújtja. A földérték nem a 
termelés jutalmát fejezi ki, mint a termelés, szarvas- 
marha, , épület vagy bármi- más értéke, amit ingó 
vagyonnak vagy befektetésnek szoktunk nevezni, 
csupán monopólium csereértékét fejezi ki.« (Zaj 
jobbfelöl.) Hiába mosolyognak t. képviselőtársaim.

Szabó' István ( sokorópátkai) : Ellenkezőleg! 
Érdekkel hallgatjuk!

Dénes István : A földérték kizárólag egy mono
pólium értékét fejezi ki, azt az értékét, amely sze
rint — mondjuk — az esztergom-szászvári rész
vénytársaságnak megvan az a hatalma, hogy a szén 
árát az óriási kereslet következtében oly magasra 
emelje, amilyenre akarja és ebbe nincs senkinek 
beleszólása.

Perlaki György: Nem emelheti! A szén
bizottság szabályozza az árakat!

Dénes István : Igen, de tudjuk, mennyire 
összedolgoznak Magyarországon az ilyen bizottsá
gok ( továbbolvassa) : »A földérték egyetlenegy
esetben sem az egyénnek a teremtménye, aki a föld 
tulajdonosa, hanem az egész társadalom fejlődése 
idézi azt elő. Ennélfogva a társadalom egészen el is 
veheti, anélkül, hogy csökkentené a va^yon- 
termelést.»

Szabó István ( sokorópátkai) : Gondatlan gazda !
Dénes István : Ha sokorópátkai Szabó István 

t. képviselőtársam két esztendőn át nem műveli 
meg a földjét, az annál értékesebb lesz, mert leg
alább pihen a földje. (Zaj és felkiáltások jobbfelöl: 
Halljuk Henry Georgest!) Hogy pedig ez igy van, 
hogy a földjáradék az egyetlen munkanélküli jöve
delem Magyarországon. .  .

Schandl K áro ly : És a börze jövedelme!
Dénes István : Kérem, rátérek a börzére is. 

Igaza van a t. képviselő urnák, azonban a börze is 
csak azért börze, mert a földjáradékot zsebre- 
vághatják a börzések.

Schandl Károly : A börzések a földjáradékot ?
Dénes István : Ezzel a kérdéssel foglalkozni

kell!
Szabó István (sokorópátkai) : Hozzáértő embe

rek foglalkozzanak ezzel a kérdéssel, akik ismerik 
a földet. (Zaj és felkiáltások a szélsöbaloldalon : 
Például Sokorópátkai!) Nagyon természetes, hogy 
Sokorópátkai foglalkozhatik vele! Én értek a

%

földhöz ! Azt gondozni kell épugy, mint az anyának 
a gyermeket. (Zaj.)

Elnök : Csendet kérek !
Dénes István : T. Nemzetgyűlés! Bár nem 

akartam a földjáradék kérdésével kapcsolatban a 
börzére is rátérni, tekintettel, hogy a t. államtitkár 
ur említette a börzét, és Sokorópátkai t. képviselő- 
társam is méltatlankodik, hogy mit fizetnek a bör
zések . . .

Szabó István (sokorópátkai) : Dehogy azon 
méltatlankodom, hanem hogy az beszél föld
kérdésről, aki nem ért hozzá ! (Zaj és felkiáltások 
balfelöl: Hát okvetlenül csizma kell ahhoz ?) Nem 
csizma, hanem földmivelési tudomány! (Zaj a 
jobb- és a baloldalon.)

Elnök : Csendet kérek ! Az ülést felfüggesztem..

( Szünet irtán.)

Elnök: Az ülést újból megnyitom. Kérem a 
képviselő urat, folytassa beszédét.

Dénes István : T. Nemzetgyűlés ! Ott hagytam 
el a beszédemet, hogy a földjáradékadó bevezetését 
kívántam a munkanélküli jövedelem megadóztatá
sára. Ezzel az érvvel szemben odaát azt mondják, 
hogy akkor az ipar, a kereskedelem és a nagytőke 
kibújik s csak a birtok fog fizteni adót. Első pilla
natra talán igaza van az ellenvéleménynek, de ha 
komolyabban betekint a dologba, akkor belátja, 
hogy nincs igazatávolról sem. A földértékadót azok 
fizetik leginkább, akiknek leginkább értékes a 
földjük. Ennek következtében, minthogy a bánya
telepek, gyártelepek, ipartelepek százszor értéke
sebbek, mint a mezőgazdasági földek, ebből logi
kusan az következik, hogy ezek fizetik igazán a 
földértékadót s a nagytőkét, a börzespekulánsokat 
csak igy tudjuk megfogni, mert a részvényekben 
levő érték álérték; ezek milliókat és milliárdckat 
keresnek egyik napról a másikra, de a részvény- 
árfolyamok nem fejezik ki az ipartelepeknek és 
bányatelepeknek értékét, hanem a földérték emel
kedése.

Ha tehát az állam elveszi tőlük a földértéket, 
abban a percben a részvények mai árfolyamai össze
esnek, mint egy kilyukadt, felfújt hólyag s a rész
vények azonnal nem emelkedő tendenciát fognak 
mutatni, hanem csökkenő tendenciát. A berende
zések a használat által állandóan kopnak, ennek 
következtében a részvények értéke állandóan csök
kenni fog.

Példákkal igazolhatnám ezt, azonban az idő 
előrehaladott voltánál fogva elhalasztóm és pusztán 
arra vagyok bátor ismét a figyelmet felhívni, hogy 
a földértékadónak létjogosultságát Buday László 
műegyetemi tanár is elismeri, sőt hiredti és köve
teli is.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi- 
nister: Ez tönkretenné a kisembereket !

Dénes István : A kisembereket, igent, minister 
ur, nem tenné tönkre, mért a kisemberek ma van
nak tönlcretéve. (Ellentmondások jobbfelól.) Méltóz- 
tassék megnézni, hogy ma mit fizet a kis ember

88*

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



154 A nemzetgyűlés 103. ülése 1923. évi február hó 27-én, kedden.

adókban, vámokban, kincstári haszonrészesedések
ben és fogyasztási adókban. A kisember ma van 
tönkretéve. Ma egy kisbirtokos a birtokának 
15—20%-át elfizeti, a földértékadó mellett pedig 
egy-két százalékot fog fizetni.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi- 
nister: Sokkal többet !

Dénes István : Ma a kisbirtok 15—20%-ot 
fizet, mig a nagybirtok a mai adórendszer mellett 
sokkal kevesebbet.

Minthogy a földértékadót tartom az egyetlen 
remédiumnak, az egyetlen igazságos dolognak, 
amely nem fogja fokozni a drágaságot, hanem ellen
kezőleg, csökkenteni fogja, a termelésre pedig óriási 
hatással lesz, ennek következtében az igen t. pénz- 
ügyminister úrhoz a következő interpellációt 
vagyok bátor intézni (olvassa)  :

»1. Miután a magyar nemzet dolgozó s leg
értékesebb rétegeit sújtó drágaság oka a túlhajtott 
közvetett adórendszer, hajlandó-e a pénziigy- 
minister ur ezen adórendszer fokozatos megszün
tetésével egyidejűleg a munkanélküli jövedelemnek, 
vagyis a földjáradéknak fokozatos megadóztatása 
által az ország terheiben részesíteni a nagybirtokot 
és a nagytőkét is ?

2. Addig is, mig a földérték-, illetve telek- 
értékadó rendszerét megvalósíthatja, hajlandó-e 
a drágaságot rettenetesen növelő s abszolúte igaz
ságtalan forgalmi adókat, kincstári haszonrészese
dést sürgősen megszüntetni ?

3. Hajlandó-e a pénzügyminister ur a vám- 
felpénzek csökkentése által lehetővé tenni, hogy a 
külföldi javakhoz a magyar fogyasztóközönség 
olcsón hozzájuthasson s ezáltal a hazai gyárakat 
is olcsóbb eladásra birja reá ?

4. Hajlandó-e a pénzügyminister ur a 127.764. 
1922. számú rendeletét, melyben »az Ínség enyhi- 
tése« címén a kivitt javak értékének %%-át', a 
behozott javak értékének 1%-át veszi el, hatályon 
kivül helyezni, mivel a terhes vámkezelési illetéket 
»inségakció« címén ép maguktól az Ínséges tömé. 
gektől veszi el, ezek lévén a fogyasztók ?«

Elnök : Az interpelláció kiadatik a pénzügy
minister urnák. A földmivelésügyi minister ur láván 
nyilatkozni.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi
nister : T. Nemzetgyűlés ! Nem választ adok, hiszen 
nem is hozzám van intézve az interpelláció, de egy- 
pár megjegyzést kívánok tenni a képviselő ur 
interpellációjára. (Halljuk! Halljuk/)

Ha a drágaságról beszélünk, sőt a nemzetgyű
lésen foglalkozunk ezzel, az helyes, mert hiszen 
drágaság van, ezt senki nem vonja kétségbe. A drá
gaság nem most kezdődött, hanem már régen ; ez 
ma egy világbetegség, amely nemcsak Magyar- 
országon van meg, hanem másutt is.

Horváth Zo ltán : De mi nagyon betegek 
vagyunk!

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi
nister : Egyáltalán nem akarom a képviselő ur 
jóhiszeműségét kétségbe vonni, de a drágaság kér

dését nem lehet úgy beállítani, hogy ennek kizáró
lagosan a kormány vagy a kormányzat az oka.

Dénes István : Főleg!
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi

nister : Nem lehet a képviselő urnák komolyan azt 
állítania, hogy Magyarországon nincs liszt vagy 
ennivaló.

Dénes István : Van, de nem lehet megvenni I 
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi

nister : A képviselő ur ismételten, háromszor is azt 
mondta, hogy nincs. Én közbeszóltam, hogy van, 
de drága. Ma már senki sem állíthatja, hogy nincs 
ennivalónk. Csak ezekre akarok kitérni, mert egy 
beszédnek komolyságát tönkreteszi s a beszéd 
tulaj donképeni célját más útra tereli az, ha az 
interpelláló képviselő ur vagy bármelyik képviselő- 
társam itt olyan tényeket állít, amelyek á valóság
nak nem felelnek meg. (Úgy van! jobbfelöl)

A képviselő ur meg merte kockáztatni azt az 
állítást, hogy a mezőhegyesi állami gazdaságban a 
munkások éhen halnak.

Dénes István : Ezt nem mondtam. (Felkiáltá
sok jobbról: Mondta !)

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi
nister : De igen, azt méltóztatott mondani. Bocsá
natot kérek, én nem akarom dicsérni azt a gazda
ságot . .  .

Dénes István : Ha mondtam, visszavonom.
Szomjas Gusztáv: Nem tudja, hogy mit 

mond ! (Zaj a szélsöbaloldalon.)
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi

nister : . . .  de ez olyan dolog, amely a beszédnek 
komolyságát nagyon leszállítja. Nem lehet a kér
dést úgy beállítani, hogy az éhség, — mint a 
képviselő ur mondta — a drágaság csak azért 
van, mert az állam kivitelt engedélyez.

Dénes István : Azért is !
Elnök (csenget) : Kérem, képviselő ur, én a 

képviselő ur szólásszabadságát megvédtem a közbe
szólók ellen, méltóztassék most csendben maradni.

Nagy Ernő : Jogod van neked is kiszaladni!
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi

nister : Csak erre akartam rámutatni.
Tény, hogy most veszedelemben vagyunk; 

a képviselő ur is azért interpellál, mert látja a 
veszedelmet. Ezt a veszedelmet mi is érezzük és 
el is követünk mindent, ami rendelkezésünkre áll. 
A legjobb belátásunk szerint cselekszünk, hogy 
csökkentsük a veszedelmet, és hogy ezeket a 
közelgő veszedelmeket elhárítsuk. Nem tartom 
helyesnek, ha a képviselő urak közül bárki is 
tüzet kiált. Nagyon helyes dolog megállapítani 
azt, hogy drágaság van, reámutatni arra, hogy a 
képviselő ur mit tart a drágaság okainak és hogy 
mivel lehetne a drágaságot csökkenteni. De a 
tömegeket ilyen beszéddel izgatni. . .

Dénes István : Hol van itt a tömeg ? Itt 
képviselőtársaim vannak! (Zaj.)

Elnök ( csenget) : Csendet kérek!
Dénes István: Az a kérdés, hogy igazat 

mondtam-e vagy nem 1
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Elnök : Dénes István képviselő urat rendre- 
utasitom. Méltóztassék végre csendben maradni.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi- 
nister: Amikor a t. képviselő ur azt mondja, 
hogy itt benn ennivaló nincs és hogy Mezőhegye
sen a munkások éhen halnak, nem mond igazat. 
Ezt meg kell állapítanom, mert a képviselő ur azt 
képzeli, hogy igazat mondott. -

De nem is ezen fordul meg a dolog. Csak azt 
akarom az igen t. képviselőtársamnak figyelmébe 
ajánlani, hogy a bajok megvannak. Úgy látszik, 
hogy ezeket a bajokat hamarosan üem is lehet 
megszüntetni. De nem lehet a nélkülözőket — 
szerinte az éhezőket — avval tüzelni, hogy ennek 
a bajnak az oka kizárólag a kormány s a kor
mánynak intézkedései. . .

Dénes István : Főleg!
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi- 

nister: . . . nem pedig a világhelyzet. Nem szabad 
a népet arra tüzelni, hogy minden felelősséget 
csak azokra hárítson, akik az ország sorsát intézik, 
azt hirdetvén, hogy a drágaságnak semmi más 
oka nincs, csak a kormányzati rendszer. Nem 
tartom szerencsés taktikának, ha most tüzet 
kiáltanak...

Horváth Zoltán : Ez a beszéd sem szerencsés !
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi- 

nister: Kérem, ez már egyéni felfogás dolga. 
Én azonban, aki szívesen állom a kritikát, addig, 
amig csak lehetséges, épen azoknak a t. képviselő- 
társaimnak érdekében, akik azt akarják, hogy a 
felszólalásuknak súlya, eredménye is legyen, aján
lom az ilyen állítások kerülését. Lehetőleg úgy 
beszéljünk, hogy kifelé ne azt lássák, hogy csak 
egyes emberek az okai annak, hogy itt drágaság 
van, hanem úgy állítsuk be ezt a kérdést, ahogy 
a valóságnak megfelel, hogy nincs ember Magyar- 
országon, akárki álljon a kormányrúdhoz, aki ezt 
a drágaságot bármiféle intézkedéssel is megszün
tetni tudja.

Dénes István : Meg tudjuk szüntetni!
Rassay Károly: Milyen jogcímen vannak 

akkor ott ?
Elnök : A földmivelésügyi minister ur kiván 

szólni.
Szabó István (nagyatádi)  földmivelésügyi mi

nister : T. Nemzetgyűlés ! Ha valaki, akár Rassay 
képviselőtársam vagy bárki más is nekem azt 
mondja, hogy a drágaságot meg tudja szüntetni, 
ha ó a kormányon lesz, én ma is, ebben a pillanat
ban, hajlandó vagyok a helyemet elhagyni.(Taps 
a jobboldalon.)

Rassay Károly : Ez a legnagyobb defetizmus !
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi

nister: De azt mondani, hogy meg lehet szün
tetni . . .

Dénes István : Meg lehet szüntetni.
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi

nister : . . . .  hogy valaki a drágaságot meg tudja 
szüntetni, ez ismét nem komoly állítás. (Helyes
lés és taps jobbfelól.)

ÉHTE8ITÖ.

Elnök : Dénes István képviselő ur félreértett 
szavai helyreigazítása címén kér szót.

Dénes István : T. Nemzetgyűlés ! Az igen t. 
földmivelésügyi minister ur azt imputálja nekem, 
hogy azt mondtam volna, mintha a munkások 
Mezőhegyesen éhen halnának.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi
nister: Igen, jól hallottam, azt mondta!

Dénes István : Én azt mondottam, igen t. 
minister ur, hogy a mezőhegyesi állami uradalom 
is olyan szerződést ad a munkásoknak, amely 
mellett ezek éheznek. Ezt állítom és állom és leg
közelebb lesz alkalmam a minister urnák ezt be
bizonyítani a saját szerződésükkel.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi
nister : Bizonyítsa be !

Dénes István : Ezzel azt akartam mondani, 
hogyha az állam az állami birtokokon ilyen szerző
déseket ad a munkásoknak, akkor méltóztassék 
elképzelni, hogyan élhet az a munkásnép, amely 
zömét alkotja az ország lakosságának. Én nem 
a kormányt vontam felelősségre elsősorban, ha
nem a pénzügyministert, az pedig a kormányt 
képviseli és nagyon sajnálom, hogy nem a parla
menten kívül álló közegeket vonhattam felelős
ségre a drágaság miatt. Azt hiszem, valamennyien 
osztották azt a nézetemet, hogy az óriási állam- 
terhek drágítják meg a javakat. Rámutattam 
arra, hogyha ezeket levonjuk a közszükségleti 
cikkekből, megszüntethető a drágaság és nagyon 
sajnálom, hogy a magyar kormánynak van olyan 
ministere, aki a magyar nemzetgyűlésen azt 
mondja, hogy ennek a drágaságnak nem lehet 
véget vetni és hogy ez csak fokozódhatik.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi
nister : Nem mondtam, hogy fokozódhatik, de 
végét nem lehet vetni egyszerre! Ezt minden 
okos ember tu d ja !

Dénes István : Én ezzel szemben azt mondom, 
hogy ezzel a kormány elvágta maga alatt a fát 
teljesen, mert bizonyságát adta tehetetlenségé
nek, bizonyságát adta annak, hogy nincs benne 
semmi képesség arra, hogy a drágaságot meg
szüntesse. Ez az izgatás, igen t. minister ur, az 
én nézetem szerint, mert mit gondol az ország 
népe, amely várja a kormánytól napról-napra, 
(Igaz! ügy van! balfelől.) hogy csökkenteni 
fogja a drágaságot, ha ez a kormány most azt 
mondja, hogy nem lehet a drágaságot csökkenteni.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi
nister : Nem azt mondtam, hanem azt, hogy meg
szüntetni nincs módunkban ! (Zaj.)

Elnök : Csendet kérek !
Dénes István : Engedelmet kérek, nem mond

tam azt, hogy Magyarországon nincs liszt. Én azt 
mondtam, hogy nem tudnak a szegény emberek 
hozzájutni, ami más szóval annyit jelent, hogy 
azok számára, akik nem tudnak hozzájutni a liszt
hez, nincs liszt. Liszt van azok számára, akik dus- 
lakodnak a javakban, de a dolgozó milliók számára 
az hozzáférhetetlen.

Azt pedig hangsúlyoztam, hogy nekünk fölös-
24
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legünk nincs és ennek dacára a magyar kormány 
a magyar családok szája elől viszi ki az élelmet, a 
lisztet. Ezt hangsúlyoztam, ezt vallom és állitom 
ma is. Ezeket voltam bátor leszögezni. (Helyeslés 
a szélsőbaloldálon.)

Elnök : A földmivelésügyi minister ur kiván 
szólani.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi
nister : A legnagyobb izgatás, amit el lehet követni, 
az, hogyha azt mondja valaki, hogy az éhezők 
szája elől viszik ki a lisztet Magyarországról. (Úgy 
van! a jobboldalon.) Ez a legnagyobb izgatás és 
tiltakozom ellene. (Zaj. Elnök csenget.) A kormány 
mindig a legnagyobb körültekintéssel nézi azt, hogy 
miből van fölösleg és miből nincs, abból nem enge
dett ki a múltban sem és nem enged ki a jelenben 
sem.

A képviselő ur azt mondta, hogy én azt a ki
jelentést tettem, hogy a kormány nem tudja a 
drágaságot csökkenteni. Én azt mondtam, hogy a 
drágaságot megszüntetni egyszerre nem lehet.

Minden okos ember tudja, a képviselő ur is tudja, 
hogy Magyarországon a drágaságot egyszerre meg
szüntetni nem lehet. Most ön a drágaság csökken
téséről beszél. Ne tessék csavarni a dolgot. A kor
mány nem azt'mondja, hogy a drágaságot nem 
igyekszik csökkenteni, hanem azt mondja, hogy a 
drágaságot egyszerre megszüntetni nem lehet. 
(Helyeslés a jobboldalon.)

Elnök : Hátra van még a mai ülésről szóló 
jegyzőkönyv hitelesítése. Kérem a jegyző urat, 
szíveskedjék a jegyzőkönyvet felolvasni.

Csik József jegyző (ohassa az ülés jegyző
könyvét).

Elnök : Van valakinek észrevétele a jegyző
könyv ellen ? (Nincs !) Minthogy észrevétele senki
nek sincs, a jegyzőkönyvet hitelesítettnek jelentem 
ki és az ülést bezárom.

(Az ülés d. u. 4 óra 15 perckor végződik.)

33058. — Budapest, az Athenaeum r*-t. könyvnyomdája.
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A nemzetgyűlés 104. ülése
1923. évi február hó 28-án, szerdán,

Seitovszky Béla, Huszár Károly és Almásy László elnöklete alatt.

T á r g y a i: Elnöki előterjesztések. — A mérnöki rendtartásról szóló törvényjavaslat harmadszori olvasása. — 
A pónziigyminister beterjeszti az 1922/23. évről szóló költségvetést. — A legközelebbi ülés idejének 
és napirendjének megállapítása. — Interpellációk : Kiss Menyhért a népjóléti ministerhez, a lakás
hivatal megszüntetése tárgyában. — Strausz István a kereskedelemügyi és pénzügyi ministerekhez, 
a deviza kiszolgáltatása körüli nehézségek ügyében. — A pénzügyminister válasza. — Nagy Ernő 
a belügyministerhez, Gulácsy István beregmegyei alispán fegyelmi ügyének és az ellene megjelent 
s őt súlyos vádakkal illető hírlapi cikkek szerzője ellen megindított sajtópernek mikénti állása 
tárgyában. — Eupert Rezső a ministerelnökhöz, a Nép és Szózat című közpénzen élősködő kormány
lapok forradalmi izgatásai s ezeknek kormányzati prestige alá helyezése tárgyában. — Drozdy 
Győző a földmivelósügyi ministerhez, Kiskomárom környékén fekvő községek földreformsérelmei 
s az állami dzsentri-tenyésztés tárgyában. — Csik József a pénzügyministerhez, az elrekvirált 
harangok helyébe újonnan szerzettek forgalmi adójának elengedése tárgyában. — Az ülés jegyző
könyvének hitelesítése. _____ *_______

A kormány részéről jelen vannak: gr. Bethlen 
István, Kállay Tibor, Walko Lajos, Szabó 
István (nagyatádi), Vass József, Búd János.

(Az ülés kezdődik délelőtt 10 óra 46 perckor.)

(Az elnöki széket Seitovszky Béla foglalja él.)

Elnök: Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét vezeti Csik .József jegyző ur ; a 
javaslatok mellett felszólalókat jegyzi Forgács 
Miklós jegyző ur, a javaslatok ellen felszólalókat 
pedig Perlaki György jegyző ur.

Bemutatom a t. Nemzetgyűlésnek a minister- 
elnök ur átiratait, amelyekben értesít, hogy a 
soproni népszavazás emlékének törvénybeiktatásá
ról és a francia állampolgárokkal szemben fennálló 
és a trianoni békeszerződés 231. cikke alá eső 
magyar tartozások rendezése tárgyában a Francia 
Köztársasággal 1921. évi január hó 31-én Párisban 
kötött egyezmény becikkelyezéséről szóló, a nem
zetgyűlés által elfogadott törvényjavaslatok, mint 
az 1922. évi XXVIII. és X X IX . tcikkek, az Or
szágos Törvénytárban kihirdettettek.

Tudomásul vétetik.
Bemutatom a belügyminister ur átiratát, 

amelyben a kivándorlásról szóló 1909 : II. te. 6. 
§-ának rendelkezéséhez képest bejelenti, hogy a 
kivándorlási tanács meghallgatása után a Com- 
pagnie Génerale Transatlantique gőzhaj óstársaság- 
nak a 61.705/1921. B. M. és 116.018/1921. B. M. 
szám alatt meghosszabbított és a nemzetgyűlésnek 
ugyanezen számok alatt bejelentett engedélyét, 
1923. évi december hó 31-ig meghosszabbította, i

é r t e s ít ő . _  ______ _____________ _

A belügyminister ur jelentése ki fog nyomatni, 
szét fog osztatni s előzetes tárgyalás és jelentéstétel 
végett kiadatik a kivándorlási bizottságnak.

Bemutatom Sopron vármegye közönségének 
három rendbeli feliratát a dohánytermelés további 
engedélyezése,' a meglévő házak karbantartása és 
október 6-ának nemzeti gyászünneppé való nyilvá
nítása tárgyában ;

Székesfehérvár város közönségének feliratát a 
parlamentben minduntalan megismétlődő szemé
lyeskedések és botrányos jelenetek megszüntetése 
tárgyában s végül

Szeged város közönségének feliratát október 
6-ának nemzeti gyászünneppé való nyilvánítása 
ügyében.

A feliratok a házszabályok 242. §-a értelmében 
előzetes tárgyalás és jelentéstétel végett kiadatnak 
a kérvényi bizottságnak.

Következik az indítvány- és az interpellációs 
könyvek felolvasása. Kérem a jegyző urat, hogy 
először az indítványkönyvet szíveskedjék felolvasni.

Csik József jegyző: Az indít ványköny vben 
újabb bejegyzés nincs.

Elnök : IJjabb bejegyzés nem lévén, kérem 
most az interpellációskönyv felolvasását.

Csik József jegyző (olvassa),:
»Kiss Menyhért — a népjóléti ministerhez — 

a lakáshivatal megszüntetése tárgyában ;
Héjj Imre —  a kultuszministerhez —  a balaton- 

udvari-i és várnogi birtokvétel jóváhagyása tárg.yá - 
bán ;

Strausz István — a kereskedelmi- és pénzügy-
26
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ministerekhez — a devizák kiszolgáltatása körüli 
nehézségek ügyében ; /

Nagy Ernő a belügynainisterhez —  Gulácsy 
István beregmegyei alispán fegyelmi ügyének és az 
ellene megjelent s őt súlyos vádakkal illető hirlapi 
cikkek szerzője ellen megindított sajtópernek mi
kénti állása tárgyában,

Dénes István — a minist erelnökhöz — a 
foldvagyonváltságföldek leadása tárgyában,

Rupert Rezső — a ministerelnökhöz — a 
Nép és Szózat című, közpénzen élősködő kormány
lapok forradalmi izgatásai s ezeknek kormányzati 
presztízs alá helyezése tárgyában,

Alföldy Béla — a népjóléti ministerhez — 
a bácsalmási kerület hadirokkantjainak és hadi
özvegyeinek felsegélyezése tárgyában,

Drozdy Győző —  a földmi vei ésügyi minister
hez — a Kiskomárom környékén fekvő községek 
földreform-sérelmei s az állami dzsentritenyésztés 
tárgyában,

Csik József — a földmivelésügyi ministerhez 
— a földreform végrehajtása körül tapasztalt 
visszaélések tárgyában,

Reisinger Ferenc — a belügyministerhez — 
a zalaegerszegi internálótáborban létező állapotok 
tárgyában,

Nagy Ernő — a belügyministerhez — be
számolójának meg nem engedése tárgyában,

Ehn Kálmán — a belügyministerhez —  a 
zalaegerszegi internáló tábor vizsgálatának ered
ményéről,

Zsitvay Tibor — a ministerelnökhöz —  egyes 
belpolitikai jelenségek tárgyában,

Móser Ernő —• a népjóléti és a honvédelmi mi
nisterhez — tényleges és volt tiszteknek és tiszti 
családoknak szállodákból való kilakoltatása tár
gyában,

Kitajka Lajos — a belügyministerhez •— a 
vasúti munkások egyesülési és gyülekezési joga 
tárgyában,

Görgey István — a belügyministerhez — a 
zalaegerszegi internálótáborról terjesztett tenden
ciózus információk tárgyában,

Szabó József — a belügyministerhez — a zala
egerszegi internálótáborban tapasztaltak tárgyá
ban,

Csik József — a pénzügy ministerhez — az 
elrekvirált harangok helyébe újonnan szerzettek 
forgalmi adójának elengedése tárgyában.«

E lnök : Miután több interpelláció van beje
gyezve, javaslom, hogy az interpellációk meghall
gatására, ha a napirendünkre kitűzött tárgyakkal 
előbb nem végeznénk, délután fél 2 órakor térjünk 
át. Méltóztatnak e javaslatomhoz hozzájárulni ? 
(Igen í) Ha igen, ilyen értelemben mondom ki a 
határozatot.

Napirendünk szerint következik a mérnöki 
rendtartásról szóló törvényjavaslat harmadszori 
olvasása. Kérem a jegyző urat, hogy a törvényjavas
latot felolvasni szivesekdjék.

Csik József jegyző (olvassa a törvényjavaslatot). 
E ln ö k: Az előadó ur kíván szólni.

Herrmann Miksa előadó: T. Nemzetgyüléü! 
Az elfogadott javaslatokkal kapcsolatban bizonyos 
stiláris módosítások váltak szükségesekké, amelye
ket még nem tudtunk végigvinni az egész törvény- 
javaslaton, úgy hogy most ennek a helyreigazítása 
végett a következő változtatásokat vagyok bátor 
javasolni: A 17. § második bekezdése a vidéki 
kamarák választmányi tagjainak számáról intéz
kedik. Minthogy elfogadtatott Temesváry Imre 
képviselő ur azon javaslata, amely szerint a kama
rák tagjai számának megállapításánál száz tag 
helyett 80 tag vétetett fel a törvényjavaslatba, 
ennek logikai következménye az, hogy a vidéki 
kamarák választmányában ne tizennyolc, hanem 
tizennégy tag foglaljon helyet. Ezért javaslom azt, 
hogy a 17. § második bekezdésének utolsó sorában 
»tizennyolcüál« szó helyett »tizennégynél« szó té
tessék. (Helyeslés jóbbfelől.)

A 18. § utolsó bekezdésében kimaradt az állít
mány. Indítványozom tehát, hogy a 18. § utolsó 
bekezdésének második sorában »egy hatodrészei 
szavak után a »lehet« szó iktattassék be.

Végül indítványozom, hogy a 69. § utolsó 
bekezdésének első sorában »A fent« szavak he
lyett »Az előbbi« szavak tétessenek. (Helyeslés.)

Elnök : Felteszem a kérdést: méltóztatnak-e 
a mérnöki rendtartásról szóló törvényjavaslatot az 
előadó ur által javasolt stiláris módosításokkal 
harmadszori olvasásban elfogadni, igen vagy nem ? 
(Igen !) A nemzetgyűlés a mérnöki rendtartásról 
szóló törvényjavaslatot az előadó ur által elő
terjesztett háromrendbeli stiláris módosítással 
harmadszori olvasásban is elfogadta, s igy az ki
hirdetés végett elő fog terjesztetni.

A pénzügyminister ur kíván szólni. (Halljuk! 
Halljuk !)

Kállay Tibor pénzügyminister: T. Nemzet- 
gyűlés ! Van szerencsém beterjeszteni az 1922/23. 
számadási évre szóló magyar állami költségvetést. 
Tisztelettel kérem, hogy ezt az osztályok mellőzé
sével tárgyalás és jelentéstétel végett a pénzügyi 
bizottsághoz utasítani méltóztassék.

T. Nemzetgyűlés ! ( Halljuk ! Halljuk 1) A ma
gyar államnak az 1922/23. évre szóló költségvetése 
40'6 milliárd deficittel záródik. Amint méltóztatik 
tudni, ez a költségvetés két részből alakult. Az 
egyik magában foglalja a közigazgatás és kormány
zat szükségleteit és a közadókból származó be
vételeket, a másik pedig az üzemeknek a kiadásait 
és bevételeit.

Ami az első részt illeti, ebben a kiadások 118*4 
milliárddal, a bevételek pedig 103 milliárddal van
nak előirányozva, úgyhogy 15'4 milliárdos deficit 
jelentkezik. Az üzemeknél a kiadás 75 milliárddal, 
a bevételek pedig 49*8 milliárddal vannak elő
irányozva, tehát végeredményben egy 25 milliárd 
koronát meghaladó deficit mutatkozik.

A közigazgatási és kormányazti feladatokat 
felölelő költségvetésben a kiadásoknak emelkedése 
a múlt évhez képest nagyjából hatszoros, a bevéte
leknek emelkedése pedig nagyjából hétszeres. Ha 

I ezzel szemben az üzemek költségvetését nézzük,

/
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azt látjuk, hogy ott a kiadások nem egészen kilenc
szeres, a bevételek pedig valamivel több mint 
nyolcszoros emelkedést mutatnak*^

Ha már most az előző évi költségvetéssel való 
ezen' összehasonlitás mellett. a tényleges eredmé
nyeket is figyelembe vesszük, amint azok a múlt 
esztendőben jelentkeztek, úgy azt látjuk, hogy az 
elmúlt esztendőben a hozzávetőlegesen összeállí
tott zárszámadás szerint, amely most rendelkezé
semre áll, az 1921/22. évi zárszámadás 48'5 
milliárd kiadást és ezzel szemben 37 milliárd bevé
telt tüntetett fel, úgy hogy egy 11*5 milliárdos de
ficit jelenkezett.

Figyelembe veendő, hogy ez a költségvetési év 
átlag 084 centime-os koronakurzus mellett folyt le. 
Ha ezeket a zárszámadási eredményeket hasonlít
juk össze a mostani előirányzat számaival,, azt lát
juk, hogy a kiadások emelkedése az előirányzatban 
valamivel kevesebb, mintha négyszeres, a bevételek 
emelkedése pedig valamivel több, mint négyszeres. 
Ha a deficitet nézzük, a l l -5 milliárdot összehason
lítva azzal, ami az 1922/23. évi költségvetésben 
mutatkozik, úgy arra az eredményre jutunk, hogy 
itt az arány körülbelül megfelel annak az aránynak, 
amely a 0'84 centime-os korona és a költségvetés 
összeállitási alapját képező 0’23 centime-os korona 
között áll fenn.

Ha még egy lépéssel tovább akarunk menni és 
azt nézzük meg, hogy milyen eredményt produkált 
annakidejénabékebeliMagyarországköltségvetése, 
úgy arra az eredményre jutunk, hogy a békebeli 
Magyarországon az utolsó, tehát az 1914/15. évre 
szóló költségvetés a mai Magyarországra alkal
mazva, vagyis 40 százalékát véve átlagban és nagy
ban a kiadásoknak és a bevételeknek, egy kereken 
90 millió aranykoronás deficittel zárult. Ennyi volt 
az az összeg, amelyet beruházások és egyéb kiadá
sok fedezésére kölcsönből óhajtottak az 1914/15. 
évi előirányzat szerint fedezni.

Ha most az 1922/23. évre készitett költség- 
vetés deficitjét és az elmúlt 1921/22. évi költség- 
vetés deficitjét számítjuk át aranykoronákra, akkor 
azt látjuk, hogy úgy az 1922/23. évi előirányzat
ban, mint pedig az elmúlt év zárszámadási eredmé
nyében ez a deficit szintén körülbelül 90 millió 
aranykoronának felel meg.

Ez egy kép, amelyet kapunk a számokból, egy 
pillanatfelvétel, amelyet nyújtanak azok az ada
tok, amelyeket most előadni szerencsém volt. Min
denesetre bepillantást engednek a jelen helyzetbe 
és megadják azt a lehetőséget, hogy a jövőt helye
sen megítélhessük. S ez minden költségvetésnek 
elsősorban célja és a parlamenti tárgyalások szem
pontjából való jelentősége.

Ha azonban az 1914/15. költségvetési évnek 
adatait veszem és az azokkal való összehasonlításra 
alludálok, úgy nem hallgathatom el azt, hogy 
abban a költségvetésben lényegesen nagyobb ki
adásokból és bevételekből alakult ki az említettem, 
azonos összegű aranykoronát jelentő deficit, to-- 
vábbá, hogy abban a költségvetésben 235 millió 
korona beruházás volt, mig a jelen költségvetés

; f  nemzetgyűlés 104. ülése 1923.

aranykoronára számítva át, 56 millió koronás be
ruházási előirányzatot mutat. Általában véve 
figyelmeztetnem kell, hogy az aranykoronára való 
átszámítás és az aranykoronával való operálás tu
lajdonképen sohasem adhatja vissza egészen precí
zen és helyesen a helyzetet. (Úgy vanI jobbfelól.) 
Nem adhatja azért, mert hiszen az átszámítás egy 
rövid időn belül változó valutáról nem lehet olyan, 
amely a kívánalomnak matematikailag minden te
kintetben megfelelhetne. De nem adhatja azért sem, 
mert egy eső és változó korona változást és át
alakulást jelent a gazdasági és a szociális életben és 
ennélfogva a mindenkor való átszámítással és a 
számoknak ilyen módon való rögzítésével sohasem 
kapjuk helyesen azt a szituációt, amely abban az 
adott, átalakuló gazdasági és szociális helyzetben a 
valóságnak megfelel.

Ha a békebeli költségvetéssel eszközöljük az 
összehasonlítást és különösen a jövőre való tekin
tetet tartjuk szem előtt, akkor még különösen három 
momentum érdemel figyelmet: Az egyik az, hogy 
abban a békebeli költségvetésben fel lett véve és 
teljes kielégítést talált az állami kölcsönök szolgá
lata. A jelen költségvetésbe pedig beállítottam 
ugyan az állami kölcsönök szolgálatát úgy, amint 
az teljes kifejlésében fog jelentkezni, egyben azonban 
le is vontam belőle 14 milliárdot, vagyis körülbelül 
31 millió aranykoronának megfelelő összeget azért, 
mert hiszen ezeknek a régi államadósságoknak fel
osztási munkálatai még nem fejeződtek be s a köl
csönöknek szolgálata még nem kezdődik meg teljes 
egészében ebben a folyó számadási esztendőben. 
Ez tehát lényeges különbség.

A másik lényeges különbség az, hogy akkor 
egy nyugodt, konszolidált gazdasági helyzetnek 
néztünk elébe, nem meredtek reánk olyan prob
lémák a jövőt illetőleg, amilyenekkel jelenleg szembe 
találjuk magunkat. Nevezetesen nem volt meg az a 
kielégítetlen tisztviselői illetménykérdés, amely ma 
bukkan fel a horizonton, és nem voltak meg azok a 
különböző kívánságok és törekvések, amelyek a 
jelen helyzetet lényegesen megváltoztatják a múlt 
viszonyaihoz képest.

De lényeges különbséget jelent az akkori szituá
cióval szemben az is, hogy akkor azt a deficitet, 
amely felmerült és a költségvetésben kimutattatott, 
lehetett kölcsönnel fizetni, ma pedig ilyen kölcsön 
felvételének lehetősége, ^legalább is [ezidőszerint, 
nem áll fenn. «m

Nem szeretném,1̂  haTJ[ félreértetném jakkor, 
amikor a helyzet ismertetése alkalmával igen gyak
ran aranykoronában kifejezett összegekkel operá
lok. Hiszen felhangzik gyakran a közönség körében 
is az a kivánalom, hogy viszonyaink konszolidáló
dása érdekében menjünk végre át az aranykorona- 
számításra, hagyjuk el a jelenlegi pénzt, mely 
állandó fluktuációt, emelkedést és eséseket mutat. 
Ez mindenesetre az a cél, amelyet elérni akarunk. 
De nem valósíthatjuk meg addig, amig annak belső 
előfeltételei nincsenek meg. Az aranykoronaszá- 
mitásra és az aranyvalutára nem azért nem térünk 
vissza, mintha nem akarnánk, vagy mert nem tud-

'. éri február h<f 28-ám, szerdán.
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nánk egy pillanatra visszatérni, hanem azért, mert 
nem tudjuk azt állandóan megtartani. És mert nem 
bírtuk állandóan tartani, jutottunk a jelen hely
zetbe is. (

Visszamenetelünk csak rázkódtatást idézne 
elő, anélkül hogy a viszonyok stabilitását biztosí
taná. Nem névbelileg, hanem a belső tartalom sze
rint kell megtennünk ezt akkor, amikor ennek szük
séges előfeltételei a gazdasági életben meglesznek.

Ha pedig olyan kívánalmak merülnek fel, 
hogy legalább részben, azokban a viszonylatok
ban, amelyek ezt lehetővé tennék, eszközöljük az 
aranyszámitásra való áttérést, úgy a magam 
részéről nagyon óvnom kellene az ilyen elhatáro
zástól. Igaz, hogy egy eső, emelkedő, szóval vál
tozó valuta mellett többé-kevésbé elkerülhetet
len az, hogy az életnek ebben vagy abban a viszony
latában át ne térjünk a naturál-gazdálkodás 
rendszerére. De hogy az összes lehető ügyletek
ben, illetve az élet viszonylatainak épen legfon
tosabb megnyilatkozásaiban az értékmérő és a 
cirkuláló eszközül szolgáló pénzt mássá tegyék, 
mint az, amely egyéb viszonylatokban ezidőszerint 
legális eszközünk, ez annyit jelentene, hogy a 
társadalomnak egy nagy rétege, a termelők, a 
kereskedők, az iparosok, a gazdaságilag erősek, 
hova-tovább egyáltalában nem volnának kényte
lenek törődni az általunk épen a legfontosabb 
viszonylatokban elhagyott ezidőszerinti legális 
pénzzel. Nem maradna meg az érdeklődés, nem 
maradna meg a viszony a nem arany pénz és az 
említett társadalmi osztályok között ; hanem 
csak a tisztviselőkkel, a fix-fizetésüekkel és azután 
azokkal a siberekkel szemben való vonatkozásban 
maradna meg, akik igyekeznének hasznot huzni 
a mind lehetetlenebbé váló helyzetből. Azt hiszem 
nekünk nem részletekben, nem egymás vállán 
és egymásra való tekintet nélkül kell kiemelked
nünk abból a helyzetből, amelyben vagyunk, 
hanem ki kell emelkednünk egyszerre, az összes 
társadalmi rétegekre egyformán kiterjedő meg
oldással.

Mondom tehát, hogy amikor az aranykorona 
értékkel való összehasonlításokat eszközlöm, ezt 
csak a kép helyes feltüntetése és megvilágítása 
kedvéért teszem, amint általában képet akarok 
adni mostani előadásomban az aktuális pénzügyi 
helyzetről. És itt előrebocsátom azt a — egy 
javaslat benyújtójánál szokatlan — dolgot, hogy 
ón ezzel az előterjesztett költségvetéssel jelenlegi 
formájában nem azonosítom magamat. Előterjesz
tem azért, mert azt tartom, hogy szükséges hogy 
megvittattassék, szükséges, hogy minden tétele 
alapos megbeszélésnek és diskussziónak tárgya 
legyen, és ettől a diskussziótól, ettől a kritikától 
várom azt, hogy olyan alakot öltsön, amelyben 
megfelel a mi adott, igen nehéz pénzügyi és gazda
sági helyzetünknek.

Halász Móric : Ez nagyon helyes.
Kállay Tibor pénzügy min ister: És épen azért, 

mert ezen az állásponton vagyok, nem óhajtok 
olyan természetű beszédet mondani, mint annak

idején hivatali elődeim. Nem azt akarom kiemelni 
a budgetből, ami megnyugtatóig, ami elaltatólag 
hathat az emberekre, hanem azokra a kérdésekre 
óhajtok rámutatni, amelyek uj megoldást igényel
nek, azokra a tételekre, amelyek a költségvetés
ből eliminálandók.

Azt hiszem, hogy ebben a tekintetben a ko
moly munkának most érkezett el a legfőbb ideje.

Akkor, amikor mintegy másfél évvel ezelőtt 
idejöttem és programmomat előterjesztettem, eb
ben a programúiban elsősorban azokra a kérdé
sekre voltam figyelemmel, amelyek abban az idő
ben aktuálisak voltak. Bevételekkel úgyszólván 
nem rendelkeztünk, adótörvényeink nagyon nehe
zen voltak végrehajthatók, adóügyi apparátusunk 
nem volt megszervezve. A másik oldalon valutánk 
óriási mozgásokat és kilengéseket mutatott fel- 
és lefelé, a hangulatoknak és a siberek kívánságá
nak megfelelően. De mutatkozott másrészről egy 
bizonyos fejlődés, egy bizonyos erő is a köz
gazdaságban, amelyet csupán azok nem láttak, 
akik csak akkor veszik észre az eseményeket és 
dolgokat, amikor azok már talán prezentáItatnak 
nekik. Az volt tehát a feladat, hogy megteremtsünk 
egy uj adórendszert, amely egyszeiü és végre
hajtható ■ hogy fokozzuk a bevételeket az adott 
közgazdasági helyzetnek megfelelően ; hogy meg
szervezzük azt az adóügyi apparátust, amely 
szükséges ahhoz, hogy erre lehessen aztán bazi- 
rozni akár ezt, akár azt a pénzügyi programmot; 
és szükség volt biztosítani egy bizonyos állandó
ságot a valutakurzus alakulásában, illetve leg
alább is azt, hogy a változások, kilengések ne csap
janak át szertelenségekbe, hanem lehetőleg eny- 
hittessenek és igy ne idézzenek elő máról-holnapra 
való megrázkódtatásokat. És figyelemmel kellett 
lenni arra is, hogy financiális téren erőszakos 
intézkedésekkel meg ne akadályozzuk azt az ipari 
fejlődést, amely kialakulóban volt, hanem hogy 
ellenkezőleg teret és módot nyújtsunk még olyan 
vállalatok megtelepülése számára is, amelyek más 
államokban esetleg nem tudták megtalálni a 
maguk további prosperálásának biztosítékait.

A  jelenlegi költségvetés egy bizonyos rész
ben beszámolóm is lehetne, legalább is ami a 
bevételek kérdésének alakulását illeti. Hogy 
tehát a bevételekről beszéljek, tisztelettel meg
jegyzem, hogy a forgalmi adók előirányzata 
ebben a költségvetésben 34 milliárd koronát 
tesz ki.

Ez a legnagyobb, legkiadősabb bevételünk. 
Ennek a múlt évhez képest való emelkedését 
elsősorban természetesen az árak alakulásában 
mutatkozott különbségek idézték elő, de másod
sorban, s azt hiszem, főleg az adminisztráció 
kiépitése. Erészben, elismerem, még sok a teendő 
és ez az adó fokozható normális és egyforma 
árviszonyok mellett is.

A  fogyasztási adók 10'8 milliárddal sze
repelnek a költségvetésben. Megjegyzem, hogy 
ami a fogyasztási adóink terén fennálló hely
zetet illeti, a megadóztatás mérve, az egyes
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cikkek megterheltetése, épen a közönség vásárló
képességének csökkenése folytán kevesebb, mint 
békében volt. Ha megnézzük az arányt aközött, 
hogy mi az illető cikkek ára és milyen adó
terhet viselnek a fogyasztási adó alá eső cikkek, 
azt látjuk, hogy a békebeli megterheltetéssel 
szemben, az adó szempontjából legfontosabb két 
fogyasztási cikkünknél, a cukornál és a szesz
nél, a megterheltetés az egyik esetben 8, a 
másik esetben pedig 9'2%-kal kisebb.

Ebből is látszik, milyen kevéssé lehet össze
hasonlításokat eszközölni a békebeli viszonyok
kal anélkül, hogy az ember egyszersmind az 
egész közgazdaság struktúráját és a fogyasztó
képességet is megfelelő módon tekintetbe venné. 
Itt van például a benzin. Tudjuk, hogy ez 
annyira megdrágult a békebeli viszonylatokhoz 
képest, hogy immár alig alkalmazható a mező- 
gazdaságban. Ez az áralakulás magyarázza, hogy 
az adóval való megterheltetése a könnyű benzin
nél az adó 23°/e-kal, a nehéz benzinnél pedig 
32%-kal kevesebb, mint békeidőben volt.

Ami már most az egyenesadókat illeti, rá 
kell mutatnom arra, hogy a földadó bevételei 
10 mdliárd koronával vannak előirányozva azon 
a számítási alapon, amelyen a befizetések az 
ősszel történtek. Az őszi befizetések alkalmával 
ugyanis ennek az előirányzott összegnek leg
nagyobb része már befolyt. Ami a házadót, tár
sulati adót és az egyéb egyenesadókat illeti, 
ebben a költségvetésben természetesen még kisebb 
összegek szerepelnek, hiszen ezeknek az adóknak 
végrehajtása most folyik, és ami különösen a 
házadót illeti, nem téveszthető szem elől, hogy 
a házbérek maximálása, az egészen alacsony ház
bérbevételek mellett jelentékeny adóbevételre, 
magas adókulcsok mellett is ezidőszerint számí
tani nem lehet.

Nyolc milliárdot vettem fel a jövedelem- 
adók bevételei fejében, tekintettel arra, hogy 
ezidőszerint már országszerte befejezettnek 
tekinthető az 1920. és 1921. évekre szóló adó
kivetés, mely egyszersmind irányadó lesz az 
1922. évi befizetésekre is. Az adófelszólamlási 
bizottságok március hónapban országszerte meg
kezdik működésüket és remélem, hogy sikerül 
olyan igazságos, egy forma és arányos megadóztatást 
biztositaniok, amely kiegyenlíti azokat az itt-ott 
előforduló bajokat es inkonzekvenciákat, amelyek 
a pénzügyigazgatóságok által eszközölt első ki
vetéseknél előfordultak. Ily módon remélem, 
hogy ezeknek a bevételeknek beszedésénél nem 
lesznek különösebb nehézségek, és hogy a költség- 
vetési év második felében ezek a jövedelmi adó
bevételek fogják biztosítani azt a kivételes jöve
delmet, amelyet az előző félesztendőben a föld
adó biztosított.

Ami mármost a dohányjövedéknek és a 
határvámoknak jövedelmét illeti, megjegyzem, 
hogy a dohányjövedék nettó 3’4 milliárddal, a 
vámjövedékek pedig 9'2 milliárddal vannak elő
irányozva, Ezek azok a bevételek, — amint mél-

tóztatnak tudni, — amelyek elsősorban biztosí
tékai Ausztriában a külföldi kölcsönöknek.

Békebeli viszonylatokkal itt is igen nehéz 
operálni és ha aranykoronára számítjuk át az 
összegeket, azt látjuk, hogy bevételeink ezekből 
a bevételi forrásokból csak 28 millió arany 
koronát, tehát lényegesen kevesebbet tesznek ki, 
mint amennyit fizettek, csonka Magyarországra 
átszámítva, béke idején, ügy látom azonban, 
hogy mind a két bevételnél megvan a fejlődési 
lehetőség, megvan különösen a dohányjövedék
nél, mert hiszen remélem, hogy különösen a leg
utóbbi beváltási árak . megállapítása folytán 
termelésünk jelentékenyen emelkedni fog. Meg kell 
jegyeznem továbbá, hogy a jelen költségvetésben 
még nem szerepel a dohányáraknak az a fel
emelése, amelyet január végén rendeltem el.

Ami pedig a vámbevételeket illeti, kétség
telen ugyan, hogy ezeknek legalább is az a 
része, mely a kiviteli illetékekből folyik be, 
csökkenést fog a jövőre mutatni. Ezzel szemben 
azonban normális közgazdasági viszonyok mellett 
kétségkívül emelkedni fognak a behozatali vám
illetékek és igy előrelátható, hogy csökkenés 
semmi esetre sem, sőt a gazdasági élet fejlődé
sével és erősödésével minden esetre emelkedés lesz.

Ebben a kapcsolatban említem még meg 
azt a bevételt, mely mutatkozik azoknak a 
földeknek hozadéka után, amelyek annak idején 
az ezerholdas birtokokból kihasittattak, és amelye
ket a földreform céljaira parcellázunk. Ezekből 
a földekből kereken 4'4 millió aranykoronát 
irányoztam elő.

Ha már most mindezeket a bevételeket, 
amelyek főbevételi forrásainknak hozamát képezik, 
összeszámítjuk, azt látjuk, hogy 80 milliárdos 
állami bevételünk van a pénzügyi tárcánál ezek
ből a főforrásokból, —  nettó számítva a jövedé
keket és a dohányt, — míg az elmúlt 1921/22. 
évi költségvetésben ugyanezeknek a bevételeknek 
előirányzata 11 '4 milliárd volt. Ez, mint jeleztem, 
a bevételeknél hétszeres emelkedést jelent.

A  többi, ami még a 103 milliárd korona 
és a 80 millió korona bevétel között mutatkozik, 
többnyire számadási, vagy pedig apróbb bevétel, 
megjegyezvén, hogy az előbbiekkel szemben meg
felelő kiadások is állanak.

Szeretik —  legalább ezt tapasztaltam min
den költségvetés után — úgy feltüntetni a dol
gokat, mintha azok a bevételek, amelyek vala
mely benyújtott költségvetésben szerepelnek, a 
közönség újabb megterheltetését jelentenék. 
Hangsúlyoznom kell, hogy erről legalább ebben 
a költségvetésben egyáltalán nincsen szó. Én 
képet akartam adni — hangsúlyozom — a mai 
szituációról. A  költségvetési előirányzat számai
ban és a költségvetésben általában nincsenek 
olyan intézkedések, amelyek, uj megterheltetést 
hárítanának a közönségre. Ép most kell majd 
megfontolni, a helyzet teljes ismerete alapján, 
azokat a teendőket és azokat a módokat, ame
lyek szerint a jövőben előrehaladni kívánunk, i
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Ha pedig ezt a jövőbeli teendőt nézem, 
úgy azt kell mondanom, hogy adórendszerünk 
nagyjában és egészében ki van építve és be van 
fejezve, ebben a tekintetben, nézetem szerint, 
rendszerbeli változtatások már nem kellenek. Itt 
még csak arról van szó, hogy befejezzük a pro
gramúi hátralevő részét, nevezetesen megalkos
suk azt a bizonyos jövedelmiadótörvényt, amely 
az adott viszonyokhoz és a valuta eltolódásához 
alakítja a jövedelmi adó kulcsának tételeit, és 
hogy gondoskodjunk a községi adóztatás helyes 
mederbe való tereléséről.

Ami az elsőt illeti, arra azok után, amit 
ebben a tekintetben már több Ízben megbeszél
tünk, nem kívánok bővebben kiterjeszkedni. 
Ami pedig a községi adóztatás rendezését illeti, 
megjegyzem, hogy a mai vagy a holnapi nap 
folyamán szétküldöm az érdekeltségeknek azt a 
törvényjavaslatot, amelyben ezzel a kérdéssel 
foglalkozom, ügy látom, hogy a községi ház
tartásnak, a községi adóztatásnak főleg az volt 
a baja, hogy túlságosan összekapcsolódott az ál
lami adóztatással, és a községiek úgyszólván függ
vényei voltak az állami adónak. Ennélfogva szer
telenségekbe és aránytalanságokba vitte a meg- 
terheltetést, még jobban kidomborítva a magas 
tételek által az állami adóztatás esetleges hibáit. 
Ezenkívül nem volt belevive az érdekeltség elve 
a községi adóztatásba, és nem volt megfelelő 
gondoskodás arról sem, hogy a községek bizo
nyos nagyobb érdeklődéssel, nagyobb ambícióval 
működjenek közre az állami bevételek biztosí
tásánál. Különösen hibája volt a községi gazdál
kodásnak és adóztatásnak^ nézetem szerint, az, 
hogy elhanyagolta a falut és nem biztosította 
annak megfelelő fejlődését. (Úgy van! a jobb
oldalon.)

Ami ennek a törvényjavaslatnak az alap- " 
elveit illeti, amelyet az érdekeltségek részére 
szétküldeni kívánok, azokat abban foglalhatom 
össze, hogy másodrendűvé akarom degradálni a 
pótadót, be akarom vinni az érdekeltség szerint 
való megadóztatást a községi háztartásba, uj 
jövedelmi forrásokat óhajtok adni a községek
nek és biztosítani kívánom azt, hogy nagyobb 
érdeklődéssel és nagyobb ambícióval működ
jenek közre az állami bevételek kimunkálásában. 
Meg akarom szüntetni azokat a szertelen
ségeket, amelyek a pótadók tekintetében mutat
koznak ; szükség esetén tehát országos, általános 
jellegű módon, vagyis a jövedelemadó pótléko
lásával is biztosítani óhajtom azt, hogy az el
térések ebben a tekintetben az egyes községek 
szerint ne legyenek olyan nagyon elütőek. Ami 
pedig speciálisan a kisközségeket illeti, itt a 
kérdés megoldását olyanképen tervezem, hogy a 
jegyzői, segédjegyzői és adóügyi jegyzői illet
ményeket oly részükben egyelőre, amint azok 
jelenleg az állam által fizettetnek, — már pedig 
ez képezi azoknak tulajdonképeni lényegét, —  
továbbra is és állandóan meg akarom tartani 
az állam terhére. Ezzel a községek felszabadul
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nak úgyszólván legjelentékenyebb kiadásuk alól 
és mindenesetre képesittetni fognak arra, hogy 
jövőre nagyobb mérvben munkálhassák köz
egészségügyi, szociális és egyéb, a nemzet érde
két szolgáló céljaikat.

Egyebekben, mint jeleztem, az egyenesadók 
íendszere tekintetében különös tennivalók nem 
várnak ránk.

Mindenesetre szükséges lesz azonban, hogy 
az illetékekkel behatóbban foglalkozzunk. Ille
tékbevételeink két milliárd koronában vannak 
előirányozva az idei költségvetésben, szemben 
az elmúlt esztendővel, amikor azok egy milliárd 
koronával szerepeltek. Látszik tehát, hogy az 
illetékeknél a valuta romlása, az élet megdrá
gulása még egyáltalában nincs megfelelően 
figyelembe véve. (Úgy van! jobb felöl.) Ezen
kívül ki kell építenünk és nívóra kell hoznunk 
mindazokat az apró bevételeket, amelyek az 
egyes ministeriumok tárcáiban szerepelnek, és 
gondoskodnunk kell arról, hogy mindenkor a 
nívón tartsuk, mindenkor az adott gazdasági és 
fogyasztási helyzethez alkalmazzuk fogyasztási 
adóink bevételeit. Ezenkívül pedig — és ez a 
legfontosabb, amit igen hangsúlyoznom kell — 
meg kell állapítanunk és következetesen keresz
tül kell vinnünk azt az elvet, hogy uj kiadáso
kat csak uj bevételi források esetében engedé
lyezünk és adunk meg. (Helyeslés jobbfelöl.) Ezt 
különösen hangsúlyoznom kell most, amikor 
egyrészt a tisztviselői kérdés áll újólag előtér
ben és amikor ismét szó van arról — nagyon 
helyesen — hogy a lakásokat felszabadítsuk, 
illetőleg legalább is egy lépést tegyünk a laká
sok felszabadítása tekintetében, ami azonban 
természetszerűleg lényeges kiadásokat is hárít 
az államra.

Hangsúlyoznom kell az említett elvet az 
adott helyzetben annál is inkább, mert azt 
látjuk, hogy a koronának az utóbbi időkben volt 
relatív stabilitása bizonyos olyan megnyugvást 
idézett elő a társadalomban, amelyben már 
sokan úgy gondolkoztak, hogy hiszen minden 
rendben van, most már újra. kezdhetünk ezen 
vagy azon a téren foganatosítani olyan intéz
kedéseket, megvalósítani olyan reformokat, ame
lyek ugyan még nem gazdaságosak az adott 
időben, de majd gazdaságosakká válhatnak 
később, hosszabb idő múlva. Ezek azonban 
nézetem szerint semmi esetre sem olyan célok, 
amelyeket adott pénzügyi helyzetünkben, adott 
eszközeinkkel ezidőszerint meg lehetne valósí
tani. Én tehát azt várom és azt kérem, hogy 
ezekkel a törekvésekkel, ezzel a közhangulattal 
szemben igyekezzünk bevinni a társadalomba, 
az emberekbe, egy más felfogást és más irányú 
törekvést. Nekünk tisztában kell lennünk az 
adott helyzettel, amelyet a trianoni szerződés 
és egy elvesztett háború készített számunkra; 
nekünk meg kell tanulnunk az élet mindenféle 
vonatkozásában lemondani, és meg kell tanul
nunk lemondani saját elhatározásunkból, .mert
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nagyon könnyen bekövetkezhet olyan idő, amikor 
azután már nem fog módunkban állani saját 
akaratunkból lemondani.

Nézetem szerint az egész társadalomba be 
kell vinnünk a takarékosság és a megtartóz
tatás kívánalmát és szellemét és arra kell 
igyekeznünk, hogy megteremtsük az alapokat, 
megteremtsük a megélési lehetőségeket egy jövő 
generáció számára, és nem elsősorban a magunk 
pillanatnyi törekvéseit, a magunk pillanatnyi 
céljait igyekezzünk ezek felett előtérbe helyezni. 
(Helyeslés.) Utó végre ebben a közgazdaságban 
sok értékes építőanyag van. Ebből a jövő alap
jait kell leraknunk és nem szobortalapzatokat 
készítenünk egyes, ma tettekkel tényező férfiak 
számára.

Ennél a megoldásnál elsősorban a parla
mentre számítok. Azt hiszem, a parlament az, 
amelyből ki kell indulnia ennek az uj gondol
kozásnak és ennek az uj szellemnek. (Ügy van! 
Úgy van! jobbfelöl.) A  parlamentnek kell 
ebben a tekintetben vezetnie és megadnia az 
utat, mert különben nagyon könnyen felmerül
het a kérdés, mint már Ausztriában felmerült, 
hogy külső biztosítékok segélyével is oldassák 
meg az, aminek okvetlenül meg kell oldódnia.

Le kell tehát faragnunk a kiadásokat — 
mint jeleztem —  és ebben a tekintetben 
elmennünk odáig, ameddig gazdaságosan és 
azoknak a céloknak szem előtt tartásával elmehe
tünk, amely célokat az államháztartás rendbe
hozása érdekében szükségeseknek tartunk.

Ami a kiadási részt illeti, mindenekelőtt 
tisztelettel rámutatok arra, bogy, mint már 
említettem, az álladii költségvetésben az adós
ságok szolgálata 25 milliárd koronával van elő
irányozva

Ez azonban csak részben fog felmerülni és 
kiadásra kerülni a folyó esztendőben; épen ezért, 
levontam belőle 14 milliárd koronát, úgy hogy 
a tényleg a végszámokban szereplő összeg már 
csak 11 milliárdot tesz ki.

Ami államadósságaink állagát, azt a terhet 
illeti, amellyel a jövőre számolnunk kell, ez 
teljes egészében, teljes számszerű precizitásában 
természetszerűleg ezidőszerint még nem áll előt
tünk, hissen az adósságok megosztása még folyik, 
ebben a tekintetben még több elrendezendő 
kérdés van.

Ha paritás szerint számítjuk az aranyra 
és a több valutára szóló adósságainkat, akkor 
az ezidőszerint rendelkezésünkre álló adatok 
alapul vételével azt mondhatjuk, hogy háború 
előtti adósságaink állaga 3'5 milliárd koronát 
tesz ki, a háború kezdetétől felvett adósságaink
nak az állaga pedig, ugyancsak igy paritás sze
rint számítva az idegen pénzre szóló kötelezett
séget, 61'2 milliárd koronát tesz ki. Ha tehát 
összeadjuk ezt a kettőt, akkor egy 64'7 milliár
dos megterheltetési szám áll elő.

Ez a szám azonban mindenre inkább alkal
mas, mint arra, hogy államadósságaink tényleges

terhéről felvilágosítást nyújtson. Hogy ebben a 
tekintetben közelebbről lássuk a helyzetet, egy 
adott valutakurzus alapján kell átszámítani az 
említett összegben szereplő érmeparitásos össze
get. Ha ezt tesszük, akkor úgy látjuk, hogy 
mintegy 50 milliárd koronát tesz ki január 
31-iki átlaggal, tehát a jelen költségvetésben 
lerögzítettnél valamivel későbbi állaggal beszélve 
a dologról,, — függő adósságaink szükséglete. 
Ebben a jegycirkuláció, illetve a szovjetjegyek, a 
postatakarékpénztári jegyek, a régi időben az 
osztrák-magyar banktól és most a jegyintézettől 
felvett adósságoknak szükséglete benne szerepel 
összesen mintegy 40 milliárd koronával, mig a 
többletet az egyéb természetű függő adósságok 
teszik ki. Ezen az 50 milliárdos függő adósságon 
felül mintegy 10 milliárdot tesz ki a hadiköl- 
csönöknek tökeálladéka s mintegy 20 milliárdot 
tesz ki —  23 centime-mal átszámítva —  az az 
összeg, amely a különböző külföldön fennálló 
adósságokból származik. Ezek az adósságok — 
hiszen a háború befejezése óta csakis egy liszt- 
kölcsön céljából és hadifogoly hazaszállítás cél
jából vettünk fel kevésbé jelentékeny kölcsönö
ket — legnagyobb részükben azoknak a hátra
lékoknak tőkésítéséből alakulnak, amelyek fel
szaporodtak államadósságaink után Franciaor
szágban s amelyre nézve sikerült ideiglenes 
funding-ot létesíteni.

A  háború előtti államadósságoknak a terhe, 
ha azokat, illetve az abban szereplő aranyra és 
négy valutára szóló kölcsönöket mai korona
értékre átszámítjuk, nagyban és egészben mint
egy 400 milliárd koronát képvisel.

Ezekhez az adóssági tételekhez, amelyeket 
említeni bátorkodtam, hozzájárul azután az ál
lamnak az a terhe, amely a békeszerződés végre
hajtásából kifolyólag áll fenn a háború alatt 
felszaporodott különböző hátralékokból. A  leg
közelebbi időben lesz szerencsém előterjeszteni 
azt a törvényjavaslatot, amely a clearing-eljárást 
van hivatva szabályozni azokkal az államokkal, 
amelyek a békeszerződés alapján ezt az eljárást 
választották. Angliáról, Franciaországról, Bel
giumról és Görögországról van szó és amint a 
törvényjavaslathoz bemellékelendő kimutatásból 
majd látni méltóztatnak, ezeknek a tartozások
nak a terhe átszámítva mintegy 170 milliárd 
koronát tesz ki. Ez az az összeg, amely a béke- 
szerződés értelmében az ott megállapított rövid 
határidőkben lenne állami szavatosság mellett 
visszafizetendő. Kétségtelen, hogy ezeknek az 
összegeknek egy része eliminálódik az időköz
ben való barátságos megegyezések utján. Kétség
telen az is, hogy maga az államadósságoknak 
említett franciaországi rendezése jelentékenyen 
apaszthatja ezt az összeget. Mindazonáltal még 
igen nagy megterheltetés marad, ami semmi 
esetre sem tévesztendő szem elől akkor, amikor 
a jövő képét akarjuk megvázolni és azokat az 
intézkedéseket megbeszélni, amelyek ennek a 
jövőnek biztosítása szempontjából szükségesek.
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A  másik igen jelentékeny tétel, amely 
állami költségvetésünkben szerepel, a természet
beni ellátások szükséglete. Ezeknek a költsége 
a lisztellátás költségével együtt összesen 24 
milliárd koronával van előirányozva. 2'2 mil
liárd koronával szerepel ebben a lisztellátás 
szükséglete, megjegyezvén, bogy ebbe nincs bele
számítva az államnak az a baszna, amelyet elér 
egyrészt a vámhatáron átszállított lisztnél kivi
teli illetékekből, másrészt pedig a vámgaboná
ból, az úgynevezett őrlési adóból. Kétségtelen, 
hogy az a megterheltetés, amely ilyen módon 
ebből a lisztellátásból az állami költségvetésre 
hárul, olyan nagy, hogy az továbbra ilyen mérv
ben nézetem szerint fenn nem tartható. (TJgy 
van! a jobboldalon.) Ebben a tekintetben meg
kezdtük a leépítést, megtettük az első lépést 
már az elmúlt esztendőben, amikor elimináltuk 
a lisztellátásból az ipari munkásságot és elimi- 
náltank más elemeket is. Sajnos, még igen széles 
kategóriái maradtak meg azoknak, akik igény- 
jogosultak ennél az akciónál, és úgy látom, hogy 
ebben a tekintetben a jövőre nézve csak úgy 
teremthetünk rendet, ha határozott szabályt 
állítva fel, kirekesztünk a természetbeni ellátás
ból mindenkit, kivéve a tisztviselőket és rokkan
takat, akikre nézve azl hiszem, ezt még egy 
ideig fenn kell tartani.

Megjegyzem, hogy erre az eliminálásra, az 
igényjogosultak körének nagyon messzemenő 
restringálására, elengedhetetlenül szükség van, 
annál is inkább, mert hiszen ezidőszerint kény
telenek vagyunk vásárlás utján fedezni gabona
szükségletünknek legnagyobb részét, ez pedig 
semmi esetre sincs épületes hatással a gabona 
áralakulására. De eliminálni kell az említett 
kategóriákat azért is, mert az a forgótőke
szükséglet, amit ezek a bevásárlások igényelnek, 
messze meghaladja azt az összeget, amelyet 
tényleges ráfizetésképen az akcióra fordítunk és 
mert adott helyzetünkben, amikor minden szük
ségletünkkel és minden fedezetlen kiadásunkkal 
a jegyintézethez kell fordulnunk, ez az állam- 
háztartásnak túlságos megterheltetését jelenti. 
Azt hiszem tehát, hogy amellett, hogy restrin- 
gálnunk kell az ellátatlanok számát, minden
esetre gondoskodnunk kell a jövőre nézve arról 
is, hogy ennek az ellátásnak, a szükséges gabona 
biztosításának valami olyan uj rendjét teremt
sük meg, amely nem fog ilyen nagy forgótőke
szükséglettel járni és nem idéz elő ilyen, habár 
részben átmeneti, de mindenesetre igen súlyos 
terheket.

Ami az egyéb természetbeni ellátások szük
ségletét illeti, megjegyzem, hogy ez csak a 
tisztviselőkre szorítkozik. A  tisztviselőséget 
illetőleg —  sajnos — ezidőszerint ez még fen- 
tartandó, ama ragaszkodás folytán, amellyel 
az egész tisztviselői kar az ellátásnak ehhez a 
neméhez ragaszkodik, és fentartandő azért is, 
mert hiszen ez biztosit bizonyos stabilitást az 
életstandardjukban; valami olyan illetményt

képez, amellyel mindenkor teljes értékben ren
delkeznek a meghatározott szükséglet kielégíté
sének céljára. Mindazonáltal azt hiszem, hogy 
ebben a tekintetben is helye van bizonyos 
leépítésnek. Ilyent a magam részéről is kezde
ményeztem s ezt folytatom is már a minister- 
ségem kezdete óta. Akkor, amikor jöttem,
765.000 volt azoknak az igényjogosult főknek 
száma, akiknek részére jegyeket kellett kiadni. 
Ma már ez a szám alig haladja meg a 700.000-ret.

Ami különben az egész szükségletnek ala
kulását illeti, azt hiszem, hogy oly fontos kér
désről van szó, hogy talán nem árt, ha néhány 
szám keretében a részletekkel is foglalkozunk. 
(Halljuk! Halljuk!) Méltóztassanak tehát 
megengedni, hogy előtárjam az egész helyzetnek 
az alakulását. (Halljuk! Halljuk!)

280.000 fő az, — részint tényleges alkal
mazott, részint nyugdíjas, özvegy és árva, — 
akik az ellátás tekintetében szóba kerülhetnek. 
Ebből 10.000 elesik állásánál, alkalmazásánál, 
illetőleg az illetményeinél fogva, mint termé
szetbeni ellátásra nem jogosult. 10.000 elesik a 
nyugdíjasok közül azért, mert ama rendelet foly
tán, amellyel az ellátott nyugdíjasoknak termé
szetbeni ellátásra való igényét korlátoztuk, 
ilyen számú nyugdíjas ellátására a jövőben nincs 
szükség. Marad tehát 260.000 igényjogosult. Ez 
a 260.000 igényjogosult a családtagokkal együtt 
összesen 747.000 főt tesz ki. Ebből a 747.000 
főből 47.000 olyan, aki készpénzben kapja a 
természetbeni ellátásnak megfelelő összeget. 
Marad tehát mintegy 700.000 olyan egyén, aki
nek szükségletéről ily módon kell gondoskodni. 
Megjegyzem, hogy ebben á tekintetben —  re
mélem —  még lejjebb mehetünk, azoknak az 
intézkedéseknek hatásaként, amelyek már folya
matban vannak, de amelyekről precíz adatokat 
ezidőszerint még nem szolgáltathatok.

Már régebben kiadtuk a rendelkezést arra 
nézve, hogy az egy háztartásban lévő és a családi 
pótlékról szóló törvény 9. §-a alapján ellátásban 
részesülőknek a száma korlátoztassék, értve itt 
különösen az apósokat, anyósokat, akik egy 
bizonyos időben igen nagy számmal kezdtek 
szerepelni az alkalmazotti háztartásokban. Azt 
hiszem, hogy a felére az ily címen adott igé
nyeknek le lehet menni. Azt hiszem továbbá, 
hogy az eddigi címen adott igények megszorí
tására nézve még egyéb intézkedéseket is lehet 
tenni, különösen a családi pótlék korhatárának 
helyes megállapítása mellett, azután a cselédek 
címén adott ellátásoknak kikapcsolásával.

Megjegyzem itt, hogy abban a számban, 
amelyet említeni bátor voltam, a főváros és a 
nagyobb városok ellátatlanainak száma — az 
alkalmazottakat és hozzátartozóikat értem — 
52.600 fővel szerepel. Ez összesen 1'7 milliárd
nyi kiadást jelent. A községi háztartási tör
vénnyel kontemplált rendezés egyik főcélja épen 
az lesz, hogy ezeket a községi és városi alkal
mazottakat újból visszahárítsuk a községeknek
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és Tárosoknak terhére, megfelelő módot adván 
nekik arra, hogy ezekről a szükségletekről ma
guk gondoskodjanak. Azt hiszem, lehetetlen az 
államnak továbbra is fedeznie az autonómia 
ezen kiadásait, lehetetlen az állam szempontjá
ból s a mi háztartási helyzetünk szempontjából 
olyan szisztémát fentartani, amely békében sem 
volt meg, s amelynek költségeit azokban az 
időkben sem tudtuk volna fedezni.

Amikor tehát jelzem, hogy a községi ház
tartási törvényben abból indulok ki, hogy a 
falvaknak, a kis községeknek jobban lehetővé 
tegyem speciális érdekeik gondozását és elveszem 
tőlük a jegyzőtartásnak terhét, amiben azután 
még egyéb szempontok is játszanak szerepet, 
t. i. hogy közelebb óhajtom hozni a jegyzőket 
az államhoz és általában a pénzügyi igazga
táshoz — úgy viszont a városokat illetőleg fel
tétlenül ragaszkodnom kell ahhoz, hogy a szóban- 
forgó, az autonómiát illető kiadások végre a 
községek és városok háztartására visszabárit- 
tassanak.

A  természetbeni ellátásnak kérdése egyik 
legfontosabb része az egész tisztviselői problé
mának és igy helyénvaló, hogy a kérdésnek 
egész komplexumáról itt még pár szót szóljak. 
(Halljuk! Halljuk!)

A  tisztviselőknek és egyéb alkalmazottak
nak — ideértve minden ideiglenes vagy állandó 
alkalmazottat is — a létszáma e költségvetés 
szerint 203.000 főt tesz ki. Ebből körülbelül
55.000 — ha jól emlékszem —  a tisztviselő, 
szóval a magasabb kvalifikációju alkalmazott. 
A  többi azután altisztekre, díjnokokra, kezelőkre, 
szolgákra, munkásokra oszlik meg.

Méltóztatnak emlékezni rá, hogy az. elmúlt 
esztendőben két törvényt is alkottunk abból a 
célból, hogy apasszuk a tisztviselők létszámát. 
E törvényes intézkedések alapján körülbelül 
11— 12.000 ember volt az, aki az állami szol
gálatból kivált. Később azonban ezeknek egy 
részét épen azért, mert a szelekció nem volt 
mindenütt megfelelő, vissza kellett venni. Egyes 
hivatalokban és ágazatokban olyan munkálatok 
mutatkoztak, amelyekre ily alkalmazottak újból 
alkalmazásra kerültek, úgy hogy végeredmény
ben azt mondhatom, hogy a redukció 9— 10.000 
főnél többet nem tett ki. Ez semmiesetre sem 
az a szám, amellyel a jövőre nézve megeléged
hetnénk. (Úgy van ! a jobboldalon.) Azt hiszem, 
hogy ebben a tekintetben lényegesen tovább 
kell mennünk, annál is inkább, mert ha a mai 
helyzetet, a mai budget-számokat nézem, azt 
látom, hogy mindenütt van ugyan bizonyos 
apadás az alkalmazottak létszámában, végered
ményben azonban az által, hogy igen sok ideig
lenes alkalmazott is szerepel a költségvetésben, 
ez csak mintegy 5600 főnyi mínuszt tesz ki.

Ami mármost az egyéb részben való teen
dőket illeti, megjegyzem, hogy most, amikor az 
adminisztrációnak teendői a legtöbb vonatko
zásban nagyobbak, mint békeidőben voltak, és

ÉBTBMTŐ- . ................ ...... ...

akkor, amikor vannak bransok, amelyeket ille
tőleg apasztás alig vehető elő, — értem külö
nösen a közbiztonság céljaira szolgáló szerveket
— más eszközökkel is kell gondoskodnunk arról, 
hogy a köztisztviselői illetmények terhét vala
hogyan elviselhetőbbé tegyük. Ebben a tekintet
ben részemről arra gondolok, jiogy korlátolni 
kellene a magasabb kvalifikációju —  hogy egy 
szóval nevezzem őket —  a fogalmazási alkal
mazottaknak számát azért, hogy azok, akik 
azután megmaradnak, felelősségteljesebb és ko
moly munkát tudjanak végezni, hogy ne végez
tessenek el olyan lappáliák — hogy igy fejezzem 
ki magamat — ilyen kvalifikált tisztviselőkkel, 
mint amilyenekre ,igen sok hivatalban most 
alkalmazzák őket. Én azt hiszem, ebben a tekin
tetben határozott és félre nem érthető intézke
désekre lesz szükség s meg kell vonni azt a 
határt, ameddig elmehetünk ilyen kvalifikált 
emberek alkalmazása tekintetében, úgy hogy a 
jövőben igen hosszú időn keresztül egyáltalán 
ne lehessen ezt a számot többé szaporítani. 
(Helyeslés a Ház minden oldalán.)

Meg vagyok győződve arról, hogy ezzel a 
létszámmal, amellyel ezidőszerint rendelkezünk, 
ezzel a kvalifikált tömeggel, amely ezidőszerint 
a mi adminisztrációnk szolgálatában áll, nem 
egy ilyen kis országnak, de egy nagy világ- 
birodalomnak az adminisztrációját is el lehetne 
látni, (Igaz! Úgy van ! a Ház minden oldalán.)
—  abban az esetben, ha nagyobb felelőssége és 
nagyobb intézkedési hatásköre volna az egyes 
embereknek, tehát nem lennének kénytelenek 
mindig csak mások utasításának a végrehajtá
sára és sok, egészen jelentéktelen, az ő kvalifi
kációjukhoz igazán nem illő munkák elvégzé-i 
sére szorítkozni. (Igaz! Úgy van!) Azt hi
szem, hogy ezenkívül még igen sok olyan intéz
ményünk, hivatalunk is van ebben a mai Magyar- 
országban, amely eltörölhető, illetőleg' megszün
tethető volna anélkül, hogy hiányát éreznők. 
(Igaz! Úgy van!)

Rupert Rezső: Miért nem csinálták meg 
eddig ? Főudvarnagyi bíróság!

Kiss Menyhért: Kilenc ministerium elég 
volt a régi Magyarországnak!

Kállay Tibor pénzügyminister: Én ebben a 
tekintetben épen csak azokra a likvidáló hiva
talokra óhajtok rámutatni, amelyek a dolgok
nak természete és rendes menete szerint is a 
legrövidebb időn belül teljes megszűnésre ke
rülnek. Nem akarom a többieket névszerint 
megnevezni, azt hiszem, felesleges, hiszen ki- 
orditanak az ilyen tételek a költségvetésből.

Ami már most még a tisztviselői probléma 
kérdését a továbbiakban illeti, azt hiszem, hogy 
szükséges lesz megszüntetni, illetve átváltoztatni 
azokat a státusokat, amelyek ezidőszerint van
nak, mert hiszen azt látjuk, hogy a jelen szisz
téma csak ok, csak lehetőség arra, hogy foly
tonos nyugtalanság, folytonos izgalom legyeti a 
tisztviselőségben abból kifolyólag, hogy egymás
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előmeneteli viszonyai, egymásnak az előmeneteli 
lehetőségei mérlegelhetnek, és igyekszik min
denki a másik ágazatban levő előnyöket bizto
sítani. Azt hiszem tehát, ebben a tekintetben 
változást és valami más helyzetet kell előidézni, 
mert hiszen fenn nem tartható állapot az, hogy 
immár mindenei ebben az országban miniszteri 
tanácsos akarjon lenni. (Igaz! TJgy van! a 
Ház minden oldalán.) Azonkívül egyszerűsíteni 
kell az illetményeket is, össze kell vonni őket 
olyan összegekre —  amint már többször emlí
tettem — amelyek tizenkettővel, illetve négy
gyei megfelelően oszthatók. Ebben a tekintet
ben már tettünk egy lépést a külügyminister 
úrral a legutóbbi időben, amikor a külügyi 
alkalmazottak illetményét ilyen egységes séma 
szerint állapítottuk meg.

Gaal Gaston: 40 millió a párisi követ 
fizetése!

Kállay Tibor pénzíigyminister: Meg kell em
lékeznem a tisztviselői kérdésről szólva a nyug
díjasok szükségletéről is, akiknek a szükséglete, 
a természetbeni ellátás költségeit ide nem szá
mítva, 2’3 milliárd koronával van felvéve. Azt 
hiszem, hogy ebben a tekintetben még szintén 
van tennivaló a jövőre nézve, különösen annak 
folytán, hogy teljes erőben lévő emberek nagy 
száma hagyta el az államot, akiket nekünk eb
ben az igen nehéz és sivár pénzügyi helyzetünk
ben alig lehet olyan hosszú időn keresztül ál
landóan a többiekkel hasonló ellátásban része
síteni, ha az ő megélhetésüket a társadalomban, 
az életben egyébként is biztosítva látjuk.

Ami már most a költségvetés további téte
leit illeti, rá kell mutatnom a békeszerződés 
végrehajtásából folyó költségekre. Ezeknek az 
előirányzata 5'8 milliárd. Ebben szerepelnek 
azoknak a különböző bizottságoknak költségei, 
amelyek nálunk működnek, továbbá a válasz
tott bíróságok költségei, és ebbe van összefog
lalva az a kiadás, amelyeket a jugoszlávok ré
szére teljesítendő szénszállításból és azután az 
állatszállításokból kifolyólag kell fizetni. Külö
nösen az utóbbiak olyan jelentékeny megterhe
léssel járó tételét képezik az állami budgetnek, 
amely mellett szintén meg kell állanom akkor, 
amikor apasztásról és redukcióról beszélünk.

Rá kell mutatnom e helyről is, — amint 
már írásban is megtettem illetékes helyen — 
arra, hogy különösen az állatszállításoknál fel
merülő az a szükséglet, amelyet az adott pro
gramúi reánk diktál, alig lesz a megállapított 
határidőben kielégíthető. Azért nem, mert hi
szen olyan pénzügyi nehézségekkel küzdünk 
ezeknek a szükségleteknek előteremtésénél, 
amelyek egészen megronthatják helyzetünket, —  
lévén állandóan a bankóprésre utalva akkor, 
amikor a fedezetet biztosítani akarjuk. —  To
vábbá azért sem, mert hiszen mindenki előtt 
ismeretesek azok a nehézségek, amelyekkel a 
külföldi fizetési eszközök biztosítása tekinteté
ben küzdünk. Nekünk tehát mindent meg kell

tenni —  és az adott helyzetben még inkább, 
mint máskor — annak biztosítására, hogy kellő 
mennyiségben úgy álljanak rendelkezésünkre 
ilyen külföldi fizetési eszközök, hogy azoknak a 
zavaroknak, amelyek ezidőszerint jelentkeznek, 
legalább is hosszú időn át állandóan ne lehes
sünk kitéve. A  nehéz és remélhetőleg átmeneti 
állapotot meg kell szüntetnünk és fel kell ven
nünk ebben a devizaközpontnál az ellátás ren
des menetének zavartalanságát.

Ehhez azonban szükséges az, hogy az ex
portot fokozzuk (Helyeslés jobbfelől.) és ez utón 
igyekezzünk a külföldi fizetési eszközöket meg
szerezni. Az export szempontjából pedig első
sorban a mezőgazdaság terményei, különösen 
pedig az állatállomány áll ezidőszerint rendel
kezésünkre, amelyet a gazdák nem tarthatnak 
el s kénytelenek piacra hozni azért, mert ked
vezőtlen takarmánytermés folytán nincsenek 
abban a helyzetben, hogy azt állandóan maguk
nál tartsák. Tehát épen nem a gazdagságunk, 
hanem a szegénységünk folytán van felesleg 
állatokban, (Igaz! Úgy van!) amelyeknek ki 
kell menniök, —  de idegen valuta ellenében 
azért, hogy ezzel a fizetéseinket épen a külföldi 
hitelezők részére biztosíthassuk. Azonban úgy 
látom, hogy igen nagy részét kötnék le ezeknek 
az így exportálható állatoknak a reparációs 
szolgáltatások és ezért mindenesetre azt kell 
kérnünk és oda kell hatnunk, hogy ezek a szol
gáltatások legalább is megfelelően kitolassanak. 
(Helyeslés jobbfelől.)

Ami már most az egyes tárcák költség- 
vetését és a költségvetés egyéb tételeinek az 
alakulását illeti, ezeken igazán csak átfutni 
óhajtok.

A  kisebb tárcák költségei összesen négy 
milliárd koronával vannak felvéve. Ebből a négy 
milliárdból 0 8 milliárd szolgál a budapesti dunai 
kikötő építésére. Ez azonban nem a teljes összeg. 
Ahhoz hozzá fognak járulni azok az összegek is, 
amelyeket beszerzőnk a Franciaországban e célra 
kibocsátandó kölcsön révén. A  legutóbbi időben 
volt épen alkalmunk tárgyalni azokkal az urak
kal, akik a kikötő építésében közreműködni óhaj
tanak velünk és részemről nagy megnyugvással 
vettem értesítést arról a készségükről, hogy a 
szükséges, mintegy 15 milliárd francia franknyi 
összeget* Franciaországban ezidőszerint plaszi- 
rozni hajlandók. Kisebb összegről van ugyan 
szó és egy speciális cél szolgálatában, de minden
esetre biztató jelt látok benne, hogy sikerül ez
időszerint Magyarországnak, nem direkt az állam
nak, de egy ilyen államilag támogatott vállala
tának, a francia piacon kölcsönt elhelyezni. A  
kölcsön feltételei természetszerűleg nem köny- 
nyüek, ebben a tekintetben mindenesetre még 
tárgyalásokra lesz szükség, de viszont be kell 
látnunk, hogy a mai viszonyok között, a mai 
igen nehéz helyzetben, olyan feltételű kölcsönö
ket, mint a békeidőben nem kaphatunk.

A  kisebb tárcák költségében ’a másik lég-
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jelentékenyebb tétel a külügyministerium elő
irányzata, amely az 1'5 milliárdos bevétel 
levonása után nettó 1.2 milliárd kiadást mutat.

A  belügyi tárca költségvetése 9‘8 milliárdot 
tesz ki és itt az összegeket főleg a rendészeti 
szervek költségei indokolják és magyarázzák. 
Megemlítést érdemel itt az a munkavédelmi 
szervezet, amely most először szerepel a költ
ségvetésben.

A  kereskedelmi tárca kiadásai 1'6 milliárdot 
tesznek ki, nettóban pedig egy milliárdra rúg
nak. A  kereskedelmi tárcánál elsősorban az 
utügy fejlesztése igényel nagyobb összegeket — 
ez 847 millió koronában van felvéve. (Helyeslés) 
azonkívül az ipari és kereskedelmi szakoktatás 
szükséglete, amely oktatást fejleszteni óhajtunk, 
és két uj iskola felállítását vettük tervbe. 
Szerepelnek ,azután itt a Szénkormánybiztosság, 
Országos Arvizsgálóbizöttság, kiviteli iroda, 
szóval mindazon szervezetek xés intézmények, 
amelyeket előirányoztunk azért, hogy minél 
bővebb, minél alaposabb vitára nyújtsunk alkal
mat az összes ma aktuális kérdések tekintetében. 
A  földmivelésügyi tárca összes kiadásai 3'2 
milliárdot tesznek ki, nettóban pedig 2'6 milliárd 
koronára rúgnak. Ezeket a kiadásokat elsősor
ban a vízügyi munkálatok költségei, azután a 
kiéérleti ügy költségei indokolják.

Jelentékenyebb összegek fordittatnak a me
zőgazdasági szakoktatásra, (Helyeslés jobbfelöl.) 
és jelentékeny össszeget igényel a lótenyésztés 
szükséglete, amit nem hagyhatok említés nélkül 
azért, mert azt hiszem, hogy a lótenyésztési 
kiadások kérdése abhan az esetben, ha nem 
olyan sokféle hatóság részéről és nem olyan 
sokféle irányú intézkedés folyna egybe, valószí
nűleg gazdaságosabban volna megoldható.

Ami a földmivelésügyi tárcát illeti, még rá 
kell mutatnom arra, hogy itt is, épugy, mint 
az Országos Földbirtokrendező Biróságnáh és 
az igazságügyi tárcánál, szerepelnek a földbir
tokrendezés költségei. Ezek a költségek abban 
az összegben vannak előirányozva, amely egy 
megfelelő adminisztráció céljaira szükséges, és 
kiemelni óhajtom, hogy nem akkor csinálunk jó 
földreformot, ha azt drágán adminisztráljuk, 
hanem akkor, ha olyan adminisztrációval me
gyünk bele, amely át van hatva attól, hogy 
tényleg megvalósítsa azokat a feladatokat, ame
lyeket maga elé tűzött és erre nézve, azt hiszem, 
biztosíték a földmivelésügyi minister ur személye. 
(TJgy van! TJgy van! a jobboldalon.)

Kiss Menyhért: Tessék jól honorálni a bí
rókat !

Kállay Tibor pénzügyminister: Ami a többi 
tárcák előirányzatát illeti, az igazügyminis- 
terium költségei 31 milliárd koronával szere
pelnek, amelyben benfoglaltatnak a bűnvádi 
eljárási, a rabtartási költségek, a személyzet 
részére való ruhabeszerzés költségei és azok az 
összegek, amelyek szükségesek a különböző 
gazdaságokban, melyeket fentartunk, és bizonyos

mérvben fejleszteni is óhajtunk azért, hogy ez
zel egyszerűbbé és olcsóbbá tegyük a letartóz- 
tatási és törvénykezési intézmények fentartását.

Ha a jövedékek kiadásaitól eltekintünk, 
10'8 milliárdot tesz ki a pénzügyi tárca elő
irányzata, amelyben szerepel a vámőrség, az 
államnyomda szükséglete és az egész adóügyi 
apparátus költsége. Itt is ki kell térnem egy 
tételre, nevezetesen a Délivasut kiadására, 
amely a pénzügyi tárcában van előirányozva és 
amely igen jelentékeny ráfizetési tétel. Ennek a 
vasútnak a jelenlegi helyzete azért, mert Jugo
szláviával még nincs meg a megfelelő forgal
munk és kereskedésünk, állandóan deficites és 
az állami ráfizetés a jövőre nézve nem hogy 
csökkenne, hanem ellenkezőleg emelkedni fog 
annak folytán, hogy most folytatjuk azokat a 
tárgyalásokat, amelyek biztosítani lesznek 
hivatva a külföldi hitelezők részére a Déli 
Vasút létesítésével kapcsolatban felvett kölcsö
nök szolgálatát.

Még most a beruházások tételét óhajtom 
megemlíteni, amely az összes tárcáknál az ad
minisztráció céljait szolgáló építkezésekre kere
ken 6‘4 milliárdot tesz ki, szemben az előző 
évi költségvetésben szereplő 0‘4 milliárdnyi 
tétellel.

Ami az üzemek kiadási előirányzatát, ille
tőleg egész gestióját illeti, már rámutattam 
arra, hogy az üzemek 75 milliárd kiadással 
dolgoznak, Ezzel szemben áll 49'8 milliárd be
vétel, Vagyis az üzemeknél 25 milliárdnál nagyobb 
deficit mutatkozik. Ez a deficit elsősorban és 
főképen az államvasutak gestiójának az ered
ménye, mert az államvasutak költségvetése 267 
milliárddal zárul. Itt azonban figyelembe kell 
venni azt, hogy az államvasutak beruházásokra 
16 milliárdot irányoztak elő és figyelembe kell 
venni azt is, hogy a szállítási adókból eredő 
bevétel, amely 10 milliárdot tesz ki, nem itt, 
hanem a pénzügyi tárca költségvetésében van 
előirányozva. Ha ezeket a tételeket figyelembe
veszem, azt kell mondanom, hogy az államvasu
tak rendes költségvetése hiány nélkül zárul és 
csak a beruházási rész az, amely uj pénzeszkö
zök rendelkezésére bocsátását igényli. Ez az 
államvasuti költségvetés képe: Ezt a képet
azonban meg kell néznünk gyakorlati alakulásá
ban is és ebben a tekintetben a helyzet —  erre 
rá kell mutatnom — az elmúlt félesztendőben 
egyáltalában nem volt kedvező. Nem volt ked
vező azért, mert annak ellenére, hogy beruhá
zások nagyobb mérvben épen a rendelkezésre 
álló pénz liiánya folytán nem voltak foganato
síthatók, azok az ellátmányok, amelyek direkt 
vagy indirekt voltak a vasút részére rendel
kezésre bocsátandók, többet tettek ki az elő
irányzat szerint számított összegnél.

Ez természetesen még nem végleges adat. 
Sohasem lehet egy félesztendőt a másik fél
esztendőtől teljesen elszakítva megbírálni, ha az 
évi eredményeket akarjuk tisztán látni. Azon-
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bán rá kell mutatnom erre a jelenségre azért, 
mert azt hiszem, hogy itt úgy, mint általában 
összes üzemeink gazdálkodása tekintetében szük
ség van arra, hogy a jelen helyzettel valamivel 
jobban számoló és eredményesebb, nagyobb pénz
ügyi hasznot produkáló gesztió hiztosittassék. 
(Helyeslés jobbfelöl.)

E részben reá kell mutatnom a mezőgazda- 
sági birtokok és a selyemtenyésztés eredményeire 
is, amelyek a jövedelmezőség szempontjából 
nézetem szerint szintén nem teljesen kielégitőek.

A  posta bevételei aránylag nagyok. Ez az 
intézmény 1'6 milliárd nettó bevételt produkál. 
Kétségkívül befolyással van a bevétel ily magas
ságára az a körülmény is, hogy —  amint mél- 
tóztatnak tudni és egyesek több Ízben kifogá
solták is —  az állami levelezések után is meg
fizettetik a portó. A  magam részéről azonban 
ezt szükségesnek tartom az üzemi eredmények 
helyes kimutatása érdekében azért, mert csak 
igy látjuk annak működését és jelentőségét és 
csak igy tudjuk azt megfeleloképen összehason
lítani a privát üzemekkel.

A  postatakarékpénztár költségvetése szin
tén mutat bizonyos deficitet, ennek azonban 
nincs különösebb jelentősége, mert a deficit a 
kamatoknak — a Pénzintézeti Központ által 
fizetett kamatokat értem — felemelése által 
bármikor eliminálható lenne. Azonban azt hiszem, 
hogy ebben a tekintetben nem kellett a költség- 
vetésben intézkedéseket tennünk azért, mert a 
postatakarékpénztár, legalább is annak mai 
alakjában, oly intézmény, amely ugyan teljesen 
indokolt volt a régi monarchia idejében a közös 
bank mellett, jelenleg azonban, amikor Pénz
intézeti Központ és Jegyintézet működik, min
denesetre már oly intézmény, amely nem szol
gálhat többé arra, hogy a pénzpolitikában, a 
hitelpolitikában szerepet játszhassék. Ennélfogva 
szükséges lesz, hogy ezt az intézményt jelenlegi 
sztrukturájában megváltoztassuk és bizonyos 
kapcsolatba hozzuk egyrészt a Pénzintézeti 
Központtal, másrészt pedig a postával, ahogy 
ez különben —  az utóbbi vonatkozást illetően —  
más államokban is megvan.

Legyen szabad egy kis szünetet kérnem.
Elnök: Az ülést öt percre felfüggesztem.

(Szünet után.)

Elnök: Az ülést újból megnyitom.
A  pénzügyminister urat illeti a szó. (Hall- 

julc! Halljuk!)
Kállay Tibor pénzügyminister: T. Nemzet- 

gyűlés! Nem emlékeztem meg még a népjóléti 
tárcának költségvetéséről, amely 6 3 milliárd 
kiadást tüntet fel s amelyben elsősorban a kór
házi és közegészségügyi szükségletek, azután a 
rokkantügy szükséglete van belefoglalva; —  azon
kívül annak az akciónak a költségei, amelyet a 
télen folytatunk, különösen a főváros ínséges 
lakossága érdekében. Erről a tárcáról szólva,

meg kell emlékeznem azután a munkásbiztositás 
kérdéséről, amely kérdésben a legközelebbi idő
ben törvényjavaslattal szándékozik a népjóléti 
minÍ8ter ur a t. Ház elé lépni.

Utoljára hagytam a kultusztárca költség- 
vetési előirányzatát, azért, mert ennek egyik 
tételével, azt hiszem, behatóbban kell foglal
kozni. (Halljuk!)

A  kultusztárca 8‘8 milliárd kiadást tün
tet fel, amely összegből 2'9 milliárd esik az 
összes egyetemekre és 2 milliárd esik a népok
tatás szükségleteire. Már maga ez az arány sem 
látszik egészen megfelelőnek, (TJgy van! jobb
felöl.) bár figyelembe kell venni, hogy az egye
temeknél mindenesetre jelentékeny beruházási 
szükségletek mutatkoznak és hogy az egyete
mek jórészben kórházak is, illetve ilyent vannak 
hivatva pótolni. Figyelembe kell venni azonban 
e kérdés megbeszélésénél azt, hogy mi a gazda
sági, mi a szociális szükséglet uj, képzett, dip
lomás emberek tekintetében. Már az imént vol
tam bátor rámutatni arra, hogy a tisztviselői 
kérdés tekintetében rendet és kedvező megoldást 
a jövőre nézve alig biztosíthatunk másképen, 
mint ha nagyobb hatáskörrel, nagyobb felelős
séggel ruházzuk fel a nagyobb kvalifikációju 
embereket és ilyen módon apasztjuk a nagyobb 
igényű alkalmazottak számát. Ha azonban az 
egész szükségletet vesszük is az ilyen diplomás 
állást kereső emberekben, a helyzet úgy alakul, 
hogy — amint különben a kultuszminister ur 
egy alkalommal már ismertette a t. Ház előtt 
— 750 jogásszal, és hasonló nagy számú mér
nökkel, orvossal, teológussal produkálunk töb
bet évente, mint amennyire ennek az országnak 
szüksége van; úgyhogy 2560 körüli diploma 
az, amelyet évente kiszolgáltatunk ilyen pro
dukció mellett a nélkül, hogy ezekre itt tulaj
donképen szükség volna. Fentartunk tehát drága 
egyetemeket azért, hogy szaporítsuk a szellemi 
proletáriátust. ( Igaz! Úgy van! jobbfelöl.) Azt 
hiszem, hogy ebben a tekintetben mindenesetre 
komoly intézkedések szükségesek.

A  kultusztárcánál vannak előirányozva azok 
a művészeti és tudományos kiadások, amelyek
nek megállapítására nézve az utóbbi időben 
törvényjavaslatok terjesztettek elő és részben 
meg is szavaztattak. Itt van gondoskodás a 
szinügyi szükségletekről, amelyek 340 millió 
koronát igényelnek, amivel csak 166 millió ko
rona bevétel áll szemben. Itt van gondoskodás 
azután több egyéb kisebb jelentőségű tételről, 
amelyek kultúránk, népnevelésünk előmozdítását 
célozzák. Itt van a testnevelés szükséglete is, 
amely, azt hiszem, a Házban igen sokaknak 
megítélése szerint kis összeggel szerepel, holott 
az előirányzott 273 millió korona az én néze
tem szerint, különösen ha a pénzeknek felhasz
nálását nézem, a mi viszonyainknak nem egészen 
felel meg.

Inkább csak futólag mentem át az állami 
költségvetés egyes tételein, rámutatva azon íbt
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tézkedésekre, intézményekre és kérdésekre, ame
lyek tekintetében tennivalók vannak, illetőleg, 
amelyeknél megoldásra van a jövőt illetőleg 
szükség.

Ha mindezeket az eredményeket összefog
laljuk és a jövő képét akarjuk megvilágítani, 
akkor szükség van még egyre, arra nevezetesen, 
hogy a jelenlegi szituációt is megnézzük, ami 
mindenesetre egy bizonyos színezést fog adni 
az említettem számoknak. (Halljuk! Halljuk!)

A legfőbb baj a jövő kibontakozást illető
leg az, hogy kénytelenek vagyunk állandóan a 
bankóprést igénybe venni kiadásaink fedezhetése 
céljából. A  bankóprésnek igénybevétele és mű
ködtetése már esztendők óta folyik és kétség
telen, hogy ezt az üzletet büntetlenül állandóan 
folytatni nem lehet, (ügy van! jobbfelöl,) Ez a 
kérdés az, amely állandóan foglalkoztatja külön
ben a közvéleményt és az irodalmat is. Inflá
cióról és deflációról beszélnek, ami mellett azt 
hiszem, hogy néha talán e fogalmak jelentésével 
nincsenek egészen tisztában. (TJgy van! jobb
felöl.) Nálunk deflációról beszélni, deflációt tár
gyalni tulajdonképen nem lehet. Mi benn va
gyunk, igen mélyen benn vagyunk az infláció
ban, s a kérdés csak az, hogy hogyan menekül
hetünk ki belőle.

Ha ezzel izemben felállittatik az a tézis, 
hogy infláció lehet egészséges és nem egészséges, 
és ha disztinkció állapittatik meg e tekintetben, 
úgy azt a pártot, amely egészséges inflációt is 
ismer —  a beruházásokat érti ez alaft —  leg
alább felerészben megnyugtathatják ennek a 
költségvetésnek a számadatai. Deficitünknek a 
fele beruházási célokra van t. i. előirányozva. 
Ez azonban nézetem szerint nem javit a hely
zeten. Az, hogy mi ilyen módon fedezzük a ki
adásaink céljaira szükséges összegeket, magában 
véve baj. A  fedezetnek ez a módja idézi elő a 
pénz állandó rosszabbodását, idézi elő azt a 
drágaságot, amely miatt azután állandóan pa
naszkodunk.

A  legfőbb cél tehát a fedezetlen pénzkibo
csátás megszüntetése, ennek kiküszöbölése, annál 
is inkább, mert, mondom, állandóan folytatva és 
tovább vive ilyen módon ezt a gazdálkodást, 
szükségképen mindig rosszabb és kedvezőtlenebb 
eredményekhez jutunk. S én nagyon örülök, hogy 
ez a belátás, ez a felfogás, amely ebben a tekin
tetben — azt hiszem, most már a közvélemény 
túlnyomó részében — uralkodik, eljutott a tudó
sok szobáiba is s ők is felállították a maguk 
részéről a tézist, azt tudniillik, hogy kontingen
tálni kell a jegykibocsátást. Hiszen épen ez az, 
aminek lehetővé tétele érdekében küzdenek két 
vagy három esztendő óta a praktikum emberei. 
Nem elég ugyanis azt mondani, hogy nem bocsá
tunk ki több jegyeket, hanem meg kell adni a 
lehetőséget erre azáltal, hogy ne állapítsunk meg 
olyan szükségleteket, amelyek az újabb bankjegy
kibocsátást szükségessé teszik, illetőleg, hogy 
állapítsunk meg olyan bevételeket, amelyek által
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az egyensúly biztosítható lesz. A  célkitűzésben 
tehát egyetértek, de tovább is óhajtok a magam 
részéről menni. Jelenlegi felszólalásomnak és 
beszédem egész beállításának —  mint méltóztat- 
nak látni — épen az a célja, hogy rámutassak 
azokra a kérdésekre, azokra az intézkedésekre, 
amelyekkel a fedezetlen jegykibocsátás megszün
tetésének a lehetőségét elérni és államháztartás
ban és gazdasági életben rendet teremteni lehet.

A  második nehézség, amely tulajdonképen 
szorosan összefügg az elsővel, az, hogy az 
állandóan folytatott bankjegyemisszió mellett, 
emelkedvén a drágaság és romolván pénzünk 
vásárló ereje, mindig újabb és újabb igényekkel 
találjuk magunkat szemközt. (Igaz ! TJgy van !) 
Ez jelentkezik elemi erővel elsősorban a tiszt
viselők és az egyéb alkalmazottak részéről. 
Hiszen ők biztosítani vagy legalább is fen- 
tartani óhajtják ezidőszerinti, illetőleg egyszer 
már elért standardjukat. Természetes ez a 
törekvés, és ennek tudatában kell tehát a ter
mészetes és jogosult törekvés felett véleményt 
és ítéletet mondanunk. — Ezidőszerint egy újabb 
fizetésemelési kivánalom áll előtérben. Ha jól 
vagyok informálva, —  hiszen még behatóbban 
nem volt alkalmam a dologgal foglalkozni —  
a kérelem oda irányul, hogy körülbelül 66 7%-kal 
emeltessék a tisztviselőknek adott rendkívüli 
segély, amely az illetményeiknek tulajdonképen 
oroszlánrészét képezi, vagy más szavakkal, hogy 
a rendkívüli segély, amely ezidőszerint harminc- 
szoros ^Összegben van megállapítva, az ötven
szeresre emeltessék fel. Ez azt jelenti, hogy 
20 milliárd uj kiadást kelléne ezen a címen 
elvállalni, mert hiszen minden egység egy évre 
számítva körülbelül egy milliárdnyi kiadást 
jelent. Már most ezzel a kívánalommal, ezzel a 
javaslattal szemben, nézetem szerint, komolyan 
meg kell fontolnunk azt, hogy mi az, amit a 
tisztviselők és egyéb alkalmazottak részére az 
ország nehéz helyzetében adni tudunk, hogy 
mennyi az, ameddig a nemzetnek, a közgazda
ságnak áldozatkészsége ezen osztály érdekében 
elmehet. S ennek tudatában és a megfelelő 
áldozatkészség esetében kell megállapitásókat 
eszközölnünk, nem pedig egyszerűen a kérdés
nek olyan elintézésével, hogy majd gondoskod
jék a fedezetről a pénzügyminister.

Figyelembe kell azután venni ennek a kér
désnek megoldásánál és most aktuális eldönté
sénél azt is, hogy épen a felsőbb kategóriák, 
épen a magasabb fizetési osztályok azok, ame
lyeket leginkább sújt a drágaság, (Igaz! TJgy 
van! jobbfelöl és a középen.) ezek vannak a 
legkevésbé fizetve ahhoz képest, ahogyan a 
békeidőben voltak, (Igaz! TJgy van! jobbfelöl 
és a középen.), mig az alsóbb kategóriákat ille
tőleg azt látjuk, hogy — ami békeidőben soha
sem fordult elő —  egyes magánvállalatok, egyes 
intézetek sem tudnak néha az embereknek 
annyit fizetni, mint amennyije egyeseknek az 
államnál van. (Igaz! TJgy van! jobb felöl.)
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Hiszen nem mondom, hogy a magánválla
latoknál, magánintézeteknél, adott nehéz viszo
nyaink között valami túlságosan nagyok lenné
nek mindenütt az illetmények, ott t. i., ahol 
ezek az intézmények 'maguk is bizonyos nehéz
ségekkel küzdenek, de ez mégis jellegzetes tünet 
és azt mutatja, hogy itt, az alsóbb kategóriák
ban, igen kevés, vagy talán alig valami tenni
való van, és hogy tulajdonképen a magasabb 
kategóriák azok, ahol az illetmények emeléséről 
tényleg komolyan gondolkodni kell. (Igaz! ügy 
van ! jobb félöl.)

Egy harmadik kérdés, amely felmerül és 
amely megoldást igényel: a hadsereg gazdálko
dásának, a hadsereg egész berendezkedésének 
kérdése. (Halljuk! Halljuk! balfelöl.)

A  hadügyi tárca ezidőszerint a költségve
tésben 16 milliárd koronával szerepel, azonban 
fel kell említenem, hogy ez az összeg az évi 
szükségletnek nem felel meg és csak azáltal 
állhatott elő, hogy egy olyan időben összeállitott 
költségvetésünk van, amely időben a költségvetési 
évből egy félesztendő már eltelt, amelynek tény
leges eredményei tehát még egy kisebb drágaság 
idején állottak elő. így ha most egy egész évre 
átszámítom a jelenleg mutatkozó szükségleteket, 
akkor azok a “jövőt tekintve az előirányzatnál 
jelentékenyen Nagyobb összegre rúgnak és itt 
elsősorban és főképen újra a trianoni szerző
désre kell utalnom, amely jórészben lehetetlenné 
teszi, vagy legalább is nagyon akadályozza azt, 
hogy berendezkedéseinkben olyan helyzetet te
remtsünk, aminő viszonyainknak leginkább meg
felelő volna.

Már maga a zsoldos hadsereg szisztémája 
olyan drágává teszi a fentartást, (Igaz! Úgy 
van! bálfelöl.) ami nem felelhet meg a mi viszo
nyainknak, (Igaz! Úgy van! a jobb- és a balolda
lon. Felkiáltások bálfélölSok a felesleges törzs
tiszt!) de hozzájárulnak ehhez egyéb körülmé
nyek is, különösen a káderek fentartását illető
leg, mert hiszen bármit óhajtok változtatni 
vagy módosítani az előirányzaton, mindig a 
békeszerződés egyes határozmányai állíttatnak 
elém, mindig azokkal találom magamat szem
ben. En azt hiszem, hogy ezzel a kérdéssel 
mégis komolyan foglalkozni kell, ha kiadásain
kat olyan nívóra akarjuk leszállítani, amely 
megbirható a mai ország és annak mai viszonyai 
mellett. Foglalkoznunk kell a kérdéssel annál 
inkább, mert hiszen mi békés nemzet vagyunk, 
mi nem keressük az összeütközéseket (Igaz! 
Úgy van ! Felkiáltások bálfélöl: Isten őrizzen!) 
s ennélfogva erről a kérdésről is teljesen nyíl
tan lehet és kell is beszélnünk. (Helyeslés jobb- 
felől.)

A  negyedik tétel, amely szintén elitélendő 
a jövő viszonyainak megítélése szempontjából, 
még pedig mint elsősorban fontos tényező, azok
nak a külföldre való fizetéseknek dolga, ame
lyekről már két részben is megemlékeztem.

Értem ez alatt egyrészt a reparációs szol-
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gáltatásokat, másrészt azt a külföldi adósságot, 
amely bennünket megkülönböztet minden más 
legyőzött nemzettel szemben annyiban, hogy 
nekünk reparáció nélkül is van egy, a külföld 
részére fizetendő igen nagy és terhes adós
ságunk. Ezen adósságok tekintetében nekünk 
megegyezéseket, megállapodásokat kell létesí
tenünk, s azt hiszem, hogy a mai viszonyok 
között, amikor látjuk, hogy Európa összes 
nemzeteinek igen nagy ' gondot okoznak a 
háború alatt felmerült költségek és adósságok, 
amikor azt látjuk, hogy maga a világhatalmas 
Anglia is megegyezést létesít a maga adós
ságainak mikénti fizetése tekintetében, tőlünk 
sem veheti senki rossz néven és a mi hitelünk
nek sem árthat az, ha én bejelentem, hogy 
igenis, megegyezésre, megállapodásra törekszem 
és engedményeket fogok kérni azért, hogy az
után a megállapított terhet becsülettel magunkra 
is vállalhassuk és meg is tudjuk fizetni azokat 
a méltányosan meghatározandó terheket, amelyek 
mint a háború előtti adósságok terhe a fel
osztás esetében reánk hárulnak.

Mindezeknek a külföldi adósságoknak és 
külföldre való fizetéseknek terhe természetszerű
leg igen nagy mérvben terheli és fogja terhelni 
fizetési mérlegünket. Olyan állandó elfolyását 
okozza a vérnek, amely mellett regenerálódni, 
amely mellett saját erőnkből helyrejönni igen 
nehéz. Épen azért ebben az átmeneti időben, 
amikor egész törekvésünknek, akaratunknak a 
regenerálás munkájába kell állnia, nézetem sze
rint elkerülhetetlen, hogy segítségünkre jöjjön a 
kapitalista világ abban, hogy adjon rendelke
zésünkre olyan kölcsönt, amelynek kamatozta
tása, amelynek szolgálata teljesen biztosítva van 
azért, mert hiszen mi ezt a helyzet helyreállí
tásának céljaira kérjük és mert gazdasági erő
forrásaink elég erősek, hogy ha célunkat elér
jük, — és ezt ilyen kölcsönnel el tudjuk érni — 
nemcsak államháztartási kiadásainkat, de a köl
csön szolgálatait is fedezhessük.

Egyelőre persze még nem tartunk itt. 
Egyelőre az a helyzet, hogy állandóan deficites 
külkereskedelmi és fizetési mérleg mellett szen
vedünk állandó erőcsökkenést, miközben erőket 
gyűjteni, miközben feltápászkodni kívánunk. Az 
elmúlt 8 hónapnak, mint immár befejezett idő
szaknak eredménye, 17'1 milliárd deficit. Ez az 
az összeg, amit a jelzett idő alatt a jegyinté
zettől kénytelen voltam igénybe venni. Ez arány
lag kevesebb, mint a költségvetési lég kimutatott 
deficit és mindenesetre mutatja azt a törek
vésünket, hogy igyekezünk megfogni a kiadáso
kat és igyekszünk megtenni a magunk részéről 
azt, ami lehető, hogy ne menjen a szertelen
ségig az a jegyigénybevétel, amely bajainknak és 
romlásunknak fő oka. De mutatja ez a helyzet 
azt is, hogy ménéi későbben jön a külföldi köl
csön segítsége, annál nagyobb erőkifejtésre van 
szükség különösen a kiadások apasztása tekin
tetében. És itt már nem elég egy pénzügy-
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minister, nem elég egy kormány, itt az egész 
közvélemény közreműködésére és hatályos mun
kájára van szükség, hogy megfelelő eredményeket 
biztosíthassunk. Mindig ehhez a kívánalomhoz 
kell visszatérnem, mindig erre kell rámutatnom, 
amikor az 1922/23. évi kezelésről, vagy költség- 
vetésről beszélek.

És én meg vagyok róla győződve, hogy a 
kibontakozásnak, a megfelelő eredmény elérésé
nek megvannak Magyarországon kellő előfeltételei 
és bázisai. Itt csak arra kivánok rámutatni, 
hogy elzárkózásunk következtében, amelybe nem 
önszántunkból jutottunk, de amelyet inkább a 
szomszédállamok kényszeritettek ezideig reánk, 
(Úgy van! jobbfelöl.) bizonyos előnyeit is 
láttuk iparunknak, különösen gyári iparunknak 
kifejlődése tekintetében. Látjuk, hogy létesül 
nem egy uj vállalat és tárgyalunk különböző 
itten eddig még nem produkált cikkek gyártá
sának biztosítását illetőleg. Az Ehmann-telepi 
épületeket, az ágyú gyárat, régi lőporgyárunkat 
igyekezünk ilyen ide letelepülő vagy itt alakuló 
vállalatok részére kihasználni. Ami a textil- és 
a bőripart illeti, amely cikkek különösen fon
tosak kereskedelmi mérlegünk szempontjából, 
ebben a tekintetben is rámutathatok arra, 
hogy nem egy textilcikben már 70— 90, sőt 
100%-ig is fedezni tudjuk —  legalább mennyi
ségileg — szükségletünket, mint a len- és kender- 
szövetekben, a szalag- és paszományárukban, 
harisnyákban, kalaptompokban, zsákokban, kötél
árukban.

Megjegyzem, hogy a gyapjuáruk tekinteté
ben is meglehetős előhaladást látunk a leg
utóbbi időben. A nemzetgyűlésben több Ízben 
kifogásolták, hogy 5 millió kilogramm nyers- 
gyapjú termelésünk legnagyobb részét kivisszük 
és nem itthon produkáljuk a szövetet. Ez tény
leg igy is van, azonban figyelembe kell venni, 
hogy az itt produkált gyapjú legnagyobb része 
nem alkalmas arra, hogy idehaza feldolgoztas- 
sék. Iparunknak fejlődése olyan vágányokon 
halad, hogy importra volna szükség akkor is, 
ha az idehaza produkált gyapjú mennyiségnek 
megfelelő mennyiség már teljesen felhasználható 
volna. Ha jól emlékszem, három nagy és több 
kisebb gyárunk van ezidőszerint, négy gyár 
pedig alakulóban, és ezeknek megalakulásával s 
üzembe helyezésével 830 szövőszék és mintegy 
30.000 gyapjuorsó fog rendelkezésünkre állani. 
Ez mindenesetre olyan produkciót biztosit, amely 
képes lesz a belföldi szükségletet az eddiginél 
lényegesen nagyobb százalék arányban fedezni.

Ami bőriparunkat illeti, meglévő berendez
kedéseink, gyáraink és különösen a kisipar fe
dezni képesek az országnak egész szükségletét 
talpbőrben, felsőbőrökben és cipőkben. Hiány 
inkább a nyersanyagban van, mert azt a nyers
anyag mennyiséget, amelyet idehaza produkál
nak, a bőripari feldolgozás a mai kapacitás 
mellett mindenkor abszorbeálhatja.

Ha mármost a számok világában nézzük
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a fejlődést, ahogy ez a külkereskedelmi mérleg
ben jelentkezik, akkor azt látjuk, hogy kül
kereskedelmi mérlegünk deficitje bizonyos apa
dást* tüntet fel az 1921. évvel szemben az 1922. 
esztendőben. Itt is aranykoronára számítom át 
az összegeket, bár — mint hangsúlyoztam — 
ez az aranykoronára való átszámitás sohasem 
lehet, már matematikailag sem, teljesen kielé
gítő. Az 1911— 1913. békeévek átlagában — a 
mai Magyarországra viszonyítva a számokat — 
külkereskedelmi mérlegünk 36 millió korona 
passzívumot mutatott. Megjegyzem, hogy az 
egész külkereskedelmi forgaloníból itt 38°/o van 
a behozatalra és 41°/o a kivitelre számítva; — 
ezen az alapon mutatkozik az általam említett 
eredmény. Ezzel szemben 1921-ben, természete
sen lényegesen kisebb kiviteli és behozatali 
számok mellett, a deficit 306 millió korona, ami 
óriási arányú rosszabbodás a békebeli állapottal 
szemben. Ha azonban az 1922. év eredményeit 
vizsgáljuk, azt látjuk, hogy aranykoronában 
számítva a deficit 1922-ben 224 millió koronát 
tett ki, tehát immár lényegesen kevesebbet, mint 
az 1921. év deficitje. Ezt elértük egyrészt be
hozatalunk kevesbedése, másrészt kivitelünk 
emelkedése révén, tehát mind a két tényező 
közreműködése következtében.

Ha ennek a legutolsó esztendőnek adatait idő
szakok szerint óhajtjuk analizálni, azt látjuk, 
hogy az 1922. év második felében a külkereskedelmi 
mérleg romlására 78% és az előző félévben 22% 
esik. Ez magyarázza meg azokat a bajokat és ne
hézségeket, amelyekkel a legutóbbi időben a de
vizaközpontoknál találkoztunk. Ez mutatja, meny
nyire szükséges egyrészt megszorítani importun
kat, másrészt bővíteni exportunkat. Azt hiszem, 
az importot annál inkább megszoríthatjuk, mert 
a legutóbbi félesztendő igen nagy behozatalokat 
tüntet fel az előző félesztendővel szemben, amiből az 
következik, hogy idehaza igen sok áruban olyan 
készleteknek kell lenniök, amelyek bátran fedez
hetik szükségletünket megszorító intézkedések 
esetében is. (Ügy van ! Úgy van! a jobboldalon és a 
középen.)

Az export tekintetében a teljes szabadság 
álláspontján vagyok. (Elénk helyeslés a jobbolda
lon.) Azt a nézetet képviselem, hogy az export
tilalmi listát el kellene törölnünk. A legutóbbi idő
ben megállapodásra jutottunk a kormány kebelé
ben atekintetben, hogy export listánkat uj reví
ziónak vetjük alá, hogy elimináljuk belőle mind
azokat a tételeket, amelyeknek további fentartása 
nem okvetlenül szükséges. (Elénk helyeslés a jobb
oldalon és a középen.)

Sándor P á l: Későn jön a belátás !
Kállay Tibor pénzügyminister: Azt hiszem, 

e téren elég messze fogunk tudni elmenni, bár 
tudom, hogy kompromisszumokra leszek kénysze
rítve, mert hiszen teljesen szabad kivitel erősen 
kötött behozatal mellett alig lehetséges. Azonban 
mindenesetre el- kell mennünk a jelzett irányban 
olyan messze, amennyire csak lehetséges, mert azok

. évi február hó 28-án, szerdán. 17Í
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az óvóintézkedések, amelyek a kivitel útját állják, 
— mint hosszú évek tapasztalatai mutatják — 
sokkal nagyobb bajokat idéznek elő, (Úgy van ! 
Úgy van! a jobboldalon.) mint amilyen nagyok-a 
veszedelmek, amelyeket elhárítani igyekszünk.

Sándor P á l : Mindig mondtuk, de nem akartak 
ránk hallgatni! Sohasem hallgattak ránk !

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi- 
nister : Dehogy nem ! Kérdezze meg a háta mögött 
ülőket!

Sándor P á l: Nehéz a lecke !
Kállay Tibor pénzügyminister: Általában min

dig ez a restringáló intézkedéseknek a sorsa. A res- 
trictiv intézkedések megtételére a kormányok a 
közvélemény sürgető követelése következtében 
vannak kényszerítve; minden megszorítás a köz
vélemény sürgető kívánalmának hatása alatt léte- 
sittetett és bizony nagyon sok esetben elkerül
hetetlen is volt, mert a mai változó gazdasági vi
szonyok között a gazdasági élet törvényeinek ha 
tása igen gyakran szertelenségekbe csap át, a mai 
nehéz átmeneti viszonyokban igen gyakoriak a 
túlzások és bizony sokan vannak, akik a gazdasági 
helyzet minden változását a köz érdekét figyelmen 
kívül hagyva, kihasználni igyekeznek. (Úgy van! 
Ugy van ! a jobboldalon és a középen.)

Ezek a restrictiv intézkedések tehát, amelyek 
szükségére a közvélemény szokott rámutatni, arra 
valók, hogy a mai átmeneti, még nem teljesen 
egészséges gazdasági helyzetünkben eleje vétessék 
a szertelenségeknek és a lelkekbe belevigye azt a 
meggyőződést, hogy a hatalom igyekszik biztosítani 
a munka becsületét, a munka eredményességét, és 
eliminálni és megakadályozni igyekszik minden 
olyan törekvést, amely a köz kárán magának jogo
sulatlan hasznot akar elérni. (Úgy van! Úgy van ! 
jobbfelől.) Itt csak egy a fontos és ezt hangsúlyoz
nom kell, hogy t. i. ezek a restrictiv intézkedések ne 
maradjanak meg akkor is, amikor belső jogosultsá
guk már megszűnt, nem szabad otthagynunk azo
kat mint silbakokat egy régen elvitt lőporos torony 
helyén. Állandóan szem előtt kell tehát tartanunk, 
hogy a cél a szabad gazdálkodásra való áttérés, 
(Helyeslés a jobboldalon.) fokozatos lebontása annak 
a kötött gazdasági rendszernek, amelyben vagyunk. 
E mellett persze időnkint igenis szüksége merülhet 
fel uj korlátozó intézkedéseknek is, hiszen a ki
használás és a szertelenségek igen különböző helye
ken és igen különböző vonatkozásokban jelentkez
hetnek . . .

Sándor P á l : Csak az állam volt a szertelen ! 
Kállay Tibor pénzügyminister: . . .  most, mi

kor még nem vagyunk egészséges közgazdasági 
helyzetben.

Dénes István : A kormány nem engedi!
Halász Móric : Jelentkezik a szakértő !
Kállay Tibor pénzügyminister: Ez az állás

pontom a kötött gazdálkodás rendszerét illetőleg. 
És ha ennek a kötött gazdálkodásnak rendszeréről 
beszélek, épen mint a kötött gazdálkodás egyik leg
tipikusabb példáját, a devizaközpontot is meg kell 
említenem. (Halljuk! Halljuk!) A devizaközpont
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magában véve igen korlátozó, a gazdasági szabad
ságot bénító intézmény volt, amelyre azonban el
kerülhetetlen szükség volt azokban az időkben, 
azoknak a jelenségeknek hatása alatt, amelyek a 
nyáron felmerültek. (Úgy van! ügy van ! jobbfelől. 
Egy hang a jobboldalon: Most i s !) Szükség van a 
fentartására ezidőszerint is az egész széles köz
vélemény meggyőződése szerint azért, mert ha 
megszüntetnék, azok a jelenségek és szertelenségek 
újra megismétlődnének. Ezt látja Magyarországon 
mindenki. (Úgy van! ügy van! jobbfelől.) De bár 
mindnyájan ebben a véleményben vagyunk és tud
juk ennek a korlátozó intézkedésnek célját és az 
átmeneti időben való jelentőségét, a helyzet mégis 
az, hogy a központ munkájában nem talál elég tá
mogatást a publikum részéről, hanem sokan igye
keznek munkáját megnehezíteni. (Úgy van! Ügy 
van ! jobbfelől.) Amikor átmenetileg jelentkeztek a 
devizaközpontnál azok a nehézségek, amelyek 
okát, azt hiszem, megvilágítottam akkor, amikor 
rámutattam, hogyan oszlanak meg az 1922. évi ki
vitelek és behozatalok az egyes félévekben: azt 
tapasztaltuk, hogy mindenki, elismerem, jogosult 
magánérdekből, igyekezett szükségleteit mihama
rább, mások előtt, esetleg mások kárával is, ki
elégíteni. Én ezt nem vehetem rossznéven, amig 
legális eszközökről van szó. El kell azonban járnunk 
és nem tűrhetem a magam részéről azt, hogy meg
rendelt külföldi sürgönyökkel. . .  (Úgy van! ügy 
van! jobbfelől.)

Erdélyi A ladár: Megfizetett sürgönyökkel! 
Kállay Tibor pénzügyminister: ...kérjenek 

valutát; hogy be ne szolgáltassák a kellő időben a 
valutát és hogy más olyan eszközök használtassa
nak, amelyek ártanak a köznek, ártanak a központ 
helyes működésének és amelyek épen ezért nem 
munkálják az illetők saját jól felfogott érdekeit sem 
akkor, ha az illetők ezen érdekeiket nem a pillanat
nak, nem az egy vagy két napnak, hanem a hosz- 
szabb időnek szemüvegén keresztül tekintik.

Korlátolt gazdálkodásról és szabad gazdálko
dásról szólván, meg kell emlékeznem az adott mo
mentumnak két nagy problémájáról, amelyek épen 
ezzel az elvi kérdésselvannak szoros összefüggésben.

Az egyik a hitelek kérdése. Pénzünk, helyeseb
ben mondva tőkénk, kevés van és ezen az állapoton 
csakis termelés és a termelés gyümölcseinek meg
takarítása által segíthetünk. A hitelezési kedv cse
kély. Ennek oka a valuta változósága, a nem stabil 
pénz ; amely helyzeten tehát csak a stabil pénz, 
csak egy már ekvilibrált közgazdaság fog segíteni. 
Vannak azonban a hitelélet terén olyan jelenségek 
is, amelyek mellett nem haladhatunk el szó nélkül, 
ahol tehát az adott viszonyok közt szükség van egy 
bizonyos belenyúló, korlátozó intézkedésre. Külö
nösen a koszt pénzek kérdése az, (Halljuk ! Halljuk ! 
Úgy van ! Úgy van! jobbfelől.) amely ma az'egész 
közvéleményben mint olyan jelenség emlittetik, 
amellyel szemben kérik és óhajtják a közbelépést. 
Azt hiszem, hogy mindezek és a hasonló jelenségek 
tulaj dónképenbeteg közgazdasági helyzetünk folyo
mányai s azért jelentkeznek, mert az alapok nem
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egészségesek, és megszűnnek abban a pillanatban, 
amint az alapok egészségesekké válnak.

Mindazonáltal addig, amig ez megtörténhetik, 
azt hiszem nem várhatunk. Addig is kell tennünk 
valamit és elsősorban épen a börze vezetősége 
részéről meg kell próbálni olyan intézkedéseket, 
amelyek ebben a tekintetben megnyugtat61 ag és a 
viszonyokra orvoslólag hatnak. A magunk részéről 
és nevezetesen a kormányzat részéről is kell fog
lalkoznunk ezekkel a kérdésekkel, és pedig, azt 
hiszem, elsősorban abban az irányban, hogy figye
lemmel kell kisérnünk és meg kell válogatnunk 
azokat a bankári üzleteket, amelyek utján ilyen 
utakra, ilyen felhasználásokra kerül a pénz. Azt 
látjuk, hogy egyesek részéről gyűjtés, kolledálás 
folyik már országszerte és az u. n. kosztüzletbe 
belevonnak olyan embereket, akiknek eddig fogal
muk sem volt ilyen utón való pénzszerzésről, (ügy  
van ! Ugy van ! jobbfelöl. Mozgás.)

Horváth Zoltán : Uzsorának kell minősíteni! 
Kállay Tibor pénzügyminister: A koszt pénznek 

a dolga is igen érdekesen mutatja azt, hogy milyen 
kevés a tőke, milyen kevés a hitelezésre rendelke
zésre álló pénz Magyarországon. Hogyha ilyen pro
paganda és olyan divat esetében is, amilyen e tekin
tetben az utóbbi időben kifejlődött, csak azok az 
összegek jelentkeznek, amelyek tényleg jelentkez
nek a börzén, akkoj; azt kell mondanunk, hogy ala- 
cson kamatozással, kis haszon ellenében, bármilyen 
nagy és nemes célokra sem tudnánk biztosítani 
jelentékenyebb összeget.

Azért, mert ilyen tőkeszegény helyzetben 
vagyunk, azért, mert ez a tőkeszegénységünk még 
akcentuálódik azon fizetések terhe folytán, ame
lyeket a külföldnek vagyunk kénytelenek teljesí
teni, szükséges szerintem egy bizonyos nagyobb 
rendszerességet, bizonyos nagyobb programmsze- 
rüséget bevinni a hiteligények kielégítésébe s a 
lehetőség szerint legalább megkísérelni biztosítani 
azt, hogy a hitelpénz mindenkor oda jusson, ahol 
az közgazdaságilag a legtöbb hasznot és a legna
gyobb eredményt tudja felmutatni.

Erdélyi A ladár: Ahol a becsületes munkát 
támogatja !

Kállay Tibor pénzügyminister: Ami a második 
aktuális kérdést illeti, ez az általam részben már 
tángált lakásbérek kérdése. Azt hiszem, ebben a 
tekintetben annak az általános iránynak megfele
lően, amelyet megjelöltem, t. i. a szabad gazdál
kodásra való átmenetnek megfelelően, elhatározóbb 
lépést kell tennünk. Azt hiszem, hogy a népjóléti 
minister ur ebben az irányban nemsokára intéz
kedésekkel, illetőleg javaslatokkal fog jönni. Elke
rülhetetlenül szükséges ez azért, mert hiszen egy 
nagy nemzeti érték megy lassankint veszendőbe 
azáltal, hogy a bérek még mindig a régi alacsony 
nívón mozognak. Szükséges, hogy végre ebben a 
tekintetben is áttérjünk a normális állapotokra, 
mert kizárólag igy fogjuk biztosíthatni nemcsak a 
lakásokban való elhelyezkedés kérdésének meg
oldását, hanem egyben az átmenetileg szükséges 
építkezést is.

é r te sít ő . * '  "

Ami már most a lakbér felszabadítását illeti, 
úgy ez az intézkedés kétségtelenül igen jelentékeny 
állami megterheltetést is involvál. Itt tehát alkal
mazni kell azt az általam az előbbiekben már erő
sen hangsúlyozott szabályt, hogy tudniillik nem 
állapíthatunk meg kiadásokat és szükségleteket 
közületek terhére anélkül, hogy egyidejűleg a meg
felelő fedezetről ne gondoskodnánk. Elengedhetet
lenül szükséges tehát, hogy az a többlet, amelyet 
biztosítunk és megállapítunk a lakások után, meg- 
osztassék olyan módon, hogy abból fedeztessenek 
azok a közületre háruló kiadások is, amelyek épen 
ezezl a felszabadítással, illetve a felszabadítás tekin
tetében megtett lépésünkkel kapcsolatosak.

Ami pedig az építkezés kérdését illeti, itt is a 
már említett fiskális szempont játszik igen nagy 
szerepet. Az állam maga részéről is építkezik. 
Amint méltóztatnak látni, a költségvetésben a 
tavalyinál jóval jelentékenyebb összegek vannak 
felvéve adminisztrációs célokat szolgáló és hiva
tali építkezésekre. Azt hiszem, hogy az állam részé
ről ez a kérdés megoldása. Mi ugyanis adott eszkö
zeinkkel, adott pénzügyi helyzetünkben arra, hogy 
nagy mérvben lakásokat építsünk és igy pótoljuk 
a magántevékenység hiányát, csak abban az eset
ben vállalkozhatunk, ha a parlament elhatározná 
és szükségét találná annak, hogy erre a célra meg
felelő külön fedezetet bocsásson rendelkezésre. 
Gondoskodnunk kell azonban feltétlenül az átme
neti időben bizonyos lakás-többtermelésről és ehhez 
hozzá fog járulni úgy az államnak a maga hivatalai 
elhelyezése érdekében folytatott építkezése, mint 
azok az egyéb intézkedések is, amelyek a tőkét 
ebben az irányban fogják animálni és amelyeket a 
népjóléti minister ur tervez.

Mindenesetre a leghatásosabb, sőt az egyedüli 
biztosíték azonban arra, hogy normális állapotok 
következhessenek be, a bérek tekintetében a nor
mális helyzethez való visszatérés. Minél nagyobb 
lépést teszünk ebben a tekintetben előre, annál 
normálisabban alakulnak a viszonyok minden egyéb 
vonatkozásban is.

Amint méltóztatnak látni, úgy a hitel kérdé
sénél, mint pedig a lakásépítkezésnél, illetve a 
házbéremelések kérdésénél és minden más aktuális 
problémánál is végeredményben úgyszólván min
dig a két fontos kérdés : az államháztartás defi
citjének és a pénz stabilitásának kérdése lép elő
térbe. Ezek azok, amelyek dominálnak és amelyek 
egymással szoros kapcsolatban vannak annak 
folytán, hogy' a pénz stabilitásának előfeltétele, 
illetve megalapozója csak egy ekvilibrált költség- 
vetés lehet, amely újabb fedezetlen emissziók 
szükségét nem vonja maga után.

Hogy ebben a két fontos kérdésben, az összes 
kérdéseknek tulajdonképeni sarkpontjában milyen 
eljárást kövessünk és hogyan igyekezzünk a meg
oldást biztosítani, arra nézve a közvéleményben 
és a tudományban Magyarországon már hosszabb 
idő óta két ellentétes nézet áll előtérben. Az egyik 
abból indul ki, hogy az államháztartásnak a hely
zetét kell mindenekelőtt biztosítani, fedezni a
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kiadásokat megfelelő bevételekkel és igy biztosít
ván a pénznek értékállandóságát, egyben meg
adni a közgazdaság fejlődésének szükséges elő
feltételét. A másik ezzel szemben azon az állás
ponton van, hogy a termelést kell elsősorban elő
mozdítani, mert az igy elért fokozott termelés 
meg fogja adni az eszközöket az államháztartás 
szükségleteinek biztosítására is. Azok a férfiak, 
akiknek részéről az egyik és a másik teória fel- 
állittatik, magas közjogi állásokat viselt emberek, 
olyanok, akik mögött hosszú múltnak gazdag 
tapasztalata, tudományos és gyakorlati munkás
ság áll. Meg vagyok győződve, hogy mind a kettő
nek olyan széles, olyan átfogó programmja van a 
helyzet megoldása tekintetében, amellyel a kérdé
seket előbbrevinni, Magyarország jövő pénzügyi 
és gazdasági politikáját valóban irányítani lehet. 
A nehézség csak az, — és ez különösen és elsősor
ban reám nézve nehézség — hogy ezeknek a fér
fi knak egyike sem vállalkozik arra, hogy a saját 
programmját megvalósítani akarja, (ü gy van! 
jobbfelöl.) így tehát olyan tanácsokkal állok szem
ben, amelyeket az illetők maguk az adott viszo
nyok között, az adott helyzetben nem óhajtanak 
a saját személyükben megvalósítani.

Gaal Gaston : A doktor sem veszi be az orvos
ságot ! (Derültség.)

Kállay Tibor pénzügyminister: Ez rám nézve 
nem könnyűvé, hanem nehézzé teszi a helyzetet. 
Nehézzé teszi annál is inkább, mert azután azok 

részéről, akik követői ezeknek a férfiaknak, már 
nem egész programmok, hanem csak mindenkor 
a priusz kérdése állittatik előtérbe. Ott már min
dig csak a priuszról folyik a vita. És az egyik 
részről azt mondják, hogy a termelést kell istá- 
polni és pedig tekintet nélkül arra, hogy bankó
prést veszünk-e igénybe vagy nem, a másik rész
ről pedig, hogy kontingentálni kell a jegyforgalmat 
és nem törődni tovább semmivel. Mondom, mikor 
egyes követők részéről igy állittatik be a dolog, 
mindig kérdeznem kell, hogy a termelési meg
oldás esetén mi történjék közben, mi történik a 
tisztviselőkkel, mi történik a középosztállyal, 
(Helyeslés a jobboldalon.) mig mi csak a termelés
ről várjuk, hogy az majd egy-két esztendő alatt, 
vagy reméljük, hogy hamarabb, a kellő fedezetet 
megadj a. És ha a másik irányt nézzük, akkor azt 
kell kérdeznem, hogy számol-e a gyakorlati élet
tel, számol-e azokkal a lehetőségekkel, amelyek 
adva vannak, hogy mindenkor élő emberekkel, 
törekvésekkel, vágyakkal találja magát szemben 
az, aki valamely elméletileg bármennyire meg
alapozott irányát érvényre juttatni óhajtja, (ügy  
van ! TJgy van ! a jobboldalon.)

A kormány ezzel az adott helyzettel, az élet
tel kénytelen számolni. Olyan politikát kell követ
nie, amely ebben a gyakorlati világban, ebben a 
magyar politikai életben megvalósítható.

Sándor P á l: A vacillálás politikája !
Kállay Tibor pénzügyminister: Nem a vacil- 

lálás politikája ez. Ez az a politika, amely határo
zott célokat tűz ki maga elé és igyekszik ezeket úgy

megvalósítani, hogy az túlságosan ne fájjon az em
bereknek, azoknak, akiket kormányoznak, mert 
hiszen nem lehet az embereket akaratuk ellenére 
boldogítani. (Élénlc helyeslés a jobboldalon.) Ezen 
módszer kérdése is felvetődhetik és felvetődött pl. 
mindenkor a római birodalomban akkor, amikor 
nagy. veszélyekről, amikor arról volt szó, hogy ki
mentsék az adott nehéz szituációból a nemzetet. 
Igen határozott és nézetem szerint bölcs feleletet 
adtak akkor erre a felvetett kérdésre azok a latiumi 
parasztok. De azt hiszem, hogy mi még nem érkez
tünk el odáig, hogy ez a kérdés itt felvetődjék. 
Meg vagyok győződve, hogy a magyar társadalom 
és elsősorban a magyar parlament biztosítani fogja 
tudni azt a légkört, azt a hangulatot, azt a köz
felfogást, amely szükséges ahhoz, hogy általvergőd- 
jünk az adott nehéz helyzeten és megtaláljuk a ki
bontakozást. Mindig reméltem és titkon vártam arra, 
hogy a kapitalista Európa segítségünkre fog sietni, 
hogy a kapitalista Európában lehetséges lesz mi
hamarabb biztosítani olyan kölcsönt, amely az át
menetet könnyebbé, az egyesekre nézve nem olyan 
kínossá teszi. Ez a segítség késik. Az európai helyzet 
az utóbbi időben még nem kedvező reánk nézve. 
Én remélem és remélnünk kell ennek jobb kialaku
lását. Minél későbbre várjuk azonban és minél 
szkeptikusabbak vagyunk e tekintetben, annál 
inkább meg kell fognunk belül minden lehetőséget 
arra, hogy azt a célt, amelyet szem előtt tartunk, 
elérjük. (Helyeslés a jobboldalon.)

Az állami költségvetés szempontjából az elő
adottakban — azt hiszem — talán sikerült megje
lölnöm azokat az utakat, amelyeken haladnunk kell. 
Rámutattam arra, hogy a kiadások tekintetében és 
egyáltalán a költségvetés szükségleti részének kér
dései tekintetében sok restrikciónak, sok uj más 
megoldásnak a lehetősége és szüksége van meg. 
Rámutattam arra, hogy a bevételeket nívón kell 
tartani mindenütt ott, ahol megvannak és rá
mutattam végül arra, hogy nem szabad elhatároz
nunk uj kiadásokat és elvállalnunk újabb terheket, 
ha egyidejűleg megfelelő uj bevételekről is nem gon
doskodunk. •

Ezek azok a szempontok, ezek azok az irány
elvek, amelyeknek szigorú betartásával előbbre 
vihetjük a helyzetet, és ezek azok az intézkedések, 
amelyek a gazdasági élet terén szükségesek és a sza
badság biztosítása felé irányuló intézkedésekkel 
karöltve biztosíthatják, hogy áthúzzuk ezt az igen 
nehéz időt.

Itt még csak egyre kívánok rámutatni és azt 
hiszem szükséges, hogy ez minden intézkedésünk
ben és minden elhatározásunkban szigorúan szem 
előtt tartassák. Arra, amit mindig hangsúlyozok, 
hogy t. i. a gazdasági harc, a harc, amelyet egy nem
zet életéért folytatunk, nem embereknek emberek 
ellen való harca, hanem harc a rajtunk kívül álló, 
a természeti erőkkel szemben. Ha ez a meggyőző
dés, ez a hit áthat mindenkit ebben az országban, 
akkor az egész magyar közgazdaságnak erői egye
sülve fognak rendelkezésre állani az alkotó munka 
számára.
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Sándor P á l: Ha !
Kállay Tibor pénzügyminister: Ebben a re

ményben, ebben a bitben ajánlom a beterjesztett 
költségvetést, egyelőre még nem elfogadásra, hanem 
beható és eredményes kritikára. (Élénk helyeslés, 
éljenzés és taps a jobboldalon és a középen. A szó
nokot számosán üdvözlik.)

Elnök : Az 1922/23. számadási évre szóló ma
gyarállami költségvetésről szóló törvényjavaslat ki 
lévén nyomatva, szét fog osztatni és előzetes tár
gyalás és jelentéstétel végett az osztályok mellőzé
sével kiadatik a pénzügyi bizottságnak.

Mielőtt, az idő előrehaladott voltára tekin
tettel, az interpellációkra áttérnénk, napirendi ja
vaslatot kivánok tenni. (Halljuk! Halljuk!)

Javaslom, hogy a legközelebbi ülésünket hol
nap csütörtökön, 1923 március hó 1-én d. e. 10 
órakor tartsuk s annak napirendjére tűzessék ki a 
mai napirendünkön szereplő négy erdészeti törvény- 
javaslat tárgyalása. Méltóztatnak e javaslatomhoz 
hozzájárulni ? (Igen !) Ha igen, akkor ily értelem
ben mondom ki a határozatot.

Mielőtt az interpellációkra áttérnénk, az ülést 
5 percre felfüggesztem.

(Szünet után.)

( Az elnöki széket Almásy László foglalja el.)

Elnök : Az ülést újból megnyitom. Következ
nek az interpellációk.

Ki az első interpelláló ?
Perlaki György jegyző: Kiss Menyhért!
Kiss Menyhért: T. Nemzetgyűlés! A mai 

maradék Magyarország egyik legfájóbb sebéről, 
legfájdalmasabb betegségerői, az u. n. lakás
hivatalról szándékozom interpellációmat elmon
dani. Ha a háború előtti Magyarország etimológiá
jából keresek valamit, amit össze lehet hasonlítani 
azzal a fogalommal, amely ma lakáshivatal néven 
él az emberek széles rét egeinek ezreiben és ezreiben, 
akkor eszembe jut az, hogy a háború előtt, amikor 
valami olyan helyre kivántak valakit küldeni, ahol 
biztos volt az, hogy a dolga nem jön rendbe, amivel 
tehát, céltalanságot és eredménytelenséget kellett 
j el ezni magával a küldéssel, elkül dték a sóhivat alba. 
(Derültség.) Ha durvább és kellemetlenebb szim- 
bolisztikus kifejezést akartak használni ugyanezzel 
a célzattal, elküldötték az illetőt a vágóhidra. Ha 
ma a maradék Magyarországon valakinek kellemet
lent akarnak mondani, valami keserűt vagy fájdal
masat, azt mondják neki: menj fel a Lakáshiva
talba. Gondolkoztam rajta, hogy milyen felírást 
kellene tulajdonképen alkalmazni e hivatal fölé 
ahelyett hogy M. kir. lakáshivatal. A középkorig 
kellett visszamennem, a középkori Olaszországnak 
egyik világhirü nagyságához . . .

Dénes István : Nem látjuk a kormánypárti 
képviselő urakat! Hol a többség!

Étin Kálm án : Itt vagyunk !
E8Ztergályos János: Szavazni bejönnek !

Kiss Menyhért: . . .  Dante Alighieri-hez kel
lett • elmennem, -akinek híres költeményében, a 
Pokolban van ez a közkeletűvé vált mondás: 
Lasciate ogni speranza! Hagyjatok fel minden 
reménnyel! A lakáshivatalra is ezt a világirodalmi 
jelentőségű mondást kellene felirni: hagyjatok fel 
minden reménnyel!

Kissé humorosan kezdődik a dolog, de nagyon 
komolyan és szomorúan fog folytatódni, tekintettel 
arra, hogy konkrét eseteket leszek bátor elmon
dani. Az igen t. minister urnák csak árnyképe van 
jelen, remélem azonban, hogy ezt a felszólalást a 
naplóból annál nagyobb szorgalommal és buzga
lommal fogja majd elolvasni, és azokra a szimpto- 
mákra, amelyekre leszek bátor rámutatni, figyelmét 
ki fogja terjeszteni, és igyekezni fog ezt a gordiusi 
csomót végre szétvágni, a betegséget meggyógyí
tani.

T. Nemzetgyűlés ! Az én kerületemben, sajnos, 
a latifundiumok nagy terjeszkedése miatt . .  .

Dénes István : Egyebütt is vannak. Az egész 
országban !

Kiss Menyhért: . . . sokaknak kellett kiván
dorolni Amerikába. Úgy látszik, tehát ez olyan 
eset lesz, amely általános az egész országra vonat
kozólag. Amikor vége volt a világháborúnak és az 
oroszországi foglyokat haza kellett szállítani, a 
kormány külön ügynököket küldött ki Amerikába 
és arra kérte az amerikai magyarokat, hogy részint 
adjanak dollárokat erre a célra, részint pedig jöjje
nek vissza Magyarországra, és Walko minister ur 
csak nemrégiben is hangsúlyozta, hogy a magyar 
pénzt tulajdonképen az Amerikából beözönlő dol
lárok javították meg. Az én kerületemben is 
mindjárt az első esztendőben 8— 10-en érkeztek 
vissza. Jöttek a dolláraikkal, és megvették maguk
nak legelőször is azt, amit a régi Magyarországon 
nem tudtak maguknak szerezni: házat, ahova 
nyugodtan le tudják hajtani fejüket. De mi történt? 
Akkor már fel volt állítva a »Hagyjatok fel minden 
reménnyel« című hivatal. Megvették a házat, 
nevükre telekkönyvezték, azonban odaállt akkor a 
lakáshivatal vezetője, a főszolgabíró, lángpallossal 
és azt mondta : ide pedig be nem teszitek a lába
tokat.

Nagy Ernő : Ne bántsd a főszolgabirót ! (He
lyeslés a jobboldalon. Derültség.)

Kiss Menyhért: Nem is bántom ! Nem gene
ralizálok és ha Nagy Ernő t. képviselőtársam ezt 
magára nézve kellemetlennek találja, úgy semmi- 
esetre sem vonatkoztatom rája, csupán hivatkozom 
arra az egyre, hogy a lakáshivataloknak a járások
ban lévő vezetői, az igen t. főszolgabíró urak hogyan 
hajtják végre azt a rendeletet, amely szerint azok
nak a háztulajdonosoknak, akik most jöttek vissza 
külföldről, vagy újonnan vásárolnak házakat, jár 
olyan lakás, amely családi körülményeiknek, gyer
mekei számát stb. tekintetbe véve megfelel. A 
lakást csak abban az esetben utalják ki számukra, 
ha annak részére, akit kitesznek, szükséglakást tud 
kiutalni a hivatal. Ezen a címen, hogy ilyen szűk- ’ 
séglakás nem áll rendelkezésre elegendő számban -

27*
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sem a vidéken, sem pedig Budapesten, a lakás
tulajdonosok nem tudnak bemenni házaikba. 
Megtörtént, hogy az én embereim közül néhányan 
három-négy, sőt tiz kérvényt nyújtottak b e ; 
azután, mikor belefáradtak abba, hogy a vidéki 
lakáshivatalok elnökeinél nyújtsák be kérvényei
ket, a változatosság kedvéért eljöttek Budapestre, 
és az én ellenjegyzésemmel igyekeztünk benyújtani 
a kérvényt az úgynevezett népjóléti ministe- 
riumnak.

De itt is van egy csodálatos sülyesztő. Ebbe 
a kis keskenyvágányu reteszbe beteszi az ember 
a kérvényeket, és azok ott csodálatos módon 
elsülyednek, legfeljebb az az eredmény, hogy — 
ritkán egy-egy aranyszegélyü levelet kapunk, 
amely azonban az »ibis redibis nunquam in bello 
peri éri s« parádés jeligével szerkesztetik. A minis- 
te - ur ugyanis ad választ, de a válaszában nincs 
semmi köszönet. A kérdés az udvariasság követel
ményei szerint elintézt étik, lényegében azonban 
teljesen érintetlen marad.

Mindenekelőtt Bállá Illés esetét hozom elő, 
aki másfél évvel ezelőtt adta be kérvényét. Külön 
lementem és utána jártam a dolognak, vájjon 
megfelel-e a tényállásnak az, hogy lakását azért 
nem foglalhatja el, mert lakóját a lakáshivatal 
vezetője, a főszolgabíró, nem tudja máshol el
helyezni. Bállá Illés Kiszomborban vett házat, 
és lakója az odavaló csendőrség. Lakás iránti 
kérését azzal az indokolással utasította el a fő
szolgabírói hivatal, hogy a csendőrséget másutt 
elhelyezni nem tudja. Végigjártam a községet, 
megkérdeztem a községbirót, és kitűnt, hogy a 
csendőrséget nagyon jól el lehetne helyezni más
hol is. Ott van pl. Rónai Béláné árváinak kúriája, 
— ugyan kastélynak hívják, de ez csak nagyszabású 
kúria — annak 18 terme közül valamelyik részé
ben, vagy ha oda nem akarják beengedni, akkor 
a gazdasági épületekben, a tiszttartó, az ispán 
részére emelt épületben igen kényelmesen el 
lehetne helyezni a csendőrséget. Itt politikai, 
társadalmi, felekezeti vagy pártszempontra, vagy 
nem tudom, mire kell gondolnom, hogy meg
értsem, a lakáshivatal vezetőjének eljárását, aki 
nem akarja igénybevenni a lakásokat. Ezenkívül 
is- van ott nagy lakás, amit igénybe vehetne, de 
a főszolgabíró ragaszkodik ahhoz, hogy a szegény 
Bállá Illés, aki alig várta, hogy 15 évi távoliét 
után végre hazajöhessen Magyarországba és itt 
fejezhesse be életét, ne tudjon a saját házába 
beköltözni.

Forster E le k : Sok ilyen Bállá Illés van !
Kiss Menyhért: Az a szomorú, hogy sok van ! 

Természetes dolog azután, hogy a csendőrség lét
száma állandóan változik, minden félévben ki
cserélik őket, és azok az őrmesterek, akiknek 
családjuk, feleségük, gyermekük van, szintén 
lakást igényelnek. Ezeket kisgazdáknál, jobb- 
módú lakással biró munkáscsaládoknál helyezik 
el. Tóth Péter a fia részére kérte az egy szoba
konyha és mellékhelyiségből álló lakásra vonat
kozólag, hogy engedje meg a hivatal, hogy el

foglalhassa azt a lakást, amelyet ő maga épített 
a gyermekei számára, és a bölcs lakáshivatal azt 
mondta, nem lehet, mert nincs hova, máshova el
helyezni a csendőrtiszthelyettes urat, tehát oda 
fogja behelyezni; leányának összes bútorait pedig 
kitette az udvarra, és a tiszthelyettes beköltözött 
a lakásba. A bútorok nagy része elromlott és ott 
van most az a fiú, aki nem tudja, hol szerezzen 
magának lakást, bár az édesapja épített a számára 
házat, de a főszolgabíró a csendőrséget és a tiszt- 
helyettest nem engedte megfelelő, más üresen 
álló lakásba, Rónai Béláné árváinak lakásába 
költöztetni. Sajnálom, hogy a t. minister ur nem 
hallgatja meg ezeket az eleven sérelmeket, de 
hiszem, hogy kellemetlen volna neki ezeket meg
hallgatni.

A múltkor Miskolcról kaptam levelet, amely
nek visszhangját a szociáldemokrata párt lapjá
ban is olvastam, t. i. ott is előfordul, a munkások
nál, hogy panaszkodnak, amiért nem tudnak 
lakáshoz jutni.

És kiszámították, hogy ha abból a pénzösszeg
ből, amibe a miskolci lakáshivatal fentartása kerül, 
lakásokat építenének, sokkal nagyobb mértékben 
enyhülne a lakáskérdés problémája, mint azáltal, 
hogy azt a hivatalt fentartják.

Nagyon jól tudom, hogy mit fog a minister ur 
erre válaszolni a jövő ülésen, ha ezt egyáltalán vá
laszra méltatja.

Peidl G yula : Semmit!
Kiss Menyhért: Azt fogja mondani, hogy 

nincs lakás, és megy minden tovább is úgy, mint 
eddig, a lakáshivatal permutál: bizonyos lakókat, 
akiknek összeköttetésük nincs, kihelyeznek a laká
sukból, viszont olyanokat, akik összeköttetéssel 
bírnak, azokba behelyeznek. És mi a főhiba e 
lakás-permutáció kigondolásánál és végrehajtásá
nál ? Az, hogy ezt egy olyan szervezet, egy olyan 
funkcionárius kezére bízták, amely részben bíró
sági, részben közigazgatási, tehát se nem bírósági, 
se nem közigazgatási. A minister ur azonban a 
végső intézkedés jogát fentartotta magának és 
látom is egyes lakások kiutalásánál, hogy az ő 
politikai szempontjai érvényesülnek. Természetes, 
hogy ha a minister politikai szempontjai érvé
nyesülnek, akkor érvényesülnek azok a lakás
hivatalok vezetőinél, a főszolgabiráknál is ; akinek 
összeköttetése, jó rokonsága van, vagy aki oda
szavazott, ahová rendelték, kívánták vagy kérték, 
az előnyben részesül, ellenben azok, akik ellenzé
kire szavaztak, vagy másképen ellentétbe kerültek 
a főszolgabíróval, nem fognak lakást kapni, sőt 
azok lakásait el is igényelik. (Úgy van ! a szélsőbal- 
oldalon.)

Urbanics Kálmán : Hogy lehet ilyet mondani 
józan ésszel!

Kiss M enyhért: Jól tudom, hogy valaki azt 
mondhatná, hogy hát minden közigazgatás hatalmi 
szerv. Én azonban arról szeretném meggyőzni az 
igen t. kormányt, hogy egy ilyen kérdést, mint ami
lyen a lakáskérdés, ne tekintsenek politikai szem
pontból ; ebből a rokkant kérdésből, hogy ha már
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valaki megrokkant és ellátásáról az államnak kell 
gondoskodni, akkor ne nézzék, hogy az illető hová, 
milyen szervezethez tartozik, milyen szokásai van
nak, milyen a felfogása, (Egy hang a szélsőbal
oldalon : Zsidó-e! Derültség a szélsöbaloldalon.) 6 
meghozta a maga áldozatát a magyar nemzetért 
és a magyar hazáért s egyformán el kell ismerni a 
jogát ahhoz, hogy megérdemli a rokkant]árulékot.

Nagy Ernő : Még, hogyha zsidó is ! (Derültség 
a szélsőbaloldalon.)

Kiss Menyhért: Ezt a szempontot kell a lakás
kérdés elintézésébe bevinni és mindenféle politikai 
szempontot a lakáshivataloknak, a közigazgatási 
tisztviselőknek ki kell itt kapcsolniok és a lakás
ügyek elintézését bírói funkcionáriusok kezébe át
adni.

Nem fogadom el a t. minister ur felfogását, 
azt t. i., hogy csak lakásépítéssel lehet segíteni a 
dolgon. Ezt a szállóigét, ezt a bon mot-t, hogy 
lakást kell építeni, halljuk mi már másfél eszten
deje, ellenben nagyon vékonyan csörgedezik utána 
a cselekedet, nagyon vékonyan épülnek a lakások, 
holott egészen közönséges, polgári, jámbor ésszel 
el lehet mondani és azt a megjegyzést kell tenni, 
hogy ha annak idején kötelezték volna a nagy ipar- 
vállalatokat, a nagy bankvállalatokat, továbbá 
azokat az embereket, akiknek a vagyona legalább 
száz milliónál nagyobb — és ilyen Budapesten nem 
száz, hanem több száz van, — hogy építsenek Bu
dapesten családi házakat, aztán maga az állam is 
megkezdte volna a lakásépítkezést: akkor már 
nem volna lakáskérdés, lakásnyomoruság és min
denkit el lehetne helyezni. De ilyen teddide-teddoda 
módon arra várni, hogy a sült galamb berepül
jön az emberek szájába, • várni, hogy magától 
oldódjék meg a lakáskérdés, igy nem lehet ezen a 
nyomorúságon segíteni.

Hallottuk a minister ur kijelentését a 
rokkant-kérdésnél, hogy »ha a csontok ropog
nak is, a testrészek töredeznek is, de három 
hét alatt minden hadiözvegy, hadirokkant és 
hadiárva megkapja a maga jutalékát.« / (Fel
kiáltások a szélsöbaloldalon: Hol van ?) Én fel
kérem képviselőtársaimat, mondják meg hányán 
vannak azok, akik még nem kapták meg! ( f e l 
kiáltások a bál- és a szélsöbaloldalon: Sokan van
nak !) A  túlsó oldalon is ülnek olyan képviselő- 
társaim, akik tudják, hogy még sokan nem 
kapták meg járulékukat. Meg is mondom: 
Alföldy képviselőtársam panaszkodott nekem, 
hogy még az ő kerületében sem kapták meg.

Dénes István: Ne nevezd meg, mert még 
kidob iák a kormánypártból!

Kiss Menyhért: En tehát azt szeretném, 
hogy ha nem ilyen fennenhangzó, gyönyörűen 
csendülő beszédek hangoznának itt el, hanem 
inkább nagy némaság honolna a bársonyszékek
ben és annál meggyőzőbben jelentkeznének a 
tettek. (Zaj balfelöl.)

Itt előttem egy egész paksaméta irás van, 
számtalan szegény, nyomorult ember kilakolta
tása, szenvedése és kálváriajárása azon az utón,

A nemzetgyűlés 104. ülése 1923,

amit úgy hívnak: »Hagyjatok fel minden re
ménységgel !«-hivatal. Nem untatom a t. Nem
zetgyűlést azzal, hogy ezeket az eseteket 
külön-külön feltálaljam itt, csak rámutatok arra, 
hogy az egyik politikai napilap, az Uj Nemze
dék, állandó rovatot nyitott a lakásmizériák 
tárgyalására és naponta egész garmadával szál- 
litják az adatokat a szerkesztőségnek, hogy 
hozza azokat nyilvánosságra, hogy igy bekopog
tassanak talán a minister ur és a lakáshivatal 
szivébe. Mégis meg kell említenem egyetlen egy 
esetet, amely nagy kavarodást váltott ki és egé
szen egy nagy csata körrajzát festette az embe
rek szeme elé. Ez a Hamburg-szálló kilakolta
tása volt.

Nagyon jól tudjuk, hogy a Hamburg- 
szállóba, egy ilyen névtelen és kevésbé ismert 
szállodába nem a hadimilliomosok, nem a va
lutaspekulánsok, nem á háborús gazdagok, ha
nem a társadalom legszegényebb, legnyomorul
tabb emberei szoktak szállani. (ü g y  van! a bal- 
és szélsöbaloldalon.)

Ebben a szállóban rokkant katonák, Erdély
ből, Eelsőmagyarországból, Délvidékről kiűzött 
állami tisztviselők, tisztek, iparosok, szóval olyan 
szegény emberek kaptak lakást és elhelyezke
dést, akik már nem tudtak másutt fészket rakni, 
tehát elmentek az odiőzus nevű szállodába. Ezek 
egy reggel arra ébredtek fel, hogy megjelent ott 
egy hivatalos apparátus, rendőrséggel spékelve 
és felszólítja a lakókat, hogy azonnal hagyják 
el szobáikat. Voltak a lakók közt asszonyok, 
akik 39 fokos lázban feküdtek, beteg rokkant 
katonák, akik egy szobában laktak családjukkal 
és többen olyanok, akik különböző nagy beteg
ségekben szenvednek. Ezek egyike kért fel engem 
épen, hogy tegyem az esetet szóvá, igen magas 
állású erdélyi tisztviselő családjáról van szó, aki 
a legáldásosabb működést fejtette ki az állat- 
egészségügy és a közegészségügy terén Erdély
ben, s akinek most a felesége betegen feküdt, 
három fia a harctéren küzdött. Ennek a tiszt
viselőnek is kilakoltatták a családját, könyör
telenül kocsira tették cókmókjukat és elhelyez
ték őket egy olyan helyre, egy garni-szállóba, 
ahol már csak azért sem lakhatnak, mert 18 
éves leányuk van és nagyon jól tudjuk, hogy az 
ilyen garni-szállókat máskép minek lehet nevezni.

Nem tudom, hogy ezt a Hamburg-szállodát 
miért üritette ki a lakáshivatal. Az egyik újság 
azt irta, hogy azért, mert más címen egy másik 
szállodát akarnak ott fentartani, egy másik 
újság pedig azt közölte, hogy a Hamburg-szállót 
mulatóhellyé akarják átalakítani.

Dénes István : Talán Wrangel-tisztek szá
mára !

Kiss Menyhért: ügy látszik, Budapesten 
kevés mulatóhely van még és egy kis átfestéssel 
ilyet akarnak itt is létesíteni. (Mozgás.)

Dénes István: Kevés a Wrangel-tisztünk, 
azok számára!

'. évi február hó 28-án, szerdán.
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Kiss Menyhért: Én nem ismerem azt az 
okot, amely a minister urat arra bírta, hogy 
ezt a szállodát kilakoltassa, de ha már rászánta 
magát e keserves cselekedetre, akkor legalább a 
végrehajtásnál kellett volna szociálisan, humá
nusan eljárnia, tekintetbe kellett volna venni a 
gyermekeket, a beteg asszonyokat, a rokkanta
kat, és azt a sok mindenféle emberi szempontot 
nem lett volna szabad elfelejteni, amit ott e 
kilakoltatásnál érvényesíteni kellett volna. De 
úgy foganatosította a kilakoltatást a lakáshiva
tal, hogy egy egész csata fejlődött ki, a férfiak 
szembe állottak a lakáshivatal és a rendőrség 
alkalmazottaival, bírókra mentek, az újságok 
pedig riportereket küldtek ki a helyszínére és 
azok leírták, hogyan kezdődött a harc és úgy 
végződött a tudósítás, hogy: A  csata még tart, 
folytatásáról következő számunkban számolunk 
be. (Mozgás a baloldalon.)

Nem tudom, hogy miért van szükség arra, 
hogy amikor már a világháborút elveszítettük, 
amikor tehát meg kellene erősíteni, lelkileg és 
gazdaságilag talpra kellene állítani az elvérzett 
nemzetet, újabb csatározások elé állítják az 
állam polgárait, egyes ministeriumok szétszag
gatják a társadalmat és épen azokat nem védel
mezik meg, akik legjobban rá volnának szorulva 
a hivatalok és a társadalom segítő karjára.

Viszont a közfelfogás az, hogy akinek sok 
pénze van, lakást is tud kapni. (Úgy van! bál- 
felől.) Vannak kávéházak, amelyekben ügynökök 
járnak-kelnek és azt mondják, hogy egyszobás 
lakást tudnak adni egy millióért, ötszobás la
kást öt millióért. A  lakásrendeletben mégis 
csak van valami hiba, annak van valami hézaga, 
hiányzik belőle valami, vagy homályosak egyes 
rendelkezései, mert hiszen annak, akinek pénze 
van, van lakása és kap lakást, ellenben akinek 
nincs pénze, az nem tud lakást kapni. (Úgy 
van! a bál- és a szélsőbaloldalon.) Nem azért 
kell törvényeket és rendeleteket csinálni, hogy 
a jogi formalizmusnak újabb adatokat adjunk 
oda a könyvtárak részére,‘ hanem azért kellene 
a törvényeket megszerkeszteni, hogy azok 
számoljanak a tényleges állapotokkal és azzal, 
hogy lakást csak annak lehessen adni, akinek 
arra szüksége van, és lakást pénzért ne lehessen 
kapni. (Helyeslés a bál- és a szélsöbaloldalon.)

Mindaddig, amig pénzért lehet lakást kapni, 
baj van a kréta körül. A  t. minister urnák 
hivatása és feladata utána járni (Felkiáltások 
balfélöl: Hol van?), hogy hol van a baj, hogy 
kireparálhassa azt, hiszen azért van felelősség 
teljes állásban. (Félkiáltások bálfelöl: Hol vannak 
a ministerek?)

Elnök: Megnyugtathatom a t. képviselő 
urakat, hogy már intézkedtem, hogy a kormány 
valamelyik tagja által képviselve legyen. Méltóz- 
tassanak talán türelemmel lenni. (Helyeslés.)

Propper Sándor: Mindennap külön kell 
intézkedni e tekintetben, mintha nem volnának 
kötelesek jelen lenni!

Kiss Menyhért: Olyan eset is jutott tudo
másomra . . . .

Propper Sándor: Fütyülnek a nemzet
gyűlésre !

Elnök (csenget): Csendet kérek!
Kiss Menyhért: . . . hogy egy ministeri 

tanácsos, akinek Erdélyben birtoka van, leuta
zott, hogy ott gazdálkodjék s közben, anélkül, 
hogy megkérdezték volna, bementek a lakásába, 
felírták bútorainak a számát és megindították 
az eljárást. Az az úr, aki be akart oda költözni, 
ajánlatot tett neki arra vonatkozólag, hogy ha 
kimegy a lakásból és Erdélyben levő lakását 
foglalja el, akkor a szállítást meg fogja fizetni.

Amikor ezt az ajánlatot megtette, az illető 
állami tisztviselő nem is állt szóba vele, illető
leg nem mondta, hogy elfogadja-e vagy nem, 
de ez elég volt ahhoz, hogy megindítsák ellene 
az eljárást lakásuzsora miatt, s hogy olyan 
emberrel szemben folytassák az eljárást, akinek 
a haja megőszült a magyar állam szolgálatában, 
s aki puritánság és érdemesség tekintetében a 
legjobb magyar emberek közé sorolható. Ez a 
tisztviselő a tárgyalások során hivatkozott arra, 
hogy tanuk előtt mondotta az az ur, aki be 
akart a lakásába költözni, hogy ezt az ügyet 
megnyerte, hiszen a lakáshivatal felett szabadon 
rendelkezik. Még keményebb kifejezést is hasz
nált, amelyet nem akarok itt reprodukálni. 
Ennek dacára sem a lakáshivatal jelenlevő 
ügyésze, sem a tárgyalást vezető rendőrtanácsos 
nem indítottak eljárást ezért a kifeiezésért, holott 
igazán annyira kompromittáló ez a kijelentés, 
hogy a hivatal reputációja érdekében feltétlenül 
szükséges volna ezért az eljárást az illető ellen 
megindítani.

Hogy milyen a lakáshivatal kálváriajárása, 
azt magamon is tapasztaltam. Természetes dolog, 
hogy egy nemzetgyűlési képviselőnek kötelessége 
Budapesten lennie, mert hiszen ha valaki el
vállalja a mandátumot, kötelessége a tanács
kozásokon részt vennie, s annak, aki háromszor 
egymásután nincs jelen a tárgyalásoknál, le 
fogják vonni a fizetését is. (Felkiáltások bal
felöl: Akkor soknak kellene levonni!

En tehát szintén igényeltem lakást, még
pedig olyan házban, amely egy közeli rokonomé. 
S mi történt? A  járásbíróság jogerős Ítéletet 
hozott még múlt év augusztus havában, az Íté
let végrehajtása pedig megkezdődött november 
1-én. November elseje óta állandóan járok utána, 
hogy a kész Ítéletet perfektuálni lehessen . . .

Dénes István: Nem érett meg az ítélet.
Kiss Menyhért: . . .  és dacára annak, hogy 

jogerős ítéletem van, volna is lakás és kezem
ben van azoknak a boldog embereknek a jegy
zéke, akik — százan és százan —  azóta már 
lakást kaptak, én mégsem tudtam hozzájutni 
ahhoz a háromszobás lakáshoz, amihez feltétle
nül jogom volna, és aminek jogosultságát senki 
kétségbe nem vonja. A  végrehajtást három Íz
ben függesztette fel a népjóléti ministerium
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illetékes ügyosztálya. Amikor utánajártam és 
kérdezősködtem, hogy milyen indok vezeti őket 
a végrehajtás felfüggesztésénél, akkor nem tud
tak rá válaszolni; általános, ködös kijelentése
ket tettek, és láttam a zavart, amely a kérde- 
zősködésem nyomán, támadt.

Szabó József: Üres az a lakás ?
Kiss Menyhért: Üres.
Pikler E m il: Zsidónak nézik talán! (D e

rültség.)
Kiss Menyhért: Igen t. Nemzetgyűlés! A  

hivatalnak rendelkezésére állott számtalan más 
lakás, amit kiutalhatott volna. (Zaj.) Nem kuta
tom az okát, ellenben örömmel láttam, hogy a 
jobboldalon ülő t. képviselőtársaim közül pél
dául Patay Tibor képviselőtársam kapott öt
szobás lakást. . .

Nemes Bertalan : Négy gyerekkel a saját 
házában!

Kiss Menyhért: Mások is, —  nem sorolom 
fel a neveket — igen szép lakást kaptak. Nem 
irigylem őket, örvendek, hogy kaptak lakást. 
(Folytonos zaj.)

Urbanics Kálm án : Azt sorolja fel, hogy 
hányán nem kaptunk.

Szijj B álint: Nekem csak egy volt, az is 
elveszett. (Derültség.)

Elnök (csenget) : Csendet kérek, képviselő 
urak.

Kiss Menyhért: Kívánatosnak tartom, hogy 
Szijj Bálint képviselő úrtól kezdve minden egyes 
képviselő, akinek lakásigénye van, s aki Buda
pesten akal tartózkodni, kapjon olyan lakást, 
amilyenre feltétlenül szüksége van. (Zaj. Elnök 
csenget.)

A  minister ur, amikor konkrét eseteket 
hozunk hozzá, mindig előveszi a rendeletet és 
azt vizsgálja, hogy a 60. vagy 72. § értelmében 
szabályszerűen járt-e el a lakáshivatal, vagy az 
illető főszolgabiró mint a vidéki lakáshivatal 
vezetője, igen vagy nem, s ha a jogi szabályos
ságot és keretet kitöltve látja, akkor azt mondja, 
hogy nem lehet azt az intézkedést megtámadni, 
mert teljesen a szabályoknak megfelelően tör
tént az illetőnek kidobása.

Epén a kerületemből jelentettek be egy 
esetet, amikor egy állami tanítót, akinek az el
helyezésével a minister ur és elődje valósággal 
labdajátékot játszott, mert hol elhelyezték, hol 
visszahelyezték, — ötször csinálták meg vele ezt 
a harmonikaszerü játékot —  végre politikai 
szempontból végleg el kellett helyezni és a la
kásából ki kellett tenni. Ekkor a kultuszminis- 
ter ur egy hónapi haladékot adott az illetőnek 
s annak ellenére, hogy ez a sürgönyi intézke
dés kiment, a főszolgabiró mégis kidobta az 
illetőt a lakásából.

És hogyan dobta ki? ügy, hogy kiutalt 
neki egy istáló mellett levő szobát, amelyben 
azelőtt nem laktak, s délután 6 órakor, decem
berben, sötétben, hóban, amikor ő nem volt 
odahaza és a felesége betegen feküdt az ágyá

ban, az asszonyt a bútorokkal együtt kitették 
a hajdúk az utca kövére, úgy hogy jólelkü 
embereknek kellett a bútorait, a felszerelését, a 
tányérait, a párnáit széthordani, (Felkiáltások 
bal felöl: Hallatlan!) s mikor össze kellett azo
kat szedni, nehézség állott elő e tekintetben, 
mert nem tudta, hogy az utcából kik voltak 
azok a jólelkü emberek. (Zaj.)

Könyves Lajos: Nem is volt hó december
ben. (Derültség')

Kiss Menyhért: A  végrehajtás kritikája 
céljából említem ezt az esetet. Nem lehet azt 
mondani, amit a minister ur mond, hogy min
dig csak a jogszerűséget nézi, mert hiszen 
»summum jus summa finjuria«, — a teljes jog 
maga a legnagyobb jogtalanság.

Azért van valakinek szociális érzéke és 
előrelátása, hogy az ilyen intézkedéseket úgy 
hajtassa végre, hogy emberileg számításba véve 
azt, amit számításba kell venni, ne érezze itt 
Magyarországon egyetlenegy ember sem, hogy 
itt tulajdonképen Szibériában vagy Ázsiában 
van, hanem azt érezze, hogy emberek között 
van, s ha más nézetet valló emberre is alkal
mazzák a törvényt, de azért az alkalmazásban 
emberiességnek kell megnyilatkoznia. (ZJgy van! 
balfelöl.)

Kellene még pár szót szólnom a vagon
lakókról, mert hiszen, mikor a Lipótvárosban 
és más városrészekben is öt, hat, hét, nyolc sőt 
tiz szobás lakásokban lakhatnak valutaspekulán
sok, háborús gazdagok, és olyan elemek, akik
nek itt tartózkodása egyáltalában nem kívá
natos, (Igaz! ügy van! a bal- és a szélsöbal- 
óldálon.) s akinek elhurcolását annak idején 
Friedrich István kormányzata megígérte, akik 
azonban csak a trianoni határig mentek el és 
onnan gyorsvonaton robogtak vissza Budapestre, 
mondom, amikor ilyen elemek kényelmesen lak
hatnak a maguk fényes, óriási luxussal beren
dezett lakásukban, akkor egyenesen megdöbbentő 
az, hogy tudok pl. kúriai bírót és számtalan 
magasállásu más állami tisztviselőt, akik ma 
is vagonokban laknak.

Azt látjuk tehát, hogy a lakáshivatal is, 
mint a legtöbb kérdés, fenyegető Damokles- 
kardként lebeg Magyarországon a társadalom 
felett, már nemsokára nem politikai kérdés 
lesz, hanem társadalmi kérdéssé válik. Épen 
ezért kötelessége a szakminister uraknak nyugvó
pontra juttatni a lakáskérdést, hogy végre egy
formán megelégedettek legyenek az emberek.

Böviden még csak azt akarom megjegyezni, 
hogy ha ideát kérne a minister ur arra vonat
kozólag, hogy hogyan gondoljuk a megoldást, 
hát én feltétlenül tudok egy módot, (Halljuk! 
Halljuk!) még pedig azt, hogy egy szakbirő- 
ság állíttassák fel a lakáshivatal mellett, a 
hivatalt pedig vezesse egy anyagilag teljesen 
független és mindenképen hozzáférhetetlen . . .

Dénes István : Hát most nem olyan vezeti ?
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Kiss Menyhért: . . . senkinek alá nem ren
delt, magas katonai egyéniség, (Ellenmondások 
balfelöl és a szélsobaloldalon. Egy hang jobb- 
felöl: Lakásdiktátor! Zaj. Elnök csenget.) 
akkor legalább a meglévő lakások permutálása, 
elosztása igazságosan történhetik.

Drozdy Győző: Karddal nem lehet a laká
sokat elosztani!

Kiss Menyhért: Én azonban a lakáskérdést 
tisztán és kizárólag csak egy lakásépitési akció 
utján látom megoldhatónak s ezért ezt ajánlom 
a legjobban a minister ur figyelmébe. Ez a mód 
munkaalkalmakra nyújt lehetőséget, ma már a 
fa beszerzése sem lesz olyan drága, mint régeb
ben volt, különösen vidéken kevés faanyagra 
van szükség, mivel nagyubbára földből készítik 
a házakat. (Zaj jobbfelöl.)

Mindezek után a következő interpellációt 
intézem az igen t. népjóléti minister úrhoz 
(olvassa):

»Van-e tudomása a vidéki lakáshivatalok
ban dúló közigazgatási funkciónáriusok párt- 
szempontokat érvényesítő eljárásairól, melyek a 
legnagyobb elkeseredést váltják ki?

Van-e tudomása a budapesti lakáshivatal
ban lappangó anomáliákról, a végrehajtási el
járások embertelen, inhumánus lefolytatásáról, a 
lakáshivatalban lejátszódó drámai jelenetekről?

Ha igen, mit szándékozik tenni ?« (Helyes
lés a baloldalon).

Elnök : Az interpelláció kiadatik a nép
jóléti minister urnák.

K i a következő szónok?
Forgács Miklós jegyző: Héjj Imre!
Elnök : A  képviselő ur nincs jelen, inter

pellációja töröltetik.
Forgács Miklós jegyző : Strausz István!
Strausz István : T. Nemzetgyűlés! A  deviza 

kiszolgáltatása ügyében interpellálok, s erre nézve 
a pénzügyi és a kereskedelemügyi minister urak
hoz a következő kérdéseket intézem (olvassa):

1. »Van-e tudomása a pénzügyminister 
urnák arról, hogy a devizaközpont az utóbbi 
hetekben a kereskedők és iparosok' által kül
földi tartozásaik kiegyenlítésére igényelt devizák 
kiszolgáltatását halogatja és ha honorálja is, 
a szükséges devizáknak csak egy csekély részét 
utalja ki.

2. Hajlandó-e a pénzügyminister ur teljes 
nyíltsággal feltárni a devizák kiszolgáltatását 
hátráltató okokat ?«

Urbanics Kálmán: Megmondta!
Strausz István : Majd erre is felelek. Ezzel 

a kérdéssel nem foglalkozott a pénzügyminister ur, 
mert akkor nem interpelláltam volna. ( Olvassa):

3. Történtek-e hibák, avagy mulasztások 
és miképen kívánja azokat a pénzügyminister 
ur orvosolni, illetve pótolni és mily biztosítéko
kat nyújt a devizák akadálytalan kiszolgáltatá
sára nézve?

4. A  kereskedelemügyi minister ur miképen 
Ítéli meg azt a kockázatot, amely az iparos- és

kereskedőosztályt fenyegeti a devizák kiszolgál
tatásának késedelmessége miatt, és mit tett arra 
nézve, hogy a külföldi hitelezők bizalmát a le
járt tartozások késedelmes fizetése meg ne 
rendítse ?«

T. Nemzetgyűlés! Könnyen megállapítható 
az interpellációmban feltett kérdéseimből, hogy 
engem nem a mindenáron való ellenzékieskedés 
célzata vezet. Nagyon megfontoltam és higgadtan 
szövegeztem meg a kérdéseket. Sőt közben, a 
tárgyalás folyamata alatt, a pénzügyminister 
ur által mondott expozé folytán meditáltam 
afelett, előterjesszem-e interpellációmat, mivel a 
pénzügyminister ur tényleg foglalkozott magával 
a Devizaközponttal, ezt azonban csak nagy kere
tekben tette és a konkrét nehézségeket és hibá
kat nem említette.

Jól tudjuk, hogy a deviza-központ megszer
vezése idejétől egészen a legutóbbi időkig foly
tonosan, akadálytalanul szolgáltatta ki a devi
zákat. Az utóbbi hetekben a deviza kiszolgálta
tásának megakadása meglepetésszerűen jött. 
Senki sincs tisztában azzal, hogy mi ennek a 
tulajdonképeni oka s épen ezért a feltételezések 
egész lavinája indult meg és ez csak súlyosbítja 
a helyzetet úgy a bel-, mint a külföldön. Én 
számolok azokkal a nehézségekkel, amelyekkel a 
deviza-központnak és az azt irányitó igen t. 
pénzügyminister urnák megküzdenie kell. Tud
juk azt, hogy a trianoni Magyarországon az 
importot és az exportot összhangba hozni szinte 
lehetetlen, hiszen az országrészekkel minden 
gyárunkat, minden nyersanyagunkat elrabolták 
tőlünk, már pedig főleg ezen nyugszik az im
port és az export összhangba hozatalának lehe
tősége. De viszont igen t. Nemzetgyűlés, hang
súlyoznom kell, hogy ha a trianoni békeszerző
dés mindent elszakított tőlünk, minden tradí
ciónkat tönkre tett, egyet nem tudott meg
hiúsítani, egyet nem tudott megingatni: iparo
sainknak és kereskedőinknek külföldi hitelét. A  
régi nagy Magyarországnak ez a dicsősége és 
büszkesége érintetlenül megmaradt, átjött a ma
radék Magyarországba. A  külföldi kereskedelmi 
és ipari hitel fölött nekünk féltékenyen kell őr
ködnünk, mert ez az állami külföldi hitel táp
lálója.

En bízom abban, hogy az igen t. pénzügy
minister ur a konkrét bajokról és nehézségek
ről, valamint a megszüntetésük iránt szükséges 
intézkedésekről a nemzet nyilt színe előtt tájé
koztatni fogja az országot. (Helyeslés a bal
oldalon.)

Elnök : Az interpelláció kiadatik a pénz
ügyminister urnák. A pénzügyminister ur felelni 
kíván.

Kállay Tibor pénzügyminister: T. Nemzet
gyűlés ! Méltóztassék megengedni, hogy a fel
vetett kérdésre csak néhány rövid szóval vála
szoljak. (Halljuk! Halljuk!)

A t. képviselő ur rámutatott azokra a ne
hézségekre, amelyek a devizaellátás tekintetében
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a legutóbbi időben jelentkeztek. En remélem, 
hogy ezek a nehézségek, amint előbbi beszédem
ben is jelezni bátorkodtam, átmeneti természe
tűek, amelyek megszüntethetők lesznek az export 
nagyobb arányú fokozásával és főleg annak a 
bizalomnak visszatérésével, amelyre minden ilyen 
intézménynek, de különösen koronánknak és a 
pénzellátás tekintetében való forgalmunk bizton
ságának szüksége van.

Úgy említettem, hogy azokat a nehézsége
ket, amelyek átmenetileg előfordultak, egyrészt 
előidézték az európai események, az általános 
politikai helyzet, mely kritikussá kezdett ala
kulni az elmúlt időkben, azután előidézte az a 
körülmény, hogy exportunk —  amint iménti 
beszédemben voltam bátor jelezni — nem öltött 
oly arányokat, mint kellett volna, viszont im
portunk jelentékenyen nagyobb volt annál, 
amelyet megszoktunk. Ezek a tényezők vál
tották ki azt az eredményt, amelynek konzek
venciáit‘ láthattuk a deviza-ellátásnál.

Fokozta a bajokat —  amint jeleztem — 
az, hogy akkor, amikor ilyen átmeneti nehéz
ségekkel küzdött a deviza-központ, mindenki 
igyekezett kielégíteni a maga szükségletét, kellő 
figyelem nélkül arra, vájjon az feltétlenül ki
elégítendő szükséglet volt-e vagy sem. Úgy látom, 
időközben a helyzet különösen politikai tekin
tetben is tisztult és általában nagyobb meg
nyugvás következett be. Időközben elhatározott 
a kormány nagyobb arányú exportokat, melyek
ből igen tekintélyes valutaösszegekre számítha
tunk. A  közélelmezési és földmivelésügyi minis- 
ter urak kalkulációja szerint ezek az összegek 
40— 60 milliárdra tehetők. Remélhetjük, hogy 
az exportra szánt cikkek legnagyobb részben 
kiszállításra is fognak kerülni.

Ezenkívül igyekeztünk egyéb tranzakciókkal 
is biztosítani azt, hogy a pillanatnyi nehézsége
ken magunkat átsegítsük, úgy hogy meg vagyok 
győződve, hogy amint a kereskedők látni fog
ják, hogy szükségletük kielégítése nem ütközik 
nagy nehézségekbe, azoknak az igényeknek jó 
része, amelyeket most támasztanak, meg fog 
szűnni.

Mást erről az ügyről igazán nem tudok 
mondani, más mondani valóm erről nincs is. 
Éppen ezért kérem, hogy méltóztassék ezt a 
felvilágosítást elfogadni (Helyeslés a jobboldalon.)

Elnök: Az interpelláló képviselő urat illeti 
a szó.

Strausz István : T. Nemzetgyűlés! A  pénz
ügyminister ur válaszát 'tudomásul veszem, 
azonban várom a kereskedelemügyi minister ur 
tájékoztatását is a reszortját illető kérdésekre, 
mert ettől a tájékoztatástól függ a helyzet 
feszültségének az enyhítése.

Elnök: Minthogy a képviselő ur a keres
kedelemügyi és a pénzügyminister urakhoz 
intézte interpellációját, kérdem a pénzügyminister 
urat, vájjon a kereskedelemügyi minister ur

ÜKTBSITŐ.

'. évi február hő 28-án, szerdán.

nevében is méltóztatott-e válaszolni, vagy pedig 
csak a saját nevében?

Kállay Tibor pénzügyminister: Tekintettel 
arra, hogy az interpelláló képviselő ur a kérdés 
kereskedelmi részéről is megnyugtató felvilágo
sítást kér az én felvilágosításaim után is, én 
csupán a magam nevében kívánom megadottnak 
tekinteni a választ és azt hiszem, hogy a keres
kedelemügyi minister ur alkalmat fog találni 
arra, hogy a maga részéről is válaszoljon.

Elnök : Az interpelláció ki fog adatni a 
kereskedelemügyi minister urnák.

Most pedig kérdem a t. Nemzetgyűlést, 
méltóztatik-e a pénzügyminister ur által adott 
választ tudomásul venni, igen vagy nem ? (Igen !) 
A  Ház a választ tudomásul veszi.

K i a következő szónok?
Forgács Miklós jegyző : Nagy E rnő!
Nagy Ernő : T. Nemzetgyűlés! A  Wekerle- 

kormány 1917-ben Gfulácsy István Beregvár- 
megye alispánja ellen (Derültség és felkiáltások 
a jobboldalon: Már megint Oulácsy!) fegyelmi 
eljárást indított és állásától felfüggesztette. 
Később bizonyos közbenjárásokra visszahelyezték 
állásába Gulácsyt, azzal a feltétellel, hogy nyug
díjba megy. 0  be is adta nyugdíjazási kér
vényét és a törvényhatóság 1919-ben egy
hangúlag nyugdíjazta.

Amikor a kurzus elkövetkezett, Gulácsy Ist
vánt, miért, miért nem, állásába visszahelyezték, 
Bereg vármegye népének óriási nagy sajnálatára 
és kárára. Hogy a fegyelmi eljárással mi lett, 
az hol akadt el, azt miért nem folytatják le, 
erről nekünk, beregieknek nincsen tudomásunk.

Horváth Zo ltán : Talán amnesztiát kapott! 
( Derültség )

Nagy Ernő: Lehet, hogy amnesztiát kapott. 
A  lapok annak idején a legsúlyosabb vádakkal 
illették Gulácsy Istvánt, hosszasan pertraktálták 
viselt dolgait, úgy hogy nemcsak Magyarország
nak, de úgyszólván Amerikának is tudomása 
van arról, hogy milyen viselt dolgai voltak ennek 
a tisztéit urnák. A  kormány annak idején több 
ízben utasította Gulácsy Istvánt arra, hogy 
inditsa meg a sajtópört azon újságok ellen, 
amelyek az ő dolgaival foglalkoztak. Háromszori 
kormányutasitásra ezt Gulácsy meg is tette. 
Kiváncsiak vagyunk arra, mi van ezzel a sajtó
perrel, hol akadt az meg, be lett-e fejezve, 
elitélték-e a szerinte vádaskodókat, vagy pedig 
felmentették. Mindezeket megtudandó, a követ
kező interpellációt vagyok bátor a belügyminis- 
ter úrhoz intézni (olvassa):

»Be van-e már a Gulácsy István bereg- 
* megyei alispán ellen gz 1917. évben indított 
fegyelmi ügy fejezve; fia igen, miként; ha pedig 
nincs befejezve, miért nincs, hol akadt az meg 
és van-e kilátás arra, hogy valamikor be lesz?

Gulácsy István alispánt annak idején több 
izbcn utasította a kormány, hogy az ellene meg
jelent és felette súlyos vádakat tartalmazó cik
kek szerzője ellen a sajtópert inditsa meg. Meg-
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tette-e ezt Gulácsy István és milyen eredménye 
lett annak? Ha nem tette, miért nem tette 
meg ? Hajlandó-e ezért őt a minister ur fegyel- 
mileg felelősségre vonni ?«

T. Nemzetgyűlés! Én azt hiszem, a t. túl
oldalnak is érdekében volna az, —  eltekintve 
Bereg vármegye népének óhajától — hogy végre 
ez az ügy tisztán álljon és ha Gulácsy nem 
bűnös, adassék meg neki az öt megillető fel
mentés, ha pedig bűnös, ne lehessen neki ki
térni a büntetés elől azon a címen, hogy ő 
igen jókor behódolt a kurzusnak. Az az ember, 
aki annak idején a zsidóknak legnagyobb pár
tolója volt Bereg vármegyében, aki a felmenté
sek özönét zúdította a honvédelmi ministeriumra, 
aki annak idején körülvétette magát a vármegye- 
házán zsidó ügyvédekkel, zsidó ügyvédjelöltek
kel, a vármegyei tisztviselőket pedig bevonul
tatta, igen hamar átnyergelt a kurzushoz és 
homlokegyenest ellenkező politikát követve, csú
fosan cserben hagyta a demokráciát és a libe- 
rálizmust, amelyet t. i. a Gulácsyét, különben 
én Giesswein Sándor vezéremmel együtt álde
mokráciának és álliberálizmusnak tartok. Azt 
hiszem tehát, a túloldalnak is, a kurzusnak is 
érdekében áll megtudni, kicsoda, micsoda ez az 
ur. (Helyeslés a baloldalon.)

Elnök : Az interpelláció kiadatik a belügy- 
minister urnák.

Ki a következő szónok?
Forgács Miklós jegyző: Dénes István!
Dénes István: T. Nemzetgyűlés! (Zaj a 

jobboldalon.) Méltóztatnak emlékezni arra, hogy 
a múlt év őszén szóvátettem a nemzetgyűlésben 
a földvagyonváltságföldek leadásának kérdését. 
Én figyelmeztettem a nemzetgyűlést arra, hogy 
a nagybirtokosok nem akarják leadni a föld- 
vagyonváltságföldeket, (jEllenmondások a jobb
oldalon.) felhívtam figyelmüket arra, hogy amig 
a kisbirtokosokkal lefizettették a földvagyon- 
váltságot, addig a nagybirtokosok hallani sem 
akartak róla. Ugyanakkor a túloldalról felállot
tak nagybirtokosok és nem nagybirtokosok és 
azt mondták: legyen egészen nyugodt a képvi
selő ur, mert a nagybirtokosok önként jelent
keznek és le fogják fizetni a földvagyonváltság- 
földeket, nem fogják megfelebbezni a kirovást.

Ezzel szemben le kell szögeznem, hogy a 
nagybirtokosok az összes kirovásokat megfelleb
bezték .. .

Reischl Richárd: Ez nem áll!
Dénes István: . . .  a földvagyonváltságfölde- 

ket nem akarják leadni. (Úgy van! a szélső- 
baloldalon. Ellenmondások jobbfél öl.)

Reischl Richárd: Ez sem áll! Neveket ké-* 
rünk!

Peidl Gyula: Akad egy-két kivétel!
Dénes István : Teljesen érthető, ha nem 

akarják leadni, mert a kormány úgy állapította 
meg a földvagyonváltságföldek után fizetendő 
haszonbérösszeget, — t. i. a kataszteri tiszta 
jövedelem koronája után T5 kilogrammban, —

hogy nekik érdemes minél hosszassabban elhúzni 
a földvagyonváltságföldek leadását, mert ez 
nekik jelent még vagy 14 kg. pluszt koronán
ként. (ü gy van! Úgy van! a szélsöbaloldalon.)

Propper Sándor: Hosszra spekulálnak!
Dénes István : Ennek következménye azután 

az — méltóztassanak saját kerületükben körül
nézni — hogy a nagybirtokosok, ügyvédjeik és 
intézőik akarnak feles földeket adni; a föld- 
vagyonváltságföldekből pedig, amelyek nem az 
övéik, hanem az államéi, nagy kegyesen hajlan
dók felajánlani egyharmadrészt a földigénylők 
részére, azon földvagyonváltságföldek egyharmad 
részét, amelyek egészükben az állam tulajdonát 
képezik.

Neubauer Ferenc : Ez egészen konkrét eset
nek látszik!

Dénes István : Nagyon konkrét, t. képviselő- 
társam, s épen ez a szomorú benne. Nagyon 
konkrét és mindenütt igy csinálják. Ha nem 
volna konkrét, nem jöttem volna a nemzetgyű
lés elé, nem szólalnék fel.

Neubauer Ferenc: Hol van az és ki az? 
(Zaj.)

Elnök: Csendet kérek!
Cserti József: Nagyon jó a földreform!
Dénes István : Leszögezem és ismételten

megállapítom azt, hogy a magyar nagybirtokos
osztály nem hajlandó a rendeletileg kötelezett 
földvagyonváltságföldeket leadni. (Zaj és élénk 
ellenmondások jobb felöl.)

Schandl Károly: Nem áll!
Dénes István : Ha pedig a t. Nemzetgyű

lésben a túloldalon akadnának kétkedők, ne 
méltóztassanak tőlem azt kívánni, hogy a túlsó 
oldalról megnevezzek képviselőket, akik hozzám 
jöttek és panaszkodtak, hogy a nagybirtokosok 
az ő kerületeikben sem akarják leadni a föld
vagyonváltságföldeket. (Zaj a jobboldalon. Fel
kiáltások jóbbfelöl: Muszáj leadni! Neveket 
kérünk !)

Emlékeztetem a nemzetgyűlést arra, hogy 
az igen t. földmivelésügyi államtitkár ur, aki 
jelenleg itt ül, tavaly ősszel kommünikét volt 
szives kiadni a sajtóban a köz ínség részére, 
amelyben azt mondotta, hogy 1923 tavaszán 
már abban a helyzetben lesznek, hogy a föld- 
vagyonváltságföldeknek legalább legnagyobb 
részét le fpgják tudni adni. Az ország földmives 
közönsége nagyon örvendett ennek. Mi is meg
nyugodtunk.

Schandl Káro ly : Tényleg abban a helyzet
ben is vagyunk! Ag Országos Eöldbirtokrendező 
Birósóg rendelkezik az összes vagyonváltság- 
földekkel.

Nánássy Andor: Leadták! (Zaj.)
Dénes István : A  logikus, a törvényes, a 

szabályos és megnyugtató az lett volna, hogy 
ha valamely községben megjelenik a Földbirtok- 
rendező Bíróság kiküldött bírája, legalább ott 
a földvagyonváltságföldeket leadják. Tudom, ez 
volt a rendelet intenciója is. Ezzel szemben
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pedig az történik, hogy a tárgyaláson kinn a 
községben a nagybirtokosokkal, intézőikkel és 
ügyvédjeikkel emésztő harcot kell folytatnunk 
azért, hogy meg tudjuk szerezni a földvagyon- 
váltságföldeknek legalább egybarmad részét a 
földigénylők részére.

Ha a t. Nemzetgyűlés ebben kételkedik, 
méltóztassék bekérni a kiküldött bírák vélemé
nyeit. Nagyon szívesen szolgálok birák neveivel 
is, akik több vármegyében dolgoznak. Ennek 
következtében, miután ez sérelem, miután a nagy- 
birtokosok ezen eljárása törvényellenes s miután 
a nagybirtokosok ezen intézkedése és magatar
tása azt célozza, hogy a földreformot elhúzzák 
és maguknak nagyobb hasznot szerezzenek, leg
alább még az 1923. esztendőre a földvagyon- 
váltságföldek után a magyar kormány szem
pontjából sem tartom ezt megengedhetőnek, s 
ezért a magyar kormány ügyeimét felbiván erre 
a körülményre, nagyon kérem a ministerelnök 
urat, akinek hatáskörébe tartozik ez a kérdés 
éa akinek módjában áll intézkedni, hogy sürgős 
és imperativ intézkedést tegyen, amely impera- 
tive kötelezni fogja a nagybirtokosokat arra, 
hogy kötelesek legyenek leadni és a földvagyon- 
váltságföldek ezután ne képezzék alku tárgyát 
a kishaszonbérlőkkel szemben. (Zaj.)

Elnök: Csendet kérek !
Dénes István : Ezért a következő interpel

lációt vagyok bátor a ministerelnök úrhoz in
tézni. (Halljuk! Halljuk! a szélsőbaloldalon. 
Olvassa) :

»1. Van-e tudomása a ministerelnök urnák 
arról, hogy a földtulajdonosok a természetben 
leadandó földvagyonváltságterületeket nem haj
landók a földigénylők birtokába bocsátani még 
azon helyeken sem, ahol a Eöldbirtokrendező 
Bíróság kiküldött bírája megjelent és a bir
tokbaadást eszközölhetnék ?

2. Hajlandó-e a ministerelnök ur haladék
talanul rendeletet kibocsátani, amelynek értel
mében a földtulajdonosok kötelesek legalább a 
földvagyonváltság fejében leadandó földterülete
ket mindazon községekben leadni, amelyekben 
az Országos Eöldbirtokrendező Bíróság bírája 
kiszállott és a földreformeljárást megindította ?«

Azt hiszem, ez a legelemibb követelmény, 
amelyet teljesíteni kell.

Elnök: Az interpelláció kiadatik a minister
elnök urnák. Ki a következő szónok?

Forgács Miklós jegyző: Rupert Rezső!
Rupert Rezső: T. Nemzetgyűlés! (Halljuk! 

Halljuk! a szélsöbálóldálon.) A  belső nyugal
mat tekintve egy államban sem foglalta el soha 
kormány a maga helyét olyan kedvező viszonyok 
között, mint ahogyan a magyar uj alkotmányos 
élet kormányai ezt tehették. Mert hiszen más 
időkben és más államokban rendesen egy alul
ról felfelé törő ellenzék fogadta az illető kormá
nyokat, ellenben amikor 1919 nyarának végén, 
ősz elején az uj alkotmányos idő kormányzata 
elfoglalta a maga helyét, ebben az országban
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mindenki békességre, nyugalomra vágyott és még 
a magyar munkásság is, amelyet egész rétegé
ben gyanúsítottak meg azzal, hogy az előző 
forradalom részese örült, ha békében hagyták. 
Itt lett volna tehát az alkalom, hogy egy tel
jesen megnyugodott békére vágyó, béke után 
sóvárgó országban a kormányok hozzáfogjanak 
a megmentés munkájához. Hiszen nemcsak ma 
ismerjük fel, de felismertük már akkor is, hogy 
mi élet-halál harcot vívunk. Eelismertük azt, 
hogy ebben az országban mindennek szabad 
történnie, csak egytől kell megmenekülnünk: 
attól, hogy testvérharc felidéztessék.

Mégis mi történt, t. Nemzetgyűlés ? A  békes
ségben levő milliókkal szemben mindjárt az első 
napokban megindult a hadjárat. (Úgy van! 
Úgy van ! a szélsőbaloldalon.) Féktelen csoportok, 
Szegedről hazaözönlő Streifkommandók és mások, 
— felelőtlen eleme'k, ahogy mondani szokták — 
megszervezett titkos társulatok kezdték a fejüket 
felütni mindenfelé, kezdték a hatóságok jogait 
is gyakorolni és kezdtek a békességre vágyó nép 
nevében Ítélkezni. Az első kormányokban legalább 
megvolt még az erkölcsi jó érzés, hogy lehetőleg 
igyekeztek gátat vetni ezeknek a túlkapásoknak. 
Sokszor hallottuk a ministeri székből ezeknek 
az atrocitásoknak, ezeknek a dulásoknak az el
ítélését, hallottuk az elitélését a testvérharcra 
való uszításnak, de sajnos, ezek a kormányok 
nem bírtak megküzdeni ezekkel az elemekkel, 
a pokloknak ezekkel a sötét hatalmaival, amelyek 
munkája után ha már akkor is éreztük, ma 
százszorosán érezzük, hogy élet-halálharcot 
vívunk, a kétségbeesés harcát.

Ugy-e, ma különösen dokumentálva van ez 
előttünk akkor, amikor a pénzügyi kormány 
elénk terjeszt egy költségvetést, amely kimutatja, 
hogy 40 milliárd deficitünk van, vagyis egy 
esztendő alatt 34 milliárddal szaporodott a 
deficitünk. Ilyen körülmények között, amikor 
végre a legbutább és leggonoszabb embernek is 
rá kell jönnie arra, hogy ennek a társadalomnak 
vagy állami életnek összhangját megbontani 
nem szabad, hogy csak egy szót sem szabad 
elejteni, amellyel a testvérharc tüzét felszítják, 
igen nagy része van a mai kormánynak, hogy 
idáig jutottunk, hogy idáig fejlődhetett a dolog. 
Mióta az augusztusi kormányzatnak, az augusz
tusi rezsimnek, vagy a februári rezsimnek —  
mondjuk szabatosabban —  egymásután jönnek 
a kormányai, fokról-fokra mindig kevesebb és 
kevesebb erkölcsi állománnyal veszik át uralmu
kat. Yelük szemben a hatalom részéről mindig 
több és több igény érvényesül, mindig több és 
több lemondást kívánnak, úgy hogy valóban 
nehéz annak a kormánynak a helyzete, amely 
azután ilyen feltételek mellett vállalkozik az 
ország ügyeinek vitelére.

T. Nemzetgyűlés! A  Bethlen-kormány is 
ilyen kompromisszum eredménye, hogy neki 
kevesebb is elég volt, mint az előtte lévő kor
mánynak. Látjuk a következményeit. Bethlen
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István, aki átvette ilyen megkevesbedett erkölcsi 
állománnyal a kormányt, nem tudott megbir
kózni a nehézségekkel, a viszonyokkal . . .

Propper Sándor: Nem is nagyon akart!
Rupert Rezső: . . . nem is tudhatott meg

birkózni, mert ha elhiszem és feltételezem is 
róla, — aminthogy fel kell tételeznem — hogy 
jó utón akart haladni, olyan erők gátolták meg 
munkájában, napról-napra, fokról-fokra, olyan 
erők hatalmasodtak el felette, hogy azután nem 
tudott ezekkel megbirkózni, hanem engednie 
kellett romlani az ország közállapotát és egy 
napon, akár jónak tartotta, akár nem, —  bizo
nyára nem tartotta jónak — ott állott, hogy 
szembenállt tulajdonképen a nemzet egész köz
véleményével. (Úgy van! Úgy van! a szélsö- 
baloldálon. Ellentmondások a jobboldalon.)

Nagy Ernő : Tessék titkosan megszavaztatni 
az országot!

Esztergályos János: Gyerünk a titkosság
gal, majd meglátjuk! (Felkiáltások a jobb
oldalon: Hol? Hol? Elnök csenget.)

Szijj B álint: Voltunk mi már titkosan is 
megválasztva!

Patay Tibor: A  közvélemény nyílt legyen, 
ne titkos!

Propper Sándor: Szolgabiró és csendőr
szurony nélkül. (Nagy zaj.)

Elnök: Csendet kérek, képviselő urak !
Rupert Rezső: így magyarázható az, hogy 

az elmúlt nemzetgyűlés utolsó időszakában* 
kénytelen volt rájönni arra, hogy ha ő csak
ugyan titkos és szabad választást enged, akkor 
neki a hatalomról le kell szorulnia. (Úgy van! 
Úgy van! á szélsőbaloldalon. Mozgás a jobb
oldalon.) Erre következett azután az oktrojált 
választási rend és következtek azok a választá
sok, amelyekhez foghatók visszaélések tekinteté
ben azt hiszem soha, sehol, semmiféle ország
ban nem voltak. (Zaj és éllenmondások a jobb
oldalon. )

Dénes István: Mit szólnak ehhez?
Szijj Bálint: A  visszaélés minden oldalon 

megvolt! (Zaj. Elnök csenget.)
Eőri-Szabó Dezső: Valami újabbat halljunk!
Rupert Rezső: Ez végzetesen megpecsételte 

ennek az országnak a sorsát, mert hiszen, 
amikor a kormány ezek után a választások 
után nem támaszkodhatik nyugodt lelkiismeret
tel, nem is mondhatja, hogy támaszkodhatik az 
ország közvéleményére. (Zaj és éllenmondások a 
jobboldalon.)

Szijj Bálint: De igenis támaszkodhatik! 
Önök egyedül még nem a közvélemény!

Esztergályos János: Szolgabirák és csendőrök 
küldöttei!

Neubauer Ferenc : JÖravaló emberek azok 
a csendőrök! ( Nagy zaj.)

Elnök: Képviselő urak, csendet kérek min
den oldalon!

Dénes István: Húszezer koronás búza a 
közvélemény!

Rupert Rezső: Azóta, amióta ezek a vá
lasztások megtörténtek, nagyon természetes, 
hogy ez a kormány sem befelé, sem — ami 
még nagyobb baj —  kifelé sem lehet eléggé 
erős. ( Úgy van! Úgy van! a szélsöbaloldalon.)

Propper Sándor: Azért erőszakos, mert 
nem tud erős lenni!

Rupert Rezső: Látjuk más államok külpoliti
káját, amelyeknek külpolitikai megítéléséből 
okulhatunk magunkra nézve is. Ott van a 
szerencsétlen Görögország, ahol ingatag talajon 
van a kormányzat, s méltóztassék megnézni, 
világszerte minden ország elzárkózik előle a 
magabizalmával, még pedig azért, mert nem lehet 
tudni, hogy ilyen országban egymásután milyen 
fordulatok fognak következni . . . (Zaj a jobb
oldalon.)

Hedry Lőrinc: Az ott forradalmi kormány 
volt! (Elnök csenget.)

Rupert Rezső: . .  . hogy az egyik rezsim 
intézkedéseit és reformjait miképen fogja meg
hagyni vagy megváltoztatni a másik rezsim. 
(Zaj. Elnök csenget.) Az ilyen ingatag alapon 
álló kormányzat, a hatalmat ilyen erőszakos, 
mesterséges utón megszerző kormányzat (Zaj.) 
nem tudja felmutatni kifelé a néperejét és ezt 
a külföld is nagyon jól megérzi. (Zaj. Elnök 
csenget.) Nagyon természetes, hogy az ilyen 
kormány nem tudja kellő tekintéllyel kifelé 
képviselni az ügyeket. (Zaj. Elnök csenget.) Ez 
mireánk nézve nagyon fontos kérdés, mert az 
köztudomású, azt mindnyájan tudjuk, hogy 
nekünk külföldi hitelre van szükségünk . . . (Úgy 
van! Úgy van! a szélsöbaloldalon.)

KÓSZÓ István: Ilyen beszédek után nem 
lehet!

Rupert Rezső: . . .  s ezt a külföldi hitelt 
csak akkor kapjuk meg, ha teljesen konszolidált 
viszonyok vannak. (Zaj.)

Bethlen István ugyanabba a súlyos, végze
tes hibába esett, mint valamikor Tisza István. 
Tisza István is a maga egyéniségében kiváló 
értéke volt ennek az országnak, de neki is meg
volt az a hibája, hogy olyan emberekkel vette 
magát körül, akik teljesen értéktelenek voltak, 
s akik a vezért — mert hiszen minden vezér 
könnyen eltévedhet — nem óvták meg a téve
désektől s igy következett utána a katasztrófa. 
(Egy hang a jobboldalon: Nem Tisza után 
következett a katasztrófa! Zaj.)

Bethlen István grófra nézve sem volt köte
lező, hogy ő csak bizonyos egyéneket vagy bizo
nyos kasztnak . embereit vegye maga mellé. 
Bethlen István utóvégre önmagában is lett 
volna olyan érték, hogy ha odaáll és nem ra
gaszkodik ahhoz, hogy milyen legyen a sleppje, . ..

Urbanics Kálm án : Tette volna oda Éu- 
pertet!

Rupert Rezső . . . hiszem, hogy becsületes, 
tiszta választással is be tudott volna jönni a 
parlamentbe, legalább ő maga, mert idebenn 
úgysem pártok szerint érvényesül valaki, hanem
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a maga fajsúlya szerint, és Bethlen István a 
maga fajsúlyaival szolgálta volna ezt az orszá
got. De épen azért, mert erőszakos választások 
utján jött létre az uj parlament, természetes, 
hogy neki most már nemcsak arra van szük
sége, hogy idebenn, a maga köré betelepítettek 
kívánságait — bármilyen szélsőségesek vagy 
extravagánsak is —  teljesítse, hanem neki a 
külső segítő hadakat is el kell fogadnia.

Szijj B álin t: Még olyan ellenzéki politikus 
nem volt, aki nem igy beszélt volna a válasz
tás után (Zaj. Elnök csenget )  Arról az oldal
ról ép úgy megvolt az erőszakoskodás !

Nagy Ernő: Fáj az eleven seb, ugy-e? (Zaj.)
Szijj Bálint: A  titkosat is szívesen elfo

gadjuk !
Rupert Rezső: Engem az önök választó

joga, az önök atrocitásai, (Zaj és felkiáltások 
a jobboldalon: A  mienk ?) a különítmények 
munkája ellen, mesterkedései ellen . . .

Pikler Emil: Elárulták a titkosságot! (Zaj 
és felkiáltások a szt Isöbaloldalon : Elárulták a 
saját programmjukat!)

Elnök: Csendet kérek, képviselő* urak! Ké
rem a képviselő urat, térjen át interpellációja 
tárgyára! (Zaj.)

Rupert Rezső: . . .  mint ellenzékit válasz
tottak meg, önök tehát nekem szemrehányást 
nem tehetnek! (Zaj.)

Elnök : Csendet kérek!
Rupert Rezső: Miután a kormány a maga 

súlyos, kárhoztatandó első lépésével elrontotta 
a maga dolgát, természetes, hogy tovább kell 
ezen az utón haladnia, és az első bűnös lépés 
után meg kell tennie a többit is. (Úgy van! 
Úgy van! a szélsöbaloldalon.)

Kószó István : Bűnös lépést csak maga tett!
Rupert Rezső: Ezért van az, hogy már 

mióta ez a parlament is együtt van, kint a 
társadalomban, a közéletben egymást érik a 
legsúlyosabb támadások úgy az állami, mint a 
társadalmi rend ellen és ezek ellen nem látunk 
sehol sem erélyes fellépést. Pedig ha a kormány 
akar fellépni az ilyen rendbontó, lázadó, for
radalmi jelenségek ellen, (Zaj.) akkor hatályosan 
fel tud lépni, aminek igen jó példája a fasciz- 
mus kérdése is. Annak idején, amikor, mint más 
ilyen titkos forradalmi szervezetek, amelyek a 
kormányt kívülről volontér módon támogatják, 
a fascizmus szintén ilyen titkos fegyveres szer
vezetként akart létesülni, de nem a kormány 
mellett, elég volt, hogy a belügyminister ur nem 
is valami zord arccal és nem is stentori hangon 
(Egy hang a baloldalon: Jobbfélé nem is tud 
zord lenni!) egyszerűen kijelentette, hogy ezt a 
mozgalmat pedig nem tűröm.

Nagyon helyesen jelentette ki, és harmadnap 
a fascismusból semmi sem volt. íme, csak be akar
tam mutatni példának, hogy az erőpróba megtör
tént, hogy csak egyszer kell komolyan nyilatkozni, 
komolyan leinteni az efféle forradalmi szervezkedé
seket, alakulásokat és akkor már azok a gonoszkodó

kis szelek visszamenekülnek a barlangjukba. (Fel
kiáltások jobbfelől: De megvannak! Szittyák!) 
Épen itt van a felelősség a kormányokkal szemben 
azokért a többi rendbontásokért, más szervezetek
nek pokoli munkájáért, hogyilár velük szemben is 
fel lehetett volna lépni, a kormány ezt a fellépést 
elmellőzte. Most már annyira amennyire, — mert 
hiszen minden hatalmat végre is a közvélemény 
teremt és a közvélemény semmisít meg — minthogy 
most már nem a kormányzati politika, a jogrendnek 
szilárdulása az, amely segítségükre sietett a nemzet 
megmentésének munkájában, hanem a közvéle
mény kijózanodása, erősödése, — hála a magyar 
közvélemény egészséges alakulásának — nem lehet 
többé ezeket a közvetlen forradalmi jeleneteket ren
dezni ; nem lehet itt végig gyilkolni vagy végig 
ütlegelni ebben az országban . . . (Nagy zaj a jobb
oldalon.)

Elnök (csenget) : Kérem a képviselő urat, szí
veskedjék interpellációjának tárgyára rátérni. (Zaj 
és felkiáltások a szélsőbaloldalon: Arról beszél!) 
Csendet kérek. Én nem tudtam megállapítani az 
összefüggést a képviselő ur eddigi felszólalása és az 
interpellációnak tárgya között.

Pikler E m il: Most fog rátérni a bevezetésre. 
(Derültség és zaj.)

Rupert Rezső: Most mindjárt meglátják a 
logikai kapcsolódást. Minthogy most már az utcai 
terror nem lehetséges, most azután elkövetkezett a 
sajtóterror. (Igaz! ügy van! a szélsöbaloldalon. 
Zaj jobbfelől.) Azt hiszem, a t. túloldal sem azono
sítja magát azzal a sajtóval. (Felkiáltások a szélső
baloldalon : Dehogynem !)

Propper Sándor: Hivatalos kormánylapok. Az 
államkasszából kapják a pénzt.

KÓSZÓ István : Talán a Népszavával azonosít
suk magunkat ? (Nagy zaj.)

Rupert Rezső: Természetesen a kormánypárt 
igen t. tagjai közül azokat értem, akiknek az er
kölcsi érzékük ép, — és fel kell tételeznem, hogyálta- 
talában ez a szabály — ennélfogva, amint a belügy
minister ur leszögezte, hogy mindenki gazember, 
aki az efféle visszaéléseket palástolja vagy pártolja, 
természetesen feltételezem, hogy ez a kormány
pártnak is az álláspontja, ezért bátor vagyok arra 
hivatkozni, hogy önök között sem lehet senki, 
aminthogy közöttünk sincs és egyetlen becsületes 
ember sem akad ebben az országban, aki meg ne 
döbbenjen, aki el ne Ítélje ezt. a sajtóhangot, azt a 
forradalmi hangot . . .

UrbanitS Kálmán : Amelyet a Népszava hasz
nál !

Sütő József: A kurzussajtót! (Zaj. Elnök 
csenget.)

Rupert Rezső : . . .  azt a sok hazudozást, azt 
az uszítást, amely látszólag a kormánypárt sajtója 
részéről elkövettetett. (Zaj. Elnök csenget.) Egyelőre 
hajlandó vagyok csak látszatnak tekinteni azt, 
hogy a Szózat és A Nép című lapok a kormány
pártnak lapjai. Épen ezért mindenkinek a becsület
érzésére apellálok ebben a teremben, hogy mindenki 
egy legyen az elitélésben, megbotránkozásban,
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amikor ennek a két orgánumnak csak a neve is 
szóba kerül. Végre is, mi nem eshetünk bele abba a 
hibába, amelybe beleestek a múlt korszakoknak 
törvényhozó testületéi, hogy valóban teljesen szol
gákká váltak. Nem akarhatjuk mi azt, amit Che- 
nier Tiberiusa mondott az ő törvényhozó testületére, 
hogy ott már minden gondolatot is az ő szempillan
tása irányit és annyira gyávák annak a törvényhozó 
testületnek tagjai, hogy neki kell még pirulnia is 
helyettük.

Hát idáig nem lehet elzüllenünk és nem lehet 
annyira sem elzüllenünk, amennyire Görögország 
züllött, hogy amikor a győzelmes forradalom le
gyilkolt ártatlanul ministereket, akkor nem hal
lottunk elitélő hangokat abból az országból. Pedig 
ez Görögország becsülete érdekében is jó lett volna 
és jól esett volna nekünk is, mert azóta a vélemé
nyünk Görögországról rosszabb, mint azelőtt volt, 
vagy mint amilyen lenne, ha ezt a hangot hallottuk 
volna.

Méltóztassék Görögország példáján kipróbálni, 
hogy mennyire a nemzetnek becsületére válhatik, 
ha a nemzet becsületének terhére elkövetett bűnök 
ott megbélyegeztetnek, mert annak a nemzetnek, 
amely az ilyen gaztettek ellen felszólal, kifelé meg 
van a becsülete s csak annak a nemzetnek nincs 
meg a becsülete, amely a gaztetteket némán tűri 
és a bűnöket pártolja.

Épen ezért, hogy ezzel a két sajtóorgánummal, 
a Néppel és a Szózattal, melyek kifelé úgy visel
kednek, mint a kormánynak sajtója, végezzünk és 
megtudjuk, hogy látszat-e ez, vagy valóság, hogy 
tényleg a kormánynak sajtója . . . (Egy hang jóbb- 
felöl.) A Népszavával végezzünk ! (Zaj a szélső
baloldalon.)

Reisinger Ferenc : Abba derék emberek írnak ! 
( Zaj a jobboldalon.)

Elnök : Reisinger képviselő urat kérem, ne 
méltóztassék közbeszólni.

Pikler E m il: Keményebb embereknek is bele
törött a foguk ebbe.

Reisinger Ferenc : A Népszava majd az orrukra 
koppint. Próbáljanak meg hozzányúlni! (Zaj és 
felkiáltások a jobboldalon: Ne fenyegessen !)

Elnök (csenget) : Csendet kérek !
Rupert Rezső: A kormánynak — ahogyan 

kívülről látszik s ahogy mi, be nem avatottak lát
juk — három orgánum áll a rendelkezésére a rom
bolásnak, a testvérviszály felkeltésének munkájá
ban, amelyet talán azért tart szükségesnek a kor
mányzat, mert máskülönben nem tudna úgy meg- 
állani a helyén. Ez a három orgánum : a Szózat, 
a Nép és a 8 örai Újság! (Zaj.) Mindegyiknek 
meg van a maga rétege. A Nép szerkesztetik a 
katolikus közönség számára, a megtéveszthető, 
elbolonditható katolikus közönség számára. 
A Szózat szerkesztetik a protestánsok számára, a 
8 Örai Újság pedig a zsidók számára. (Záj és derült
ség.) A kormány, illetve a kormány helyett azok, 
akik a kormány mögött állanak, nagyon jól ren
dezték el a dolgokat a kormány támogatására. 
Minden felekezetnek meg van a lapja, — mert

hiszen akármennyire tagadjuk is, ebben az ország
ban tényleg felekezeti harc dúl, valósággal látjuk, 
hogy felvonultatják a frontokat a keresztény fele
kezetek között — arról nem is beszélek, hogy a 
zsidók ellen is. Kell tehát, hogy mindhárom fronton 
ott legyen a kormánypárti sajtó újságja, a félelmes 
42-esével, a legféktelenebb és leggaládabb dema
gógiával. A 8 örai Újságról (Felkiáltások balfelől: 
Ojság! Derültség.), erről a zsidó orgánumról nem 
beszélek, amellyel a zsidóságot szolgálja ki a kor
mány, egyrészt azért, hogy gyengéd legyek önök 
iránt, hogy önöket ne emlegessem együtt zsidó 
szövetségesükkel, másrészt pedig azért, mert, ez a 
8 Örai Újság nem a maga jókedvéből teszi, hogy az 
önök kormányát támogatja.

Ezt egyszerűen megrevolverezték, rákénysze- 
ritettéki hogy erre a politikai útra térjen ; ezért 
történt, hogy szerdán még zengette Andrássy 
Gyula dicsőségét, egy csütörtöki napon pedig ki
mutatta, hogy Andrássy csinálta a forradalmat. 
Ott valami bajok voltak a szerkesztőség tagjai 
között, valami kalamitásuk akadt egy bankügylet 
lebonyolítása körül. (Felkiáltások a szélsőbalolda- 
lon : Ez az !) Hogy tehát a felelősség alól mene
küljön az illető, az volt a feltétel, hogy nem fog
ják üldözni akkor, ha a kormány szolgálatába áll.

Nagy Ernő : Ez a kormány rendszere !
Rupert Rezső: Minthogy ő nem a maga jó 

voltából, hanem kényszerből cselekszi azt, amit 
cselekszik, ezért vele nem foglalkozom.

Hanem itt van a másik két romboló orgánum, 
a másik két forradalmi lap, a Szózat és a Nép. 
Ezek most virágzó vállalatok, nagyon jól jövedel
mező vállalatok. (Egy hang jobbfelól: Reklami- 
rozza csak, annál jobban megy nekik!) De hogy 
megérthesse a t. Nemzetgyűlés, hogy idáig hogy 
jutottak el, bátor leszek az életük belső részét, 
az első lépéseiket bemutatni.

Mind a kettő szegényen kezdte a maga pálya
futását, azt a pályafutást, amelyen ma a rotációs 
gépekkel dúsan felszerelt Stádium-nyomdában 
végzi a munkát. (Mozgás balfelől.) A Szózatot 
kezdetben hitelekből nyomatta ki az Ujságüzem 
részvénytársaság, amelynek a tulajdonosa az a 
Miklós Andor, akit ez a sajtó leklajnárminoz, akit 
mindennap végigmocskol. Tessék ezt az erkölcsi 
fertőt elképzelni. Ez a Miklós Andor volt kény
telen ezt a lapot napról-napra hitelbe kinyomatni, 
mert amikor a számla nagyon felgyűlt és végre 
kaptak valahonnan segítséget, csak akkor tudták 
az utolsó percben kifizetni a tartozást.

Peyer Károly : Biztosan megvágtak valami 
zsidót !

Rupert Rezső : Hogy azt a pénzt megszerez
zék, amelyből kifizették a Szózatot, ezt az akkor 
még meglehetősen a nyilvánosság kizárásával 
megjelenő lapot, ( Felkiáltások : Ma is az !) időn
ként természetesen valamiféle ilyen megvágási 
munkát végeztek. (Derültség a szélsőbaloldalion. 
Zaj jobbfelól.)

Pikler Em il: A  la Brittania !
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Rupert Rezső: Például megtörtént, hogy 
egy nap megállt a gép.

Zsilinszky Endre: Alávaló hazugság! Hazu
dik ! (Nagy zaj a szélsőbaloldalon.)

Elnök : Zsilinszky képviselő urat ezért a ki
fejezésért rendreutasitom. (Zaj.) Csendet kérek 
képviselő urak. Méltóztassék csendben maradni 
és a nyugodtságot megőrizni. (Drozdy Győző közbe
szól.) Drozdy képviselő ur, tessék csendben maradni.

Rupert Rezső: Megtörtént például az, hogy 
a Szózatnak nem volt pénze kifizetni a számlát. 
(Zaj és ellenmondások jóbbfelől.) Hiszen ezt utó
végre igazolhatom az Újságüzem R. T. igazgató
ságával. Akkor jelentkezik a Magyar Nemzeti Szö
vetség és kiegyenlíti a számlát.

Zsilinszky Endre: Mi köze hozzá ?
Rupert Rezső: Hogy ez a Magyar Nemzeti

S. övetség micsoda, rögtön meg méltóztatik érteni, 
mihelyt megmondom, hogy az elnöke báró Perényi 
Zsigmond. (Zaj.)

Nagy E rnő : Akkor jól néz ki !
Rupert Rezső: Ez a Magyar Nemzeti Szö

vetség, amelynek az elnöke báró Perényi Zsigmond, 
szokta finanszírozni az ilyen kényes természetű 
sajtóügyeket. így finanszírozta — amint méltóz
tatik emlékezni — annak idején a Csizmadia 
Síndor-féle Igazságot is, azt az Igazságot, amelyre 
vonatkozóan a minist erei nők ur itt beismerte, hogy 
báró Perényi Zsigmond utján csakugyan egy millió 
koronát juttatott neki. *

Esztergályos János: ö  maga tizet vallott b e !
Rupert Rezső: Mist ebből eléggé világos, hogy 

a Sózat honnan fizette ki ezt a számlát. Azt a 
Magyar Nemzeti S övetség elnöke, báró Perényi 
Zsigmond bocsátotta rendelkezésére. Más esetben 
a Magyar Nemzeti Hitelintézetnél Zsilinszky- 
számiára fizették ki a Szózat tartozását.

Zsilinszky Endre: Mi köze hozzá ?
Rupert Rezső: Én nem tudom, hogy Zsi

linszky ur milyen vagyoni viszonyok között levő 
ember, de azt hiszem, hogy a magánpénzéből nem 
igen áldozhat ilyen célra. (Zaj. Elnök csenget.)

Farkas István : A magyar népet bolonditják, 
népbolonditók ! (Zaj.)

Elnök : Csendet kérek ; Farkas képviselő urat 
e kijelentéséért rendreutasitom. Tessék csendben 
maradni!

Rupert Rezső: Egy harmadik esetben meg
történt az, hogy az Árubeszerzési R .-T .. . .  ( Foly
tonos zaj és mozgás az egész Házban.)

Elnök : Figyelmeztetem a képviselő urakat és 
kérem, hogjl méltóztassék a közbeszólásoktól tar
tózkodni. A hangulat úgyis már nagyon izzó. Mind
nyájunknak kötelessége a Ház tekintélyét és a par
lament méltóságát megóvni, méltóztassék tehát 
figyelni és csendben meghallgatni a szónokot.

Rupert Rezső : Egy más esetben megtörtént 
az, hogy az Áruforgalmi R.-T.-tól beguritottak oda 
jó néhány rollni nyomdapapirt, u. n. rotációs papirt 
az Újságüzem R.-T.-hoz, a Szózat nyomására ellen
érték nélkül. Egyszer csak kap az Újságüzem R.-T. 
egy számlát ettől az Áruforgalmi R.-T.-tól. Persze

lármát csinált s azt mondotta, hogy micsoda dolog 
ez, hiszen ezzel fizették a Szózatnak a számláját. 
Nagy patába lesz a dologból s akkor kap egy szép kis 
udvarias levelet az Újságüzem R.-T. a Hangyától, 
hogy nem kell ki fizetni, rendben van a dolog. (Derült
ség a szélsőbaloldalon.)

Ezen a pályán futott végig a Szózat akkor 
s végre adósságokkal küzdve, bukdácsolva elér a 
Stádium R.-T.-hoz és neki most már saját palotája 
van, amint méltóztatnak tudni. (Felkiáltások jobb
jáéi : Ez fáj hát! Hogy nemcsak Miklós Andornak 
van saját 'palotája! Zaj.) Erről sok szó esett.

Elnök : Csendet kérek, képviselő urak !
Rupert Rezső: Zsilinszky t. képviselő ur 

nagyon felindult, amikor én a megvágás szót hasz
náltam. De méltóztassék visszaemlékezni. . .

Elnök : Ez a kifejezés tényleg nem parlamen
táris, a figyelmemet elkerülte és a képviselő urat 
ezért rendreutasitom.

Rupert Rezső: A magam részéről sajnálom, 
hogy hirtelenében jobb szót nem találtam, de ez 
nem változtat a lényegen, t. i. azon, hogy a Szózat 
nem egészen legitim pénzforrásokból, nem a saját 
pénzforrásából, a saját erejéből, hanem inkább 
közpénzekből él. (Zaj és ellenmondás jóbbfelől.) 
Ezt akartam vele mondani. Hogy milyen uton- 
módon szokta a Szózat összeszedni a maga forgó
tőkéjét, mindenki emlékezhetik a moziháboru ide
jére, amikor a mozimemorandumért az a lap, 
amelyik a mozik ellen küzd, a mozik kommunizá- 
lását követeli, a zsidó mozikat megvédelmező 
memorandumért — nem egy kommünikéért vagy 
egy hirdetésért, hanem a memorandum közléséért 
igen súlyos pénzeket vett ftel a zsidó mozisoktól. 
Á védekezés az volt, hogy felvették, de nem közöl
ték a memorandumot.

Farkas István : Ez a keresztény erkölcs !
Rupert Rezső: Ez aztán még jobb. Ez a 

lap, amelyik mindennap, minden sorában három
szor írja le ezt a szót: keresztény, (Zaj. Elnök 
csenget.) természetesen nem húzódozik a zsidó
pénztől, mert méltóztassék megnézni a hirdetési 
rovatait, amely tele van zsidó cégek ajánlásával. 
Ez az anyagi pályafutása annak a Szózatnak, 
amely jó napokon megjelent tízezer példányban 
és amely gyenge vállalat volt.

A másik jeles orgánum, amelyik szintén 
forradalmi hangú és amelyik mindennap testvéri 
harcra tüzel, A Nép is ilyen anyagi pályára tekint-, 
hét vissza. A Népet a szép, tiszta országnak, 
Hollandiának a pénzén alapították.

Drozdy Győző: Csatorna-politikát csinálnak !
Rupert Rezső: A Nép emberei kint jártak 

annak idején Hollandiában, ebben a szép, tiszta, 
fehér országban, amelyben fehérlelkü nép lakik és 
ezeket ámították el. (Egy hang jóbbfelől: Nem 
szereted a fehéreket ! Zaj. Elnök csenget.)

Elmentek A Nép emberei Hollandiába a 
katholikus munkásszervezetekhez, azoknál fel
tárták, hogy milyen óriási nagy katholikus védelmi 
célok vannak itt kielégítetlenül Magyarországon, 
hogy a katholikus hitvédelmi célokat itt szolgálni
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kell, adjanak pénzt, mert Magyarország szegény. 
A holland katholikus munkásszervezetek össze is 
szedtek egy jó csomó millió magyar koronát, 
holland forintban. Amikor ez a pénz megvolt, 
elmentek a protestáns munkásszervezetekhez azzal, 
hogy Magyarországon nagy szükség van a protes
tantizmus védelmére.

Patacsi Dénes: Keresztény mind a kettő! 
Egy a Krisztusa ! Egy faj ! ( Felkiáltások a szélső
baloldalon : A pacsi !)

Rupert Rezső: Hazahozták a holland millió
kat, de itthon a holland pénz körül csakhamar 
zavarok keletkeztek, mert annak a bizottságnak, 
amely ezt a holland pénzt átvette, voltak igen 
becsületes, derék tagjai is, akik nem tartották 
megengedhetőnek, hogy azzal a pénzzel csak 
olyan könnyen el lehessen számolni, hanem na
gyon preciz elszámolásokat követeltek.

Emiatt a vezetőségnek ezen tisztességes tagjai 
viszályokba keveredtek a holland pénz más keze-, 
lővel s a dolognak az lett a vége, hogy ezt a szép, 
jó  célokra adott tiszta, becsületes pénzt, vallás- 
gyűlölet keltésére kezdték felhasználni. Aki vissza 
emlékezik a Nép első időszakára, az nem tagad
hatja, hogy már akkor is folyt a Nép-ben izgatás 
és rágalmazás a tisztességes és becsületes emberek 
ellen. Ez azonban össze sem hasonlítható a Nép 
mai hangjával. Az akkori hangot még meg lehet 
magyarázni, azt még lehet olyanképen értelmezni, 
hogy az meggyőződésből fo ly t ; egy napon azonban 
a vállalkozás megbukott, mert a lap nem ment, 
kellett a nagy segítség és ekkor megjelentek a 
Nép-nél Benárdék, Wolfíék. Ettől az időtől kezdve 
azután volt pénz és most már teljesen fekete gyű
lölettel fordult a lap a fennálló rend ellen. Nem a 
Benárd ur pénze volt ez, mert Benárd ur fizetést 
kap abból a pénzből, sem a Wolff ur pénze, hanem 
egészen bizonyos, hogy közpénz az, amelyből a 
Nép-et fentartják. (Zaj és ellenmondások a jobb
oldalon.)

Halász M óric: Ilyet nem lehet mondani! 
Bizonyítsa be !

Klárik Ferenc : Közpénzekből nem lehet táp
lálni lapokat!

Halász M óric : Wolfíról nem lehet ilyet 
mondani!

Rupert Rezső : A Nép is megélhetett volna a 
maga emberségéből, de ez a lap más közcélok elől 
fogadta el a pénzt, mert hiszen azt más, jó célokra 
is lehetett volna fordítani. A Nép-nél is úgy va
gyunk, hogy napról-napra beleesik abba az er
kölcstelenségbe, — megint az anyagi részét véve 
a dolognak — hogy míg az első és második lapján 
borzasztó antiszemita, a harmadik, negyedik lapján 
nekimegy még a keresztény kapitalizmusnak is, 
addig a végén, a hátulsó lapján közü a zsidó hirde
téseket. Méltóztatnak ebből látni, hogy ezek a 
lapok nincsenek jó  anyagi viszonyok között, mert 
arra a tisztességtelenségre nem szabadna vetemed- 
niök, hogy amikor gyűlöletes, fekete, vérlázitó 
izgatásokat követnek el a zsidó felekezet ellen, 
ugyanakkor a zsidók pénzét elfogadják. Ez arra

mutat, hogy igen nyomott, szűkös anyagi viszo
nyok között vannak, tehát rászorulnak a segít
ségre. (Zaj a jobboldalon.) Tovább folytatva a 
következtetést, abból, hogy ez a két lap egy nagy 
nyomdavállalatot tudott létesíteni, jogosan követ
keztethetjük, hogy ezt nem a maga pénzéből csi
nálta. (Zaj és ellenmondások a jobboldalon.)

Esztergályos János: A Rózsa-utcai erkölcsből 
szerezte ! (Derültség a baloldalon. Zaj a jobboldalon 
és a középen.)

Etnök : Klárik Ferenc és Patacsi Dénes kép
viselő urat kérem, ne méltóztassanak párbeszédeket 
folytatni.

Rupert Rezső : Míg egyrészről azt látjuk, hogy 
ezek a lapok a maguk emberségéből és esztétikus 
módon, anélkül, hogy az általuk szidott zsidóktól 
pénzt kellene elfogadniok, nem tudnak megélni, 
addig másrészt a kormányt testestül-lelkestül, izzó 
lelkesedéssel pártolják és támogatják . . .

Rakovszky Iván belügyminister: Kilenc sajtó
per van folyamatban a Nép ellen !

Rupert Rezső: . . .  Üzletszerűen hazudnak, 
napról-napra gyanúsítanak és vádaskodnak, amiből 
megint kész a következtetés, hogy igenis a kormány 
segítségét élvezik. Nem állítom, hogy ez szokás 
ellenére van, hiszen a kormány mindig támogatta, 
mindig szubvencionálta a sajtót, igy nem vehetem 
rossznéven azt sem, ha szubvencionálja a Szózatot, 
a Népet, és a. 8 Órai Újságot. Ez a kérdés ott nyer 
jelentőségben, hogy milyen az a lap, amelyet a kor
mány támogat.

A Szózat kezdettől fogva az ország rendje ellen 
izgat, lépten-nyomon támadja az ország alkotmá
nyát, hirdeti, hogy nem kell parlament, hanem 
katonai diktatúra kell. Az ország legtisztább és 
legtiszteltebb alakját, a mai magyar történelemnek 
legnagyobb alakját, Apponyi Albert grófot elnevezi 
bandavezérnek.

Zsilinszky Endre : Ez sem igaz ! ( Felkiáltások a 
bal- és a szélsőbaloldalon : De igaz!)

Rupert Rezső: Nem untatom a t. Nemzet- 
gyűlést szemelvények felolvasásával, (Halljuk! 
Halljuk! a bal- és a szélsőbaloldalon. Zaj a jobb
oldalon.) csak két legutóbbi közleményét akarom 
felolvasni, mert hiszen az, hogy a Szózat becsületes 
embereket mikép rágalmaz meg, hogy valóságos 
hazugsággyár, hogy Üzletszerűen vádaskodik és 
hamis híreket közöl, bűnöket feldicsér, — köz
tudott dolgok. Csak a legutóbbi időkből ismertetem 
meg tehát a nemzetgyűlést két kis szemelvényével.

( Az elnöki széket Huszár Károly foglalja el.)

A Szózat február 23-iki számában Reakció 
címen Kenedi Géza cikket irt, mely valósággal 
invitálja a művelt magyar ifjúságot arra, hogy 
véres tettekre, bosszúra ragadtassa magát. Igen 
érdekes ennek a lapnak egész erkölcsi miliője, 
mert hiszen tudvalevő, hogy ez a szegény, el
aggott Kenedi Géza, aki a kenyérkeresetét ma 
itt találja meg, ennél a lapnál, valamikor zászló-
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hordozója volt a liberalizmusnak, valamikor első 
cikkirója volt az Az Újságnak.

Reischl Richárd: Másfél évvel ezelőtt te is 
Saul voltál! (Nagy zaj jobbfelől.)

Patay T ibor: ön is másképen irt a Veszprémi 
Újságban !

Urbanics Kálm án : Szappanos megjelenése 
előtt !

Rupert Rezső : Az önnek méltó társa !
Patacsi Dénes: Használt a szappan! (Zaj 

a szélsóbaloldalon.)
Rupert Rezső: Ebben az időben tömegek 

megmozgatásáról beszélni, tömegeket véres meg
torlásoknak nekiinditani példálódzásokkal: azt
hiszem nem szabad; nem olyan idők járnak, 
amelyekben efféle cikkeket, ilyen uszításokat 
megengedni lehetne ; nem olyan idő jár akkor, 
amikor a pénzügyminister ur itt arról számol 
be, hogy a legnagyobb nyugalomra van szüksé
günk az állam megmentése érdekében. (Zw) a 
középen.)

Patacsi Dénes (közbeszól. Zaj. Felkiáltások a 
szélsőbaloldalon : Ne óbégasson annyit!)

Elnök : Kérem Patacsi képviselő urat, mél- 
tóztassék csendben maradni. (Egy hang a szélső- 
baloldalon : Őrmester ur, most nincs a kaszárnyá
ban I)

Patacsi Dénes: Maguk nagyon szeretik a 
kaszárnyát! (Zaj. Egy hang a szélsőbaloldalon: 
Jobban szeretjük az iskolát.) Csakhogy keveset 
használt! (Zaj.)

Elnök : Patacsi képviselő urat rendreutasitom!
Rupert Rezső: Az én unokabátyám volt a 

századparancsnoka, egészen türelmes, nyugodt, 
az ellenségtől távollévő helyen voltak, és ő foly
ton hősiességről beszélt.

Patacsi Dénes (közbeszól. Zaj. Egy hang a 
szélsőbaloldalon : A konyhán volt !)

Elnök : Patacsi képviselő urat rendreutasi
tom. Méltóztassék csendben maradni. (Folytonos 
zaj.) Csendet kérek, minden oldalon!

Rupert Rezső: Rövid időre elment ugyan,... 
(Zaj.) amikor beosztották a lelkesitő osztagba. 
(Nagy zaj.)

Elnök : Tessék kérem, csendben maradni.
Pataosi Dénes (közbeszól. Zay.)
Elnök : Patacsi képviselő urat utoljára figyel

meztetem, hogy méltóztassék csendben maradni. 
Egyszer már rendreutasitottam. (Elénk helyeslés a 
szélsőbaloldalon.) Jogában van a felszólalásra vála
szolni, de senkinek sincs jogában állandóan közbe
szólni. Kénytelen leszek az ülést felfüggeszteni, 
ha a nyugodt tárgyalást a képviselő urak néni 
teszik lehetővé. (Folytonos zaj.)

Patacsi Dénes: Nekem dicsőség, ha ilyen 
ember gyaláz ! ( Éljenzés jobbfelől.)

Rupert Rezső: Méltóztatnak emlékezni arra, 
hogy a Kenedi-féle cikkre elcsattanónak aznap este 
elkövették a bombamerényletet. A cikk hatása alatt 
úgy látszik, megmozdult a művelt ifjúság és 
ugyanaznap este elküldötték a bombát a címzett 
helyekre. Ekkor a Szózatnak és a Népnek a

bomba-ügy körül való vielkedése is a legaljasabb 
volt minden között, amit elkövetni lehet. Ezek a 
lapok úgyszólván előre meggyanúsították azokat, 
akik a merénylet áldozatául ki voltak szemelve, 
valamint a családtagokat is és az esetet úgy írták 
meg a lapban, hogy a rendőrségnek nagyon gyanús 
volt az a körülmény, hogy az illetők a bombákat 
nem bontották fel. Ügy állították be a dolgot, hogy 
a rendőrség előtt nagyon gyanús volt, honnan tud
ták előre a kiszemeltek, hogy a csomagban bomba 
van. A Szózat is, meg a Nép is valamiképen pár
tolni és szépíteni akarta ezt a gaz merényletet, 
elnevezte a bombákat kakaó-bombának, zöldség
bombának ..  . (Egy hang jobbfelől: Az is volt!)
. . .  megírták, hogy a bombákban negyed kiló 
aprófát lehetett találni, a végén pedig, amikor a 
szakértők megállapították, hogy a bomba felrob
banhatott volna, és egyiket sikerült is nekik fel
robbantani, a másikról pedig azt mondták, hogy a 
felrobbantás nem sikerült, de valószínűleg csak 
azért, mert megelőzőleg két napig a vízben áztatták; 
beadják a lapban a közönségnek azt, hogy az egész 
bombamerénylet csak tréfa volt, sőt eljutunk az 
elvetemedettségnek . . . (Zaj.)

E lnök : Kérem a baloldalon ülő képviselő 
urakat is, hogy méltóztassanak csendben maradni. 
Lehetetlen úgy tárgyalni, ha állandóan közbe
szólnak.

Rupert Rezső: . . .  ama végső stádiumáig, 
hogy már a kiszemelt áldozatokat magukat gya
núsítja meg a Szózat február 27-iki cikkében, hogy 
ők maguk inszcenálták az egészet és saját maguk
nak küldették a bombát. (Felkiáltások a szélső
baloldalon : Szégyen! Gyalázat!) Azt hiszem, hogy 
ez forradalmi hang, ezek forradalmi tények; azt 
hiszem, hogy oly veszedelmes és vérlázitó izgatás, 
amihez fogható legalább a magyar sajtónak törté
nelmében nincs. A Népről külön nem kell beszámol
nom, annyira köztudomású, ( Felkiáltások balfelől : 
Vörös Újság!) mindenki előtt ismert erről az oldal
ról, hogy nemcsak Vörös Újságnak lehet nevezni, 
de a hangjánál, tendenciájánál, hazudozásainál, 
rágalmainál, izgatásainál fogva már súlyosabb meg
ítélés alá esik, mint annakidején a Vörös Újság. 
A Vörös Újságban több ízlés, több igazság volt, 
mint ebben, annyira elvetemült újság ez. ( Állandó 
zaj.) De ez nem is lehet másképen.

Ez a lap, amely a keresztény eszmék védő
jének adja ki magát, amely a keresztény társa
dalom legkiválóbb, legtiszteletreméltóbb tagjait 
támadja meg itt napról-napra és senkit nem 
kiméi, nem kíméli azokat sem, akik a keresztény 
eszméknek harcában régen ott voltak már nehéz 
időkben is, és nem akkor, amikor ez A  Népnek 
eszébe jutott, nem csoda, hogy ez a lap ilyes
mire kapható, mert mindent megmagyaráz az 
a gárda, amely ezt a lapot csinálja.

Nagy Ernő: Melyik az a gárda?
, Rupert Rezső: Nem akarok beszélni Benárd 

Ágostonról. (Egy hang jobbfelől: Jó is lesz.), 
nem akarok beszélni Kiss Menyhértről, Anka

29értesítő.
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Jánosról . . . .  (Egy hang jobbfelöl: Sem Szap
panosról !)

Rupert Rezső: . . . .  ezeknél sokkal kiválóbb 
alakokkal akarok csak foglalkozni. (Mozgás és 
felkiáltások jobbfelöl: Elég lesz már!)

Nagy E rnő : Egy Őri-Szabó is azonosítja 
magát velük ?

Eöri-Szabó Dezső: É n? K i mondta?
Rupert Rezső: Ott van »A  Kép irói gárdá

jában Zsirkay János, akinek nevét a »Tűz« 
című lappal kapcsolatban eleget említették, az 
a Zsirkay János, (Éljenzés jobbfelöl. Felkiáltá
sok a szélsöbaloldalon: Ez önökhöz méltó! 
Madarat a tolláról!) akinek egyik cikke ’»Az 
Ember* című lapban jelent meg 1919 január 
14-én. (Felkiáltások a szélsöbaloldalon: Most 
éljenezzenek!) Ebben a nyílt levelében diadal
lal ünnepli a forradalmat, sőt azt a forradal
mat, amely már-már kezd elfajulni márciusi 
forradalommá. Békétlenkedik, hogy most min
denféle háboruspárti ember idejön és stréberül 
keresi a maga helyét, el akar pozíciót foglalni 
azok elől a becsületes, derék emberek elől, akik 
már akkor is pacifisták voltak, amikor a paci
fizmusra még rossz idők jártak. Nem olvasom 
fel az egész cikket, a t. Nemzetgyűlés majd 
egy pár sorából is meg fogja érteni, miről van 
szó. Denikve itt van Zsirkay János ur . . .

Nagy E rnő : A  belügyminister ur képvise
lője! (Zaj.)

Elnök : Kérem Nagy Ernő képviselő urat, 
méltóztassék csendben maradni.

Rupert R ezső :... aki megtámad politikuso
kat, sőt írókat és reklamálja...

Nagy Ernő : Méltó társa magának!
Rakovszky Iván belügyminister: Kikérem 

magamnak az ilyen durva hangot!
Nagy Ernő : A  nemzet is, Bereg megye is 

kikéri magának azt, amit ön csinál! (Nagy zaj 
jobb fel öl.)

Urbanics Kálmán : Micsoda hang ez ? Fogja 
be a száját! (Nagy zaj a Ház minden oldalán. 
Felkiáltások jóbbfelöl: Mindig provokál! Foly
tonos zaj.)

Elnök : Az ülést felfüggesztem.

(Szünet után.)

Elnök: Az ülést újból megnyitom. Kérem 
a képviselő urakat, méltóztassanak helyeiket 
elfoglalni. A  szó folytatólagosan Rupert Rezső 
képviselő urat illeti.

Rupert Rezső: T. Nemzetgyűlés! Ismerte
tem tovább Zsirkay Jánosnak »Az Em beriben 
megjelent cikkét.

Szabó Sándor: Ez már le van tárgyalva!
Rupert Rezső: Miután Zsirkay János az 

eddig mondottakon kívül beszél ebben a cikké
ben a dicső magyar forradalomról és kikel azok 
ellen, akik most, noha azelőtt Hindenburgisták 
voltak, a magyar forradalom mellé akarnak 
állani és ebből hasznot huzni, igy végzi a cik

két (olvassa): »Illenék, hogy a forradalom az 
igazi érdemeknek juttassa a pálmát, azoknak, 
akik a nagyszerű megújhodás gondolatát szivük 
szeretetével, lelkűk lángolásával' ápolgatták és 
megérlelték.«

Peidl Gyula: Most éljenezzenek!
Rupert Rezső (olvassa): »Azt hiszem, hogy 

az a rengeteg stréber, akik mohó falánkságuk
ban ott tolongnak ma a béke asztala körül és 
torkuk szakadtából kürtölik a világba, hogy 
akkor is már békeapostolok és köztársaságpártiak 
voltak, amikor önkéntes csapatokat szerveztek, 
és borból is csak vöröset ittak, mert az vér- 
szinü, mondom, ezek a törtetők, akik a Pál- 
fordulást oly sikkesen csinálták, akár a redin- 
gotot cserélnék fel zsakettel, meg fogják nekem 
bocsátani, ha babérral övezett homlokukról egy 
szerény levelecskét letépek és Az Ember utján 
oda küldöm, ahova illik. Egyebekben boldog új
évet kívánok, maradok barátsággal hive: Zsirkay 
János.«

Fábián Béla: Kinek kíván boldog újévet?
Rupert Rezső: Göndör Ferencnek! (Nagy 

derültség és zaj a szélsöbaloldalon.)
Peidl Gyula: Miért nem éljenzik most Zsir

kay t?  (Zaj.)
Rupert Rezső: Ezek után természetesen 

megnyugvással veszem tudomásul a belügy
minister urnák egészen érthető tiltakozását az 
ellen, hogy vele összehasonlítsuk.'

Rakovszky Iván belügyminister: Én a hang 
ellen tiltakoztam; nem a mondottak ellen, hanem 
a hang ellen.

Nagy Ernő : Kinek milyen kalapja van, 
olyannal köszön! (Derültséq.)

Elnök : Kérem Nagy Ernő képviselő urat, 
méltóztassék csendben lenni. Képtelenség a Ház 
tanácskozásképességét biztosítani akkor, ha 
állandóan közbeszólnak a képviselő urak

Rupert Rezső: Itt következik a gárdában 
egy másik jelentékeny alak — mert hiszen én 
csak a legjelentékenyebbeket akarom megismer
tetni: Jákő János. Ennek nevét ismerjük. Ez 
a Jákó János volt az, aki az antibolseviki kom- 
mi8sziónak a pénzét elsikkasztotta, az ABC 
pénze miatt hosszabb ideig vizsgálati fogságban 
volt, s a vizsgálati fogságból talán egy évi szen
vedés után bocsátották ki, ügye ma is függő
ben van.

Itt van egy másik jelentős alak, aki szintén 
A  Nép gárdájába tartozott: Kalmár Simon. 
(Felkiáltások a szélsöbaloldalon: Aha!)

Pikler Em il: Mi is ismerjük!
Rupert Rezső: Én ismerem Veszprém

megyéből is, amikor odajött a legnehezebb forra
dalmi időkben és minket mindenáron be akart 
szervezni a szociáldemokrata szakszervezetekbe. 
Ezt a Kalmár Simont ismerik itt különösen a 
t. szocialista képviselőtársaim (Egy hang a 
szélsöbaloldalon: Bár ne ismernök !), akik tudják 
róla, hogy amikor a meggyilkolt Somogyi Béla 
otthagyta a szélső irányzatot, — amint ott*
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hagyták t. képviselőtársaim is és otthagyta 
minden igazi szocialista — s amikor a Népszava 
vörös Népszava lett, akkor a Somogyi Bélák, 
a tisztességes szocialisták helyébe beült a Nép
szavához éjjeli szerkesztőnek ez a Kalmár Simon. 
Ez is A  Nép gárdájából való. (Zaj a szélsö- 
baloldalon.)

Egy másik jelentős alakja A  Nép gárdájá
nak a Telegdi Tamás néven iró Hollánder Sán
dor . . .

Pikler Emil: Simon!
Rupert Rezső: . . . vagy más néven Hollósi 

Sándor, akit ismerünk . . . (Felkiáltások a szélsö- 
balólddlon: a Löwy-üqy!)

Propper Sándor: Hollánder Samu!
Rupert Rezső: . . . a szegedi botrányból 

kifolyólag, aki ott azt az ártatlan rabbit meg
vádolta, és akiről az eljárás folyamán kitűnt, 
—  a saját rokonai bizonyították — hogy a 
Wertheim-szekrényüket feltörte.

Ezek a legjelentékenyebb alakok . . .
Pikler Em il: Csupa gentleman-ek !
Rupert Rezső : . . . mert én a kevésbé jelen

tékenyekkel, mint Kádár Lehellel és Lendvai 
Istvánnal, (Zajos derültség a szélsöbaloldalon.) 
azzal a Kádár Lehellel, aki szintén irt az 
Emberbe bolseviki cikket, nem akarok foglal
kozni, valamint nem akarok foglalkozni a Szózat 
gárdájával sem, ahol ilyen jelentős zsurnaliszták 
nincsenek. (Derültség a szélsöbaloldalon.) Már
most, t. Nemzetgyűlés, azt hiszem, hogy minden 
tisztességes ember csak azt hiheti és senki sem 
lehet más véleményen, hogy a hazaszeretetet, a 
hazafiságot, a keresztény hitet és mindezt csak 
tiszta ajakról lehet hirdetni. (Úgy van! a szélsö
baloldalon.) És nem furcsa dolog-e az, t. Nemzet
gyűlés, hogy egy szerencsétlen ország becsületes 
népének az ilyen emberek gárdája akarja hirdetni 
a kereszténységet (Felkiáltások a szélsöbaloldalon : 
Gyalázat!) és akarja hirdetni a hazafiságot is, 
akiknek ajkán szentségtöréssé válik minden szó ?

T. Nemzetgyűlés! Ez a két orgánum az, 
amely ebben az országban feldúlta a viszonyokat, 
amely két orgánum miatt nem térhet vissza itt 
békés munkájához senki sem,amelyeknek izgatásai, 
napról-napra való kártevései miatt az ország 
külpolitikája is csak szenved, hírében, nevében 
csorbul. Hát ime, ezek a lapok azok, amelyeket 
a kormány, úgy látszik, a kebelén melenget, 
mert hiszen, ha a kormány nem ezt tenné, ha 
nem ezt akarná, akkor ezek a lapok ezt a kár
tevő munkát nem végezhetnék el.

T. Nemzetgyűlés! Igen különös összehason
lításra ad alkalmat az, hogy amig ezeknek a 
vérhabos szájú lázitó újságoknak szabad itt 
hazudozni, rágalmazni, hamis híreket kürtölni, 
addig a sajtó más orgánumától a levegőt is 
megvonja a kormány. (Ügy van! a szélsöbalolda
lon.) Csak nemrégiben szüntettek be egy la
pot, amely igen magas színvonalon mozog, a 
Független Szemlét, csak azért, mert címlapján 
egy karaván van rajzolva, amelyet egy kutya

ugat. Ellenben azokat a lapokat, amelyekben a 
Kádár Lehelek és a Lendvai Istvánok egyene
sen a nemzetgyűlés és az ország alkotmányos
sága ellen lázitanak, azt Írván, hogy mindezekre 
nincs szükség, helyettük diktatúra, katonai 
diktatúra kell, ezek élhetnek a kormány jóvoltá
ból. A  kormány magára vessen, ha most azután 
ebből úgy kinn, mint a belső politikában kedve
zőtlen ítéletet vonnak le.

T. Nemzetgyűlés! Ezeknek a lapoknak 
históriájába beletartozik az is, —  ami azután 
élteti is ezeket a lapokat —  hogy nagyarányú 
üzleti szindikátusok, üzleti szervezetek terpesz
kednek el az országban, amelyek egymással s 
e lapokkal is összefüggésben vannak. M ert, hi
szen itt a Magyar Távirati Irodán, az Áru
forgalmi Részvénytársaságon, a Futurán keresz
tül egészen az Általános Beszerzésiig, a Stá
diumig minden összefut egy érdekcsoportozat 
kezében, amely elhelyezkedik részben a kormány, 
részben az udvar körül. Mindenütt ugyanazokat 
az embereket látjuk.

Szilágyi Lajos : Milyen udvarról beszél ? 
(Zaj és derültség a szélsöbaloldalon.)

Pikler Em il: Baromfiudvar! (Nagy zaj 
jobbfélöl. Elnök csenget.)

Szilágyi Lajos : Törvényeink értelmében nem 
lehet udvar!

Rupert Rezső: Vannak egyesek, akik a 
kormányzó őfőméltósága környezetében teljesí
tenek szolgálatot, de az igazgatóságokban itt is 
ott is részt vesznek.

Szilágyi Lajos : 1920:1 .! ( Egy hang a jobb
oldalon •' Ügyvédnek ezt tudnia kellene.)

Rupert Rezső: Látjuk, hogy ezek kölcsönö
sen segítik egymást, a maguk javára bizonyos 
ilyen kiviteli kedvezményeket tudnak kieszkö
zölni, kiviteli politikát tudnak irányítani, amiből 
azután csűrran-cseppen az ö sajtójuknak is. (Zaj.)

T. Nemzetgyűlés! Ez mind rendben volna, 
erre mind azt mondhatnék, hogy ha a kormány 
igy választatott, ha ilyen rendszert inaugurált, 
ha ilyen eszközökkel látja jónak vezetni nehéz 
időkben az országot, hát rendben van, ilyen 
abszolutisztikus atmoszférába ezek mind bele- 
pászolnak, illenek a kormány politikájához.

Azonban, t. Nemzetgyűlés, a kormány ezen
kívül is igen súlyos hibákat és mulasztásokat 
követ el, amiért azután közvetlenül ő felelős 
önmagáért. Mert méltóztatott látni és hallani 
itt ennek a két lapnak nívóját, s méltóztatik 
viszont tudni arról is, hogy vannak Magyar- 
országon becsületes, nagymultu lapok, amelyek 
még a kurzus szemüvegén át nézve sem nevez
hetők el defetistáknak, vagy pedig destruktív 
lapoknak. S mégis mi történt P A  kormány 
mulasztásából az történt, hogy a kormány nem 
óvta meg tőle az államfőt, hogy ezeknél a la
poknál, amelyeknek munkája ilyen, amelyeknek 
gárdája ilyen, amelyek ilyen anyagi körülmé
nyekből születtek, származtak — mondom nem 
óvta meg a kormányzót attól, hogy ezeket a

2* *
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lapokat meglátogassa és ezzel kitüntesse, (Úgy 
van! a szélsőbaloldalon.) a közvélemény és a 
külföld ítéletét még inkább odaterelve, hogy 
alighanem ezeknek a lapoknak mégis van a 
hivatalos magyar politikához is közük, (ügy  
van ! szélsőbaloldalon.)

T. Nemzetgyűlés! Méltóztatnak tudni arról 
a kényes, kínos feltűnést keltő esetről, hogy az 
államfő folyó évi február 15-én . . .

Elnök (csenget) :  Figyelmeztetem a képvi
selő urat, hogy az államfő minden cselekedetéért 
a kormány felelős (Igaz! Úgy van!) és kérem, 
hogy a kormányzó ur személyét ne méltóztassék 
a vitába belevonni.

Szilágyi Lajos : Nem vonta b e ! A  kormány 
felelős minden ténykedéséért! (Zaj.)

Elnök: Csendet kérek!
Rupert Rezső: A  kormányzó ur személyét 

a vitába vonni nem szándékom és nem is volt 
szándékom s azt hiszem eléggé világos abból, 
amit elmondtam, hogy az államfő személyét én 
érinteni nem akarom, csak a tényt kívánom le
szögezni, hogy az államfő február hó 15-én, 
mert a kormány ettől vissza nem tartotta, meg
látogatta ezt a két lapot, ezt a két forradalmi 
újságot, (TJgy van! a szélsöbaloldalon.) amely
nek ilyen a gárdája, mint aminőt itt a t. 
Nemzetgyűlés előtt az imént felsorakoztattam. 
Ez igen szomorú dolog. (Zaj és ellentmondások 
jobbfelől.) Mert ebből sokak részéről igen ked
vezőtlen kritika vonható le a kormánnyal és az 
ország állapotaival, valamint a külpolitikai fel
fogással szemben is, amely külpolitikába ezek a 
kis lapok szintén beleszólnak, még pedig olyan 
módon, hogy a kormány külpolitikáját elront
ják, keresztezik.

De mindettől függetlenül a kormány a 
maga mulasztásával engedte azt, hogy kvázi a 
közvélemény és a külföld szemében ezek a la
pok, . tehát mindaz is, amit írnak és tesznek, 
glorifikáltassanak. Ez annál veszedelmesebb, mert 
nemcsak a keserves, kínos vergődésben élő 
nyomorgó államra nézve származhatnak ebből 
károk, hanem az anyagi károktól eltekintve, 
mérhetetlen erkölcsi károk is háramolhatnak 
ebből az országra, amint háramlottak is. Mert 
hiszen méltóztassék csak visszaemlékezni az 
egyik legutóbbi bírói tárgyalásra, ahol egy 
ilyen véresszáju izgatásért felelősségre vont 
ember, Kádár Lehel, azt vágta oda a bíróság
nak, hogy vegyék tudomásul, hogy az én poli
tikámmal felsőbb helyen is egyetértenek. Hát 
természetes, t. Nemzetgyűlés, hogy ezek az em
berek a külső tényt, a látszatot, hogy a kor
mányzó odament, mert őt senki fel nem világo
sította, mert a kormány ettől vissza nem tar
totta, most kifelé reklámnak használták fel 
arra, hogy még a bíróságot is terrorizálják, 
hogy még azt a levegőt is megfertőzzék, amely
ben a független bíróság él.

Szilágyi Lajos: Reklám, csúnya reklám!

Peidl Gyula: Az államfő a pártpolitika 
szolgálatában!

Rupert Rezső: Hogy ezeknek a lapoknak 
kártevése milyen és hogy az erre való lehetősé
gek csak fokoztattak, azt mi sem bizonyítja 
jobban, minthogy a bombamerénylet ügyében 
folytatott eljárás is mutatja már, hogy még a 
rendőrség sem mer ezen lapok ellen cselekedni. 
T. i. megírták a lapok, hogy a bombák álbom
bák, tréfabombák, zöldségbombák, kakaóbom
bák, csirizbombák, és a jó Isten tudja, milyen 
bombák voltak s a rendőrségre ezeknek a la
poknak terrorja úgy ránehezedett, hogy amikor 
beérkezett a hivatalos szakértői vélemény, amely 
megmondja, hogy ezek a bombák ártalmasok 
voltak, hogy közülök az egyik fel is robbant és 
senki sem mondhatja meg, nem robbant-e fel a 
másik, megmondja, hogy az, hogy nem robbant 
fel, annak tulajdonítható, mert előzőleg a vízbe 
áztatták, mondom, mikor beérkezett ez a hiva
talos vélemény, a rendőrség nem merte kiadni, 
csupán kivonatosan, olyan módon, hogy az tűnt 
ki belőle, hogy ez<-k a bombák nem.voltak ko
molyak. A  rendőrség a szakértő véleményéből 
kihagyta a legfontosabb részeket . . .

Peidl Gyula: A lényeget kihagyták.
Farkas István: így kompromittálják Ma

gyarországot hivatalosan!
Rupert Rezső: . . .  és igy adta át a maga 

jelentését a rendőrség a Magyar Országos Tudó- 
sitónák. A  budapesti rendőrség, mely mindig 
híres volt, melynek mindig érintetlen volt az 
erkölcsi reputációja, amelyről mindenki tudta, 
hogy a világ legjobb rendőrségei közé tartozik, 
amely hajszálak alapján is ki tudta nyomozni 
a gyilkosokat, igy jut ferde helyzetbe, igy kerül 
egy terrorisztikus sajtó karmai közé, és nem 
tudja munkáját úgy elvégezni, amint szeretné. 
Ezért nem sikerülhet az átkozott gonosz bűn
tettek kinyomozása, mert az egész társadalomra, 
a hivatalos életre, mindenre ránehezedik az a 
sajtóterror, amelyet a kormánynak az a két 
lapja fejt ki, melyről legalább is annyit álla
píthatok meg, hogy a kormány kedvence.

Ideje volt már egyszer ezeket elmondani. 
Hogy a kormány tisztázhassa magát mind
azzal szemben, amit felhoztam és ami vádként 
él az egész közvéleményben, tán anélkül hogy 
kifejezésre jutna, és hogy a kormány megálljt 
parancsolhasson ezeknek a lapoknak és annak 
a féktelen izgatásnak, mely veszélyezteti az 
állami s társadalmi rendet, de veszélyezteti 
ennek az országnak létét is, bátor vagyok a 
következő interpellációt előterjeszteni (Fel
kiáltások a jobboldalon: Végre valahára! Ol
vassa) :

1. Tudja-e a ministerelnök ur, hogy az 
államfő folyó évi február 15-én meglátogatott 
két forradalmi pártlapot, a Szózat és a Nép 
című budapesti politikai napilapok szerkesz
tőségét ?
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2. Tudja-e a ministerelnök ur, hogy ez a 
két orgánum naponta rendszeres hazudozásokkal. 
rágalmakkal, hamis hírekkel árasztja el az or
szágot, miközben, gonosztevők bűneinek glorifiká- 
lásával üzletszerűen foglalkozik s az alkotmá
nyos rend ellen, valamint az élet- és vagyon
biztonság s a társadalmi osztályok nyagalma 
ellen napról-napra vérlázitó módon izgat, sőt 
uszít ?

3. Ezeket a köztudomású tényeket tudva, 
helyesnek tartja-e, hogy ezt a két rombolőszel- 
lemü lapot az államfő látogatásával tüntette ki?

4. Tudott-e előzetesen arról, hogy ez a 
kínos feltűnést keltő látogatás meg fog történni ?

5. Alkotmányos felelőssége szempontjából 
miként magyarázza ezt a látogatást?

6. Hajlandó-e beszámolni arról, hogy mily 
anyagi támogatásban részesíti a kormány a bel
földi sajtót?

7. Hajlandó-e kijelenteni, hogy a Szózat 
és A  Nép című lapok vagy azok kiadója sem a 
múltban nem részesült, sem a jelenben nem 
részesül a kormány részéről anyagi támogatás
ban, és pedig sem közvetve, sem közvetlenül?

8. Hajlandó-e ugyanezt kijelenteni a 
Stadium-Nyomda Részvénytársaságot illetőleg is ?

9 Azonositja-e magát a ministerelnök ur 
a nevezett két lap politikájával és tényeivel?« 
(Élénk helyeslés és taps a bal- és a szélső
baloldalon.)

ElnÖC Az interpelláció kiadatik a minis
terelnök urnák.

Zsilinszky Endre képviselő ur személyes 
kérdésben kért szót.

Zsilinszky Endre: T Nemzetgyűlés! Nekem 
az előttem szólt képviselő ur interpellációjának 
lényegéhez nincsen szavam, arra meg fog felelni 
a ministerelnök ur.

Gaal Gaston: A  házszabályok szerint nem 
is szólhat 1

Zsilinszky Endre: Minthogy azonban az 
interpelláció során jónak látta engem személy 
szerint is aposztrofálni, és a politikai vezetésem 
alatt álló lapot is olyan színben akarta feltün
tetni, amit én nem vagyok hajlandó szó nélkül 
tűrni, mégis felszólalok, bár épenséggel nem 
tartom magamra nézve nagy megtiszteltetésnek, 
hogy a nemzetgyűlésben első felszólalásom épen 
egy ilyen interpellációval és épen Rupert kép
viselő úrral kapcsolatos. (Zaj és mozgás a bal
oldalon)

Szilágyi La jos : Ez nem szokásos az első 
felszólalásnál!

Zsilinszky Endre: Hogy a személyemet leg
inkább érintő dologgal kezdjem, Rupert képvi
selő ur felszólalása során említette, hogy a 
Nemzeti Hitelintézetnél az én számlámra adtak 
ki pénzt, holott, amint ő tudja, szegény ember 
vagyok. Én lehetek a legerősebb ellentétben a 
nemzetgyűlés egyes tagjaival és egyes pártjai
val, de akik az én eddigi munkásságomat csak 
távolról is ismerik, nem hiszem, hogy akadna

közöttük egy jóhiszemű ember, aki az én sze
mélyes intaktságomban kételkedni merészelne. 
(Úgy van ! Úgy van! a jobboldalon. Felkiáltá
sok balfelöl: Nem erről, hanem a Szózatról van 
szó!) Nem hiszem, hogy azok a szociáldemokrata 
képviselő urak is, akikkel én itt szemben állok, 
akikkel a legélesebb harcot folytatom, kételkedni 
mernének, vagy kételkedtek volna valaha az én 
egyéni intaktságomban. (Zaj balfelöl.)

Rupert Rezső: Nem erről van szó, hanem 
a Szózatról!

Zsilinszky Endre : A  képviselő ur burkoltan 
fejezte ki magát, nem világosan. Ezt a burkolt 
gyanusitást is a legélesebben visszautasítom. 
(Helyeslés a jobboldalon )  Hogy pedig elmond
jam ennek a számlának magyarázatát, — mivel 
nincs benne semmi titkolni való — vegye tudo
másul a képviselő ur, hogy igenis én magán- 
személytől kaptam volt egy nagyobb összeget, 
amelyet a Nemzeti Hitelintézetben letettem és 
amellyel én a részvényaláirást megindítottam a 
Stádiumra. A  Stádium ezzel a 3 millióval kez
dett, amit én kaptam. Minthogy pedig ezt jóval 
előbb kaptam, mint a Stádiumot megindítottuk, 
ez volt az a pénz, amely a Nemzeti Hitelinté
zetnél szerepelt. Ez az összeg, mint részvény 
szerepel a Stádiumnál.

Minthogy pedig a Stádiumot is aposztro
fálta a képviselő ur, kijelentem, hogy a Stádium 
a maga emberségéből, illetve tisztességes, becsü
letes, önzetlen, keresztény, magyar hazafiak pén
zéből alakult, amelyben egyetlen egy fillér nin
csen más, mint keresztény magyar pénz. (Úgy 
van! a jobboldalon.)

Reisinger Ferenc: Megszagolták?
Rupert Rezső: Csak hogy rosszra használ

ják, rágalmazásra használják!
Zsilinszky Endre: Bárki megnézheti annak 

az igazgatóságnak, és annak a részvénytársaság
nak minden tagját és minden részvényesét, az a 
névsor mindenesetre olyan, hogy az ellen a 
világon senkinek kifogása nem lehet, merem 
állítani, hogy mindenki büszke lehet arra, hogy 
ahhoz a részvénytársasághoz a legtávolabbról 
is hozzá van fűzve, amint hogy én büszke 
vagyok rá. (Mozgás.)

Ami pedig a Szózatot és a Szózatnak köz
pénzekből való fentartását illeti, ezt is a leg
határozottabban és a legélesebben visszautasí
tom. Amikor a Szózat megalakult, a Magyar 
Nemzeti Szövetségnek volt az orgánuma, termé
szetes tehát, hogy a Magyar Nemzeti Szövetség 
hozzájárult a fentartásához. Amikor azonban 
más vette át a lapot, azt az összeget, amit a 
Magyar Nemzeti Szövetség ráköltött, a Szózat 
visszafizette.

B. Kaas Albert: Úgy van, tudom én is!
Zsilinszky Endre: Ami pedig a Hangyával 

és a Futurával való kapcsolatot.illeti, ez legális 
volt, mint ahogy kapcsolata volt nemcsak a 
Szózatnak, hanem más lapoknak is a papíron
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keresztül. Tessék megnézni, onnan vettük a 
papirt és ezt mindig tisztességesen kifizettük.

Rothenstein Mór: Tgen, csakhogy olcsóbban 
vették!

Zsilinszky Endre: Nem olcsóbban, mint 
más! Megtörtént néha, hogy nem tudtuk pon
tosan fizetni a papirt. Ez csak a mi szegénysé
günket bizonyítja, a szegénység pedig az újság
írásban a becsületet jelenti. ( Elénk helyeslés és 
taps a jobboldalon és a középen.)

Rupert Rezső: Nem azt jelenti, hanem hogy 
mástól kapják a pénzt. (Zaj.)

Elnök : Csendet kérek, képviselő urak!
Zsilinszky Endre : Mi nem zsarolás és haza

árulás árán építettünk fel palotákat.. .  (Éljenzés 
és taps a jobboldalon.)

Nagy Ernő: K i épített?
Zsilinszky Endre: Tisztességes, becsületes 

magyar emberek pénzével és munkájával, nehéz 
egy esztendei nagy munkával állítottuk fel ezt 
a Stádiumot.

Horváth Zo ltán : Mi van a mozival ?
Zsilinszky Endre: Ami pedig a mozisokat 

illeti, arra is válaszolok. (Felkiáltások a szélsö- 
baloldálon: N ana! Mozgás a szélsöbaloldalon. 
Derültség jobbfélöl.)

Platthy György: Talán valami bajuk van ?
Zsilinszky Endre : Á  mozisok a Szózat

kiadóhivatalának igazgatójához elvittek egy 
hirdetményt, amelyet leadatni kívántak. Akkor 
nem én voltam a Szózat főszerkesztője, hanem 
Ulain Ferenc. Amint Ulain megtudta, hogy 
ezt a hirdetményt le akarják adni, letiltotta.

Horváth Zoltán: A  pénzt visszaadták? (Zaj 
a bál- és a szélsöbaloldalon.)

Elnök : Csendet kérek!
Urbanics Kálmán: Várja meg a végét, ne 

türelmetlenkedjék!
Zsilinszky Endre : Ami a mozisokat illeti, 

egypár hónap, talán két hónap múlva történt 
azután, hogy a régi mozisok egy nagyobb ösz- 
szeggel jöttek a Szózat-hoz — talán 500.000 
koronával —  és ott a mi embereinket, illetőleg 
a hozzánk közelálló embereket Hefti Kichárdon 
keresztül meg akarták vesztegetni. Itt a nem
zetgyűlés előtt pattan tóttá ki az akkori bel- 
ügyminister ur ezt az esetet. A  pénzt letettük, 
az igazgatót pedig, aki ezt a hibát nálunk el
követte, minden kártérítés nélkül elbocsátottuk 
az üzemtől.

Pikler Em il: Az első pénzzel mi történt ? 
(Z a j)

Zsilinszky Endre : Ami a demagógiát illeti, 
azt hiszem jóhiszemüleg senkisem állíthatja, hogy 
mi nem teljes lélekkel, önzetlenül és meggyőző
déssel szolgáljuk azt az irányt, amelyet szol
gálunk.

Peidl Gyula: De rossz ízléssel!
Zsilinszky Endre: Ezt nem szolgáljuk de

magógiával . . . .
Vanczák János: A  katonai diktatúrát kí

vánni nem demagógia?

Zsilinszky Endre : . . .  és a tisztelt képviselő 
urak egyetlenegy olyan cikkemet sem tudják 
felmutatni, amelyben egy szikrája volna a de
magógiának. (Zaj és ellenmondások a szélső- 
baloldalon.)

Elnök : Csendet kérek, képviselő urak!
Zsilinszky Endre: Ellenben, ha már a de

magógiánál tartunk . . .
Rupert Rezső: Az alkotmányt támadják 

meg mindennap. (Zaj a szélsőbaloldalon.)
Elnök: Csendet kérek. Pikler képviselő 

urat kérem, ne méltóztassék állandóan közbe
szólni.

Zsilinszky Endre: , . .  akkor méltóztassanak 
meghallgatni egy más újság cikkét, amelyről 
csak a végén fogom megmondani, hogy ki irta, 
és tessék ezt objektiven összehasonlítani a 
Szózat akármelyik vezércikkével és méltóztassék 
azt mondani, hogy az a demagógia és nem ez. 
(Halljuk! Halljuk! jobbfélöl.)

»S. O. S.« volt a címe ennek a cikknek, 
savé our souls! Ez az angol tengerész segély
kérése. Nem kezdem az elején.

Horváth Zoltán: Olvastuk a Nép-ben! (Zaj 
a bál- és a szélsöbaloldalon.)

Zsilinszky Endre: Nagyon fáj ? Onnan fogom 
olvasni, ahol már kezdődik a komoly rész 
(olvassa):

»Sir George Clarkhoz, a párisi legfőbb 
tanács teljhatalmú meghízottjához megint egyre 
surrannak he hátsó ajtón a sötét árnyak, a 
múlt gonosz kísértetek Sugdossák már fülébe, 
hogy ez az ország nem a keresztényeké és nem
csak a magyaroké. Elhitetni akarják vele, hogy 
a mai magyar kormány, mely a keresztény 
Magyarország igéjét hirdeti, nem kell a magyar 
népnek, — hogy ez a szegény, szerencsétlen nép 
nem tud Vázsonyi, Garami és Lovászy Márton 
nélkül egy napig sem élni. (Zaj. Felkiáltások 
a jobboldalim: Rupert mondta ?) Clark ur, 
vájjon ismeri-e ön a magyar népet? Tudja-e, 
hogy az minden izében keresztény és magyar?*

Rupert Rezső: Igaz! Azt akarjuk, hogy 
igazi keresztény politika legyen!

Zsilinszky Endre : Csak nem a képviselő ur 
irta ezt? (Zaj. Továbbolvassa.): »Tudja-e,
hogy akik az ellenkezőjét állítják, csak élősdiek 
ennek a népnek a testén, akiket végre le akar 
rázni magáról? O, ha ön mindezt tudná, nem 
lennénk kétségben a felől, hogy a kezébe adott 
nagy hatalommal segítségünkre sietne, — ki
mentené a sülyedő hajót a zavaros, zajló hullá
mok közül, és pokolba kergetné azokat, akik 
rozzant hajónk kormányrudja mellől idegen erő
vel —* mitől sem riadva vissza — elhurcoltatni 
akarják azokat a becsületes férfiakat, akik nagy 
veszélyek közepette is erős kezekkel, jól vezetve 
a tört hajót, menteni tudták, amit még menteni 
lehetett. 0 , ha ön ismerné azokat a kalózokat, 
akik most árulkodni az ön szép, tiszta hajójára 
kúsznak fel nap-nap után, megesnék a szive 
rajtunk,«
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Horváth Zoltán: Nagyon szép stílus! (Zaj. 
Halljuk! Halljuk! a jobboldalon.)

Zsilinszky Endre (továbbolvassa): »Meg- 
szánna bennünket, hogy annyira nyomorultakká,, 
erőtlenekké züllöttünk, hogy még ilyen emberek
nek, Vázsonyiaknak, Garamiaknak és a többi 
kalandoroknak is . . .« (Zaj. Felkiáltások a jobb
oldalon : Ez is szép stílus!) . . . »kik tátongóbb 
rést vágtak hajónk oldalán, mint minden viharok, 
hogy még ezeknek is eszükbe jut a magyarság 
sorsának intézésében maguknak szerepet köve
telni.®

Karafiáth Jenő: Mit szól hozzá a kép
viselő ur?

Rupert Rezső: Ez az önök embere, nagy
atádi Szabó István!

Rassay Károly : Tetszik, vagy nem tetszik, 
ez a kérdés. (Zaj. Halljuk! Halljuk! jobbfelöl.)

Zsilinszky Endre (tovább olvassa): »Gyenge, 
szánandó nép lehetünk, hogy pillantásunk vil
lámló haragja elől ezek a tolakodók még most 
sem menekülnek, bújnak vissza sötét odúikba...®

Urbanics Kálmán: Zsirkay irta ezt?
Zsilinszky Endre (továbbolvassa): ». . . hon

nan nemzetünk életére orvul reánktörtek.« Tehát 
Vázsonyiék!

Karafiáth Jenő: Orvtámadók!
Zsilinszky Endre (továbbolvassa): »Félszá- 

zad óta fúrják hajónkat. A  liberalizmus álarcá
ban a szabadkőmivesség minden hatalmával, gu
ruló aranyával és korrupciójával ezek és a hozzá 
hasonlók ásták sírunkat, melynek most a szélén 
állunk, —  mindig mélyebbre Már régen odáig 
jutottunk, hogy a Vázsonyiak félelem nélkül 
járkálták végig országunkat, szidva, gyalázva 
mindenütt dicsőséges történelmünk legszebb em
lékeit. Az ő emlőiken nevelődött nagyra itt 
minden romboló eszme: a liberalizmus, demo
kratizmus, szocializmus. A  kommunizmus is az 
ő bűnük,. . .«

Karafiáth Jenő: Mit szól hozzá a képvi
selő ur?

Rassay Károly: Tetszik-e a képviselő ur
nák? (Z a j)

Elnök: Csendet kérek!
Zsilinszky Endre (továbbolvassa): » ...m ert 

Budapestet ők tették Szodomává, ők készítették 
elő Károlyi gróf uralmát. Az ő szárnyuk vé
delme alatt növekedtek nagyra a galileisták és 
a többi »forradalmár«. Csodálkozhatok ön, Clark 
ur, hogy nekünk még a liberalizmusról, a de
mokratizmusról is, melyet a külföld fenséges 
eszmédnek ismer, ilyen kemény véleményünk 
van. Ámde a liberalizmus és demokratizmus, s 
még inkább a szocializmus nálunk sohasem je
lentette azt, ami azoknak valódi tartalma. Ma
gyarországon minden liberális, demokrata és 
szociális volt, ami keresztény hitünkkel és ma
gyarságunkkal ellenkezett.®

Urbanics Kálm án : Igaz az agész, akárki
irta!

Hedry Lőrinc: Jól irta!

Horváth Zoltán : Milyen szép stilus ez a 
Népnek a stílusához képest!

Urbanics Kálm án : Igaz az egész!
Rupert Rezső: írjatok igy! (Zaj.)
Elnök: Csendet kérek, képviselő urak!
Zsilinszky Endre (továbbolvassa): »Tanuik 

rá azok a békebeli és hadimilliomosok, akik 
csak pár évtized előtt, sokan csak három-négy 
éve keltek át egy szál batyuval a keleti és 
északi Kárpátokon. (H alljuk! H alljuk! Jobb
felöl)

Schandl Károly: Felekezeti izgatás!
Zsilinszky Endre (továbbolvassa): ^Ezeknek 

érdekeit és csak ezeket szolgálta a liberalizmus, 
mert az igazi keresztény magyarság minden 
liberalizmus dacára is szegény koldus maradt, 
a keresztény munkásság is. De ennek nem a 
keresztény magyarság volt az oka, hanem azok, 
akiknek kezében a gyárak voltak. Es ezek sem 
magyarok, sem keresztények nem voltak.«

Hedry Lőrinc : Terrorfiu irta!
Zsilinszky Endre (továbbolvassa): »Leg-

feljebb elenyésző számban. A  kommunizmus és 
előbb már a szociáldemokraták mégis ezeket és 
csak ezeket akarták kiirtani. Politikánk, társa
dalmi életünk teljesen züllött volt, mert akár
mennyire jóllaktunk vele, folyton a liberalizmus
sal traktáltak bennünket.®

Pikler Emil: Személyes kérdés! (Egy hang 
jobbfelöl: Kellemetlen? Zaj. Halljuk! Halljuk! 
jobbfelöl.)

Horváth Zoltán: Ez nem menti a Szózatot 
és A  Népet!

Elnök: Horváth képviselő urat kérem,
méltóztassék csendben maradni!

Zsilinszky Endre (továbbolvassa): »Libera- 
lizmus volt a számukra még a Habsburgok 
elnyomó uralkodása is, mert ez is, —  magasabb 
érdekből — azok érdekeit szolgálta, akik vérün
ket szívták. Liberalizmus volt Vázsonyi nemzet
ségének egész sajtó ja -..«

KÓSZÓ Isván : Éljen a szerző!
Zsilinszky Endre (továbbolvassa): . . .  »amely 

mindent kiirtani igyekezett, ami keresztény és 
igazán magyar. Nem törődött itt a szegény 
emberrel senki sem. És senki sem lehelhetett itt, 
aki ennek a sajtónak nem tetszett. Egy Apponyi 
gróf, ez a világtekintély, itt sem juthatott 
szerephez, mert a sajtó letörte (Zaj és felkiál
tások a jobboldalon: Épen ma beszélt róla!) és 
letört mindenkit. Csak azokat a gyászmagya
rokat nem, Lovászyék elődeit, akik hajlandók 
voltak »liberális« politikát csinálni. Most végre 
elkövetkezett volna a keresztény Magyarország 
Ígérete. Ez pusztulást jelent a régi liberalizmus 
hívei számára. (Z aj a jobboldalon.)

Neubauer Ferenc : Úgy látom azonban, hogy 
már akkor is nagyon hosszú cikkeket irt.

Zsilinszky Endre (továbbolvassa): » Ezért
ragaszkodnak görcsösen a hatalomhoz. Ideig- 
óráig tart a dicsőségük, a választás el fogja 
söpörni őket. (Egy hang a jobboldalon: Már
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meg is történt!) De ők elég lelkiismeretlenek, 
hogy addig is uralkodni akarnak. K i akarják 
üríteni még az élvezetek utolsó poharát. (Zaj 
a szélsöbaloldalon. Halljuk! Halljuk! a jobb
oldalon.) Clark ur, öntől függ, hogy ezért a 
pár percért, mig a magyar nép haragja végig
söpör rajtuk, érdemes-e szóbaállani velük: 
érdemes-e a keresztény magyarság diadalát fel
tartóztatni, szenvedéseink óráit meghosszabbí
tani. Mentse meg lelkeinket és áldott lesz neve 
a magyar földön. És ha mégis ki kell üríte
nünk fenékig a keserűség poharát, tudja meg 
a világ, hogy elpusztulunk, de mégis az fog 
történni, amit a magyar nép akar. A  magyar 
nép pedig keresztény Magyarországot akar.« 
(Élénk helyeslés, éljenzés és taps a jobboldalon. 
Felkiáltások jobbfelől és a középen: Éljen a 
szerző! K i az ? Budaváry ? Zsirkay ? Zaj. 
Felkiáltások a jobboldalon: Halljuk a szerzőt!)

Ezt a cikket nem Budaváry, nem Kádár 
Lehel irta, hanem Kúpért képviselő ur. (Élénk 
derültség és taps a jobboldalon és a középem.)

Urbanics Kálmán: Ezt a változást Szappa
nos okozta? (Derültség a jobboldalon.)

Patay Tibor: Ma is ezt kellene mondania!
Elnök: Csendet kérek, képviselő urak!
Zsilinszky Endre: Elismerem, t. Nemzet

gyűlés, hogy ebben a cikkben igen sok igazság 
van, CUgy van! jobbfelől.) a hangja azonban 
határozottan demagóg és merem állítani, hogy 
a Szózat soha ilyen demagóg cikket nem irt. 
(Nagy zaj és élénk ellenmondások a szélső
baloldalon)

Rassay Károly: Ne vicceljen!
Peyer Károly: Gyilkosságra uszít!
Dénes István : Miért tapsoltak előbb neki, 

ha demagóg volt?
Horváth Zoltán : Önök a demagógiának tap

solnak? (Zaj.)
Fábián B é la : Ettől a cikktől nem sült el 

egy revolver sem!
Zsilinszky Endre: Én tudom és természe

tesnek találom azt, hogy a Szózat a baloldal
nak és különösen Rupert képviselő urnák kel
lemetlen. (Zaj és felkiáltások a bál- és a szélsö- 
bálodálon: Ugyan! U gyan!) De nem ígérhe
tem, hogy kellemesebb lesz, mert a Szózat 
megindult egy utón, amelynek céljait régesrégen 
kitűztük magunk elé. (Egy hang a szélsöbál- 
oldálon: Siófokon.)

Peyer Károly: A  katonai diktatúrát!
Zsilinszky Endre : Mi ezektől a céloktól el 

nem térünk semmi körülmények között (Élénk 
helyeslés a jobboldalon.) Rupert képviselő ur 
eltér attól a céltól, amelyet annak idején tűzött 
maga elé, amikor ezt a cikket irta. Mi nem 
térünk el attól a céltól.

Karafiáth Jenő: Ő is vissza fog még térni!
Zsilinszky Endre: Attól a hangtól sem té

rünk el, amelyet eddig használtunk...
Horváth Zo ltán : Ez már szomorú!

Zsilinszky Endre: . . . mert ez a hang éles, 
mint minden harci hang, de tisztességes azért, 
mert önzetlen emberek hangja (Zaj és derültség 
a szélsöbaloldalon.) és mert a meggyőződéshez 
hü hang. (Zaj. Felkiáltások a szélsöbaloldalon: 
Zsirkay!)

Elnök : Reisinger képviselő urat kérem, szí
veskedjék csendben maradni.

Zsilinszky Endre : Ez a meggyőződés nekünk, 
akik ezen az oldalon vagyunk vagyont nem 
hozott, minekünk abból, amit mi itt dolgozunk, 
busás ügyvédi honoráriumaink nincsenek.

Rothenstein Mór: Dehogy nincsenek!
Zsilinszky Endre : Mi bírjuk és merjük vál

lalni a szegénységet. (Zaj.)
Létay Ernő: És a nagybirtokosok képvise

letét a birtokrendezési tárgyaláson!
Zsilinszky Endre; Amit a képviselő ur itt 

gáncsképen felhozott, hogy sokszor nem tudtuk 
kellő időben kifizetni számláinkat, ez is azt 
bizonyítja, hogy becsületes szegény emberek 
vagyunk.

Pikler E m il: Mégsem adták vissza annak 
a hirdetésnek a díját, amely nem jelent m eg!

Zsilinszky Endre : Nagyon jól tudjuk, hogy 
ez a sajtó szemben áll egy másik sajtóval. Azt 
is tudjuk, hogy a harc nem enyhül ezen a té
ren, élesedni fog, de azt is tudom, hogy a mienk 
a győzelem. (Élénk helyeslés, éljenzés és taps a 
jobboldalon és a középen.)

Rupert Rezső: Személyes kérdésben kérek
szót.

Elnök: A  belügyminister ur kíván szólni.
Patacsi Dénes: Szót kérek! (Zaj.)
Elnök : Patacsi képviselő urat kérem, mél- 

tóztassék sort várni. (Derültség.)
Rakovszky Iván belügyminister: T. Nemzet- 

gyűlés ! Az előadott interpellációra a választ 
megadni (Halljuk! Halljuk! a baloldalon.) a 
minÍ8terelnök hivatása, és ő fogja annakidején 
a választ megadni. En mindössze egynéhány rö
vid szóban akarok tiltakozni az ellen a mód 
ellen, amellyel az igen t. interpelláló képviselő 
ur a kormányzó ur személyét interpellációjába 
belevonta.

Rupert Rezső: K i bántotta? Ez képmuta
tás ! A  kormányt bántottam! (Úgy van! Úgy 
van! a bál- és a szélsöbaloldalon.)

Rakovszky Iván belügyminister: Az inter
pelláló képviselő ur két szempontból tette kri
tika tárgyává a kormányzó urnák a Stádium
nyomdában tett látogatását. (Zaj.) Kritika tár
gyává tette először azzal az indokolással, hogy 
a kormányzó ur két forradalmi lap szerkesztő
ségét látogatta meg . . .

Farkas istván : Pártpolitikát csinált, ami
kor odament. Nem akarjuk, hogy odamenjen. 
(Nagy zaj.)

Rakovszky Iván belügyminister: . .  . ,  másod
szor pedig abból a szempontból, h#;y látogat 
tásával ezeknek a lapoknak reklámot csinált.

Nem akarok belemenni abba a vitába,
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melyet az igen t. képviselő ur a Szózat és a 
Nép kritikájával provokált. Az általa emelt 
vádak ellen ők maguk fognak védekezni, az ő 
kötelességük és feladatuk, hogy az ellenük emelt 
vádakat megcáfolják. Mindenesetre le akarom 
azonban szögezni azt a tényt, hogy teljesen 
egyoldulu és teljesen tendenciózus beállítás azt 
mondani, hogy ez a két lap forradalmi lap 
lenne . . .

Rupert Rezső: Az ön szemében nem! (Zaj.)
Rakovszky Iván beliigyminister: . . .  és pedig 

annyira forradalmi irányzatú lap, hogy a kor
mány nem vállalhatja a felelősséget azért, ha a 
kormányzó ur ezeknél a lapoknál látogatást 
tesz.

Horváth Zo ltán : Nem a kormányzó urat 
bántotta! De kihasználják a lapok reklámnak ! 
(Zaj. Halljuk! Halljuk! a jobboldalon.)

Elnök : Csendet kérek!
Rakovszky Iván beliigyminister: Nagyon szép 

formula, hogy a képviselő ur nem a kormányzó 
urnák a cselekedetét, hanem a kormánynak ezért 
való felelősségét tette szóvá. (TJgy van! TJgy 
van! a bal- és a szélsöbálodalon.) Elismerem, 
hogy a kormány felelős a kormányzó urnák 
minden tettéért, de úgy, ahogy a képviselő ur 
beállította, igenis a kormányzó ur személyét is 
belevonta az ügybe. (Zaj és ellenmondás a szél- 
sobalóldálon.)

Rassay Káro ly : Ugyan! Ugyan! Ne akar
jon érdemeket szerezni!

Rakovszky Iván beliigyminister: Hogy a 
Szózatnak és a Népnek azzal reklámot csinált, 
hogy ott volt, ezt vissza kell utasítanom. (Zaj 
a szélsöbáloldalon.)

Drozdy Győző: Pártpolitikába vitték bele a 
kormányzót.

Rakovszky Iván beliigyminister: Becsületes 
magyar emberek, becsületes, hazafias szándék
kal, becsületesen szerzett pénzből egy uj nyom
davállalatot létesítettek Budapesten. (Úgy van! 
a jobboldalon. Mozgás a szélsöbáloldalon.) A  kor
mányzó ur ennek az uj magyar kulturális in
tézménynek a létesítését akarta üdvözölni akkor,...

Rupert Rezső: Jákó Jánost látogattatták 
meg vele! (Zaj.)

Rakovszky Iván beliigyminister . . .  amikor a 
nyomda megnyitása alkalmával ott a nyomda
vállalatnál látogatást tett, és a kormányzó ur, 
aki magas állásában mindig gondosan ügyel 
arra, hogy a mindennapi politikába bele ne 
ártsa magát, ez alkalommal sem akart sem a 
lapok politikája mellett, sem azok ellen meg
nyilatkozni, tisztára ennek az uj, magyar, haza
fias alapon álló kultúrintézménynek a megala
kulását, működésének első pillanatát akarta 
üdvözölni. (Élénk helyeslés és éljenzés a jobb
oldalon.)

Pikler Em il: Hollender Samu és társai! (Zaj.)
Rakovszky Iván beliigyminister: Ha pedig a 

képviselő ur azt állítja, hogy a kormányzó ur 
látogatásával ezeknek a lapoknak reklámot —

ÉBTE8ITÖ.

nem mondom, hogy azt mondotta — akart csi
nálni, de talán öntudatlanul reklámot csinált,. . .

Horváth Zoltán : Kihasználják erre a láto
gatást !

Rakovszky Iván beliigyminister: . . .  ez ellen 
a beállítás ellen azért kell a leghatározottabban 
tiltakoznom, mert ha egyáltalában fel tudjuk 
tételezni azt, ha a közvéleményben egyáltalában 
elvethetjük annak a gondolatnak a magvát, 
hogy a kormányzó ur látogatása bármely köz
érdeket szolgáló iparvállalatnál vagy intézmény
nél reklám célját szolgálja, . . .

Peidl Gyula: Politikai lapszerkesztőségekről 
van szó!

Rakovszky Iván beliigyminister: . . . ezzel 
sem a kormány és tekintélyének, sem annak 
az állam rendjének nem teszünk szolgálatot, 
amelyet pedig akár ezen az oldalon, ( Zaj. Elnök 
csenget.) akár a túlsó oldalon mindnyájunknak 
szolgálni és védeni kötelességünk. Ezeket akartam 
elmondani. (Élénk helyeslés, éljenzés és taps a 
jobboldalon és a középen.)

Elnök : Patacsi képviselő ur jelentkezett 
szólásra. (Zaj.) Csendet kérek.

Patacsi Dénes: Nagyon röviden kívánok 
reflektálni Rupert képviselő urnák szavaira, 
amelyekkel engem és az én harctéri viselkedé
semet akarta mintegy pellengérre odaállítani, 
hogy olcsó karzati babéroknak legyen kitéve, 
hogy azok, akik itt vannak, vigyék el a hirt: 
Patacsi nem is volt a fronton.

Elsősorban is, amikor Rupert Rezső t. kép
viselő ur bírálatot akar mondani az én harctéri 
dolgaim fölött, vegyen magának fáradtságot, 
menjen le Zalaegerszegre, (Felkiáltások balfelöl: 
Az internálótáborba?) ne az internálótáborba, 
hanem vitéz Szűcs Kálmán volt századparancs
nokomhoz, aki az első nagy ezüst vitézségi éremre 
nyújtott be engem akkor, amikor a második 
szerb offenzivában, mint a 19. honvédgyalogezred 
első szakaszparancsnoka éjjel két órakor a 
Száván elsőnek keltem át. (Éljenzés és taps a 
jobboldalon. Felkiáltások: Éljen Patacsi!)

Elnök: Csendet kérek!
Patacsi Dénes: Minden szenvedelem nélkül 

térek rá arra, miként akarja ő beállítani a 
dolgot. ( Zaj.) Amikor Rupert képviselő ur test
vérére, sógorára vagy unokatestvérére hivatkozik, 
ki kell jelentenem, hogy Antalfy Mihály járás- 
biró . . .

Rupert Rezső: Táblabiró!
Patacsi Dénes: . . .  most táblabiró, igaz, 

akkor pécsi törvényszéki biró volt, ő nem mint 
századparancsnokom, mint hadnagy volt nálunk 
heosztva. Egy hétig volt ott. En tisztelem, 
becsülöm őt, mert őt egy hét múlva elvitték a 
haditörvényszékhez a frontról. Nem is fronton 
voltunk akkor, igaz, mert amikor az első 
offenzivát intéztük a szerbek ellen, 1914 decem
berében, a vichrahegyi magaslaton, ahol még 
Antalfy törvényszéki biró ur nem volt ott a 
mi századunknál, amelyet a 19. honvédgyalog-

30
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ezred első zászlóalja egy rohammal bevett, ahol 
a 79. Jellasich-ezrednek 900 embere feküdt a 
háromszori roham után, a harmadik századnak, 
ennek a rohamozó csapatnak parancsnoka, 
Eadocsay Ferenc budai kereskedő, hadnagy ur 
volt, aki ott a karjaim között halt hősi halált. 
Az ő feleségének én küldtem el a gyűrűt, kar
dot, tessék ezt megkérdezni. Ezt csak az 
tehette, aki a fronton és a harctéren a paran
csokat élete árán is teljesítette. De tovább
megyek. Amikor a szerencsétlen arangyelováci 
ütközet után a mi dandárunk már bent volt 
Montenegróban, a Lim mellett, Rudo városá
ban, és az arangyelováci ütközet után kény
telenek voltunk nagy erő elől visszavonulni, 
akkor jutottunk el Goropecre. Ott az erődben 
jött hozzánk, de onnan rögtön indultunk 
Prográdba, ahol megkezdtük a második offen- 
zivát. Azután kaptam a kisezüstöt. Majd ezután 
a gimesi szorosban Litzmann tábornok kitünte
tett a német vitézségi éremmel, amire büszke 
vagyok, mert ezt csak az kapta meg, akinek 
vitézségéről a német tábornok meggyőződött.

Azt mondom azért, t. képviselő ur, nem 
szép, hogyha a parlamenti illemszabályokat meg
sértjük. Nem is akarom megsérteni, azonban az 
én jó népemre hivatkozom, mert az a 19-es, 
akár baranyai, akár somogyi, ha elolvassa ezt 
a beszédet, nem én mondom, hanem ők mond
ják, hogy ez hazugság a Patacsiról. Ez így van, 
és én csak annyit mondok, ne csudálkozzanak, 
ha ilyenkor, amikor a harctéren hazafias köte
lességét becsületesen teljesítő emberre kigyót- 
hékát és lehetetlenséget kiáltanak, olyan tet
tekre vetemedünk, hogy úgy veszünk magunk
nak elégtételt, ahogy tudunk. A  lovagiasság 
szabályait be kell ugyan tartani, de annak is 
van határa, és a türelemnek is, és van magyar 
virtus is, amely más módon vesz elégtételt. Én 
azt hiszem, e hazának vagyok olyan hü polgára 
mint ön, akinek kerületét vele jártam végig, és 
ezeket a beszédeket, amelyeket Zsilinszky kép
viselő társam felolvasott —  elmondta. Azonban 
nem tartotta meg, eltávolodott azon eszméktől, 
de én kitartóan, hűen az maradtam, aki addig 
is voltam. (Éljenzés és taps a jobboldalon.)

Elnök: Rupert képviselő urat illeti a szó.
Rupert Rezső: Patacsi Dénes képviselő ur 

nagyon rossz néven veszi tőlem, hogy én itt 
bizonyos tekintetben az ő harctéri múltjára 
utaltam. Patacsi képviselőtársam itt folyton úgy 
tüntette föl magát már az első nemzetgyűlésen 
és most is, mintha ebből a Házból soha sen- 
kisem lett volna háborúban.

Patacsi Dénes: „Nem mondtam !
Rupert Rezső: Önnek folytonosan a harc

téri dicsekedését hallottuk.
Patacsi Dénes: Mert mindig őrmesternek 

tituláltak. (Derültség)
Rupert Rezső: Érdeklődtem ezután az ő 

harctéri múltja után és véletlenül az unoka
bátyám ismerte Patacsi Dénesi. Megkérdeztem,

hogy hol jártak a háborúban. Azt mondta, 
hogy akkor hosszú ideig voltunk békeállásban.

Patacsi Dénes: De nem én velem!
Rupert Rezső: Azután máshol is érdeklőd

tem, volt ugyan a fronton, az oláh fronton és 
máshol is, de onnan hamar visszarendelték egy 
lelkesítő osztaghoz lelkesíteni az embereket. 
(Derültség a baloldalon.)

Patacsi Dénes: Nagyon téved! Csak a 
háború végén az utolsó hónapban!

Rupert Rezső: Én a babérait nem akarom 
megtépni, Prográdon én is ott voltam és nem 
volt az olyan nagy ütközet. A  Száván én is 
átkeltem, a tüzérségünk jól kipuccolta ott az 
ellenséges állásokat és könnyen átjutottunk. 
Egyezzünk meg abban, hogy nem voltunk olyan 
nagy hősök. (Derültség.)

Patacsi Dénes: Szép beismerés.
Rupert Rezső: A  belügyminister ur elő

adására nem válaszolok, mert utóvégre ennek 
az országnak minden értelmes embere megért
hetett engem, sem hozzátenni-, sem elvennivalóm 
nincs, csak konstatálom egyszerűen azt, hogy a 
belügyminister ur nyitott ajtókat döngetett, 
mert mindazokat a szempontokat, amelyeket ő 
itt felállított és meg védelmezett, nem is érin
tettem.

Én kifejezetten megmondottam, hogy a 
kormány felelős ezért. Azt persze az ő szuve
rén jogának ismerem, hogy a Szózatot és A Népet 
kinek-minek tartja. Hát t. belügyminister ur, 
épen azt akartuk tudni, hogy a kormány azo- 
nositja-e magát vele. Ha ezt keresztény és haza
fias irányzatnak tartja, lelke a belügyminister 
urnák rajta, nekem semmi közöm sincs a 
dologhoz.

Rassay K áro ly : Ezt hirdesse az Úri Klub
ban is !

Rakovszky Iván belügyminister: Életemben 
sem voltam ott! (Zaj.)

Reisinger Ferenc : Ez alapon a bomba- 
merényletet is dicsőiti a belügyminister ur!

Elnök : Reisinger képviselő urat kérem, 
méltóztassék csendben maradni. (Fábián Béla 
közbeszól.) Fábián képviselő urat kérem, mél
tóztassék csendben maradni.

Rupert Rezső: Ami Zsilinszky Endre t. 
képviselő ur felszólalását illeti, egy szóval sem 
tudta megcáfolni, hogy azok az anyagi nehéz
ségek, amelyeket én felemlítettem és amelyek a 
Szózatot pályáján végigkisérték, csakugyan fen- 
forogtak. Ellenkezőleg megerősítette, hogy az ő 
számláján kezeltek idegen pénzt és abból is 
jutott a Szózatnak. Nem cáfolta meg azt sem, 
hogy egyszer a Hangya kiegyenlítettnek tekin
tette a rotációs papirtömegeket. Nem cáfolta 
meg azt sem, hogy a kormány segítette ezeket 
a lapokat. Nekem csak abban a kérdésben van 
válaszom, hogy itt felolvasta egy 1919-hen irt 
cikkemet.

A  nemzetgyűlésen mindenki nagyon jól 
tudhatja, hogy a Károlyi-regimmel első napjá-
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tói kezdve, épugy, mint a mai régimmel, szembe
fordultam azért, mert szélsőségeket láttam 
benne. Én ezért megszenvedtem, Veszprém utcáin 
véresre vertek a szocialisták, bebörtönöztek, úgy
szólván akasztófa elé állítottak s a családom is 
vértanuságot szenvedett. Ezek mind tudott dol
gok rólam. Tudott dolog az is, hogy a kommu
nizmust megelőzően élesen támadtam azt az 
irányzatot, hogy engem megtántoritani nem 
lehetett és inkább az életkockázatot is vállal
tam. Ezek mind tudott dojgok rólam, — de 
éppen ez az én erősségem. Önök, akik folyton 
októbert és mást gyaláznak, egyetlenegy embert 
sem tudnak felmutatni, aki olyan mereven 
szembeszállóit volna azzal az irányzattal, ellen
ben a legtöbben meglapultak, s épen ezért cso
dálom, hogy ezt folyton felemlegetik. Én már 
megmondottam, hogy miért hagytam el akkor 
ezt az irányzatot. Azért, mert a keresztény és 
nemzeti irányzatnak voltam a hive . . .

Bodó János: Üzletből! (Z aj és felkiáltások 
a szélsöbaloldcdon: Miféle üzlet?) Nem anyagi
lag értem! (Felkiáltások balfelöl: Hát hogyan?)

Peyer Károly: Mi az az üzlet?
Hedry Lőrinc : Politikai üzlet, népszerűségi 

üzlet!
Fábián Béla: Hát ez a népszerűség?
Hedry Lőrinc: Hogyne! Az utcán, a salak 

előtt! (Zaj.)
Rupert Rezső: Megmondtam azt is — igenis, 

ma is állom, — hogy ez keresztény Magyar- 
ország. Ezt senki kétségbe nem vonja. Sohasem 
jutott senkinek eszébe, hogy ezt kétségbe vonja, 
még a, nem keresztény felekezetű embereknek 
sem. Ök maguk is óhajtják, rimánkodnak érte, 
hogy bárcsak igazán keresztény Magyarország 
volna. (Zaj a jobboldalon.)

Peidl Gyula: Becsületes kereszténység!
Rupert Rezső: De amikor azt látom, hogy 

a becsületes keresztény irányzat alatt gyilkol
nak, akkor én is jobb belátásra tértem, akinek 
részéről megérthető lett volna, hogy a múlt 
rendszer emberei ellen küzdők, tüzet okádok, 
mert nagy veszteséggel kerültünk ki azokból az 
időkből, sok vérnek és könnynek emléke fűz 
bennünket alioz az időhöz. Hát ha én jó belá
tásra tudtam jutni, amikor azt láttam, hogy 
elfajult kalandoroknak, martalócoknak kezébe 
jut ez az ország s azt mondtam, hogy ezen az 
utón nem megyek, hanem az igazi keresztény
ségnek az utján, akkor nem tudom, hogy a t. 
képviselő, ur miért tesz nekem ezért szemrehá
nyást ? Én megmaradtam ezen az utón, ő pedig 
egy martalóc politikának himnusz zengőjévé 
szegődött. (Z a j)

Mi ott a vidéken nem láttuk tisztán az 
eseményeket Nem voltunk felvilágosítva, hogy 
a szocialistáknak két irányzata volt: egy radi
kális, szélsőséges irányzat, amelyet maga a 
szociáldemokrata párt is elitéit, és volt az 
a szociáldemokrácia, amely ma idebent ül és 
testvéri összefogásban akar velünk az építés

munkájában résztvenni. Itt az a szociál
demokrata párt van, amelynek alibije igazolva 
van, mig akkor, amikor a vörös uralom volt, 
a Népnek munkatársa, Kalmár Simon bent ült 
a hatalomban. (Zaj.)

Mikor idefent tájékozódunk arról, hogy mi- 
képen vannak a viszonyok, nagyon természetes, 
hogy minden becsületes férfira nézve elő áll az 
orientálódás kötelessége és jobb tudomása elle
nére nem szabad tovább küzdenie.

Természetesen nekem sem tetszett az, ami 
Clarknál történt. Az én vidéki politikai tájéko
zatlanságom mellett, ott láttam nagyatádi Szabó 
Istvánt, az önök vezérét is, az akkori még ál
talam komolynak hitt keresztény irányzat ellen 
sorompóba lépni, mert ott arról volt szó, hogy 
a Eriedrich-kormány maradjon-e vagy sem. Az 
első napokban nekünk, akik a forradalomnak 
károsultjai voltunk, akik úgy szólván a börtö
nökből kerültünk szabad levegőre, a vidéki men
talitás mellett meg volt az okunk a Friedrich- 
kormányhoz ragaszkodni.

Ott láttuk nagyatádi Szabó Istvánt s a sok
féleképen agyonrágalmazott Garami Ernőt, akiről 
mi nemtudtuk, hogy kicsoda, csak később ismertük 
meg a tisztaságát és tisztességét; másrészt láttunk 
ott egy meg nem engedhető tényt, ami ellen ma is 
lázadozunk, hogy idegen hatalom nyúl bele a bel
politikánkba és igyekszik itt benn diktálni. Ter
mészetesen érthető, hogy ez ellen cikket Írtam, de 
abban nem tagadtam meg sem a liberalizmust, sem 
a demokráciát. Én csak azt mondtam, hogy ezekkel 
a külföldön is szentségeseknek ismert szép fogal
makkal visszaélnek és visszaéltek a múltban, mert 
— amint pártunk elnöke kifejtette — itt nem libera
lizmus és demokrácia volt, hanem a liberalizmusnak 
és demokráciának kurzusa.

Ami pedig Yázsonyi Vilmos t. képviselőtársa
mat illeti, akivel szemben én jóvátettem és expiál
tam minden bűnömet, — mert elismertem, hogy vele 
szemben igazságtalan voltam a tájékozatlansá
gomban — senki sem vetheti ezt a szememre, mert 
férfiasán jóvátettem a hibámat. Vázsonyival szem
ben megtévedtem azért, mert a Clark-féle időben 
már nem voltam Habsburg-párti. Kezdetben igenis 
rossznak tartottam volna, ha a Habsburg-trónt 
megdöntik, mert az az egy lett volna, amely a nehéz 
napokban az egységet megmentheti; de miután 
már külpolitikai oldalról is kétségtelenné vált, hogy 
különben megszállják Magyarországot, igy nekem, 
mint szabad királyválasztónak, illetve a kormány- 
forma meghatározása szabadságának álláspontján 
lévő embernek egyszerűen nem tetszett Vázsonyi 
Vilmos politikája.

E tekintetben ma sem tetszik az ő politikája, 
de miután meggyőződtem arról, hogy Vázsonyi 
Vilmost méltatlanul bántottam meg, ezért őt kien
geszteltem. Semmi okom sincs ezt letagadni. Én 
erre mint bizonyítékra hivatkozom, és én, aki az 
eszméiért harcoltam és tisztességgel, ízléssel írtam 
a cikkeimet —  ha ma igy ima A Nép és a Szózat, 
nekünk egy szavunk sem volna ez ellen (Nagy zaj.)

30*
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— én mondom ezt, mert én e tekintetben elfogu
latlan ember lehetek, én mondom, aki ezekért az 
eszmékért szenvedtem, hogy ezek kalózok és ezek
kel nem lehet egy utón haladnia annak, aki csak
ugyan becsületes keresztény és nemzeti politikát 
akar folytatni. (Uqy van! a szélsőbaloldalon. Zaj 
jobb felől.)

UrbaniCS Kálmán : Majd bocsánatot kér ezek
től is !

Elnök : Szólásra következik ?
Perlaki György jegyző: Alföldy Béla ! (Nincs

itt !)
Elnök: A képviselő ur nincs jelen, az inter

pelláció töröltetik.
Ki a következő interpelláló ?
Perlaki György jegyző : Drozdy Győző !
Drozdy Győző: T. Nemzetgyűlés! Mielőtt 

interpellációmba belekezdenék, egy becsületbeli 
kötelességet akarok leróni. Ma egy hete, amikor 
mentelmi sérelmemet bejelentettem, említettem, 
hogy az orvtámadásnak egyik szemtanúja lefogta 
a kezeimet. Azt hiszem, az illetőt betyárnak vagy 
gazembernek neveztem, vagy hasonló titulussal 
illettem. Miután meggyőződtem arról, hogy az 
illető nem előre megfontolt szándékkal tette ezt, 
hanem jószándékból fogta meg a kezeimet, ezért a 
kifejezésért bocsánatot kérek.

UrbaniCS Kálmán : Bogyától is ? (Zaj és fel
kiáltások a szélsőbaloldalon : Az orvtámadótői!)

Endre Zsigmond: Bogyával hogy intézte el 
az ügyet ?

Drozdy Győző: Orvtámadókkal a bíróság in
tézi el.

Endre Zsigmond: Azt hittem, úri módon!
Farkas István : Támadás hátulról úri mód ?
Rassay Károly : Nem vágták el egymás nya

kát, az a legfontosabb !
Hedry Lőrinc: Hátulról szembe ! Furcsa ! 

(Zaj.)
Drozdy Győző: Ezúttal 14—15 kis községnek 

komoly, fájdalmas, siralmas ügyét hozom a nemzet
gyűlés elé. A földbirtokreform megindulása alkal
mával — mondhatnám — ez a 14— 15 község volt 
a legelső az egész országban, amely élni óhajtott 
azzal a jogával, melyet az 1920: X XX VI. te. a 
magyar nép számára biztosított. Ezek a községek 
adták be legelőször kérvényüket az Országos Föld
birtokrendező Bírósághoz abból a célból, hogy a 
vagyontalan dolgos földmivesnépet némi földben 
részesítse az Országos Földbirtokrendező Bíróság 
azokból az ezer holdakra tehető ingatlanokból, 
amelyek ezen községek határán elterülnek. Ezek 
a községek: Kiskomárom és a körülötte fekvő 
községek. Eltelt a kérvény beadása után már másfél 
esztendő, sőt egy esztendeje elmúlt már annak is, 
hogy az Országos Földbirtokrendező Bíróság e 
tárgyban első végzését meghozta. Az 1922. évi 
január hó 18-án kelt OFB 458. számú végzés sze
rint a bíróság megbízta Gombár Gyula nagykanizsai 
járásbirót, hogy Kiskomárom, Komárváros és 
Galambok községekben a földbirtokreform végre
hajtására tegye meg a lépéseket, és ma, több mint

tizenkét hónap múlva, eme községek egyikéből a 
következő panasz érkezik hozzám (olvassa) :

»Komár város nevében kérem, tudja meg az 
Országos Földbirtokrendező Bíróságnál, hogy 1. 
miután a községi elöljáróság az Országos Föld' 
birtokrendező Bíróság ezen végzésében irt kötelessé
gének 1922 május havában teljesen eleget tett, mi 
az oka tehát, hogy Gombár Gyula kir. járásbiró ur 
az OFB utasítása értelmében a helyhatósági mun
kálatok befejezése után harminc napon belül nem 
alakította meg a tárgyaló bizottságot. 2. A tár
gyaló bizottság kiszállásának határideje miért 
nincs még most sem kitűzve, holott már az eljárás 
megkezdésére egy évvel ezelőtt lett utasítva az 
OFB által a nevezett járásbiró ur. 3. Ha pedig a 
tárgyalás megindításának elhalasztását a végzés 4. 
pontja tette szükségessé, tett-e Gombár Gyula kir. 
járásbiró ur az OFB-nak erről indokolt jelentést, 
és melyek azok az okok, amelyek az elhalasztást 
szükségessé teszik ?«

Nos hát, meg kell állapítani, hogy ezen község 
kívánságának megfelelőleg eljártam az Országos 
Földbirtokrendező Bíróságnál és ott hivatalosan 
konstatálták előttem, hogy nevezett biró ur annak 
ellenére, hogy az Országos Földbirtokrendező 
Bíróság végzésben utasította őt arra, hógy harminc 
napon belül kezdje meg az eljárást és végzett mun
kájáról jelentést tegyen neki, tizenkét hónap eltelte 
után a mai napig még egyetlen egy jelentést sem 
küldött fel az Országos Földbirtokrendező Bíróság' 
nak, tizenkét hónap eltelte után egyáltalában nem 
látott hozzá a munkálatokhoz, pedig erre őt úgy a 
törvény, mint a Földbirtokrendező Bíróság köte
lezte. Ugyanilyen sorsban, mint Komár város, 
részesült Kiskomárom, Galambok és Zalakaros köz
ségek is, pedig ezen községek birtokviszonyai olyan 
szomorúak, olyan súlyosak, hogy az elsők között 
kellett volna lenniök, amelyekben a földbirtok
reformot végrehajtsák.

Itt van Kiskomárom, ahol a nagybirtok 962 
hold, Komár városban 1572 hold, Galambokban 
1916 hold, Zalakaroson 551 hold és még egyszer 577 
hold, szóval egy tulajdonos birtokához tartozik 
ezen négy község határában kerek számban 5000 
hold és ennek ellenére a birtokosság még egy negyed 
részével sem rendelkezik a földbirtoknak, a lakosság 
kénytelen ezekben a községekben az állattenyész
tést abbahagyni, mert nem tudja állatait a mezőre 
kihajtani, mert lehetetlenség, hogy ilyen körűimé' 
nyék között bármilyen legelőre is tehessen szert. 
Mint mondottam, ezekben a községekben a Föld
birtokrendező Bíróság utasítása ellenére a biró 
egyáltalában nem szállt ki és az eljárást meg nem 
indította.

Itt van a szomszéd négy község, Zalakaros, 
Zalamerenye, Garaboncz és Zalaujlak községek föld
birtokügye. Ezeknek a községeknek nagybirto
kosa a veszprémi főkáptalan, amelynek intézője 
azonban mindent elkövet abban az irányban, hogy 
a nép hozzá ne juthosson földjéhez. Az Országos 
Földbirtokrendező Bíróság itt szintén kimondotta 
a megváltási eljárást még a múlt esztendő junius
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havában, de azóta ezek az akták is titokzatos kö
rülmények között fekszenek és ezekből a községek
ből állandóan küldöttségek, expedíciók érkeznek 
Budapestre az Országos Foldbirtokrendező Bíró
sághoz, hogy végre nyomára akadjanak annak, mi 
késlelteti a végrehajtást, mi az oka annak, hogy 
dacára a bíróság végzésének és határozatának, 
egyáltalában nem történik semmi intézkedés olyan 
irányban, hogy a földbirtokreform a megvalósulás 
stádiumába kerüljön.

A múlt héten fent járt az egyik deputáció 
és megállapította, hogy az illető, akit a Földbirtok- 
rendező B'róság megbízott, Menyhárt Károly 
földmivelésügyi ministeriumi tisztviselő hat hónap 
óta magánál hordja a bíróság végzését, a községek 
földbirtokrendezésére vonatkozó adatokat és sem 
a községekbe ki nem szállt, sem pedig a Földbirtck- 
rende;ő Bróságnak erről az ügyről jelentést nem 
tett. A minister urnái is megsürgettem ezt a kér
dést és úgy látszik, ennek talán némi foganatja 
is lesz, mert mint félhivatalos helyről hallottam, 
nevezett megbízott mcst hat hónap után sem 
szállt ki ugyan ezekbe a községekbe a végrehajtás 
megejtésére, de visszaadta ezeket az iratokat az 
Országos Földbirtokrendező B róságnak.

Ugyancsak ebben a kerületben van Kis- 
komárom mellett egy kis község, Csapi község, 
ahol a földbirtokos Novák János volt kisgazda 
képviselő ur, aki néhány hold földdel indult neki 
a kisgazda politikának és ma 782 hold föld tulaj
donosa csak ebben a kisközségben, ahol a község 
összes lakosainak csupán száz hold földje van. 
Ebben a községben is csodálatos és titokzatos 
módon egyáltalában semmi sem történt még a 
Földbirtokrendező Bíróság végzésének meghoza
tala óta, annak ellenére, hogy az a végzés is, 
amely ennek a birtoknak a felosztását, illetve 
földbirtokpolitikai célokra való igénybevételét ki
mondj a, már óriási ideje leérkezett az illető bíróhoz.

Egy másik község, Nagybakónak, amelyben 
nincs nagybirtok, csak középbirtok, de a szom
széd községekben lévő nagybirtokokból bőven 
jutna legelő- és kisbirtok, még csak annyira van 
a földbirtokrendezés ügyével, hogy egyetlen ház
hely nem sok, de a bíróság még egyetlenegy ház
hely megállapítását sem mondta ki mindezideig.

Február 5-én volt Nagyrécse, Kisrécse, Zala- 
sárszeg és Zalaszentjakab községek földigénylői
nek ügyében a tárgyalás. Az ott megjelent biró 
le is folytatta a tárgyalást, de az igényjogosul
taknak több, mint 70 százalékát elutasította, 
úgyhogy csak annyi földet juttatott minden egyes 
községben az igényjogosultaknak, amennyit a 
földbirtokos a maga jószántából, már előzetesen 
is engedélyezett. Ezért ennek a négy községnek 
a lakossága a legnagyobb elkeseredéssel jár fel 
most Budapestre az Országos Földbirtokrendező 
Bírósághoz is, hogy az ügy újra tárgyalás alá 
kerüljön, mert az az eljárás, amelyet a legutóbbi 
tárgyalás alkalmával tapasztaltak, egyáltalában 
nem felel meg sem a törvény szellemének, sem 
pedig a nép igényeinek.

Most olyan két-három község következik, az 
előbbieknek szomszédjai, amelyek nem az-én kerü
letemhez tartoznak, dev amelyeknek jó ügyét a 
becsület és az igazság nevében vállaltam. Ezek a 
községek Nagyrada, Kisrada és Zalaszabár. Itt 
ugyancsak a múlt hónapban tartotta meg a Föld
birtokrendező Bíróság a maga tárgyalását, amelyen 
megjelent azonban Kovács Károly járási főszolga
bíró ur is, aki beleavatkozott a bíróság tárgyalá
sába, az embereket durván letorkolta és úgyszólván 
a maga hivatalos hatalmával terrorizálta az igény- 
jogosultakat, aminek az lett a következménye, hogy 
az igényjogosultak sarkon fordultak és azt mond
ták, hogy ily körülmények között, ha őket meg 
nem hallgatják és ha megbízottjuknak szóemelését 
a bíróság komolyan nem veszi, nem tárgyalhatnak 
tovább a kiküldött biró úrral. Erről a következő 
jégyzőkönyvet vették fel és juttatták el a Föld
birtokrendező Bírósághoz (olvassa):

észrevételeink Nagyradán, 1923 február 5-én 
és 6-án kezdődő tárgyalásról. Február 5-én kitűzött 
tárgyaláson megjelenvén a nagy- és kisradai igény
lők szakértői és a bizottsági tagok. A tárgyaló biró 
ur, Kreizler Elek törvényszéki biró, a 25.416/1922. 
0 . F. B. végzést elővette és olvasott belőle ugyan, 
de nem kielégítően magyarázott, mert mi, iskolá
zatlan emberek, nem bírtuk úgy egy-két szóból 
megérteni a végzés tartalmát, mert a kiküldött tör
vényszéki biró ur nem olvasta fel előttünk a fent- 
nevezett végzést egészében, — szóval, a föld
birtokrendező bíróság végzését csak kivonatosan 
ismertette velük, az egészet nem olvasta fel, — 
hanem azt a kijelentést tette, hogy neki az össze- 
irási lajstromból ki kell imi, kik tartoznak az I. 
osztályú földigénylők közé, mert a Földrendező 
Bíróság nem mondta ki a kiosztását sem a 40 ka- 
tasztrális holdra, sem pedig az összes birtokra a 
megváltási eljárást. . . «

Nem is olvasom tovább ezt a jegyzőkönyvet, 
csak megállapítom, hogy a biró urnák itt jegyző
könyvbe felvett kijelentése nem fedi a valóságot, 
mert a Földbirtokrendező Bíróság meghozott vég
zésében igenis az egész birtokra kimondta a meg
váltási eljárást, az igényjogosultságot és ennek 
ellenére az ott megjelent biró a földbirtokosnak, a 
zalaapátii bencésrendnek kívánságára két község
nek, ahonnan legalább 500—600 földigénylő jelent
kezett, mindössze 40 hold földet osztatott ki, azon
kívül közlegelőnek semmit, azt a csekély házhelyet 
pedig, amit kiosztatott, lenn vizenyős réten osz
totta ki, úgyhogy használni nem tudják. De ez a 
40 katasztrális hold is, amelyet két község népének 
juttat a többezer holdas nagybirtokból a bíróság, 
szintén hasznavehetetlen, mert abban csak minden 
harmadik-negyedik évben terem meg a rozs, és 
minden második évben még a burgonya is elrothad 
benne, olyan nedves, vizes.

Ezekben a községekben a nép a legkorábban 
fogta fel a maga kötelességét és az első volt azok 
között, akik a kérelmet benyújtották, de leg
nagyobb részben még a mai napig sem jutottak el 
addig, hogy egy biró kiszállt volna oda és a tár*
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gyalást megkezdte volna, dacára annak, hogy úgy 
a községi jegyző, mint a község lakossága a bírónak 
e tekintetben teljesen rendelkezésére állott és az 
összes adatokat rendelkezésére bocsátotta. Ezért 
azt kérem a földmivelésügyi minister úrtól, hogyha 
nincs is befolyása a Földbirtokrendező Bíróságra, 
átiratban mégis figyelmeztesse a bíróságot arra, 
hogy a kiküldött bírákat vonja felelősségre, ha 
pedig ezeknek csakugyan oly sok a munkájuk, hogy 
nem tudják az ügyeket ellátni, szólítsák fel őket 
arra, hogy a vállalt munkatöbbletet küldjék vissza 
a Földbirtokrendező Bíróságnak, mert mégis csak 
lehetetlen állapot, hogy bírák, akiknek a törvény 
megtartása volna elsősorban a kötelességük és fel
adatuk, maguk szegjék meg a törvényt, amikor 
annak világos utasításai ellenére nem napokat, 
hanem heteket, hónapokat, sőt esztendőket késnek 
kötelességük teljesítésével.

Ugyanez alkalommal kérdést is akarok intézni 
a földmivelésügyi minister úrhoz a kormány olyan 
szándéka felől, mely az egyik félhivatalos lapban, 
még pedig a Rupert képviselő ur által aposztrofált 
zsidó félhivatalos lapban látott napvilágot. Eszerint 
(olvassa) : »A kormány 100—120 középbirtok léte
sítését tervezi. Törvényhozók nem protegálhatnak 
a birtokkiosztásnál. Felvetették az összeférhet- 
lenségi kérdést. Tárgyalások a ministerelnöknél a 
mezőgazdasági hitelek ügyében.« Interpellációm
mal, azt hiszem, meggyőztem a t. Házat arról, hogy 
másfél, sőt két esztendeig is pihennek bizonyos 
ügyek a Földbirtokrendező Bíróságnál és a kis- 
exisztenciák, a kisemberek kielégítésével egyáltalán 
nem törődnek. Ily körülmények között, azt kérdem 
a ministerelnök úrtól, gondolhat-e a kormány arra, 
hogy Magyarországon addig középbirtokokat léte
sítsen, és 120—200 kiváltságos, jól protegált egyén
nek földbirtokokat juttasson a nagybirtokokból, 
amig Magyarországon egyetlen egy olyan kisember, 
kisexisztencia van, aki hajlandó a földet megmű
velni, aki a föld megművelésére érdemes, és földhöz 
mégsem jutott. Már pedig, hogy ezt nem az ellen
zék találta ki, bizonyítja a kormánypárti lapnak 
következő tudósítása (olvassa) :

»A tanácskozások során az illetékes körök
nek e tekintetben a véleménye jórészt kialakult
nak tekinthető, s a megegyező állásfoglalásnak 
előreláthatóan az lesz az eredménye, hogy a föld
mivelésügyi ministerium mint közigazgatási ható
ság a lebonyolítás körül aktívabb szerephez jut. 
Érvényesülni fog ez a felfogás elsősorban a vagyon- 
váltságból eredő földbirtok-komplexumok kiosztá
sánál, ami az eddigi tervek szerint a földmivelés
ügyi ministerium hatáskörébe tartoznék. A jogos 
vagy jogtalan igényléseknek olyan tömegével kell 
számolni, amelyből az igazságos kiosztást nem 
lesz csekély feladat keresztülvinni. 350— 400.000 
holdnyi területről van szó, amelyből 100—120 
középbirtok számára való területet hasitanának 
ki. 100—120 középbirtok megfelelő kezekbe jut
tatása felbecsülhetetlen országos érdek és csak 
a teljes tárgyilagosság mellett szabad és lehetsé
ges döntehi. Azt nehézményezik a gaadaérdekelt-

ségek körében, hogy már most, amikor ezeknek 
a birtokoknak a kiosztásáról még szó sincs, meg
indult a protekció, és itt elsősorban a törvény
hozók közül kerülnek ki a legerélyesebb protek- 
torok. A nemzetgyűlési képviselők némelyike 
félreismerhetetlenül tanujelét adja érdeklődésé
nek a középbirtokok sorsa iránt és jelöltjét igyek
szik a döntésre hivatott tényezők kegyeibe aján
lani.*

Azt hiszem, nem kell kommentár ahhoz, 
hogy amikor a magyar népet nem tudjuk kielégí
teni földdel, amikor a magyar népet napról-napra, 
szinte az orránál fogva vezetjük, és hitegetjük 
aziránt, hogy a törvényből egyszer mégis csak 
valóság válik, akkor az Országos Földbirtok
rendező Bíróság elsőrendű feladatának tartja, 
hogy ha némi kis föld felszabadul, vagy pedig ha a 
földvagyonváltság révén 350— 400.000 hold fel
szabadul, abból elsősorban is középbirtokokat 
csináljon. Mi a magyar nép nevében tiltakozunk 
az ellen, hogy a magyar földet azoknak adják, 
akik azt nem művelik, tiltakozunk az ellen, hogy 
akár ellenzéki, akár kormánypárti képviselőknek 
protekciója révén a vagyonváltságból egyetlen egy 
holdat is leadj on a kormány addig középbirtokokra, 
amig a magyar népet ki nem elégítette. Pedig, 
hogy a protekció e tekintetben mennyire dühöng, 
bizonyítja az a levél, amelyet hozzám intéztek 
(olvassa): »önnek, mint képviselőnek joga van 
a Budapesten lévő Földbirtokrendező Bíróság 
munkájába beletekinteni. Nézze meg a szegvári 
és szentesi idevonatkozó aktákat, mert úgy hall
juk, hogy a földet nem az arra illetékeseknek 
akarják adni, hanem nagy nyugdíjat huzó törzs
tiszteknek és — ami a legvérlázitóbb — Kelemen 
Béla nyugalmazott minister és főispánnak, továbbá 
Ivankovics nevű szegedi, jelenleg is aktív kir. 
járásbirónak. Ez utóbbi két ur a Szegváron lévő 
Beregi-féle birtokból állítólag 200—200 holdat 
mintagazdaság címén kapna.

A nevezett urak rokonságaik és jóbarátaik, 
valami Tóth nevű ur közbenjárásával kapnák a 
birtokot és igy arra jogosult szegvári kisemberek 
kimaradnának. Ha mindez igaz, kérjük a képviselő 
urat, hogy vigye ezt a parlament elé, hogy hogyan 
néz ki a mai késedelmes földbirtokreform.«

Nos hát könnyű megállapítani — hiszen a 
kormánypártnak hivatalos lapja is elárulja — , hogy 
ilyen és ehhez hasonló középbirtokok kihasitása 
dolgában magas protekció érvényesül. Ha pedig 
ez igaz, ezt a legnagyobb gyalázatnak, a legnagyobb 
erkölcstelenségnek tartjuk, ami ellen a magyar 
nép érdekében tiltakozunk.

Semmi kifogásunk sincs az ellen, hogy közép
birtokokat létesítsenek a nagybirtokokból, mert 
statisztika bizonyítja azt, hogy a középbirtokok 
termelése sokkal eredményesebb, mint a nagy
birtokoké. Magunk is hívei vagyunk annak, hogy 
szaporítsuk a középbirtokokat is, de nem a kis- 
birtok, hanem a nagybirtok rovására. Középbirto
kok felállításáról csak akkor beszéljünk, ha azon 
a környéken egyetlenegy kisember sem marad, aki
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hajlandó a föld megművelésére, de azt még ki nem 
elégítették.

Különben is a föld népét, a földmives népet 
sokkal érdemesebbnek tartom arra, hogy földhöz 
juttassák, mint a dzsentri-osztályt, amely a maga 
történelmi hivatottságában már is megbukott. 
Annak életrekeltésére igazán nincs szüksége ennek 
a szerencsétlen országnak.

Ezért a következő interpellációt intézem a 
földmivelésügyi minister úrhoz (olvassa):

»1. Van-e tudomása a földmivélésügyi minister 
urnák arról, hogy Kiskomárom, Kómárváros, 
Galambok és Zalakaros községekben a Pesti Pap
növelde birtokaira és Somssich Antal gróf, az 
OMGE elnökének ormándpusztai birtokára ki
mondott megváltási eljárás a törvény és az OFB 
458/1922 január 18-án kelt határozata ellenére 
ismeretlen és titokzatos okokból immár több mint 
12 hónapja szünetel ?

Hajlandó-e a minister ur az OFB utján Gombár 
Gyula nagykanizsai ldr. járásbiró urat arra köte
lezni, hogy a törvényt és az OFB határozatát be
tartsa, a tárgyaló bizottságokat megalakítsa és a 
tárgyalásokat lefolytassa 1

2. Van-e tudomása a földmivélésügyi minister 
urnák arról, hogy Zalamerenye, Zalaujlak, Zala
karos és Garabonc községekben a veszprémi és 
esztergomi káptalanoknak birtokaira kimondott 
megváltási eljárás 1921 november 5-ike, illetve 
1922 junius 9-ike óta titokzatos módon szünetel 
é3 Menyhárt Mároly m. kir. jószágigazgató —  állí
tólagos munkatúlterhelés miatt —  máig sem tett 
eleget a törvény és az OFB 3381/1922. számú ren
delkezésének ?

Hajlandó-e a minister ur Menyhárt Károly 
földmivélésügyi tisztviselőt arra utasítani, hogy az 
OFB-tól túlmunkát ne vállaljon és a fenti községek 
ügyét származtassa vissza ? Hajlandó-e az OFB-t 
megkeresni oly célból, hogy nevezett községekkel 
szemben az 1920 : XXX V I. te. intézkedéseit tartsa 
be és uj biró kirendelésével az eljárást folytassa le ?

3. Van-e tudomása a minister urnák arról, 
hogy Csapi községben Novák János földbirtokos, 
volt kisgazda képviselő 782 holdas birtokára kimon
dott megváltási eljárás nyolc hónap óta szünetel ?

Hajlandó-e a minister ur egy megindítandó 
vizsgálattal felderittetni ennek okát és a kiküldött 
bírót kényszeríteni arra, hogy a törvény és a ren
delet intézkedéseit betartsa ?

4. Van-e tudomása a minister urnák arról, 
hogy Nagybakónak községben sem közlegelőhöz, 
sem házhelyhez nem jut a nép ?

Hajlandó-e az okok felderítésére megindítani a 
vizsgálatot ?

5. Van-e tudomása a minister urnák arról, hogy 
Nagyrécse, Kisrécse, Zalasárszeg és Zalaszentjakab 
községekben megejtett bírói tárgyaláson az igény- 
jogosultak legnagyobb részét törvényellenes okok
ból elutasították és közlegelők teremtését nem véle
ményezték ?

Hajlandó-e a minister ur az OFB-t uj eljárásra 
utasítani ?

6. Van-e tudomása a minister urnák arról, hogy 
Nagyrada, Kisrada és Zalaszabar községekben a 
zalavári apátság terhére kimondott megváltási 
eljárás során két községnek mindössze 40 holdat 
akartak juttatni, a hzáhelyeket a vizenyős rétre 
akarják telepíteni, ami miatt a lefolyt tárgyalás 
alkalmával a nép a kiküldött bíróval való együtt
működést megtagadta ?

Hajlandó-e a minister ur az OFB-t utasítani, 
hogy Nagyrada és Kisrada községekben uj biró 
delegálásával uj tárgyalást tartson és az éhező népet 
házhelyhez, földhöz juttassa ?

7. Van-e tudomása a minister urnák arról, hogy 
amig a dolgozó magyar népet törvényadta jogaiból 
a fönti módon kisemmizik, addig a kormány a 
középbirtokok szaporítása címén a történelmi hiva- 
tot ságában megbukott dzsentri-osztályt akarja sza
porítani ?

Hajlandó-e a minister ur intézkedni, hogy 
Magyarországon senki se kapjon középbirtokot 
mindaddig, mig a földigénylő kis egzisztenciák 
ellátva nincsenek, mig egyetlenegy földszomjas, 
dolgozni akaró, érdemes földmives él ezen a földön?«

Elnök : Az interpelláció kiadatik a földmivelés- 
ügyi minister urnák.

Szólásra következik ?
Perlaki György jegyző : Csik József!
Csik József: T. Nemzetgyűlés! Miután az 

Országos Földbirtokrendezó Bíróság elnöksége ha
tározott Ígéretet tett arra nézve, hogy azokat a 
sérelmeket, amelyeket mai interpellációm kereté
ben óhajtottam elmondani, rövid időn belül repa- 
rálni és orvosolni fogja, azért tisztelettel kérem, 
méltóztassék megengedni interpellációm elhalasz
tását. (Helyeslés jobb felől.)

Elnök : Kérdem a Házat, méltóztatik-e hozzá
járulni, hogy az interpelláció elhalasztassék a 
következő interpellációs nspra ? (Igen!) Az inter
pelláció elhalasztatott.

Következik 1
Perlaki György jegyző : Reisinger Ferenc! 
Reisinger Ferenc: T. Nemzetgyűlés ! Tekin

tettel az idő előrehaladott voltára, tisztelettel ké
rem, hogy interpellációm elhalasztásához hozzá
járulni méltóztassék! (Helyeslés.)

Elnök: A Ház megadja a hozzájárulást 
interpelláció elhalasztásához.

S ólásra következik ?
Perlaki György jegyző : Nagy E rnő!
Nagy E rnő : Az előbbi okból én is kérem az 

elhalasztást !
Elnök : Méltóztatik megadni a halasztást ? 

(Igen !) A Ház hozzájárul az interpelláció el
halasztásához.

Ki a következő interpelláló ?
Perlaki György jegyző : Ehn Kálmán!
Éhn Kálmán : Mélyen t. Nemzetgyűlés ! Te

kintettel az idő előrehaladottságára és interpellá
cióm tárgyának komolyságára, kérem interpellá
cióm elhalasztását! (Helyeslés.)

Elnök : Kimondom, hogy a Ház hozzájárul az 
interpelláció elhalasztásához.
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Szólásra következik ?
Perlaki György jegyző : Zsitvay T ibor!
Zsitvay Tibor : T. Nemzetgyűlés ! Tisztelettel 

kérem, hogy interpellációm elhalasztásához hozzá
járulni méltóztassék ! (Helyeslés.)

Elnök : Azt hiszem, kimondhatom határoza
tikig, hogy a Ház hozzájárul az interpelláció el
halasztásához.

Következik ?
Perlaki György jegyző : Görgey István !
Görgey István : T. Nemzetgyűlés ! Én is

kérném interpellációm elhalasztását. (Helyeslés.)
Elnök : A Ház hozzájárul az interpelláció el

halasztásához.
Következő interpelláló 1
Perlaki György Jegyző: Szabó József!
Szabó József: T. Nemzetgyűlés ! Hasonló- 

képen kérem én is interpellációm elhalasztását. 
(Helyeslés.)

Elnök : Az interpelláció elhalasztatik.
Szólásra következik ?
Perlaki György Jegyző: Csik József!
Csik József: T. Nemzetgyűlés ! Bár az idő 

előrehaladott, de a tárgy fontosságára tekintettel 
interpellációmat meg fogom tartani. Miután azon
ban tudomásomra jutott, hogy ebben a tárgyban 
két képviselőtársam, nevezetesen Gubicza Ferenc 
és Forgács Miklós t. képviselőtársaim voltak 
szívesek már interpellációt előterjeszteni és ez

interpellációk kapcsán úgy kulturális, mint nem
zeti szempontból eléggé hangsúlyozták interpellá
cióm tárgyának szükségességét, azért egészen rövi
den csak fel fogom olvasni a pénzügyminister úr
hoz intézett interpellációmat (olvassa):

»Miután a háborúban elrekvirált harangok 
helyébe újak beszerzése a mai pénzügyi és gazda
sági viszonyok következtében óriási nehézsé
gekbe ütközik, tekintettel ama nagy nemzeti 
érdekekre, melyek a harangok létesítéséhez fűződ
nek, hajlandó-e a pénzügyminister ur intézkedni 
aziránt, hogy a háborúban elrekvirált harangok 
helyébe beszerzett uj harangok forgalmi adója el
engedtessék ?« (Általános helyeslés.)

Elnök: Az interpelláció kiadatik a pénzügy
minister urnák.

Hátra van még a mai ülés jegyzőkönyvének 
hitelesítése. Kérem a jegyző urat, szíveskedjék 
a jegyzőkönyvet felolvasni.

Perlaki György jegyző (olvassa az ülés jegyző
könyvét).

Elnök : Van-e valakinek észrevétele a jegyző
könyv hitelesítése ellen ? (Nincs!) Ha észrevétel 
nincs, a jegyzőkönyvet hitelesítettnek jelentem ki 
és az ülést bezárom.

(Az ülés végződik délután 5 óra 30 'perckor.)

33U58. — Budapest, az Áthenaeum r.-t. könyvnyomdája.
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A nemzetgyűlés 105. ülése
1923. évi március hó 1-én, csütörtökön,

S c i t o v s z k y  B é la ,  H u s z á r  K á r o ly  és A lm á s y  L á s z ló  elnöklete alatt.

Tárgyai: Elnöki előterjesztések. — Az erdészeti igazgatásról szóló törvényjavaslat tárgyalása. — A leg
közelebbi ülés idejének és napirendjének megállapítása. — Meskó Zoltán sürgős interpellációja 
rézgálie ügyében. — A földmivelésügyi minister válasza. — Az ülés jegyzőkönyvének hitelesítése.

A kormány részéről jelen va n : Szabó István 
(nagyatádi).

(Ae ülés kezdődik délelőtt 11 óra 10 “perckor.) 

(Az elnöki széket Scitovszky Béla foglalja el.)

Elnök: Az ülést megnyitom.
A  mai ülés jegyzőkönyvét vezeti Ősik József 

jegyző ur, a javaslatok mellett felszólalókat 
jegyzi Forgács Miklós jegyző ur, a javaslatok 
ellen felszólalókat pedig jegyzi Perlaki György 
jegyző ur.

Bemutatom Debrecen város közönségének 
feliratát aziránt, hogy a mezőgazdasággal fog
lalkozók saját céljukra megfelelő díj lefizetése 
mellett dohányt termeszthessenek.

A  felirat a házszabályok 242. §-a értel
mében előzetes tárgyalás és jelentéstétel végett 
kiadatik a kérvényi bizottságnak.

A  házszabályok 239. §-a értelmében be
mutatom a függőben levő indítványok és inter
pellációk jegyzékét. Méltóitatnak kívánni, hogy 
felolvastassék ? (Nem !) Ha nem, tudomásul 
vétetik.

T. Nemzetgyűlés! Meskó Zoltán képviselő 
urnák, aki a rézgálic-ügyben sürgős interpellációra 
kért engedélyt, az engedélyt megadtam. Javaslom 
a t. Nemzetgyűlésnek, hogy az interpelláció 
meghallgatására, amennyiben napirendünkkel az 
erre szánt idő letelte előtt végeznénk, azután, 
de legkésőbb háromnegyed két órakor térjünk 
át. Méltóztatnak ehhez hozzájárulni? (Igen !) Ha 
igen, ilyen értelemben mondom ki a határozatot.

A  házszabályok 215. §-ának a) pontja értel
mében Zsirkay János képviselő ur személyes 
kérdésben kér szót. A  szót neki megadtam.

Esztergályos János: Ez a hónap is jól 
kezdődik.

Zsirkay János: Mélyen t. Nemzetgyűlés! 
(Halljuk! Halljuk! jobbfelöl.) A  tegnapi nap 
folyamán újabb támadás ért nemcsak engem, 

értesítő.

hanem azt a sajtót is, amelyet ebben a Ház
ban én is képviselek. A  Népet és a Szózatot 
értem.

Gaal Gaston: A  Házban a nemzetet kép
viseljük, nem a sajtót!

Zsirkay János: Noha előre tudtam erről a 
támadásról és nagyon szerettem volna jelen 
lenni, hogy mindjárt kellő értékére redukáljam 
azt a vádat, amelyet Rupert képviselő ur rám
szórt, nem lehettem jelen, mert a mentelmi 
bizottság ülésére voltam idézve és azt sem 
akartam elmulasztani. Megragadom tehát az 
alkalmat, hogy most pár szóval visszautasítsam 
azokat a vádakat, amelyeket Rupert képviselő 
ur rám, illetőleg A  Nép szerkesztőségére, szórt.

Megvádolt bennünket és kézlegyintéssel 
intézte el ama újságírókat, és szerkesztőket, —  
Anka szerkesztőt, Benárd szerkesztőt, Kiss 
Menyhért t képviselőtársamat — akik a keresz
tény nemzeti gondolatnak ma harcos katonái.

Györki Imre: De csak ma!
Zsirkay János: A  szerkesztőség többi tag

jait ugyancsak váddal illette, ezért engedtessék 
meg nekem, mélyen t. Nemzetgyűlés, hogy 
hosszasabban foglalkozzam ezzel a kérdéssel, 
mert nemcsak az én személyemet érte a vád, 
hanem általam és rajtam keresztül és A  Népen 
keresztül a keresztény és a nemzeti gondolatot. 
(Nagy zaj és ellenmondás a s&élsöbaldalon.)

Elnök : Csendet kérek, képviselő urak! Kér
nem kell a képviselő urakat. . . (Nagy zaj.) 
Csendet kérek, képviselő urak!

Esztergályos János: Az Ember munkatársát!
Elnök : A  képviselő ur csak azokra a dol

gokra térhet vissza, amelyekben személyesen 
megtámadták, a házszabályok értelmében tehát 
kémem kell a képviselő urat, hogy kizárólag a 
személyes kérdés keretében méltóztassék felszó
lalását megtartani. (Mozgás.)

Rothenstein M ór: Irta-e a cikket vagy nem ?
Elnök: Rothenstein Mór képviselő urat kérem 

méltóztassék csendben maradni!
31
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Zsirkay János: Mélyén t. Nemzetgyűlés! 
Abban a vádban, amelyet Rupert intézett elle
nem, úgy állíttattam be, mint Az Ember munka
társa. Erre vonatkozólag a ténybeli valósághoz 
hiven a következőket kell leszegeznem. Én Az 
Embernek sohasem voltam munkatársa,...

Szeder Ferenc: Csak irt bele!
Zsirkay János : ... hanem kijelentem, hogy 

Göndör Eerencnek iskolatársa voltam, együtt 
jártam vele Nagyváradon iskolába. (Mozgás.)

Az egész háborút részben a fronton, rész
ben hadifogságban töltöttem, tehát amikor Rupert 
képviselő ur úgy állít be engem, mint háborús 
uszitót vagy mint a pacifizmus apostolát, ön
magától dől össze ez a vád, mert hiszen nem 
is voltam idehaza, tehát sem háborús uszító, 
sem pacifista nem lehettem, mert katona voltam. 
Kétszer sebesültem meg, és sebesülve jutottam 
hadifogságba. Mikor az olasz hadifogságból haza
kerültem, Nagyváradra berukkoltam ezredemhez. 
Ott összejöttem egy magyar költő barátommal, 
akit meg is nevezek, Dutka Ákossal. Ez a 
magyar költő, aki nem volt politikus, hanem 
egyszerű, szegény magyar dalos, aki l’art pour 
l’art énekelt, nagy nyomorban sínylődött, és 
megkért engem, hogy járjak közbe, hogy bejus
son az államhoz, hogy öregségére legyen miből 
megélnie, hogy akármilyen kevés nyugdíjhoz 
juthat is, mégis biztosítsa megélhetését.

Horváth Zoltán : Bodőné is így beszélt, ami
kor a bor árát kérték!

Kiss Menyhért: Várd a végét!
Zsirkay János: Akkor, amikor Dutka Ákos 

barátom engem a közbenjárásra megkért, én a 
pesti Uj Nemzedék szerkesztőségének tagja vol
tam, s a nevem alatt írtam, amint a Szózatban 
is megjelent Milotay István szerkesztő barátom 
igazolása, szóval tehát teljesen ellentétes állás
pontot képviseltem, nyilvánosan a nevem alatt, 
és nem inkognitóban, mint nekem imputálták. 

Kiss Menyhért: Úgy van!
Zsirkay János: Mikor én azt mondottam 

Dutka Ákosnak, hogy kinél kell eljárni, hogy 
ez a kérés valóra váljék, hogy bejuthasson az 
államhoz, akkor mivel mi nem képviseltük a 
kormányhatalmat, hanem azok képviselték, aki
ket Göndör Ferenc Az Emberben képviselt, azt 
mondottam, hogy felhasználom azt az alkalmat, 
hogy Göndör Ferenc iskolatársam volt, és nem 
a magam számára kérek, —  mert soha nem 
kértem és soha nem fogadtam el tőlük semmit 
— hanem felhasználom ezt az ismeretséget, 
hogy irok neki egy levelet, amelyben kérem őt, 
hogy mivel nagyon sok háborús uszító is elhe
lyezkedett a Károlyi-éra alatt, — nem magun
kat értettem, hanem a Biró-Blaukat, a László- 
Löwy Jenőket, akik addig, amig mi a fronton 
harcoltunk, nagyon vígan élték az ő haditudó
sítói életüket, . . . (Zaj a szélsöbaloldalon.)

Szeder Ferenc (közbeszól).
Elnök: Szeder Ferenc képviselő urat ké

rem, méltóztassék csendben lenni!

Zsirkay János . . .  és dekoráltatták magu
kat mint haditudósítók, és akkor, amikor a 
forradalom kitört, nagyon szépen elhelyezkedtek 
ministeri tárcákban, és külföldi összeköttetéseik 
révén.

Horváth Zo ltán : Irta-e vagy nem ? (Egy 
hang a szélsöbaloldalon: Mi van A  Tűzzél ?)

Zsirkay János: Megint ezt kezdik! (Nagy
zaj.)

Elnök: Csendet kérek, képviselő urak!
Zsirkay János: En felhasználtam ezt az 

alkalmat, hogy egy magyar költő barátom el
helyezkedését . . .

Szeder Ferenc*: Irta-e, vagy nem?
Elnök : Szeder Ferenc képviselő urat másod

szor kérem, méltóztassék a közbeszólásoktól tar
tózkodni !

Zsirkay János : . . . megélhetését lehetővé 
tegyem, és ha valaki ezért reám követ dob, én 
vállalom ezt, mert egy családos magyar ember 
exisztenciája előttem van olyan szent, hogy ahhoz 
az emberhez forduljak, akitől engem ég és föld 
választ el, akihez soha nem mentem, hogy a 
magam számára kérjek.

Klárik Ferenc: Á  Tüzet ki szerkesztette?
Zsirkay János: Azt én szerkesztettem!
Kiss Menyhért: Nincs benne semmi kompro

mittáló !
Peidl Gyula: Tág lelkiismeret mellett nincs.
Zsirkay János: Azok a vádak, amelyeket 

Rupert t. képviselőtársam, épen e levél kapcsán 
rám szórt, nagyon indokolatlanok épen az ő 
részéről, mert hiszen Zsilinszky képviselőtársam 
felolvasta azt az 1919-ben megjelent cikkét, a 
Veszprémi Hírlapból. . .

Kiss Menyhért: Többet is irt!
Zsirkay János: . . . amely ma is annyira 

aktuális és annyira fedi A  Nép programmját, 
hogy A  Nép készséggel a legszebb helyén közölte 
le ezt a cikket. Miért nem kezdik tehát ott az 
elgáncsolást, miért nem vetik oda a követ, és 
miért piszkálnak ki a mi részünkről minden 
kicsinységet és miért állítanak be úgy, hogy 
bennünket elgáncsolhassanak?

Horváth Zo ltán : Azért, mert makulátlan 
lovagoknak mondják magukat.

Elnök : Horváth képviselő urat kérem, 
méltóztassék csendben maradni!

Zsirkay János: De nem érik el a céljukat, 
mert semmit e világon nem tettem és nem 
teszek, ami a nemzeti és magyar gondolattal 
homlokegyenest ellenkeznék!

Horváth Zoltán: Irta-e a levelet?
Zsirkay János: írtam, írtam, és meg

mondom miért. Azért, hogy egy magyar ember 
segítségére legyek, aki tehetséges és szegény 
volt, és aki meg akart élni. (Zaj a szélsőbal- 
oldalon.)

Horváth Zoltán: Göndörrel jó viszonyban
volt!

Zsirkay János: Nem voltam.
Elnök: Csendet kérek, képviselő urak!
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Klárik Ferenc: Akkor az volt a kurzus!
Elnök: Klárik képviselő urat kérem, mél- 

tóztassék a közbeszólásoktól tartózkodni, a kép
viselő uraknak nincs joguk közbeszólni.

Platthy György: Es személyes kérdésben 
meg kell várni a véget.

Elnök: Platthy Gryörgy képviselő urat 
kérem, méltóztassék a közbeszólásoktól tartóz
kodni. (Derültség.)

Zsirkay János: Rupert képviselő ur úgy 
csoportosította a dolgokat, nem idézte szó- 
szerint a levelet, hogy olybá tűnjék fel a 
dolog, mintha én mentem volna könyörögni 
Göndörnél elhelyezkedésért akkor, amikor én 
az Uj Nemzedék munkatársa voltam, annak az 
Uj Nemzedéknek munkatársa, amelyet épen 
önök szórattak az utcára, s amelynek nyom
dáját, az Apostol-nyomdát épen önök szórták 
szét. (Zaj a szélsöbaloldalon.)

Esztergályos János: Hazudik!
Elnök: Esztergályos képviselő urat ezért a 

kifejezésért rendreutasitom. (Helyeslés a jobb
oldalon.) '

Kiss Menyhért: Ők azok, akik mindig 
gorombáskodnak. (Zaj. Elnök csenget. Fel
kiáltások a szélsöbaloldalon: Valótlanságot
mond!)

Esztergályos János: Valótlanságot mond. 
Jogunk van tiltakozni ellene!

Platthy György: He nem közbeszólással! 
(Zaj.)

Elnök: Csendet kérek képviselő urak, Esz
tergályos képviselő urat kérem, méltóztassék a 
házszabályokhoz alkalmazkodni. A  képviselő 
urnák beszéd formájában joga van tiltakozni, 
de közbeszólás formájában nem, mert a ház
szabályok egyenesen tiltják a közbeszólást.

Zsirkay János: Mélyen t. Nemzetgyűlés! 
Rupert képviselő ur nem tudja nekem meg
bocsátani, hogy én A  Nép munkatársa vagyok. 
Belátom és értem ezt, mert ő a Világnak a 
munkatársa, és én nem lehetek olyan környe
zetben, mint ő, azoknál a lapoknál, amelyeknek 
munkatársai közül a következők szerepeltek 
Magyarország gyásztörténetében: Bíró Lajos, 
Magyar Lajos, Kéry Pál, László-Löwy Jenő, 
Hiner-Dénes József, Pogány József, Kunfi 
Zsigmond stb. (Zaj.) Ha ő ebben a miliőben 
jól érzi magát, nem vitatkozom vele.

Kiss Menyhért: Ez az igazság.
Zsirkay János: Kijelentem, hogy bármilyen 

hangulatot is akarnak kelteni egyes képviselő 
urak ellenem, én nem engedem magamat el
gáncsolni, és megyek azon az utón, amelyet 
megkezdtem, s amelyen szerény kis tehetségem
mel szolgálni akarom és szolgálni fogom a ma
gyar nemzet talpraállását. (Zaj a szélsöbalolda
lon.) Kijelentem azt is, hogy bármilyen vádakat 
szórjanak A  Népre, A  Nép megmarad annak, 
aminek indult, független, magyar, nemzeti, ke
resztény lapnak. (Zaj és derültség a szélsőbal- 
oldalon.)

A  nem zetgyűlés 105. ülése 1023.

Kiss Menyhért: Harcias lapnak!
Peidl Gyula: Ne vicceljen!
Zsirkay János: Megmarad a magyar nem

zet élő lelkiismeretének, és .folyton huzni fogja 
a vészharangot, jelezve, hogy ébredjetek, mert 
baj van. Maradunk, amik voltunk, nem alku
szunk.

Peidl Gyula: Forradalmi babérokat rekla
mál! (Zaj.)

Zsirkay János: Mert hiszen, ha nem ezt 
akarnók, akkor nem ezen a téren keresnők az 
érvényesülést, hanem azon, amelyen négy zsidó 
bankár másfél milliárdot sikkaszthat el anélkül, 
hogy a boltot be kellene csukni. (Zaj a szélsö
baloldalon.)

Peidl Gyula: Pálffy az ötödik, az keresz
tény !

Zsirkay János: Mi nem fürdünk anyagi jó
létben, nagyon jól tudják, uraim, hanem minden 
szegénységünk mellett kitartunk zászlóvivő szer
kesztőink mellett, Benárd Ágost és Anka szer
kesztőnk mellett, (Egy hang a szélsöbaloldalon: 
És Jákó mellett!) és kérlelhetetlenül megyünk 
tovább abban a biztos tudatban, hogy a győze
lem a mienk. lesz. Ezzel végzem szavaimat. 
(Élénk helyeslés, éljenzés és taps a jobboldalon 
és a középen. Zaj a szélsöbaloldalon.)

Elnök : Napirend szerint következik az er
dészeti igazgatásról szóló törvényjavaslat általá
nos vitájának folytatása.

Szólásra következik?
Csik József jegyző: Farkas Tibor!
Farkas Tibor: T. Nemzetgyűlés! Ama 

különös körülmény folytán, hogy a javaslat mel
lett nem szólalt fel senki, nem vagyok abban a 
helyzetben, hogy a parlamenti szokásnak meg
felelően az előttem szólott képviselő felszólalá
sával foglalkozzam. A  múlt héten egy ivet 
köröztek, amelyen alá voltak Írva a kormányzó
párt vezető, előkelő, befolyásos tagjai közül 
többen, én is aláírtam az ivet az ellenzéki 
képviselőkkel együtt. Hogy ezzel a ívvel mi 
történt, nem tudom. Ez az iv azt kérte, hogy 
a földmivelésügyi minister ur vonja vissza ezt 
a javaslatot.

Aki az újabb törvényalkotás technikáját 
figyelemmel kisérte, két momentumra kell hogy 
figyelmes legyen. Ugyanis az újabb törvényalko
tásokban, —  nem Magyarországról beszélek, 
mert ez általános jelenség —  túlteng a büro
kratizmus, és a javaslatok szövegezése és indoko
lása a múlthoz viszonyítva, határozottan pon
gyola. Megfigyelhető az, hogy régebben . akkor 
hoztak törvényeket vagy akkor alkottak rende
leteket, amikor a társadalmi érdek azt megkí
vánta. Újabban azonban többször és többször 
látunk olyan javaslatokat, amelyeket a hivata
lokban ülő bürokrata emberek csinálnak azért, 
mert ez azoknak kellemes, nyugodalmas, hasz
nos, dicsőséget hajtó foglalkozás. így  nagyon 
sokszor megtörténik, hogy előnyben részesülnek
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azok a szempontok, amelyek a törvényszerkesz
tőket inkább érdeklik, mint az általános érde
ket és a törvény alatt szenvedni is kénytelen 
közönséget.

Hogy a javaslat szerkesztése és szövegezése 
általában bizonyos pongyolaságot tüntet fel, ezt 
bővebben indokolni nem szükséges. Beszédem 
folyamán lesz alkalmam, hogy egy-egy jelenségre 
rámutassak. De bátor vagyok felemlíteni azt, 
hogy én hiányt látok már abban, hogy ez a 
javaslat nem ment keresztül a rendes előkészí
tési folyamaton. Gaal Gaston t. képviselőtársam
tól ugyanis megtudtam, hogy ezt a javaslatot a 
földmivelésügyi ministerium elnöki osztálya az 
eddigi szokástól eltérően nem látta, a pénzügy- 
minister ur tegnap mondott expozéjából pedig 
azt merem következtetni, hogy ezt a javaslatot 
kellő figyelemmel, vagy talán egyáltalában nem 
olvasta át a pénzügyminister ur. Mert a pénz- 
ügyminister ur által vallott és határozottan ki
domborított elvek ellentétben állanak e javaslat 
szellemével.

Mielőtt a javaslatot általánosságban birál-# 
nám, két kérdést szeretnék intézni a földmivelés
ügyi minister úrhoz. Az egyik az, hogy ameny- 
nyiben ez a javaslat nem jelent létszámszaporitást 
az erdészeti személyzet terén, akkor tulajdon
képen mivel foglalkoztak az utóbbi évek alatt 
az erdészeti igazgatáshoz tartozó személyek, 
miért nem tudtak valami nagyon eredményes 
dolgot produkálni ? Mert én nem vagyok értesülve 
s ez a másik kérdésem, arról, hogy tulajdon
képen mi történt a csemete kertek és mind
azon előkészületi cselekmények terén, amelyeknek 
minden programm megvalósításának első kardiná
lis pontjának kell lenniök. Határozottan nélkü
lözöm úgy a javaslat indokolásában, mint a 
bizottsági jelentésben azt, hogy nyílt képet adtak 
volna arról, hogy az ország területén mekkora 
területről lehet egyáltalában sző, melyek az 
ebben a javaslatban is többször említett kopár 
területek, amelyek felett a felügyelet megilleti 
ezeket a hatóságokat, melyek azok az erdők, 
tulajdonképen mit is tekint a javaslat erdőnek, 
mert az erdő maga iá meglehetősen homályos 
fogalom. Lehet, hogy tévedek, nem értek maga
sabb erdészethez, vagy a magasabb közgazda
sághoz, de én a magam egyszerű felfogása szerint 
azt vallom, hogy ha valami programmot akarunk 
megvalósítani, akkor ennek előfeltételeivel kell 
tisztában lennünk. Régente, amikor ilyen kérdé
seket a törvényhozás elé vittek, ezekről az alap- 
feltételekről a gazdasági viszonyokról rendes, 
kimerítő szakszerű jelentést kaptak azok, akik 
ehben a kérdésben végeredményben dönteni 
hivatottak.

Nagy örömmel mondja a bizottsági jelen
tés (olvassa) : »A  bizottság megnyugvással veszi 
tudomásul, hogy a tervezett uj szervezés sem 
személyzetszaporitást, sem költségtöbbletet nem 
jelent, mert csak a ma is meglévő különböző 
erdészeti szervezetek lesznek egységesítve és a
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kerületek a gyakorlati igényeknek megfelelőleg 
célszerűbben beosztva.«

Azt a kérdést, hogy nagy Magyarország 
személyzetét akarják kis Magyarországon elhe
lyezni, ezt a kérdést én bővebben tárgyalni nem 
óhajtom, ezzel a kérdéssel foglalkozott Gaal 
Gaston képviselőtársam. Én tulajdonképen azt 
a jelenséget akarom felhozni, hogy azáltal, hogy 
most még egyszer annyi erdőterületet akarunk 
állami felügyelet alá vonni, mint amennyi a 
jelen viszonyok között van, továbbá, hogy ki 
akarjuk terjeszteni ezt az állami felügyeletet az 
erdősítésre elsősorban alkalmas összes kopár 
területekre s még azután a vizmentesitendő terü
letekre is, majd fásításokat akarunk eszközölni, 
ebben én az én egyszerű felfogásommal egy hatal
mas munkatöbbletszaporodást látok. Nem aka
rom állítani és távol áll tőlem, hogy felté
telezzem azt, hogy az utóbbi évek alatt egy- 
pár száz állami tisztviselő, aki a szorult viszo
nyok között levő magyar államnak a kenyerét 
ette, —  igaz, hogy ez a kenyér nem valami 
nagy darab kenyér —  ne dolgozott volna sem
mit. De kérdem: mit csináltak ezek, ha eddig 
is dolgoztak és fölösleges idejük nem volt ? Mert 
felteszem, hogy időpazarlás nem történt, azt 
nem tűrte volna a földmivelésügyi ministerium. 
.Hogyan lehetséges tehát az, hogy majd minden 
személyzetszaporitás nélkül, csak azáltal, hogy 
esetleg a ministerium és az alsó hivatalok közé 
még egy újabb közvetítő hivatalt szervezünk, 
ezáltal itt munkamegtakarítást érünk el?

Ezt majd talán a megnyugtató ministeri 
kijelentés után meg fogom tudni -érteni, most 
azonban nem vagyok abban a helyzetben, hogy 
a bizottságnak ezt a megnyugvással vett jelen
tését én a magam részéről épen ilyen meg
nyugvással vegyem tudomásul. En azt hiszem, 
hogy egy megfelelő számú embernek még- 
egyszer annyi dolga lesz, sőt itt egy X  tétel, 
vagyis egy bizonytalan tétel szerepel, mert nem 
hiszem, hogy meg tudná mondani az is, aki a 
javaslatot tervezte és aki ebben az ügyben tel
jesen specialista és elismert szaktekintély, hogy 
mennyi lesz az az uj heerdősitendő terület, 
amely ennek a törvénykomplexumnak intenciója 
alapján majd a most létesítendő, illetve újólag 
szervezendő erdei igazgatás alá kerül.

Érdekes dolog, figyelemmel kisértem, hogy 
honnan is vehette e javaslat szerkesztője azt a 
berendezkedést, hogy legyen először a minis
terium, vagyis a központi hivatal, azután legyen 
erdőigazgatóság, azután erdőfelügyelőség, azután 
erdőőri személyzet stb. Egy osztrák erdészeti 
szakmunkában azután megtaláltam. A  »Die 
Gliederung einer Forsterorganisation im Ober- 
förstersystem« című szakmunka megemlíti, hogy 
ehhez a rendes és okszerű vezetéshez szükséges 
egy központi hatóság, amely lehet a tulajdonos, 
a ministerium, vagy pedig az udvari kancellária, 
azután okvetlenül szükséges egy igazgatóság, 
melynél okvetlenül szükséges az igazgatósági
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elnök, azután az inspekcióé hivatalok, építészeti 
referensek, az igazságügyi adminisztratív rész, 
azután számvevőség, azután segédszemélyzet, 
azután jön az erdőkezelőség és bár Ausztriában 
a bürokratizmus nagyon is túltengett, még 
ebben sem jelöl ki külön erdőfelügyelőséget.

Ez a komplikáltabb rendszer, de van egy 
egyszerűbb, mely azt mondja, hogy elég egy 
első hivatal, egy felügyeleti hatóság s azután 
jön a központ. Ez szerintem a mi viszonyaink
nak jobban megfelelne és jobban megfelelne az 
erdőkezelésnek is, mert az erdőkezelés lényege 
nem az, hogy papirosmunkát végezzenek, hogy 
sok átmeneti hivatal legyen . . .

Szabó, István (nagyatádi) földmivelésiigyi 
minister: Épen azt szüntetjük meg!

Farkas Tibor: Bocsánatot kérek, majd erre 
is rátérek! Van az erdőhivatal, afelett van az 
erdőfelügyelőség, az erdőfelügyelőség felett van 
az erdőigazgatóság, ott vannak azután még az 
erdőigazgatósági tanácsülések és csak azután 
jön a földmivelésügyi ministerium. Tisztelettel 
legyen mondva, nem tudom megérteni, hogy 
miért kell az erdőfelügyelőség és a ministerium 
közé az erdőigazgatóságot beiktatni. Különösen 
nem akkor, mikor Kállay pénzügyminister ur 
expozéja szerint nekünk küzdenünk kell az ellen 
a tendencia ellen, hogy itt Magyarországon 
mindenki ministeri tanácsos akar lenni, hogy itt 
egy általános ministeri tanácsosi túltengés le
gyen. Azt az elvet a magam részéről minden
esetre teljesen helyeslem, hogy legyenek erdő- 
hivatalok, belátom azt is, hogy legyen egy máso
dik fórum, de hogy ez után a második fórum 
után egy harmadik fórumot is illesszünk be, 
ennek szükségességet én belátni nem tudom.

Az indokolás 5— 6 erdőigazgatóságot említ. 
Emlités történik benne arról is, hogy az erdő
felügyelő hatásköre egy megyénél nagyobb terü
letre nem terjedhet ki. Ugyebár ez azt is jelent
heti, hogy a nagyobb megyékben azonban eset
leg legyen több felügyelő. A  részletes indokolás 
6. §-a ugyanis azt mondja (olvassa): »Minden 
magyar királyi erdőigazgatóság kerületében az 
egyes erdőfelügyelők működési területe legfel
jebb egy-egy vármegye területére fog kiterjedni.« 
Amennyire én csonka Magyarországot és Magyar- 
ország térképét ismerem, ezt a beosztást igy 
papiroson sem tudom elfogadni. Ugyanis van
nak megyék, különösen a csonka megyék, de a 
többiek között is, ahol a helyi viszonyok folytán 
szerintem, mint dilettáns szerint, az erdőfel
ügyelőségek felállítása indokoltnak nem látszik. 
Elismerem, hogy vannak olyan megyék is, ahol 
egy erdőfelügyelőség nem fogja a felügyeleti 
tevékenységet elvégezhetni.

Most menjünk tovább. Az erdőhivatal veze
tését egy vezetőre óhajtja bízni a javaslat. Ez 
természetes. Ennek a kerületét úgy szabályozza, 
hogy ne legyen nagyobb, mint amennyit egy 
erdész el tud látni. Azt hiszem, hogy itt az a 
szabadság, amelyet a javaslat a földmivelésügyi

minister urnák biztosit, szintén nagy, mert 
érdekelné a nemzetgyűlést, vagy ha talán az 
egész nemzetgyűlést nem, őszintén mondom, 
engem mindenesetre érdekelne, hogy milyen 
alapelveket. tart a ministerium szem előtt, hogy 
mekkora az a maximum, amit el tud végezni a 
különböző igazgatási nemek összekapcsolása 
után egy személy, es mi az a minimum amit 
neki el kell végeznie. Bármilyen egyszerű és 
bármilyen unalmasnak is lássék ez a dolog, itt 
az uj tervezet szerint nagyon különböző erdé
szeti munkakört bízunk egy személyre, mert 
amennyire én ismerem és meg tudom Ítélni egy 
középbirtok nagysága után az erdészetet, szó 
van arról, hogy normális viszonyok között egy
úttal az üzemtervet is vezeti, azután a gazda
sági részt, becsléseket, eladásokat, * naplókat, 
különböző nyilvántartásokat, ez mind az erdé
szeti személyzet feladata. Most jönnek azután 
minden évben egy pár napi munkát igénybe
vevő adóbevallások, mindez annak az adminisz
tratív egyénnek munkájához tartozik.

Mármost az állami felügyelet alatt levő 
erdők, vagyis a nem magántulajdonban levő 
erdők erdészeti személyzetének más munkája 
van, mint annak, amely más erdészek munká
jára felügyel. Hiszen még ha a javaslatból tör
vény lenne is, — amire még van némi halvány 
reményem, hogy ebben a formában talán még
sem lesz belőle törvény — még akkor is meg
maradnának mindazok a magánerdészek, akik 
jelenleg a nagyobb erdőkomplexumokon erdé
szeti működést fejtenek ki. Ezeknek munkája 
az állam szempontjából csak ellenőrzésre szo
rulna, és azt hiszem, nagyon sok esetben két
séges még az is, hogy ennek az állami ellenőr
zésnek egyáltalán lenne-e valami előnye a mai 
helyzettel szemben. Igaz, a javaslat indokolása 
azt mondja, hogy addig, amig az állami felügye
let alatt levő erdők, vagyis a kötött erdőgaz
dálkodásban levő erdők ma már nagy nemzeti 
vagyont képeznek, addig a magánkézben maradt 
erdők teljes pusztulásnak indultak. Magam is 
tapasztaltam, mert oly vidéken lakom, ahol még 
aránylag sok az erdő, hogy sok helyen igen ok
szerűtlen a gazdálkodás, de azért általánosítani 
mégsem lehet. Azt is láttam, — személyes ta
pasztalatom alapján beszélhetek — hogy nagyon 
sok magántulajdonban levő erdő teljesen kifo
gástalan, elsőosztályu kezelés alatt áll, és az ál
lami kezelés itt semmit sem fog javítani tudni.

Azáltal, hogy ennyire egyszerűsítenénk az 
erdészetet, tulajdonképen mindenféle munkát 
bíznánk az elsőfokú erdőhivatalok vezetőire. De, 
bár törvényt akarunk hozni, nem tudjuk még, 
hogy mely területeket akarunk ennek a tör
vénynek hatáskörébe belekapcsolni. Mert itt 
nemcsak erdőről van szó, hanem vélemény alap
ján szó lehet az összes mezőgázdaságilag művel
hető területekről; mert itt relatív számokkal dol
gozunk, értékbecslésekről és minősítésekről beszé
lünk, végeredményében még az erdészek körében
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is nagyon bizonytalan fogalom az, hogy melyik 
terület alkalmas elsősorban erdősítésre, vagy —  
hogy azoknak is igazat adjak, akik a földjára
dékot veszik alapul — melyik terület után oly 
kevés a földjáradék, az egyik és a másik műve
lési ág között előálló haszon közötti különbö
zet, ami a gazdaságilag indokolt használatot 
megállapítja.

Ilyen labilis alapon nyugvó javaslatot én 
támogatni semmi körülmények között sem tudok, 
habár elismerem, hogy a javaslat nagyon sok 
megszívlelendő és jó gondolatot is tartalmaz. El
ismerem, hogy nagyon nehéz valamikor is akár 
egy abszolúte, teljesen, minden részletében rossz, 
akár minden részletében abszolút jó javaslatot 
elkészíteni. De amikor nem tudjuk, mire akar
juk ezt javaslatot alapítani, mindenesetre 
indokolt volna az, hogy elsősorban az ország 
mezőgazgasági, pénzügyi, általános közgazdasági 
és igazságügyi szempontból is vizsgáljuk ezt a 
kérdést. Mert nagy általánosságban ezt a javas
latot én olyannak tekintem, hogy, miként az 
utóbbi időben nagyon sok javaslatnál láttuk, ez 
lépés, vagy talán inkább törtetés, ugrás ama 
állami omnipotencia felé, mely a gyakorlatban 
nagyon sokszor állami impotenciává fajult.

Gaal Gaston: Termelési impotenciává, az 
bizonyos!

Farkas Tibor: Az kétségtelen, hogy minden 
bürokratikus közgazdasági tevékenység forszi- 
rozása a magántevékenységet károsan befolyá
solja, az érdeklődést csökkenti. Mindaz a jó, 
amit a javaslat el akar érni, el volna érhető 
azáltal, ha az állam gondoskodnék arról, hogy 
azoknak a magántulajdonosoknak, akik talán 
birtokuk kicsisége, vagy egyéb körülmények 
folytán nem tudnak maguknak egyenként, vagy 
szövetkezeti alapon megfelelő szakértőket tartani, 
megfelelő tanácsadással támogatást nyújtani.

Gaal Gaston : Erre nem szükséges 550 tagú 
uj hivatalt szervezni örök időre!

Farkas T ib o r : A  törvényhozó szempontjá
ból úgy láttam volna a kérdést megnyugtatóan 
megoldhatónak, hogy mielőtt ez a javaslat elké
szült volna, szakértők tisztázták volna a gazda
sági kérdések komplexumát. Erdészeti szempont
ból meg kellett volna vizsgálni mindazokat a 
területeket, amelyeket állami felügyelet alá aka
runk vonni, beleértve az erdőket, és mindazokat 
a komplexumokat, amelyek se nem erdők, se 
nem kopár területek, hanem esetleg facsoportok, 
vagy legelők, de amelyek végeredményben olyan 
területek, amelyeket szigorú értelmezés mellett 
a javaslat hatálya alá tartozó területeknek kell 
minősíteni, melyek azonban egy másik gazdál
kodási ág, a mezőgazdaság szempontjából most 
egészen más elbírálás alá esnek. Azután min
denesetre óhajtottam volna szakértői véleményt 
arra nézve is, hogy ezek, az erdészeti szakem
berek szerint momentán erdősítésre alkalmas 
területek a mezőgazdaság szempontjából milyen 
területeknek tekintendők, mert a jövő perspek
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tívájával is kell számolni. Ezért a mezőgazdaság 
szempontjából is meg kell hallgatni a szakértő
ket. Ily módon azok is, akik sem erdőspecialis
ták, sem egyoldalúan erdőgazdák, szintén véle
ményt mondhatnak és dönthetnek, mert ha 
igazán komolyan veszik törvényhozási hivatásu
kat, mindenesetre szükséges az, hogy meggon
doltan döntsenek, hiszen itt oly kérdésről van 
szó, amely elsősorban is nagyon fontos közgaz
dasági érdekeket érint, de érint azonkívül nagyon 
fontos és az állam által szintén védelemre szo
ruló magánérdekeket is. Épen ezeket a magán
érdekeket kell, hogy figyelembe vegyük a mező- 
gazdaság szempontjából és az igazságügy szem
pontjából is. Hiszen a törvényeket nem azért 
hozzuk, hogy a véletlen, vagy a providencia ■— 
most nem egy országról beszélek —  azok végre
hajtására olyan vezetőférfiakat adott, akikben 
semmi hiba sincs, akik tökéletesek.

A  törvénynek számolnia kell azzal, hogy a 
közigazgatás nem tökéletes, és hogy itt emberek
ben rejlő, ki nem küszöbölhető hibák vannak 
és lesznek, s hogy ebből nagy bajok ne szár
mazzanak. (Egy hang bal felől: Jogorvoslat!) 
Jogorvoslatra is mindenesetre szükség van, az 
az erdészeti ügyekben intézkedő, a magángaz
dálkodásba nagyon is belevágó erdészeti egy
oldalú intézkedésekből származó bajok kiküszö
bölésére, mert hiszen tulajdonképeni bírói vé
delem itt a magánjogi érdekek számára a köz- 
igazgatás túlkapása ellen nem biztosittatik. 
Nem tartom helyesnek azt az irányzatot, amely 
mindent mindenáron a minister, vagy a köz- 
igazgatási végrehajtó hatalom. kezében akar 
összpontosítani. Ezt azért tartom veszedelmes
nek, . . .

Szabó István fna^aíód^földm ivelésügyi mi
nister: Akkor a kamarák se kellenek!

Farkas T ib o r : . . . mert ha figyelemmel ki
sérjük az utóbbi évek parlamenti gyakorlatát, 
—  most nem spéciéi Magyarországról, hanem 
az egész világról beszélek —  annak a minister- 
nek személye nagyon sokszor változik, sőt olvas
tam olyan statisztikát, mely szerint egyes szak- 
ministerek ministeri élete nem több félévnél, 
egy évnél, nagyon rendezett államokban is.

Hát mi ennek az eredménye ? Az, hogy az 
a minister, még ha nagyon detailista volna is, 
minden szakban képtelen maga intézkedni, úgy
hogy az intézkedés végeredményben átszáll a 
ministerium állandó hivatalnoki személyzetére. 
Yagyis nevelődik egy bürokratizmus, természe
tesen esetleg a bürokratizmus előnyeivel, mert 
hiszen annak is vannak előnyei, mint amilyen 
például a magasabb szakképzettség és tudás; 
mindenesetre azonban ezzel a legtöbb esetben 
együtt jár a korlátoltabb, megcsontosodott csö
könyösség és egyoldalúság, úgyhogy az erdész 
nem lát mást, mint erdőt, a lótenyésztő csak 
lovat, ép úgy a marhatenyésztés intézésére hiva
tott szakközegek meg a növénytermesztők szintén 
csak a saját szempontjukból látják az országot.
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A  viszonyok változása folytán pedig az a minis- 
tér, akinek ki kellene egyenlítenie az ellentéteket, 
a súrlódásokat és a véleményeltéréseket egy 
eredőbe kellene hoznia, a legritkább esetben lesz 
erre képes, mert olyan feladatok hárulnak reá, 
amelyek emberi szempontból legtöbbször meg- 
oldhatatlanok.

Én azonban mindenesetre lehetségesnek 
tartom, hogy egy kicsit komolyabban, alaposabban, 
talán egy kissé lassabban dolgozzék a törvény- 
hozás Ne értsenek félre, mert ezzel nem akarom 
azt állitani, mintha ez a törvényhozás ebben a 
kilenc hónapban sokat dolgozott volna, én csak 
azt állítom, hogy ha véletlenül szakdolgokban 
munkához kezdett, akkor nagyon sokszor felüle
tesen és hamar végzett az ügyekkel. Arra volna 
szükség, hogy mielőtt az a javaslat bekerülne a 
törvényhozás plénuma elé, már keresztülment 
légyen mindazokon a fórumokon, amelyeknek 
hozzászólása, tudományos vagy gyakorlati véle
ménye a javaslat sorsára mindenesetre döntő 
befolyással van. Ezt én ennél a javaslatnál nem 
láttam érvényesülni, mert úgy vagyok értesülve, 
hogy ez nagyon hosszú ideig feküdt a pénzügy- 
ministeriumban, most pedig egyszerre, gyors 
tempóban idehozzák, anélkül hogy meghallgatták 
volna mindazokat a bizottságokat, amelyeket az 
eddigi gyakorlat szerint meg szoktak hallgatni.

Mándy Sámuel: Meghallgatták!
Szabó.. István (nagyatádi) földmivelésügyi 

minister: Ön nem volt ott, Earkas képviselő u r !
Gaal Gaston: Sem a pénzügyi, sem az igaz

ságügyi bizottság előtt nem volt a javaslat!
Farkas T ibor: A  jelentés igy szól (olvassa) ; 

»A  nemzetgyűlés földmivelésügyi bizottságának 
jelentése az erdészeti igazgatásról szóló 86-ik 
számú törvényjavaslat tárgyában.«

A  mérnöki kamarákról szóló törvényjavas
lat, amelyet ón nem tartok olyan fontosnak álta
lános szempontból, de specialiter az agrár Magyar- 
ország szempontjából, mint ezt a javaslatot, 
keresztülment az igazságügyi és a közgazdasági 
bizottságok tárgyalásán. %

Gaal Gaston: A  pénzügyin is!
Farkas Tibor: A  pénzügyin is. En azt 

hiszem, hogyha az a javaslat megérdemelt olyan 
pontos előkészítést, akkor ez is megérdemelt 
volna. Különben pedig az előkészítés terén azon 
szomorú állapottal találkozunk, hogy hármas 
együttes bizottságok ülésén csak 5— 6 bizottsági 
tag jelenik meg. Erről logikusan következtet
hetünk arra, hogy azokban a bizottságokban, 
ahol a bizottsági tagok száma ennek csak egy 
harmadrésze, a tagok a legnagyobb valószínűség 
szerint még kevesebben jelennek meg.

Minthogy tehát azokat a szakvéleményeket, 
amelyekre e javaslat komoly tárgyalásánál ok
vetlenül szükség van, nélkülözöm, ezért a követ
kező határozati javaslatot vagyok bátor előter
jeszteni. (Halljuk! a bálközépen. Olvassa) : »Gaal 
Gaston határozati javaslatának pótlásául javas

lom : mondja ki a Ház, hogy az erdészeti igaz
gatásról szóló törvényjavaslatot pótlólagos tár
gyalás és átdolgozás végett kiadja az igazságügyi, 
pénzügyi és földmivelésügyi bizottságoknak.* 
(Helyeslés a bálközépen.)

Minthogy mindazok a kérdések, amelyeket 
én még némi megvitatásban fogok részesíteni, 
majd a részletes vita folyamán tárgyalhatok, 
ennélfogva most csak annyit mondok, hogy várom 
a megnyugtató kijelentéseket azokra a kérdésekre’ 
amelyeket felhoztam, hogy tulajdonképen mit is 
csinált az a sok erdész ez alatt az utóbbi öt 
év alatt, mennyiben készítették elő a gazdasági 
lehetőségét annak, hogy, ha ez a törvényjavaslat 
törvényerőre emelkednék, az gyakorlatilag idő
pazarlás nélkül végre is hajtassák. Vagyis tudják-e, 
hogy itt milyen területekről van szó, vagy pedig 
ezek a területek csak ezentúl lesznek — hogy 
ezt a műkifejezést használjam: —  szemrevéte- 
lezendők, azután felmérendők, azután osztályo- 
zandók? Megvan-e mindaz, ami e kopár terü
letek befásitásá'ra szükséges, amihez pedig szük
séges a munkaerőn kívül különösen facsemete; 
mag is szükséges, ez azonban mindenesetre meg 
volna, csakhogy azt hiszem, az előkészületek itt 
is embrionális állapotban vannak.

Én a legnagyobb örömmel venném és a 
legnagyobb elismerésemet fejezném ki az erdé
szetnek, ha biztosítani tudná, hogy Magyar- 
országon mindazok a területek, amelyek befási- 
tásra alkalmasaknak nyilváníttatnának, haladék
talanul be is fásittassanak, mert az átmeneti 
időben, amelyben az erdészeti személyzet nem 
találta meg a működési körét az országban 
teljes erejének kifejtésére — nem lévén meg
felelő tere és területe —  kihasználta ezt a 
munkalehetőséget arra, hogy az állami birtoko
kon, ahol ennek semmi akadálya természetszerű
leg nem volt, mert ez is a földmivelésügyi minis- 
terium hatásköre alá tartozott, megfelelő számú 
csemetekertet létesítsen, úgy, hogy az itt nevelt 
facsemeték valósággal már várják, hogy mikor 
viszik őket oda, ahol az erdősítés szempontjából 
reájuk olyan nagy szükség volna.

De ha erre nézve nem kapnék kedvező 
választ, akkor is csak azt mondom, hogy fonto
sabb volna fordítva csinálni a dolgot: az elő
készítő munkálatokat elvégezni előbb, mielőtt a 
befejezéshez jutnánk, vagyis mielőtt parádét és 
szervezetet csinálnánk. Mert hiszen olyan fel
fogás van az állami alkalmazottak körében, 
hogy első és legfontosabb az állami hivatalok
nál is a szervezet. Ezzel a mozgalommal, mint 
ahogy képviselőtársaim közül sokan tudják, a 
legtöbb baja Franciaországnak van, ott is kezd 
ez a tisztviselői szindikalizmus terjedni, amely
ben megértik egymást azok, akik bizonyos te
kintetben azt a felfogást vallják, hogy az az 
egy foglalkozási ág tulajdonképen csak azokért 
van, akik azzal foglalkoznak. De én ennek a 
felfogásnak, amely a korszellem folytán hódí
tani kezd, de amelyre nézve nem állíthatom,
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hogy Magyarországon a közigazgatás minden 
ágánál kifejlődve megtalálható volna . . .

Gaal Gaston: De a csirái már mutatkoz
nak! Kansz sth.

Farkas T ib o r : de a csirái minden
esetre itt-ott elvétve mutatkoznak, én minden
esetre azt kívánnám közérdekből, hogy ennek 
tápot ne nyújtsunk.

Ezekből az okokból én a törvényjavaslatot 
még általánosságban a részletes tárgyalás alap
jául sem fogadom el. (Helyeslés balfelöl.)

Elnök: Szólásra következik?
Csik József jegyző: Dénes István!
Dénes István : T. Nemzetgyűlés! A  magyar- 

országi munkáspárt részéről abban a kellemes 
helyzetben vagyok, hogy végre-valahára üdvözöl
hetem azt a törvényjavaslatot, amely ezidőszerint 
előttünk fekszik. Kívánom, hogy a magyar kor
mány minél több ilyen szociális törvényjavaslat
tal jöjjön a magyar nemzetgyűlés elé, s akkor 
azt hiszem, hogy azok a nagy differenciák, 
amelyek közöttünk ma tátonganak, el fognak 
simitódni, el fognak törpülni.

Nem akarok a fásítás, az erdősítés nagy 
jelentőségével és horderejével foglalkozni, mert 
ez az azután következő törvényjavaslat keretébe 
tartozik. Foglalkoznom kell azonban röviden az 
igazgatás körébe tartozó azzal a néhány kérdés
sel, amellyel az igen t. előttem szólók foglal
koztak.

Sajnálom, de a magam részéről nem tudom 
osztani a t. előttem szóló képviselő urnák állás
pontját, és igy határozati javaslatához nem csat
lakozhatom. Áz erdészeti igazgatásról szóló tör
vényjavaslat ugyanis kizárólag a földmivelésügy 
körébe tartozik, miután épen ez a jelentés, 
amelyet az előttem szóló t. képviselő ur volt 
szives felolvasni, határozottan megmondja, hogy 
a tervhevett uj szervezés sem személyszaporitást, 
sem költségtöbbletet nem jelent; ha pedig sem 
személyszaporitást, sem költségtöbbletet nem je
lent, akkor nem tartozhatik a pénzügyhöz. Az 
igazságügynek ép oly kevés köze van hozzá, 
mint a pénzügynek!

Strausz István: Törvény mondja!
Dénes István : Egy végtelen szomorú jelen

ségre kell a törvényjavaslat kapcsán rámutat
nom. A  kormány ugyanis idejön egy szociális 
törvényjavaslattal a kormányzó többség nevében, 
s ugyanakkor ezen kormányzó többség kebelé
ben megindul egy hatalmas aknamunka ezen 
törvényjavaslat ellen. (ÉlénJc ellenmondások a 
jobboldalon.) Az előttem szóló igen t. képviselő- 
társam volt szives megemlíteni, hogy 70-en Írtak 
alá a túloldalról egy körözött ivet, amely azt 
célozta, hogy ezt a törvényjavaslatot a magyar 
kormánnyal. szemben utasítsák vissza. Hogy ezt 
minek hívják, azt nem tudom; a magam részé
ről aknamunkának hívom (Mozgás a jobbolda
lon.) és csak azt állapítom meg és azt mondom, 
hogy ezt a javaslatot azért akarták és akarják 
egyesek visszautasittatni, mert ez véletlenségből

egy szociális törvényjavaslat, amelyre épen a 
magyar nép széles rétegei s elsősorban a föld
munkásság szempontjából különösen a magyar 
Alföldön elsőrendű szükség van.

Csontos Im re: Nem arról van szó!
Erdélyi A lad ár : A  kamarákról volt szó!
Dénes István : Ezután rátérek azokra a 

kifogásokra, amelyeket az igazgatással szemben 
felhoztak.

Erdélyi A ladár: Hossz aknász vagy!
Dénes István : Mindenekelőtt azt vetik sze

mére . .  .
Gaal Gaston: Magyarázza meg, hogy miért 

szociális törvényjavaslat ez. Arra kiváncsi vagyok.
Dénes István : Majd rámutatok erre is ; al

kalmam lesz erre a következő törvényjavaslat 
tárgyalásánál.

Gaal Gaston : Itt, ennél a törvényjavaslat
nál magyarázza meg!

Dénes István : Rögtön rátérek t. képviselő- 
társam. Természetes dolog, hogy meg fogom 
magyarázni, ha már felszólalok.

Azt mondta Gaal Gaston t. képviselőtár
sam abban a beszédében, amelyet a múlt alka
lommal tartott, hogy erre a törvényjavaslatra 
nincs szükség, mert-először erdőkre van szük
ség, és csak azután van szükség igazgatásra. Ez 
fordított beállítása a dolgoknak, mert úgy gon
dolom, hogy amikor ilyen nagy koncepciójú er
dészeti, fásítási, erdősítési törvényjavaslatot nyújt 
be a magyar kormány, azt meg kell valósítani 
először . . .

Gaal Gaston: Megvannak az erdészek, tehát 
megvalósíthatják!

Dénes István: Engedelmet kérek, mélyen 
t. képviselőtársam, meg kell valósítani először 
ugyebár azt az apparátust, azt a szervezetet, 
amely ezt végre fogja hajtani. Meg kell állapí
tanom, hogy az eddigi erdészeti igazgatás rossz 
volt. Ez tette lehetővé. . .

Gaal Gaston: Orökösitsük meg, mert rossz 
volt! *

Dénes István: Kérem, álljunk meg. Épen 
ejen rossz erdőigazgatás, annak rossz beosztása 
következtében vált lehetővé, igen t. képviselő- 
társam, az, hogy Magyarországon —  és itt, fáj
dalom, megint a nagybirtokra kell rátérnem — 
épen a nagybirtokososztály volt az, amely 
minden felelősség nélkül bizony az egész A l
földön kiirtatta a legutóbbi 40— 50 év alatt 
az erdőket, úgyhogy ma az Alföld nagy része 
kopár és terméketlen. (Ellenmondások jobb felöl.)

Erdélyi A ladár: Hol látott maga 40 év előtt 
az Alföldön erdőket?

Dénes István: P. o. Békés megyének jelen
tékeny részén erdő volt még 40 évvel ezelőtt.

Nánássy Andor: Honnan tudja?
Dénes István : Kezemben vannak Békés 

megye erdészeti okmányai és iratai, Békés 
megyének 40 esztendő előtti térképe, s igy 
tudom, hogy mi volt ott, úgy hogy határozottan 
állítom azt, amit mondtam.
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Patay T ibor : Akkor jobban kifizette magát 
a búzatermés!

Dénes István: Az erdőirtás egyetlen oka a 
nagy kapzsiság volt, amennyiben a gabona 
kereskedelmi cikk lévén, annak termesztése sok
kal gazdaságosabb, mint az erdőé.

Gaal Gaston: Bolond ember is az, aki 
Békésben nem gabonát termel! (Z a j.)

Dénes István : Méltóztassék megnézni t. kép
viselőtársam azt, hogy ma Békés megye kopár 
terület. (Ellenmondások jobb felöl.)

Gaal Gaston: Búzatermő terület!
Dénes István : Ott ma nincs erdő!
Gaal Gaston: Bolond ember az, aki buza- 

földön erdőt csinál!
Dénes István : T. képviselőtársam nincs tisz

tában azzal, hogy az erdőnek mi a jelentősége 
a termelésre nézve.

Gaal Gaston: Maga tanít engem erre ?
Dénes István: Igen tanítom.
Gaal Gaston; Köszönöm |
Elnök (csenget): Csendet kérek!
Gaal Gaston: Menjen a bolondok házába 

beszélni! (Zaj.)
Dénes István: Védelmet kérek ez ellen 

elnök ur!
Elnök (csenget): Csendet kérek, képvisel© 

urak!
Rassay Károly: így  nem lehet beszélni, 

hogy a bolondok házába küldjük egymást!
Gaal Gaston: Mikor a jogász gazdálkodik!
Rassay Káro ly : Akkor sem lehet a bolon

dok házába küldeni!
Elnök:'Kérem Gaal Gaston képviselő urat, 

méltóztassék a folytonos közbeszólástól tartóz
kodni.

Dénes István: Miután olyan nagy felháboro
dás támad bizonyos oldalról, sajnálom, hogy 
épen ennek a nemzetgyűlésnek volt elnöke tanú
sítja ezt a magatartást, ahelyett, hogy ragasz
kodnék ahhoz, amit nekünk állandóan prédikált, 
hogy* t. i. bevárná, mig beszédemet befejezem 
s aztán állna fel és beszélne.

Meglepő és csodálkozom azon, hogy ő olyan 
sokáig elnöke volt a nemzetgyűlésnek, ( Egy  
hang jobb felöl: Jó elnök volt!) mert nézetem 
szerint a cselekedetek és nem a szavak a fon
tosak. Hiába prédikálja valaki az elnöki emel
vényről azt, hogy legyenek a képviselők csend
ben és hallgassák meg nyugalommal a szónokot, 
ha akkor, amikor az első alkalom adódik, ami
kor ellenvéleményen van, rögtön megszegi a 
házszabályokat, amelyeket ő hirdetett állandóan 
az elnöki székből. (Mozgás és zaj a jobboldalon.)

Rassay Károly: Ez igy van!
Dénes István : Nem akartam ezzel a kér

déssel foglalkozni, de szóvá tétetett itt az a 
körülmény is, hogy bizonyos könyvecskéket küld
tek a nemzetgyűlési képviselőknek, és hogy eze
ket a kormány nyomatta ki. ügy látom, hogy 
ezeket a könyveket nem olvasták el azok, akik-

ÍIRTEBITŐ.

nek el kellett volna olvasniok. Ezekre szükség 
volt és ajánlom, hogy még egyszer . . .

Erdélyi A ladár: Legyen nyugodt! Ne gya
núsítson.

Rassay Károly: Micsoda gyanúsítás?
Erdélyi A ladár: Azt mondta, hogy nem 

olvastuk el azt a könyvet!
Elnök: Kérem Erdélyi Aladár képviselő 

urat, szíveskedjék a folytonos közbeszólástól 
tartózkodni!

Dénes István : Megkérem a minister urat, 
hogy bizonyos képviselő urak részére ismét nyo
massa ki azt a könyvet, ne sajnálja a költsé
get, és azt ismét osztassa ki, mert szükség van 
rá. (Zaj a jobboldalon.)

T. Nemzetgyűlés! Gaal Gaston t. képviselő- 
társam azt az állítást is megkockáztatta beszé
dében, hogy erre a törvényjavaslatra az ország
ban nincs senkinek sem szüksége. Ezzel szem
ben én csak azt mondom, amit beszédem elején 
mondtam, hogy a föld népe üdvözli ezt a tör
vényjavaslatot és várják, hogy azt minél hama
rabb megvalósítsuk.

Az a kérdés, amit felhoztak ezen törvény- 
javaslat ellen, hogy jelent-e az költségszapori- 
tást vagy nem, erre nézve megjegyzem, hogy ha 
állna az a beállítás, amit Gaal Gaston t. kép
viselő barátom (Derültség és zaj.) t. képviselő- 
társam a beszédében mondott, akkor tényleg el 
kellene pusztulnia az országnak. 0  úgy állította 
be ezt a törvényjavaslatot, mintha mostmár 
összedőlne a világ, ha ez aü; átcsoportositás az 
erdészeti igazgatásban megtörténik. Pedig miről 
van tulajdonképen szó? Arról, hogy az erdé
szeti igazgatásban az eddigi hét tagozat helyett 
ezentúl, három tagozat lesz. Es most van a 
nemzetgyűlésnek először alkalma arra, hogy a 
közigazgatás tervezett redukcióját itt az erdé
szeti igazgatásnál megkezdje és keresztülvigye.

Kik intézték eddig az erdészeti ügyeket? 
A  m. kir.'járási erdőgondnokság, azután a m. 
kir. erdőgondnokság, azután a m. kir. erdőhiva
tal, azután a m. kir. főerdőhivatal, azután a 
m. kir. erdőigazgatóság, végül a földmivelésügyi 
ministerium. Ehelyett a törvényjavaslat most 
azt mondja, hogy alsófokon a m. kir. erdőhiva
talok, középső fokon a m. kir. erdőigazgatósá
gok, felső fokon pedig a m. kir. földmivelésügyi 
ministerium látja el az erdőigazgatási teendőket. 
Nem tudom, hol van itt az a borzasztó szapo
rulat, amelyről t. képviselőtársam beszélt. Hiszen 
a jelentés megmondja, hogy szaporulat nem tör
ténik, több kiadás nincs, csupán az erdészeti 
igazgatás átcsoportosításáról van szó, amely oly
módon vitetik keresztül, hogy végre azok a nagy 
magánerdőgazdaságok se kerülhessék ki a magyar 
állam intenzív ellenőrzését, amelyeket úgy fél
tenek bizonyos oldalról. Ez az ellenőrzés pedig, 
t. Nemzetgyűlés, nincs kárára az országnak; 
kárára lehet talán a magántulajdonért oly bor
zalmas mértékben rajongó bizonyos egyéneknek, 
akik még attól is félnek, ha belép egy állami
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tisztviselő valakinek az erdejébe, de a köz szem
pontjából megbecsülhetetlenül fontos intézkedés 
ez, amire épen ezért feltétlenül szükség van. 
(Igaz! Úgy va n ! bal felől.)

T. Nemzetgyűlési íme tehát itt nincs szó 
szaporulatról, uj szervek beállításáról, hanem 
egyszerűen csak arról van szó, hogy helyes és 
nagyon ügyes átcsoportosítása vitessék keresztül 
az erdészeti igazgatásnak.

Felhozta Farkas Tibor t. képviselőtársam, 
hogy uj erdőfelügyelőségek lesznek. Hát ez sem 
áll. Nem lesznek uj erdőfelügyeléségek, hiszen 
az erdőfelügyelők az erdőigazgatóságok hatás
körébe, körzetébe tartoznak; ezáltal nem kreál- 
tatnak uj hivatalok, itt nem szúrtak be uj köz- 
igazgatási apparátust az erdészeti igazgatásba 
a legtávolabbról sem, amint azt Farkas Tibor 
t. képviselőtársam állította. Sem szaporulat, sem 
költségtöbblet nincsen tehát, sőt ellenkezőleg, 
az erdészeti igazgatás nagyon szép és nagyon 
helyes átcsoportosításáról van szó, amit én a 
magam részéről el is fogadok.

T. Nemzetgyűlés! Hogy az erdészeti igaz
gatásnak ily módon való beállítására, átcsopor
tosítására feltétlenül szükség van és hogy fel
tétlenül szükséges az is, hogy a magyar állam
nak kisebb körzetei is mennél intenzivebb 
felügyelet alá kerüljenek, bizonyságtétele ennek 
az, hogy meggondolatlanul és minden ellenőrzés 
nélkül olyan vágásokat, olyan irtásokat csinál
tak Magyarországon a magán erdőgazdaságok
ban, —  tisztelet a "kivételeknek, hiszen kivéte
lek mindig vannak és én elhiszem, sőt meg 
vagyok győződve róla, hogy Gaal Gaston t. 
képviselőtársam is ezek közé tartozik — mon
dom, az ország nagyobb részében meggondolat
lanul, minden üzemterv nélkül, pusztán az üzleti 
életnek és az üzleti követelményeknek engédve, 
olyan erdőirtásokat vittek véghez, hogy ez az 
évtizedes, meggondolatlan gazdálkodás okozta 
azt, hogy ma már a magyar Alföld nagyrésze 
teljesen kopár.

Rassay Károly: Közismert dolog! Efelett 
nem is lehet vitatkozni!

Dénes István: T. Nemzetgyűlés! Ami azon
ban a legnagyobb sérelem e törvényjavaslatban, 
az nem az igazgatás, nem a költségszaporulat, —  
ami azt hiszem, csak mumusnak volt előre
lökve —  hanem a legnagyobb sérelem, ami leg
jobban fáj bizonyos társadalmi rétegeknek, hogy 
az állam ezen erdészeti igazgatás révén most 
már intenzivebb és hatályosabb befolyást gyako
rolhat a magánerdőgazdaságokra is. Hallottam, 
hogy ez kommunizmus, s hallottam azt is, hogy 
összehasonlítást tettek egy hálószoba és az erdő 
között.

Gaal Gaston: N em ! Csak az ön beszédje és 
az ön jogi felfogása között! (Zaj bal felöl.)

Horváth Zo ltán : Mindenkinek lehet fel
fogása !

Gaal Gaston: Hogyne! Az egyiknek a 
hálószobáról, 'a másiknak az erdőről. (Zaj.)

Dénes István : Aki igy összehasonlít egy 
hálószobát egy erdővel, az könnyen megállapit- 
hatólag abszolút elvi fogalomzavarban van.

Gaal Gaston: A  bolond mindig azt gon
dolja, hogy a másik bolond! (Nagy zaj a bal- 
és a szélsőbaloldalon.)

Rassay K áro ly : Bocsánatot kérek, igy már 
mégsem lehet tárgyalni!

Elnök (csenget): Csendet kérek, képviselő 
urak!

Rassay Károly : Igazán hallatlan! ( Felkiál
tások a szélsöbaloldalon: A  Ház volt elnöke 
beszél ig y!)

Elnök (csenget): Gaal Gaston képviselő 
urat kérem, méltóztassék az ilyen kifejezésektől 
tartózkodni, mert különben kénytelen lennék 
rendreutasitani. (Elénk helyeslés a bál- és a 
szélsöbaloldalon.)

Dénes István : Méltóztatnak látni, t Nemzet
gyűlés, milyen idegesség fogja el az érdekelteket 
abban a percben, amint az ember kezdi taglalni 
állításaikat és kezdi nagyitóüvegen át nézni, 
hogy hogyan is állunk azzal, amit ők mondanak.

Farkas Tibor: ügy van! Nagyitóüvegen!
Dénes István: Igenis, óriási különbség van 

a hálószoba és az erdő között.
Meskó Zo ltán : Az erdőből lesz a háló

szoba! (Felkiáltások a szélsöbaloldalon: Nem, 
csak fából! Zaj. Elnök csenget.)

Dénes István: Az erdőhöz, az erdősítéshez, 
az erdők kezeléséhez, ahhoz, hogy hogyan mű
velik az erdőket, rendszeresen vágják, irtják-e 
azokat, köze van az egész országnak, az egész 
nemzetnek, de ahhoz, hogy kinek milyen a háló
szobája, ahhoz senkinek sincs semmi köze azon
kívül, akié az a szoba. Mert szobák építhetők 
quantum satis, de a föld nem szaporítható, és 
az erdők okszerű művelésétől az egész ország * 
sorsa függ. Ez az óriási különbség érthetetlenné 
teszi azt a megjegyzést, amit a hálószobára és 
az erdőre vonatkozólag a t. Nemzetgyűlés hall
hatott.

Azonban nevetséges dolog (Zaj jobb felöl.) 
és pusztán némi tájékozatlanságra vall az, ha 
sérelemnek látják, hogy az erdészeti igazgatási 
közegek ezentúl a magánerdőgazdaságok felett 
is ellenőrzést gyakorolhatnak.

Mándy Sámuel: Nem látjuk sérelmesnek! 
Ellenkezőleg!

Rassay Károly: Az önök kormányának 
javaslatát védi! Igazán nem értem, miért olyan 
türelmetlenek! (Felkiáltások jóbbfelöl: D e jól 
védi! Derültség.)

Dénes István : Hallottunk, t. Nemzetgyűlés, 
hogy ezentúl egy erdészeti közigazgatási tiszt
viselő bemehet a magángazdaságokba ellen
őrizni . . . (Zaj jobbfelöl)

Rassay Károly: Ez a felelet az ellenzéki 
objektivitásra!

Dénes István: . . .  és lelőhet, mondjuk, egy 
nyulat, mint azt a múlt ülésen hallottuk. Hát 
ez igazán borzalmas dolog. Sőt ezután az az
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erdészeti igazgatási közeg elmehet a nagybirtok, 
illetőleg a magánerdőgazdaság tulajdonosához 
és felvilágosítást merészelhet kérni, s ha nem 
kap megfelelő felvilágosítást, kihágás miatt meg 
is büntetheti a magánerdőgazdaság tulajdonosát. 
Hát nem borzalmas valami, hogy ezeket a lehető
ségeket most törvénybe foglalják?

Ezek az intézkedések mind helyesek, de nem 
újak, mert megvoltak az 1879. évi tcikkben is. 
Ha igen t. képviselőtársam, Gaal Gaston, el
olvasta volna az 1879. évi X X X I . te. 35. §-át, 
akkor láthatta volna, hogy az erdőfelügyelők
nek, vagy helyetteseiknek eddig is joguk volt 
megjelenni a magánerdőgazdaságokban, ott 
ellenőrzést gyakorolhattak és ha azt látták, 
hogy nem bizonyos megállapított üzemterv sze
rint gazdálkodtak a tulajdonosok, akkor áthá
gás miatt büntetést szabhattak ki. Hogy most 
még intenzivebb ellenőrzés fog következni, az 
nagyon helyes, mert erre szüksége van az 
országnak, hiszen épen ennek az ellenőrzésnek 
hiánya tette lehetővé azt, hogy kiirtották a 
magyar erdők javarészét. (Igaz! Úgy van! bal- 
felol.)

T. Nemzetgyűlés! Eel kell hívnom még 
egy körülményre az igen t. földmivelésügyi 
minister ur figyelmét, kérve őt, hogy vegyen be 
egy passzust az izgatásra vonatkozó rendelke
zések közé abból a célból, hogy most, amikor a 
földbirtokreform végrehajtása folyik, amikor már 
tudják az egyes nagybirtokos urak, hogy föld- 
vagyonváltság fejében kell adniok bizonyos föld
területeket, megakadályoztassék az, hogy a vé
kony kis csemetéket a kis vékony fákat is ki
irtják, csakhogy ne kellesen a szegény föld
igénylőknek hagyni.

Ezért arra kérem a minister urat, méltóz- 
tassék felvétetni egy rendelkezést ebbe a törvény- 
javaslatba, amely megállapítja, hogy azok a 
földbirtokosok, akik bebizonyithatólag fiatal fákat 
és csemetéket irtattak ki, köteleztessenek uj 
csemeték beültetésére. (Általános helyeslés.)

T. Nemzetgyűlés! Nem olyan borzalmas 
sérelem az,- hogy a közigazgatási hatóságok 
ezután be merészkednek avatkozni a magán
erdőgazdaságok sorsába. Kérdezem: vájjon azok, 
akik ma kifogásolják ezt, ennyire kényesek vol
tak-e akkor is, amikor például a magyar bánya
munkásságot katonai ellenőrzés alá helyezték, 
vagy amikor — mert szükség volt reá — a 
magyar kormány beleavatkozott a lakás-kérdésbe ? 
Yajjon ballottuk-e akkor ezeknek az uraknak 
szavát? Én úgy tudom, hogy nem hallottuk.

És amikor a munkakényszer kérdéséről volt 
szó, hallottuk-e ezeknek az uraknak hangját ? 
Nem hallottuk. Amidőn követeltük, hogy ne 
támogassák agyon a magyar földmunkásságot, 
hanem engedjék meg szervezkedésüket, vájjon 
akkor felszólaltak-e ? Szó sincs róla.

Rothenstein M ó r: De most a nagybirtokról 
van szó.

Dénes István : Valahányszor fel mertük
emelni szavunkat erről az oldalról és kértük, 
hogy tegyenek eleget végre valahára a szo
ciális követelményeknek és ne támogassák 
agyon a magyar munkásságot, és felsoroltuk a 
sérelmeket, mi volt a válasz ? Midőn felhoztuk 
a közigazgatási sérelmeket, a belügyminister ur 
azt a választ adta, hogy éljünk jogorvoslattal.
A törvényjavaslat megfelelő fejezete megadja a 
módot a magánerdőgazdaságok tulajdonosainak 
is, hogy ha sérelem esik rajtuk, jogorvoslattal 
élhessenek. Bár feltételezem a magyar erdészeti 
közigazgatás tisztviselőiről, hogy csak akkor fog
nak büntető szankciókat alkalmazni, ha erre 
szükség van, tévedni tévedhetnek imitt-amott, 
amint mindenütt történhet tévedés, azonban én. 
a javaslatot támadóknak azt mondom: ott van 
a törvény, méltóztassék jogorvoslattal élni, arra 
való a jogorvoslat.

Nem komoly kifogások tehát azok, amelye
ket e törvényjavaslat ellen felhoztak.

Horváth Zoltán : Most nem tudj a a kormány
párt, mit csináljon.

Györki Im re: Zavarban van!
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi

nister: Egy cseppet sem vagyunk zavarban.
Dénes István : Én azt mondom, hogy még 

több erdészeti közigazgatási tisztviselőre volna 
szükség. Hiszen egymillió katasztrális hold terü
let fog az erdészeti közigazgatás hatáskörébe 
kerülni, intenzív felügyeletet fognak továbbá 
gyakorolni a magánerdőgazdaságok felett, ami 
egymillió katasztrális holdnyi pluszt jelent, 
úgyhogy körülbelül összesen kétmillió katasztrá
lis hold lesz az a terület, amelyen az erdészeti 
közigazgatásnakfelügyeletet kell gyakorolnia. Ami
kor ilyen nagy reformot akar a kormány meg
valósítani, ehhez apparátusra feltétlenül szükség 
van és nem lehet egy-két apró-cseprő dolog miatt 
gáncsot vetni az egész javaslatnak.

Hallottam felhozni a törvényjavaslat ellen,' 
hogy hogyan értelmezi azt a kormány, hogy az 
összes erdők, kopár területekés a természeti emlé
kek felett felügyeletet és ellenőrzést fog gyakorolni * 
az erdészeti hatóság. Ez az intézkedés nagyon 
helyes. A felügyeletet csak egyféleképen lehet 
gyakorolni: ellenőrzik, mit csinálnak ezen terüle
tekkel. Ma egymillió katasztrális hold föld van 
ebben a szerencsétlen csonka kis országban, amely 
művelés nélkül parlagon hever és adót sem fizet. 
Ha tehát a kormány jön egy törvényjavaslattal, 
hogy ezt a kopár, parlagon heverő, szikes területet 
művelés alá vonják, — az már az ő dolga, hoggyan 
tudja ezt megcsinálni, majd megmondják a szak
emberek — ennek csak örvendeni kell, és én meg- 
ádok a magyar kormánynak minden jogot, hogy e 
területek fölött a felügyeletet gyakorolja.

Csontos Im re : Nem ismeri a szikes földet.
Dénes István : Ezt a ministerének mondja, 

hiszen ő csinálta a javaslatot, ne nekem mondja.
Csontos Im re: Azért mondom neked, mert 

jobban ismerem a szikes földet, mint te.
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Dénes István : De miért mondja nekem, mikor 
a saját ministere csinálta a javaslatot ?

Hallottunk más kifogást is a törvényjavaslat 7. 
§-a ellen, mely kimondja, hogy az erdészeti tiszt
viselők a helyszínén megteszik a szükséges intéz
kedéseket. Gaal Gaston t^képviselőtársam ebből 
azt a konzekvenciát vonta le, hogy esetleg Zala
egerszegre is internálhatják a magánerdőgazdaság 
tulajdonosát, azonban hozzátette, hogy ezt ter
mészetesen csak ad absurdum véve a gondolatot 
mondotta. Én azonban komolyan veszem és azt 
mondom, hogy bizony-bizony sok magánerdő
gazdaság tulajdonosának, aki az irtást az ország 
rovására folytatta, nemártana, ha Zalaegerszeget 
megmutatnák előttük.

Halász Móric: Tehát fentartandó az internálás!
Dénes István : Ott, ahol igazán szükség van rá ! 

(Derültség.)
Nagy sérelem tárgya volt az is, hogy bizonyos 

erdészeti ügyeket ezután az erdőigazgatóság taná
csában intéznek el. Szerintem a sérelem az, hogy 
eddig a gazdasági albizottság intézte ezeket az 
ügyeket. Én ebből a gazdasági albizottságból nem 
kérek, én ismerem ezt a gazdasági albizottságot, én 
tudom a földreform eljárásából is, hogy a gazdasági 
albizottság nálunk mit jelent. (Úgy van ! balfelól.) 
Ebben bent ülnek a földesuraknak, a magánerdő
gazdaságok tulajdonosainak, ezek gazdatisztjeinek, 
intézőinek, rokonainak, szóval az érdekelteknek az 
exponensei.

Halász Móric: A börziánerek nem ülhetnek 
benne.

Dénes István : Szóval annyi befolyás, annyi 
nexus érvényesül ezekben az albizottságokban, 
hogy százszor inkább bízom az erdészeti ügyek el
intézését a szakemberekre, mint az albizottság em
bereire. Ha az erdőigazgatóság tanácsülésében, 
mely szakemberekből áll, nem bizhatunk meg, ebből 
az következik, hogy a gazdasági albizottságban sem 
lehet megbízni, mert úgy gondolom, az erdőigazga
tóság szerveinek szaktudása van legalább is akkora, 
mint a gazdasági albizottság tagjainak. Ez az érv 
sem állhat tehát meg.

Sérelmezték azt is, hogy a magyar királyi erdő
hivatalok feladata az állam tulajdonában levő, va
lamint az állami ellátásra utalt erdők, kopár terüle
tek és természeti emlékek erdőgazdasági tennivalói
nak közvetlen ellátása is. Én a javaslatnak ezt az 
intézkedését is a legtökéletesebb mértékben helyes
nek tartom, mert eddig csak a jó  Isten látta el eze
ket a területeket, de a tulajdonosaik nem. Ha most 
a kormány felügyeletet akar gyakorolni e területek 
felett, akkor csak üdvözölni tudom ezt a javaslatot.

Apró-cseprő hibák vannak kétségtelenül ebben 
a javaslatban, ezekre majd rámutatok a részletes 
vita során, általánosságban azonban a javaslatot 
elfogadhatónak tartom. (Helyeslés balfelól.)

Elnök : Szólásra ki következik ?
Perlaki György jegyző: Györki Imre !
Györki Im re: T. Nemzetgyűlés ! Az erdészeti 

igazgatásról szóló törévnyjavasláttal két szempont
ból kívánok foglalkozni.

Az egyik szempont az, amely tulajdonképen 
az eddigi felszólalások gerince volt, t. i. a személyzeti 
kérdés. Tegnap hallottuk a költségvetési törvény- 
javaslat előterjesztése alkalmával a pénzügy- 
minister urnák azt a nyilatkozatát, hogy ő minden 
lehetőséget megteremt arra, hogy a tisztviselők 
létszámát az állami igazgatásban lehetőleg csök
kentse és uj állások kreálásával ne terhelje meg az 
államháztartást. Amikor tehát egyik oldalról a 
pénzügyminister ur ezt a kijelentést teszi, a másik 
oldalon pedig uj állami apparátus felállítását ter
vezik, ami, ha nem is nyíltan, de burkoltan mégis 
tisztviselői létszámszaporitást jelent, akkor én 
figyelmébe ajánlom a t. földmivelésügyi minister 
urnák, hogy teremtse meg az összhangot a törvény- 
javaslat ezen intézkedése és a pénzügyminister ur 
kijelentése között.

A másik szempont, amelyet a törvényjavaslat 
tárgyalásánál érinteni kívánok, tisztán közegészség- 
ügyi. A világon mindenütt, különösen a kultur- 
államokban az erdők fentartása és kezelése nem
csak azért fontos, hogy tüzelő anyaggal lássák el a 
háztartásokat és a termelő ipart, nemcsak azért 
fontos, hogy megfelelő mennyiségben szerszámok 
álljanak rendelkezésre, hanem közegészségügyi 
szempontból is nagy jelentőséget tulajdonítanak az 
erdőknek, különösen a nagy- városok, az ipari 
centrumok közelében levő erdőségeknek. Nálunk 
ezt a szempontot eddig egyáltalán figyelembe nem 
vették, minden erre vonatkozó intézkedés vagy 
javaslat mindig hajótörést szenvedett a minden
kori földmi velésügyi ministerek intézkedésein.

Pedig ha figyelembe vennék, hogy szociális 
és közgazdasági szempontból milyen nagy kord
ereje van annak, ha a nagy tömegeket rá tudjuk 
nevelni arra, hogy szabad idejüket ne arra hasz
nálják fel, hogy a városban bent kocsmákban és 
kávéházakban töltsék el az idejüket, hanem ha 
a dolgozó emberek nagy tömegét arra neveljük és 
szoktassuk, hogy rendelkezésre álló szabad idejü
ket künn, a levegős erdőkben töltsék el, akkor 
úgy szociális, mint közegészségügyi szempontból 
óriási előnyhöz juttatjuk a városi népességet.

(Az elnöki széket Almásy László foglalja él.)

Sajnos, ezeket a szempontokat kellően, nem 
domborították ki s mig külföldön azt látjuk, 
hogy egy-egy ünnepnap előtt való délután való
ságos népvándorlás indul meg és az emberek ezrei 
hátizsákkal felszerelve vonulnak ki a közeli vagy 
távoli erdőségekbe, ahol lehetővé válik, hegy 
szabad napjukat az erdőben friss levegőn 

• töltsék el és felüdülve menjenek ismét munka- 
' helyükre, addig nálunk a leglehetetlenebb módon 
igyekeznek ezeket a lehetőségeket meggátolni. 
A meggátlás első módja az, ami a kereskedelem
ügyi tárca körébe tartozik, hogy a magas, drága 
utazási költségek lehetetlenné teszik, hogy ezek a 
kisexisztenciák, a fix fizetésből élő emberek ezrei 
kimehessenek az erdőbe,; semmiféle olyan intéz 
kedés és javaslat, hogy a sportegyesületek, turista
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egyesületek tagjai kedvezményes vasúti díjtéte
lekben részesüljenek ilyen társas kirándulások 
alkalmával, eddig megvalósítást nem nyert.

A másik oldalon viszont — és ez a földmivelés- 
ügyi minister ur hatáskörébe tartozik —- azt látjuk, 
hogy még az állami erdőkben is az állami erdő- 
kezelőség minden lehetőt elkövetett arra, hogy a 
turistákat az erdőkből kizárják. Rendszerint vadá
szati tilalmi időkkel indokolták meg a turistáknak 
ezt a kiszorítását.. Ezt a vadászati tilalmi időt teljes 
mértékben méltányolni tudjuk és minden turista 
tisztában van ennek nagy jelentőségével, azonban 
a két. érdeket össze lehet egyeztetni és meg lehet 
állapítani azokat a vadászati területeket, amelyek 
abban az időben, amikor a vadászat van, tilalom 
alá vehetők, ahol azonban' azokban az időtarta
mokban, amikor nincsenek vadászatok, kötelessége 
lenne gondoskodni a kormánynak, hogy ezt a 
turistalehetőséget, ezt a kirándulási lehetőséget a 
nagy tömegnek megadja

De egy másik fonákságot is látunk. Mig kül
földön a városok közelében levő erdőket mindenütt 
turistaházakkal, menházakkal szórják tele, mig ott 
azt látjuk, hogy a megszokott kirándulóhelyekre 
Vezető utakat állami pénzen, közpénzen építik 
meg, azokat állandóan karbantartják, útjelzőkkel 
látják el és minden lehető propagandát kifejtenek, 
hogy megvalósítsák a kirándulást, addig nálunk 
ennek a lehetőségétől is teljesen megfosztják az 
embereket és a legtöbb erdőben —  még a kincstári 
erdőkben is — tilalmakkal egyenesen lehetetlenné 
teszik — lehet, hogy a földmivelésügyi minister ur 
tudtán és beleegyezésén kívül, tisztán csak az 
egyes erdészeti hatóságok a maguk hatáskörében 
— hogy a turisták nagyobb tömegben keressék 
ezeket az erdőket. Ezért ennek a törvényjavaslat
nak tárgyalása során felhívom a minister ur figyel
mét ezekre a körülményekre és akkor, amikor egy 
nagy apparátust állítunk fel az erdészeti igazga
tásra, amikor nagy szervezetet létesítünk, akkor 
az a kérelmem, hogy ezeket az erdészeti szerveze
teket ügy teremtsük meg és úgy oktassuk ki, hogy 
a saját hatáskörükben minden lehetőt kövessenek 
el, hogy ez, a sport fejlesztésének és az egészség- 
ügyi követelményeknek megfelelő rendelkezés a 
gyakorlatba átvitessék.

Ezenkívül felhívom még a minister ur figyel
mét arra is, ami külföldön ugyancsak nagyon be
vezetett intézmény és nem sok pénzbe kerül, hogy 
külföldön mindenütt erdei üdülőtelepeket létesíte
nek a betegek részére. Akkor, amikor meg vagyunk 
fosztva a Tátrától és a tengerparttól, amikor a 
megmaradt csonka Magyarországon olyan kevés, 
alig néhány száz ember befogadására alkalmas sza
natóriumok vannak, akkor ezeket a nagyon egy
szerű és primitív módon elkészíthető erdei üdülő
telepeket az állami, kincstári erdőkben megfelelő 
helyen a földmivelésügyi kormánynak, kapcsolat
ban a népjóléti minister úrral, meg kellene terem
tenie, hogy a tüdőbetegséget, ezt a speciálisan ma
gyar embereket pusztitó betegséget valahogyan le 
tudjuk küzdeni.

Ezeket a szempontokat kívánom a minister ur 
figyelmébe ajánlani, és ezért kérem, hogy a törvény 
végrehajtásánál, vagy esetleg néhány paragrafus 
beillesztésével méltóztassék honorálni a következő 
határozati javaslatot (olvassa) :

»Utasitja a nemzetgyűlés a földmivelésügyi 
minister urat, hogy az erdészeti igazgatásról szóló 
törvény rendelkezéseinek végrehajtása során gon
doskodjék arról,

1. hogy az összes erdőkben az átjárás, pihenés, 
tartózkodás turisták részére szabaddá tétessék;

2. hogy a kirándulóhelyekre vezető utak el
készíttessenek, karbantartassanak és jelzésekkel el 
legyenek látva;

3. hogy az erdőkben levő, ivásra alkalmas for
rások megfelelő védelemben részesittessenek s a 
forrásvíz levezetése és ezzel a forrás tisztántartása 
biztosittassék;

4. hogy a vadászat időtartamáról a turista
egyesületek előzetesen értesittessenek;

5. hogy a turista-kirándulásra alkalmas terü
leteken megfelelő menedékhely (turistaház) épít
tessék, vagy legalább is az erdőőrök, vadászházak 
olyan módon épittesenek, hogy azokban fe+szereltten 
egy-két szoba a turisták rendelkezésére á lljon ;

6. hogy a kitermelt erdőkben levő és jelenleg 
használaton kívül álló vadász- és erdészházak a 
turisták részére átengedtessenek.«

Erdélyi A ladár: Uzsonnáról lehetőleg gondos
kodjanak !

Peidl G yula : Ez is baj ?
Propper Sándor: A tanárok ezt nem tudják 

elképzelni!
Elnök: Csendet kérek, képviselő urak.
Szólásra következik?
Perlaki György jegyző : Senki sincs félj egyezve!
Elnök : Kérdem a t. Nemzetgyűlést, kiván-e 

még valaki felszólalni 1 Ha senki sem kíván szólni, 
a vitát bezárom.

A földmivelésügyi minister ur kíván szólni. 
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi

nister: T. Nemzetgyűlés! (Halljuk! Halljuk!) 
Négy törvényjavaslattal jöttem a nemzetgyűlés 
elé az erdészeti- és erdőügyek rendezése tekinteté
ben. Ezek közül a legelső az, hogy az erdészeti 
közigazgatást átszervezzük és pedig olyan módon, 
hogy az a mai időkben céljának jobban meg
felelhessen, mint ahogyan eddig megfelelt. Az _ 
erdészeti igazgatás átszervezése ebben a kis tör
vényjavaslatban, amely előttünk fekszik, egyálta
lában nem jelent személyzetszaporitást, egyetlen- 
egy uj állást nem szervez a földmivelésügyi minis- 
terium e javaslat kapcsán és nagyon csodálkozom, 
hogy egyes t. képviselőtársaim ezt nézik ki belőle. 
Egyetlen uj állást sem szervezünk, hanem az 
eddig meglevő, sokfelé osztott szervezeteket egy
szerűsítjük, hogy az erdészeti igazgatás sokkal 
egyszerűbb és eredményesebb legyen. Vagy huszon- 
egy középfokú közigazgatás helyett hat közép
fokú közigazgatást létesítünk az országban.

Amikor azt kérdezi egyik igen t. képviselő- 
társam, hogy mit dolgoztak eddig ezek az érdé-

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



218 évi március hó 1-én, csütörtökön.

szék, miért kell ez az átszervezés vagy mit fog
nak ezután dolgozni, nagyon egyszerűen rámutat
hatok arra, hogy ugyanegy községben megtörtént 
vagy megtörténhetett, hogy volt közbirtokossági 
erdő, volt valami alapitványi erdő, magánkézi 
erdő, esetleg kincstári erdő és valami más termé
szetű erdő, s az eddigi közigazgatásnál mind
ezekre a különböző erdőkategóriákra külön hiva
tal volt felállítva és minden kategóriát külön 
hivatalnok ellenőrzött, sokszor olyan messzire az 
illető területtől, hogy az ellenőrzés egyáltalában 
nem sikerülhetett. Most ennél a javaslatnál egy
szerűsítjük ezt úgy, hogy mindazokon a területe
ken, amelyek az erdőigazgatóság hatáskörébe be
vonatnak, ugyanegy ember végzi el a felügyelete 
munkáját a különböző minőségű erdőkre, ame
lyekre előbb liárom-négy-öt ember végezte el. 
Nagyon egyszerű ennek a törvényjavaslatnak 
intenciója, mert semmi mást nem tervez, mint
hogy az erdőigazgatást egyszerűbbé és eredmé
nyesebbé tegye.

Ezekkel a törvényjavaslatokkal azért jöttem 
a nemzetgyűlés elé, mert ma már minden kultur- 
állam az állami lét megalapozása, boldogulása 
egyik előfeltételének tartja nemzetgazdasági és 
szociális szempontból is, hogy necsak fentartsa, 
hanem fejlessze is erdeit. Hiszen azok az államok, 
amelyek erdeiket ki engedték pusztítani, rend
szerint mezőgazdaságilag is tönkrementek, mert 
a mezőgazdasági termelés is megszűnt ott, ahol 
erdő nincsen. Ha rágondolunk pl. Görögországra, 
ott szintén az erdőpusztitások révén, még a régi 
időben úgyszólván kipusztitották az erdőket s 
erre eldugultak a források, megszűnt a csapadék 
és terméketlenné vált a régi gazdag Görögország. 
Szicília régen Itália gabonatermő kamrája volt 
és ma pusztaság, gabonát nem terem, mert erdeit 
kipusztitották. A Karszt-vidékét Fiume és Dal
mácia körül kalmárkezek a régi időkben szintén 
elpusztították és annak a népnek külföldre kell 
mennie, hogy megéljen. (Zaj a szélsőbabtdalon.)

Várnai Dániel: Zsidók voltak azok !
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi- 

nister : Kalmárkezek voltak. Nem mondom, hogy 
zsidók voltak, de kalmárok voltak. Nagyon saját
ságos, hogy Magyarországon »kalmár« név alatt 
csak zsidókat lehet érteni. (Derültség.) Igazán 
nem céloztam a zsidókra, de tudom a történelem
ből, hogy a velenceiek pusztították el uralmuk 
alatt Fiume vidékén azokat az óriási erdőket, 
amelyek ott voltak, a velenceiek pedig kalmár 
nép volt, tehát azért használtam a »kalmár« ki
fejezést. Nem is gondoltam a zsidókra, mint a 
képviselő ur mondotta. (Felkiáltások a szélső- 
baloldalon : Zsidók azok !)

Beigazolódott tény, hogy mindig a háborúk és 
forradalmak után volt a legnagyobb erdőpusztitás 
minden országban. Franciaországban a francia for
radalom és komrnün után 2,600.000 hektár erdőt 
taroltak le, és a franciák száz év alatt sem bírták 
helyrehozni azt a pusztítást, amely a forradalmak 
idején történt. A magyar kormány a háború alatt
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már gondolt erre épen az erdészeti osztály figyel
meztetése folytán, hogy a háború utáni időkben az 
erdők pusztítása mindig nagyobb mérveket szokott 
ölteni, mint rendes időben és még a Wekerle- 
kormány adta ki azt a rendeletet, amely az összes 
erdőket szigorú felügyelet alá helyezi, és az erdők 
eladását állami felügyelet alá vette. Ez a rendelet 
ma is érvényben van.

Propper Sándor : Az embererdőket kellene egy 
kicsit védelmezni! (Mozgás a jobboldalon.)

Szabó István (nagyatádi) földmi velésügyi mi- 
nister: Bocsánatot kérek, én most véletlenül erdők
ről beszélek, azt hiszem, egy téma is elég egyszerre.

Hogy mi ezt az ellenőrzést hatályosabbá te- 
hessük, hogy az.ne csak papíron legyen meg, hogy 
az erdőkitermelést is ellenőrizhessük és megakadá
lyozhassuk az indokolatlan erdőpusztitá'st, hoztuk 
ezeket a törvényjavaslatokat, amelyekben először is 
az erdészeti igazgatás egyszerűsítéséről akarunk 
gondoskodni. Gondoskodni akarunk az erdőhitelről, 
hogy az erdőbirtokos, ha pénzre van szüksége, ne 
legyen kénytelen mindjárt eladni erdejét, hanem 
kaphasson rá megfelelő hitelt. Az erre vonatkozó 
javaslattal is ide fogunk jönni. Ezenkívül a külön
böző erdei alapokat akarjuk egy helyre hozni, hogy 
a rendeltetésüknek minél jobban megfeleljenek. 
Jövünk azután a magyar Alföld befásitására irá
nyuló törvényjavaslatainkkal.

Mindezekkel a törvényjavaslatokkal azokat a 
célokat szolgáljuk, amelyeket előbb említettem. 
Ezeknek bevezetője nem lehet más, — ellentétben 
egyik képviselőtársamnak azzal az állításával, hogy 
előbb erdőket teremtsünk és azután közigazgatást, 
— mint az, hogy megteremtsük a feladatok el
végzésére szükséges közigazgatást. Azt hiszem, ne
künk van most is annyi erdőnk, amennyihez köz- 
igazgatásra szükség van, ha munkálatainkat jobban 
ki akarjuk terjeszteni. Ha az Alföldet fásitani akar
juk és erdeinket fenn akarjuk tartani, elsősorban 
azokat a szerveket kell megalapoznunk és műkö
désbe hoznunk, esetleg átalakítanunk . . .

Gaal Gaston : Szóval, személyzetszaporitás ! 
Szabó István (nagyatádi) földmi velésügyi mi- 

nister: . . .  amelyek ezeket a nagy célokat és 
nagy terveket megvalósítani hivatva vannak.

Gaal Gaston : Es azt mondják, hogy nincs 
személyzetszaporitás !

Szabó István (nagyatádi) földiíiivelésiigyi mi- 
nister: Nem értem, kérem, képviselőtársamat. 
Amikor kimutatjuk papiron és minden más mó
don, hogy személyzetszaporitás ennek folytán egy
általában nem történik : hogy lehet állandóan azt 
mondani, hogy személyzetszaporitásról van szó! 
Bocsánatot kérek, ilyen állítással nem tudok vitat
kozni. Igazán nagyon csodálkozom Gaal Gaston 
igen t. barátomnak több tekintetben elhangzott 
kifogásain. Hogy mennyire ment igen t. képviselő- 
társam kifogásaiban, arra nézve nagyon jellemző az 
a két kijelentése, amelyet méltóztatott tenni a 
tegnapelőtti ülésen, hogy ez a törvényjavaslat, me
lyet most tárgyalunk, amelyben sem büntető szánk-
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cióról, sem határkövekről szó nincsen, — arról 
csak másik törvényjavaslatban van szó, — . . .

Gaal Gaston : Mondtam, hogy a másik tör
vényjavaslatban van !

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi ml-, 
nister: . .. hogy ez a törvényjavaslat egy bor
zalmas törvényjavaslat és hogy az embernek az 
élete sincsen biztonságban, ha ebből a javaslatból 
törvény lesz.

Meskó Zoltán : Erdőben az ember nem is 
mindig biztos éjszaka ! (Zaj.)

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi- 
nister: En, aki a legnagyobb tisztelettel viseltetem 
igen t. képviselőtársam iránt, mégis kénytelen 
vagyok legalább is érinteni azt, hogy aki annyira 
ragadtatja magát ennek a törvényjavaslatnak az 
elítélésében, hogy ilyen állítást kockáztat meg, az 
azt hiszem, kicsit túl ment a határon abban az 
aggodalomban és félelemben, amely őt ennek a 
törvényjavaslatnak törvényerőre emelkedése miatt 
eltölti.

Propper Sándor: Úgy érzi, hogy erdőben 
vagyunk ! (Zaj. Elnök csenget.)

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi- 
nister: Bátor vagyok igen t. képviselőtársamnak 
egypár kifogására megjegyzést tenni. Azt mondja 
Gaal Gaston t. képviselőtársam, hogy közigazgatni 
csak azt lehet, ami van, ami nincs, azt nem lehet 
közigazgatni, beszélt azután tengerészeti közigaz
gatásról, amit ép igy felállíthatnánk.

Sándor P á l: Nem látja az erdőt !
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi- 

uister: Aki nem megy az erdőbe, az nem látja az 
erdőt. Biztos, hogy ebben a teremben nem méltóz- 
tatik erdőt látni. (Zaj.)

Elnök : Csendet kérek, képviselő urak ! (Hall
juk ! Halljuk !)

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi- 
níster: Azt mondja Gaal Gastont. képviselőtársam, 
hogy közigazgatni nem lehet, ami nincs, s azt 
mondja Sándor Pál t. képviselőtársam, hogy nem 
látjuk az erdőt!

Sándor P á l: Az a baj!
Propper Sándor: Csak érezzük!
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi- 

nister: Méltóztassék tudomásul venni, hogy
2,042.000 katasztralis hold erdőnk van csonka 
Magyarországon. Ezt tessék megnézni és akkor 
erdőt is méltóztatik látni. (Zaj. Halljuk ! Halljuk !)

Sándor P á l: Nem méltóztatik látni az erdőt! 
(Zaj.)

Elnök : Csendet kérek képviselő urak, minden 
oldalról! t

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi- 
nister: Azt hiszem, hogy akármilyen nyomorú
ságosán ossz esz őrit ott állam vagyunk is, ha erdeink- 
nek tényleg nagyobb részét elveszítettük is, de 
amikor még mindig két millió hold, sót két millió 
holdat meghaladó erdővel rendelkezünk, akkor 
nem lehet beszélni arról, hogy ezt az erdőt nem 
kell közigazgatni, hiszen ennek az erdőnek majd
nem fele állami kezelés alatt áll. Hiszen a régi

úrbéres, közbirtokossági erdők, az alapítványi 
erdők, hitbizományi erdők, állami erdők, mind 
állami kezelés alatt állanak és állami üzemterv 
szerint kezeltetnek. (Zaj. Elnök csenget.)

Ilyen erdők kezelésére, közigazgatására csak 
fenn kell tartani valamilyen szervet és nagyon cso
dálkozom Gaal Gaston képviselőtársamon, aki azt 
kérdezi, hogy mit akarunk közigazgatni. Ha nem is 
sok, de mégis van még mit közigazgatni Magyar- 
országon.

Sándor P á l; Az a baj, hogy közigazgatunk! 
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi- 

nister: Nem tudom, helyes-e a feljegyzésem, a nap
lót nem láttam, de azt is méjtóztatott mondani 
Gaal Gaston képviselőtársam, hogy semmi néven 
nevezendő erdészeti közigazgatásra ebben az ország
ban szükség nincs.

Hát t. Nemzetgyűlés , ki igazgassa az erdőket, 
ki telepítse az alföldi erdőket, ki fásitsa a kopá
rokat, ki őrködjék afölött, hogy az erdők ne pusz
tuljanak el és ki gondoskodjék az állam, az ország 
tűzifa, bányafa- és vasúti talpfa szükségletének az 
ellátásáról, ha nem az erdészeti közigazgatás ? 
Hiszen az az erdészeti közigazgatá s korántsem olyan 
nagy dolog, mint azt némelyek elképzelik.

Gaal Gaston: Búzatermelési közigazgatás 
van-e ? Nincs és mégis termelünk búzát !

Dénes István : De a búzát nem irtották ki az 
országból !

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi- 
nister: Igenis,minden gazdaságnak vanigazgatása, 
amelyiknek nincs, az nem is gazdaság. Minden 
nagyobb gazdaságban van igazgatás, sőt a kiseb- 
bekbenisés természetes, hogy az erdészet semlehet 
el igazgatás nélkül. At. képviselőtársam birtokának 
is van igazgatása az ön személyében vagy a meg
bízottja személyében, tehát az erdőknek is kell 
közigazgatás.

Gaal Gaston : Az államinak kell, az enyémet 
majd én igazgatom!

Dénes István : Azok szempontjából rossz ez, 
akik féltik a birtokaikat! (Zaj. Elnök csenget.)

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi- 
nister: Azt mondja t. képviselőtársam, hogy azt 
eddigi erdészeti apparátust, amely a megmaradt 
Magyarországon van, meghatványozzuk és meg- 
szaporitjuk azokkal az erdészeti, közigazgatási tiszt
viselőkkel, akik az elszakadt országrészeken voltak 
alkalmazva. Az előadó ur ebben a tekintetben már 
felvilágosítással szolgált, én újra csak annyit je
lenthetek ki, hogy a régi nagy Magyarország erdé
szeti karába tartozó erdészek közül a megszállott 
területen ottmaradt 391, akik nem jöttek haza, 
mert a ministeriumok közül épen az erdészet volt 
az első, amelyik felszólította a tisztviselőit az el
szakadt országrészeken, hogy a kis csonka Magyar- 
ország nem bírj a a tisztviselői kart eltartani, ha ide 
beözönlenek, akiknek megfelelő helyzete van, 
lehetőleg maradjon a helyén és ne jöjjön Magyar- 
országba. Tehát nem áll az az álláspont, hogy mi 
azért szaporitanók az erdészeti státust, hogy épen 
csak a beözönlő tisztviselőket helyezzük el.
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Azt is állította t. képviselőtársam, hogy a 
megmaradt erdőknek csak a fele tartozik állami 
felügyelet alá, a többihez az államnak semmi 
köze. T. képviselőtársam ebben is nagyon tévedni 
méltóztatott.-

Gaal Gaston : Benne van az indokolásban !
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi- 

nlster: Amire Dénes képviselőtársam is rámuta
tott, itt van épen a régi törvény, az 1879. évi 
X X X I. te. 35. §-a, amely azt mondja (olvassa): 
»Minden erdőbirtokos köteles megengedni, hogy a 
királyi erdőfelügyelő vagy annak helyettese erde
jét bármikor bejárja, hogy magának az erdők 
állapotáról meggyőződést szerezzen.«

Gaal Gaston : De hogy milyen birtokon, azt 
is megmondja a törvény !

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi- 
nister: Minden birtokon.

Gaal Gaston : Nem áll, csak azokon, amelyek
ről a törvény szól!

Dénes István : A törvény nem tesz kivételt. 
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi- 

nister: A felügyeleti j oga mindig megvolt az állam
nak. és ha nem lett volna meg, én iparkodnám be
hozni ezt a felügyeletet, mert erre a felügyeletre 
szükség van.

Dénes István : Ez az ! Ez a fontos !
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi- 

nister: Mondhatom azt, hogy amikor azelőtt 
körülbelül 40 évvel az állami erdészet átvette a 
közbirtokossági erdőket kezelés alá, a legnagyobb 
elkeseredést szülte a közbirtokosságok között az, 
hogy az állam rátette kezét a közbirtokosságok 
erdőjére.

Az állami erdészet minden közbirtokossági 
erdőre, minden községben — ez különösen a 
Dunántúlon van igy, az Alföldön sajnos nincs — 
üzemtervet állított föl negyvenesztendős vágási 
rendszerrel, úgyhogy minden év után a kivágott 
erdőterületet erdősíteni kellett. Mindenesetre zak
latással járt ez arra a birtokosságra nézve, — 
hiszen ezer és ezer számban vannak a Dunántúlon 
birtokossági erdők — mert erdejéből a fát nem 
adhatta el, csak abban a számban, ahogy az erdé
szet megengedte és neki azt újra be kellett ültetni. 
Azután az erdészet szabta meg, hogy melyik terü
leten milyen fanemeket ültessen a közbirtokos
ság. Ezért sok panasz volt, a legeltetést akadá
lyozták, különösen természetesen a fiatal cseme
téknél, hogy a legeltetés tönkre ne tegye a- fiatal 
csemetéket ; ez igen sok panaszra adott okot s 
azzal hozakodtak elő, hogy a kormányzat meg
engedi a magántulajdonba való belenyúlást. Ne
kem is van magántulajdonom, ha két hold is az 
az erdő, mint annak, akinek kétezer hold erdeje 
van. És mi lett az eredmény ? Ma, amikor végig
érünk már ezeken a turnusokon, ma, amikor a 
fának ilyen óriási ára van, ma minden közbirto
kosságnak van szép, fiatal erdeje, amit soha el 
nem ért volna anélkül, ha az állam be nem avat
kozik. És talán láthattuk, hogy Magyarországon 
az erdők pusztítása nagyobb birtokoknál mit

okozott. Láthattuk igen sok esetben. És vannak 
középbirtokok is, ahol, ha az erdővel nem rendel
kezhettek volna olyan szabadon, mint ahogyan 
rendelkeztek, ma is megvolna a birtok, nemcsak 
az erdő. De miután a pillanatnyi szükséglet azt 
kívánta, azonnal egész erdőterületeket vittek le
tárolás alá, elpusztult az erdők egy része. S akkor 
még egész potom áron mentek el azok az erdők, 
amelyek, ha megvolnának, egy óriási vagyont 
képeznének. Hiszen a törvényt nem azért hozzuk, 
hogy azt mindenkin végre kell hajtani, hanem csak 
azon, aki a törvény ellenére cselekszik.

Én ismerek nagybirtokost a saját községemben 
is, akinek hozhatok én akármilyen erdészeti tör
vényt, azt nem fogja érinteni, mert sokkal többet 
erdősített ezelőtt is és erdősit ma is, mint bármiféle 
törvény megköveteli tőle, hogy erdősítsen. Termé
szetes, hogy semmiféle szükség nincs állami be
avatkozásra ott, ahol maga a birtokos elhatározza, 
hogy az ő erdőjét kezeli, talpraállítja, megtartja és 
fejleszti. Ezek a törvények, amelyek itt vannak és 
amelyek ezután következnek, arra valók, hogy 
egyes birtokosok éfdeiket, — nem minden terület
ről van szó, csak azokról, amelyek kizárólag erdő
talajnak vagy eddig is erdőnek minősíttettek, —  
minden nehézség nélkül ne akkor tarolják le és 
olyan mértékben egyszerre, mint ahogy ők esetleg 
ezt megtették a múltban.

T. Nemzetgyűlés ! Ez a törvény nem arra való, 
hogy megakadályozza a birtokost az ő vagyonának 
kezelésében, igazán nem arra való és nem szolgál
hatja azt a célt, amelyet igen t. Gaal Gaston t. 
képviselőtársam tulajdonit neki, hogy itt azok az 
erdészek fognak dirigálni annak a birtokosnak, 
hogy mi történjék. Ez a törvény azt sem mondja, 
hogy a magánemberekre az erdészet szabja meg az 
üzemtervet, ez a törvény nem veszi oda a nagy- 
birtokost, ahova a közbirtokosságot már negyven 
évvel ezelőtt beszorította, ez a törvény még csak 
annyit mond, hogy felügyelet alá helyezi az erdő
ket, amely felügyelet alatt ezelőtt is állottak volna 
a törvény szerint, de miután egy-egy felügyelőre 
egy millió katasztrális hold esett, meg 7—800.000 
hold felügyeleti erdő, természetesen azt a felügyele
tet gyakorolni nem lehetett. Mi egyszerűsítjük úgy 
a dolgot, hogy ugyanazzal a személyzettel kisebb 
területen gyakoroljuk a felügyeletet, hogy valósá
gos felügyelet legyen és ne csak a papíron legyen 
meg.

T. képviselőtársam annyi kifogást emelt az ő 
nagyszabású beszédében a törvény ellen, hogy ha 
valamennyi részre ki akarnék terjeszkedni, talán 
nagyon hosszú lenne, de lehet, hogy a részletkérdé
seknél úgyis rá kell arra térnem, mert én nem 
akarok most minden kérdésre válaszolni, de ki
jelenthetem, hogy igazán nem lehet mondani azt, 
amit a t. képviselőtársam mondott, hogy ez por
hintés.

Gaal Gaston : A személyzetszaporitást értem ! 
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi- 

nister: Semmiképen se porhintés.
Dénes István : Szociális törvényalkotás ! Na-
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gyón helyes! (Egy hang jobbfelól:  Agyon
támogatja a ministert! Derültség.)

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi- 
nister: Ha a részletkérdésekre rátérünk, ott is 
megmagyarázom. Például t. képviselőtársam a 
14. § ellen is azért emelt kifogást, mert e szerint 
az erdészeti tisztviselőket kötelesek vagyunk át
venni és azoknak ellátását biztosítani, szóval, ő 
tiltakozik az átvétel ellen. Pedig az átvétel nem 
azokra vonatkozik, akik esetleg a megszállt terüle
teken maradtak, hanem vannak olyan esetek, 
amelyeket a képviselő ur nem vett figyelembe. 
Ilyen eset az, ha például valamely város átadja az 
erdejét.az államnak kezelés alá, amint azt évekkel 
ezelőtt Szeged vagy legutóbb Debrecen megtette. 
Újabban esetleg a Károlyi-birtokról is lehet szó. 
Mindezeken a helyeken alkalmazott erdészek, ké
pesített vagy nem képesített erdészek vannak és 
ezekre történik itt hivatkozás, hogy őket kötelesek 
vagyunk-e és milyen módon átvenni, vagy pedig 
bizonyos joga van-e az erdészetnek az illetőknek át 
nem vevésére is. Azt hiszem, hogy igen t. képviselő- 
társam a legtöbb esetre vonatkozólag félremagya
rázta ennek a törvénynek intencióit és arra az éles 
beállításra, amelyet méltóztatott előadni, ez a 
törvényjavaslat igazán nem alkalmas.

Igen röviden akarok még egy megjegyzést 
tenni. T. képviselőtársamnak azt méltóztatott 
mondani, hogy a törvény tervezői csak azért 
alkották meg ezt a törvényjavaslatot, hogy ma
guknak állást csináljanak. Nagyon sajnálom, 
hogy Gaal Gaston t. képviselőtársam ezt a ki
jelentést megtette. Azok, akik ezt a törvényja
vaslatot alkották, idős, kiérdemesült tisztviselők, 
akiknek állásra már szükségük nincs, akik egy 
vagy két év múlva nyugalomba mennek, és 
akiknek megvan az állásuk, tehát uj állás szer
vezésére szükségük nincs. Roppant sajnálom, hogy 
ez a kijelentés elhangzott, mert ha Gaal Gaston 
t. barátom amikor ideáll a nemzetgyűlés elé 
vagy bárhová és beszédet tart a mezőgazdaság, 
az erdészet vagy bármiféle gazdaság érdekében, 
teljes joggal vindikálja és vindikálhatja is ma
gának azt, hogy őt senki meg ne gyanúsíthassa 
azzal, hogy a saját érdekeit védelmezi (Helyes
lés.) és nem a meggyőződését képviseli, akkor, 
bocsánatot kérek, azt az erdészeti kart sem le
het is meggyanúsítani, amely munkájának telje
sítésében  ̂és pedig dolgos munkájában megöre
gedett. Én látom az ő munkájukat és hivatkoz- 
hatom rá.

Ha Gaal Gaston t. képviselőtársam meg
nézte volna azt a kimutatást, amelyet épen most 
csináltak az erdészeti vagyondézsma leadása 
tekintetében, nem tett volna ilyen kijelentést, 
mert azon ,a kimutatáson hetekig dolgoztak éjjel
nappal, hogy a pénzügyministei' urnák rendel
kezésére bocsáthassák. Ha a t. képviselőtársam 
ezt megnézné, talán nem mondaná azt, hogy az 
erdészetben nem dolgoznak. Azokról az idős 
tisztviselőkről, akik egész életet töltöttek el 
ennek szolgálatában, akik szeretik az erdőt, mert
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abban nőttek fel, akik az erdő védelmére hiva
tottak meggyőződésből, hazafiságból és közérdek
ből, azokról az erdészeti tisztviselőkről nem 
szabad azt mondani, hogy saját maguknak akar
nak állást szerezni. (Taps jobbfelöl.)

Ezeket voltam bátor még megjegyezni. 
Farkas Tibor t. képviselőtársam ugyanilyen 
értelmű kijelentést tett, tehát őhozzá is adresz- 
szálom ezeket a szavakat.

Az általános vitát nem kívánom hosszabbra 
nyújtani. A  részletes vitánál úgyis lesz még 
alkalmam és módom bizonyos dolgokra kitérni. 
Most csak kötelességemnek tartom kijelenteni, 
hogy meggyőződtem arról, hogy ezekre a törvé
nyekre Magyarországon szükség van, hogy ezek 
a törvényjavaslatok létszámszaporitást nem céloz
nak, a pénzügyminister ur sem járult volna 
hozzá a többkiadások fedezéséhez

Úgy látom, hogy ezeknek a törvényjavas
latoknak megvalósítása és végrehajtása a mai 
csonka Magyarországon sokkal szükségesebb, 
mint régen volt, azért hoztam ide ezeket a törvény- 
javaslatokat. Azzal szemben, amit t. képviselő- 
társam mondott, hogy itt talán a kormányzópárt 
kebelében is aláírásokat gyűjtenek arra, hogy a 
törvényjavaslatot vegyük le a napirendről, . . .

Meskó Zo ltán : Régen is divatban volt s 
amikor én még a párt tagja voltam. (Derültség 
jobbfelöl.)

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: . . . kénytelen vagyok kijelenteni, hogy 
semmiféle napirendről levételhez hozzá nem 
járulhatok, a törvényjavaslathoz tárcámat kötöm 
és kérem annak elfogadását. (Általános helyeslés 
és taps jobbfelöl.)

Elnök : Az előadó urat illeti a szó!
Az előadó ur szólni nem kíván. A  házsza

bályok 213. §-a alapján Gaal Gaston képviselő 
urat megilleti a zárszó joga.

Gaal Gaston: Mélyen t. Nemzetgyűlés! Az 
előttem elhangzott ellenvéleményekből és fel
szólalásokból Dénes István t. képviselő ur fel
szólalására s annak bizonyos részére nem kí
vánok reflektálni, mert sem tanári, sem orvosi 
hajlamaim nincsenek. Azt a mélyreható mező- 
gazdasági tudást és azt a briliáns törvényisme
retet, amit előttünk megcsillogtatott, a magam 
részéről kritika tárgyává tenni nem kívánom, 
mert abból sem ennek a törvényjavaslatnak sem 
az országnak semmi haszna nem volna. Tisztán 
és kizárólag a mélyen t. képviselő urnák két 
tényállítására kívánok kitérni, amennyiben azt 
mondta, hogyha Gaal Gaston képviselő ur is
merné az erdőtörvényt és elolvasta volna azt a 
bizonyos 35. §-t, akkor tudná, hogy az erdé
szeti személyzetnek illetve Magyarország erdé
szeti tiszti karának ma is abszolút felügyeleti 
joga van Magyarország minden erdeje felett.

A  t. képviselő urat megnyugtathatom abban 
a tekintetben, hogy én nem úgy szoktam el
olvasni a törvényeket, mint ahogy ő annak itt 
már néhányszor tanúbizonyságát adta, hogy
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homlokegyenest az ellenkezőről érvelt, mint ami 
abban a bizonyos szakaszban volt, amely ellen 
vagy mellett felszólalt; én a törvényeket prag
matikus szerves összefüggésben szoktam tanul
mányozni, nem egy-egy paragrafust megnézni, 
hogy abban mi van, és aki igy jár el, — és ez 
szól részben a mélyen t. minister ur érvelésé
nek is, mert a 35. §-ra velem szemben a minis
ter ur is hivatkozott — aki az erdőtörvényt 
ismeri, világosan és biztosan megállapíthatja, 
és az eddigi gyakorlat is amellett bizonyít,. . .

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
m inister: A  gyakorlat semmi!

Gaal Gaston: . . .h o g y  a . 35. § kizárólag 
azoknak az erdőknek felügyeletére vonatkozik, 
amely erdőkről az erdőtörvény 1. és 2. §-a in
tézkedik.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister : Nem igy van!

Gaal Gaston: Mélyen t. minister ur, tessék 
elolvasni az I. §-t, amely világosan megmondja,...

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: Minden erdőbirtokosról beszél!

Gaal Gaston: ... azt mondja, hogy (olvassa): 
»az erdők használatát és kezelését a mások 
jogainak épentartása mellett csak a jelen tör
vényben meghatározott intézkedések korlátozzák*. 
Mit jelent ez ? Azt, hogy csak az a korlát van, 
ami ebben a törvényben le van fektetve és az 
erdészetnek felügyeleti joga csak azokra az 
erdőkre terjed ki, amelyek a korlátozásban ben- 
foglal tatnak. (Helyeslés bal felöl.)

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: Használatát!

Gaal Gaston : Semmi néven nevezendő magán
birtokos, sem nagybirtokos, sem középbirtokos, 
vagy kisbirtokos erdejének kezelésébe semmiféle 
állami erdész a 35. § alapján bele nem szól
hatott ellenőrzés vagy akármilyen más címen. 
Ez meg fog változni a jövőben, ha a most 
tárgyalt javaslatból törvény lesz.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: Meg is kell változnia!

Gaal Gaston: Ennek a törvényjavaslatnak 
értelmében, amelyet a minister ur benyújtott, 
az állami erdészeti kar ezentúl minden mező- 
gazdasági objektumba, minden korlát nélkül 
akkor mehet be, amikor neki tetszik. És itt 
nincs birtokhatár. Én nem a nagybirtokot 
féltem, nem vagyok nagybirtokos, még a közép
birtokot sem védhetem, mert 'erdőm nincs, 
dacára annak, hogy középbirtokos vagyok; csak 
kisebb fásításaim vannak, olyan akácosok, hegy
oldalak, amelyek másra nem valók; tehát nem 
magamról beszélek, de nem is vagyok hajlandó 
osztályérdeket védelmezni, még a kisbirtokos
osztály érdekét sem, ha az mint osztály érdek 
jelentkezik, mert semmiféle jogtalan, igazság
talan érdeket csak azért, mert az esetleg nép
szerű, és mert az mandátumot hozhat a Magyar- 
országi Munkáspárt részéről.

222 A  n em zetgyű lés 105. ülése 1923.

Dénes István : Lásd az »Uj Somogy« vezér
cikket ! Jól betanulta a leckét! 1

Gaal Gaston: Nekem minden vezércikkemet 
rámolvashátja a képviselő ur; sem bolondgom
bát, sem nem igazat egyben sem fog találni, 
(Derültség.) és minden egyes cikkemért, amelyet, 
életemben Írtam és irok, állom a felelősséget 
halálomig úgy politikai, mint gazdasági vonat
kozásai tekintetében. Engem nem lát a képvi
selő ur semmiféle mandátumért sehol sem ki
lincselni, könyörögni.

Dénes István : Nem is mondtam!
Gaal Gaston: És még a saját népem ked

véért sem fogok soha hizelegni és az igazság 
ellen tenni és beszélni csak azért, hogy meg
válasszanak. Ha megválasztanak, idejövök és 
megteszem a kötelességemet, ha pedig nem vá
lasztanak meg, otthon maradok és sokkal nyu- 
godtabban élek, mint itt, ahol ilyen vitákat kell 
hogy folytassak.

Dénes István: Hát ki mondta ezt?!
Gaal Gaston: A  t. képviselő ur még egy 

állítást kockáztatott meg, amely jellemzi a kép
viselő urnák igazán meglepő —  nem is tudom 
hirtelen megtalálni a megfelelő, jellemző kifeje
zést — képzettségét, jártasságát a törvényekben. 
Valóságos filippikát tartott itt a közigazgatási 
bizottság erdészeti albizottsága ellen, általában 
a közigazgatási bizottság ellen, amely végtére is 
egy törvényes intézmény, amelynek lehetnek 
hibái, mint mindennek a világon, de minden
esetre kell hogy valami jó tulajdonsága is legyen, 
mert hiszen a minister ur most is fentartja ezt 
az intézményt és a közigazgatási bizottság erdé
szeti albizottsága mindazon hatáskörben, amely
ben eddig működött, ezután is működni fog a 
fennálló törvények értelmében

A  t. képviselő urnák tehát ezt a bizottságot, 
amelyet oly borzasztóan perhorreszkálni, elimi- 
nálnia ezzel a törvényjavaslattal nem sikerül. 
De mást is mondott, azt, hogy a közigazgatási 
bizottság ezen albizottságát azért kell eltörölni 
a föld színéről, mert benne ülnek a megyei nagy- 
birtokosok, továbbá ezek ügyvédjei, gazdatisztjei, 
szóval benne ül egy egész nagy társaság, amely 
ott aztán a közérdeket elsikkasztja; ez volt 
kvázi a szavainak értelme.

Hát, t. képviselő ur, annak, aki olyan nagy 
törvénytudós, doktor és ügyvéd, ismernie kell a 
törvényt, hogy a közigazgatási bizottság erdé
szeti albizottsága 3 választott tagból áll.

Dénes István: Nem is mondtam, hogy töb
ből áll!

Gaal Gaston: De felsorolta... (Zaj.
Dénes István : Bocsánatot kérek . . . (Zaj.) 

Három exponens a nagybirtokosoknak. (Zaj.)
Elnök : Csendet kérek, képviselő urak!
Gaal Gaston: Előbb engem a képviselő ur 

ugyancsak alaposan kioktatott és ősz fejemet 
nagyon megmosdatta . . .

Dénes István : Meg is érdemli néha!
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Gaal Gaston : . . .  hogy azoktól az elvektől, 
amelyeket odafenn az elnöki székben hirdettem, 
mennyire eltérek a gyakorlatban, mikor a kép
viselő ur bölcsességeit hallgatom. Hát higyje 
el mélyen tisztelt képviselő ur, hogy földöntúli 
türelem kellene ahhoz, hogy a képviselő urat a 
házszabályok teljes ̂ tiszteiétbentartása mellett 
végig lehessen hallgatni (Igaz! Derültség jobb
felöl), hzonban elismerem mindennek dacára, 
hogy a képviselő urnák igaza volt akkor, ami
kor ezt a szemrehányást tette, bár a képviselő 
urnák, mint gyakorlati embernek tudni kellr 
hogy a pap akkor, amikor a szószéken erköl
csöt prédikál, kötelességet teljesít és nem min
dég bizonyos, hogy az a pap akkor, amikor 
nincs a szószéken és nem hivatalos funkciót 
teljesit, nem egyszerű, gyarló, véges lény maga 
is, aki szintén tele van hibával.

Dénes István : Ez nem helyes dolog! Ne 
legyen pap az ilyen! Erkölcstelen álláspont!

Héjj Im re: De most nem pap!
Dénes István : De az volt! Elnök volt!
Gaal Gaston: Kérem méltóztassék ezt a 

hibámat elnézni és betudni annak, amit már az 
előbb is mondtam, hogy a képviselő urat nem 
mindig lehet a házszabályok tiszteletbentartásá- 
val türelemmel végig hallgatni...

Dénes István : Elhiszem! Osztozom nézeté
ben ! (Derültség.)

Gaal Gaston: . . .  a Nemzeti Munkáspárt 
minél több ilyen méltó képviselőjének kell itt 
megjelenni, hogy a megfelelő hang és szakérte
lem vonuljon be a/parlamentbe. (Derültség. 
Mozgás.)

Áttérek most a minister ur egynéhány 
megjegyzésére, . . .

Dénes István : Na most! (Derültség.)
Gaal Gaston: . . . azt méltóztatott a t. mi

nister ur mondani, hogy ez ami a javaslatban 
terveztetik csak egyszerű átszervezés, ez a jelen
legi Magyarországra nézve személyzetszapori- 
tást egyáltalában nem jelent, itt egyetlenegy uj 
személy beállításáról sincs szó, csak az a sze
mélyzet marad, amely eddig is volt.

Ugyanezeket elolvastuk az indokolásból is 
és az indokolásnak ezen állítására voltam én 
akikor is kénytelen azt mondani, — és nem 
tehetek róla, ma sem tudok mást mondani, — 
hogy azok előtt, akik számolni tudnak, ez nem 
egyéb, mint zsonglőrködés, porhintés. Mert ha 
a minister ur nekem itt ígéretet tesz és a tör
vényjavaslatba belevesszük, hogy a csonka • 
Magyarország területén lévő erdőhivatalokon és 
erdőszemélyzeteken kivül egy hivatallal sem fog 
többet az uj javaslat alapján felállítani és alkal
mazni, csak azokat csoportosítják át, amelyek 
és akik már eddig is itt voltak, akkor én a 
minister ur kijelentésében megnyugszom, bele
vesszük azt a törvényjavaslatba és én semmiféle 
személyzetszaporitásról nem beszélek.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: Most nincs!

'A nem zetgyűlés 105. ülése 1923.

Gaal Gaston: De ettől óvakodik az igen t. 
minister ur és a javaslat is, annyira óvakodik, 
hogy bár jogunk volna ismerni és tudni, hogy 
e törvényjavaslat alapján hány tisztviselő kerül 
majd az erdészeti igazgatás uj keretébe, egyetlen 
szóval nem nyugtat meg bennünket sem javaslat, 
sem indokolás, sem ministeri kijelentés abban a 
tekintetben, hogy hány állás rendszeresítéséről 
van szó.

A  mélyen t. minister urnák azt méltóz
tatott mondani, hogy az nem személyzetszapori- 
tás, ha én a Nagymagyarország erdészeti tiszti
karának felét, sőt több mint felét beosztom, 
szervesitem, örök időkre beörökitem 14 vár
megyébe.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: Annál több meghalt és nyugdíjba 
ment, mint amennyit átvettünk!

Gaal Gaston : Az előadó ur maga elismerte, 
hogy legalább 350 lesz a személyzet száma. 
350 a múlthoz képest óriási személyzetszapori- 
tást jelent, mert hiszen a múltban ugyanazon a 
területen legfeljebb 80— 100 erdészünk volt. 
Ezt tagadni ugyanolyan beszéd, mintha én azt 
mondanám, hogy 10.000 holdam volt, — nem 
volt, de mondjuk, hogy volfrj — és eladtam abból 
9200 holdat, maradt 800 hold, vagyis 8°/o, — 
mint ahogy az állami kezelés alatt levő erdőkből 
sem maradt meg több csonka Magyarországon, 
mint 8°/o, — és akkor én a régi tisztviselőket 
és az összes régi alkalmazottakat átviszem erre 
a 800 holdra.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: A  személyzetnek egyharmada sincs! 
Hogyan lehet ilyet mondani?

Gaal Gaston: Hát ha csak a harmadát is 
átviszem a 800 holdra, mondhatom akkor váj
jon, hogy nem szaporítottam a 800 holdra a 
személyzetet? Bocsánatot kérek, ha igy véde
kezünk, ez már a rabulisztikának egy fajtája, 
mert ha a minister ur azt mondaná, hogy 
igenis, szükség van a személyzet szaporítására 
ezért vagy amazért, és a törvényjavaslatban 
meg tudja indokolni, hogy hány emberrel való 
szaporításra van szükség, akkor is óva inteném 
ugyan a jelenlegi Magyarországon a szükség
telen személyzetszaporitástól, hiszen ez az ország 
a tönkrejutás, a csőd előtt áll, de akkor leg
alább elismerném, hogy ez nyílt, őszinte beszéd; 
azonban az érvelésnek arról a fajtájáról, hogy 
itt személyzetszaporitás nincs és marad minden 
úgy, ahogyan volt, — igazán nem tudok egye
bet mit mondani: mint hogy józan ésszel ezt 
elhitetni senkivel sem lehet.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: Nem veszünk fel újat! 'Hogy itt az 
élete lenne veszélyeztetve, azt sem lehetne Gaal 
Gastonnal elhitetni!

Dénes István: Mi van a józan ésszel ?
Gaal Gaston: Az mindenesetre nagyon üdvös 

lesz, ha a képviselő ur azt valahol megkeresi! 
(Derültség jobb felöl. Mozgás.) *

évi 'március hő 1-én, csütörtökön.  223
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224 A nemzetgyűlés 105. ülésé<L923. évi március hó 1-én, csütörtökön.

Dénes István (a jobboldal félé): Hiszen 
maguknak mondta! Mit kacagnak?

Gaal Gaston: Lehet, hogy a képviselő ur 
a túlsóoldalon fogja megtalálni, csak keresse!

Dénes István: Nem tapsolnak ennek? Bor
zasztóan szellemes.

Gaal Gaston : Azt mondotta a mélyen 
t. minister ur a velem szemben való érvelésé
ben, hogy nem szabad megengedni az erdők 
kipusztitását. Hát, bocsánatot kérek, mélyen 
t. minister ur, egy szóval sem mondtam, hogy 
helyes, ha az erdők kipusztulnak.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: Akkor talán felügyelni is kell!

Gaal Gaston : Bocsánatot kérek, a 'fel
ügyelet ellen sincs kifogásom annak bizonyos 
mértékig, . . .

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: Hát mi ellen van?

Gaal Gaston : . . . .  az ellen, hogy olyan 
mértékben gyakoroltassák, mint amilyen mér
tékben ez a javaslat kiszolgáltat mindenkit az 
erdészeti felügyeletnek . . .

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: Vagy legyen  ̂ vagy ne legyen!

Gaal Gaston . . . kis-, közép- és nagybirto
kost, szóval mindenkit, aki birtokos.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: Nem ide, nem ebbe a törvényjavas
latba tartozik!

Gaal Gaston: Én a t. minister urat meg
hallgattam nyugodtan, végig, és tudom, hogy a 
minister ur kényes arra, hogy amikor beszél, ne 
zavarják; méltóztassék tehát megengedni, hogy 
elmondhassam a magam tiszteletteljes és szerény 
véleményét a Ház előtt. Végtére ezért küldtek 
engem ide, s nem azért, hogy egymással szó
csatázzunk.

Én tehát csak azt akarom kijelenteni, hogy 
eszem ágában sincs semmi néven nevezendő erdő- 
pusztitást pártfogolni, még akkor sem, ha ez 
hatósági oldalról történik, s amikor a minister 
ur itt kvázi szemrehányást tett bizonyos erdő
tulajdonos-kategóriáknak azért, hogy ki hagyták 
pusztítani erdejüket, akkor ezt a szemrehányást 
méltóztassék saját erdészeti karának legfőbb in
tézőjéhez intézni, aki ellen nálam Írásban van
nak meg azok a panaszok, amelyek szerint az ő 
kormánybiztossága alatt százholdszámra vágtak 
ki olyan erdőket, amelyeket az üzemterv szerint 
kivágni nem lett volna szabad, amennyiben 
30—35 éves fiatal tölgyeseket irtottak ki azért, 
hogy nagy, gazdag, befolyásos bányavállalatok 
olcsóbban jussanak bányafához, mint ha azt cseh
szlovák területről hozatták volna be.

Nem bizonyos tehát, hogy az erdőpusztitás 
terén nekünk védelmet fog nyújtani ennek a 
felemelt létszámú erdészeti apparátusnak a be
állítása, mert épen arról az oldalról történtek 
nézetem szerint a legelitélendőbb intézkedések a 
legutóbbi évek alatt, amely oldalról joggal vár

hattuk volna a meglévő erdőállománynak tör
vényben szabályozott megvédelmezését.

Mélyen t. minister ur, azt méltóztatott még 
mondani, hogy elsősorban erdészeket kell terem
teni, akik ezeket a feladatokat, amelyek majd 
bekövetkeznek, elvégezzék.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: Közigazgatást, nem erdészetet!

Gaal Gaston: Méltóztassanak megengedni, 
hogy a minister ur ellenvetéseinek mindegyikére 
megtegyem a magam tiszteletteljes szerény meg
jegyzését. Azt méltóztatott tehát mondani, hogy 
elsősorban erdészeket kell teremteni. Azt mél
tóztatott továbbá mondani, — amint ezt már 
t. barátom is kifejtette —  hogy ezzel semmiféle 
személyzetszaporitás nem lesz, hanem csak azok 
maradnak, akik eddig is voltak.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: Most nincs személyzetszaporitás!

Gaal Gaston: Méltóztassék türelemmel lenni, 
mélyen t. minister ur, ne tessék folyton félbe
szakítani. Hiszen annyira szelíd vagyok, annyira 
nem bántok senkit. . . (Élénk derültség jobb
felöl.)

Mayer János: Dénes a megmondhatója!
(Derültség.)

Gaal Gaston: Megérdemelte a képviselő ur, 
amit kapott. A  képviselő ur legyen egész nyu
godt abban a tekintetben, hogy én soha érde
mén felül senkinek sem adok, de amit valaki 
megérdemel, azt egész biztosan megkapja. (D e
rültség.)

Dénes István : Ön is megkapta!
Gaal Gaston: Halálosan találva érzem ma

gamat! (Zaj. Elnök csenget.)
Hiszen megvolt itt az az erdészeti kar, és 

annak a karnak tagjai öt év óta, mióta kiker
gették Magyarország meghódított részéről az 
erdészeti kar egy részét, vagy az önként átjött, 
itt vannak Magyarországon, s azt hiszem, vala
hova csak be vannak osztva. Mit csináltak ezek 
öt év alatt ? Csináltak holmi erdősítési terveket ?

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi* 
nister: Bizony csináltak!

Gaal Gaston: Csináltak vájjon egy faisko
lát? Nem régen kaptam a minister úrtól egy 
levelet. T. i. saját községem kért a földmivelés- 
ügy ministeriumtól néhány száz darab gyü
mölcsfa-vadcsemetét, azért, hogy a tanító a 
gyermekeket oltásra taníthassa. Azt a választ 
kaptam erre a mélyen t. minister úrtól — 
mindenesetre köszönöm a figyelmet —  hogy 
»miután a faiskolánkban ilyen vadcsemete ren
delkezésre nem áll, sajnálom, de a község ké
relmét nem teljesíthetem*.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: Ez a gyümölcsfatenyésztési osztályhoz 
tartozik és nem az erdészethez!

Gaal Gaston: Ez a személyzet tehát meg
volt, s eddig is csinálhatott volna sok mindent. 
Ha igaz volna az, hogy a jövendő erdősítések 
majd ... (Zaj.)
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Drozdy Győző: A  gyümölcsfa a kertészet
hez tartozik!

Elnök (csenget) : Csendet kérek!
Gaal Gaston: ... attól függnek, hogy ez a 

személyzet meg lesz-e, vagy nem, akkor már 
eddig is — öt év óta —  produkálhatott volna 
óriási dolgokat. De ha csak ennyit fognak 
produkálni, mint amennyit a legutóbbi öt év 
alatt, akkor bocsánatot kérek mélyen t. minis- 
ter ur, mégis csak nekem lesz igazam, amikor 
azt mondom, hogy nem a közigazgatás csinálja 
az erdőt, hanem a fejlett erdőgazdaság fog — 
majd ha lesz — igényelni erdészeti köz- 
igazgatást.

Az az okoskodás, hogy a közigazgatás csi
nálja az erdőt, olyanforma, mintha az »egykét« 
azzal akarnám leküzdeni, hogy szaporítom a 
bába-állományt. (Derültség.) Az egyke meg
lesz, akármennyi bábát alkalmazok. Egész más 
utón lehet és kell ellensúlyozni. (Zaj.)

Méltóztassék olyan gazdasági politikát foly
tatni, amely az erdőtulajdonost, vagy a mező
gazdát ösztönzi a gazdasági termelésre'! Akkor 
lesz itt fejlett mezőgazdaság, lesz itt fejlett 
állattenyésztés, lesz itt fejlett erdőgazdaság, 
mert minden gazdának van annyi esze, hogy 
azt termeli, ami kifizeti magát. De mig az 
állam olyan közgazdasági politikát folytat, 
amely megakadályozza a termelést," legfeljebb 
elkedvenetleniti a termelőt, amely zaklatással és 
örökös kunirozással jár, addig többtermelés 
sohasem lesz.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésiigyi 
minister : Nekem mondja ?

Gaal Gaston: Azt mondotta a minister ur, 
hogy én azt a kijelentést tettem, hogy ha ebből 
a javaslatból törvény lesz, akkor az életbizton
ság is megszűnik Magyarországon. Igaz, mond
tam, hogy ez a törvényjavaslat a tulajdonjog 
terén olyan helyzetet teremt, hogy: »man wird 
seines Lebens nicht sicher.« Ez egy német 
közmondás, amely annyit jelent tréfásan és 
átvitt értelemben, hogy senki sem érezheti semmi 
tekintetben biztonságban magát, amint hogy 
mélyen t. minister ur én állítom is és fentar- 
tom . . . (Folytonos zaj.)

Elnök (csenget)'. Csendet kérek.
Gaal Gaston: . . . hogy amennyiben ebből 

a javaslatból törvény lesz, Magyarország gazda
közönsége olyan zaklatásoknak lehet — hang
súlyozom, hogy lehet — kitéve, a legkisebbtől 
kezdve a legnagyobb gazdáig, kivétel nélkül 
mindenki, amilyen zaklatásokat én a mezőgaz
daság, de az állam békéje érdekében levőnek sem 
tekinthetek semmi körülmények között, s amilyen 
zaklatások ezen az ügyön, az erdészet előbbre- 
vitelén egy hajszálnyit sem tudnak segíteni.

Azt méltóztatott mondani, mélyen t. mi
nister ur, hogy most is kétmillió hold erdőnk 
van, amely erdőkezelésre és erdészeti közigaz
gatásra szorul, tehát kell erdészeti személyzet. 
Ez a kétmillió hold erdőterület tehát, amig
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nagy Magyarország megvolt, semmi erdőkeze
lés alatt nem állott?

Szabó István (nagyatádi) földmivelésiigyi 
minister: K i mondja ezt ?

Gaal Gaston: A  minister ur mondta sző 
szerint.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésiigyi 
m inister: Nem azt mondtam!

Gaal Gaston: Azt mondotta a minister ur, 
hogy most is van kétmillió hold erdő, amely 
kezelésre és közigazgatásra szorul, s ebből több 
mint egymillió hold állami kezelés alatt van, 
amelyet állami erdészekkel kell kezelni, a másik 
egymilliót pedig jó dolog lesz ide szintén be
vonni.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésiigyi 
minister: Felügyelni!

Gaal Gaston: Azt kérdezem, hogy eddig 
nem kezelte ezeket az erdőket senki?

Szabó István (nagyatádi) földmivelésiigyi 
minister : Hogy lehet ezt kérdezni!

Gaal Gaston: Ha kezelte valaki, akkor miért 
szükséges most háromszorannyi személyzettel 
kezeltetni, mint eddig?

Szabó István (nagyatádi) földmivelésiigyi 
minister: Azért, mert a harmadrészével kezel
tük eddig.

Gaal Gaston: Ám tehát mégis csak lesz 
személyzetszaporitás! Jó ezt leszögezni.

Dénes István: Azért, hogy jobban tudják 
kezelni. (Zaj. Elnök csenget.)

Gaal Gaston : Azután azt méltóztatott mon
dani, mélyen t. minister ur —  és itt megint a 
törvényre vagyok kénytelen hivatkozni, amelyet, 
merem állítani, ismerek legalább olyan jól, mint 
akár a mélyen t. minister ur, akár nagytudo- 
mányu Dénes István t. képviselőtársam (Derült
ség) — és igen helyesen méltóztatott hivatkozni 
arra, hogy milyen nagyszerű eredményeket ért 
el ez az erdészeti kezelés és megkötöttség az 
osztatlan,, közös tulajdont képező közbirtokossá
goknál. En nagyon jól tudom, hogy igenis ért 
el eredményeket. Azt is tudom azonban, hogy 
mennyi keserűség, mennyi szekatúra és vexatura 
is keletkezett mindezekből a dolgokból, amelyek 
azonban végeredményben — igaza van a mélyen 
t. minister urnák —  jól sültek el.

A  mellett az osztatlan kezelési rendszer mel
let, ahol mindenki akkor ment be az erdőbe és 
annyi fát vágott ki, amikor és amennyi neki 
jól esett, holott nem volt megállapítva, hogy hol 
van az erdő része, és természetesen mindenki a 
legjobbnak esett neki, és ahol gazdátlan volt az 
a jószág, amely közös tulajdon volt, igenis rendet 
kellett teremteni és az ilyen osztatlan közös 
tulajdont mindenesetre állami felügyelet alá 
kellett venni, de az erdőtörvény itt is csak 
alternative intézkedett, mert ha azok a közbirto
kosságok hajlandók voltak saját maguk vizsgázott 
erdészt tartani, akkor az erdejüket az 1879. évi 
X X X I . te. alapján nem vehették állami kezelésbe, 
csak abban az esetben, ha vizsgázott erdészt
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nem tartanak, akkor veszik állami kezelésbe az 
erdőt.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésiigyi 
minister: Akkor is felügyelet alatt marad!

Gaal Gaston: Azonban egyről meg méltóz- 
tatik feledkezni, t. minister ur, hogy ennek az 
erdőtörvénynek van egy szakasza, amely ki
mondja, hogy ha az osztatlan közös tulajdont 
képező erdő felosztatik a társtulajdonos kis
birtokosok között, ha mindenkinek kiadják a 
maga egy, vagy két holdját természetben, ak
kor a kiosztás pillanatában megszűnik az állami 
ellenőrzés, mert akkor azok az erdők magán- 
tulajdonná válnak, amelyek fölött többé semmi
féle állami erdészeti hivatal nem rendelkezik, 
hanem csak maga az illető birtokos, aki aztán 
erdejét kizárólag a saját szükségletei szerint 
kezeli. Ezt csak azért hoztam fel, hogy méltóz- 
t'assék látni, hogy a régi törvény nem az egyes 
tulajdonosokat akarta megkötni és nem csupán 
csak a kisbirtokost, hanem azokban a jogviszo
nyokban akart rendet teremteni, amelyek akkor 
álltak elő, ha á közös birtoklás folytán vala
melyik tulajdonos úgy használhatta ki, hogy az 
a többi kárával járhatott.

Még azt méltóztatott a minister urnák 
mondania, hogy semmiféle állami beavatkozás 
nem lesz ott, ahol az erdőt jól kezelik, vagyis, 
hogy ez a törvény nem terjeszti ki ezekre az 
1879. évi X X X I . te. joghatályát.

Szabó István (nagyatádi): földmivelésiigyi 
minister: Nem hivatkoztam törvénycikkre.

Gaal Gaston: A minister urnák ebből a 
kijelentéséből konstatálom, — bocsánatot kérek, 
semmi sértő szándék nincsen benne —  csak 
megállapítom, hogy a mélyen t. minister ur 
maga sincs tisztában vele, hogy mi is van hát 
a javaslatban.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésiigyi 
minister: Nem neveztem meg a törvénycikket! 
Én általánosságban beszéltem! Ne tessék eny- 
nyire kiforgatni a dolgokat!

Gaal Gaston: Mert ha a mélyen t. minis
ter ur tudja, hogy mi van a törvényjavasla
tában . . .

Szabó István (nagyatádi) földmivelésiigyi 
minister : Persze, hogy tudom !

Gaal Gaston: . . . akkor tudnia kell azt is, 
hogy abban a pillanatban, amikor ez a törvény- 
javaslat törvénnyé válik, az összes erdőbirtoko
sok a legkisebbtől a legnagyobbig, mert hiszen 
sem értékhatár, sem birtokhatár nincsen ki
kötve, sőt minden földbirtok . . .

Szabó István (nagyatádi) földmivelésiigyi 
minister: A  régi törvények érvényben maradnak!

Gaal Gaston: ... ellenőrzés alá vehető ebből 
a szempontból, illetőleg minden olyan terület, 
amely erdőnek nevezhető, vagy az erdő fogalma 
alá vonható, igy a kopárok és természeti emlé
kek is, bárkinek tulajdonában legyenek is, kis
gazdáéban vagy nagygazdáéban, ugyanebbe a

kategóriába esnek, mint az 1879. évi X X X I . 
törvénycikkben az fel van sorakoztatva.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésiigyi 
minister: Ebben a javaslatban erről nincsen szó.

Gaal Gaston: De igenis benne van, mert 
megszűnik a saját rendelkezési joga a tulajdo
nosnak a maga erdeje és fásítása fölött a leg
kisebbektől kezdve fel a legnagyobb gazdáig. 
Ettől félek én, mélyen t. minister ur, és amikor 
a másik, az erdősítésről szóló törvény ezrével 
statuálja majd a különböző kihágásokat...

Szabó István (nagyatádi) földmivelésiigyi 
m inister: Nem ebben a törvényben van!

Gaal Gaston: De ezek fogják végrehajtani!
Szabó István (nagyatádi) földmivelésiigyi 

minister: De nem ide tartozik!
Gaal Gaston: Arról beszélek, hogy ezek 

fogják végrehajtani, mélyen t. minister u r! 
Amikor az a helyzet, hogy én kiszolgáltatom 
Magyarország minden erdőtulajdonosának tulaj
donjogát akár kisbirtokos, akár nem, mindazon 
megszorító intézkedéseknek, amelyekről a régi 
erdőtörvény intézkedik, akkor azt hiszem, jogos 
£fz aggodalmam, ha azt kívánom *a törvény- 
hozástól, hogy tessék legalább egy bizonyos 
birtokhatárt megállapítani.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésiigyi 
minister: Ennél a javaslatnál nem lehet;
a másiknál szívesen!

Gaal Gaston: íme, kérem, ezek a törvény- 
javaslatok olyanok, hogy a minister ur is kény
telen, hogy érvelhessen, átnyúlni a másik javas
lathoz, mert hiszen a dolgok összefüggenek. Én 
is kénytelen vagyok tehát a minister urnák fe
lelve a másik javaslatról is beszélni. Ha a 
minister ur azt hozza fel, hogy ez a másik 
javaslatba tartozik, akkor én kénytelen vagyok 
erre válaszolni, mert hiszen azért vagyunk itt 
egymással szemben, hogy iparkodjunk meg
győzni egymást álláspontunk helyességéről, vagy 
helytelenségéről. (Mozgás.) Ami végül azt 
illeti, mélyen t. minister ur, hogy meggyanusi- 
tás az, amit én állítottam, erre csak az a fele
letem, hogy a szavakra már nem emlékszem, 
de úgy ahogy a minister ur mondta, hogy sze
rintem, akik ezt a törvényjavaslatot csinálták, 
csak azért csinálták, hogy maguknak csinálják, 
bár szószerint nem emlékszem szavaimra, igy 
én ezt semmiesetre sem értettem. -Hanem 
más az, amit én mondtam. (Zaj jobbfelöl.) 
Legyen türelmes, kedves minister ur, (Derült
ség. Felkiáltások a baloldalon: Vezéred volt!
Tegnap még dicsérted!) amit én mondtam, az 
annyit jelent, hogy minden bürokráciának haj
landósága van a maga hatalmát a lehetőségig 
fokozni, mindenre a világon rányomni.

Meskó Zoltán : ügy van!
Gaal Gaston: Nem a ministerről, hanem a 

bürokráciáról van szó! És ez a hajlam Magyar- 
országon minden bürokrácia között talán épen 
az erdészeti karban fejlődött ki a legjobban. 
Állítom a t. minister urnák, én, aki a föld-
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miveléBÜgyi ministerium viszonyaival legalább 
olyan régen ismerős vagyok, mint a mélyen t. 
minister ur, hogy magában a ministeriumban 
már régóta szemet szúrt és általános elkedvet- 
lenedés oka volt a többi osztályok részéről az, 
hogy az erdészeti főosztály még a bürokratikus 
szubordinációnak sem akarja magát alávetni, 
hanem úgy gerálja magát a ministeriumban, 
mint egy mellérendelt hatalmasság, amelynek 
a többi osztályhoz semmi köze.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: Nem tudom, kitől vette. (Felkiáltások 
a középen: Ez túlzás!)

Gaal Gaston : Kebelbelileg igy áll a helyzet. 
(Zaj jobbfelöl.) Tudom én azt, mélyen t. minister 
ur, jól, hogy bizonyos dolgokat nem lehet per- 
rendszerüen bizonyítani, de azért állítom nyíltan 
itt a nemzetgyűlés színe előtt, s ha nem mél- 
tóztatik hinni, tessék a ministeriumbelieket négy- 
szemközt erre vonatkozólag megkérdezni, meg 
fogják mondani, hogy 20 év óta panaszolt baja 
az a földmivelésügyi ministerium egyéb tiszt
viselőinek, hogy minden bürokráciáknak ez a 
törekvése az erdészeti bürokráciában hatványozott 
mértékben van meg.

Amit mondtam, azzal csak azt akartam 
kifejezni, hogy ez a bürokrácia öncélnak tekinti 
magát, és csak azért, hogy meglévő hatalmát 
továbbra is fentarthassa, hogy státusát megerő
síthesse s hogy magának létezési bázist és léte
zéséhez jogcímet teremtsen, áll elő olyan tör
vényjavaslatokkal, amelyeket ebben az országban 
tulajdonképen senki nem kér és senki nem kí
ván, talán az egy »mezőgazdasági munkáspár
tot* kivéve, (Derültség és mozgás jobbfelöl és a 
középen.) amelynek indítékait én most itt nem 
akarom érinteni.

Dénes István: Igenis kívánjuk és követel
jük. A  föld munkásság szalmával él. (Zaj. E l
nök csenqet.)

Gaal Gaston: Ezek után méltóztassanak 
megengedni, hogy röviden még egyszer reasszu- 
máljam azokat a kifogásokat, amelyeket a tör
vényjavaslattal szemben emeltem. (Mozgás.)

Mélyen t. Nemzetgyűlés! Újólag is kije
lenthetem, hogy a javaslat legnagyobb hibájá
nak azt tartom, hogy abszolút labilis a fogal
mak meghatározásaiban.

Amikor a törvényjavaslat 2. §-a úgy szól, 
hogy »az ország területén levő összes erdők, 
kopárok és természeti emlékek« a 7. és 9. §-a 
pedig ehhez még azt is hozzáteszi, hogy »egyéb 
területek« felügyeletét és kormányzását rábízza 
az erdészeti hivatalokra, akkor bocsánatot kérek, 
engem méltán foghat el aggodalom, hogy ilyen 
abszolút meg nem határozott, abszolúte meg 
sem határozható alapokon, ilyen labilis jogi 
megállapítás szerint adjunk hatalmat bármely 
testület kezébe, hogy ő mindezek — szóval 
Magyarország egész területe fölött, mert hiszen 
az alá minden bevonható — abszolúte rendel
kezési, felügyeleti, bejárási, földkóstolási stb.

egyéb jogokat nyerhessen. Szükségesnek és kí
vánatosnak tartom, hogy ezek a határozatlan 
fogalmak megfelelő, olyan precíz szövegezéssel 
helyettesittessenek, hogy mindenki tisztában le
hessen azzal, mely területek azok, amelybe az 
erdészetnek joga lesz beleszólni, és melyek azok, 
amelyek állami kezelésbe veendők, melyek, ahol 
csak egyszerű felügyeleti jog gyakorolható, 
melyek, ahol az állami kezelésbe-vételnek összes 
konzekvenciái, üzemterv, gazdasági terv, stb. 
levonandók, és melyek ezzel szemben azok a 
területek, amelyeket a tulajdonos saját belátása 
szerint használhat ezen túl is, még ha azok 
beerdősittetnek is.

Állítottam és nem kaptam cáfolatot, mélyen 
t. Nemzetgyűlés, hogy ennek a törvényjavaslat
nak, ha törvénnyé válik, rendkívül súlyos pénz
ügyi megterheltetés lesz a következménye. Mél- 
tóztatnak tudni —  Dénes István t. képviselő- 
társam bizonyosan tudja, mert ő a törvényt 
olyan nagyon jól ismeri —  hogy az 1898: X IX . 
te. 19. §-a kimondja azt, hogy mindazon erdő
területek terhére, amelyek állami kezelésbe vé
tetnek, vagy állami felügyelet alá tartoznak, 
erdökezelósi járulékok állapíttatnak meg, melye
ket 5 évről 5 évre a földmivelésügyi minister 
állapit meg általányozva, az egyes vármegyékben 
pedig az átalányt a közigazgatási bizottság 
erdőügyi alosztálya veti ki az egyesekre akként, 
hogy egy birtokos sem fizethet többet, legfeljebb 
háromszor annyit, mint a másik.

Ha ezentúl állami felügyelet, állami kezelés 
alá fog kerülni Magyarország minden fával 
beültetett, erdőnek nevezhető területe, továbbá 
kopár területe, a természeti emlékek és egyéb 
területek is, ez azt jelenti, hogy a földmivelésügyi 
minister ur ezzel a törvénnyel jogot kap arra, 
hogy ezekre a területekre erdőkezelési járulék 
címén előttünk ismeretlen összegeket vethessen 
ki. Hogy ez nem olyan csekélység, t. minister 
ur és t. Nemzetgyűlés, erre nézve bátor vagyok 
a magam esetére hivatkozni, akinek a Balaton 
partján van egy kopár dombom, amely tán 
évszázadokon keresztül kopáran feküdt; fiatal 
koromban kezdtem fásitani és Istennek hála, 
ma igen szép fenyves van rajta; én ennek a 
kopár dombnak fásításához egy ízben vesztemre 
az államtól kértem csemetét; volt olyan esz
tendő, amelyben elültettem rajta 2— 300 000 
fenyőcsemetét, mely annakidején nekem ezren
ként 2 koronába került, tehát olyan potom 
pénzbe, hogy nem is érdemes róla beszélni, de 
mivel az állam ingyen adta ezeket a csemeté
ket, s valamelyik erdész arra figyelmeztetett, 
hogy miért hozatom én ezeket a csemetéket 
pénzért Stájerországból, inkább folyamodjam 
meg a földmivelésügyi ministeriumnál, amely
nek milliószámra vannak ingyen csemetéi, én 
beadtam a folyamodványomat, megkaptam eze
ket az ingyen csemetéket és elültettem őket.

Később, ha nem csalódom, Mezőssy Béla 
akkori földmivelésügyi minister ur azt mondta
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nekem, hogy folyamodjam meg azt, hogy állami 
kezelés alá vegyék ezt a dombot, legalább szak
értői felügyelet és kezelés alá kerül. Én meg
folyamodtam és a vége az lett, hogy kimond
ták, hogy ez véderdő, csináltak a költségemre 
üzemtervet, gyönyörű mappát, a határok meg
jelölésével, úgyhogy ez a cirka 16 katasztrális 
holdterület véderdővé lett, pedig nincs is annyi 
beültetve, csupán a dombnak oldalai. Ilyen
formán én a pár száz korona értékű csemetéért, 
amelyet az államtól ingyen kaptam, cserébe 
állami közigazgatást kaptam.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: Kérted!

Gaal Gaston: Most azt tesz rajta az erdész, 
amit akar, én nem vághatok ki ebből az erdő
ből, amit én ültettem, amellyel azelőtt senki sem 
törődött, egyetlen darabot sem —  csak üzem
terv szerint. A  békeidőben fizettem ezért a terü
letért cirka 12 korona erdőkezelési járulékot, de 
hogy mit fogok fizetni most, amikor a pénzügy- 
minister ur tegnap kijelentette, hogy ezentúl az 
állami bevételek szempontjából nagyban és egész
ben az aranyvaluta után fog igazodni, azt nem 
tudom; de ha a minister ur aranyvaluta szerint 
fogja az erdőkezelési járulékot megállapítani, s 
mivel nagyobb lesz az erdészeti személyzet is, 
ez szinte kézenfekvő, én évente ezreket fogok 
fizetni erdőkezelési járulék címén, amitől én, t. 
minister ur, meg kívánom óvni nemcsak magamat, 
hanem összes gazdatársaimat, nemcsak a nagy- 
és középbirtokosokat, hanem a kisbirtokosokat 
is. Ez a törvényjavaslat ugyanis nem csakis a 
nagy- és középbirtokosoknak szól, hanem minden 
erdőtulajdonosnak.

Szabó, István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: Én is azt,akartam.

Gaal Gaston: És itt van az a momentum, 
ahol a minister urat félrevezették, ahol a minis
ter ur azt hiszi, hogy nem a saját felenyájáról 
intézkedik, hanem talán osztályszempontból bí
rálja el a kérdést.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: Nem áll!

Gaal Gaston: Én nem osztályszempontból, 
hanem agrárszempontból nézem a dolgot és 
agrárszempontból tartom azt, hogy minden ál
lami beavatkozás, amelyet nem önként kérek, 
amely nekem nem segitség, hanem amelyet kény
szer alakjában nyomnak rám, csak akadálya és 
gátolója a termelésnek és a háborús gazdálkodás 
tapasztalatai után megállapithatólag: darázs
fészke minden önkény és korrupciónak.

Méltóztassanak megbocsátani, de tekintettel 
arra, hogy a tanácskozásra szánt idő már le
járt, nagyon kérem, méltóztassék megengedni, 
t. elnök ur és t. Nemzetgyűlés, hogy még egy 
negyedóráig beszélhessek. (Helyeslés.)

Kifogásoltam jurisdictionális szempontból 
azt, hogy egy műszaki személyzet itélkezhessék 
egy olyan ügyben, amelyben ő tulajdonképen az 
egyik fél. Az erdészeti kar, szerintem, semmi

egyéb, mint műszaki személyzet, ép úgy, mint 
a gazdasági akadémiát végzett más állami hiva
talnokok, vagy a sokkal magasabb klasszist kép
viselő kultúrmérnöki kar, amelynek egyetemi 
képzése van, tehát azzal az akadémiai képzéssel 
szemben, amelyben akár az erdészek és a gazda
tisztek részesülnek, kétségtelenül jobban speciali
zált s magasabb klaszist képvisel.

A  kultúrmérnökök óriási gazdasági érde
keket kezelnek és látnak el, hiszen az összes 
vizlecsapolások, élővizeink szabályozása, útépíté
seink stb. a kultúrmérnökök műszaki felügyelete 
alá vannak helyezve, s noha itt is ezer és ezer 
szállal vannak érintve a magánérdekek, ennek 
dacára még soha, egyetlen törvényhozási intéz
kedésnek nem jutott eszébe a kultúrmérnöki 
hivatalt »hatósággá« tenni. Az első ilyen intéz
kedést az erdészeti karra akarják most meg
tenni. Amikor tehát én mint magánfél, akár 
mint kisgazda, akár mint nagybirtokos, szem
ben állok egy műszaki közeggel, akkor a köz
tünk lévő vitát ő dönti el, mert hiszen hatóság 
lesz, ha a javaslatból törvény lesz. Én a juris- 
dictionalis felfogásnak ezt a lehetetlen irányú 
fejlődését nemcsak helyesnek el nem ismerem, 
de ennek törvénybeiktatásához semmi körül
mények között hozzájárulni nem tudok. Az 
egyetlen megnyugvás minden jurisdictiónál az, 
hogy ne lehessen a maga ügyében bíró senki. 
Már pedig ebben az esetben a biró a maga 
ügyében fog bíráskodni. Ha valamilyen ügyben 
a kultúrmérnökkel támad kontroverziám, akkor 
ezt nem a kultúrmérnök dönti el, hanem ket
tőnk meghallgatáséval vízjogi ügyekben az al
ispán, más ügyedben esetleg más hatóság.

Én tehát, igen t. minister ur, helyesnek, 
jónak, célravezetőnek nem tarthatom azt, hogy 
műszaki közegeket hatósági jogkörrel ruházzunk 
fel és magánjogi kontroverziáknál —  amikor 
pláne ő az egyik fél — itélőbirói funkcióval 
lássunk el.

Megemlítettem, hogy az ezzel szorosan össze
függő fellebbezési jogkört is szabályozni kíván
nám, de másképen, mint ahogy a törvényjavaslat 
teszi. Tessék énmiattam bármilyen más meg
nyugtató fórumot találni, amely mint abszolút 
érdektelen hivatott lesz elintézni a kontrover- 
ziákat a felek között, én ebben megnyugszom; 
abba azonban nem nyugodhatom bele, hogy az 
én ügyemben, amelyben félként áll velem szem
ben az erdőfelügyelő, első fokon ő maga az erdő
felügyelő, második fokon az erdőigazgató és 
harmadik fokon ennek fellebbvalója, a föld
mivelésügyi ministerium I. A. osztálya ítélkezzék. 
Azt nekem hiába mondja a minister ur, hogy 
»majd a minister«. A  minister minden csiricsáré 
dologgal nem foglalkozhat.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: Ha csiricsáré, neked sem érdemes!

Gaal Gaston: A  ministernek referálnak és 
ő egyszerűen azt irja alá, amit eléje terjesztenek, 
ha külön fel nem hívják valamire a figyelmét.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



229rA nemzetgyűlés 105. ülése 1923. évi március hó 1-én, csütörtökön.

Egyet ne felejtsen el a minister ur. Én szivemből 
kívánom, —  s azt hiszem, ezt tettekkel is be
bizonyítottam — hogy a minister ur abban a 
székben még sokáig megmaradjon, mert az 
ország szempontjából sok egyéb okból szükséges
nek tartom; de különben is feltétlenül bizalom
mal viseltetem a minister ur iránt mostani 
pozíciójában is.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a minis
ter ur hibákat nem csinálhat, hogy én köteles 
vagyok azokat a hibákat elfogadni, csak azért, 
mert ő csinálta. Én megmondom a minister ur
nák becsületes nyíltsággal, férfiasán, szemtől- 
szembe, hogy milyen hibákba viszik bele, nem 
dolgozom a háta mögött. Ismétlem, én azt kí
vánom, hogy minél tovább legyen a ministeri 
székben, de hol van megírva az, hogy egy-két- 
három év múlva nem fog-e más ülni ott abban 
a székben, más mentalitással, mint a minister 
ur. Én bizonyos vagyok abban, hogy azok a 
visszaélések, amelyek e törvényjavaslat alapján 
kisgazdák ellen foganatosithatók, addig nem tör
ténnek meg, amig a minister ur ott ül, de nem 
tudom, hogy majd ha egy más mentalitású mi
nister kerül abba a székbe, e törvény alapján 
nem-e fogják épen azt az osztályt sújtani, ame
lyet most a minister ur hála Istennek sikerrel 
védelmez. Ezért helytelen az a fajta felfogása 
a politikai jogok gyakorlásának, ha nem azt 
nézem, mi a jog, hanem azt, hogy kinek mérem ? 
Mindig az abszolút jogot és igazságot kell ke-, 
resni. Itt agrárérdekről van szó. Az egyéni tu
lajdon elvéről van szó.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: Abszolút igazság nincs a földön.

Gaal Gaston: Az pedig egyforma a kis
gazdára, középbirtokosra és nagygazdára is. A  
veszedelem egyformán sújthat mindenkit, és 
ha én abban bizakodom, hogy nem lehet baj, 
mert én itt vagyok, sohasem szabad elfelejteni, 
hogy itt bizony lehet baj, mert jöhet idő, ami
kor nem én leszek itt.

Meskó Zoltán : Majd jön a Mayer János. 
(Derültség)

Rupert Rezső: Ha csak Mayertől függ, 
biztos, hogy jön.

Gaal Gaston : Legyen szabad még a magam 
részéről kijelentenem, hogy a legteljesebb mér
tékben osztozom abban a minden tekintetben 
nyugodt, higgadt kritikában, amellyel a törvény- 
javaslatot mélyen t. barátom, Farkas Tibor 
képviselő ur illette, és amely oda konkludál, 
hogy ezt a törvényjavaslatot, amely a legmessze- 
menőleg nyúl bele a magánjogba, a legkisebb 
embertől a legnagyobbig, a földmivelésügyi 
bizottság nem illetékes egymaga elintézni. Á llí
tom és fentartom, hogy ez a javaslat még a 
földmivelésügyi ministerium jogi osztályától is 
elvonatott. Az elnöki osztály, az én tudomásom 
szerint nem látta, nem tehette meg észrevé
teleit.

Rupert Rezső: Érdekes!
Ér t e s í t ő .

Gaal Gaston : Annál inkább szükséges és kívá
natos, hogy, amikor egy ilyen törvényjavaslattal 
szemben ennyi j ogos aggodalom hozható fel, ameny- 
nyit én paragrafusokra hivatkozva kimutattam,. . .

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi
nister : Fantázia !

Gaal Gaston : . . .  akkor ez a törvényjavaslat 
elhamarkodottan ne legyen elintézhető. Nem 
vészit vele az ország, néni olyan sürgős, hogy ennek 
ma meg kell történnie; a minister ur az ország 
érdekében cselekszik, ha azt mondja, hogy nem zár
kózik el a törvényjavaslat hibáinak kiküszöbölése 
elől, nem zárkózik el az elől, hogy ez a törvény- 
javaslat átalakittassék úgy, hogy közmegnyug
vással válhassék tárvénnyé. Nem vészit vele senki, 
legfeljebb talán a mélyent. minister urnák —  hogy 
úgy fejezzem ki magamat, legkisebb sértő szándék 
nélkül — a hiúsága.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi
nister : Nem vagyok hiú !

Gaal Gaston : Ne azt méltóztassék mondani, 
hogy ezzel a javaslattal állok vagy megyek, akár 
rossz, akár jó. Nagyon kérem ezt a hibáját a minis
teri széknek hagyja a nadrágos emberekre.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi
nister : Hát énrajtam mi van ? ( Élénk derültség.)

Gaal Gaston: A csizmás emberek józansága, 
praktikus bölcs érzéke mást mond. Ha a föld józan 
parasztnépét neki akarják vinni a falnak, az nem 
megy neki, hanem okosan megkerüli.

Meskó Zoltán : Vagy átmássza ! (Derültség.)
Gaal Gaston : Azzal a ragaszkodással és tisz

telettel, amellyel személye iránt és politikája iránt 
is mindig viseltettem s amelyet mindig beigazoltam 
nem hízelgéssel és szavakkal, de tettekkel is, 
nagyon kérem a minister urat, hogy ezt a végzetes 
lépést ne tegye meg.

Egyezzen bele abba, — nincs benne semmi 
szégyen és kár az országra abból sémmisem hárul, 
ha ez a törvényjavaslat egy héttel később lesz 
törvény — egyezzen bele abba, hogy ez a törvény- 
javaslat a bizottság elé utasittassék, ott lesz mód
juk a jogászoknak és a pénzügyi szakembereknek 
megfelelően felülbírálni és mindazt, ami a javas
latban rossz, kiküszöbölni, és onnan majd hozhat 
ide a minister ur olyan törvényjavaslatot, amelyről 
nyugodtan elmondhatja, hogy ezt a törvényjavas
latot hajó, ha rossz, azzal a nyugodt lelkiismerettel 
hozza ide, mert alávetette mindazon tényezők meg
ítélésének, akik annak megítélésére hivatottak. 
(Helyesés a baloldalon.) Ezeknek előrebocsátása 
után, hangsúlyozva, hogy amiket mondtam, minden 
személyi él nélkül, tisztán az ügy iránti szeretetből 
mondtam, kérve kérem a minister urat, hogy egy 
ilyen higgadt, nyugodt, csak az ügy érdekét szol
gáló indítvány elől ne méltóztassék elzárkózni, 
hanem a javaslat kijavításának útját méltóztassék 
megnyitni azzal, hogy a két határozati javaslatot 
elfogadja. ( E„énh helyeslés és taps a szélsőbaloldalon.)

Elnök: A minister ur kíván szólani.
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi

nister : T. Nemzetgyűlés ! Az idő előrehaladottsá-
34
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gára való tekintettel nincs módomban válaszolni 
Gaal Gastont. barátomnak, de ki kell jelentenem, 
hogy azokat a kifogásokat, amelyeket Gaal Gaston 
t. képviselőtársam itt előadott, nagyon szívesen 
láttam volna a bizottságban. T. képviselőtársam
nak módjában lett volna a bizottságban . i .

Gaal Gaston : Nem vagyok tagja !
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi

nistől*: A földmivelési bizottságnak sem tagja?
Gaal Gaston: Egyetlen bizottságnak sefti 

vagyok tagja !
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi- 

nister : Akkor azt mondom, hogy minden képvise
lőnek joga van a bizottságban jelen lenni és javas
latait is előadni. (Zaj a bal- és a szélsöbaloldalon.)

Gaal Gaston : Nem tudtam, mikor ülésezett 
Nem hívtak meg.

Meskó Zoltán : Hívatlan vendég volna í 
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi

nistől* : Ez a törvényjavaslat letárgyaltatok a bi
zottságban és a nemzetgyűlés elé terjesztetett. 
Nagyon sajnálom, de nem vagyok abban a helyzet
ben, hogy ezt a javaslatot visszavonhassam. 
(Helyeslés a jobboldalon.)

Gaal Gaston: Személyes kérdésben kérek 
szót. Csak öt szót!

Elnök : Méltóztassék képviselő ur !
Gaal Gaston: Csak annyit vagyok köteles 

konstatálni mélyen t. Nemzetgyűlés, hogy én he
tekkel ezelőtt, amikor ezt a javaslatot először ke
zembe kaptam és elolvastam, a folyosón kérve- 
kértem a t. minister urat: Ezt a javaslatot ne vidd 
a Ház elé, tárgyaljuk meg még minél szélesebb Kör
ben, küszöböt;ük ki a hibáit. A minister ur akkor 
azt felelte nekem : Nem én akarom, a párt elfo
gadta.

Meskó Zoltán : A többség pedig gyűjt aláírá
sokat a folyosón a javaslat ellen. (Zaj.)

Szilágyi Lajos: Az ivek hol vannak ! Gömbös 
fiókjában vannak.

Elnök : Az idő előrehaladván, a vitát megsza
kítom és napirendi indítványt kívánok tenni. 
Javaslom, hogy a nemzetgyűlés legközelebbi ülését 
pénteken, március hó 2-án, d. e. 10 órakor tartsa a 
mai napirenddel. Méltóztatnak ehhez hozzá járulni 
(Igen !) Igen, tehát ilyen értelemben mondom ki a 
határozatot.

Áttér ünk az interpellációra Szólásra ' követ
kezik Meskó Zoltán képviselő ur.

Meskó Zoltán : T. Nemzetgyűlés ! Bár nagyon 
jól tudom hogy felmelegitve csak a töltött ká
poszta jó, mégis kénytelen vagyok interpellációmat 
felmelegiteni, megismételni, mert az igen t. föld
mivelésügyi minister, akihez január hó 24-én inter
pellációt intéztem, nem tartotta érdemesnek, hogy 
erre az interpellációra válaszoljon. (Halljuk! 
Halljuk ! a baloldalon.)

Nem kisebb dologról van. szó, mint a szőlős
gazdák panaszáról, hogy csak nagyon nehezen és 
uzsoraáron bírnak rézgálichoz jutni. Még a múlt 
nemzetgyűlésen szóvátettem ezt és kérve kértem 
az igen t. földmivelésügyi minister urat, hogy gon

doskodjék arról, hogy az állam maga gyártson réz- 
gálicot; hogyha ezt nem teheti meg, a gyárakban a 
megfelelő készletet legalább idejekorán olcsó pénzen'" 
foglalja le, hogy annakidején, amikor a szőlősgaz
dáknak erre a rézgálicra szükségük van, a szükséges 
mennyiséget olcsó áron megkaphassák. Akkor kap
tam is ígéretet, de azért ebből nem lett semmi. 
A második nemzetgyűlés legeslegelején ismét szóvá 
tettem ezt az ügyet, ismét kértem a földmivelés
ügyi minister urat, aki ki is jelentette, hogy majd 
gondoskodni fog erről. S mit látunk ? Azt látjuk, 
hogy ma a szőlősgazdák ismét nagyon nehezen 
és ismét csak uzsoraáron jutnak rézgálichoz, pedig 
úgy tudom, hogy ha az igen t. földmivelésügyi mi
nister ur gondolt volna csak egy kicsit a kisgaz
dákra, a szőlőbirtokosokra, akkor még november
ben intézkedhetett volna arról, hogy az állam meg
felelő rézgálicmennyiséget lefoglaljon a maga szá
mára és nem adtak volna engedélyt a kivitelre a 
gyáraknak.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi
nister : Ezt lehet mondani.

Meskó Zo ltán : Ezek a mennyiségek ma itt 
volnának, az árakat nem hajtották volna fel és nem 
kellene ma 400—450, sőt 500 koronát fizetni vidé
ken a rézgálicért.

Ez olyan fontos kérdés, hogy kénytelen voltam 
sürgős interpelláció formá jában ismét ide a Ház elé 
hozni, mert január 24-én már azzal indokoltam 
meg, hogy este háromnegyed tízkor mégis megtar
tom interpellációmat, hogy a kereskedőknél, kü'ö- 
nösen a láncosoknál — mint egyik képviselőtársam 
megjegyezte, ezeknél a rézgáliciánereknél — oly 
nagy rézgálicmennyiség van, amelyet le kell fog
lalni. Ez január 24-én volt s azóta több, mint egy 
hónap telt eh

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi
nister : Megszűnt a kivételes hatalom !

Meskó Zoltán : Ezt azért szívesen megszavaz
tuk volna !

Rupert Rezső: Az internálási kivételes hatal
mat szüntessék meg, ne a rézgálicra vonatkozó ki
vételes hatalmat!

Meskó Zoltán ; Ha arról van szó, hogy ezek 
a kereskedők, különösen az alkalmi kereskedők, 
akik bizonyos mennyiseget eldugtak, alkalmat 
kaptak arra, hogy még nagyobb mennyiséget el
dugjanak és megvárják, mig az árak felmennek. 
A legszomerubb azonban a dologban az, hogy 
interpellációmmal épen az ellenkezőjét értem el 
annak, amit akartam. Én arra számitottam, 
hogy a minister ur ide fog állani, hiszen a kisgazda
érdekek képviseletében ül a minist éri székben 
elsősorban.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi
nister : Néni kérdezem senkitől. (Zaj.)

Meskó Zoltán : Akár kérdezi, akár nem kér
dezi a minister ur, megállapítom. mert tudom, 
hogy azért ül ott. (Zaj jóbbfélöl.) Én meg voltam 
szentül győződve arról, hogy az igen t. földmive
lésügyi minister ur fel fog állani és azt mondja, 
hogy gondoskodni fogok vagy nem tudok gondos-
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kodni. Mert ha azt mondta volna, hogy nem tudok 
gondoskqdni vagy nem fogok gondoskodni, akkor 
is jobban jártak volna a szőlőkisbirtokosok, mert 
tudták volna legalább, hogy nem kapnak réz- 
gálicot. De itt egyes egységespárti képviselők a 
lapokban bizonyos egységespárti akcióról beszél
ték, olcsó rézgálicakcióról. (Egy hang jóbbfelől: 
Meg is van /  Olcsó • is !) Ha a képviselő urnák 
olcsó, akkor jó vagyoni helyzetben van. Sok sze
gény embernek igazán nagyon drága az a réz- 
gálic.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésiigyi mi- 
nister: Más is drága !

Meskó Zoltán : Interpellációmmal azt értem 
el, amit nem akartam. Most a szegény emberek, 
különösen a fél- és egyholdas kis törpebirtokosok 
arra számítanak, hogy jön majd az állami réz- 
gálieakció, jön az olcsó rézgálic. Százával kapom 
a leveleket interpellációm óta, hogy szerezzek 
nekik az olcsó rézgálicból, s most kisül, hogy 
nem áll egyáltalán az állami rézgálic rendelkezésére 
az országnak. Nem tudom, hogy a gyárak mennyit 
visznek ki, interpellációmban e tekintetben kér
dést intézek a minister úrhoz.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésiigyi mi
nister : Mondtam, hogy nem visznek ki semmit.

Meskó Zoltán : A múltban kivittek igenis 
száz és száz vagonnal.

Schandl Károly: Szó sincs ró la !
Meskó Zoltán : Ha megmondanám, hogy ki

től tudom, az államtitkár ur bizonyára nem ezt 
mondta volna nekem.

Én úgy tudom, hogy mikor más mezőgazda- 
sági cikkeket ebből az országból kivisznek, akkor 
bizonyos mennyiségeket, 20—30—40 százalékot 
és sokszor ötvenet természetben kell leadni. Ha 
megengedik a rézgálicgyáraknak a kivitelt. . .

Szabó István (nagyatádi) földmivelésiigyi mi
nister : Nem engedjük meg !

Meskó Zoltán : A Weisz Manfréd-féle réz- 
gálicot gyártó gyár azzal a feltétellel fogott a réz
gálic gyártásához, hogy az egész mennyiséget ki
viszi és megkapta ezt az engedélyt.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésiigyi mi
nister : Nem vitt ki, mióta én itt vagyok!

Meskó Zoltán : Azért intézek kérdést, hogy 
megtudjam, mert ha tudtam volna, nem kérdez
tem volna meg a minister urat.

VÍCZián István : Azért nem kell úgy haragudni.
Meskó Zoltán : Itt felmerül egy pár kérdés, 

egy pár kinos kérdés, pikáns kérdés. (Felkiáltások 
jobb felöl: Nana !) Én emlékszem, mikor vége volt 
a világháborúnak, állandóan jöttek a vagonok, 
állandóan jöttek százával, amelyek a falvaktól, 
templomoktól elrekvirált harangokat szállították 
fel Pestre, de szállították még a világháború végén 
is a falvaktól elvett rézeszközöket, amiket el- 
rekviráltak. Nem tudom, szükség volt-e itt ágyuk 
gyártására akkor, mert ágyukat azután nem gyár
tottak, nem lehetett, nem is volt szükség rá. Én 
úgy tudom, hogy ezeket a harangokat bizonyos 
gyárosok nagyon olcsón vették meg.

A nemzetgyűlés 105. illése 1923.

Schandl Károly: A mai viszonyok között 
olcsón.

Meskó Zoltán : Igazán nem tudom t. állam
titkár ur, hogy mennyiért vették meg, de biztos, 
hogy olcsón. Ezt bizonyítani tudom.

Schandl Káro ly : A mai viszonyok között ol
csón. (Egy hang jóbbfelől: Négy korona kilója !)

Meskó Zo ltán : Bocsánatot kérek, az el
rekvirált anyagok mindig olcsóbbak voltak, mint ha 
meg kellett volna venni, tudjuk valamennyien.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésiigyi mi
nister : Annak is én vagyok az oka ?

Meskó Zoltán : Nem azt mondom.
Erdélyi A ladár: Hát mondja meg, hogy 

hova le tt !
Meskó Zoltán : Én úgy tudom, hogy ezeknek 

a mennyiségeknek egy része a Weisz Manfréd- 
gyárba vándorolt. Az a gyár minden konjunktúrá
nak megkapta a maga gyümölcsét. Mikor mi a 
fronton kint voltunk s* mikor ezrével véreztek kint 
embereink, azt láttuk, hogy minden offenziva 
milliókat hozott neki, mert a municiógyártás nem 
volt állami kézben, hanem egy magánember kezé
ben volt.

Most rátérek a rézgálicrét. Szoros összefüggés
ben van az vele, mert azért kapta meg ezeket a 
rézmennyiségeket, rézharangokat, rézeszközöket, 
hogy muníciót gyártson belőle. Azután később, 
úgy tudom, egy nagy részéből rézgálicot gyártot
tak, s nekünk most méregdrágán kell a rézgálicot 
megfizetnünk.

Nánássy Andor: Aránylag olcsóbb, mint bé
kében !

Meskó Zoltán : Ha olcsó a képviselő urnák, 
bizonyos, hogy nagyon jó anyagi helyzetben van.

Én azoknak az embereknek érdekében, akik 
várják ezt az olcsó állami rézgálicakciót, kérdem 
a minister urat, feleljen egészen nyíltan és határo
zottan : lesz-e olcsó rézgálicakció, vagy nem ? 
Mondja meg, hogy nincs, és akkor a szegények 
összezsugorgatott pénzükön vásárolnak rézgálicot. _ 
Most várják hetek, hónapok óta, hogy mi történik. 
Én kértem a minister urat, személyesen elmentem 
hozzá, — ne mondja, hogy nem voltam loyalis, — • 
kértem, nyugtassa meg az ország szőlőbirtokosait, 
telefonáltam, a folyosón beszéltem vele, a lelki
ismeretem ebben a tekintetben teljesen nyugodt.

A következő interpellációt intézem az igen t. 
földmi veiét ügyi minister úrhoz (olvassa)  :

»1. Van-e tudomása a földmivelésügyi minister 
urnák arról, hogy az ország szőlőbirtokosai rézgálic- 
szükségleteiket a legtöbb esetben csak uzsoraáron 
bírják beszerezni ?

2. Igaz-e az az általánosan elterjedt hir, hogy
egyes gyárak, igy többek között a Weisz Manfréd- 
féle csepeli gyár is, gyártanak ugyan rézgálicot, 
még pedig nagyobb .mennyiségben, azonban a ter
melt mennyiség legnagyobb részét külföldre szállí
tották, vagy fogják szállítani ? *

3. Hajlandó-e ezen, az ország bortermelését 
alapjában veszélyeztető anomálián sürgősen és

évi március hó 1.-én, csütörtökön. 231
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radikálisan a következő intézkedések utján se
gíteni :

a) a gyárak, kereskedők, alkalmi kereskedők 
és közvetítőknél elfekvő rézgálicmennyiség azonnal 
bejelentendő és zár alá veendő.

b) a már kiadott kiviteli engedélyek azonnal 
bevonandók.

c) a rézgálic irányára az Árvizsgáló Bizottság 
által azonnal megállapítandó,

4, Hajlandó-e az országból kiszállított réz- 
gálicmennyiségről kimutatást a Ház elé terjesz
teni, amely kimutatásból világosan kitűnik, hogy 
ki, hova és mennyit szállított ?«

T. Nemzetgyűlés ! Ezzel tartoztam azoknak a 
derék szőlőkisbirtokosoknak, akik abban bíznak, 
hogy épen az igen t. minister, akit nagyrabecsülnek, 
ül a ministeri székben és segít rajtuk. Ezeknek az 
embereknek a kiábrándulása annál nagyobb lesz, 
mert saját fajtájuk ül a ministeri székben és még
sem kapják meg azt, amit reméltek. (Felkiáltások 
jobbfdől: Bu ! Derültség.)

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi- 
nister: A t. képviselő ur úgy terjesztette elő az 
interpellációt, mintha az a rézgálic, vagy az a pénz, 
amely a megvásárlásához szükséges, az én zse
bemben volna.

Meskó Zoltán : November óta már be lehetett 
volna szerezni.

Elnök : A képviselő ur elmondta interpellá
cióját, méltóztassék most a választ meghallgatni.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi- 
nister : A t. képviselő ur nagyon jól tudja, hogy a 
földmivelésügyi ministerium csak úgy vásárolhat 
rézgálicot, ha a’ pénzügyministerium a pénzt ki
utalja, mert a földmivelésügyi ministeriumnak 
semmiféle ilyen bevétele vagy alapja nincs.

Strausz István : Elég hiba az !
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi- 

nister : Bégen nem igy volt, de most igy van !
Strausz István : A nemzetgyűlés ad hitelt, 

tessék vele egyénileg rendelkezni. Nincs itt pénz- 
‘ ügyi diktatúra !

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi- 
mister : Azt kérdezi a t. képviselőtársam, hogy 
van-e tudomásom ( olvassa) »arról, hogy az ország 
szőlőbirtokosai rézgálicszükségleteiket a legtöbb 
esetben csak uzsoraáron bírják beszerezni ?«

Hallottam ilyen dolgokat, hogy drága a réz
gálic.

(Olvassa) : »Igaz-e az általánosan elterjedt hir, 
hogy egyes gyárak, igy többek között a Weisz 
Manfréd-féle csepeli gyár is, gyártanak ugyan réz
gálicot, még pedig nagyobb mennyiségben, azonban 
a termelt mennyiség legnagyobb részét külföldre 
szállították vagy fogják szállítani ?«

Kijelenthetem t. Nemzetgyűlés és t. interpel
láló képviselőtársam, hogy mjóta én itt ebben a 
ministeri székben ülök, rézgálicot nem vittek ki 
engedéllyel, hacsak ki nem lopták az országból. 
(Egy hang balfelöl: Az is megesik!) Kivitel ma 
sincs és addig, amig a belföldi szükséglet teljesen

fedezve nem lesz, szó se lehet rézgálickivitelről, mert 
ahhoz hozzá nem járulhatok.

Gaal Gaston : Eldugott rézgálic sincs ?
Meskó Zoltán : Van !
Gaal Gaston : Azt kell előhozni.
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi- 

nister ( olvassa) : »Hajlandó-e ezen, az ország borter
melését alapjában veszélyeztető anomálián sürgő
sen és radikálisan a következő intézkedések utján 
segíteni:

a) A gyárak, kereskedők, alkalmi kereskedők 
és közvetítőknél elfekvő rézgálicmennyiség azonnal 
bejelentendő és zár alá veendő.«

Amint már közbeszólás alakjában mondtam, 
a kivételes hatalom megszűnt.

Gaal Gaston : A kiviteli illetéket akkor ny 
alapon szedi a kormány ?

Meskó Zoltán : A siberek szabadon garáz
dálkodhatnak.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi- 
nister : Méltóztassék megfogni őket!

Meskó Zoltán : Kézgálic-siberek !
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi- 

nister: Amint a múltban történt, hogy kénytelen 
voltam az összes rézgálicmennyiségeket lefoglal
tatni és ezeknek irányárát megszabattuk a kivételes 
hatalom alapján, ez a mód most már nem áll ren
delkezésre. Különben is, amikor a gyártás elkez
dődik, nagyon vigyázni kell azzal, hogy bizonyáé 
erőszakos rendszabályokkal magát az előállítást 
meg ne akadályozzuk, mert ha az államnak nem 
áll renedlkezésére gyár és pénz arra, hogy maga fog
lalkozzék a gyártással, akkor lehetővé kell tenni, 
hogy a magánvállalkozás legalább annyit gyártson, 
amennyire az országnak szüksége van. A kormány
zatnak mind a két szempontot figyelembe kell 
vennie, mielőtt erősebb intézkedésekre határozza 
el magát. (Helyeslés.)

Rupert Rezső : Ebben igaza van. De ami réz
gálicmennyiség el van dugva, abból lehetne csi
nálni !

Erdélyi Aladár : Keresse meg !
Rupert Rezső : Nekem nincsenek detektiv- 

jeim !
Csontos Im re : Megvédenéd őket mindjárt !
Elnök : Kérem a képviselő urakat, méltóztas- 

sanak csendben maradni!
Rupert Rezső : Én megkerestem és azt mond

ták, 8 milliót kaptam érte !
Elnök : Csendet kérek, Bupert képviselő u r !
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi- 

nister (továbbolvassa) : »A már kiadott kiviteli
engedélyek azonnal bevonandók.« Már mondtam, 
hogy nincsenek kiviteli engedélyek. j,

(Továbbolvassa:) »A rézgálic irányára az 
árvizsgáló bizottság által azonnal megállapítandó. 
Hajlandó-e az országból kiszállított rézgáfic- 
mennyiségről kimutatást a Ház elé terjeszteni ?« 
Minthogy ilyesmi nem történt, erről nem is ter
jeszthetek elő kimutatást.

T. Nemzetgyűlés! A rézgálic előállítására 
| már régebben megindultak a tárgyalások a föld-
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mivelésügyi és a pénzügyminister között. Legtöbb 
esetben a legnagyobb nehézségbe ütközik, hogy a 
pénzügyministeriumtól annyi pénzt kapjak, 
amennyi ehhez szükséges volna.

Gaal Gaston : Hiszen bekérik a pénzt tőlünk 
előre ! Befizetjük rögtön, csak legyen gálic !

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi- 
nister: Az a baj, hogy Magyarországon nincs réz 
és rezet a külföldről kell behozni angol fontokért. 
A pénzügyi kormányzatnak tehát, mielőtt a réz 
behozatalára pénzt adhatna, előbb angol fontokat 
kell beszereznie és csak ezzel a devizával vásárol
hatunk rezet.

Rupert Rezső: Ki kell vinni a somlait, meg 
a tokajit külföldre!

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi-
nister: Csak fogadnák b e ! A  pénzügyminister 
megpróbálkozott, hogy a földmivelésügyi minis- 
teriummal az állami gyártásra lehetőségeket te
remtsen, a tárgyalások egy darabig elhúzódtak, 
de eredményre nem vezettek, az állami gyártás 
nem sikerült.

A mostani rendszer az, hogy a földmivelés
ügyi ministerium a Hungária-barikkal kötött meg
állapodást. Amennyi angol fontot a pénzügy
minister révén a devizaközpont kiutal a Hungáriá
nak, az annak megfelelő arányban bocsát rendel
kezésére a földmivelésügyi ministeriumnak réz- 
gálicot abban a hivatalos árban, amelyben a gyár
tási költségek alapján a ministerium az árt hiva
talosan megállapítja. Más mód nem volt. Úgy tud
juk, hogy a hazai gyárak képesek annyit termelni, 
sőt' többet is, mint amennyi a belföldi szükség
letet kielégítheti. Ezekkel az intézkedésekkel csak 
azt akartuk biztosítani, hogy legyen rézgálic, 
ha a magángyárak esetleg nem tudnának eleget 
gyártani, mert vagy nem kapják meg a valutát 
a réz behozatalára, vagy más ok miatt, és bizto
sítsuk egyúttal azt is, hogy a gyárak szertelen 
nyereségekre ne spekulálhassanak, hanem a hiva
talosan megállapított áron legyenek kénytelenek 
a rézgálicot átadni.

Meskó Zoltán : Mennyi az ?
Szabó István (nagyatádi)'földmivelésügyi mi- 

nister : A múlt hónapban vettük át az első rész
letet 50 vagont és az kiosztásra került Buda
pesten 360 korona nagybani árban. Most újból 
kaptak a gazdasági szövetkezetek.

Meskó Zoltán : Miért nem volt ez nyilvános
ságra hozva, hogy az egész ország megtudta 
volna ?

Schandl Károly: Nyilvánosságra hoztuk !
Hedry Lőrinc: Mindenki felhívást kapott az 

elöljáróságtól.
MeskÓ Zoltán : Hogy lehet ilvet mondani!
Hedry Lőrinc: Minden elöljáróság felhívta a 

szőlősgazdákat a jelentkezésre.
Meskó Zoltán : Hogy az 50 vagonra jelent

kezzenek !
Elnök : Csendet kérek ! Kénytelen leszek a 

képviselő urat rendreutasitani, ha állandóan 
közbeszól.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi- 
nister: Igazán jellegzetes tünet a rézgálicnál, hogy 
most, amikor megindult, ha kis mennyiségben is, 
és tovább akarjuk folytatni mindaddig, amig a 
szükségletet teljesen ki nem elégítettük, oly óriási 
jelentkezések történtek a szövetkezetek, testületek, 
községek, városok és magánosok részéről, hogy az 
igényeket tizszerannyi mennyiséggel sem lehetett 
volna kielégíteni. A kiutalásokat igy bizonyos mér
tékben redukálni kellett. A másik 50 vagonra most 
történt a kiutalás. Hogy ezután milyen arányban 
és milyen gyorsasággal tudjuk a többi mennyiséget 
gyártani, az attól függ, hogy a pénzügyminister 
úrtól milyen időközökben kapom meg azt a 10.000 
angol fontot, amely 50 vagon rézgálic előállításához 
szükséges. Minden 50 vagon rézgálic előállításához
10.000 angol fontot kell a pénzügyminister úrtól 
kapnom, mert csak akkor tudja a Hungária a réz- 
gálicmennyiséget rendelkezésünkre bocsátani. Min
den kilátás megvan arra, bár ez az ügy kissé tovább 
húzódott, mintsem kellett volna, hogy a pénzügy
minister ur abban a helyzetben lesz, hogy az angol 
fontokat kellő időben rendelkezésére bocsáthat i a a 
földmivelésügyi ministeriumnak, illetve a Hun- 
gária-banknak és ezen az alapon Magyarország réz- 
gálieszükséglete fedezve lesz. Az természetes, hogy 
ha pénzünk romlik és az angol font ára emelkedik, 
akkor a rézgálic ára is emelkedni fog. Erről nem 
tehetünk, mert nem vagyunk abban a helyzetben, 
hogy olyan kedvezményes árakat állapíthassunk 
meg, amelyre az állam ráfizethessen. Ezt megígérni 
nem tudom. De az ár megállapítása nem is rajtam 

. múlik, hanem rajtam kívül álló okok parancsolják.
Rupert Rezső: De ne tessék tűrni! Fel kell 

lépni a pénzügyministerrel szemben.
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi* 

nister: Az angol font emelkedésével szemben fel
lépni ?

Rupert Rezső: A pénzügyministertől kell 
kölcsön venni, arra való a jegyintézet !

Erdélyi A ladár: Több sibert kellene akkor 
védeni!

Elnök : Csendet kérek, képviselő urak !
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi* 

nister: Akik most jelentkeznek, azok ki is bírják 
fizetni a rézgálic árát, de valószínűnek tartom, 
hogy a későbbi időben, amikor majd elérkezik a 
permetezés ideje, lesznek a kisebb termelők között 
olyan rendelők, akik nem tudják majd a kékkövet 
beszerezni, illetve megfizetni, mert borukat nem 
tudják értékesíteni. Ekkor valószínűleg el tudják 
érni azt, hogy a pénzügyminister ur annyi pénzt 
fog rendelkezésünkre bocsátani, hogy az arra rá* 
szorultaknak hitelre is adhassuk a kékkövet.

Rupert Rezső: Ez a többtermelés érdeke! 
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi- 

nister: Rupert képviselő urnák figyelmébe aján
lom, hogyha sikerűit volna többszáz milliós több
kiadással elérni azt, hogy a bortermelők kivétel 
nélkül olcsó rézgálichoz jussanak és a különbözetet 
az állam fizesse meg, azt hiszem, épen a túlsó

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



A  n em zetgyűlés 103. ülése 1923. évi március hó 1-én, csütörtökön.2Í5-1

oldalról kaptam volna meg legelőször a támadást. 
(Úgy van! Úgy van! jobbfelől.)

Rupert Rezső : Ne hallgasson a súgóira, rosszul 
súgtak !

Elnök : Kérem Rupert képviselő urat, méltóz- 
tassék csendben maradni !

Rupert Rezső: Termelési célokra szivesen 
adunk !

Elnök : Rupert képviselő urat rendreutasitom.
Rupert Rezső (közbeszól).
Elnök: Rupert képviselő urat mégegyszer 

rendreutasitom.
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi- 

nister: Nem szoktam súgásokra rászorulva lenni. 
Nem szoktam a más fejével gondolkozni.

Rupert Rezső: Termelési célokra mindig 
adunk !

E lnök : Csendet kérek !
Szabó István (nagyatádi) földmivelésUgyi mi- 

nister: Amikor az államháztartást nem tudjuk 
rendbehozni, amikor uj adók vannak a láthatáron, 
nem lehet arról beszélni, hogy egyik vagy másik 
termelési ágnak óriási nagy mennyiségű pénzeket 
juttasson a pénzügyminister, dacára annak, hogy 
ez helyes és a mezőgazdaság érdekében szükséges 
volna, De komolyan gondolkodó embernek, aki 
ismeri az államháztartás rettenetes helyzetét, nem 
is szabad azt követelnie, hogy azokkal szemben, 
akik ugy-ahogy, a maguk verejtékes munkájával 
bírják ezt az irapot, az állam még külön kedvez
ményt, pénzügyi áldozatot is hozzon. Akik nem 
birják, és majd jönnek azok a rétegek is . . .

Meskó Zoltán : Milyen áron kapják 1
Szabó István (nagyatádi) földmivelésögyi mi- 

nister : Háromszázhatvan koronáért!
Meskó Zoltán : Most. Hát a későbbiek \

Szabó István (nagyatádi) földmivelésUgyi mi- 
nister: Háromszázkilencvenötért!

Hedry Lőrinc : Az angol font dirigálja !
Meskó Zoltán : Mondom, a'gazdagabb embe

rek olcsóbban kapták.
Szabó István (nagyatádi) földmivelósilgyi mi- 

nister: Én nem a gazdag embereknek utaltam ki 
az első részletet sem.

Meskó Z o ltán : Azt méltóztatott mondani, 
hogy aki bírta, az megvette.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésögyi mi
nister: Ha a képviselő ur jött volna, a képviselő ur 
is tudott volna szerezni.

Meskó Zoltán : Azt mondták, hogy már meg
késtem ! Le volt jegyezve az első félórában!

Szabó István (nagyatádi) földmivelésUgyi mi- 
nister : Hát t. Nemzetgyűlés, én nem tudok min
denkit külön kielégíteni, nem tudok mindenkit 
külön előnyökben részesíteni.

Meskó Zoltán : Nincs arról szó !
Szabó István (nagyatádi) földmivelésUgyi mi- 

nister: Én nem tehetek arról, hogy annyi igény 
van Magyarországon, hogy nem tudunk annyi 
ministert ideállitani, hogy mindenkinek a saját 
külön kívánságait kielégíthesse. Én megtettem e 
téren mindent, amit tehettem; ha a pénzügyi

helyzet miatt többet nem tehettem, vállalom értő 
természetesen a felelősséget. Kékkő lesz, a kormány 
gondoskodott róla, szükség benne nem lesz; hogy 
nem lesz olcsó, annak mi nem leszünk az okai, 
hanem az angol font drágulása. De vigyázunk arra, 
hogy illetéktelen nyereségekhez a kékkőgyártók 
ne juthassanak,. mert a gyártást ellenőrizzük és 
hivatalból meg tudjuk állapítani, hogy mennyi az 
előállítási költség, a réz előállítási költsége és meny
nyiért lehet a kékkövet adni.

Ezt az intézkedést tette a kormány. Többet 
nem tudok mondani. (Élénk helyeslés jobbfelől és 
a középen.)

Horváth Zoltán : Ha behoznak, olcsóbb lesz!
Elnök : Az interpelláló képviselő urat illeti 

a szó !
Meskó Zoltán : T. Nemzetgyűlés ! A mélyen 

t. földmivelésügyi minister ur azt mondotta, hogy 
az államnak nem állt elég pénz rendelkezésére a 
rezet megvenni; de ha idejében, októberben meg
kapta volna a földmivelésügyi minister ur azt a 
200 milliót, amit kért a pénzügyminister úrtól, 
akkor a rezet idejében beszerezhették volna, a réz- 
gálicot a gyáraknál megrendelhették volna és ma a 
lakosságnak, a szőlőtermelőknek kellő mennyiség 
megfelelő jutányos áron állana rendelkezésre.

Hát bocsánatot kérek szabad-e egy államban 
előfordulnia annak, hogy amikor itt egyes bankok 
6%-ra kapják a pénzt, akkor a Jegyintézet a nagy
bankoknak 6%-ra ad milliárdokat. . .

Nánássy Andor: Dehogy 6%-ra ! Miért volna
6%?

Meskó Zoltán : Hát 8%-ra is, na ! Mondom, 
szabad-e akkor előfordulnia annak, hogy az ország 
földmivelésügyi kormánya nem kap 200 millió 
korona hitelt % !

Erdélyi A ladár: De fontokban nem lehet!
Meskó Zoltán : A gyárosoknak lehet, de a kor

mánynak nem lehet ? Hogy mondhat ilyet egy kép
viselő, kérem ? (Égy hang jobbfelől: Ne haragudj !) 
Senki sem érti meg ebben az országban, hogy a 
kormány nem kap 2—300 millió hitelt akkor, 
amikor a Jegyintézetnél a nagybankoknak milliár- 
dok rendelkezésre álltak, a nagybankok azt réz- 
gálicba befektették és igy milliárdokat keresnek 
rézgálicon. Ezt a jövedelmet a földmivelésügyi 
minister ur is megkereshette volna az ország szőlő- 
birtokosai j avára ! (Zaj.)

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi
nister : Hol ?

Erdélyi Aladár (közbeszól).
Meskó Zoltán: Mélyen t. képviselőtársam 

mindig közbeszól, pedig tudnám őt emlékeztetni 
arra, hogy mi erről beszéltünk . . .

Erdélyi A ladár: ügy  van !
Meskó Zoltán : . . .  és arról volt szó, hogy ezt a 

pénzt idejekorán rendelkezésére kellett volna bo
csátani a földmivelésügyi kormánynak, akkor, 
amikor a font még olcsóbb volt és nem a 18-as k ur- 
zus mellett, igy a helyzet az lenne, hogy olcsó réz- 
gálicunk volna. Ha a j egyintézet a bankoknak tu-
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dott adni milliárdokat, akkor kötelessége lett volna 
a földmivelésügyi kormánynak is adni.

Én ebben a dologban az előre nemlátás hibáját 
látom és ezért nem veszem tudomásul a t. minister 
ur válaszát. (Helyeslés balfelől.)

Elnök : Következik a határozathozatal. Kér
dem a t. Házat: méltóztatik-e tudomásul venni a 
földmivelésügyi minister urnák Meskó Zoltán kép
viselő ur interpellációjára adott válaszát, igen vagy 
nem ? (Igen t Nem !) Kérem azokat, akik tudomá
sul veszik, szíveskedjenek felállni! (Megtörténik.) 
Többség. A Ház a választ tudomásul vette.

Hátra van még a mai ülés jegyzőkönyvének 
hitelesítése. Kérem a jegyző urat, szíveskedjék a 
jegyzőkönyvet felolvasni.

Csík József jegyző (olvassa az ülés jegyző
könyvét).

Elnök : Van-e valakinek észrevétele a jegyző
könyv hitelesítése ellen ? ( Nincs !) Ha észrevétel 
nincs, a jegyzőkönyvet hitelesítettnek jelentem ki 
és az ülést bezárom.

(Az ülés végződik 2 óra 25 perckor.) 

asm. — Budapest, ac Athenaeum r.-t. kBnyvnyomdája.
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A nemzetgyűlés 106. ülése
1923. évi március hó 2-án, pénteken, 

Scilovszky Béla és Almásy László elnöklete alatt.

Tárgyai: Elnöki előterjesztések. — A külügyi bizottság bemutatja jelentését az 1912. évi hágai nemzetközi 
ópiumegyezmény becikkelyezése tárgyában benyújtott törvényjavaslatról. — Az erdészeti igazga
tásról szóló törvényjavaslat tárgyalása. — A legközelebbi ülés idejének és napirendjének meg
állapítása. — Az ülés jegyzőkönyvének hitelesítése.

A kormány részéről jelen vannak: Szabó István 
(nagyatádi), Daruváry Géza.

(Az ülés kezdődik délelőtt 11 órakor.)

(Az elnöki széket Scitovszky Béla foglalja el.)

Elnök: Az ülést megnyitom. A  mai ülés 
jegyzőkönyvét vezeti Csik József jegyző ur, a 
javaslatok mellett felszólalókat jegyzi Forgács 
Miklós jegyző ur, a javaslatok ellen felszólaló
kat pedig Perlaki György jegyző ur.

Bemutatom a t. Nemzetgyűlésnek Horváth 
Győző püspök, káptalani, helynök ur levelét, 
amelyben a Yárady L. Árpád kalocsai érsek 
elhunyta alkalmából a nemzetgyűlés által ki
fejezett részvétért hálás köszönetét mond.

Tudomásul vétetik.
Bemutatom a t. Nemzetgyűlésnek báró 

Korányi Frigyes nemzetgyűlési képviselő ur 
levelét, amelyben Komárom város képviseleté
ről lemond.

A  lemondás tudomásul vétetik.
Egyúttal felhatalmazást kérek a t. Nem

zetgyűléstől, hogy az ily módon megüresedett 
választókerületben az uj választás elrendelése 
iránt a belügyminister urat megkereshessem. 
Méltőztatnak a felhatalmazást megadni? (Igen!) 
Ha igen, ilyen értelemben mondom ki a hatá
rozatot.

T. Nemzetgyűlés 1 Folyó évi február hó 
8-án tartott ülésében a nemzetgyűlés akként 
határozott, hogy a február 7-én megejtett név
sorolvasás alkalmával azon képviselő urakra 
nézve, akik távollétüket a legközelebbi tiz ülés
nap alatt nem igazolják, a határidő leteltével a 
házszabályok 264. §-a alapján előterjesztés tétes
sék. Miután ez a határidő legközelebb tartandó 
ülésünkben, amelyet előreláthatólag kedden, folyó 
hó 6-án fogunk tartani, lejár, felhívom azokat 
a képviseld urakat, akik távolmaradásukat még

£KTBHTŰ.

nem igazolták, hogy igazolási kötelezettségüknek 
annál is inkább tegyenek eleget, mórt ellenkező 
ésetben a házszabályok 264. §-ának rendelkezé
seit fogom velük szemben alkalmazni.

Benárd Ágost képviselő ur, mint a külügyi 
bizottság előadója kíván jelentést tenni.

Benárd Ágost: T. Nemzetgyűlés! Yan sze
rencsém a külügyi bizottság jelentését az 1912. 
évi hágai nemzetközi ópiumegyezmény becikke
lyezése tárgyában ezennel beterjeszteni és kérem, 
méltóztassék azt kinyomatni, szétosztatni és 
annak idején napirendre tűzéséről gondoskodni.

Elnök : A  javaslat ki fog nyomatni, szét 
fog osztatni és napirendre tűzése iránt annak 
idején fogom javaslatomat megtenni.

Rupert Rezső képviselő ur a házszabályok 
215. §-ának a) pontja alapján személyes kérdés
ben kíván szólni. (Mozgás.)

Rupert Rezső: T. Nemzetgyűlés! A  teg
napi napon nem voltam jelen, amikor Zsirkay 
János képviselő ur . . .

Karafiáth Jenő: Elég volt Zsirkayból!
Rupert Rezső: . . . reflektálva az én tegnap

előtti beszédemre, engem személyemben is meg
támadott. Azt állította rólam, hogy ferde vilá
gításba helyeztem az ő szereplését, személyét 
és Az Emberben annakidején, 1919 januárjában 
megjelent cikkét, mert nem olvastam fel az 
egész cikket. Én nem akartam a naplót ezzel 
a cikkel tölteni, csakugyan csak a végét olvas
tam fel és közbeeső részeiből idéztem egy-két 
pregnáns kifejezést. Zsirkay János képviselő ur 
azon állításával szemben azonban, hogy a cikk 
más részében valamiképen enyhül az ő szerepe
lése, enyhül a forradalomról vallott felfogása, 
hogy t. i. az nem olyan himnuszzengő, mint 
azok a sorok, amelyeket én bediktáltam a 
naplóba, kijelentem, hogy Zsirkay János cikké
nek többi része is a forradalom glorifikálása.

Cikke fel nem olvasott részében irt Dutka 
Ákosnak az »Yperni Krisztus« című költemé-
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nyerői, arról az yperni Krisztusról, a béke 
Krisztusáról, akit ő akkor adorált, imádott, és 
amely béke-Krisztusnak tövéből el akarta ker
getni abban a cikkben a háborús uszitókat, 
a hindenburgistákat. A  t. Nemzetgyűlésnek 
különben kellő fogalma lehet a cikk tartal
máról, mert a végső kicsengése annak a cikk
nek eléggé következtetést enged vonni a cikk 
tartalmára is, minthogy kicsengése az, hogy az 
a forradalom, amelynek a lapjába ő irt, dicső
séges, győzelmes forradalom, amelynek asztalá
hoz most már csak azok ülhetnek le, akik a 
régi időben is pacifisták voltak.

Az nem áll, hogy őt Dutka Ákos közben
járásra kérte fel Göndör Ferencnél. Nem is lett 
volna értelme ennek a felkérésnek, mert Göndör 
Ferenc abban az időben nem volt olyan hata
lom, aki bárkit is az állam szolgálatába be 
tudott volna juttatni. Különben is Dutka Ákos 
és Göndör Ferenc egymással sokkal közelebbi 
és jobb viszonyban voltak, mint amilyen viszony
ban volt Göndör Ferenccel Zsirkay János. így 
az ő közbenjárására semmiféle szükség nem 
volt, hanem igenis szükség volt az ő, Göndör 
Ferenchez Írott levelére azért, hogy ő jelent
kezzék és a forradalom előnyeiben ő is része
süljön

Én nem Zsirkay János szép szeméért és 
személyéért foglalkoztam az ő cikkével, hanem 
foglalkoztam általában elvi alapon, tárgyi szük
ségből azért, hogy rámutassak itt a nemzet
gyűlésben arra, hogy kik azok, akik ma a ha
zát, hitet, vallást kisajátítani akarják. (Ú gy  
van! Úgy va n ! a szélsöbaloldalon.) Csak annak 
a tételemnek igazolására foglalkoztam az ő 
személyével és cikkével, — mert hiszen mind a 
kettőt alapjában véve igen jelentéktelen vala
miknek tartottam, —  hogy levonhassam azt a 
következtetésemet, hogy nem tiszta ajakkal nem 
lehet hazaszeretetei és hitet sem hirdetni. Ugyan
akkor ő jónak látta, hogy megtámadjon engem 
azzal, hogy nekem nem volna erkölcsi jogosult
ságom vele foglalkozni, róla kritikát mondani, 
mert hiszen én együtt vagyok a Világ munka
társaival, többek között Pogány Józseffel, Ma
gyar Lajossal és még nem tudom, kikkel. Ezzel 
az inszinuációs váddal, evvel a telivér valótlan
sággal szemben ezennel kijelentem, hogy én 
ezeket az embereket egyáltalában nem is is
merem.

Megvádolt Zsirkay János azzal is, hogy én 
a nemzeti gondolat ellen és a kereszténység 
ellen harcolok akkor, amikor A  Nép ügyét 
szóvá tettem. Ezzel szemben az igazság az, 
hogy én a nagyon súlyos magyar gazdasági és 
pénzügyi helyzet és a még súlyosabb külpoliti
kai helyzet szempontjából és védelme érdekében 
tettem szóvá ezeket a dolgokat, hogy a kor
mánynak és a nemzetgyűlés többségének is mó
dot adjak arra, hogy ezzel a két forradalmi 
hangú orgánummal szemben, amelyekről sző 
volt, a maga alibijét igazolhassa.

Propper Sándor: Rakovszky azonosította 
magát velük!

Rupert Rezső : Rámutattam, hogy élet-halál- 
harcot vívunk, azt hiszem, igen jó utón jártam, 
amikor azt sürgettem, arról beszéltem, hogy a 
testvérharcoknak vessünk véget. Mi látjuk kü
lönösen azt, hogy pénzügyi és gazdasági szem
pontból nemhogy a lejtőn vagyunk és csődbe 
fogunk kerülni, de már csődbe is kerültünk. 
Tehát ebből a szempontból is nagyon helyén
való.volt, hogy én A  Nép lázitásaival, izgatásai
val szemben, amelyek a hátsó oldalon végre már 
nemcsak a zsidó, de a keresztény tőke ellen is 
irányittatnak, felszólaljak.

Foglalkoznom kellett külpolitikai szempont
ból is ezekkel az orgánumokkal, mert ahogy 
méltóztatnak látni, valósággal a bombagyárosok 
félhivatalosaivá váltak. (Ügy van! Úgy van! a 
szélsöbaloldalon.) Méltóztatnak tudni, hogy oda- 
künn Romániában épen a magyar belső politi
kával kapcsolatban a magyar belpolitikát is 
meggyanúsító módon egy bombapert tárgyalnak, 
amelyben szeretnék valamiképen a kauzalitást a 
magyar kormány és az illető merénylők között 
megtalálni. Igazán az ország érdeke az, hogy 
ezekkel a bombapárti lapokkal ilyen körülmé
nyek között a kormány, a többség és a nemzet
gyűlés a maga alibijét igazolja. Mert hiszen 
előttünk az a kétségbeejtő tény nem lehet' ho
mályban . . .

Erdélyi A ladár: Az uj elmélet!
Barthos Andor: Ez személyes kérdés ?
Erdélyi Aladár: Mi közöm nekem az ilyen 

dolgokhoz. Akkor ön is igazolhat mindent 
alibivel!

Nagy Ernő: A  haza nagy bölcse!
Sándor P á l : Nagyon sok közünk van. (Zaj.)
Propper Sándor: Az ország érdekéhez van 

közünk!
Erdélyi A ladár: De nem kell alibit igazolni. 

Micsoda beszéd ez?
Rupert Rezső: A  kormány oldaláról, a kor

mányszékekből hangzott el az, hogy a mi ellen
ségeink minden ürügyet jónak találnak, és 
ürügyet keresnek arra, hogy valamiképen belső 
dolgainkba avatkozzanak és valahogyan jogala
pot találjanak a mi megtámadásunkra Ez szo
morú valóság, és ez ellen mi, ha lelkiismeret 
él bennünk, ha hazaszeretet él bennünk, min
den módon védekezni vagyunk kénytelenek és 
küzdenünk kell még a látszat ellen is, (Úgy 
va n ! Úgy van! a szélsöbaloldalon) mert ha a 
látszat ellen nem küzdünk, ha csak látszatot is 
tudnak ellenségeink velünk szemben produkálni, 
akkor nem kerülhető el az, amitől mi félünk 
és maga a kormány is fél.

Nem támadtam, mint Zsirkay János mondja, 
a nemzeti gondolatot, és a kereszténységet már 
azért sem, mert az én felszólalásomnak meg 
volt a motiváltsága abban, hogy én egyúttal a 
szegény, elnyomorodott országnak vagyonát is 
védtem, (Ú gy va n ! Úgy van! a szélsöbálolda-
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lm .) Vártam a ministerelnök ur válaszát. Nem 
jöttem elő részletes adatokkal arra nézve, hogy 
csakugyan miféle pénzügyi, gazdasági kapcsolat
ban vannak ezek az orgánumok a kormánnyal, 
mert eleve hittem és meg voltam győződve 
arról, hogy a ministerelnök ur itt beszámol és 
nekem a ministerelnök ur beszédével kapcsolat
ban módomban lesz rámutatni arra, hogy az 
ország eme szörnyű helyzetében, amikor az 
ínség elhatalmasodott és százezreknek nincs meg 
a betevő falatjuk, nem lehet megengedni azt, 
hogy ilyen lapoknak milliókat adjon. (Úgy van ! 
Úgy van! a szélsöbaloldalon.)

Barthos Andor: Ez a beszéd segít?
Rupert Rezső: Az én felszólalásom hátteré

ben ott volt az a nyolc milliós üzlet, amellyel 
A  Népet megalapították,

Csík József: Nem áll.
Rupert Rezső: A  Teleki-kormány idejében 

történt az, hogy a Teleki-kormány, Teleki gróf 
maga az állam pénzéből A  Népnek financiális 
szervezetét és financiáit létrehozta ...

Csik József: Nem áll. Nem igaz!
Rupert Rezső: . . . .  és egy alakulófélben 

lévő részvénytársaságról volt szó.
Barthos Andor: Ez személyes kérdés ?
Elnök: Csendet kérek, képviselő u r ! Kér

nem kell a képviselő urat, méltóztassék a sze
mélyes kérdés keretében maradni. (Helyeslés a 
jobboldalon.) A  képviselő ur tárgyi kérdésekre 
tér ki, 8 erre a házszabályok értelmében nincs 
joga. Tessék kizárólag Zsirkay János képviselő 
ur beszédének azzal a részével foglalkozni, 
amelyben személyét megtámadta. (Zaj a jobb
oldalon.)

Rupert Rezső: Azzal kapcsolatosan hozom 
fel ezeket, hogy Zsirkay János rám akarta 
fogni, hogy én a nemzeti gondolatot támadtam. 
Ellenkezőleg, a nemzet vagyonát védtem, mert 
egy nyomorban lévő, szegény országnak nincsen 
nyolcmilliója arra, hogy ilyen forradalmi lapo
kat támogasson. Hogy pedig egyébként az én 
állításaim a valóságnak megfelelnek . . . .

Halász M óric: Nem a nemzetgyűlés elé 
valók!

Rupert Rezső: . . . .  hivatkozhatom Palla- 
vicini György őrgrófra, Lingauer Albinra, 
Haller Istvánra, akik nagyon jól tudják, hogy 
a kormány carte blanche-sal kezében, amelynek 
ellenértékét annakidején milliókban fizette meg, 
egyszerűen átcedálta az egész vállalatot Benár- 
dékra és Wolffékra.

Ugyanakkor, amikor idebent engem Zsirkay 
János jónak látott megtámadni, kint ő és társai 
a rágalmak özönét szórták rám. Többek között 
azzal igyekeztek engem megrágalmazni, hogy 
valamikor lelenc voltam és a lelencházból jutot
tam ide. (Zaj a szélsöbaloldalon.)

Horváth Zoltán: Szégyen! Gyalázat!
Drozdy Győző: Látszik az erkölcsi nívó! 

(Zaj.)

A nemzetgyűlés 106. ülése 1923.

Rupert Rezső: En a magam részéről csak 
büszke lennék arra, ha lelenc lettem volna és 
a magam erejéből idáig vergődtem volna.

Nagy Ernő : Keresztény szeretet!
Rupert Rezső: Megint csak azt kell azon

ban mondanom, hogy telivér valótlanság, gonosz 
rágalom az, hogy engem akár a barátok tanít
tattak volna, akár lelenc lettem volna, Engem 
az én szegény szüleim taníttattak, nem is 
Veszprémben, hanem Pápán, amit pedig ők 
nem tudtak nekem tanításomhoz megadni, azt 
magam kerestem meg kis pajtásaim tanításá
val. (Zaj.) Azonkívül élveztem, mint az osztály
nak első és mindig jeles tanulója ösztöndíjakat. 
(Derültség és felkiáltások a középen: É lje n !) 
Ez nem olyan nagy érdem, hogy én jó tanuló 
voltam. (Zaj.)

Meskó Zoltán .’ Az észt a jó Isten adja az 
embernek.

Horváth Zo ltán : Ne ezen botránkozzanak 
meg, hanem azon, amit A  Nép ir. (Zaj.)

Elnök : Csendet kérek, képviselő urak!
Halász Móric: Októbristákra nem kiváncsi 

az ország!
Horváth Zoltán : Önök Zsirkaynak tapsolnak.
Elnök : Horváth képviselő urat kérem, mél

tóztassék csendben lenni. (Zaj a szélsöbal- 
oldálon.) Klárik képviselő urat kérem, méltóz
tassék a közbeszólásoktól tartózkodni. (Zaj.) 
Nagy Ernő képviselő urat szintén figyelmez
tetem.

Propper Sándor: Tegnap nem háborodtak 
fel. (Zaj.)

Elnök : Propper képviselő urat kérem, mél
tóztassék csendben maradni.

Rupert Rezső: Nekem a papok nem adtak 
semmit; amit nekem a papok adtak az ő pénz
intézeteikből kamatra, az épen olyan elbírálás 
alá esik, mintha más akárki, akárhonnan vesz 
fel kölcsönt.

Halász Móric : Ez nem tartozik a nemzet
gyűlés elé. (Zaj.)

Nagy Ernő: De igen, idetartozik. Becsület 
dolga!

Elnök : Csendet kérek képviselő urak!
Rupert Rezső: Nekem a papoktól, a piaris

táktól és a bencésektől csak a nevelésem van,...
Halász M óric : No, jól felneveltek!
Rupert Rezső: Elismerem, hogy azok taní

tottak mindarra a becsületes kereszténységre, 
amit t. megyebeli képviselőtársam fel fogni sem 
tud. Es ha valaki azt akarja, hogy én a magyar 
katolikus papság iránt hálával viseltessem, 
igenis ezért hálával adózom, örök hálával 
adózom.

Drozdy Győző: Az nem az a kommunista 
kereszténység!

Rupert Rezső: Azt írja ez a keresztény 
szovjet újság, hogy majd engem legközelebb ki 
fognak toloncolni. Lehet. A  tisztességes, becsü
letes embereket, az igazi keresztény embereket 
mindenféle szovjeturalom idején, akár kommu

évi március hó 2-án, pénteken.
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nista, vagy vörös uralmi szovjet, akár keresz
tény szovjet az, ki szokták toloncolni. (Nagy 
zaj a jobboldalon.)

Hegyeshalmy Lajos : Micsoda beszéd ez ? 
(Zaj.)

Halász M óric : Hogy lehet ilyet mondani a 
magyar nemzetgyűlésen? (Zaj. Elnök csenget.)

Sándor P á l: Bennünket terrorizálni nem 
lehet.

Nagy Ernő: Nincs joguk beszélni! . . .  Micsoda 
irányzat! Gyalázat!

Elnök : Nagy Ernő képviselő urat most már 
kénytelen vagyok rendreutasitani.

Rupert Rezső: így van ez ! Méltóztassék 
arra gondolni, hogy ez a politikai rendszer egy 
pénzügyministerünket már kitoloncolta, egy 
pénügyministerünknek az idegeit ez a politika 
már feldúlta. Most azrtn az utón vagyunk, hogy 
a magyar kormány pénzügyministere úgyis a 
kétségbeesés hullámai között vergődik és ver
gődik ez a szerencsétlen ország is. Mi is oda 
fogunk jutni, hogy majd nemcsak a becsületes 
embereket, nemcsak azokat, akik a kormány
pártban küzdenek, hanem magát a kormány
pártot és a kormánynak tagjait is kikezdi, majd 
a kormány többi tagjait is odakényszeriti, ahova 
egy lelkiismeretes, becsületes kormány embere 
ennek a rezsimnek már került, felbomlott idegeivel.

Ha önök, t. uraim, azt akarják, hogy a 
magyar kormányt összeköttetésbe hozzák ezeknek 
az újságoknak lázitásá'al, politikájával, akkor 
méltóztassék csak ezt az újságot, ezt az irányt, 
ézt a politikai rendszert, ezt a sajtót támogatni, 
de az a támogatás — nyugodtan mondhatom — 
nem fog a haza érdekében lenni, és egyszer 
nagyon keservesen fognak felébredni arra, hogy 
milyen szörnyű kártevő nemcsak ennek a forra
dalmi sajtónak a munkája, ezeké a szennylapoké, 
hanem milyen végzetes tévedés volt az önök 
pártfogása is. (Helyeslés és taps a szélsöbalol- 
dalon.)

Elnök: Napirend szerint következik az erdé
szeti igazgatásról szóló törvényjavaslat folytató
lagos tárgyalása.

A  zárszó jogán Farkas Tibor képviselő 
urat illeti meg a sző.

Farkas Tibor: T. Nemzetgyűlés! A  föld- 
mivelésügyi minister ur külön szakértőt hozott 
a jelen javaslat tárgyalására. Ennek dacára 
sajnálattal jegyzem meg, hogy válaszában nem 
láttam szakértelmet annyira képviselve, mint azt 
óhajtottam volna. E helyett a minister ur vála
szában igenis voltak érzelmi momentumok, a 
minister ur a végén azzal zárta be beszédét, 
amivel sokszor a szerelmes férfi szokta válasz
tottját kényszeríteni arra, hogy neki megfelelő 
magatartást tanúsítson. (Derültség. Felkiáltások 
jobb felöl.) Ugyanis azt mondta, hogy öngyilkos 
leszek, ha nem szeretsz.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister : Ki mondta ?

Farkas T ib o r : Azt mondta ugyanis, hogy 
tárcáját köti a javaslathoz és lemond, ha meg 
nem szavazzák

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: Ez minden, csak nem szerelmeskedés.

Farkas Tibor: Ha valaki igy nyilatkozik, 
ez mindenesetre a politikai öngyilkosság szán
dékának bejelentése, vagy én legalább ezt látcm.

Rassay Károly: Ez ki van zárva, teljpsen 
ki van zárva! (Felkiáltások a szélsöbafoldalon: 
Teljesen ki van zárva!) Vallásos ember ilyet 
nem csinál.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: Ha egy ministert. leszavaznak, az csak 
lemond! (Felkiáltások a szélsőbal oldalon: N o! 
N o! Ez szerelmi nyilatkozat akar lenni ? Z a j)

Elnök: Csendet kérek, képviselő urak!
Farkas Tibor: De volt a földmivelésügyi 

minister ur nyilatkozatában egy kissé cinikus 
rész is. Ugyanis ugyanakkor szemrehányást tctf 
Gaal Giston képviselőtársamnak, hogy ő nem 
vett részt a javaslat bizottsági tárgyalásán és 
nem terjesztette elő aggályait akkor, mert hogyha 
ezt megtette volna, ő ezeket az aggályokat ho- 
noráltatta volna.

Azt hiszem, hogy jogosulatlanul illette 
szemrehányással Gaal Gaston képviselőtársunkat, 
hogy nem vett részt a javaslat bizottsági tárgya
lásán, mert amikor az a párt, amelynek ő egyik 
vezére volt, nem gondoskodott arról, hogy Gaal 
Gaston ennek a bizottságnak tagjai között 
helyet kapjon akkor, amikor némi ellentét merült 
fel a pártprogramm gyakorlati megvalósítása és 
ennek elméleti hirdetése között, akkor szemre
hányást tenni, hogy ő mint kívül álló, nem fej
tette ki aggályait a bizottságban, nem lehet.

Amit én kérdeztem a földmivelésügyi minis
ter úrtól, ma is azt mondom, azt még mindig 
nem tudom. Nem tudom azt, hogy mekkora az 
a terület, amelyet itt állami kezelés vagy fel
ügyelet alá akarunk vonni, nem tudom, hogy 
milyen előkészületeket végzett az erdészet, nem 
tudom, hogy mekkora a csemetekészlet, mennyi 
erdőt fognak tényleg befásitani akkor, ha ezt a 
javaslatot netán végre akarnák hajtani. Nem 
tudom belátni azt, hogy mennyivel rövidül meg 
az adminisztráció, ha nem az erdőfelügyelőség 
lesz direkt összeköttetésben a ministeriummal, 
hanem az erdőigazgatóság, vagyis lesz az erdő
hivatal, erdőfelügyelőség, erdőigazgatóság és a 
minÍ8terium. Nem látom a válaszában azt, hogy 
hozzávetőleg mekkora is ez a terület, —  mert 
eltérések mindig lehetségesek — amit el tud 
látni egy erdőmérnök megfelelő segédszemélyzet
tel, mert azt mondja a minister ur, . . .

Erdélyi A ladár: Miért nem olvastad el a 
tegnapi könyvet, abban benne van.

Farkas T ib o r : Abban nincs benne, a ma
gyar viszonyok speciálisak. Itt Magyarországon 
olyan bürokratizmus van, amelynek méltó pen- 
dantját megtalálni nagyon nehezen lehet.

Ugrón Gábor: Nincs sehol a világon.
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Farkas Tibor: Azonkívül még bizonyos 
kilengései is vannak ennek a bürokratizmusnak, 
mert hisz itt az indokolásban egész nyíltan ki
mondja a javaslat, hogy (olvassa): »A  magán- 
tulajdonban levő erdők okszerűtlen gazdálkodás 
hiányában majdnem elpusztultak^ vagyis itt 
összeköttetést lát és a komoly összeköttetést 
az erdők jókarban létele és az állami felü
gyelet szempontjából. Majdnem ugyanaz a 
hang és itt látom én beigazolva azt az 
állításomat, hogy szindikálizmus csiráit jelző mo
mentumokat vehetünk észre. Ugyan a hang, 
amely most visszatükröződik,’ illetve kihallatszik 
Keleti Dénesnek, a Kansz elnökének nyilatkoza
tából, amelyet a Pesti Hírlap közöl. Csak egy 
pár mondatot akarok ebből citálni. Azt mondja 
többek között: »A  köztisztviselők voltak azok, 
akik lehetővé tették, hogy Magyarország a 
művelt országok között lehet«.

Körülbelül ugyanaz a hang ez, mint mikor 
a javaslat indokolása azt mondja, hogy az erdé
szeti hivatal tette lehetővé, hogy most még az 
erdők nagyrésze meg van mentve. Azt hiszem, 
egyik sem felel meg a tényleges állapotoknak. 
De amikor én küzdelmet jelentettem be a ja
vaslat ellen, azt hiszem, hogy helyes utón járok, 
mert épen ebben a nyilatkozatban vannak az
után még sokkal erősebb kijelentések, amelyek
ben bejelentik, hogyha az ő igényeiket nem fog
ják méltányolni, akkor más eszközökhöz és más 
vezetéshez fordulnak. Nem akarom ezt a kér
dést tovább érinteni, mert e tárgyhoz csak 
távolról tartozik, de eszmeileg érinteni kell min
denesetre, mert bizonyos bolsevista tendenciát 
(Mozgás.) kétségtelenül látni benne.

Ugrón Gábor: A  pínzügyminister helyett 
beszélt az elnökigazgató.

Farkas Tibor: A  pénzügyminister bejelenti, 
hogy a közalkalmazottak fizetése pártkérdés...

Ugrón Gábor: A p nzügyminister ur beszé
dére másnap egy vezető hivatalnok igy vála
szolt: Ez nem lehetséges!

Farkas T ibor: Elitéli az egész adópolitikát. 
Azt mondja, hogy az adókérdés pártkéidés, azt 
mondja, hogy a közalkalmazottak sürgős meg
segítése szintén pártkérdés. Bocsánatot kérek, 
ha ilyen hangokat hallunk az országban, azt 
hiszem, teljes erőnkkel azon kell lennünk, hogy 
azok elhallgattassanak. Részemről mindenben, 
ami igazságos követelés, kilátásba helyezem tá
mogatásomat, de amikor ilyen hangokat hallunk, 
azt hiszem, irgalmatlan igazsággal és szigorral 
kell egyszer már végre rendet teremteni.

Sándor Pál: Ezt önöknek kellene csinálni!
Farkas Tibor: Nem lehet itt önöknek jobbra 

és balra eltérni és bármilyen irányban kedve
zést gyakorolni, legyen az akár hatalmi kérdés, 
akár párt kérdés. A  pénzügyminister ur körül
belül megjelölte azt a program mot, amelyet 
megvalósítani kíván, s azt hiszem, annak nagy 
részét azok is, akik egyébként vele nem szoktak 
egyetérteni, elfogadhatják. Mindarra nézve, amit

a pénzügyminister ur a takarékosság, a józan 
gazdálkodás és az egyszerűség szempontjából fel
hozott, itt a válasz, de részben itt a válasz arra 
is, amit a földmivelésügyi minister ur mondott, 
aki határozottan kijelentette, hogy ehhez a javas
lathoz, amely bizonyos szempontokból kifogásol
ható, feltétlenül ragaszkodik.

Én csak arra akarom felhívni a t. Nem
zetgyűlés figyelmét, hogy ennek a javaslatnak a 
tárgyalása folyamán bizonyos tragikus és komi
kus momentumok észlelhetők a törvényhozás 
működésében. Mint Gaal Gaston t. képviselő- 
társam tegnap mondta, a földmivelésügyi minis
ter ur a folyosón igenis kijelentette, hogy a 
többség ragaszkodik a javaslathoz. Ámde meg
lehetett állapítani, hogy a többségi pártban 
nagyon sokan nem értenek egyet ezzel a javas
lattal, az ellen mozgalom is indult és ivet írtak 
alá, hogy a javaslat vonassák vissza. Őszintén 
mondom, nem tudom megállapítani, hogy ki 
akarja tulajdonképen ezt a javaslatot. A  föld
mivelésügyi minister ur azt mondja, hogy a 
többség akarja, a többséget pedig, amikor az 
ellenkezőjét akarja, leszerelik. Ezt mindenesetre 
egy kissé rejtélyes dolognak tartom, különösen 
rejtélyes és különös dolognak tartom pedig azért, 
mert a legújabban megalakult párt egy része 
úgy kezeli ezt a kérdést, amint azt tényleg 
kezelni kell, tisztán a szakszerűség szempontjá
ból. A  reform-párt egyik tagja ugyanis nagyon 
lelkesen és vehemensen támogatja a földmivelés
ügyi minister urat Dénes István t. képviselő- 
társam személyében, míg a pártnak másik két 
tagja, akik, azt hiszem, jobban ismerik a kis
birtokosok viszonyait, legalább is erdészeti kér
désekben tudomásom szerint jobban vannak 
informálva, csatlakoztak Gaal Gaston t. képvi
selőtársam indítványához, illetőleg azokhoz a 
szempontokhoz, amelyeket én is képviselek és 
aláírták azt a határozati javaslatot, amelyet elő
terjesztettem.

Bebizonyították ezzel, hogy nem szükséges 
a javaslatot pártkérdéssé tenni, hogy a javas
latnak politikai színezete nincs, vagy legalább 
is kell hogy ne legyen, mert hiszen tagad
hatatlanul politikát lehet ebbe a javaslatba is 
belevinni, de különösnek tartanám, ha gazdasági 
törvényjavaslatokat politikumokká tennénk és 
ilyen módon tárgyalnánk le. Most, amikor azt 
hiszem, hogy mindenkinek határoznia kellett 
már a törvényjavaslat dtjlgában, aki nem áll 
pártfegyelem alatt, nem akarok több indokot 
felhozni, nem akarom a t. Nemzetgyűlés figyel
mét tovább igénybevenni, csak azt kívánom,, 
hogy azok, akik a javaslatot támogatni akarják, 
ne bánják majd nmg annak idején, hogy azt, 
amit az általuk aláirt ívben kértek, nem kérték 
és követelték következetesebben és erélyesebben.

Elnök : A földmivelésügyi minister ur kíván 
szólni.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
m inister: T- Nemzetgyűlés! Pár megjegyzést

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



kívánok tenni Farkas Tibor t. képviselőtársam 
beszédére. A  képviselő ur kifogásolja, hogy 
szakértőt hoztam magammal. Azt hiszem, a t. 
képviselő ur máskor is láthatta azt, hogy az 
illető ministerek szakkérdések tárgyalásának 
tartamára szakembereket hoztak be a Házba, 
ezt a gyakorlatot tehát nem én kezdtem el, ez 
mindig igy szokott lenni, úgy, hogy erre vonat
kozó megjegyzését igazán nem értem.

Farkas T ib o r : Nem kifogásoltam! Nem 
tetszett idefigyelni!

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: Talán nem képzeli az igen t. kép
viselő ur, hogy a minister a reszortjába vágó 
összes ágazatok ügyeiben nagyobb szakértő 
legyen, mint az illető ágazat tulajdonképeni 
vezetője, vagy tisztviselője, aki abban egy egész 
életet eltöltött.

Talán nem képzeli a képviselő ur, hogy én, 
mint minister, jobban értsem pl. az ármentesitési 
és vízügyi kérdéseket, amelyeket a földmivelés
ügyi ministerium vízügyi Osztálya intéz, mint 
az, aki abban a szakban öregedett meg, vagy 
talán senki sem követelheti tőlem, hogy nagyobb 
szakértő legyek erdészeti ügyekben, mint az, 
akinek az a hivatása. Azt hiszem, ha t. kép
viselőtársam volna az én helyemben, ő sem 
mellőzhetné a szakembereket az ilyen szak
javaslatoknál. Azt mondja továbbá a képviselő 
ur, hogy én kedveskedtem ennél a javaslatnál. 
Bocsánatot kérek, az tálán még sem kedves
kedés, ha a minister kijelenti, hogy leszavaz- 
tatása esetén lemond; azt hiszem a parlamen
tarizmus követelménye, hogy ha a ministert a 
parlamentben leszavazzák, le kell vonnia a kon
zekvenciákat és le kell mondania. (Mozgás a 
baloldalon.)

Sándor P á l : Mi volt Tomcsányival ? Az nem 
vonta le a konzekvenciákat!

Szabó , István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: Én magamról beszélek és nem más
ról; én nem jövök abba a helyzetbe, hogy ha 
leszavaznak, ne vonjam le annak konzekvenciá
ját, én ragaszkodom álláspontomhoz s ezért 
senki sem mondhatja rólam, hogy kedveskedni 
akarok valakinek azért, hogy megszavazza ezt 
a törvényjavaslatot. Azt mondja a t. képviselő 
ur, hogy nem tudja, mekkora területről van szó. 
De hiszen tepnap megmondtam a terület nagy
ságát, megmondtam, hogy 2,043.000 katasztrális 
hold erdőről van szó, .-. .

Farkas Tibor: A  kopár terület?!
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 

minister: . . . megmondtam, hogy mennyi az 
erdőterület, mennyi annak állami igazgatás 
alatt álló része. A  vagyondózsma kérdését, 
illetőleg a tisztviselők önzését hozza fel itt 
a t. képviselő ur. Én ebbe nem akarok bele
bocsátkozni, hiszen erről nagyon sokat lehetne 
beszélni, s valószínűleg még nagyon sokat kell 
is róla beszélni.

Csak újra hivatkozom arra, amit már teg-
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nap is említettem, hogy az az erdészeti osztály, 
amely annyi támadásnak van kitéve, amelyet 
önzéssel és nem tudom mivel vádolnak, épen a 
vagyondézsma kérdésében hosszas vitákat és 
tárgyalásokat folytatott a pénzügyministerium- 
mal, az erdők minőségének kérdésére és az erdé
szeti ügy minden részletére kiterjeszkedő leg
messzebbmenő aprólékosságai kidolgozott terve
zetben bizonyította a pénzügyministeriumnak, 
hogy az erdőbirtok nem bírja el a rendeletben 
előirt vagyondézsmát. Ez az erdőhivatal volt az, 
amely éjjel-nappal, mondhatom még éjjel is, 
dolgozott ezeken a kimutatásokon, amelyek igen 
nagy munkát igényeltek. Nem lehet tehát ezt 
az erdőhivatalt azzal megvádolni, hogy csak a 
maga érdekében dolgozik, vagy hogy ezen kér
dés tárgyalásánál kizárólag a tisztviselőkérdés 
lebegne szeme előtt. Azt kérdezi a t. képviselő- 
társam, hogy ki akarja ezt a javaslatot, s hogy 
miért tettem azt pártkérdéssé. Én ezt a törvény- 
javaslatot letárgyaltattam az érdekeltségekkel, a 
törvényjavaslatot letárgyalta a párt illetékes 
bizottsága, és pedig nagyon behatóan, alaposan 
és nagy körültekintéssel. Epén az, hogy nem 
akarom a képviselőket befolyásolni, mutatja, 
hogy én mint minister nem akarom a magam 
akaratát ráerőszakolni pártomra.

Meskó Zo ltán : A  tárcáját köti hozzá! Ez 
befolyásolás kérem!

Elnök : Kérem Meskó képviselő urat, szíves
kedjék a közbeszólástól tartózkodni!

Szabó, István (nagyatádi) földmivelésügyi 
m inister: Epén ez mutatja, . . .

Szilágyi Lajos: Akkor felbomlik az egész 
párt, (Felkiáltások jóbbfélöl: Dehogy bomlik !) 
ha a minister urat leszavazzák!

Elnök : Szilágyi képviselő urat kérem, mél- 
tóztassék csendben maradni.

Szilágyi Lajos : Akkor az egész egységes
pártnak vége!

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: Igazán sajátságosnak találom magam 
is, őszintén megmondom, hogy, amikor a kor
mányzó, illetőleg többségi párt a törvényjavas
latot a maga bizottságában és pártülésén nagyon 
beható és alapos tárgyalás után elfogadta és 
én a párt megbízásából a nemzetgyűlés bizott
ságának elfogadása után — mert hiszen ez már 
nem a pártnak, hanem a nemzetgyűlésnek bizott
sága —  a nemzetgyűlés bizottsága által elfoga
dott szövegben, megbízásból, idehozom a törvény- 
javaslatot, hogy akkor azt egynéhány ellenzéki 
képviselőtársamnak kívánságára vonjam vissza.

Hiszen ezzel nemcsak magamat hoznám 
ferde helyzetbe, hanem azt a pártot és azokat 
a bizottságokat is, amelyek a javaslatot elfogad
ták. Ezzel azoknak a képviselőtársaimnak, akik 
úgy a pártbizottságban, mint a nemzetgyűlés 
bizottságában részt vettek, illetőleg ott a javas
latot letárgyalták és elfogadták, a komolyságát 
veszélyeztetném, ha az ő általuk elfogadott' 
törvényjavaslatot, amit az ő megbízásukból hoz

'. évi március hó 2-án, pénteken.
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tam ide a nemzetgyűlésbe, ellenzéki oldalról 
jövő kívánságra egyszerűen levenném a napi
rendről. (Zaj.)

Itt nemcsak a ministerről van szó, hanem 
arról, hogy ez, a törvényjavaslat alaposan le- 
tárgyaltatott. És amikor én a pártnak és a 
nemzetgyűlés bizottságának megbízásából hozom 
ide a javaslatot, nagyon természetesnek találom, 
hogy ennek elfogadásához a tárcámat kötöm és 
csodálom, hogy ebben valami különleges dolgot 
találnak.

Szilágyi Lajos: Ezzel a merevséggel el van 
döntve a javaslat sorsa!

Szabó István: (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: Mennyire nem merevséggel jártunk el 
a javaslatoknál, mutatja az a tény, hogy az elő
terjesztett öt javaslat közül az egyik ellen a 
nemzetgyűlés bizottságában aggályok merültek 
fel és miután én láttam, hogy aggályok merül
ne^ fel, a törvényjavaslatot visszavontam. Ez 
az erdőgazdasági kamaráról szóló törvény- 
javaslat volt. Ha ezeknél a törvényjavas
latoknál is ugyanilyen aggályok merültek 
volna fel a pártban, vagy az országos bizott
ságban, nem kötöttem volna magamat ezek
hez a javaslatokhoz. Azzal a ténnyel, hogy azt 
a javaslatot már a bizottságban visszavontam, 
be van bizonyítva, hogy itt nincs holmi konok- 
ságról szó, hanem kellőképen előkészített, át
gondolt és jól kidolgozott törvényjavaslattal 
állunk szemben. Ezeket vagyok bátor Farkas t. 
képviselőtársam megjegyzésére válaszolni.

Tegnap Györki t. képviselőtársam határozati 
javaslatára nem válaszoltam. Röviden erre is rá 
akarok térni. Azok a kívánságok, amiket a t. 
képviselő ur felsorolt, mindenesetre figyelemre 
méltóak és adandó alkalommal komoly tárgyalás 
anyagát kell, hogy képezzék.

A  lehetőség szerint törekedni is kell azok
nak megvalósítására. Ez a törvényjavaslat azon
ban, bármit akarnak is belemagyarázni, semmi 
mást nem céloz, mint az erdészeti igazgatásnak 
átszervezését, semmi uj intézkedést nem hoz be, 
mindenütt a régi törvények alapján áll, sehol 
nem mondja ki azt, hogy állami kezelésbe men
jenek át a magánerdők, csak állami felügyelet
ről beszél, ami eddig is megvolt, csak nem 
gyakorolták kellőképen, de egyáltalán nincs 
benne arról, szó, hogy azokat a magánerdőket, 
amelyek eddig nem voltak állami kezelésben, 
állami kezelés alá vegyük. Egyáltalán szó nincs 
erről, csak állami felügyeletről. Ezért azok a 
kívánságok, amelyek abban a határozati javas
latban felsoroltattak, ebbe a törvényjavaslatba 
be nem illeszthetők.

Azt kérdezte tegnap Gaal Gaston t. kép
viselőtársam is, hogy mit dolgozott és az össze
omlás mit csinált eddig a magyar erdészettel. 
Leszek bátor felolvasni, hogy mit dolgoztattam 
és mit végeztettem én az erdészettel. (Halljuk! 
Halljuk!)

»Felvétettem a csonka ország összes erdő- 
állományainak élőfakészletét, hogy tájékozást 
szerezzek az ország erdőviszonyairól. Ez a közel 
két évig tartó munka azt a szomorú eredményt 
szolgáltatta, hogy az okszerű gazdálkodáshoz 
szükséges 113 millió köbméter fakészlettel szem
ben csak 77'5 millió köbméter fakészlettel ren
delkezik az ország, a többit pedig az idők során 
elpusztították.® Meg kellett tehát állapítani az 
országban, hogy az erdők tekintetében hogyan 
állunk és sajnos arra a tényre jutottunk, hogy 
miután a kellő felügyelet elmulasztatott, az 
erdőpusztitás sokkal nagyobb mértékű volt, 
mintsem azt szabad lett volna megengedni.

Ugrón Gábor: A  forradalom alatt ?
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 

minister: Azóta is. Lát|uk ezt az .egész gazda
sági életben. Sokan vannak, akik ha megvesznek 
egy birtokot, elsősorban a fát tarolják le róla 
és úgy adják el. A  felügyelet csak erre vonat
kozik és nem az erdőkezelésre. Ez a hiány, ami 
itt látszik, a rendes kitermelési mennyiségen 
felül hiányzik. Bele van számítva az, hogy 
mennyit szoktak évenkint kitermelni és ezen 
felül hiányzik ez az óriási fakészlet. Ezeket az 
adatokat két évig dolgoztattuk fel az egész 
országban.

»Az állami birtokokon: a megmaradt és 
megfelelő szállítási berendezések hiányában még 
az 1916. évi zárszámadás szerint is jövedelmet 
nem nyújtó 84.000 katasztrális hold állami 
erdőbirtokon az összeomlás óta 40 kilométer 
vasutat építtettem«, mert az különösen a diós
győri vidéken lévő állami erdőgazdaságokban 
megközelíthetetlen. A  fakészletet hatalmas, vidé
ken megközelíteni nem lehet, és értékesítésére, 
jövedelmezővé tételére csak úgy lehet mód, ha 
vasúttal rendelkezik. Ezért, amióta kevés idő
közi különbséggel én vagyok minister, ott 40 
kilométer vasutat építettünk. (Helyeslés.) Ez
által ennek a birtoknak tiszta jövedelme ma 
már 30 millióra emelkedett. Az a birtok tehát, 
amely 1916-ban még nem jövedelmezett semmit, 
ma már 30 millió jövedelmet ad.

» Nagyszabású kőbányákat nyittattam az 
erdőbirtokokon belül, hogy az országnak ebben 
az irányban megnyilvánuló szükségletét fedez
zem és ezzel is fokozzam az erdők jövedelmét.®

»Gondoskodtam, hogy az erdőkből a rendes 
fatermelésen felül hordódongát, keréktalpat, kül
lőt, kerítésoszlopot, babkarót stb. termeljenek 
és a szegény nép részére rőzsekötegeket bocsás
sanak rendelkezésre.* A  közgazdaság ilyen szol
gálata mellett ezzel az intézkedéssel a jövedel
met is sikerült fokozni.

»Az Alföldön 1920 óta 30 állami csemete
kertet létesítettünk, 168 katasztrális hold ki
terjedésben —  csak az Alföldön —  nem szá
mítva a Dunántúlt — amelyekből 1921 év ta
vaszán 1,997.000 csemetét, 1921 év őszén
2.600.000 csemetét, 1922 .év tavaszán már
5.168.000 csemetét, 1922 év őszén 5,766.000
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csemetét szolgáltattunk ki erdőtelepítési és fásí
tási célokra. Ez év őszén már közel 10,000.000 
facsemetét lesz módunk kiszolgáltatni. Mind
ezeket újra kellett csinálni, mert csemetekert
jeinknek nagy része a megszállt területeken 
elveszett és uj csemetekerteket kellett létesíteni, 
hogy a faszükségletet kielégítsük. Ezeket a 
csemetéket azoknak, akik hozzánk fordulnak úgy 
adjuk, hogy a lehető legkevesebb költségbe ke
rüljenek. Tegnap felemlítette valaki, hogy miért 
nincs gyümölcsfánk. Engedelmet kérek, a gyü
mölcskerteknek, tenyészete nem az erdészethez, 
hanem a földmivelésügyi ministerium kertészeti 
osztályához tartozik. Az egészen külön osztály 
s igy ezért az erdészetet felelőssé tenni nem 
lehet. Ezek a számok bizonyítják, hogy az er
dészet, igenis, gondoskodott arról, hogy csemete
kertek és csemeték legyenek. (Helyeslés jobb
felöl.)

»Főleg ezeknek a csemetéknek köszönhető egy 
nagyon örvendetes tény, az, hogy a birtokosok az 
1921. és 1922. évek alatt az Alföldön jószántukból 
— tehát nem állami beavatkozással — már közel 
2000 katasztrális holdat beerdősitettek.« Mert ha 
csemetét kaphatnak azok a birtokosok és meg
kapják azt a szakembert, aki ott megállapítja — és 
pedig mindig díjtalanul, —  hogy azon a területen 
mely fanem az, amely eredményesen tenyészthető, 
akkor saját jószántukból végzik az erdősítést. (Gaal 
Gaston közbeszól.) Nem lehet azt mondani t. kép
viselő ur, hogy ehhez nem kell senkisem, ezt majd 
a levegő adja, ehhez nem kell szakember és csak 
papíron el lehet intézni. Nem akarok tovább menni 
ezen a téren. Ha lehetővé tesszük a birtokosoknak, 
hogy szakembereket kapjanak a fásításhoz, s ha 
facsemetével látjuk el őket, akkor sok birtokos lesz, 
aki a fásítást a maga jószántából fogja folytatni. 
Ezek a számok is mutatják, hogy csak az Alföldön 
már 2000 katasztrális hold területet ültettek be két 
év alatt.

Gaal Gaston : Megvolt ez a régi státus mel
lett is !

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi- 
nister: Régen is volt erdészeti igazgatás !

Gaal Gaston : A régi státus alatt is mindezen 
kedvezmény meg volt, nem szükséges tehát meg
háromszorozni a személyzetet.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi- 
nlster: Azt mondta itt tegnap valaki, hogy az 
Alföldön miért kell az igazgatás. Azért kell, mert 
ott akarunk még erdőket telepíteni. Annyi sokfélét 
hallottam a tegnapi napon, hogy kicsit túlzásba 
mentek t. képviselőtársaim.

»Ki kell továbbá emelnem azt, hogy az 
Alföldre kirendelt erdőtiszteknek azt a szigorú uta
sítást adtam, hogy a birtokosokat mindenütt a leg
nagyobb előzékenységgel teljesen díjtalanul lássák 
el a szükséges szaktanácsokkal.« (Zaj a baloldalon.) 
Ez az erdészeti igazgatás költsége. Az erdészeti fel
ügyelet teljesen díjtalan, egyetlenegy birtokos sem 
fizet a felügyeletért. Csak azok a birtokosok fizet
nek, akiknek birtoka üzemtervszerü kezelésben

van, továbbá fizetnek a közbirtokosságok a kötött 
birtokok után. (Zaj a baloldalon.) Ez igy van ; 
nem mondok talán valótlanságot. Sőt azoknál a 
birtokosoknál is, akiknek az erdeje állami kezelés 
alatt van, a díjak olyan alacsonyak, hogy azok kö
zelről sem fedezik a közigazgatás költségeit, úgy 
hogy ahhoz is az állam járul hozzá. Magáért az 
állami felügyeletért azonban sohasem fizetett senki 
s ezután a törvény után sem fog fizetni.

Gaal Gaston : Mondjuk ezt ki a törvényben s 
akkor megnyugszom !

Szabó István ( nagyatádi)  földmivelésügyi mi- 
nister : Semmit nem változtattunk a régi erdészeti 
törvényen. Lehetett volna többet is változtatni, de 
a régi erdészeti törvények maradnak érvényben, 
csak ép a lcözgazgatás szervezete változik. (Zaj a 
baloldalon.) Ha Gaal Gaston t. képviselőtársam oly 
nagyon érdeklődik ezenkérdés iránt, megígérhetem, 
hogy magát a végrehajtási utasítást . . .

Gaal Gaston : Törvényt !
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi- 

nister: . . .  amely igen sok esetben a törvényt 
magyarázza és a szükséges utasításokat adja meg, 
kiadása előtt nagyon szívesen megküldöm kép
viselőtársamnak, hogy lássa meg, hogy az, amit 
állitunk ezen törvényjavaslattal kapcsolatban, az 
tényleg valóság is és a végrehajtásban is keresztül
vitetik.

Gaal Gaston : Más minister más utasítást ad ! 
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi

nister : Nagyon sajnálom, de telj esen egy embernek 
gondolata után nem mehetek el a törvényben. 
(Helyeslés jobbfelől.) Törvényellenes utasítást egy 
minister sem adhat.

Gaal Gaston: Azért vegyük be a törvénybe, 
hogy azokat az erdőket kezelés alá venni nem- 
szabad !

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi
nister: A szaktanács ellen is kifogások merültek 
fel. Erre nézve j elezhetem, hogy : »Az erdőtelepítési 
akcióval kapcsolatos időnkint felmerülő elvi jelen
tőségű fontosabb kérdések elbírálására megszer
veztem az alföldi erdőtelepítési szaktanácsot, mely 
egyben az összes folyó munkákat figyelemmel 
kiséri és időről-időre indítványt és javaslatot tesz 
az alföldi erdőtelepítés és fásítás érdekében foga
natosítandó munkálatokra s azok mikénti végre
hajtására vonatkozólag.^

Ha egy erdőnél példá-ul az üzemtervet meg kell 
állapítani, akkor lehet azt az üzemet 40 esztendőre 
és a fák minősége szerint 100 évre is megállapítani. 
Ez pedig a közigazgatás dolga. Nem helyesebb-e, 
ha az ilyen és ehhez hasonló ügyeket egy szak
tanács előre megbeszéli, mielőtt a minister kimon
daná döntését ? Azt hiszem, hogy épen az ügy érde
kében szükséges, hogy az ilyen szaktanácskozások 
információt adjanak a ministernek, mert hiszen 
olyan határozatokról van szó, — mint az üzem
tervnél is — amelyeket nagyon meg kell gondolni) 
és amelyeknél szakszerűen kell eljárni.

»Ez a szaktanács időnként tartja meg üléseit,, 
melyeken a ministerium illetékes fő- és ügy*.
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osztályainak tagjain kívül az Omge«, — tehát ne 
méltóztassék mondani, hogy kihagyjuk belőle a 
birtokosokat is . . .

Gaal Gaston : Azok nem birtokosok !
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi- 

nister: Az Omge tagjai nem birtokosok ?
Gaal Gaston : N em !
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi-

nister: Talán az Omke lesz erre hivatott ? ,
Gaal Gaston : Érdekelt birtokos az, akinek a 

földjéről intézkednek !
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi-

nister: » . . .  az Országos Erdészeti Egyesület, a 
központi erdészeti kísérleti állomás vezetője és más 
tudományágak körébe vágó kérdések szakszerű 
elbírálása végett az arra hivatott szaktekintélyek 
vesznek részt.« Hogy kik hivassanak még oda meg, 
arról lehet beszélni. (Egy hang jobb felől: Esetrőí- 
esetre !)

»A szaktanács javaslatai nyomán eddig szabá
lyoztam az alföldi erdőtelepítés keretébe vont terü
letek rendszeres nyilvántartását, megszerveztem a 
talajvizmegfigyelő szolgálatot.« Ha az Alföldön 
komolyan akarunk fásitani, akkor szakszerűen meg 
kell állapítanunk, hogy azon a szikes területem vagy 
a másik területen milyen fanemmel kell kísérletez
nünk, nehogy oda olyan fanemet ültessenek, amely 
ott egyáltalában nem tud megélni. (Zaj.) Aki azt 
mondja, hogy ehhez nem kell közigazgatás, annak 
azt válaszolom, hogy ezt nem lehet csak úgy a leve
gőben megállapítani, ezt figyelni kell, ezt szak
emberekkel meg kell vizsgáltatni, talajvizsgálato
kat kell eszközölni, meg kell állapítani, hogy azon 
a területen maguktól milyen növények teremnek, 
amiből aztán lehet következtetni arra, hogy milyen 
a talaj összetétele. így lehet csak megállapítani azt, 
hogy milyen fanemet ültessünk oda. Nagy munka 
az, amely itten előttünk áll, hogy az Alföldön tud
junk valami erdőt létesíteni. Ezt valakinek elő kell 
készíteni, s ki készitse elő más, ha nem az erdészeti 
közigazgatás. Nem állíthatja, valaki, hogy nem 
kellenek szakemberek ezen munkák elvégzésére.

♦Gondoskodtam az Alföld fásításával kapcso
latos erdészeti szakirodalonrról, érvényt szereztem 
az alföldi erdőtelepítésnél nélkülözhetetlen ökoló
giai ismereteknek, igyekeztemaz alföldi erdőkjelen- 
tőségének ismertetését a szabad oktatási előadások 
és tanfolyamok szervezetébe bekapcsolnia Az ilyen 
faluszövetségi és más előadások keretében igyek
szünk azokon a vidékeken a néppel megkedveltetni 
az erdőültetést, a fák szeretetét és igyekszünk 
neki megmagyarázni azoknak jelentőségét, hogy 
ne csak törvény legyen reá, hanem maga a nép 
is felismerje azoknak fontosságát. (Helyeslés jobb-
IjM l)

»Végül érintkezést kerestem az Omgéval és az 
Országos Erdészeti Egyesülettel, hogy az alföldi 
erdőtelepítés keretében felmerülő társadalmi jelen
tőségű kérdések a gazdasági érdekeltségeknek is 
megfelelő előkészítést és megoldást nyerhessenek.«

Azt. kérdezte tegnap Gaal Gaston t. képviselő- 
társam, hogy mit dolgozott eddig az erdészet.

ftR.'nesrwk

Rövid vázlatban megmutattam, hogy mit dolgo
zott. S ha igen tisztelt képviselőtársam tegnap itt 
arra hivatkozott, hogy a földmivelésügyi minis- 
teriumban sem akarják ezt a javaslatot, Cngedel- 
met kérek, ezt talán mégsem a vízügyi vagy az 
állattenyésztési osztá lytól kérdezhetem meg, hanem 
magától az erdészeti osztálytól kell a szakvéleményt 
megszereznem.

Nagyon szomorú az, amire t. képviselőtársam 
hivatkozott) hogy, nem tudom, a földmivelésügyi 
ministeriumban igy vagy úgy van a dolog. Lehet, 
hogy úgy van, de akiktől az információkat kapta e 
tekintetben — nem tudom megállapítani, hogy ezek 
kik, mert nem hajlandó megnevezni — azok részéről 
ez, úgy sejtem, bizonyos személyes ellenszenvekre 
vezethető vissza, amelyek, sajnos, igen sokszor elő
fordulnak az egyes hivatalokban. Én azonban erre 
semmit nem adhatok, nem alkalmazkodhatom a 
képviselő ur által elmondottakhoz és újra csak arra 
mutathatok rá, hogy olyan beá llitása a dolgoknak, 
aminőt Gaal Gaston t. képviselőtársam részéről 
hallottunk, hogy e törvény következtében meg
büntetik a tulajdonost, ha egy kocsirudnak való fát 
kivágat erdejéből, semmiképen nem helytálló dolog, 
az ilyen felfogással szemben vitatkozni is igen nehéz, 
mert ismétlem, a törvény egyáltalában nem célozza 
uj- erdők kezelésbe vételét, hanem egyedül és kizá
rólag a felügyeletnek hatványozottabb mértékben 
való gyakorlását, amire nagy szükség van, mert 
saját magam tapasztalatából is tudom, hogy a köz- 
birtokosáági területeknek az a része, amely erdő
területnek volt a múltban is kijelölve, az állami 
erdészet kezelése alatt állt.

A másik része azonban, amely legelőterületnek 
van minősítve, de tulajdonképen épen olyan erdő
terület, az erdészet számára teljesen hozzáférhetet
len volt, ahhoz az erdészet soha hozzá nem nyúlt, 
nem nyúl hozzá ma sem, sőt nem fog hozzányúlni 
a törvényjavaslat törvényerőre emelkedése után 
sem, csak akkor, ha nagy eladásokat akarnak foga
natosítani, akkor természetesen beleszól abból a 
szempontból, vájjon a tervezett nagy eladás 
helyes-e vagy sem. De hogy az évi faszükségletet 
a közbirtokosság hogyan veszi ki az erdőből, abba 
a felügyelet nem avatkozik, mint ahogy eddig is 
minden évben annyi fát adott el, amennyit jónak 
látott.

Itt tehát nem a kezelésbe való beavatkozásról, 
hanem csak az összes erdők felügyelet alatt tartásá
ról van szó, úgyhogy a kezelés szempontjából ez a 
törvény semmit sem fog változtatni. Kezelés alatt 
továbbra is azok az erdők maradnak, amelyek eddig 
is kezelés alatt álltak, a felügyelet alá vonás pedig 
szintén nem jeienti a tulajdonosnak saját erdeje 
használatában való korlátozását.

Gaal Gaston : Mi szükség van akkor az uj tör
vényre ? Ez a régiben is megvan.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi- 
nister : A törvény kizárólag azért készült, hegy a 
szerteszét ágazott közigazgatást, amely a célnak 
nem felelt meg, egyszerűsítsük. (Helyeslés jobb- 
felól.) Semmi más nincs ebben a törvényjavaslat -

36
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bán, ha százfélét ^akarnak is belemagyarázni és 
magyaráznak is bele, semmi uj nincs benne, az 
egésznek célja az, hogy az erdőigazgatást, amely a 
célnak meg nem felel, egyszerűbbé tegyük.

Gaal Gaston t. képviselőtársam azt mondta, 
hogy én tegnap úgy nyilatkoztam közbeszólás 
formájában, hogy most háromszor akkora lesz a 
személyzet, mint a múltban volt. Ha ez igy került 
a naplóba, akkor tévedésen alapszik, mert én azt 
mondtam, hogy egy harmada lesz a személyzet 
annak, ami Nagy-Magyarországon volt. T. i. a 
képviselő ur beállítása szerint 900 tagból állott 
Nagy-Magyarország erdőszemélyzete, én pedig arról 
beszéltem, hogy háromszáz és egynéhány erdészeti 
állás kontempláltatik s hogy ezek az állások sincse
nek mind betöltve.

Személyzetszaporitásról tehát, ismétlem, szó 
sem lehet, maga a törvényjavaslat egyetlenegy uj 
állást sem létesít, a tisztviselői létszám apasztó sá
riak kérdését tehát nem helyénvaló dolog ezzel a 
javaslattal kapcsolatba hozni. Ha elérkezik az ideje 
annak, hogy az egész vonalon sikerülni fog a tiszt
viselői létszámot valakinek úgy leapasztani, mint 
ahogyan azt sokan kivárják és kívánatos is, 
nagyon természetes, hogy akkor az erdészeti tiszt
viselők sem lehetnek kivétel (Helyeslés jobbfelől.) 
s mindenesetre ők is úgyanolyan rosta alá esnek, 
mint a többi tisztviselők, azt azonban semmiesetre 
sem tartanám helyesnek, ha az erdészeti igazgatás 
egyszerűbbé tételéről szóló ebbe a törvényjavas
latba mindjárt a tisztviselői kérdés, a létszám- 
apasztás is belevétetnék.

Mindezek után nem tehetek mást, minthogy 
ismételten is kijelentem, hogy az előadottak alapján 
továbbra is ragaszkodnom kell a beterjesztett tör
vényjavaslathoz (Helyeslés jobbfelől.) s ezért kérem, 
hogy azokat a határozati javaslatokat, amelyek a 
törvényjavaslatnak a napirendről való levételét 
célozzák — hiszen tudjuk, hogy mennyi időbe 
kerül, amig egy javaslat a nemzetgyűlés elé kerül
het s hogy a napirendről való levétel a kérdés elte
metését jelenti — elutasítani, magát a törvény- 
javaslatot pedig, mint az erdészet szempontjából 
szükségeset, elfogadni méltóztassanak. (Élénk he
lyeslés jobbfelől és a középen.)

Elnök: A tanácskozást befejezettnek nyilvá
nítom. Következik a határozathozatal.

Az erdészeti igazgatásról szóló törvényjavas
lathoz három határozati javaslat nyujtatott be. 
A határozati javaslatok közül Farkas Tibor kép
viselő űré halasztó természetű lévén, elsősorban 
erre fogom feltenni a kérdést. Amennyiben ez a 
határozati javaslat nem fogadtatnék el, fel fogom 
tenni a kérdést Gaal Gaston képviselő ur határozati 
javaslatára, amely a törvényjavaslatnak a napi
rendről való levételét célozza, amelyet tehát szembe 
fogok állitani a törvényjavaslattal. Végül utoljára 
fel fogom tenni a kérdést Györki Imre képviselő ur 
határozati javaslatára. A szavazást megelőzőleg 
azonban fel fogom olvastatni a határozati javas
latokat.

Kérem a jegyző urat, szíveskedjék mindenek
előtt Farkas Tibor képviselő ur határozati javas
latát felolvasni.

Csík József Jegyző (olvassa a határozati javas
latot).

Elnök : Kérdem a t. Nemzetgyűlést : méltóz- 
tatik-e Farkas Tibor képviselő ur halasztó termé
szetű határozati javaslatát elfogadni, igen vagy 
nem ? (Igen ! Nem !) Kérem azokat, akik elfogad
ják, szíveskedjenek felállani! (Megtörténik.) Ki
sebbség ! A nemzetgyűlés Farkas Tibor képviselő 
ur határozati javaslatát nem fogadta el.

Következik Gaal Gaston képviselő ur határo
zati javaslata.

Kérem a jegyző urat, szíveskedjék azt fel
olvasni !

Csik József jegyző (olvassa a határozati javas
latot).

Elnök : Gaal Gaston képviselő ur határozati 
javaslata a törvényjavaslattal ellentétben á ll; 
szembe fogom tehát azt állitani magával a törvény- 
javaslattal. Felteszem a kérdést: méltóztatik-e az 
erdészeti igazgatásról szóló törvényjavaslatot a 
földmivelésügyi bizottság szövegezésében, szemben 
Gaal Gaston képviselő ur határozatával, általános
ságban a részletes tárgyalás alapjául elfogadni, 
igen vagy nem ? ( Igen ! Nem )  Kérem azon kép
viselő urakat, akik a törvényjavaslatot általános
ságban, a részletes tárgyalás alapjául elfogadják, 
szíveskedjenek felállani. (Megtörténik.) Többség! 
A törvényjavaslat általánosságban a részletes tár
gyalás alapjául elfogadtatott; Gaal Gaston kép
viselő ur határozati javaslatát tehát elvetette a 
nemzetgyűlés.

Következik Györki Imre képviselő ur hatá
rozati javaslata. Kérem a jegyző urat, szíves
kedjék azt felolvasni.

Csik József jegyző (olvassa a határozati 
javaslatot).

Elnök: Felteszem a kérdést: méltóztatik-e 
Györki Imre képviselő ur határozati javaslatát 
elfogadni, igen vagy nem ? (Igen ! Nem !) Kérem 
azokat, akik elfogadják, szíveskedjenek felállani. 
(Megtörténik.) Kisebbség! A  határozati javas
latot ,a nemzetgyűlés elveti.

Áttérünk most a törvényjavaslat részletes 
tárgyalására. Következik a cím.

Kérem a jegyző urat, szíveskedjék a törvény- 
javaslat címét és egyes szakaszait felolvasni.

Csik József jegyző (olvassa a törvényjavaslat 
tiniét, mély észrevétel nélkül elfogadtatik. Olvassa 
az 1. § - t ) : Gaal Gaston!

Gaal Gaston : T. Nemzetgyűlés! Én a ma
gam részéről nem helyezkedem a javaslattal 
szemben arra az álláspontra, amire a mélyen 
t: minister ur jónak látta helyezkedni, amikor 
azt mondotta, hogy amennyiben ezt a javaslatot 
elveti a nemzetgyűlés, ő egyáltalában itthagyja 
a közügyek szolgálatát és megválik a ministeri 
tárcától. _ * *

Szilágyi Lajos : Évek óta ezzel ijesztgeti a 
pártját! (Derültség.)
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Elnök (csenget): Csendet kérek, képviselő 
urak!

Barthos Andor: Ez a helyes parlamentáris 
felfogás!

Gaal Gaston: Én nem helyezkedem erre a 
szerintem rettenetes merev álláspontra, mert 
nekem nem az a célom, hogy amikor egy tör
vényjavaslatot tárgyalunk, azt a törvényjavas
latot vagy úgy vitessem keresztül, ahogyan én 
azt gondolom, vagy pedig egyáltalában ne törőd
jem vele, hanem az a célom, hogy mindazokat, 
amiket én mint aggályaimat a törvényjavaslat 
általános tárgyalásánál felhoztam, most itt a 
részleteknél próbáljam, amennyire lehetséges, 
keresztülvinni és azokat a kétes helyzeteket, 
azokat a szerintem káros intézkedéseket, amelye
ket a javaslat tartalmaz, a javaslat részleteinél 
iparkodjam eliminálni.

Ez a törekvés állít fel engem a helyemről, 
ennek akarok eleget tenni akkor, amikor lehető
leg iparkodom ennek a törvényjavaslatnak min
den szakaszából a kétértelműséget, a bele- 
magyarázhatóságot, szóval azokat a helyzeteket 
eliminálni, amelyek végeredményben a gyakor
lati életben a gazdaközönségnek — és jól tudom, 
hogy ebben kisgazda és nagygazda egyaránt 
részes — vexaturájára és szekatúrájára vezet
hetnek. Minden törvényes intézkedés akkor 
helyes, ha az tiszta, ha az világos, ha abba 
belemagyarázni sem hatalmi szándékból, sem 
pedig a törvény intézkedései alól való kibuvási 
szándékból senkinek semmit sem lehet. (Helyes
lés.) Méltóztassanak elolvasni e szakasz első 
bekezdését. Én meglehetősen tudok olvasni, ha 
akarok; már hetek óta töröm rajta a fejemet, 
hogy vájjon ez a szövegezés mit jelenthet, mi 
az, ami ebhe bele nem fér és mi az, ami ebben 
benn nincs. Méltóztassanak meghallgatni (Hall
juk ! Olvassa): »Az erdők fentartásához, — uj 
erdők telepítéséhez, — valamint az okszerű 
erdőgazdaság biztositásához és általában az 
állam erdőfelügyeleti jogának gyakorlásához 
fűződő nemzetgazdasági érdekek szolgálatát 
alsó fokon stb. következő és következő hivata
lok látják e l «

Hát méltóztassanak nekem most megmon
dani, mélyen t. Nemzetgyűlés, van-e a gazdasági 
életnek bármely vonatkozása, amelyet ez alá a 
gyűjtő mondat alá be ne tudnék skatulyázni, 
úgyhogy nincs az az elképzelhető helyzet, amelyre 
azt ne mondhatná az az erdészeti bürokrácia, 
amelyet mi most felállítunk e javaslat alapján, 
hogy mindez az állam erdőfelügyeleti jogának 
gyakorlásához fűződő nemzetgazdasági érdekek 
szolgálata.

Én nem akarok szóvitába keveredni, engem 
tisztán az ügy érdeke, a helyzet tisztázására 
való jószándék vezet, és kérem a t. Nemzet
gyűlést, hogy az ilyen egyáltalában meg nem 
határozható fogalmakat és az ilyen megállapí
tásokat ebből a törvényjavaslatból hagyjuk ki. 
Beszéljünk nyíltan és világosan. Állapítsuk meg

A  n em zetgyű lés 106. ülése 1923.

' azt, hogy mi lesz a feladata ennek a most léte
sítendő hatóságnak, illetőleg a most csoportosí
tandó vagy átcsoportosítandó — vagy akárminek 
nevezzük —  hatóságnak, amely tulajdonképen 
csak műszaki közeg és nem hatóság az én 
szememben, mert hatóság lehet a főszolgabíró, 
az alispán vagy a bíróság, vagy a minister, de 
hatóságnak én műszaki közeget el nem ismer
hetek. Nem erről beszélek azonban, hanem csak 
arról, hogy ezt a lehetetlen mondatot, amelynek 
horderejét, értelmét senki nekem in concreto 
megmagyarázni nem tudja, alakítsuk át úgy, 
hogy az világos, minden félreértést kizáró legyen, 
hogy ennek a bizonyos uj átcsoportosított ható
ságnak jogköre precízen és világosan megállapít
ható legyen.

Azért én azt a tiszteletteljes indítványt 
terjesztem be a mélyen t. Nemzetgyűléshez, 
méltóztassanak ezt a zűrzavaros szöveget el
hagyni és ahelyett a következő szöveget mél
tóztassanak felvenni (olvassa) : »Az erdők fenn
tartását -— uj erdők telepitését — valamint az 
okszerű erdőgazdaság biztosítását célzó erdő
felügyeleti szolgálatot* a következő hatóságok 
látják el. Itt tudom, hogy mit kell neki ellátni, 
hogy meddig mehet és hogy tovább nem mehet, 
mint addig a hatáskörig, amely az erdőfelügye
let szolgálatába tartozik és nem adok neki egy 
latitüdöt, hogy mindenféle nemzetgazdasági 
érdekek szolgálatára való hivatkozásokkal olyan 
dolgokba is beleavatkozhassék ez a hatóság, 
amihez tulajdonképen abszolúte semmi köze és 
ami, miként a minister úrtól hallottuk, neki 
nem is intenciója.

Tisztelettel kérem, méltóztassanak határo
zati javaslatomat elfogadni. (Helyeslés bál felöl.)

Elnök: Kíván még valaki szólni? (Nem!) 
Ha senki szólni nem kíván, a vitát bezárom.

A földmivelésügyi minister ur kíván szólni. 
Szabó István (nagyatádi)  földmivelésügyi 

minister: T. Nemzetgyűlés! Én azt a zűrzavart 
nem látom ebben az első paragrafusban. Egy
szeri hallásra nehéz elbírálni, hogy az a szöveg, 
amelyet Gaal Gaston t. képviselőtársam beter
jesztett a törvénybe beilleszthető-e. Nem tudom, 
hogy a t. képviselő ur nem csupán általában 
az állami erdőfelügyelet jogának gyakorlását 
hagyta-e meg.

Bocsánatot kérek, nemcsak erdőfelügyelet
ről van szó ebben a törvényjavaslatban, hanem 
azokat az erdőket, amelyeket eddig is az állam 
kezelt, közbirtokossági és kötött birtoku erdő
ket meg kell hagyni az állam kezelésében, nem 
lehet csak az állami felügyeletről beszélni, a 
jogról is kell beszélni.

Gaal Gaston: Az nem változik, a régi tör
vény nem változik, a minister ur mondta, hogy 
semmi sem változik!

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi
minister: Persze, a régi törvényből folyik!

Ha mi egy törvényszakaszba minden gon
dolatot bele akarunk vinni, akkor egy törvény

év i március hó 2-án, pénteken.
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sohasem tud elkészülni, akkor egy törvényjavas
latnak nehéz kötetekre terjedőnek kellene lennie. 
Én nem látok semmi újat ebben a törvényjavas
latban, mert az erdők fentartásához, uj erdők 
telepítéséhez, valamint az okszerű erdőgazdaság 
biztosításához.. .

Gaal Gaston: Azután jön a fontos: a nem
zetgazdasági érdek!

Szabó István (nagyatádi) földmiveléstigyi 
minister: . . . általában az állam erdőfelügyeleti 
jogának gyakorlásához fűződő nemzetgazdasági 
érdekek szolgálata...

Szilágyi Lajos : Ez a szó : nemzetgazda
sági«.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésiigyi 
minister: Nemzetgazdasági érdeket szolgálunk 
az összes erdőtelepítésekkel.

Igazán nem látom benne azt az ijesztő jo
gát az erdészetnek, amelyet ebben Gaal Gaston 
t. képviselőtársam lát és én azt hiszem, hogy ez 
a szöveg, amely annyi retortán ment át és annyi 
megbeszélés tárgyát képezte, igazán megfelel. 
Ajánlom a szöveget eredeti formájában elfoga
dásra.

Farkas Tibor (szólásra jelentkezik).
Elnök : A  képviselő urnák már nincs joga 

beszélni, a vita be lett zárva.
Farkas T ib o r : A  határozatképesség meg

állapítását kérem!
Elnök: Kérem jegyző urat, szíveskedjék a 

jelenlevő képviselő urakat megszámlálni.
Forster E lek: Névsort kérünk!
Barabás Samu : Hol van az ellenzék ? Név

sort kérünk!
Viczián István: Egy szociáldemokrata kép

viselő sincs jelen!
Szilágyi Lajos: Szégyelnek a kormánypárt

tal együtt szavazni! (Derültség.)
Ősik József jegyző (megszámlálja a jelen

levő képviselőket>.
Elnök: Harminckilenc képviselő van csak 

jelen, igy a Ház nem lévén sem tanácskozás-, 
sem határozatképes, az ülést tiz percre felfüg
gesztem.

(Szünet után.)

Elnök : Az ülést újból megnyitom. Az elő
adó ur kíván szólni.

Marschall Ferenc előadó: A  Gaal Gaston 
képviselő ur által felhozott aggályok eloszlatása 
végett méltóztassék megengedni, miszerint java
soljam, hogy az 1. § első bekezdésének e kifeje
zésében »nemzetgazdasági érdekek«, a nemzet- 
gazdasági* szó helyett az »erdőgazdasági« szó 
tétessék.

Elnök : Gaal Gaston képviselő ur kíván szólni.
Gaal Gaston: Miután én az előadó ur 

indítványával azt a célt, amelyet a magam 
indítványával elérni óhajtottam, teljesen elért
nek látom a maga.a részéről indítványomat 
visszavonom és hozzájárulok az előadó ur módo
sításához.

Elnök: Amennyiben én megelőzőleg a vitát 
már bezártam volt, a házszabályok értelmében 
már az előadó ur nem terjeszthetett volna elő 
módosítást. Amennyiben azonban egyhangúlag 
hozzá méltóztatnak járulni ahhoz, hogy a vita 
berekesztése tárgytalannak tekintessék, és ha 
egyhangúlag hozzá méltóztatnak ahhoz járulni, 
hogy az előadó indítványa elfogadtassék, akkor 
— nemine contradicente —  feltenném a kérdést 
a módositott szövegre olyképen, hogy méltózta- 
tik-e ahhoz egyhangúlag hozzájárulni, igen 
vagy nem? (Hozzájárulunk!) Ha egyhangúlag 
hozzá méltóztatik járulni, akkor a vitát nem 
tekintem bezártnak, hanem csak most zárom be 
a vitát és a tanácskozást. Fel fogom tenni 
tehát a kérdést az eredeti szövegezésre, s 
amennyiben azt nem méltóztatik elfogadni, fel 
fogom tenni, hogy méltóztatik-e az előadó ur 
által javasolt módosítást elfogadni, igen vagy 
nem. Tehát kérdem: méltóztatik-e az első sza
kaszt eredeti szövegezésében elfogadni, igen 
vagy nem? (N em !) A  Ház az első szakaszt 
eredeti szövegezésében nem fogadja el. Tehát 
kérdem: méltóztatik-e az első szakaszt az elő
adó ur által javasolt módositással elfogadni, 
igen vagy nem? (Igen !) Az első szakaszt a 
nemzetgyűlés az előadó ur által javasolt módo
sítással fogadja el.

Következik a második szakasz.
Forgács Miklós jegyző (olvassa a 2. § -t ) .
Elnök: Szólásra következik?
Forgács Miklós jegyző: Gaal Gaston!
Gaal Gaston: Méltóztassék megengedni, hogy 

majdnem minden szakaszhoz fel kell állanom és 
megtennem a magam tiszteletteljes észrevételeit, 
de, amint előrebocsátottam, igyekezni fogok ennek 
a törvényjavaslatnak minden olyan intézkedését, 
amely félremagyarázásokra ad okot, lehetőleg 
eliminálni. Ha most ezt a második szakaszt el
olvassuk, akkor azt méltóztatik látni, hogy a 
következőképen szól (olvassa) :  »A  fóldmivelés- 
ügyi minister az erdészeti ügyek legfelsőbb 
hatósága, és mint ilyen gyakorolja az ország 
területén fekvő összes erdők, kopár területek és 
természeti emlékek felett a főfelügyeletet és 
kormányzati ellenőrzést.« De nemcsak ez van, 
mert egy következő szakasz, a 7. és 9. § ezt a 
szöveget még azzal is megtoldja, hogy »egyéb 
területek« felett.

Ezek mind olyan labilis fogalmak, amelyeket 
most szintén tisztázni kell, hogy a felügyeleti 
jog gyakorlása terén meddig mehet; tisztázni 
kell, hogy a szenvedő alany, az a birtoktulaj- 
donos — mert nemcsak erdőtulajdonosokról, 
hanem egyéb tulajdonosokról is beszél —  meddig 
tartozik és milyen mértékben a földinivelésügyi 
kormányzat felügyeleti jogának a gyakorlását, 
eltűrni, mert hiszen nem maga a minister ur 
gyakorolja, hanem azok utján, akiket az 1. § 
állapított meg. Miután én megóvni szeretném 
Magyarországnak közép- és kisgazdáit attól, 
hogy ezen szakasz alapján a legmesszebb menő
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beleszólás történhessék az ő gazdasági állapo
taikba, és hogy ez az erdészeti személyzet, ame
lyet az első szakasznál meg méltóztattak álla
pítani, szabadon, keresztül-kasul járhasson annak 
a kisgazdának mindenén, és meg szeretném óvni 
ezeket a naiv embereket, hogy 1879. évi törvény
cikk 10., 21. és 22. § ai rendelkezései alá legye
nek vonhatók, amelyekben nem kevesebb van. 
mint hogy az állami kezelésbe átvett vagy állami 
felügyelet alá tartozó ilyen területeknél köteles 
a tulajdonos szakképzett erdőtisztet tartani, 
azután az erdeje őrzésére szakképzett és vizsgá
zott érdéért tartani, amennyiben ezt nem tel
jesíti, akkor a hatóság az ő költségére elrendeli 
és megcsinálja, amennyiben pedig erdőtisztet 
nem tart, állami kezelésbe veheti egy egész község 
sok apró birtokosának ilyen apró területeit.

Ezt mind nyitvahagyja és lehetővé teszi 
ez a szakasz, hiába próbál a mélyen t. minister 
ur engem az ellenkezőről megnyugtatni. . .

Szabó István (nagyatádi) földmivelésiigyi 
minister: Azt tudjuk!

Gaal Gaston : . . .  mert hiszen az 1879. évi 
X X X I . te. vonatkozó rendelkezései abszolúte 
nem változtattattak meg. Ezen tehát könnyen 
segíthetünk, ha ennél a szakasznál, amely a 
minister ur felügyeleti jogát szabályozza, meg
állapítjuk azt a birtok határt, ameddig afelügye- 
leti jog gyakorolható. Mert én elismerem annak 
jogosultságát, hogy bizonyos nagyobb erdőállo
mányok —  ha mindjárt magánjogilag kifogá
solható is ez a szituáció —  az állam által meg
felelő módon ellenőriztessenek s ezek a magán- 
tulajdonosok kötelezhetők legyenek arra, amire 
a múltban nem voltak kötelezve, hogy vizsgá
zott erdőtiszteket és vizsgázott erdőőröket tartsa
nak, mondom, államgazdasági szempontból még 
meg lehet ezt magyarázni, bár bizonyos szociál- 
kommunisztikus ize kétségtelenül van a dolog
nak, mint minden olyannak, amikor magán
jogokhoz nyúlunk hozzá, azonban, hogy én 
annak a veszedelemnek tegyem ki azt a kisebb 
birtokost, hogy őt is a törvény hiányos szerke
zete folytán hasonlóképen, egy régebbi törvény 
nagyon szigorú rendelkezései alá lehessen vonni, 
ha pedig nem veti magát alá, akkor tulajdonát 
állami kezelésbe lehessen venni, én ezt ebből a 
törvényből minden körülmények között eliminá- 
landónak tartom.

Ezt a célt szolgálja —  és semmi mást —  
a következő javaslat, amelynek hozzáfüzését 
ehhez a szakaszhoz második, illetőleg harmadik 
és negyedik bekezdésként szükségesnek tartom. 
Indítványom a következőképen szól: Ahhoz a 
szöveghez, amely megállapítja az ország egész' 
területén lévő minden néven nevezendő ingatlan 
felett — nemcsak az erdők, hanem az egyéb 
területek felett is —  a minister ur felügyeleti 
jogát, magyarázatképen, a helyzet tisztázására 
méltóztassék felvenni második bekezdésül a kö
vetkező szöveget (olvassa) : »E  törvény rendelke
zései alá erdő gyanánt csakis olyan állagok von

A nemzetgyűlés 106. ülése 1923.

hatók, amelyek azelőtt is kizárólag fatermelésre 
szolgáltak, nem mesterségesen létesítettek és 
területük egy összefüggő tagban száz katasztrá- 
lis holdat meghalad.«

Harmadik bekezdésként (olvassa): » Kopár 
területnek pedig c-akis más gazdasági művelésre 
abszolúte alkalmatlan, kizárólag csak erdősítés
sel hasznosítható területek minősíthetők, tekin
tet nélkül azok nagyságára.«

Negyedik bekezdésként (olvassa): »Fő- 
felügyelet és kormányzati ellenőrzés alatt nem 
érthető több, mint amit az 1879. évi X X X T. 
te. II. §-a megnevez.®

Mo-t még némi részletes indokolást mél- 
tóztassanak megengedni. Az uj második pontra 
vonatkozókig indokaimat már elmondottam; a 
harmadik pontra vonatkozólag, hogy miért szük
séges megállapítani azt, hogy kopár területnek 
csakis olyan területet lehet minősíteni, amely 
semmiféle más mezőgazdasági művelésre nem 
alkalmas, bátor vagyok felhozni azt, hogy megtör
ténhetik, hogy nekem, vagy nem nekem, hanem 
akármelyik kis- vagy középbirtokosnak van egy 
legelője, amely gazdasága fentartásához neki 
feltétlenül szükséges. Különösen a falvakban a 
községi legelők azok, amelyek itt szóbsjöhetnek: 
egyes embereknek, egyes kisebb középbirtokosok
nak legelői. Nincs megállapítva, hogy csak azt 
nevezhetik ki, illetőleg minősíthetik kopárnak, 
ami másként mezőgazdaságilag egyáltalában 
nem hasznosítható, igy tehát kimehet majd 
oda az erdőtiszt, és azt mondhatja: Ez kopár 
terület, feltétlenül beerdősitendő, kötelez tehát 
engem, hogy beerdősitsem, a beerdősités után 
legalább öt évig nem lesz szabad az erdőtör
vények értelmében legeltetnem, ha pedig nem 
fogadok szót, megbüntetnek, amellett azt a 
területet állami kezelésbe vehetik.

Bocsánatot kérek mélyen t. Nemzetgyűlés, 
a fogalmakat tisztázni kell. Ha egyszer kopár
ról beszélünk, mondja meg a törvény egyúttal 
azt is, mit tekint kopárterületnek. Meg kell 
mondania ezt ennek a törvénynek is, amely 
kiszélesítése az eddigi hatáskörnek, mert a régi 
erdőtörvény 4 §-a sokkal világosabban beszél, 
amikor azt mond a. (olvassa) : »A z irtás tiltatik 
oly erdőkben, melyeknek eltávolítása által a 
futóhomok terjedésének ut nyittatnék, vagy 
melyeknek talaja másnemű gazdasági művelésre, 
(szántóföld, rét, kert vagy szőlő) állandóan nem 
alkalmasa

A  régi törvény tehát iparkodik tisztázni a 
fogalmakat — igaz, hogy csak a futóhomok
területekre vonatkozik ez és a kopárterületekről 
külön ilyen részletesen nem nyilatkozik — azért 
szükségesnek tartom, hogy ebben a törvényben 
is világosan megállapittassék, hogy kopárterü
letnek csak az a terület minősithető, mely 
semmiféle más mezőgazdasági hasznosításra nem 
alkalmas. A  szekatúrát akarom ezzel kizárni, 
az erőszakoskodást, az erőszakos beavatkozást a 
kisebb mezőgazdasági üzem vezetésébe, amivel
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azt piszém, csak közérdeket szolgálok és semmi 
mást.

Az uj negyedik pont pedig a főfelügyelet 
fogalmát iparkodik tisztázni. Hogy az uj tör
vény alapján ne lehessen azt mondani, hogy 
ami a régi törvényben felügyeleti jogkör gyanánt 
meg volt állapítva, azt az uj törvény egy álta
lános intézkedéssel kiszélesítette; azért tartom 
szükségesnek, hogy itt a felügyeleti jog tekin
tetében a régi törvény azon szakaszára hivat
kozzunk, t. i. a 11. §-ra, amely világosan meg
mondja, hogy mely esetekben van felügyeleti 
joga a magyar állam erdészeti hatóságainak a 
megkötött birtokokkal szemben. Ha a kötött 
birtokokkal szemben — a papi, majorátusi, 
városi, községi, úrbéres s a közbirtokossági bir
tokokkal szemben — szükségesnek tartja a tör
vény megállapítani az eljáró erdészeti hatóságok 
jogkörét, mennyivel inkább szükséges ennél a 
törvénynél, amely ezt a felügyeleti jogkört ki
terjeszti Magyarország összes mezőgazdasági 
ingatlanaira és amely az alá bevopja most már 
nemcsak azt a nagybirtokot, nemcsak a majo
rátusi, püspöki és papi birtokokat, nemcsak a 
nagy közbirtokossági birtokokat, hanem az egyes 
ember legkisebb területét is, mert kopár terület 
vagy futóhomok címén, vagy közegészségügyi 
vagy klimatikus szempontból vagy általános 
nemzetgazdasági érdekek címén — amelyet épen 
az előbb javítottunk ki erdőgazdasági címre — 
minden néven nevezendő birtokát bárkinek 
állami erdészeti felügyelet alá lehet vonni.

Ezt akarja eliminálni az én módosító indít
ványom és semmi mást nem céloz. Azt hiszem, 
hogy a célt eléggé világosan ki is fejezi, ameny- 
nyiben azonban olyan szöveget méltóztatnak 
találni, amely jobban fejezi ki és jobban szol
gálja ezeket a célokat mint az én szövegem, 
előre kijelentem, hogy én nem, a szöveghez 
ragaszkodom, — mint előbb is méltóztattak 
látni, hogy bebizonyítottam — én a célt köve
tem, ezt azonban céltudatosan és a törvény 
teljes ismeretével, azt a célt t. i., hogy ez a 
törvény szekatúrák forrásává és semmi féle 
állami hatóság hatalmi tiíltengésévé ne vál
hasson,

Méltóztassanak határozati javaslatomat 
elfogadni.

Elnök:; Kíván valaki szólni? Ha szólni 
senki sem kiván, a vitát bezárom.

A  földmivelésügyi minister ur kiván szólni. 
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 

m inister: T. Nemzetgyűlés! A  t. indítványozó 
képviselő ur a régebbi törvényekre hivatkozik. 
Ebben a törvényjavaslatban a régebbi törvénye
ken semmi változtatás nincs. A  képviselő ur 
hiába vitatja, hogy a régebbi törvények szerint 
m m volt meg az állam felügyeleti joga. Minden 
erdőterületre megvolt az állam felügyeleti joga 
épiigy, mint ezután is meg lesz, azzal a különb
séggel, hogy nem egy millió holdra lesz egy 
felügyelő, hanem kisebb területre, hogy a fel

ügyeletet gyakorolhassa is. Az, hogy ezután az 
állam vagy a földmivelésügyi minister elrendel
heti, hogy milyen erdőtiszteket kell annak a 
birtokosnak alkalmaznia és hogyan kell erdejé
ben az üzlettervet berendeznie, ez a régi törvé
nyeken semmit sem változtat; épen az előbb 
beszéltem róla. Nem változtat semmit az erdei 
közigazgatási törvényen, a $égi törvényt érvény
ben hagyja úgy, hogy ennek a törvénynek alap
ján nem lehet azokra a szabad birtokokra az 
állami kezelést elrendelni, amelyek ma sem 
állanak erdőkezelés alatt.

A  felügyelet pedig mindig megvolt. A  
t. képviselő ur azt mondja, hogy ennek a sza
kasznak alapján minden területre kiterjeszthető 
az erdészeti felügyelet. Bocsánatot kérek, a sza
kasz azt mondja (olvassa): »A  földmivelésügyi 
minister az erdészeti ügyek legfelső hatósága, 
mint ilyen gyakorolja az ország területén fekvő 
összes erdők.. .«  Tehát nem mezőt mond, hanem 
erdőt.

Gaal Gaston: A  7. és 9. §-t tessék el
olvasni !

Szabó, István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: Én most erről a szakaszról beszélek, 
t. képviselő ur, és nem a hátrább levőkről. Tehát 
az összes erdők, kopár területek és természeti 
emlékek felett gyakorolja a főfelügyeletet. Nem 
mondja azt, hogy minden birtokon. Nem tudom, 
meddig mehetünk az aggodalmaskodásban, és 
ha belemennénk ilyen módosításba, ennek a rö
vid szakasznak négy-öt pontot tehetnénk utána, 
és akkor nem tudom, hogy nézne ki ez a tör
vényjavaslat, amely pedig elég gondosan lett 
összeállítva.

Hiszen a régi törvény szabja meg, hogy 
mi az erdőfelügyelet, és nem mondjuk ki újra, 
hogy a főfelügyelet és a kormányzati ellen
őrzés, a ma érvényben lévő és ezen törvény- 
javaslat által nem érintett 1879 : X X X I . te. 
és az 1890 : X IX . te. végrehajtásából folyó fel
ügyelet és ellenőrzés egységének biztosítása, 
ami eredetileg is a földmivelésügyi ministernek 
volt biztosítva. Semmi újat nem mond tehát ez 
a szakasz ; az eddigi jogkört egyszerűen bele
visszük a törvénybe, úgyhogy nem értem az 
aggodalmat abban a tekintetben, hogy ezen fel
ügyelet folytán minden mezőgazdasági birtokot 
az erdészeti igazgató fog ezután igazgatni, kor
mányozni.

Ami magát a kopár területek megállapí
tását illeti, erre nézve is a régi törvény marad 
életben. Nem tudom, hogy ha az eddigi tör
vény mellett nem szenvedett valaki nagy káro
sodást, az uj törvény következtében, amely 
tulajdonképen nem érinti a régit, miért szen
vedhetne nagyobb rövidséget. Eddig is úgy volt, 
hogy a kopár területeket külön állapították 
meg, úgyszintén a vízmosásos területeket is, 
ami annál is inkább szükséges volt, mert ha a 
hatóság nem avatkozik ebbe bele, különösen ha 
az ilyen területnek hanyag gazdája van, nem
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csak a tulajdonos, hanem a szomszéd birtokos 
is nagy károsodást szenved, mert a vízmosás 
elhordja a földjét. Az ilyen esetekben tehát ki 
kell az államnak jelölnie, hogy az illető terület 
erdősitendő, nem lehet azonban bizonyos számú 
pontozatokba foglalni a törvényjavaslat kereté
ben mindenkinek a gondolatát. Ez tisztára 
igazgatási dolog és nem maguk az erdészek 
állapítják meg, hogy melyik a kopár és melyik 
a vizmosásos terület, hanem a megfelelő ható
sági szervek.

Ami a módosításnak azt a részét illeti — 
amennyire vissza tudok emlékezni reá —  hogy 
ez a felügyelet ne terjedjen ki a száz holdon 
aluli erdőbirtokokra, megjegyzem, hogy vannak 
olyan közbirtokossági erdők, amelyek száz holdon 
alul vannak és amelyekre nemcsak a felügyelet 
van kiterjesztve, hanem állami kezelésben is áll
nak. Ha most a törvénybe beleveszem, hogy a 
felügyelet a száz holdon aluli ^birtokokra nem 
terjed ki, akkor ezek kiesnek az állami kezelésből.

Gaal Gaston: Nem esnek k i!
Szabó István (nagyatádi) földmivelésiigyi 

minister: Ha kimondom a törvényben azt, hogy 
az államnak felügyeleti joga van, az — mint 
már az előbb is volt szerencsém kijelenteni — 
semmi mást nem jelent, mint azt, hogy az állam 
ellenőrzi azt, hogy a fakitermelés mily mérték
ben történjék. Sőt az állam ezt a felügyeletet 
inkább a birtokosság érdekében eszközli, hogy 
felvilágosításokkal szolgáljon neki, hogy milyen 
területen, milyen fanemet lehet gazdaságosabban 
nevelni és felhasználni. Nagyon sajnálom tehát, 
de a magam részéről nem vagyok abban a 
helyzetben, hogy ehhez a kis szakaszhoz előter
jesztett sok módosítást elfogadhassam. Itt egy
szerűen arról van szó, hogy a földmivelésügyi 
ministernek a felügyeleti joga, amely a régi 
törvényben is biztosítva van, továbbra is meg
marad ebben a törvényben is.

Ha a régi törvények mellett nem volt nagy 
baj ezen felügyelet következtében, az uj törvény 
mellett, amely tulajdonképen meghagyja a régit, 
sem lehet ebben a tekintetben baj. Hiszen csak 
nem képzelhető el, hogy az erdészeti hivatal 
olyan gazda lesz, mint a milyennek azt Gaal 
Gaston t. képviselő ur elképzeli. Itt egyszerűen 
a régi szabályok szerint kell eljárni, miért is a 
felügyelet semmiképen sem jelenti a magán- 
vagyonba való belenyúlást. Kérem ennélfogva a 
szakasz eredeti szövegének elfogadását.

Elnök: A  tanácskozást befejezettnek nyilvá
nítom. Következik a határozathozatal. Amennyi
ben a 2. § szövege meg nem támadtatott, azt 
elfogadottnak jelentem ki és fel fogom tenni a 
kérdést Gaal Gaston képviselő ur módosító 
indítványára vonatkozólag, mely a 2. §-hoz 
uj szakaszok beiktatását kívánja. Kérdem a 
t. Nemzetgyűlést: méltóztatik-e Gaal Gaston 
képviselő ur indítványát elfogadni, igen vagy 
nem? Kérem azokat, akik elfogadják, szíves
kedjenek felállani. (Megtörténik.) Kisebbség.

A  nemzetgyűlés Gaal Gaston képviselő ur 
indítványát elvetette.

Következik a 3. §.
Forgács Miklós jegyző (olvassa a törvény- 

javaslat 3. §-át, mély észrevétel nélkül élfogad- 
tatik. Olvassa a 4. §-t).

Gaal Gaston: T. Nemzetgyűlés! Az a mó- 
dósitás, amelyet ennél a szakasznál előterjesz
teni kívánok, tulajdonképen feleslegessé vált a 
nemzetgyűlésnek azzal a szavazatával, amellyel 
a 2. §-hoz benyújtott módosításomat elvetette, 
mert módosításommal tulajdonképen csak egy 
hivatkozást akartam javasolni arra a szakaszra, 
annak módosításom szerinti szövegére. Ennek 
ellenére fentartom módosításomat, fentartom 
részben azért is, hogy reflektálhassak a mélyen 
t. ministerelnök urnák imént elhangzott arra a 
kijelentésére, hogy ez a törvényjavaslat egyálta
lában nem jelent változtatást a múlthoz képest, 
hogy ez a törvényjavaslat tulajdonképen nem 
jelent egyebet, mint a régi törvény végrehajtá
sára egy hierarhikus, bürokratikus államgépezet 
felépítését. Ha ez igy van, ha ez a törvény- 
javaslat nem jelent változtatást a múlthoz képest 
és kiterjesztést olyan birtokkategóriákra, ame
lyekre eddig az állam erdőfelügyeleti joga nem 
terjedt ki, akkor minek ez az uj törvény ? Akkor 
elég lett volna az 1. §-ban megszervezni a ható
ságot és egy másik szakaszban pedig kimon
dani, hogy ezt a hatóságot mindaz a jogkör 
illeti meg, amely eddigi, régi erdőtörvényeink
ben vannak lefektetve. Bámulom a minister 
úrtól, hogy nem látja, milyen kolosszális és 
lényegbevágó változtatás van az uj javaslatban, 
amit majd csak akkor fog megtudni a minister 
ur, amikor már késő lesz, amikor gyötörni fog
ják a parasztot ezen törvény alapján.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: Ne féltse!

Gaal Gaston: Ha nincs változtatás a tör
vényjavaslatban a múlthoz képest, akkor mire- 
való ez a hosszú szósz, mirevaló külön körülírni, 
hogy mi a hatásköre az erdőigazgatóságnak, az 
erdőfelügyelőségnek; akkor elég lenne egy három
szakaszos törvényjavaslat, melynek két szakaszá
ban megállapítom a hatóságot és annak meg
oszlását, a harmadikban pedig kimondom, hogy 
azt a jogkört, amelyet eddig az eddigi törvények 
alapján ezek és ezek a különböző nevű erdé
szeti hatóságok gyakoroltak, ezentúl ez az egy 
hatóság fogja gyakorolni. Nem akarok a dologgal 
tovább foglalkozni, de a szakasz b) pontjához 
van egy tiszteletteljes módosító indítványom, 
t. i. az, hogy a 4. § b) pontjából, amely az 
erdőigazgatóságnak azt a jogkörét írja elő, 
amelyet a nem állami kezelésbe tartozó erdők, 
kopárok és a természeti emlékek felett gyako
rolni hivatott az »összes« szó töröltessék. Meg
jegyzem, hogy eredeti indítványom úgy szólott, 
hogy e helyett az szurassék be, hogy a »2. § 
szerint hatáskörébe utalt erdők«; szükségesnek 
tartom azonban ezt a törlést azért, mert az
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összes ilyen területek felett nem az erdőigazga
tóság van hivatva őrködni, hanem még a minister 
ur intenciói szerint is csak a kormány és a 
minister; az erdőigazgatóság csak afelett a terü
let felett őrködhetik, amely saját erdőigazgatási 
kerületéhez tartozik, szóval, amely hatáskörébe 
van utalva.

Az egyik erdőigazgatóság nem kotnyeles- 
kedhetik bele a másik erdőigazgatóság terüle
tén lévő összes erdők, kopár és szik területek 
és természeti emlékek dolgába. Miután az »ösz- 
szes« szó feltétlenül pleonazmus, még akkor is, 
ha el méltóztatnak vetni a 2. §-t, kérem a t. 
Nemzetgyűlést, méltóztassék ezt a megint csak 
zavarra, hatásköri átlépésre alkalmat adható 
kifejezést, ezt az »összes« szót a szövegből 
törölni.

Elnök: Kíván még valaki szólni? (Senki 
sem !) Ha szólni senki sem kíván, a vitát bezárom.

A  földmivelésügyi minister ur kiván szólani. 
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 

minister: T. Nemzetgyűlés! Gaal Gaston t. 
képviselőtársam kétségbe vonja, hogy mi a régi 
törvény szakaszait nem hagytuk meg úgy, amint 
voltak. Itt van az 1879: X X X I . törvénycikk 
28. §-a, amely a következőképen szól (olvassa): 
»Az összes erdők felett gyakorlandó felügyelet 
céljából a földmivelés- ipar- és kereskedelmi 
minister — akkor még együtt volt az a minis1- 
terium, — az országot, az erdőterületekhez 
képest kerületekre osztja fel, s mindenik erdő
kerület élén egy, 0  Felsége által a földmive
lés-, ipar- és kereskedelmi minister előterjeszté
sére kinevezendő királyi erdőfelügyelő áll, a 
szükséges segédszemélyzettel ellátva.« Az 1879: 
X X X I . te. tehát már . . .

Gaal Gaston: Ismerem!
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 

minister: . . . leszegezi az erdők felett való azt 
a felügyeletet, amiről t. képviselőtársam mindig 
kétségbevonja, hogy már régebben is meg lett 
volna. Nincs tehát ebben a törvényjavaslatban 
semmi változtatás; az összes erdők felett való 
felügyelet, úgy amint az 1879-iki törvényben 
foglaltatik, ide is át van téve.

T. képviselőtársam azt mondja, hogy az 
egyik kerületbeli igazgatóság átmehet a másik 
kerületbeli igazgatóság területére, mert ebben 
a törvényjavaslatban az mondatik, hogy az 
összes erdők felett gyakorolnak felügyeletet. 
De épen ebben a pontban van világosan ki
fejezve, hogy »gyakorolja a közvetlen állami 
erdőfelügyeletet a kerületéhez tartozó összes 
erdők, kopár területek és természeti emlékek 
felett.« A  kerületéhez tartozó részek felett 
gyakorolhatja tehát az erdőigazgatóság a fel
ügyeletet, nem pedig a másiknak kerülete felett. 
Ha az »összes« szót kihagynánk, akkor meg 
külön meg kellene jegyeznünk, hogy az erdők 
közül melyek azok, amelyek felett a felügyelet 
gyakorolható. Miután azonban mi a régi tör
vény és különösen az újabb idők tapasztalatai
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alapján a felügyeletet az összes erdőkre fenn 
akarjuk tartani, kérném a szakasznak változat
lan elfogadását. (Helyeslés jobbfelöl.)

Elnök : A  tanácskozást befejezettnek nyilvá
nítom. Következik a határozathozatal. Amennyi
ben Gaal Gaston képviselő ur módosító indítványa 
ellentétben áll a 4. §-al, az eredeti szövegét 
szembe fogom állítani Gaal Gaston képviselő ur 
módosító indítványával. Amennyiben a 4. §-t 
eredeti szövegében méltóztatik elfogadni, Gaal 
Gaston képviselő ur módosító indítványa termé
szetesen elesik.

Kérdem a t. Nemzetgyűlést: méltóztatnak-e 
a 4. §-t Gaal Gaston képviselő ur módosításával 
szemben elfogadni, igen vagy nem ? (Igen ! Nem !) 
Kérem azokat a képviselő urakat, akik az eredeti 
szöveget fogadják el, szemben Gaal Gaston 
képviselő ur módosításával, szíveskedjenek fel- 
állani. (Megtörténik.) Többség. Az eredeti szöveg 
fogadtatván el, Gaal Gaston képviselő ur módo
sító indítványa elesik.

Következik az 5. §.
Forgács Miklós jegyző (olvassa az 5. § -t ) :  

Hegymegi-Kiss Pál.
Hegymegi-Kiss P á l: T. Nemzetgyűlés! Volta- 

képen ennek az 5. §-nak törlését hozom a minis
ter ur és a nemzetgyűlés előtt javaslatba. Nem 
akartam a javaslat általános tárgyalása alkal
mával felszólalni. Itt a részletes tárgyalás során 
akarom kifejteni azokat a szempontokat, amelyek 
miatt ennek a szakasznak a törvényjavaslatba 
való beillesztését teljesen hibásnak tartom és 
amelyek miatt a szakasznak törlését kérem. Be
ismerem azt, amit itt az ellenzék részéről is 
igen sokan béismertek, hogy a benyújtott erdé
szeti javaslatokat a földmivelésügyi kormány 
abból az intencióból terjesztette ide, mert be
látta az okszerű erdőgazdálkodásnak szükséges
ségét. Nagyon helyesen teszi, hogy nemcsak a 
birtokosokat kötelezi megfelelő magatartásra, 
hanem egyszersmind azt a torz szervezetet, amely 
az 1879: X X X I . te. alkotása óta, különösen az 
1898: X IX . tc.-kel az erdőigazgatásban kiala
kult, ezt a torz szervezetet, amely igazán ko
mikus is, meg akarja szüntetni és az erdészeti 
igazgatás szervezetét, rendszerét egyszerűsíteni 
is akarja. Ez annyival helyesebb, mert ha mind
azoknak a hibáknak, hátrányoknak okát kutat
juk, amelyeket egyes erdészeti javaslatok feltár
nak, be kell ismernünk, hogy a főok a túlszer
vezett, de kellően meg nem szervezett erdészeti 
igazgatás volt.

Helyesebb lett volna, ha a földmivelésügyi 
minister ur ide egységes erdőigazgatási kódexet 
hozza, tehát nem az 1879: X X X I . tc.-ből meg
tartva, egyes részleteket, hanem egységes, teljes 
az egészet felölelő erdőigazgatási kódexet, külö
nösért ma, amikor már érezzük, hogy a magyar 
erdőség tulajdonképen nemzeti közkincs. Ez 
azonban nem történt meg. Pedig azt is láttam 
a javaslatok benyújtása alkalmával, hogy az 
erdészeti szakemberek ezeket a javaslatokat,
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különösen az alföldi fásításról szóló javaslatot 
megfelelő irodalmi munkássággal kisérték, amely 
felvonulás az erdészeti szakemberek részéről 
szerintem briliáns volt. Ez a magyar erdészeti 
igazgatás történelmében korszakalkotó is, mert 
sajnos, be kell vallani, hogy 50 esztendő óta az 
erdészeti szakemberek nem foglalkoztak kellőleg 
az erdészeti irodalommal. Ebben a tekintetben 
a magyar erdőgazdálkodásnak pozitivet igen de 
igen keveset nyújtottak, úgy hogy az ujjainkon 
tudjuk felsorolni azokat a magyar szakférfiakat, 
akik ilyes munkákat Írtak. Jobb szerettem volna 
tehát, hogy most, amikor kiváló szakemberek 
állnak rendelkezésre, a teljes erdőigazgatási 
kódexet nyújtották volna be.

Feltétlenül el kell ismernem, hogy a javas
lat azt a célt, amit leszögez, tudniillik hogy az 
erdészeti igazgatás egyszerű, egységes és egy
öntetű legyen, annyira amennyire meg is közelíti.

Ebből a szempontból azonban teljesen kiri 
a javaslatból az 5. §. Mert mi van ebben? Az, 
hogy az erdőigazgatóság a hatáskörébe utalt fon
tosabb ügyekben tanácsülésben határoz. A  tanács 
elnöke az erdőigazgató, tagjai pedig az erdő
igazgatóságnak alkalmazottai. Ennek a szakasz
nak intenciója az volna, hogy a tanácsülés azért 
fontos, mert több szem többet lát és igy bizonyos 
közmegnyugvást eredményez úgy a birtokosokra, 
mint a hatóságra nézve. A magam részéről 
amily mértékben helyesnek tartom a társas 
szervet a biráskodásban, az önkormányzatban, 
ahol a határozathozatalt és a végrehajtást egy
mástól széjjel lehet választani, ép annyira kifogá
solom é  társas szervet, a társas elhatározást az 
állami igazgatási szervezetnél, ahol szubordináció 
van, ahol látnunk kell mindig azt az egy egyént, 
a hivatalfőnököt, aki annak a hivatalnak műkö
déséért, cselekedetéért felelős.

Hiszen vannak az egyes ministeriumokban 
úgynevezett kebli tanácsok fegyelmi ügyek inté
zésére, ahol az egyenrangú hivatalfőnököket egy 
államtitkár elnöklete alatt összeültetik és ezek 
a felettük álló ministernek javaslatot tesznek 
vagy ha bíráskodási funkciót gyakorol egyes 
kormányzati szerv, akkor is helyén van a társas 
szervezet. De azt, hogy konkrét ügyek intézésé
nél ilyen tanácsadó szervet állapítsunk meg, 
melyben az alárendelt alkalmazottak époly döntő 
tényezők legyenek az intézkedésben, mint a fele-, 
lo8 főnök, bocsássanak meg, ezt a magam részé
ről fából vaskarikának tartom.

Ezért nagyon szerettem volna, ha ez a 
javaslat a többi bizottságokhoz is elkerült volna. 
Mert mit eredményez az, ha az erdőigazgatóság 
és ennek alkalmazottai tanácsülésben döntik el 
az egyes fontosabb ügyeket, amelyeket majd a 
földmivelésügyi minister ur fog rendelettel meg
állapítani ? Ez elsősorban akadálya lesz a gyors 
elintézésnek. Ugyanis az erdőfelügyelőnek, aki 
nem is az erdőigazgatóság székhelyén van, liá
nom valahol, valamelyik vármegyében az erdő
igazgatóság érdekeit képviseli, meg kell jelennie
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az ülésen, ami a gyors elintézésnek feltétlenül 
akadálya. Ezenkívül költséges is, mert az erdő
igazgatósági alkalmazottak különböző helyeken 
vannak, hiszen az erdőfelügyelők szerepelnek itt 
elsősorban és ezeknek utazgatniok kell.

De a* fegyelem is meglazul, mert a hivatal
főnök, aki felelős az erdőigazgatás működéséért, 
nem tűrheti meg, hogy az alárendeltnek külön 
véleménye legyen. Ha van : vezesse rá az aktára, 
de hogy vele szemben álljon, mint határozó 
fórum, ez a fegyelmet annyira meglazitja és 
ebből oly súrlódások lesznek, hogy azoknak kel
lemetlenségeit most itt a nemzetgyűlés előtt fel
tárni igazán felesleges dolognak tartom.

(Az elnöki széket Almásy László foglalja el.)

De a felelősséget is lazítja, mert a hivatal
főnök, akihez az érdekelt birtokos el fog menni, 
azt mondja majd, hogy tanácsülésben döntjük 
el a kérdést. Az érdekelt referens is a tanács
ülésre bízza a dolgot. Az érdekelt felelősséget 
vállaló tényezőhöz nem jut. Nem is készítik elő 
olyan jól az ügyet, mint mikor az illetőnek 
egyedül kell felelnie az előkészitéseért. Szaval, 
ha igy az érdekelteket mind a tanácsüléshez 
utasítják, ahol a maguk érdekeit, minthogy 
személyesen meg nem jelenhetnek, nem védhe
tik, olyan felelősséglazulás áll elő, amely feltét
lenül az erdőigazgatás rovására is megy. Hiszen 
még az önkormányzatnál is, a közigazgatásban 
is mindig ez a legnagyobb nehézség, és sohasem 
tudtuk a közigazgatási bizottság felelősségre- 
vonását biztosítani. Hát ha most az államnál 
állítunk be ilyet, akkor mi lesz ebből?

Ez a rendelkezés azonban magának a tör
vényjavaslatnak alapcélzatával sem egyeztethető 
össze, mert az eljárás nem lesz egyszerű, mivel 
a törvényjavaslat ezen rendelkezése komplikált 
szervezetet és komplikált eljárási módot teremt. 
Egyöntetű sem lesz, mert egy társas szervnél, 
amelynek tárgyalásainál különböző erdőfelügye
lők lesznek jelen s ahol különböző egyének és 
hivatalnokok működnek, az egyöntetűséget itt 
biztosítani nem lehet. Itt nem úgy vagyunk, 
mint# a bíróságnál, ahol a jogegységet feltétlenül 
mindig és minden körülmények között biztosí
tani lehet és kell is. De egységes sem lesz, mert 
az erdőigazgatás érdekeinek irányítására feltét
lenül szükséges az, hogy úgy a főhatóság, mint 
a lakosság és az alárendelt hivatalok lássák azt 
az egy tényezőt, a hivatalfőnököt, aki ebben a 
tekintetben az egységet képviseli. Ha pedig a 
hivatalfőnök ebben a tekintetben bizonyos tanács
ülésekre lesz szorítva, akkor az egységet nem 
képviseli. (Felkiáltások jobbfelöl: Elfogadjuk!) 
Nem tudom, hogy a minister ur elfogadja-e 
vagy sem. Minthogy az időt egyáltalában rabolni 
nem akarom, amennyiben úgy látom, hogy azok, 
amiket előadtam, a többséget is kielégítik, ebben 
az esetben tisztelettel mellőzöm ennek a kérdés
nek további előadását, (Helyeslés jobb felöl.)
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hanem javaslom az 5. § törlését, annyival is 
inkább, mert ha- a minister ur tiszti értekezle
teket akar, ezt ne a törvénybe tessék beletenni, 
hanem tessék erről a végrehajtási rendeletben 
gondoskodni, mert ez nem idevaló. (Helyeslés.)

Elnök : Szólásra senki sincs feljegyezve.
Minthogy szólani senki sem kiván, a vitát be
zárom.

A  földmivelésügyi minister ur kiván szólani.
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 

m inister: T. Nemzetgyűlés! Már az előbb szó 
volt ezen tanácsok működéséről. A  t. képviselő 
urnák aggályai azonban, amelyeket most itt 
felsorolt, olyanok, amelyek mindenesetre meg
fontolásra késztetnek. S miután ezeknek a taná
csoknak a működését tényleg a végrehajtási 
utasitásban jobban lehet precizirozni, neveze
tesen, hogy az milyen ügyekre vonatkozzék és 
hogyan történjék, s miután a végrehajtási uta
sításban is lehet ennek pótlásáról gondoskodni 
— ez a forma meglehetősen a német mintából 
vétetett át, mert Németországban léteznek ezek 
a tanácsok — a magam részéről készáéggel hoz
zájárulok az egész szakasz törléséhez. (Helyeslés.)

Szilágyi Lajos: Megtört a jég!
Elnök : A  tanácskozást befejezettnek nyil- 

vánitom. Következik a határozathozatal. Fel 
fogom tenni a kérdést az 5. § eredeti szövegére, 
szemben a Hegymegi-Kiss Pál képviselő ur 
által benyújtott indítvánnyal. Amennyiben a t. 
Nemzetgyűlés az eredeti szöveget nem fogadja 
el, ebben az esetben ki fogom mondani a sza
kasznak Hegymegi-Kiss Pál képviselő ur által 
javasolt törlését.

Kérdem: méltóztatnak-e az 5. § eredeti 
szövegét elfogadni, szemben Hegymegi-Kiss Pál 
képviselő ur törlést javasló indítványával, igen 
vagy nem? (Nem!) A, nemzetgyűlés az 5. § 
eredeti szövegét nem fogadja el, s igy az 5. § 
töröltetni fog. Természetesen a következő sza
kaszok számozása is ehhez képest fog változást 
szenvedni.

Következik a régi 6., most 5. §. Kérem a 
jegyző urat, szíveskedjék azt felolvasni.

Forgács Miklós jegyző (olvassa a régi 6., 
most 5. §-t) : Gaal G-aston! •

Gaal Gaston: T. Nemzetgyűlés! Miután 
ehhez a szakaszhoz nekem olyan indítványom 
lett volna, ariiely feltétlenül összefüggésben áll 
a 2 §-nál beadott indítványommal és csak abban 
az esetben volna értelme, ha azt az indítványo
mat a Ház elfogadta volna, ennélfogva ennél a 
szakasznál indítványomat, mint már túlhaladot
tat, nem terjesztem elő. (Helyeslés jobbfelöl.)

Elnök : Szólásra senki sincs feljegyezve. 
Minthogy szólani senki sem kiván, a szakasz 
meg nem támad tatván, azt elfogadottnak jelen
tem ki.

Következik a régi 7 , most 6. §. Kérem a 
jegyző urat, szíveskedjék azt felolvasni.

Forgács Miklós jegyző (olvassa a régi 7., 
most 6. § - t ) : Gaal Gaston!

Gaal Gaston: Mélyen t. Nemzetgyűlés! 
Ennek a szakasznak minden bekezdéséhez van 
egy tiszteletteljes indítványom. Meltóztassanak 
a szakaszt elolvasni és a szakaszban biztosított 
hatáskört —  itt t. i. az erdőfelügyelők hatásköréről 
van szó — szembeállítani azzal a hatáskörrel, 
amelyet a 4. § az erdőigazgatóságoknak, a 2. § 
pedig magának a minister urnák biztosit, s azt 
méltóztatnak látni, hogy ennek a legalárendel- 
tebb erdőhatóságnak, t. i. az erdőfelügyelőknek 
nagyobb hatáskört biztosit a szakasz, mint akár 
a föléje rendelt erdőigazgatőságnak, akár pedig 
magának a ministernek. Mert amig a 2. § meg 
a 4. § a felügyeleti hatáskört csak az összes 
erdőkre, kopárterületekre és természeti emlékekre 
mondja ki, addig az erdőfelügyelő hatáskörét 
szabályozó 7. § az első bekezdésében az itt fel
sorolt erdőbirtok-kategóriákon kívül hozzáteszi 
még azt is, még pedig nyűgjei közé.- »és egyéb 
területekre«. Eddig a mélyen t. minister ur azt 
mondotta, hogy nem kell félni, mert másról szó 
sem lehet, legfeljebb az erdőfelügyelet gyakor
lásáról, és a saját hatáskörét nem is akarja 
egyéb területekre is kiterjeszteni.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: Nem hát!

Gaal Gaston : Még az erdőigazgatóság hatás
köre sincs kiterjesztve. Az erdőfelügyelő azon
ban már felügyeleti hatáskört gyakorol, az 
összes erdők, kopár területek és természeti 
emlékeken kivül még egyéb területekre nézve is.

Eltekintve attól, hogy ez az »egyéb terü- 
let« af törvénybe bevéve abszolúte bizonytalan 
és meghatározhatlan valami, mert ezen az ala
pon még a lakások felett is felügyeletet gyako
rolhat az erdőfelügyelő, mert hiszen az is 
egyéb terület, (Derültség jobbfelöl.) a törvény
ben ilyen kifejezésnek, minister ur, abszolúte 
nincs helye. A  törvény legyen kerek, világos, 
érthető, félremagyarázhatlan. Ez a kifejezés: 
•»egyéb terület« mindenre a világon alkalmat 
adván, tisztelettel kérem úgy a minister urat, 
mint az egész többséget, hogy az ilyen kifeje
zéseket méltóztassana*. a törvényből kihagyni.

Ennek a szakasznak második bekezdése is 
olyan csodálatos szövegezés, amelybe minden 
belefér. Azt mondja ugyanis —  az erdőfelügye
lőkről intézkedvén —  (olvassa): »Ha feladatuk 
teljesítése közben hatósági 'beavatkozást igénylő 
cselekményt, vagy mulasztást tapasztalnak, a 
helyszínén azonnal megteszik a szükséges intéz
kedéseket ; tapasztalataikról és tett intézkedé
seikről a m. kir. erdőigazgatóságnak jelentést 
tesznek.«

Ez a szöveg két olyan megállapítást is 
tartalmaz, amelybe megint minden belefér. Azt 
mondja először, hogy: ^hatósági beavatkozást 
igénylő cselekmény*. Hát hányféle hatósága van 
ennek az országnak? Mindenféle hatósági be
avatkozást igénylő esetben beleszólhat az az 
erdőfelügyelő, vagy pedig csak erdőhatósági 
intézkedést igénylő esetben?
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Mándy Sámuel: Világos, Hogy csak erdő
hatósági intézkedést igénylő esetben!

Gaal Gaston: Ha világos, akkor vegyük be 
a szövegbe . . .

Mándy Sám uel: Vegyük b e !
Gaal Gaston: . . .  ne hogy az erdőfelügyelő 

rendőrhatósági, vagy nem tudom, milyen más 
hatósági jogokat is vindikáljon magának.

Azonkívül azt mondja ez a szakasz: »a 
helyszínén azonnal megteszik a szükséges intéz
kedéseket.* Mik azok a szükséges intézkedések? 
Precizirozva van ez valahol, akár ebben a tör
vényjavaslatban, akár a régi törvényekben ? 
Sehol,sincs precizirozva, mélyen t. államtitkár 
ur. Átolvastam a törvényeket, kerestem, hogy 
mi és hol precizirozza a szükséges intézkedése
ket, de nem találtam. Az ilyen labilis kifejézé- 
sektől tehát tartózkodjunk és iparkodjunk olyan 
szöveget megállapítani, amely megnyugtató fel
felé és lefelé egyaránt, a célt szolgálja, de nem 
ad alkalmat arra, hogy ezen az alapon valakit 
kunérozni lehessen.

Van azonkívül ennek a szakasznak utolsó 
bekezdésében is egy olyan megint általánosított 
jogkör, amelyet én a magam részéről igenis 
aggályosnak tartok. Azt mondja ugyanis a sza
kasz utolsó mondatában (olvassa): »Az erdő
felügyelőnek az er4észetet is érdeklő ügyekben 
— amennyiben a törvény kifejezetten másként 
nem intézkedik — fellebbezési joga van.«

Mit jelent ez, mélyen t. Nemzetgyűlés? 
Azt, hogy a világon mindent megfellebbezhet, 
bármilyen más természetű mezőgazdasági érdekli 
ügy van is a közigazgatási bizottság előtt, azt 
megfellebbezheti, mert azt mondja, hogy: »az 
erdészetet is érdeklő ügyekben«, tehát azt mond
hatja, hogy az érdekli az erdészetet is. Más
felől pedig azt mondja, hogy mindent meg
fellebbezhet, amit a törvény kifejezetten meg 
nem tilt neki. Miután pedig egyetlenegy olyan 
törvényünk nincs, amely azt mondaná, hogy 
ilyen és ilyen ügyekben pedig az erdészeti 
tisztviselőknek nincs joguk fellebbezni, tulajdon
képen tehát a közigazgatási bizottságnak bármely 
mezőgazdasági ügyet az ott hivatalból jelenlevő 
erdészeti kerületi felügyelő minden egyes alka
lommal megfellebbezheti; hogy pedig ez a felleb
bezés mit jelent, azt minden egyes állampolgár
nak, aki az ügyvitel, ügymenet gyorsaságát 
ismeri, elbírálására bizom: egy ilyen fellebbezés 
legkevesebb egy fél esztendei késedelmet jelent 
olyan ügynél, amelyhez pedig az^erdészeti ható
ságnak abszolúte semmi köze.

Ezeket az aggályokat vannak hivatva el
oszlatni a következő határozati javaslataim. 
Egyben pedig tisztelettel kérem a mélyen t. 
-elnök urat, hogy ezt a szakaszt méltóztassék 
pontonként szavazásra bocsátani, miután indít
ványaim között lehet olyan,’ amelyet a nemzet
gyűlés elfogad, vagy el nem fogad, és en bloc 
az egésszel elkészülni nem lehet.

Az első indítványom az, hogy a 7. § 2. 
sorában levő következő szavak: »egyéb terüle
tekbe* a szakaszból töröltessék. (Helyeslés.)

Másik inditványom, hogy az a homályos szö
veg, amely az erdészeti hatóságoknak a helyszínén 
való intézkedési jogkörét irja körül, megfelelő, 
világosabb szöveggel helyettesittessék, amely a 
célt teljesen szolgálja, de félreértésekre nem ad 
okot. Akkor igy szólna ez a 2. bekezdés : »Ha 
feladatuk teljesítése közben törvényellenes cselek
ményt vagy mulasztást tapasztalnak, és ezt az ér
dekeltek felhívására abba nem hagyják, vagy nem 
pótolják, az illetékes hatóságnak jelentést tesznek*.« 
(Helyeslés balfelól.)

A harmadik inditványom az, hogy az utolsó, 
vagyis a 3. bekezdés utolsó mondata, hogy. az erdé
szeti felügyelőnek »fellebbezési jogavan« helyett, 
az eredeti szöveg helyett, ez a mondat vétessék be : 
»Az erdészeti felügyelőnek fellebbezési joga van 
mindazon ügyekben, amelyeket a fennálló törvé
nyek hatáskörébe utalnak.« így meg van mondva 
világosan, hogy miben fellebbezhet, és nem történ
hetik meg az, hogy más mezőgazdasági ügyeket 
szükségtelen, haszontalan fellebbezésekkel fél- 
eszteódeig vagy egy esztendeig is megakasszon.

Tisztelettel kérem indítványaim elfogadását.
Elnök : Kiván-e még valaki szólni ? (Nem !) 

Ha senki sem kíván szólni, a vitát bezárom.
A földmivelésügyi minister ur kiván nyilat

kozni.
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi

nister: T. Nemzetgyűlés ! Az első módosító indít
ványhoz, amelyben az »egyéb területekre nézve« 
szavak kihagyását javasolja a t. képviselőtársam, 
hozzájárulok. (Helyeslés.) Ha e két szó törlése meg
nyugvást k e lt. . .

Szilágyi Lajos : Nagyon fontos !
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi

nister : . .  . hát hozzájárulok.
A második bekezdéshez tett módosítást nem 

egészen értem.
A második bekezdés azt mondja (olvassa): 

»Ha feladatuk teljesítése közben hatósági beavat
kozást igénylő cselekményt. ..«  stb. Ha ide az 
igen t. képviselőtársam azt a kifejezést be akarja 
szúrni: »Ha feladatuk teljesítése közben erdészeti 
hatósági beavatkozást igénylő*? — ehhez szívesen 
hozzájárulok, hogy az aggály megszüljék, mintha 
más ügybe való benyulást is lehetővé tenne. E mó
dosításhoz tehát, hogy kifejezetten legyen benne, 
hogy csak erdészeti hatóság ez, hozzájárulok.

Ami a harmadik módosítást illeti, hát itt a 
szövegbe benne van, hogy az erdészeti felügyelet
nek az erdészetet is érdeklő ügyekben van fellebbe
zési joga. Mert, bocsánatot kérek, én nem képzelek 
el olyan erdészeti felügyelőt, . .

Gaal Gaston : En elképzelek! Szekálhat! 
A földreformnál hányszor tapasztaltuk !

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi
nister : . . .  aki valamely birtokparcellázási vagy 
bérbeadási ügybenfellebbezliet, vagy erdészeti alkal
mazottat, aki olyan fellebbezést nyújt be, amely-
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lyel nyilvánvalóan csak akadályozni akar valamely 
ügyet, mert hiszen a minister megtalálja a módját 
bizonyosan annak, hogy az az ember ne marad
jon ott.

Azt, hogy erdészeti ügyekben fellebbezési joga 
van, részemről nem tartom veszélyesnek, ebből 
semmi rossz következmény nem származhatik. 
Kérem tehát e módosítás elutasítását. Ahhoz azon
ban, amit Gaal Gaston t. képviselőtársam az 
»erdészeti« szó bevételére vonatkozóan javasolt, 
hozzájárulok. Kérem a t. Házat, méltóztassék 
ilyen értelemben határozni. (Helyeslés jobbfelől.)

Elnök : Az előadó ur kíván szólni.
Marschall Ferenc előadó: Mélyen t. Nemzet

gyűlés ! Méltóztassék megengedni, hogy a 7.' § 2. 
bekezdésére vonatkozóan egy javaslatot tegyek, 
még pedig azon szempontok figyelembevételével, 
amelyeket Gaal Gaston képviselő ur volt szives fel
hozni.

Indítványozom, hogy a 2. bekezdésben, amely 
igy kezdődik : »Ha feladatuk teljesitése közben 
hatósági beavatkozást stb.« a »hatósági« szó elé 
»erdészeti« szó tétessék és a kifejezés igy fog szólni : 
^erdészeti hatóságii.

Azt hiszem, hogy ez a módosítás Gaal Gaston 
képviselő urat is megnyugtatja.

Gaal Gaston : Mélyen t. Nemzetgyűlés !
Elnök ; Azt hiszem, hogy a képviselő ur vissza

vonni kívánja az indítványát.
Gaal Gaston : Igen, a másodikat. Miután ez a 

szó, amelyet az előadó ur javasolt, azt a célt akarja 
elérni, amit én, bár nem teljesen, de mégis hono
rálja bizonyos mértékben, az indítványomat 
visszavonom, én annak fentartását feleslegesnek 
is tartom, mert úgyis leszavaznák. (Derültség. 
Egy hang balfelól: Jól tájékozott!)

Elnök : A tanácskozást befejezettnek nyilváni- 
tom. Következik a szavazás.

A házszabályok 225. §-a értelmében a 6. sza
kaszt részeire fogom bontani és először szavazásra 
felteszem a szakasz első bekezdésének eredeti szö
vegét, szemben a Gaal Gaston képviselő ur által 
tett indítvánnyal. Amennyiben a t. Nemzetgyűlés 
az eredeti szöveget elfogja fogadni, elesik Gaal Gas
ton képviselő ur indítványa.

Kérdem tehát a t. Nemzetgyűlést, hogy a 6. § 
első bekezdést méltóztatnak-e elfogadni eredeti 
szövegben, szemben Gaal Gaston képviselő ur in
dítványával 1 (Nem!) A nemzetgyűlés az első be
kezdést eredeti szövegében nem fogadta el, és igy 
kimondom, hogy a nemzetgyűlés az első bekezdést 
a Gaal Gaston képviselő ur által javasolt módosí
tással fogadta el.

A 2. bekezdésre vonatkozólag Gaal Gaston 
képviselő ur indítványát visszavonta. így az ere
deti szöveggel szemben az előadó ur által javasolt 
módosítást fogom feltenni. Amennyiben a t. Nem
zetgyűlés az eredeti szöveget elfogadja, az előadó ur 
módosítása elesik, ha pedig nem fogadja el az ere
deti szöveget, az esetben az előadó ur által javasolt 
módosítással jelentem ki elfogadottnak a második 
bekezdést.

Kérdem tehát: méltóztatnak-e a második be
kezdést eredeti szövegben elfogadni, szemben az 
előadó ur által javasolt módosítással ? (Nem !) 
A nemzetgyűlés a második bekezdést az előadó ur 
által tett módosítással fogadta el.

Végül felteszem szavazásra a harmadik bekez
dés eredeti szövegét, szemben Gaal Gaston képviselő 
ur indítványával. A kérdést akként fogom feltenni, 
hogy méltóztatnak-e elfogadni az eredeti szöveget. 
Amennyiben ezt el méltóztatnak fogadni, elesik a 
Gaal Gaston képviselő ur indítványa.

Kérdem tehát, méltóztatnak-e elfogadni a 6. 
§ harmadik bekezdését eredeti szövegében ? (Igen ! 
Nem! Kérem azokat a képviselő urakat, akik a 
harmadik bekezdést eredeti szövegében méltóztat
nak elfogadni, szíveskedjenek felállni. (Megtörté
nik.) Többség. A nemzetgyűlés a harmadik bekez
dést eredeti szövegében fogadta el.

Ezzel az egész 6. § elfogadtatott, úgy, amint a 
határozatokat az egyes bekezdésekre vonatkozólag 
kimondottam. Most következik a 8„ illetve most 
már 7. §.

Csik József jegyző (olvassa a 8. §-t) : Gaal 
Gaston !

Gaal Gaston : Mélyen t. Nemzetgyűlés ! E sza
kasz második bekezdésében is van két olyan szó, 
amelyre a mélyen t. Nemzetgyűlés figyelmét fel
hívni kívánom.

Az egyik már körülbelül elintézett dolog, mert 
ezen stereotip módon visszatérő »összes« szóra vo
natkozik, amelyet én az 1. §-nál is perhorreszkál- 
tam, és nagyon természetes, hogy ugyanazon 
elvi alapon állva, perhorreszkálok most is és amely 
hblyett — annak törlése mellett -— azt a szöveget 
indítványozom, hogy : »a jelen törvény alapján 
hatáskörébe utalt«, tehát nem az összes erdőknek, 
kopár területeknek és természeti emlékeknek, 
hanem csak a jelen törvény alapján hatáskörébe 
utalt erdőknek, kopároknak és természeti emlé
keknek stb.

Azonkívül van ennek a bekezdésnek egy mon
data, amelyet abszolúte nem vagyok képes meg
érteni, abból a szempontból, hogy mit keres ebbbn 
törvényben. Szól ez a mondat akként, hogy 
(olvassa) : »Ezek az erdőhivatalok teljesitik végül 
mindazt, amit fölöttes hatóságuk hatáskörükbeutal.«

Bocsánatot kérek, ez egyszerű szolgálati sza
bályzati kérdés. Ha a fölöttes hatóság teljesítés 
végett az alantas tisztviselőkhöz utal valamit, 
akkor teljesen fölösleges törvénybe venni, hogy ők 
azt teljesíteni tartoznak s ez törvényszerkezeti 
szempontból valósággal komikus. Azért tisztelettel 
indítványozom,, hogy ezt a mondatot, amely, 
ismétlem, kizárólag a szolgálati szabályzatba való, 
a törvényben pedig teljesen fölösleges, sőt komikus, 
törölni méltóztassanak. ( Felkiáltások jobbfelöl: 
Elfogadjuk!)

Elnök : Szólásra következik ? Szólásra senki 
sincsen följegyezve. Ha szólni senki sem kíván, a 
vitát bezárom.

A földmivelésügyi minister ur óhajt nyilat kozni. 
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi*
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nlster: T. Nemzetgyűlés! Azt, amit Gaal Gaston 
képviselőtársam a második bekezdés utolsó sorára 
vonatkozólag indítványozott, helyes, s ha törvény- 
szerkezeti szempontból ez a mondat fölösleges, én 
nagyon szívesen hozzá járulok ahhoz, hogy töröltes
sék s indítványának ezt a részét magam is elfoga
dásra ajánlom.

Elnök : A tanácskozást befejezettnek nyilvá
nítom.

Gaal Gaston képviselő ur egy indítványt nyúj
tott be, kérem a jegyző urat, szíveskedjék azt fel
olvasni.

Csík József Jegyző (olvassa): A második be
kezdésből az összes szó töröltetik és a következő 
szöveggel helyettesittetik : »s a jelen törvény alap
ján hatáskörükbe utalt«. Ugyané bekezdés utolsó 
mondata töröltetik.

Györki I mre : Mi van a határozatképességgel ? 
Szabó István ( nagyatádi)  földmivelésügyi mi- 

nister: Kérem, még ma végezni kellene ezzel a 
törvénnyel.

Györki Imre : Jöjjenek be !
Szilágyi Lajos: Ezért sohasem lehet hara- 

1 gudni ! (Zaj.)
Elnök (csenget): A kérdést a házszabályok 

225. §-a alapján fogom feltenni. A szakasz 8. pontja 
meg nem támadtatván, azt elfogadottnak jelentem 
ki. A második bekezdésre vonatkozólag Gaal Gas
ton képviselő ur nyújtott be egy. indítványt. Fel 
fogom tenni az eredeti szövegre a kérdést, szemben 
a képviselő ur által javasolt módosítással. Ameny- 
nyiben a t. Nemzetgyűlés az eredeti szöveget nem 
fogadja el, akkor ki fogom mondani, hogy a be
kezdés a Gaal Gaston képviselő ur által javasolt 
módosítással fögadtatik el.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi- 
nister : A kérdés feltevéséhez kérek szót.

Elnök : Méltóztassék ! Megilleti a szó a mi- 
nister urat.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi- 
nister: T. Nemzetgyűlés ! Én úgy értettem hogy 
Gaal Gaston képviselőtársam csak ezt az egy módo
sítást nyújtotta be, amelyről az előbb már nyilat
koztam, miután azonban a módosításban, amint 
hallom, bent van az »összes« szónak törlése is, kény
telen vagyok kijelenteni, hogy a kérdés ilyetén fel
tevése nem egészen megfelelő, mert nem vagyok 
abban a helyzetben, hogy ennek a szónak törlésé
hez is hozzájáruljak, annál kevésbé, mert a régi 
1879 : X XX I. te. is használja ezt a kifejezést, és 
mert egy másik szakasznál már ebben a javaslatban 
mi is elfogadtuk azt. A képviselő ur indítványának 
ehhez a részéhez tehát nem járulok hozzá csak 
ahhoz, hogy a második bekezdés utolsó sorából az a 
mondat, amely úgy szól, hogy (olvassa) : »telj esitik 
végül mindazt, amit fölöttes hatóságuk hatás
körükbe utal« töröltessék. Ehhez készséggel hozzá
járulok.

Elnök : T. Nemzetgyűlés ! Á kérdés teljesen a 
házszabályoknak megfelelően volt feltéve, mert 
hiszen a módositás az eredeti szöveggel szembe
állít! atott, amennyiben at. Nemzetgyűlés elfogadja

a 7. § második bekezdését eredeti szövegezésében, 
akkor természetesen elesik Gaal Gaston képviselő 
ur javaslata. Ha pedig nem méltóztatnak elfogadni 
az eredeti szöveget, akkor a képviselő ur által java
solt szöveg emelkedik határozati erőre,

Gaal Gaston : A kérdés feltevéséhez kérek szót.
Elnök : A szó megilleti a képviselő urat!
Gaal Gaston : T. Nemzetgyűlés ! Kénytelen 

vagyok ezen a címen magam íb szót kérni, hogy a 
helyzet tisztázásához pár szóval hozzájáruljak.

Az elnök ur nagyon helyesen teszi,.ha az ere
deti szöveget szembeállítja indítványommal. 
Amennyiben az eredeti szöveget a Ház el nem fo
gadná, akkor indítványom két részre szakítandó, 
miután én két egészen különböző dolgot indítvá
nyozok, amelyek közül az egyikhez a minister ur 
nem járul hozzá, a másikhoz pedig a maga részéről 
is készségesen csatlakozott. Mivel pedig a Ház min
den egyes tagját olyan helyzetbe kell juttatni, hogy 
az indítvány mindkét része fölött külön-külön nyil
váníthassa véleményét, abban az esetben, ha az ere
deti szöveget nem méltóztatnak elfogadni, külön
választva kell kérdésre feltenni indítványom első 
és második részét. Tisztelettel kérem tehát az elnök 
urat, hogy ekként méltóztassék eljárni.

Elnök : T. Nemzetgyűlés ! Gaal Gaston kép
viselő ur indítványa tényleg megfelel a házszabá
lyoknak és igy a nemzetgyűlésnek módjá bán lesz a 
szakasz mindkét része fölött határozni. Én a föld
mivelésügyi minister ur nyilatkozatát, amit erre a 
megjegyzésre vonatkozólag tett, nem értettem meg 
egészen világosan, és azért akartam ezt a második 
bekezdést egymagában szavazás alá bocsátani. 
Ezek után azonban két részre fogom bontani a be
kezdést s kérdezem, méltóztatnak-e a bekezdés első 
részét, szemben Gaal Gaston képviselő ur ide
vonatkozó módosításával elfogadni, igen vagy nem?

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi
nister : Az eredetit igen !

Elnök : Az eredeti szöveget, szemben Gaal Gas
ton képviselő ur módosításával. (Igen ! Igen !) A 
nemzetgyűlés tehát az eredeti szöveget fogadta, el.

Felteszem most a második bekezdés második 
részének eredeti szövegét, szemben Gaal Gaston 
képviselő ur indítványával. Kérdezem: méltóz
tatnak-e a kérdés ilyen feltevéséhez hozzájárulni ? 
(Zaj. Felkiáltások jobb felől: Igen!) Kérem, a kép
viselő uraknak még joguk van a kérdés feltevéséhez 
hozzászólni, mert hiszen még nincs szavazás alá 
bocsátva a kérdés. Kíván valaki hozzászólni ?

Gaal Gaston : Miután a 9. §-nak . . .
E lnök : A 8.-nak.
Gaal Gaston : . . .  négy bekezdése van s a 

négyből csak egyetlenegy van megtámadva, néze
tem szerint az elnök ur minden további nélkül ki
jelentheti, hogy a 8. § első, harmadik és negyedik 
bekezdése meg nem támadtatván, elfogadtatott. 
Egyedül a második bekezdés támadtatott meg, még 
pedig egy olyan indítvány által, amelyet egy sze
mély nyújtott ugyan be, de amely indítvány mégis 
két különböző dologra vonatkozik, aminek követ
keztében maga az indítvány úgy kezelendő, mintha
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két külön indítvány volna. Én csak papirkimélés 
szempontjából írtam fel indítványomat ugyanarra 
a papírlapra. Ennél az indítványnál tehát az az 
eljárás, hogy a mélyen t. elnök ur szembeállítja az 
eredeti szöveget a benyújtott indítvánnyal, s ha a 
Ház az eredeti szöveget nem fogadta el, akkor a 
benyújtott indítványokat, sorban, amint követ
keznek, egyenként teszi fel szavazásra. Méltóztassék 
talán ekként eljárni.

Elnök : Most a 8. §-ról van szó s ennek máso
dik bekezdéséhez a képviselő ur tett egy indítványt.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi- 
nister: K ettőt!

Gaal Gaston: ügy van, kettőt!
Elnök : Kérem, t. Nemzetgyűlés ! A képviselő 

ur indítványa a következőképen szól (olvassa) : 
»A második bekezdésből az »összes« szó töröltetik 
s a következő szavakkal helyettesittetik : »s a jelen 
törvény alapján hatáskörükbe utalt«.

Gaal Gaston : Ez az első, de van még egy !
E lnök : Csendet kérek, képviselő( ur. A kép

viselő urnák ez az inditvr nya a 8. § má sodik bekez
désére vonatkozik. S ezt bocsátottam szavazás alá 
az imént. Most következik az indítvány második 
része, amely szerint az utolsóelőtti bekezdés utolsó 
mondata töröltetik. Ez tehát már egy má sik bekez
désre vonatkozik.

Gaal Gaston : Dehogy, ennek a bekezdésnek 
az utolsó mondatára'.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi- 
nister: Nem is mondat, hanem sor.

Elnök : Ja, kérem, akkor a tévedés onnan szár
mazik, mert a képviselő ur úgy irta be, hogy: 
»u. e. bekezdés utolsó mondata«, sez jelentheti azt 
is, hogy utolsóelőtti. (Igaz! Úgy van! Helyeslés 
jobbfelől.)

Gaal Gaston : Ugyanezen !
Elnök: Énigy magyaráztam a dolgot; utolsó- 

előtti is lehet; ez az egész tévedésnek az oka. (Úgy 
van! jobbfelől.)

Gaal Gaston : Mélyen t. elnök ur ! A magam 
eljárásának magyarázass okából legyen szabad 
utalnom arra, hogy az indítvány fejére az van Írva, 
hogy »Inditvány a 8. § második bekezdéséhez*. 
Tehát akkor nem vonatkozhatik az utolsóelőtti be
kezdésre az »u. e.«, hanem, csak annyit jelenthet, 
hogy ugyanezen szakasz. . ’ 1

Elnök : Tévedésben van a t. képviselő ur, mert 
az indítványra nem a 8., hanem a 8. és 9. § van fel
írva, a 9.-ben pedig benne van az utolsóelőtti be
kezdés is, a félreértés tehát könnyen bekövetkez
hetett. De hogy ennek véget vessünk, kérdem a t. 
indítványozó képviselő urat, hogy hogyan kívánja 
tehát a kérdés feltételét ? (Zaj jobbfelől.)

Gaal Gaston: Már kétszer elmondottam! 
( Felkiáltások jobbfelől: Be három az igazság !)

Méltóztassék mindkét indítványommal szembe
állítani a 8. § második bekezdését. Amennyiben a 
Ház a szakaszt eredeti szövegében fogadja el, 
mindkét indítványom elesik, amennyiben nem,' 
akkor méltóztassék az én két indítvá nyomat kiilön- 
külön szavazásra feltenni.

Elnök : Kérem, t. Nemzetgyűlés, a képviselő 
ur első indítványát én már szavazásra bocsátottam, 
és afölött a nemzetgyűlés döntött is ; ezt az indít
ványt tehát nem becsáthatom újból szavazás alá. 
Ezért á képviselő ur indítványának második ré
szére teszem fel a kérdést, szembeállítva azt az ere
deti szöveggel. (Helyeslés jobbfelől.)

Kérdezem tehát : méltóztatnak-e elfogadni a
8. § második bekezdését eredeti szövegében, szem
ben Gaal Gaston képviselő ur indítványával, igen 
vagy nem ? (Nem !) Tehát a Gaal Gaston képviselő 
ur által módosított szöveget fogadja el a nemzet
gyűlés.

A 8. § többi részét elfogadottnak jelentem ki.
Következik a régi 9., a jelenlegi 8. §.
Elnök : Gaal G rston képviselő urat illeti a szó.
Gaal Gaston : T. Nemzetgyűlés ! Ebben a.sza

kaszban három olyan dolog van, amire megjegy
zést kívánok tenni. Az egyik azbnban a Ház hatá
rozata folytán tárgytalanná vált-, mert hivatkozás 
lett. volna egy előbbi határozatra, amennyiben az 
én módosításomat méltóztatott volna elfogadni. 
Maradt tehát a szakasznak két olyan része, rr»e]yet 
feltétlenül korrigálandónak tartok. így korrigálni 
óhajtom elsősorban azt az általános meghatal
mazást, amelyet ez a szakasz az erdészeti hatóság
nak ad. Ezt bizonyos mértékben, ha nem is meg
nyirbálni, de mindenesetre jobban körülírni kíván
nám. Azt mondja ugyanis ez a szakasz, hogy az 
erdőhivatalnak az állami' erdőfelügyelet gyakorlá
sára hivatott tagjai jogosítva vannak, hogy az 
ingatlant bármikor bejárják és az ottani állapotok
ról közvetlen meggyőződést szerezzenek. Én itt a 
»bármikor« szó helyett a következő szöveget vagyok 
bátor tisztelettel elfogadásra ajánlani (olvassa): 
»Az esetben, ha az elháríthatatlan fontos okból 
feltétlenül szükséges, azonban igy is csak az érde
kelt tulajdonos előzetes értesítése mellett«. Bocsá
natot kérek, ha a »bármikor« szó marad a szöveg
ben, méltóztassék elképzelni, micsoda állapotok 
keletkeznek abból, ha akár az én birtokomon, akár 
másén, minden értesítés nélkül jöhet-mehet bármi-' 
féle állami közeg, amikor neki tetszik, ott jelzett 
tűzhet le, méregethet stb.

Megtörténhetik, hogy őriztetem a birtokomat 
és a csőszöm, kinek az az utasítása, hogy engedel- 
mem nélkül senkit ne'türjön a birtokon, nem ismeri 
az erdészeti törvényt és nem tudja, hogy ez a 
szakasz megadja az állami erdésznek a jogot, hogy 
az én birtokomon turkálhat-furkálhat, méricskél
het, járkálhat szabadon, de nemcsak az én birtoko
mon, hanem a kisgazda birtokán is, aki kint lesz a 
földjén és egyszer csak azt látja, hogy nem is erdé
szeti tiszt, hanem egy közönséges erdész elkezdi a 
földet ásni, földet kóstol. Az a kisgazda számonkéri 
majd, hogy hogyan mer a földjén áskálni és ott 
jeleket letiízni, sőt ta,lán megijed §z a kisgazda,, nem 
tudván, hogy mit akarnak a földjével, tiltakozni 
fog és a tiltakozásnak esetleg kézzelfogható módon 
is kifejezést ad. Ebből a kihágások és a büntetések 
egész özöne keletkezik. Emiek a közönséget kitenni 
semmi körülmények között nem lehet, ez ellen,
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megnyugtató remédium az, hogy az erdészeti közeg 
köteles legyen engem értesíteni, még mielőtt kiszáll 
a birtokomra, hogy ekkor és ekkor birtokomon 
ezen és ezen a részén meg fog jelenni a reá bízott 
állami feladatok teljesítése végett. Azt hiszem, 
ebben semmi olyan nincs, amit akár pártszempont
ból, akár más szempontból nem lehetne elfogadni, 
elvégre igazán a legelemibb joga minden tulajdonos
nak, hogy ha hatósági közeg akar a birtokán meg
jelenni, előzőleg köteles legyen a tulajdonost értesí
teni és ne akkor járjon ott, amikor neki tetszik, a 
tulajdonos háta mögött. (Helyeslés jobbfelól.)

A szakasz utolsó mondata úgy szól, hogy a 
tulajdonosok megkeresésre az állami erdőfelügyelet 
és ellenőrzés céljából szükséges adatokat és felvilá
gosításokat rendelkezésre bocsátani tartoznak. 
Én nem akarom kitenni Magyarország népét 
annak, hogy az irkafirkák, a különféle bürokratikus 
írásbeli munkák özönével zaklassák, amint ezt már 
láttuk az adótörvények végrehajtásánál, a vagyon- 
váltság és különféle adóvallomások bejelentésénél. 
Olyan komplikált műveleteket kívántak, hogy még 
intelligens ember is megkergül tőlük, a falu népe 

I pedig Egyáltalán nem tudja teljesíteni. Az én kerü
letemben már megtörtént, hogy a vagyonváltság- 
ivek kitöltésénél 150 koronát szedett a jegyző a 
kerületemhez tartozó mind a három körjegyzőség
nél, jóllehet a törvényben világosan benne van, 
hogy a jegyző díjtalanul köteles az iveket kitölteni. 
(Egy hang a jobboldalon: Fegyelmi!) Tudom, hogy- 
fegyelmi eljárást lehet indítani, azonban addig, 
amig az a szegény parasztember ki tudja magának 
járni a fegyelmit, el kell mennie Lengyeltótiba vagy 
fel kell jönnie a képviselőjéhez panaszra, vagy el 
kell mennie ügyvédhez, aki pedig nem áll vele szóba 
ingyen. Ne méltóztassék t. képviselő ur olyan tör
vényt hozni, amelynél csak egy vigasztalás van : 
fegyelmi, hanem a törvényeket méltóztassék úgy 
csinálni, hogy lehetőleg ne szolgáltassanak okot 
olyan eljárásra, amely fegyelmi eljárás alá vonható. 
Lehetetlenség, hogy engem vagy egy kisgazdát 
egyszerűen felhívhasson az erdészeti hatóság egy 
150 kérdéses kérdőiv kitöltésére, amelyben meg
kérdezi, milyen a talaj, hány táblára van osztva, 
ebből mit használok fel igy, mit használok fel 
amúgy, szóval agyonzaklat a kérdések ö: önével. 
A minister ur még nem kapott ilyen felhívást a 
statisztikai hivataltól ?

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi- 
nister: Nem !

Gaal Gaston : Én kaptam, olyan kérdőivet 
kaptam a háború alatt a statisztikai hivataltól, 
hogy hetekig tartó munka volna, há az embernek 
arra válaszolni kedve volna, de nincs is kedve és 
nincsen idej e. Tiz évre visszamenőleg kértek adato
kat az állatlétszámra, a gazdasági felszerelésre, a

cselédlétszámra vonatkozólag stb. Én, t. minister 
ur, nem azt akarom kizárni, hogy az erdészeti hiva
tal érdeklődhessék, csak azt akarom biztosítani, 
hogy az érdeklődés módja alkalmazkodjék a ma
gyarországi viszonyokhoz. Tessék módot találni 
arra, hogy az a kisbirtokos ne Írásban legyen köteles 
a sok kérdésre felelni, hanem ha az erdészeti ható
ság kiváncsi valamire, keresse fel a kisgazdát az 
othonában és élőszóval adja fel a kérdéseket és 
vegye jegyzőkönyvbe. Az lehetetlenség, hogy Írás
beli jelentésekre lehessen kötelezni a kisgazdát . . .

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi
nister: Nincs is benne a javaslatban!

Gaal Gaston : . . .  akinek nincs ideje ilyenek
kel játszadozni, nem is érti meg. Ép azért, mivel 
ezt kiküszöbölni szeretném, tisztelettel kérem, mél
tóztassék a szakaszba a következő szöveget fel
venni (olvassa): »Az állami ellenőrzés alá tartozó 
területek tulajdonosai az erdészeti hatóság meg
keresésére az állami erdőfelügyelet és ellenőrzés 
céljából nélkülözhetetlen adatokat élőszóval kö
zölni és a felvilágositásokat megadni tartoznak.« 
(Helyeslés jobbfelól.)

Tisztelettel kérem mindkét indítványom el
fogadását.

Elnök : A tanácskozásra szánt idő letelt, a 
vitát tehát megszakítom és napirendi javaslatot 
teszek.

Javaslom, hogy legközelebbi ülésünket ked
den, f. hó 6-án d. e. 11 órákor tartsuk, s annak 
napirendjére tűzessék k i : 1. az erdészeti igazga
tásról szóló törvényjavaslat részletes tárgyalása, 
2. az alföldi erdők telepítéséről és a fásításokról szóló 
törvényjavaslat, 3. az országos erdei alapról szóló 
törvényjavaslat, 4. az erdőbirtokhitelről szóló 
törvényjavaslat, 5. a hágai nemzetközi ópium
egyezmény becikkelyezéséről szóló törvényjavas
lat, végül a mentelmi bizottságnak jelentései 
Lingauer Albin képviselő ur kétrendbeli, továbbá 
Kiss Menyhért, Esztergályos János, Mátéffy Viktor 
és Csik József képviselő urak mentelmi ügyében. 
Méltóztatnak ehhez a javaslatomhoz hozzájárulni 1 
(Igen !) Ha igen, ilyen értelemben mondom ki a 
határozatot.

Hátra van még a mai ülés jegyzőkönyvének 
felolvasása és hitelesítése.

Forgács Miklós jegyző (olvassa az ülés jegyző
könyvét).

Elnök: Van-e valakinek észrevétele a felolva
sott jegyzőkönyv ellen ? (Nincs !)  Ha nincs, akkor 
a jegyzőkönyvet hitelesítettnek jelentem ki és az 
ülést bezárom.

( Az ülés végződik d. u. 2 óra 5 perckor.)

33121. — Budapest, az Athenaeum r.-t. könyvnyomdája.
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A nemzetgyűlés 107. ülése
1923. évi március hó 6-án, kedden, 

Scitovszky Béla elnöklete alatt.

T á r g y a i: Elnöki előterjesztések. — Az erdészeti igazgatásról szóló törvényjavaslat tárgyalása. — Az alföldi 
erdők telepítéséről és fásításáról szóló törvényjavaslat tárgyalása. — A legközelebbi ülés idejének 
és napirendjének megállapítása. — Az ülés jegyzőkönyvének hitelesítése.

A kormány részéről jelen vannak: gr. Bethlen 
István, Szabó István (nagyatádi), Belitska 

Sándor.

(Az ülés kezdődik délelőtt 11 óra 40 perckor.) 

(Az elnöki széket Scitovszky Béla foglalja él.)

Elnök: Az ülést megnyitom. A  mai ülés 
jegyzőkönyvét vezeti Petrovits György jegyző ur, 
a javaslatok mellett felszólalókat jegyzi Forgács 
Miklós jegyző ur, a javaslatok ellen felszólalókat 
pedig Héjj Imre jegyző ur.

T. Nemzetgyűlés! Mély megilletődéssel je
lentem a t. Nemzetgyűlésnek a fájdalmas vesz
teséget, mely egy mindnyájunktól nagyrabecsült 
és szeretett tagtársunknak Lers Vilmos bárónak, 
Baja sz. kir. város képviselőjének folyó hó 3-án 
váratlanul bekövetkezett elhunytával érte a 
Házat s közéletünkkel együtt a magyar tudo
mányosságot is legértékesebb munkásainak egyi
kétől fosztotta meg

Fényes lendületű, sokoldalú tevékenységgel 
kiváló és még sokat igérő közpálya ért halálá
val idő előtt véget. A  gazdasági politika terén, 
főként annak nemzetközi vonatkozásaiban, első
rendű szaktekintélyeink sorába emelte nagy tu
dása, kimeríthetetlen munkabírása, a gyakorlati 
élet és a nemzeti érdekek követelményei iránt 
eleven érzékkel párosult európai műveltsége. 
Mindezeket a kiváló tulajdonságait úgy a tudo
mányos irodalom, mint különösen közgazdasági 
adminisztrációnk szolgálatában általánosan elis
mert érdemes tevékenységgel érvényesítette ha
zája szolgálatában s az egymást érő kitünteté
sek hosszú sora tette köztisztviselői pályáját 
egyikévé a leggyorsabb emelkedésű karriereknek, 
amelyeket ebben az országban tehetség és munka 
önerejével ki tudott küzdeni. A  tudásnak és 
tekintélynek ez a tőkéje, amelyet a hivatalnoki 
pályáról hozott magával, ebben a Nemzetgyűlés
ben volt először hivatva gyümölcsözni a tör-

ÉRTESITÖ.

vényhozási munka terén is s az a néhány hónap, 
amelyet sorainkban eltöltenie adatott, nem egy 
alkalmat nyújtott máris annak igazolására, milyen 
értékes erőt nyert benne a közügy a parlamenti 
tanácskozások tartalmasságának gazdagítása, 
szinvonalának emelése érdekéből is. Fájdalom, 
ezt az időt nagyon rövidre szabta a Gondvise
lés s akik még csak pár nap előtt hallottuk 
előadói tisztének teljesítésében fiatalos tempera
mentummal elhangzott fejtegetéseit, ma már 
csak a róla való kegyeletes megemlékezéssel idéz
hetjük alakját magunk közé.

Ennek a kegyeletes emlékezésnek mindnyá
junk lelkében élő érzésével indítványozom, hogy 
a t. Nemzetgyűlés iktassa mai ülésének jegyző
könyvébe elköltözött kiváló tagtársunk emlékét, 
jelenjék meg minél nagyobb számban végtisztes
ségén, hatalmazza fel az elnökséget a *nagy 
veszteségben való részvétének tolmácsolására a 
gyászoló család előtt és vegye jóváhagyólag tu
domásul azon intézkedésemet, hogy az elhunyt 
ravatalára kegyeletünk jeléül koszorút helyez
tettem. (Helyeslés.)

Azt hiszem, a t. Nemzetgyűlés egyhangú 
határozataként mondhatom ki, hogy előterjesz
tésemhez méltóztatnak hozzájárulni.

Arra való tekintettel, hogy a temetés ma 
délután 3 órakor lesz a Yerbőczy-utcai evangé
likus templomból, indítványozom, hogy mai ülé
sünket az utóbbi időben követett eljárástól elté- 
rőleg délután 2 órakor fejezzük be. Méltóztat
nak ehhez is hozzájárulni ? (Helyeslés.) Ha igen, 
a Ház ilyen értelemben határoz.

E gyászesettel kapcsolatban felhatalmazást 
kérek még a t. Nemzetgyűléstől, hogy Baja vá
ros választókerületében az uj választás elrende
lése céljából szükséges intézkedések iránt a bel- 
ügyminister urat megkereshessem. (Helyeslés.) 
A nemzetgyűlés a kért felhatalmazást megadja.

Bemutatom a t. Nemzetgyűlésnek Tolna 
vármegye közönségének feliratát az elszakított 

» területeken élő magyar állampolgárokkal szem-
38
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ben elkövetett jogtalanságok ügyében, illetőleg 
a békeszerződés revíziója tárgyában;

Zala vármegye közönségének feliratát, amely
ben az országot végromlással fenyegető jóváté
tel ellen tiltakozik;

Szeged város közönségének feliratát a 
háztulajdonnal járó jogoknak teljes mértékben 
való visszaállítása érdekében.

A  feliratok a házszabályok 242. §-a alap
ján előzetes tárgyalás és jelentéstétel végett ki
adatnak a kérvényi bizottságnak.

A  házszabályok 154. §-a alapján jelentem 
a t. Nemzetgyűlésnek, hogy az összeférhetlen- 
ségi állandó bizottság gróf Zichy János és 
gróf Hoyos Miksa képviselők összeférhetlenségi 
ügyében első érdemleges tárgyalási határnapul 
folyó évi március hó 13-át tűzte ki. Tudomásul 
vétetik.

Napirend szerint következik az erdészeti 
igazgatásról szóló törvényjavaslat részletes tár
gyalása. Tárgyalás alatt van a 9. §. Kiván 
még valaki a szakaszhoz hozzászólni? (N em !)

Az előadó ur kiván szólni.
Marschall Ferenc előadó: T. Nemzetgyűlés! 

A  nemzetgyűlés legutóbbi ülésén tárgyalás alatt 
állott 9., illetőleg most már uj 8. szakasszal 
kapcsolatban Gaal Gaston igen t. képviselő ur 
kétrendbeli módosítást nyújtott be. Méltóztas- 
sanak megengedni, hogy az emlékezet felfrissí
tésére Gaal Gaston képviselő ur módosításait 
felolvassam (olvassa):

»Az ötödik sorban a »bármikor« szó töröl
tetik és helyébe a következő szöveg iktattatik: 

.Az esetben, ha az elhárithatatlan fontos okból 
feltétlenül szükséges, azonban igy is csak az 
érdekelt tulajdonos előzetes értesítése mellett.«

Ez az első módosítás. A  második módo
sítás a következő (olvassa):

»Az utolsó mondat töröltetik és helyébe a 
következő szöveg jön : Az állami ellenőrzés alá 
tartozó területek tulajdonosai az erdőhatóság 
megkeresésére az állami erdőfelügyelet és ellen
őrzés céljából nélkülözhetetlen adatokat élő
szóval közölni és felvilágositásaikat megadni 
tartoznak.«

Méltóztassanak megengedni, hogy az itt 
előterjesztett szempontok figyelembevételével a 
szakasz régi szövege helyett a következő uj 
szöveget ajánljam elfogadásra (olvassa):

»A  magyar királyi erdöigazgatóság és a 
magyar királyi erdőhivatal személyzete őrködik 
afelett, hogy kerületében az érvényben levő 
erdészeti törvények határozatai és az azok 
végrehajtására vonatkozó rendeletek, valamint a 
közigazgatási bizottságok rendelkezései pontosan 
végrehajtassanak. Ennek a feladatnak teljesíté
séhez minden erdőbirtokos köteles megengedni, 
hogy a m. kir. erdőigazgatóság és a magyar 
királyi erdőhivatal személyzetének az állami 
erdőfelügyelet gyakorlásával megbízott tagjai a 
tulajdonukban levő erdőket, kopárterületeket és 
természeti emlékeket a tulajdonos vagy alkal

mazottjának értesítése mellett —' rendkívüli 
esetekben anélkül is, —  bármikor bejárják, hogy 
meggyőződést szerezhessenek azok állapotáról, 
valamint arról, hogy a megállapított gazdasági 
tervek mindenben betartatnak-e és hogy tör
vénybe vagy hatósági rendeletbe ütköző eljárás 
az erdőkben nem történik-e. Megkeresésre a 
tulajdonosok az állami erdőfelügyelet és ellen
őrzés céljából a szükséges adatokat rendelkezésre 
bocsátani és a szóbeli felvilágosítást megadni 
kötelesek.*

Tisztelettel kérem, méltóztassék a 9., ille
tőleg most már uj 8. szakaszt az általam elő
terjesztett szövegezésben elfogadni.

Elnök : Kiván még valaki szólni ? Gaal 
Gaston képviselő ur!

Gaal Gaston: T. Nemzetgyűlés! Az előadó 
ur által előterjesztett indítvány sok tekintetben 
honorálja azokat az aggályokat, amelyeket a 
múlt alkalommal volt szerencsém a mélyen 
t. Nemzetgyűlés előtt vázolni Kénytelen vagyok 
azonban konstatálni, hogy nem mindenbeji. Az 
előadó ur által ajánlott szövegnek az a kitétele 
ugyanis, hogy rendkívüli esetekben előzetes 
értesítés nélkül is bejárhatják bármely föld- 
tulajdonos bármely területét, nagyon tág, nagyon 
labilis, ebbe minden a világon belemagyaráz- 
ható. Én csak felhivom a mélyen t. Nemzet- 
gyűlés figyelmét arra, hogy mik történnek a 
vidéken, teszem fel, az adótörvényekkel kap
csolatban is.

Elnök (csenget): K>;rem képviselő ur, ha 
jól emlékszem, a 9. szakaszhoz már hozzászólt 
volt. . .

Gaal Gaston: Igen, a 9. szakaszhoz azon
ban az előadó ur egy uj módosítást nyújtott 
be, amelyhez a felszólalás joga engem kétség
telenül megillet. Az előadó ur egészen uj 
szöveget méltóztatott javasolni, amely nagyrész
ben ellenkezik a régi 9. szakasz szövegével. 
E felett a szöveg felett természetesen a Ház 
minden egyes tagja kritikát gyakorolhat.

Elnök: Tessék folytatni, képviselő ur.
Gaal Gaston: Mondom, csak az én kerü

letemben, járásomban vagy a szomszéd községben 
is, mi történt a földreformtörvénnyel kapcso
latban? Megjelent a községben két pesti ur és 
dobszóval kihirdettette, hogy ők a földmivelés- 
ügyi ministerium kiküldöttei s azért jöttek ide, 
hogy földet osszanak; akinek kell föld, jelent
kezzék. Erre a falu természetesen összeszaladt. 
Minden jelentkezőtől minden jelentkezés alkal
mával 50 korona beiratási díjat szedtek ezek a 
pesti urak és azután dolguk végeztével szépen 
megléptek. Ez egy meglehetősen félreeső község
ben történt, ahol —  miután a jegyző nem 
lakik helyben, a biró pedig egy odavaló egy
szerű, jóravaló, tisztességes polgár ember — 
minden gyanú nélkül kidoboltatták a hirdetést, 
ezek az alakok a pénzt — mint mondtam — 
felvették és egyszerűen megléptek. A  biró azután 
mégis gyanút fogott, másnap be is ment a fő-
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szolgabiróhoz, aki el is rendelte, hogy az illetőket 
azonnal tartóztassák le, de akkora már a két 
szélhámos, a két köpeniki lovag — Isten tudja 
hol já rt! Ma sincsenek meg.

Ugyanez az eset előfordul a pénzügyi köz- 
igazgatás terén is számtalan esetben; ott is 
jelennek meg ilyen pénzügyi kiküldöttek, ilyen 
ellenőrök a boltokban, de megjelennek különösen 
a polgár embereknél, bírságokat vetnek ki és a 
tőlük megijedt szegény paraszt gazdát azzal 
csapják be, hogy nem lesz semmi bántódásuk, 
ha kiegyezik velük, tehát fizessen ennyit és 
ennyit. Ilyen eseteket is tudok a gyakorlati 
életből egész sereget, ami nálunk, az intelligens 
dunántúli nép között fordult elő. Méltőztassék 
most az elmaradt alföldi tanyai népre gondolni, 
ahol egyáltalán nincs intelligens ember, aki az 
embereket hasonló esetekben felvilágosíthatná.

Méltóztassék elképzelni azt az esetet, hogy 
az ilyen köpenicki lovagok beállítanak az A l
földön egy községbe, vagy valahol kinn a 
tanyákra, és elkezdenek ott méricskélni, kopár 
területeket erdősítésre kijelölni, s mivel semmi
féle előzetes bejelentésre sincs szükség, egysze
rűen hozzáfognak a parasztgazda földjének fel
méréséhez; s mikor a gazda rémülten odamegy 
és azt kérdezi, hogy mit csinálnak itt az urak, 
azt felelik: mi erdészeti kiküldöttek vagyunk, 
mi az ur földjét felmérjük azért, hogy befásitsuk, 
— kitermelés és Isten tudja milyen szempont
ból — de lehet velünk beszélni, ha megfizet érte, 
megegyezünk és a maga földjét nem bántjuk.

Ilyen eshetőségeknek én a magyar népet 
kitenni semmi körülmények között sem kívá
nom. Jól tudtam, mikor a szakasz módosítását 
kívántam, hogy miért teszem azt az indítványt, 
hogy az »előzetes értesítés mellett« benne le
gyen a szövegben. Eltekintve attól, hogy semmi
féle hatóságnak a világon nincs joga ahhoz, 
hogy az én birtokomra, az én vagyonomba, az 
én lakásomba előzetes intézkedés vagy előzetes 
értesítés nélkül a lábát betegye, miért épen 
csak az erdőhivatalnak, amely nem is hatóság, 
csak egy műszaki apparátus, legyen meg a joga, 
hogy minden előzetes hatósági értesítés nélkül 
és mindenfajta területre bármikor beléphessen, 
ott méricskélhessen, jeleket verhessen le, jelzé
seket eszközöljön stb. Jogi szempontból is tart
hatatlan helyzet az, hogy a t. kormánynak egy 
ilyen alárendelt műszaki közege, mint aminő 
az erdészeti hivatal, olyan hatósági jogokat vin
dikálhasson, amilyeneket még az ügyészség és 
a kir. bíróság sem gyakorolhat a szabadságuk
kal élő polgárokkal szemben.

Mindezek azt teszik kötelességemmé, hogy 
az előadó ur előbb ismertetett szövege ellen is 
felszólaljak. En megértem azt, hogy lehetnek 
olyan rendkívüli esetek, mikor tényleg nincs 
idő arra, hogy az illető tulajdonost előre érte
sítsék, például elemi csapások, tűz, árvíz vagy 
hasonló esetben, de móltóztassanak ezeket a 
törvényben fixirozni. Mert én nem tudom el

fogadni rendkívüli esetnek azt, hogy az erdő
hatóság nagy elfoglaltsága miatt nem ért rá az 
illető felet értesíteni. Ha a kir. törvényszék, a 
kir. ügyészség vagy bármely más hatóság —  
főispán, alispán stb. — tud magának időt sza
kítani, hogy a feleket előzetesen értesítse, mi
előtt bármilyen ügyben kiszállna, ugyanezt a 
kötelességet az a rendkívül fontos erdőhatóság 
is teljesítheti. Szükség van erre, hogy a felme
rülhető félreértéseket és mindazokat a bűnös 
lehetőségeket, amelyeket a bűnözők a polgárok 
rovására ennek a törvénynek kapcsán elkövet
hetnek, elimináljuk. Ezért kell az, hogy az elő
zetes értesítés feltétlenül kötelező legyen. Ha 
pedig kivételt statuál a törvény, akkor mondjuk 
meg, mi az a kivétel s vegyük bele ebbe a szö
vegbe, amit az előadó ur proponüt, még azt is, 
hogy a rendkívüli esetek alatt elemi csapások, 
tűzkár, árvizveszedelem stb. értendők.

Még egy mondata van az előadó ur által 
előterjesztett szövegnek, amelyet én a javasolt 
formában nem tehetek magamévá. T. i. ő úgy 
szövegezte meg módosítását, hogy a felvilágosí
tásokat » élőszóval« tartoznak megadni. Ez meg
egyezik az én indítványommal is, de az én indít
ványomból véletlenül kimaradt egy szó, amely 
azonban szinte önként értetődik, t. i.,hogy a »hely- 
szinén« kötelesek a felvilágosításokat megadni. 
Mert azt igazán nem tudnám elfogadni, hogy 
ilyen erdészeti ügyekben be lehessen citálni 
valakit, az erdőigazgatóság központjához, hogy 
ott legyen kénytelen élőszóval felvilágosításait 
megadni. Méltóztassék tehát abba a szövegbe, 
amit az előadó ur indítványozott, beszúrni még 
azt az egy szót, hogy a »helyszinén«, s akkor 
én, ezzel a két változtatással, az előadó ur 
indítványát magamévá teszem, s előzőleg be
nyújtott módo8Ító indítványaimat visszavonom. 
Amennyiben azonban az előadó ur ezt a két 
beszúrást nem akceptálná, természetes, hogy 
kénytelen vagyok eredeti határozati javaslatai
mat fentartani.

Elnök: Kíván még valaki szólni? (Senki 
sem.) Ha senki szólni nem kíván, a vitát be
zárom. A  földmivelésügyi minister ur óhajt 
nyilatkozni.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: T. Nemzetgyűlés! Sajnálattal nem 
járulhatok hozzá Q-aal G-aston t. képviselőtársam 
módosításához. Az ő általa a múlt ülésen jelzett 
kifogásokat igyekeztünk a törvényben keresztül 
vinni, s ami t. képviselőtársamnak azt a megjegy
zését illeti, hogy itt egyes emberek a birtok
reform vagy egyéb más dolog kapcsán igyekez
nek más embereket becsapni, e tekintetben 
akármilyen törvényt hozhatunk, egy paragrafus 
helyett százat is csinálhatunk: az ilyen emberek 
akkor sem tűnnek el teljesen a föld színéről, 
mert az ilyen lehetőségeket paragrafusokkal nem 
lehet teljesen kizárni. Az az ellenőrzés, amely 
most a bejelentéshez van kötve, a régi 1879 : 
X X X I . t.-c.-ben nincs meg, hanem ott egy-
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szerűen a felügyeleti jog van megadva a föld
mi velésügyi ministernek és az erdészeti ható
ságnak, s még sem történt eddig semmiféle 
zaklatása a birtokosoknak. Most ezzel a régi 
törvénnyel ellentétben, amely törvényt tulajdon
képen fentartunk, bevesszük az uj törvénybe 
az előzetes bejelentés kötelezettségét s csak 
kivételes esetekben tekintünk ettől el. Nem 
értem tehát az ellenzést. Ami pedig azt illeti, 
nemcsak a tűz és nemcsak az árvíz minősítendő 
ilyen kivételes esetnek. Előfordultak már esetek, 
amikor a tulajdonos egyes nagy nehézségekkel 
beerdősitett vízmosásoknak egyszerűen nekiment 
és a fákat kivágatta. Ha ezt az erdészeti ható
ságok nem gátolhatják meg addig, mig az elő
zetes bejelentést a birtokosnak tudomására nem 
hozzák, akkor# esetleg nem tudják megakadá
lyozni a vágást. (Úgy van! jobbfelöl.)

Tehát nemcsak tűz és viz, hanem más ese
tek is vannak, amikor az erdőügyekbe bele kell 
avatkozni.

Már most mit jelentenek ezek az előzetes 
értesítések? Méltóztatik tudni, hogy mibe kerül 
ma a posta és távirda és maga a levelezés is? 
Óriási költséget okoz az államháztartás terhére 
már az is, amit eddig belevettünk a törvény- 
javaslatba. Ha egy erdőfelügyelő egy erdőterü
letre kiküldetik, bogy vizsgáljon meg valamit, 
és amikor ott tartózkodik, bejelentenek neki egy 
másik erdőterületen valamely visszaélést, amit 
szintén meg kell néznie, akkor ez az erdőfel
ügyelő, miután ezt előre nem tudta, kénytelen 
lenne több kilométerre az ő hivatalos helyiségé
től intézkedni. Mivel azonban előzetes bejelen
tési kötelezettség van, egy útjában nem láthatja 
el ezt a felügyeletet is, hanem vissza kell neki 
mennie a hivatalába esetleg 50 kilométerre és 
onnan kell újra értesítenie a birtokost, hogy 
majd ismét kiszáll. A  kiszállások igen költsége
sek az államháztartás szempontjából, és én azt 
hiszem, bogy amikor a törvényjavaslat módosí
tásánál lehetőleg a szakemberek és aggályos
kodó képviselőtársaim bevonásával is ez az uj 
szöveg, amelyet az előadó ur szives volt előter
jeszteni, összeállittatott, ez mindenben megfelelő 
arra, bogy az aggályokat eloszlassa és meg
nyugtatást keltsen a tekintetben, hogy itt a bir
tokos semmiféle zaklatásnak és becsapásnak 
kitéve nem lehet.

Nem tudunk soha egy törvényt megalkotni, 
ha mindenkinek minden gondolatát bele akarjuk 
venni abba a törvénybe. Egy házépítésnél, egy 
kertészetnek a berendezésénél, vagy bármifélénél, 
ahány ember megnézi azt a munkát, amelyet 
már elvégeztek, minden egyesnek van valami 
kifogása, hogy ő ezt nem igy, hanem úgy csinálta 
volna. De ezt valamennyit igazán nem lehet 
figyelembe venni. Mi igyekeztünk Gaal Gaston 
t. képviselőtársam aggályait eloszlatni és azokat 
figyelembe venni a törvényjavaslat szövegezésénél 
és szerintem az a módosított szöveg, amelyet az 
előadó felolvasott, teljesen megfelel. (Helyeslés.)

Gaal Gaston: És az élőszóval a helyszínen 
való felvilágosítás ?

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: Kérem tehát a t. Nemzetgyűlést, hogy 
az előadó ur által előterjesztett szöveget mél- 
tóztassék elfogadni. (Helyeslés a jobboldalon.)

Elnök: A  tanácskozást befejezettnek nyil
vánítom, következik a határozathozatal.

A  régi 9. uj 8. §-szal szemben Gaal Gaston 
képviselő ur két módosító indítványt adott be, 
az előadó ur pedig egy uj szakaszt indítványo
zott. ügy Gaal Gaston képviselő ur két rend
beli módosítását, mint az előadó ur által indít
ványozott uj szakaszt az eredeti szöveggel szembe 
fogom állítani. Amennyiben az eredeti szöveget 
nem méltóztatnak elfogadni, fel fogom tenni a 
kérdést Gaal Gaston képviselő urnák első, majd 
második módosító indítványára; amennyiben 
pedig ezeket sem méltóztatnak elfogadni, fel 
fogom tenni a kérdést az előadó ur által java
solt szövegre.

Felteszem tehát a kérdést: méltóztatnak-e 
elfogadni a régi 9., uj 8 §-t eredeti szövegében, 
szemben Gaal Gaston képviselő ur kétrendbeli 
módositásával és az előadó ur által javasolt 
szöveggel, igen vagy nem? (N em !) Az eredeti 
szöveg nem fogadtatott el. Felteszem tehát a 
kérdést: méltóztatnak-e a szakaszt Gaal Gaston 
képviselő ur első módositásával elfogadni, igen 
vagy nem? (Igen! N em !),Kérem  azokat a kép
viselő urakat, akik elfogadják Gaal Gaston kép
viselő ur első módosítását, sziveskedlenek fel- 
állani. (Megtörténik.) Kisebbség. Gaal Gaston 
képviselő ur első módosító indítványát a nem
zetgyűlés elvetette. Kérdem: méltóztatnak-e az 
eredeti szöveget Gaal Gaston második módosító 
indítványával elfogadni, igen vagy nem? (Nem!) 
A  nemzetgyűlés Gaal Gaston képviselő ur má
sodik mődositó indítványát is elvetette. Kérdem: 
méltóztatnak-e az eredeti szöveggel szemben az 
előadó ur által javasolt szöveget elfogadni, igen 
vagy nem? (Igen! N em !) Kérem azokat a kép
viselő urakat, akik az előadó ur által javasolt 
szöveget elfogadják, szíveskedjenek felállani. (Meg
történik.) Többség. A  nemzetgyűlés az előadó ur 
által javasolt uj szöveget fogadta el.

Következik a régi 10., uj 9. §.
Forgács Miklós jegyző (olvassa a régi 10—11., 

uj 9— 10. §-okat, amelyek észrevétel nélkül el
fogadtatnak. Olvassa a régi 13., uj 11. §-t). 
Strausz István!

Strausz István : T. Nemzetgyűlés! Ez a 
szakasz a külső szolgálatot teljesítő erdészeti 
segédszemélyzetet szolgálati szempontból a m. 
kir. erdőhivatalnak rendeli alá. Ugyanakkor 
azonban, amikor ezt teszi, megvonja az erdő
hivataltól azt a lehetőséget, hogy a személyzet 
fegyelmi ügyeire bármily tekintetben is be
folyjék.

» Tudom nagyon jól, hogy itt egy szakköz
igazgatási törvényjavaslattal állunk szemben, de 
ennél a közigazgatásnál is szükséges, hogy azok
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nak a tisztviselőknek, akikre a szolgálati ügyek 
vezetése bízva van, megadassanak mindazok az 
eszközök, amelyek szükségesek arra, hogy a 
szolgálati szempontnak érvény szereztessék. 
Epén erre való tekintettel, bátorkodom a kö
vetkező módosító javaslatot előterjeszteni (ol
vassa) :  »Mondja ki a nemzetgyűlés, hogy az 
erdészeti igazgatásról szóló törvényjavaslat 12. 
§-ának második sorában »szempontból« szó után 
beszúrandó »közvetlenül«.

A  »közvetlenül szó azért szükséges, hogy 
ki legyen zárva annak a lehetősége, hogy mel
lékutakon, mint az szokásos, titokzatosan érint- 
kezhessék az. erdőhivatallal a felette álló közép
fokú hatóság. Az erdőhivatallal az erdőigazga
tóság csakis közvetlenül az ottani személyzet 
utján érintkezhet, ha azt akarjuk, hogy egysé
ges, egyöntetű legyen az erdőhivatalok intéz
kedése s ne legyenek ott perpatvarok, mint 
ahogy ez megtörténik más közigazgatási ható
ságnál, amelyeknél a tervezett intézkedésre az 
analógia fennáll.

Folytatólag kívánom még, hogy ugyanebben 
a szakaszban a »fegyelmi szempontból pedig a 
m. kir. erdőigazgatóságnak« szavak töröltesse
nek. Olyan intézkedésre, hogy kinek és miké
pen van alárendelve fegyelmi szempontból az 
erdőhivatal segédszemélyzete, nincsen szükség, 
mert ez a törvényjavaslat az erdészeti tisztvi
selők és alkalmazottak fegyelmi ügyeivel egyál
talában nem foglalkozik. Tudjuk nagyon jól, 
hogy erre külön fegyelmi szabályzatok vannak; 
tehát azt, hogy ide bevigyük a fegyelmi szem
pontot azért, hogy a szolgálatot meglazítsuk, 
veszedelmesnek tartom.

Ezekre való tekintettel ajánlom javaslatom 
elfogadását. (Helyeslés a baloldalon.)

Elnök: Kíván még valaki szólni? Ha senki 
sem kíván szólani, a vitát bezárom. A  föld- 
mivelésügvi minister ur kiván szólani.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: T. Nemzetgyűlés! A  t. képviselő ur 
által beterjesztett módositást nem is egeszen 
értem meg, mert ez a szakasz szerintem teljesen 
jó Araikor a szakasz azt mondja, hogy a külső 
szolgálatot teljesítő erdészeti segédszemélyzet 
szolgálati szempontból a m. kir. erdőhivatalnak, 
tehát az altisztek és más egyebek természetesen 
a legalsófoku hivatalnak, az erdőhivatalnak — 
fegyelmi szempontból pedig a m. kir. erdőigaz
gatóságnak van alárendelve, azt csak természe
tesnek találom, hogyha fegyelmi dolog történik 
az erdőhivatalnál, abban az esetben az az erdő
hivatal nem bírálhatja el azt az ügyet a maga 
kebelében, mert nem lehet bírája önmagának, 
hanem a felsőbb hatóságához kell azt felter
jesztenie s ez az erdőigazgatóság Mert ha egy 
erdőőr összeütközésbe jön az erdésszel, az erdő
hivatal nem gyakorolhatja a fegyelmi eljárást, 
hanem érdekelt fél lévén, fel kell terjesztenie 
az ügyet felettes hatóságához és ez az erdő
igazgatóság. (Helyeslés jobbfelöl.)

Ez a szakasz teljesen megfelelő ebből a 
szempontból és kérném a szakaszt eredeti szöve
gezésében elfogadni. (Helyeslés jobb felöl.)

Strausz István : Félreértett szavaimat óhaj
tanám megmagyarázni. Módosításommal nem 
azt. kívántam elérni, hogy az erdőhivatalnál 
legyen a fegyelmi bizottság. De mert azt a dolog 
természete kívánja, hogy az erdőigazgatóságnál 
legyen.

Én csak azi célozom módosításommal, hogy 
az erdőhivatal főnökének biztosíttassák a fegyelmi 
megindithatásának a joga mind a tisztviselőkre, 
mind a többi alkalmazottra. Ugyanebben a tör
vény lavaslatban másutt is beszélünk tisztviselők
ről, de sehol sem tesszük hozzá, hogy az illetők 
fegyelmi szempontból kinek vannak alárendelve, 
mert a fegyelmi és szolgálati szempontot elvá
lasztani nem lehet. Egyszerűen alá vannak ren
delve az erdőhivatalnak. Tudom, hogy a fegyelmi 
bizottság az erdőigazgatóságnál szerveződik meg, 
ott folyik le a fegyelmi vizsgálat és az előzetes 
fegyelmi eljárás is, de nem lehet ennyire elvonni 
az erdőhivatal vezetőjétől azt a jogot, hogy ő is 
fegyelmi vizsgálatot kérhessen. Ezt pedig a 
jelenlegi szöveg kétségessé teszi.

Szabó István (nagyatád i) földmivelésügyi 
m inister: Nem vonja el a javaslat!

Strausz István : Nem is lehet ez máskép, 
mert erre a törvényekben sehol sem találunk 
olyan analógiát, amilyent ez a törvényjavaslat 
itt kontemplál.

Ezért kérem a földmivelésügyi minister 
urat, hogy mivel ez egyáltalán nem változtatja 
meg a törvényjavaslat intencióit, méltóztassék a 
módosításomhoz hozzájárulni, mert ezzel sok 
kicsinyeskedésnek és perpatvarnak útját, vágja 
az erdöhivatalnál s megóvja a szolgálat folyto
nosságát és magát a tekintélyt, amire szüksége 
van a magyar királyi erdőhivatal főnökének, 
hogy a szolgálati tekinteteket mindenütt az 
egész vonalon megóvhassa.

Elnök : A földmivelésügyi minister ur kiván 
szólani.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi
nister : T. Nemzetgyűlés ! Kénytelen vagyok mégis 
ragaszkodni ehhez a szakaszhoz. Hiszen ez azt 
mondja : »A külső szolgálatot teljesítő erdészeti 
segédszemélyzet, szolgálati szempontból a m. kir. 
erdőhivatalnak van alárendelve«, tehát a szolgá
latot érintő minden dologban az erdőhivatal köz
vetlen főnökének van alárendelve, csak az esetben, 
ha fegyelmi eljárásnak van helye, megy az ügy 
az erdőigazgatósághoz. Nem tudom belátni, hogy 
az erdőhivatal miért volna itt megfosztva vala- 
mely jogától fegyelmi szempontból ? Hiszen ha 
a szolgálat szempontjából a segédszemélyzet alá 
van rendelve az erdőhivatalnak, — ami nagyon 
természetes — akkor teljesen ő rendelkezik felette 
és ő intézkedik. Az erdőigazgatósághoz csak azok 
az ügyek tartoznak, amelyek fegyelmi kihágásokra 
vonatkoznak.
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Strausz István : A törvényjavaslatban nem 
igy van.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi
niszter : Kénytelen vagyok tehát a javaslat ere
deti szövegének elfogadását kérni. (Helyeslés jobb
felöl.)

E ln ö k : A tanácskozást befejezettnek nyilvá
nítom. Következik a határozathozatal.

Strausz István képviselő ur kétrendbeli mó
dosítást javasolt. Az egyik kiegészítő módosítás, 
a másik ellentétben van az eredeti szöveggel. Első
sorban az eredeti szövegre fogom feltenni a kér
dést, szemben Strausz István képviselő urnák azzal 
ellentétben álló módosításával. Amennyiben el 
méltóztatnak fogadni az eredeti szöveget, Strausz 
István képviselő ur módosítása elesik. Azután 
fel fogom tenni a kérdést Strausz István képviselő 
ur kiegészítő módosítására.

Kérdem tehát a t. Nemzetgyűlést: méltóz- 
tatnak-e a 12. §-t eredeti szövegezésében elfogadni, 
szemben Strausz István képviselő ur második mó
dosításával, igen vagy nem ? (Ig en !) A szakaszt 
a nemzetgyűlés Strausz István képviselő ur máso
dik indítványával szemben elfogadta.

Kérdem : méltóztatnak-e kiegészitésképen
Strausz István képviselő ur kiegészítő indítványát 
elfogadni, igen vagy nem ? (Igen ! Nem !) Kérem 
azokat a képviselő urakat, akik Strausz István 
képviselő ur kiegészítő indítványát elfogadják, szí
veskedjenek felállani. (Megtörténik.) Kisebbség. 
Tehát a nemzetgyűlés Strausz István képviselő ur 
kiegészítő indítványát is elvetette.

Következik a régi 13., uj 12. §.
Forgács Miklós jegyző (olvassa a régi 13., uj 

12. %-t) : Gaal Gaston !
Gaal Gaston : T. Nemzetgyűlés ! A 13. §-szal 

már az általános vita során is foglalkoztam. Kifej
tettem azokat az aggályaimat, amelyek a szakasz
nak rendelkezéseivel fenforognak, és amelyek 
abban kulminálnak, hogy lehetetlennek tartom, 
hogy egy olyan hivatal, amely bizonyos esetekben 
maga is félként áll a magánféllel szemben, egyúttal 
a saját ügyében bírói szerepet is tölthessen be.

Ez a szakasz azt mondja, hogy »a m. kir. erdő
hivatal intézkedései ellen a m. kir. erdőhatósághoz, 
a m. kir. erdőigazgatóság határozatai ellen pedig 
a m. kir. földmivelésügyi ministerhez fellebbezés
nek van helye«.

Mélyen t. Nemzetgyűlés ! Ekkora kizáróla
gosságot az intézkedés terén és ekkora védtelensé- 
get bizonyos hatóságok intézkedéseivel szemben 
semmiféle más magyar törvény nem biztosit. Még 
a pénzügyi, az adózási törvényjavaslatoknak is az 
volt a kulminációja, hogy a jogorvoslatok terén 
az eljáró közegektől teljesen független, felelős bírói 
intézményt létesít, úgy, hogy a közegeknek eset
leges túlkapásaival szemben az adózó fél a maga 
igazságát független bíróság előtt megtalálhatja.

Ha ez a szakasz igy megy keresztül, ahogy 
van, akkor bármiféle határozatot hoz az alsófoku 
erdészeti hatóság, annak felülbirálója az erdő- 
igazgatóság lesz, amely természetesen a saját maga

szakközegére fog hallgatni ebben a kérdésben ; a 
legfelsőbb fórum pedig névlegesen a földmivelés
ügyi minister lesz, ténylegesen azonban a föld
mivelésügyi ministerium I. A főosztálya, vagyis 
megint az erdészeti apparátus, amely természete
sen ismét arra az erdőigazgatóságra fog haíllgatni, 
mely neki véleményével a másodfokú határozatot 
felküldi.

Feltétlenül szükségesnek tartom, hogy e foko
zatok közé egy olyan független biróság vagy fórum 
is közbeiktattassék, amely fórumban nemcsak az 
erdészek vannak jelen, hanem más tényezők is, 
akik nemcsak erdészeti érdekeket néznek, hanem 
a mezőgazdasági érdekekre is figyelemmel van
nak, hozzászólhatnak és a maguk esetleges észre
vételeit megtehetik.

Ezért tisztelettel indítványozom, hogy máso
dik közbeeső fórumként méltóztassanak a köz- 
igazgatási bizottságot beiktatni. A közigazgatási 
bizottságban beleszólása van az ügyekbe a vár
megyei gazdasági felügyelőségnek ; beleszólása van 
olyan független embereknek is, akiket nemcsak 
kizárólag erdészeti szempontok vezetnek, akik 
tehát az erdészeti személyzet esetleges egyoldalú 
intézkedéseivel szemben — mert az erdészeti sze
mélyzet nagyon hajlik egyoldalú intézkedésekre —j 
a magánfélnek is bizonyos biztosítékot nyújtanak.

Hozzájárulok ahhoz, — bár ezt is nehéz szív
vel teszem — hogy a legfelsőbb fórum a minister 
legyen. Sokkal nagyobb megnyugvást találnék 
abban, ha a közigazgatási bírósághoz lehetne fel
lebbezni, de belátom, hogy minden haszontalan 
kis üggyel nem lehet túlterhelni a közigazgatási 
bíróságot. Teljesen elégnek tartom, ha a középső 
fórum olyan testület lesz, amely esetleg felhívja 
a legfelsőbb fórumnak, a núnisternek figyelmét 
olyan mellékkörülményekre, melyekre az erdé
szeti hatóságok egyoldalú felfogásuknál fogva nem 
is gondolnak, de még ha gondolnának is, elmulaszt
ják felhívni ezekre a minister figyelmét.

Tisztelettel indítványozom tehát, méltóztas- 
sék középső fórum gyanánt az erdőigazgatóság 
helyett a közigazgatási bizottság erdőügyi albizott
ságát beiktatni.

Elnök : Kíván még valaki szólani ?
Forgács Miklós jegyző : Hegymegi-Kiss Pált!
Hegymegi-Kiss P á l: T. Nemzetgyűlés! Sza

batosság okából javaslom, hogy a 13. §-ban a »fel- 
lebbezés« szó helyett mindenütt a »fellebbvitel« 
szó használtassák, mert a 13. § úgy, ahogyan most 
szövegezve van, tévedésre nyújt alkalmat. E sza
kasz szerint ugyanis a jogorvoslatokra nézve az 
1901. évi X X . te. irányadó. Nem foglalkozom most 
azzal az »egyébként« szóval, amely tévedésre alkal
mat nyújtó kitételként van beillesztve.

Az 1901. évi X X . te. szerint két egybehangzó 
alsófoku határozat esetén fellebbezésnek nem lehet 
helye, hanem felülvizsgálatnak. Az 1901. évi XX. 
tc.-nek 2. §-a megszabja azokat a kivételeket, 
amikor fellebbezni lehet két egybehangzó alsófoku 
határozat ellen. Ezek közé pedig az erdészeti ügyek 
a múltban sem tartoztak s a mostani javaslatban
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sem találok olyan okot, amely szükségessé tenné, 
hogy ebben a tekintetben változtatást tegyünk. 
Az 1901. évi X X . te. értelmében tehát két egybe
hangzó határozat ellen felülvizsgálati kérelemnek 
van helye, s ez csakis alaki okokból lehetséges, ha 
az alsófoku hatóság illetéktelen volt, vagy pedig 
eljárási szabályt sértett. A mostani beállítás mellett 
azonban azt kell következtetnünk a 13. §-ból, hogy 
mivel »fellebbezés« szó használatik, akkor is fel
lebbezésnek van helye, ha két egybehangzó alsó
foku határozat van. Ez pedig azt jelenti, hogy a 
harmadfokú hatóság érdemben dönt a kérdésben. 
Annál is inkább arra kell következtetnünk, mert 
úgy van beállítva a szakasz, hogy az utolsó pontban 
az »egyébként« szó foglaltatik, ami azt jelentheti, 
hogy az első két szakasz rendelkezése kivétel és 
csak a többire nézve alkalmaztatik az 1901. évi 
XX. te.

Nézetem szerint tehát helyesebb volna az 
1901. évi X X . te. 6. §-ában megállapított kumu
latív szót, a »fellebbvite]« szót használni, amelyben 
benne van a felülvizsgálati kérelem is s egyáltalán 
az újra felvételt kivéve, a jogorvoslatnak minden 
módja. Javaslom ennélfogva ezen törvényjavaslati 
szakasz módositását.

Elnök : Szólásra következik ?
Forgács Miklós jegyző : Ssabó Géza!
F. Szabó Géza : T. Nemzetgyűlés ! A jogorvos

latokról s. óló 13. §-nak némi módositását, illetőleg 
helyesbítését vagyok kénytelen javasolni, abból 
kiindulva, h^gy a szakasz utolsó bekezdése ekkép 
sról : »A jogorvoslatokra nézve egyébként az 
1901 : X X . t.-c. irányadód Kötelességünk ennél
fogva, hogy ezen törvénycikk szellemét és kifeje
zéseit is belevegyük ebbe a javaslatba. Már pedig, 
ha összhangba akarjuk hozni ezt a szakaszt az 
1901 : XX. t.-cikkel, akkor nem hagyhatjuk figyel
men kivül az előbb említett t.-c. 4. §-át, amely 
ezt mondja (olvassa): »Ugy fellebbezésnek, mint 
felülvizsgálati kérelemnek csak véghatározat ellen 
az érdekeltek részéről van helye. A véghatározatot 
megelőző eljárás során szenvedett sérelmek orvos
lása a véghatározat ellen irányuló fellebbezésben 
felülvizsgálati kérelemben kérhető.«

A törvényjavaslat az erdőhivatal után »hatá- 
rozatai« szó helyett intézkedések szót használja, 
később az erődigazgatóságnál pedig már a »hatá- 
rozat« szót használja, holott az 1901 : X X . t.-c, 
végrehajtási utasításából világosan kiderül, hogy 
»határozat«, intézkedési, »végzés«, ezek mind köz- 
bevetö intézkedések, amelyek arra valók, hogy elő
készítsék az ügydön+ő véghatározatot. Ha követni 
akarjuk az 1901 : XX. t.-c. szellemét s annak ki
fejezéseit, akkor intézkedések és »határozatak 
szavak helyett mindenütt a »véghatározat« szó 
alkalmazandó.

Ami a második bekezdés elején a fellebbezés
sel élhetnek« kifej ezést illeti, végeredményben tel- 
jesen igazat adok Hegymegi-Kiss Pál t. képviselő- 
társamnak, de nem az általa előterjesztett indo
kolással, mert a törvény 6. §-ában a »fellebbvitel« 
kifejezés tajcació alapján meghatározást nyer,

Zárój elben ugyanis az van a törvényben : fellebb- 
vitel, felülvizsgálati kérelem és felfolyamodás.

Ha itt most a ^fellebbezésé szót bent hagyjuk a 
j avaslatban, ez zavarokra ad okot, úgy, hogy kény
telen vagyok azt javasolni, hogy a »fellebbezéssel« 
szó »fellebbvitellel« szóval helyesbbittessék.

Ezek alapján javaslom, hogy az első sorban 
intézkedéseié és a második sorban határozataié 
szavak helyett »véghatározatak szó, a harmadik 
sorban »fellebbezésselé helyett »fellebbvitellelé és 
határozaté helyett ismét »véghatározat« szó iktat- 
tassék be. (Helyeslés jóbbfélöl.)

Elnök : Kiván-e még valaki szólni ? Ha szólni 
senki sem kíván, a vitát bezárom.

A földmivelésügyi minister ur kíván szólni! 
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi

nister : T. Nemzetgyűlés ! Gaal Gastont. képviselő- 
társam arra irányuló módcsitása, hogy itt valami 
közbeeső hatóság állapittassék meg, csak nehezíti 
az eljárást. Az a bizalmatlanság, amellyel igen 
t. képviselőtársam az erdészeti hatóságok iránt 
viseltetik, nem egészen indokolt. Talán még sem 
azt nézik azok az erdészeti hatóságok, hogyan 
lehetne folyton a birtokost bántani és szekirozni, 
hanem azt nézik, hogy mi van az ügy érdekében. 
Különben is az 1879 : X X X I. te. teljes egészében 
érvényben marad emellett a törvény mellett, és 
megmarad ennek a törvénynek a 61. §-a is, mely 
azt mondja, hogy »a jelen törvényben elősorolt 
erdészeti áthágásokra nézve elsőfokú hatóság azon 
közigazgatási bizottság, amelynek területén azok 
elkövettettek, másodfokú hatóság a földmivelés
ügyi minister stb.« Ez a rendelkezés érvényben 
marad tehát, úgy, hogy az áthágások tekintetében 
a közigazgatási bizottság hatásköre érintetlen 
marad, amint az az 1879 : X X X I. tcikkben le van 
fektetve, úgy, hogy ez a szakasz nem érinti ezt a 
rendelkezést. Megvan tehát a közigazgatási bizott
ságnak az a j oga . . .

Gaal Gaston : De a kijelölésbe nincs bele
szólása !

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi
nister: Ami a kijelölés jogát illeti, ha a közigaz
gatási bizottságoknál, amelyeket igazán nem aka
rok lekicsinyelni, erdészeti albizottsága dönt min
den esetben abban, . . .

Gaal Gaston : A minister dönt végső fokon. 
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi

nister : . .  . hogy melyik terület hogyan kezelendő 
erdősítés szempontjából, nem hiszem, hogy ez . 
mindig teljesen a közérdeknek megfelelő lehessen, 
mert hiszen abban az albizottságban érdekelt felek 
is lehetnek.

Minthogy tehát az 1879 : X X X I, te. életben 
maradt és az, amit eddig a közigazgatási bizottság 
albizottsága látott el, ezután is megmarad annak 
hatáskörében, nem látom szükségesnek, hogy ezt 
a törvényben külön kiemeljük.

Hegymegi-Kiss Pál és F. Szabó Géza t. kép
viselőtársaimnak arra vonatkozó indítványaihoz, 
hogy a »fellebbezés« szó helyett »fellebbvitel« alkal
maztassák, a magam részéről hozzájárulok, mert
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ha ez a kifejezés helyesebb, akkor annak igazán 
semmi akadálya nincs.

Ami azt az indítványt illeti, hogy »határoza- 
tai« szó helyébe »véghatározatai« szó tétessék, 
annak ellenére, hogy nem látom azt nagyon indo
koltnak, mert hiszen a határozat mindig véghatá
rozatot is jelenthet és csak véghatározat ellen 
lehet fellebbezéssel élni, mégis mivel ez a paragrafus 
hivatkozik az 1901 : XX. tcikkre, melyben szin
tén ez a kifejezés használtatott, ehhez a módosítás
hoz is hozzájárulok. (Helyeslés.)

Kérem tehát a t. Nemzetgyűlést, hogy az ere
deti szöveget méltóztassék elfogadni Hegymegi- 
Kiss Pál és F. Szabó Géza t. képviselőtársaim mó
dosításaival, Gaal Gaston t. képviselőtársam mó
dosítását pedig, minthogy azt nincs módomban 
elfogadni, méltóztassék elutasítani.

Elnök : A tanácskozást befejezettnek nyilvá
nítom. Következik a határozathozatal.

A 13. §-szal szemben Gaal Gaston, Hegymegi- 
Kiss Pál és F. Szabó Géza képviselő urak nyújtot
tak be módosító javaslatokat, ügy Gaal Gaston, 
mint Hegymegi-Kiss Pál és F. Szabó Géza kép
viselő urak módosításai ellentétben vannak a sza
kasszal. A kérdést úgy fogom feltenni, hogy el 
méltóztatik-e fogadni a 13. §-t eredeti szövegezésé
ben, szemben mind a három módosítással. Ameny- 
nyiben nem méltóztatnának a szakaszt eredeti 
szövegezésében elfogadni, először Gaal Gaston 
képviselő ur módosítására fogom feltenni a kér
dést, azután Hegymegi-Kiss Pál, legutoljára pedig 
F. Szabó Géza módosítására.

Kérdem a t. Nemzetgyűlést : méltóztatik-e 
a 13. §-t eredeti szövegezésében elfogadni, igen 
vagy nem ? (N em !) A nemzetgyűlés a 13. §-t 
eredeti szövegezésében nem fogadta el.

Kérdem a t. Nemzetgyűlést : méltóztatik-e 
a 13. §-t Gaal Gaston képviselő ur módosításával 
elfogadni, igen vagy nem? (Igen ! Nem !) Ké
rem azokat, akik Gaal Gaston képviselő ur módo
sítását elfogadják, szíveskedjenek felállani. (Meg
történik.) Kisebbség. A nemzetgyűlés Gaal Gaston 
képviselő ur módosítását elvetette.

Most kérdem : méltóztatnak-e Hegymegi-Kiss 
Pál képviselő ur módosítását elfogadni, igen vagy 
nem ? (Igen !) A nemzetgyűlés Hegymegi-Kiss Pál 
képviselő ur módosítását elfogadta.

Kérdem : méltóztatnak-e F. Szabó Géza kép
viselő ur módosítását elfogadni, igen vagy nem ? 
(Igen !) A nemzetgyűlés F. Szabó Géza képviselő ur 
módosítását elfogadta s igy a 13. §-t Hegymegi- 
Kiss Pál és F. Szabó Géza képviselő ur módosí
tásával elfogadottnak jelentem ki.

Következik a régi 14., uj 13. §.
Forgács Miklós jegyző (olvassa a régi 14., 

uj 13. §-t). Gaal Gaston!
Gaal Gaston: T. Nemzetgyűlés! A  javaslat 

14. §-ának első bekezdése felsorolja mindazokat 
az erdőhivatalokat, amelyek az eddig fennállott 
törvények értelmében Magyarországnak bármily 
néven nevezendő erdőterületeit kezelni, felülvizs
gálni, ellenőrizni hivatottak voltak, amelyek alól

semmi néven nevezendő kivételt nem tesz és 
kimondja azt, hogy ezeknek a hivataloknak ösz- 
8zes teendőit — amik tehát eddig különféle 
hivatalokra széttagolva voltak —  ezentúl az 
ennek a törvénynek alapján felállított erdőhiva
talok fogják ellátni.

Eddig a szakasz rendben van és annak 
első bekezdését a magam részéről elfogadom.

Van azonban ennek a szakasznak második 
bekezdése is, amelyet a magam részéről aggályos
nak és elfogadhatatlannak tartok. Azt mondja 
ugyanis a második bekezdés, hogy az előbb fel
sorolt erdészeti intézményeknél — tehát vala
mennyinél, amelyek az eddigi törvények szerint 
fennállottak — az 1879: X X X I . te. 36. §-ában 
megszabott minősítéssel alkalmazott személyzet
nek megfelelő alkalmazásáról vagy végellátásáról 
az állam gondoskodik.

Erre a klauzulára abszolúte semmi szükség 
nincs, mert a törvény eddigi szövege világosan 
megállapítja, hogy mindazok a bármi néven 
nevezendő erdőhivatalok, amelyek csonka Magyar- 
ország területén teljesítettek és teljesítenek 
szolgálatot, egyszerűen át lesznek véve az állam 
szolgálatába, be lesznek osztva ebbe az uj szervbe, 
mely a minister ur szerint személyzetszaporitást 
Dem igényel, szerintem azonban épen azért jelent 
személyzetszaporitást, mert ide lesznek beosztva. 
Ellenben ha ez a második bekezdés elmarad, 
nem lehet a szakaszba belemagyarázni azt, hogy 
esetleg a még csak ezután a megszállt terület
ről érkező mindazok az erdőtisztviselők, akik 
az 1879 : X X X I . te. 36. §-a alapján alkal
maztattak, — ez a 36. § t. i. az akadémiai' 
képesítést, az erdőőröknél pedig az állami 
vizsgázást írja 'elő —  utólag ne jelentkezhes
senek és azt ne kívánják a magyar államtól, 
hogy őket vagy ossza be valahova, vagy pedig 
végkielégítésben részesítse.

Amint mondtam, az elől abszolúte nem zár
kózom el és nem is zárkózhatom el, mert hi
szen a törvény a többség jóvoltából törvény, 
hogy azok a tisztviselők, akik már itt élnek 
csonka Magyarország területén, azok az erdé
szeti tisztviselők, akik a régi erdészeti appará
tusnak valamelyik ágában voltak alkalmazva, 
az állami státusba felvétessenek és elhelyeztes
senek vagy végkielégittessenek: de a második be
kezdést, szerintem, el kell hagyni, mert az, amit 
előre bocsátottam, magától értetődő és termé
szetes dolog, ha ellenben a második bekezdést 
meghagyjuk, kinyitjuk az ajtót esetleges olyan 
később bejövök részére is, akiket már én, bocsá
natot kérek, ebbe az apparátusba felvenni a 
magam részéről az ország pénzügyi helyzetére 
és arra a rettenetes teherre való tekintettel, 
amit ez a törvényjavaslat úgyis jelent, semmi 
körülmények között nem kívánok.

Épen ezért az előadottak alapján tisztelet
tel azt indítványozom, hogy a 14. § második 
bekezdése, mint felesleges és mint félreértésekre 
alkalmat adható, töröltessék.
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Elnök: Kíván még valaki szólni? (N em !) 
Ha senki sem kiván szólni, a vitát bezárom.

A  földmivelésügyi minister ur kíván szólni.
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 

minister: T. Nemzetgyűlés! A  14. §-nak második 
bekezdésére vonatkozólag már a múlt vita alkal
mával megtettem megjegyzéseimet. Jeleztem a 
t. Nemzetgyűlés előtt, hogy ez a második be
kezdés nem azt célozza, hogy a még ezután be
érkező, esetleg menekülni kényszeritett erdészeti 
tisztviselőket legyen köteles az állam alkalmazni 
vagy végkielégítéssel ellátni, bár erről is sokat 
lehetne beszélni. Itt is csak az a megjegyzésem 
újra, általánosságban, hogy ha az állam minden 
tisztviselői karban végrehajtja a redukciót, ami 
úgy látszik, elkerülhetetlen, akkor természetes, 
hogy az erdészeti kart sem lehet ettől mente
síteni. De mikor eddig mégis csak az volt a 
gys-korlat, hogy oly régi tisztviselőknek, akik 
életüknek nagyobb részét a régi Nagymagyar- 
órszágnak szolgálatában töltötték el és bár igye
keznek ott állásukat továbbra is megtartani, ez 
számukra lehetetlenné válik és kiiildöztetnek, 
korábbi szolgálataikra való tekintettel a magyar 
állam nyugdíjat vagy valami végkielégítést biz
tosítson, akkor ez azt hiszem az erdészetnél 
sem elitélendő dolog, és ha az állami tisztviselői 
kar más ágazatában megvan, talán nem volna 
helyes épen az erdészetnél különbséget tenni. 
Ha általánosságban történik az indítvány, nagyon 
szívesen járulok hozzá, de most ennek a tör
vénynek második bekezdése tulajdonképen arra 
vonatkozott, hogy mi történjék, ha egyes váro
sok állami kezelés alá adják saját erdejüket, 
amint ez megtörtént 30 évvel ezelőtt Szegednél, 
újabban pedig Debrecennél.

Az állami kezelésbe átvett erdőterületeken 
vannak erdészeti tisztviselők, alkalmazottak és 
ott kell azt elbírálni, hogy vájjon ezek a tiszt
viselők átveendők-e az állam szolgálatába és 
milyen formában. A  bekezdés ezt célozta Ha 
azonban Gaal Gaston t. képviselőtársam ezt 
annyira aggályosnak tartja, hogy szerinte ennek 
a bekezdésnek alapján mindenkit, akinek csak 
eszébe jut, hogy a megszállt területről átjöjjön 
Magyarországra és ott az erdészetnél szolgált, 
el akarunk látni végkielégítéssel vagy nyugdíjjal 
és ha ezt a fogalmazást annyira veszedelmesnek 
tartja, hogy szerinte ennek a bekezdésnek alapján 
nekünk ezt minden esetben kötelességünk volna 
megtenni, a magam részéről eltekinthetek ennek 
a második bekezdésnek a törvénybe való fel
vételétől, dacára annak, hogy ezeket a veszélyeket, 
amelyeket Gaal Gaston t. képviselőtársam említ, 
én nem látom benne. Miután azonban az erdé
szeti közigazgatásra ez a bekezdés lényeges be
folyással nincs, a magam részéről hozzájárulok 
a második bekezdés elejtéséhez. (Helyeslés jobb- 
felöl.)

Elnök: A  tanácskozást befejezettnek nyil
vánítom. Következik a határozathozatal. Ameny- 
nyiben a régi 14., most 13. § első bekezdése

ÉRTESÍTŐ.

meg nem támadtatott, azt elfogadottnak nyil
vánítom.

A  második bekezdéssel szemben Gaal Gaston 
képviselő ur törlési indítványt adott be. A  kér
dést úgy fogom feltenni, hogy méltóztatnak-e 
az eredeti szöveget elfogadni szemben Gaal 
Gaston képviselő ur módosításával. Amennyiben 
az eredeti szöveget nem méltóztatnak elfogadni, 
úgy természetesen Gaal Gaston képviselő ur 
indítványát fogom elfogadottnak kijelenteni.

Kérdem a t. Nemzetgyűlést: méltóztatnak-e 
a 14. § második bekezdésének eredeti szövegét 
Gaal Gaston képviselő ur módosításával szemben 
elfogadni, igen vagy nem? (N em !) Amennyiben 
nem méltóztatnak elfogadni, úgy a 13. uj sza
kaszt Gaal Gaston képviselő ur módosításával 
jelentem ki elfogadottnak s ennek alapján az 
uj 13. § második bekezdése töröltetik.

Következik az Y. fejezet 15. §-a.
Forgács Miklós jegyző (olvassa a 15. §-t).
Elnök: Az előadó ur kiván szólni.
Marschall Ferenc előadó: T. Nemzetgyű

lés! Az uj 14. § a következőképen szól1 (ol
vassa) : »E törvény életbelépésével az 1898 : X IX . 
te. 8— 17. §-ai és az 1879: X X X I . te. 28., 30., 
34. és 35. §-ai hatályukat vesztik.« Annak iga
zolására, hogy a jelen javaslat sem nyíltan, sem 
pedig, mint állították, burkoltan az érvényben 
lévő erdészeti törvényektől eltérő rendelkezése
ket nem tartalmaz, szükségesnek látom, hogy az 
1898: X IX . tc.-nek csak a szervezést érintő 
8— 10. §-ai helyeztessenek hatályon kívül, mert 
a 11— 17. §-ok az állami erdőhivatalok felada
tait részletesen felsorolják. Kérem a t. Nemzet- 
gyűlést, hogy a paragrafust az előterjesztett 
módositással méltóztassék elfogadni.

Elnök: Kiván még valaki szólni ? (N em !) 
Ha senki szólni nem kiván, a vitát bezárom s 
a tanácskozást befejezettnek nyilvánítom. K ö
vetkezik a határozathozatal. A  kérdést úgy fo
gom feltenni, hogy méltóztatnak-e a 15. §-t 
eredeti szövegezésében elfogadni. Amennyiben 
nem méltóztatnak elfogadni, fel fogom tenni 
a kérdést, hogy méltóztatnak-e a szakaszt az 
előadó ur által javasolt szövegezésben elfogadni.

Kérdem a t. Nemzetgyűlést: méltóztatnak-e 
a 15. §-t eredeti szövegében elfogadni, igen 
vagy nem? (N em !) Amennyiben nem, felteszem 
a kérdést: méltóztatnak-e a szakaszt az előadó 
ur módosításával elfogadni, igen vagy nem ? 
(Igen!) A  Ház a 15. §-t az előadó ur módo
sításával fogadja el.

Következik a régi 16., uj 15. §.
Forgács Miklós jegyző (olvassa a régi 16., 

illetve u j 15. és a régi 17., illetve uj 16. §-kat,' 
amelyek észrevétel nélkül elfogadtatnak).

Elnök : így e törvényjavaslat részleteiben is 
letárgyaltatván, annak harmadszori olvasása 
iránt napirendi indítványom során fogok javas
latot tenni.

Napirendünk szerint következik az alföldi 
erdők telepítéséről és a fásításokról szóló föld-

39
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mivelésügyi ministeri törvényjavaslat általános 
tárgyalása.

Az előadó urat illeti a szó.
Marschall Ferenc előadó: T. Nemzetgyűlés! 

A  napirenden levő erdészeti javaslatok közül a 
második az alföldi erdők telepítéséről és a fásí
tásokról szól.

Ez a javaslat sokkal többet nyújt, mint 
amennyire szerény és csaknem szürkének mond
ható címe után következtethetnénk. A  múlt 
században lefolytatott nagy vizi szabályozások 
óta ez a javaslat jelenti az első bátor és intéz
ményes lépést abban a mozgalomban, amely a 
magyar nemzet létért vívott, sok évtizedes, szívós 
harcának legsajátosabb küzdőterét, a nagy 
magyar Alföldet, ahol a magyar fajban levő 
erőknek a létért vívott, mondom, szinte párat
lan küzdelmét figyelhetjük, a gazdasági elő- 
haladás és megújhodás területévé kívánja át
alakítani.

T. Nemzetgyűlés! Már Széchenyi István 
felismerte az alföldi problémának centrális jelen
tőségét, amikor az ő providenciális megérzésével 
és meggyőző hangján hirdette az Alföldön lakó 
magyarság kulturális és gazdasági felemelésének 
szükségességét De, sajnos, amint másban, úgy 
ebben sem követtük Széchenyi tanítását. Utána 
pedig, különösen a kilencvenes évektől kezdve a 
legnagyobb magyar agrárpolitikusok, köztük a 
Forsterek, a Cserháthyak, Darányiak, de más 
közgazdák, nemzetgazdák, publicisták, geográ
fusok és orvosok egyformán hirdették annak a 
politikának helytelenségét, amely a magyarság 
ősfészkéről, az Alföldről a súlypontot áthelyezte 
a nemzetiségi vidékekre, amely a nemzetiségi 
vidékeken fényes iskolákat, ipartelepeket, gazda
sági és közlekedési berendezéseket, vízműveket 
létesített, amely a határvidékeken nagyszabású 
erdészeti politikát folytatott, mig ugyanakkor az 
autochton magyar faj az Alföldön gazdasági és 
kulturális sorvadásba esett és az Alföld, a 
világnak legkitűnőbb és leggazdagabb televénye 
sivataggá vált, ahol a magyar izom és a magyar 
elme óriási, sziszifusi erőfeszítései ellenére is a 
pusztulás feltartóztathatlanul halad előre.

Az alföldi probléma mindmáig csak prob
léma maradt. Sajnos, volt nekünk — természe
tesen, nagyon helyesen —  nagyszerű székely
akciónk, volt nekünk kitűnő rutén-akciónk és 
volt nekünk egy igen nagy sikereket felmutatni 
tudó tót-akciónk, amelyekre az akkori magyar 
állam és az akkori kormányok milliókat meg 
milliókat költöttek, mondom, nagyon helyesen; 
viszont aminek elsősorban kellett volna lennie: 
■alföldi akciónk nem volt.

Mint mondom, az alföldi probléma mind
máig csak probléma maradt, amely ha a régi 
Nagy-Magyarországon is egész döbbenetes nagy
ságában állott a nemzetgazdák előtt, akkor ma, 
amikor a nagy Alföld a csonka Magyarország 
szivét jelenti, melynek sorvadása az egész nem
zet sorvadását, fejlődése és élnivágyása pedig az

egész nemzet fejlődését és életét jelenti, ez a 
probléma a nemzet létének és nemlétének kér
désévé válik.

Amit az Alföldnek egy rajongó fanatikusa, 
Csongrád vármegye volt híres főispánja, Vadnay 
Andor, gondolom, mintegy 20 esztendővel ezelőtt 
a Budapesti Hirlap hasábjairól kiáltott bele a 
közvéleménybe, az ma százszorosán, ezerszeresen 
igaz. »Ahol, — mondja ő — mint az Alföldön, 
egy nemzetdarabnak létküzdelmében a csüggedés, 
lankadás, a fajfentartó erő csökkenése, a család, 
a gyermek javáért való kitartásnak a megrogyása 
állott be, ott nem lehet többé a lelketlenségnek, 
a nemtörődömségnek azzal a jelszavával vállat 
vonogatrii, hogy »kaparj kurta«, ott a vergődő- 
nek, úgy mint az árban fuldoklónak, gyorsan 
és erős kézzel kell a hóna alá nyúlni*.

Ezért örömmel kell üdvözölnünk a most 
tárgyalás alá kerülő javaslatot, mert szerintem 
ott fogja meg az alföldi problémát, ahol nem 
nyílt sebek, hanem a sorvadás, a gazdasági erő 
csökkenése és megfogyatkozása, az a bizonyos 
agyagszinü sárgaság a külső arculaton mutatja 
a belső elvérzés processzusát.

Az Alföld speciális gazdasági, közgazdasági 
és egészségügyi viszonyait az illetékesek rend
szerint két tényezőre szokták visszavezetni. Az 
egyik az, hogy a Duna és Tisza szabályozása 
érdekében a múlt században lefolytatott nagy
szabású kormányakcióknak, ezeknek az igazán 
európai nivóju, sőt tovább megyek, világhírű 
vizszabályozási munkálatoknak gazdasági ered
ménye nem mindenben mutatkozott szerencsés
nek, mert azzal, hogy jelentékenyen nagyobb 
esést biztositott a folyótnak és ezzel nagyobb 
tömegű víz gyorsabb lefolyását segítették elő, 
akaratlanul is hozzájárultak ahhoz, hogy az 
Alföld, különösen egyes évszakokban, szárazabb, 
valóságos tropikus klimáju legyen. Hiszen álta
lánosan ismert dolog, hogy az Alföldnek jelen
tékeny része régebben vizjárta terület: a Marós
nak, a Körösöknek és a Tiszának árterülete 
volt. Az Alföld legnagyobb része rét és legelő 
volt és a lakosság fő foglalkozását és jövedelmi 
forrását az állattenyésztés képezte. A kiáradt 
folyók természetesen sok kárt tettek, de sok 
hasznot is hoztak, sok és termékeny iszapot 
raktak le, ettől dúsan nőtt a fü és szépen fej
lődött az állat. A  folyók szabályozásával akkor 
arra törekedtek, hogy minél rövidebb utón 
vezessék el a vizeket és a kiáradásokat meg
akadályozzák. Ezzel azonban elvonták azt a 
termékeny iszapot és főleg azt az alapos és 
mélyreható átnedvesedést és csökkentették azt 
a párolgási felületet, amely pedig nemcsak 
nálunk, hanem az egész világon egy intenzív és 
haladni akaró mezőgazdaságnak mindenkor elő
feltételét szokta képezni.

Az Alföldi gazdasági megroggyanásának 
második nagy tényezője — és ez szerintem a 
fontosabbik — az, hogy elmulasztottuk egy 
nagyszabású erdészeti politikának inaugurálását
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az Alföldön, amellyel sikeresen útját tudtuk 
volna állani annak, hogy az Alföld, a világ 
legkitűnőbb és leggazdagabb televénye steppé 
változzék át. (ügy van!) Nagy mulasztása 
volt ez már a békeidőnek is, de ma, amikor 
erdőségeinket elvesztettük, azt hiszem, az egész 
magyar közvélemény megítélése szerint köz
gazdaságunknak legfontosabb és legsürgősebb 
életszükségleti kérdésévé vált. Hiszen köztudo
mású, hogy a trianoni békeszerződéssel terem
tett helyzetben Magyarországnak talán egyetlen
egy közdazdasági ágát sem érte olyan veszteség, 
mint épen erdőgazdaságunkat; köztudomású, 
hogy a békeszerződés Magyarország erdőterü
leteinek csakugyan 84°/o-át vitte el. Nincs vagy 
alig van erdőnk, hiszen csak két millió és egy
néhány százezer katasztrális hold erdőnk maradt, 
és ennek természetes következményeképen alig 
van fánk. Tüzelőben, építkezési anyagban, de 
szerszámfában is olyan óriás hiányt szenvedünk, 
amire alig tudunk példát. Ezt a hiányt ma úgy 
pótoljuk, hogy a tőlünk elszakított területek fa
állományát vesszük meg méregdrágán és ez
által hallatlan valutáris nyereségeket juttatunk 
a successorius államoknak. De a fa nemcsak 
házi, nemcsak gazdasági szükségletet szolgál, 
hanem, mint tudjuk, megköti a talajt, felfogja 
a pusztító széljárásokat, hasznosítja a különben 
kultúrálatlan területeket, javítja a kiimát és 
általában tisztítja a levegőt.

A  fabiány és az ebből folyó gazdasági el
maradottság különösen nagy baja a mi nagy 
magyar Alföldünknek. Azt hiszem, méltóztat- 
nak tudni, hogy ma a nagy magyar Alföldön, 
általában sik vidékeinken napokon keresztül 
óriási területeket járhatunk be anélkül, hogy egy- 
egy kis facsoportot látnánk, amely a perzselő 
nyári nap ellen árnyékot kínálna az embernek, 
fészket a madárnak, védelmet a növénynek, 
szerszámfát a gazdának és tüzelőt a népnek. 
Pedig valamikor hatalmas erdőségek borították 
a nagy magyar Alföldnek legnagyobb részét. 
Ezek, ha régebben is, de mind eltűntek, elpusz
tultak, ahogy nálunk különösen az utolsó év
században az egész ország egy, a maga nemé
ben páratlan erdőpusztitásnak volt a színhelye. 
Pedig az 1879. évi X X X I . tc.-nek az ország
gyűlés akkori erdőügyi bizottsága szerint is az 
volt a célja, hogy a máris aggasztó mérveket 
öltött erdőpusztitásnak, amennyire lehet, vége 
vettessék és egy okszerű, állandóan biztos jöve
delmet nyújtó kezelés állapíttassák meg. Ezt a 
célt ez a törvény egy kitűnő erdészeti szak
emberünk megállapítása szerint is csak részben 
érte el. Részben érte el azért, mert az ország 
erdőállományát akkor tulajdonjogi minőség sze
rint két csoportba osztották és azok mindegyi
kére más és más anyagi jogszabályokat állítot
tak fel.

Az 1879. évi X X X I . tc.-nek híres 17. §-a, 
amely körül akkor igen nagy vita folyt, akként 
rendelkezik, hogy az állam, a törvényhatóságok,

a községek, egyházi testületed, egyházi szemé
lyek mint ilyenek birtokában lévő, továbbá a 
köz- és magánalapítványok- és hitbizományok- 
hoz tartozó erdők, valamint a közbirtokossági 
erdők is addig, amig közösen használtatnak, 
üzemtervszerüen kezelendők. A  most felsorolt 
birtokkategóriákra tehát azt a kötelezettséget 
rója a törvény, hogy erdeiket rendszeres gazda
sági üzemterv szerint tartamosán és okszerűen 
kezeljék; sőt továbbá azt is rendelte, hogy ennek 
biztosítása végett szakképzett erdőtiszteket köte
lesek alkalmazni. Ezzel szemben, a véderdőktől 
eltekintve, az egyéb erdőket teljesen szabadjára 
engedte ez a hires 17. §, és tulajdonosaiknak a 
feltétlen erdőtalaju erdők irtásának tilalmán és 
a kiirtott erdők újraerdősítésének kötelezettsé
gén kiviil a gazdálkodási rendre, sőt az erdő- 
állomány teljes kihasználására vonatkozó szabad
ságot engedte meg. Hogy ennek mi lett az 
eredménye, erre nézve leszek bátor egynéhány 
megdöbbentő statisztikai adatot felolvasni. (Hall
ju k ! Halljuk!)

A  békében az ország 12,848.000 katasztrális 
hold erdejéből 4,600.000 katasztrális hold, 
vagyis 36°/o volt olyan erdőterület, amely nem 
tartozott az 1879. évi X X X I . te. hires 17. §-a 
alá. Ebből 2,800.000 katasztrális hold volt a 
száz katasztrális holdnál nagyobb erdőbirtok, 
amelyből 1,200.000 katasztrális holdról az erdőt 
letarolták s ezzel aránytalanul kikezdték, sőt 
sok helyütt teljesen elpusztították azt a normál 
fakészletet, amely alapja az okszerű gazdálkodás 
vitelének, 146.000 katasztrális holdnak pedig 
még a talaját is teljesen tönkretették és kopárrá 
tették. 1,800 000 katasztrális hold volt a száz 
katasztrális holdnál kisebb darabokra felapró
zott erdőbirtok, amelynek a faállománya majdnem 
kivétel nélkül le van tarolva s a talaja jórészt 
elpusztult, teljesen elkopárosodott. ügy látszik, 
hogy amit a múlt században egy hires francia 
filozófus, Chateaubriand mondott, hogy az erdők 
megelőzik, a sivatagok pedig követik az embert, 
nálunk fokozottabb mértékben következett be.

De amint mondottam, nálunk az Alföldön 
is valamikor hatalmas tölgyerdők voltak s ezek 
elpusztultak. Erre nézve akármelyik alföldi város 
levél- és okmánytárában igen érdekes adatokat 
lehet találni.

Ezeknek az erdőknek elpusztultával eltűntek 
az Alföldről azok a természetes védőfalak is, 
amelyek konzerválták a lehulló csapadék leg
nagyobb részét és felfogták a nagy széljárások 
erejét. Ezek a nagy széljárások megmozgatták 
a talajt, sivatagokat teremtettek és annyira 
megrontották a kiimát, hogy az ország más 
részében is nagymértékben pusztító tüdővész 
ma az Alföldön szedi legtöbb áldozatát. Magyar- 
országon átlag az összes halálozások 14'8 száza
léka esik a gümőkórra. Ezzel az országos átlag
gal szemben az Alföldön többek között a kö
vetkező megdöbbentő arányszámokat találjuk: 
Bácsalmáson az összes halálozások közül a gümő-
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kórra esik 17'5, topolyán 17’6, Kisteleken 17'6, 
K unszentmár tonban 22‘5, Abonyban 18'1, Kalo
csán 19'2, Kispesten 18’4, Endrődön 20'3, Oros
házán és Tótkomlóson 17, Kisvárdán 20’5, 
Gyulán 17‘2, Battonyán pedig 22'4°/o.

Ha valaki az Alföldön ilyen nagy arányok
ban elterjedt tüdővész okait kutatás tárgyává 
tenné, akkor meggyőződésem szerint legfőbb 
tényezőként az erdőhiányra kellene rámutatnia. 
Nagyon igaza van annak a megállapításnak, 
hogy amikor kiadják —  mert valamikor ki kell 
adni — a jelszót, hogy elég volt a tüdővészből, 
nem fog elmaradhatni ennek biztosítására az a 
kívánság sem, • hogy elég volt az erdőpusztitás- 
ból, másfelől hogy telepítsünk erdőt az Alföldre.

T. Nemzetgyűlés! Az Alföldnek száraz, 
tropikus klímája és az állandó szelek azonban 

nemcsak a közegészségügyi viszonyokra voltak 
káros behatással, hanem igen káros behatással 
voltak a mezőgazdaságra is. A  késő őszi és a 
kora tavaszi szelek sziszifuszi erőfeszitések elé 
állítják ma az alföldi gazdát. Hogy milyen erő
feszitések elé, azt csak az tudja, aki ott tartóz
kodott közöttük vagy rövidebb-hoss?abb időt 
töltött az alföldi gazda környezetében. A  sokszor 
napokon át tartó szelek az Alföldnek fátlan 
síkján végigszágulva gyakran a vihar erejéig 
fokozódnak és a vetés alá meglazított homok
talajt felragadva, felhőszerüen hordják magukkal. 
Nem egy esetben az elvetett mag a második, 
harmadik, sőt sokszor a negyedik gazda földjén 
kel ki, ahol a szélvihar az elvetett magot taka
rostól együtt lerakta. Arról nem is beszélek, 
hogy mennyi kárt tesznek ezek a szelek az alig 
kibújt ültetvények között, amikor a gyökerek 
által még meg nem kötött laza homokot a szél 
a növényzethez csapkodja és a. sok apró, érdes 
homokszem állandóan súrolja a növényzet finom 
felületét Külön fejezetet érdemelne ezenkívül a 
mai alföldi rét- és legelőgazdálkodás, amely 
szinte reménytelenül viaskodik a természet pusz
tító elemeivel: a széllel és a szárazsággal.

Mindezt betetőzi azonban az Alföldön kény- 
telenségből űzött az a rablógazdálkodás, amely 
ma ott folyik, s amely tüzelöfa hiányában szal
mát és »kun tőzeg« néven ismeretes trágyát 
tüzel el, évről-évre apasztva igy az Alföld ter- 
mőképessé’gét és mezőgazdasági hozamát.

T. Nemzetgyűlés! Milyen mások lennének 
az Alföldön nemcsak a közegészségügyi, nemcsak 
a mezőgazdasági, de — állítom — a közgazda- 
sági viszonyok is, ha erdők, facsoportok és lige
tek tarkítanák sik vidékeinket, ha erdőtelepíté
sein^ lennének az Alföldőn, amelyek megaka
dályoznák a talajnak gyors kiszáradását és fel
fognák a pusztító szélviharokat.

Szeged és Kecskemét példáját követhették 
volna már régen alföldi városaink és nagyköz
ségeink. Nem-e mélyen elszomorító az, hogy 
Hódmezővásárhely 132.258 holdas, Hajdúnánás 
46.200 holdas, Szentes 68.693 holdas, Szarvas 
45.127 holdas és Szolnok 26.169 holdas határá

ban nincs erdő, hogy Baja, Gyula, Hajdúszo
boszló, Karcag, Kalocsa, Turkeve, Makó, — amely 
községek mind az autochton magyarság fész
kei — javarészt 30— 40.000 holdas határukban 
alig rendelkeznek egy csepp erdővel?

Szeged és Kecskemét e téren inaugurált 
dicséretes erdészeti politikájának, úgy látszik, 
alig akadt követője, és ha nem akadt, nem kel
lett volna-e már rég törvénnyel arra szorítani 
az alföldi városokat és községeket?

A régen sürgetett javaslat most itt van 
előttünk és talán nem túlzók, ha azt állítom, 
hogy az 1879 : X X X I . te. óta ilyen nagyfon- 
tosságu s egész nemzetháztartásunkat ennyire 
érdeklő erdészeti törvényünk, de egyéb törvény- 
alkotásunk sem volt, mert az 1898: X IX . te. 
csak novella jellegével bir, amint ez^az indo
kolásból is kitetszik, hiszen csupán az 1879. évi 
X X X I . tc.-nek a kiegészítése. Ez a régen várt 
javaslat végre itt van tehát a nemzetgyűlés 
színe előtt és mondhatom, hogy 40 évnek gaz
dag tapasztalata és Magyarország erdészeti szak
embereinek minden kiváló tudása, de főleg sze- 
retete, van belesürüsitve.

Ezek után méltóztassék megengedni, hogy 
a törvényjavaslat egyes fontosabb konkrét intéz
kedéseit ismertessem, főkép azokat, amelyek már 
a bizottságokban is élénkebb és behatóbb 
diskussziók tárgyai voltak. A  javaslat 1. §-a 
felsorolja azokat a vármegyéket, amelyekben 
tervszerű elosztással erdőket kell telepíteni és 
facsoportokat, szélfogókat, vagy fasorokat kell 
létesíteni. A javaslat 2. §-át a bizottságok tel
jesen újból szövegezték Az eredeti szövegezés 
szerint ugyanis a futóhomok, silány homokos, 
szikes és vadvizes területeket, valamint az ár
térbe eső területeknek mezőgazdaságilag nem 
hasznosított, de erdőtelepítésre még alkalmas 
részeit, továbbá más gazdasági művelésre ok
szerűen nem használható, vagy nem használt 
kopár területeket feltétlenül be kell erdősíteni. 
Ehelyett a bizottság szövegezése szerint erdő
telepítésre elsősorban azokat a földrészleteket 
kell kijelölni, amelyek más gazdasági i űvelésre 
nem alkalmasak, vagy csak nagy költséggel 
volnának ily célra alkalmassá tehetők. A gazda
sági fásítások kijelölésénél pedig annyiban tér 
el az uj szövegezés az eredeti javaslat rendel
kezéseitől, hogy a rétek beszegéhezésénél 50 
katasztrális hold helyett 20 katasztrális holdnál 
nagyobb réteket kell csak fasorokkal beszegélyezni.

Uj rendelkezés továbbá ennél a szakasznál, 
hogy a szomszédos birtokosok birtokának befá- 
sitására nézve minden törvényhatóságnak sza
bályrendeletet kell hoznia, amelyet a földmi ve- 
lésügyi minister az igazságügyministerrel egyet
értőkig állapit meg. Ezek a módosítások eny
hítik az eredeti javaslat imperativ rendelkezé
seit és biztosítják azt, hogy erdőtelepítésre csak 
a más művelésre nem alkalmas földrészletek 
jelöltessenek ki és a gazdasági fásítások is csak 
oly mértékben terveztessenek, hogy azok a szél
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káros hatását mérsékeljék, anélkül hogy a más 
művelési ágak használhatóságát érezhetően be
folyásolják. Az a rendelkezés, hogy a közös ha
tárok fásításának végrehajtása törvényhatósá
gonként szabályrendelettel szabályoztassék, azért 
vétetett fel, hogy a fásítások a helyi viszonyok
nak megfelelően legyenek keresztülvihetők. Mél- 
tóztassék megengedni, hogy már ennél a pont
nál előre jelezzem, hogy a részletes vitánál, a 
földmivelésügyi minister ur intenciójának meg
felelően, törlését fogom javasolni annak, hogy a 
birtokos köteles legyen szántóföldjét, illetve le
gelőjét, rétjét minden esetben fával körülszegé
lyezni Ebben a szövegben a *minden esetben* 
szavak törlését fogjuk javasolni. A több oldal
ról megnyilvánult óhajnak megfelelően uj szö
veg beiktatását fogjuk javasolni a részletes vita 
során, t. i. azt, hogy a helyi körülmények által 
indokolt esetekben a földmivelésügyi minister a 
birtokos kérelmére megengedheti, hogy a faso
rok helyett a körülszegélyezendő birtoktagok 
legalább 2°/o-án egy tagban vagy megosztva 
erdőt telepítsenek, azonkívül a belsőségeket min
den esetben fasorokkal kell szegélyezni.

A  3 §-ban a bizottságok felveendőnek tar
tották, hogy ha a 2. *§ alapján beerdősitendő 
területek nincsenek, akkor a beerdősitésre ön
ként felajánlott területek, nemkülönben a község 
tulajdonában lévő, vagy más korlátolt forgalmi 
ingatlanok után az erdősítési kötelezettség az 
egyéb nagyobb birtokoknak legfeljebb csak 
10%-ára mondható ki. Ezt a mértéket a bizott
ságok a birtokosok megnyugtatására vették fel, 
mert az eredeti javaslatban e tekintetben kor
látozás nem volt. Itt is vagyok bátor előre 
jelezni, hogy ennél a szakasznál, a földmivelés
ügyi minister ur intenciójának megfelelően, annak 
idején indítványozni fogjuk, hogy ez az eset csak 
akkor álljon fenn, ha nyilvánvalóan országos 
nagy érdekekről van szó és csakis kivételes ese
tekben.

A  6. §-on a bizottságok azt a változtatást 
eszközölték, hogy a kijelölési tervek felterjesz
tésénél nemcsak az erdőgazdasági kamara, 
hanem a mezőgazdasági kamara véleménye is 
csatolandó, amelyek nem, mint eredetileg ter
vezve volt, az Országos Eöldbirtokrendező Bíró
sághoz, hanem a földmivelésügyi ministerhez 
terjesztendők fel. Ezeket a módosításokat azért 
kellett felvenni, hogy egyrészt a mezőgazdasági 
kamara véleményének meghallgatása a törvény 
szövegében kifejezetten biztosittassék, másrészt 
hogy a kijelölés kérdésében a rövidebb időtar
tamra felállított Országos Földbirtokrendező 
Biróság helyett az állandóan fenmaradó föld
mivelésügyi ministerium határozhasson.

A  bizottságok a 8. §-t kiegészitendőnek tar
tották azzal, hogy amennyiben kisbirtokosok 
földje elvétve közérdekből erdőnek kijelöltetnék, 
azok a vagyonváltság fejében természetben le
adott földekből vagy a község tulajdonában lévő 
ingatlanokból kárpótlandók. Már itt vagyok
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bátor jelezni, hogy a részletes vitánál, ugyan
csak a földmivelésügyi minister ur intenciójának 
megfelelően, ki fogjuk küszöbölni ennek a szö
vegezésnek feltételességét és helyébe imperativ 
rendelkezést fogunk beiktatni, úgyhogy a kis
birtokosok minden esetben kárpótlandók. (He
lyeslés.)

A  javaslat 16. §-a a beerdősitett területe
ket a földadó alól csak 6— 15 évig kívánta men- 
tesittetni. Ehelyett a bizottságok az adómen
tességet nem bizonyos évek tartamára, hanem 
az első főhasználat bekövetkezéséig imperative 
kívánták biztosítani. Az ily értelemben megszö
vegezett rendelkezést azért kellett felvenni, mert 
amig a birtokos főhasználatot nem gyakorolhat, 
a telepitett erdő jövedelmet nem nyújt.

'Említést akarok még tenni a javaslat 10. 
§-áról, amely arról intézkedik, hogy a tulajdo
nosok vagy birtokosok a felállított és nekik a 
helyszínén átadott felmérési és egyéb jeleket 
minden ellenszolgáltatásra való igény nélkül fen- 
tartani kötelesek.

Szakkörökben ezt a szövegezést kifogásol
ták és ezért a részletes vitánál indítványozni 
fogjuk, hogy ezek a szavak: »minden ellenszol
gáltatásra való igény nélkül fentartani« töröl
tessenek és helyükbe a »megőrizni« szó tétes
sék. Gondoskodni kellett ugyanis arról, hogy a 
birtokosok a mérési jeleket ki ne szántsák és 
azok megvédéséről, amennyiben módjukban és 
hatalmukban áll, saját érdekükben is gondos
kodjanak,

Van még a javaslatnak egy vitatott pontja, 
a 18. §, amely arról intézkedik, hogy ennek a 
törvénynek rendelkezései kiterjeszthetők olyan 
törvényhatóságokra is, amelyek a javaslat 1. 
§-ában felsorolva nincsenek. Erre nézve vagyok 
bátor megjegyezni, hogy ez a szakasz az eredeti 
javaslatban nem volt benn, de a több oldalról 
elhangzott kívánsághoz képest a földmivelés
ügyi minister ur ennek a szakasznak beiktatá
sát rendelte el. Amennyiben a részletes vitában 
e javaslat kapcsán aggályok merülnének fel, már 
most jelezhetem, hogy ennek a szakasznak fen- 
tartásához különösebb érdekek a javaslat egész 
konstrukciója szempontjából nem fűződnek.

Amidőn az előttünk fekvő javaslat fonto
sabb intézkedéseit ezekben volt szerencsém 
ismertetni, hangsúlyoznom kell ismételten, hogy 
az erdőtelepítésre elsősorban — csaknem azt 
merném mondani, hogy kizárólag — csakis 
mezőgazdasági művelésre nem alkalmas terüle
tek fognak kijelöltetni.

Az a feltevés' tehát, hogy az uj erdők 
telepítésével a mezőgazdasági művelés alatt 
álló területekből nagyobb részek fognak elvonatni 
és hogy ilyen módon az erdők telepítése a 
mezőgazdaság kárára történnék, elesik. Az én 
meggyőződésem szerint a telepítendő erdők a 
mezőgazdaságra feltétlenül kedvező hatással 
lesznek és talán nem túlzók, ba azt ál1 itóm, 
hogy az Alföld fásítására és erdősítésére épen
i
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a mezőgazdaság fellendítése és az annyiszor 
hangoztatott, de a gyakorlatban meg nem való
sított többtermelés érdekében van szükség. És 
ba itt-ott áldozatot is kellene hoznunk, ezt az 
áldozatot meg kell hoznunk, mert amikor épitő- 
anyagainkat vagy legegyszerűbb gazdasági szük
ségleteinket, mint amilyenek a szőlőkarók, gyü
mölcs-, komlópóznák, kutostorfák, nem is beszélve 
a kádár-, bognár- és kerékgyártóipar szükség
leteiről, kénytelenek vagyunk méregdrága pénzen 
beszerezni megszállott területről, akkor tegyük 
meg legalább az első lépést abban az irányban, 
hogy ennek a mélyen megalázó állapotnak véget 
vessünk.

Teljesen meg vagyok győződve arról is, hogy 
pl. a nép, bármennyire is félti legelőjét, ba azt 
fogja látni és tapasztalni, hogy a fásítás nem a 
legelő megcsonkitása, hanem kizárólag annak 
megvédése, megjavítása, konzerválása érdekében 
történik, az erdőtelepítéseket és a fásításokat 
nem fogja ellenezni, hanem tőle telhetőleg még 
áldozatok árán is elő fogja mozditani.

Ha ezzel kapcsolatban nálunk is meg fog 
születni az erdőnek az a magas kultusza, a 
fának az a szeretete, amelynek csodálatos ered
ményeit és ki virágzását ma Németországban 
láthatjuk, és ha megértjük azt, hogy az erdő 
nemcsak maga él, hanem alatta, körülötte, 
felette minden él és fejlődik, akkor meggyőző
désem szerint az előttünk fekvő javaslat távo
labbi kihatásában is nagy eredmények létre
hozója lesz és egyben hatalmas lendítő ténye
zőjévé válik az integer Magyarország mielőbbi 
helyreállítására irányuló törekvéseinknek is.

Az annyiszor hangoztatott többtermelési 
jelszó gyakorlati megvalósításának komoly akarása, 
az Alföld fanatikus szeretete, amely a magyar 
nemzet legnagyobb fiainak lelkében élt és amely 
legnagyobb íróink, köztük egy Petőfi Sándor 
tollát vezette akkor, amikor az Alföld lelkét 
szólaltatta meg, az a féltő aggodalom, amellyel 
ma az Alföldön szerte lakó lakosság küzdelmes 
életsorsát és a természet elemeivel vívott hatal
mas életküzdelmét kisérjük, irányítja elhatáro
zásunkat akkor, amikor ezt a javaslatot törvény
erőre emeljük. Ezzel az érzéssel ajánlom, mél- 
tóztassék a javaslatot úgy, általánosságban, mint 
részleteiben elfogadni. (Élénk helyeslés és taps.)

Elnök : Szólásra következik P
Forgács Miklós jegyző: Gaal Gaston!
Gaal Gaston : T. Nemzetgyűlés! A  magam 

részéről kijelentettem, hogy amilyen mértékben 
feleslegesnek, rossznak, helytelennek tartottam 
azt a törvényjavaslatot, anielyet előbb tárgyal
tunk le, és amely nélkül ez az ország minden 
további nélkül meglehetett volna és mindazokat 
a célokat, amely célokat ez a második törvény- 
javaslat kitűz, anélkül a nagy, költséges, bürok
ratikus aparátus nélkül is megoldhatta volna, 
ép olyan mértékben szükségesnek tartom azt, 
hogy az erdősítés terén s általában az erdőnek, 
a fának a magyar fajjal való megszerettetése

terén történjenek lépések, történjenek törvényes 
intézkedések. Csupán egyet várnék ettől a tör
vényes intézkedéstől, amit ebben a törvény- 
javaslatban nem találok meg abban a mértékben, 
mint én azt szeretem, hogy t. i. az ne bürok
ratizálással, ne kényszerítéssel, ne a magángaz
daságba való folytonos beavatkozással, ne az 
u. n. agyonközigazgatással történjék, ami felé, 
mint minden bürokratikus államban, sajnos mi 
is óriási léptekkel haladunk, hanem, hogy az 
állam egész más utakon, a magántevékenység 
felserkentésével és minden néven nevezendő elő
segítésével iparkodjék előmozdítani azon célok 
megvalósítását, amely célokat ebben a törvény- 
javaslatban szolgálni kívánunk.

Bennem pl. megvan a jószándék és a jó
akarat —  természetesen, ba első személyben is, 
általában a gazdaközönségről beszélek —  és 
minden józan gazdában ma már megvan a be
látás és a jóakarat arra, hogy fásitson, hiszen 
fa hiányában olyan állapotban vagyunk, hogy 
a gazda legnagyobb gondját az okozza, honnan 
és miképen teremtse elő a cselédfát, a szerszám
fát és általában mindén faszükségletét, amely a 
gabonatermelésnél nélkülözhetetlen; lehetnek az 
országnak olyan részei, ahol ez gondokat nem 
okoz, de merem állítani, hogy sajnos az ország
nak ma már legnagyobb részében — és itt még 
a Dunántúl sem kivétel, ahol pedig európai 
állapotok vannak az ország többi részéhez ké
pest —  a legnagyobb gondot a gazdáknak épen 
a faszükséglet előteremtése okozza. Amikor mi 
önként is rájövünk arra, hogy az eddigi mód
szerrel fel kell hagyni, sőt szántóföldjeinknek 
azt a részét, amely mezőgazdasági művelésre 
talán kevéssé alkalmas, amely gyengébb minő
ségénél fogva és a mai faárakat tekintve renta- 
bilisabban használható ki, ha azt beerdősitem, 
mondom, amikor mindnyájunkban úgyis él ez 
a belátás és ezen dolog szükségességének el
ismerése, akkor nagyon helyesnek tartok, meg
értek, sőt minden tekintetben üdvözlök minden 
olyan törvényjavaslatot, amely ezt a gazdasági 
irányzatot támogatja, előmozditja, legfeljebb — 
mint előbb is hangoztattam — egyet várok 
tőlük, hogy ezek a törvényjavaslatok ne lője
nek túl á célon, ne váljanak bürokratikus zakla
tásokká, ne váljanak kényszergazdálkodássá.

Mert én a háború folyamán is, de egész éle
temben is mindig csak azt tapasztaltam, hogy 
amibe egyszer a hatalom beleavatkozik, az a 
gazdasági, közgazdasági, kereskedelmi, ipari vagy 
bármiféle vállalat egyszerűen tönkremegy, avval 
rentábilisan produkálni nem lehet. Méltóztassa- 
nak csak megnézni az állami közüzemeket. 
A 'legnagyobb közüzemre, az állam vasútra — 
méltóztassék megnézni a beterjesztett költség- 
vetést —  ahelyett hogy milliárdokat jövedel
mezne, 36 milliárdot fizetünk rá ebben a költ
ségvetési évben. Méltóztassanak megnézni a városi 
közüzemeket is, s méltóztassanak megnézni mind
azokat a rentábilis ügyleteket, amelyekért bérben
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óriási összegeket lehetne kapni, ha az állam úgy 
használná fe l; a bürokratikus kezelés, a beavat
kozás, a túlságos gyámkodás hová viszi őket? 
A  tönk szélére!

Én még azt is megértem, ha egy törvény- 
javaslat bizonyos közérdekű célokból a tulaj
donost kötelezi arra, hogy bizonyos területeket 
ám tartozzék beerdősiteni vagy befásitani, — 
mert e két fogalom nem egészen fedi egymást — 
azonban miért ne legyen meg annak a tulajdo
nosnak az a szabadsága, hogy a rá törvény által 
kényszeritett fásítást úgy csinálja meg, ahogy 
jónak tartja. Miért kell ehhez mindjárt állami 
gyámkodás, állami beavatkozás, állami erdészet, 
meg minden néven nevezett helekotnyeleskedés 
— hogy igy fejezzem ki magam. Ráérünk erre 
azután, ha az illető nem jól csinália meg vagy 
nem csinálja meg. Miért kell mindjárt az egész 
állami apparátust annak a gazdaközönségnek 
nyakára ültetni és ezáltal olyan zaklatásoknak ki
tenni, hogy megutáltatják vele magát az erdőt is ?

Én csak ebből a szempontból emelhetek 
kifogást ez ellen a javaslat ellen. Az intenció, 
amelyet a javaslat követni kíván, szerintem is 
feltétlenül helyes, feltétlenül j ó : az állam min
den tekintetben mozdítsa elő a tulajdonosok 
fásitó és erdősitő törekvéseit. Én csak azt sze
retném lefaragni ebből a javaslatból, ami büro
kratikus, ami zaklatásokra visz, ami felesleges 
beavatkozásokra vezet, ami, mint nagyon jól 
tudjuk s az előbb említett példákkal illusz
tráltam is, nem előbbre visz, hanem mindig 
csak hátra. Különösen szól ez a kisemberre 
nézve, mert az a kis paraszt, aki belátván azt, 
hogy fára van szüksége, a maga 15— 20 hold
ján csinál egy-egy holdas vagy két holdas kis 
erdőt, ha az állami felügyelet a szabad hasz
nálatban korlátozni fogja, azt fogja mondani, 
hogy inkább sohase ültetett volna egyetlen egy 
darab fát sem, minthogy ezért kunérozzák. Ha 
majd a használati előírást megcsinálják, és egy 
járásra nézve megszabják, hogy ott nem szabad 
akácfát ültetni, mert az erdészeknek az nem 
tetszik, hanem csak más fát, s az illető tulaj
donos százszor jobban találja meg az akácfánál 
a számadását, mégis arra fogják kényszeríteni 
az előbb említett fellebbviteli hatóságnál, amely
nél a döntésbe neki nem, csak az erdészeknek 
lesz beleszólásuk, hogy tölgyet ültessen azon a 
területen, amely nézetük szerint tölgytalaj, vagy 
mert az országnak tölgyre van szüksége. Meg 
fogja köszönni az a kisgazda, ha a 10 év múlva 
vágható akácfa helyett 80— 100— 120 éves for- 
gásu kényszer-tölgyerdőt kap.

Nem akarom azt mondani, hogy ez álta
lánosan mindenütt igy lesz, de lesz igen sok 
ilyen eset, mert a múltban is volt számtalan 
eset, amikor összeütközés történt az erdőható
ság és a közös tulajdonosok között azért, mert 
az erdőhatóság nem akarta megengedni gazda
ságilag rentábilisabb fanem termelését és kötötte 
magát más, magasabb erdőtudományi szempont

ból olyan fanemekhez, amelyek annak a vidék
nek gazdasági érdekében nem voltak, mert hi
szen csak 80— 100— 120 év múlva kerülhetnek 
olyan állapotba, hogy hasznukat vegyék. Ettől 
félek, és a javaslatnak erre alkalmat adó részeit 
szeretném eliminálni. Eliminálni szeretném mind
azt a túlzott hatalmat, amelyet ez a törvény- 
javaslat is ad bizonyos szakaszaiban ennek az 
erdészeti apparátusnak, azt a túlságos beavatko
zást, amely nem dajkálja a mezőgazdaságot, 
hanem megköti s amelyet tapasztalhattunk a 
háborús wirtschaftban, amikor minden meg volt 
kötve és a vége az lett, hogy minden gazda
sági ág visszafejlődött.

Ezeket akarom én, mélyen t. minister ur, 
eliminálni ebből a javaslatból, amennyiben lehet. 
Meg is fogom kísérelni. Majdnem minden sza
kaszhoz lesz módosításom és már előre a mé
lyen t. Ház szives elnézését kell kérnem ezért. 
Nem személyes felszólalási viszketeg vezet. Na
gyon jól tudja a mélyen t. Ház, hogy sohasem 
szoktam olyan javaslatokhoz hozzászólni, ame
lyeknek tárgyával nem foglalkoztam, sohasem 
hallotta szavamat a t. Ház csak azért, hogy 
beszéljek, miattam elmúlhattak költségvetések 
és indemnitások, én sohasem álltam fel azért, 
hogy otthon azt mondhassák: a mi képviselőnk 
is hallatta a szavát.

Amikor azonban szükségét látom, hogy fel
szólaljak, kíméletlenül és a végletekig szívósan 
teszem ezt, mert azt tartom, hogy a nemzet- 
gyűlési képviselőnek az a kötelessége, hogy meg
győződését szolgálja még akkor is, ha ennek 
szolgálatában egyedül van. Ebben a javaslatban 
nagyon sok olyan tételt látok, amely javításra 
szorul. Ha a mélyen t. többség honorálni fogja 
és beveszi a törvénybe módosításaimat, ezért a 
dicsőséget abszolúte nem vindikálom magamnak, 
ha pedig elutasítani méltóztatnak, akkor azzal 
a nyugodt lelkiismerettel fogom a javaslat tár
gyalását a magam részéről lezárni, hogy én azzal 
a gazdaközönséggel szemben, amelynek érdekeit 
részben kerületemben rám bizták, kötelessége
met becsületesen, híven és pontosan teljesítettem.

Áttérve a javaslat egyes részletes intézke
déseire, — mert hiszen eddig inkább csak álta
lánosságban mondottam el aggodalmaimat, ki
emelve a javaslat feltétlen szükségességét s csak 
irányát Ítélve el — bizonyos megnyugvással 
hallottam az előadó urnák több olyan kijelen
tését, amelyek talán már az eddig elhangzott 
általános vitában már felhozott kifogások ered
ményei, amelyek szerint a javaslatnak egyes 
annyira kirívó kinövéseit, amelyekről nem is 
tudjuk teljesen megérteni, hogy kerülhettek ebbe 
a javaslatba, iparkodni fog eliminálni és kilá
tásba helyezte, hogy ezekre vonatkozólag az elő
adói székből inditványt fog tenni. Megjegyzem, 
hogy mindezekre vonatkozóan nálam szintén 
készen vannak a megfelelő módosító javaslatok.

Nem hagyhatok szó nélkül azonban már 
most az általános vita során egyes olyan
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rendelkezéseket, amelyek ebben a törvény- 
javaslatban kétségtelenül hibáztatandók. Ezen a 
törvényjavaslaton is meglátszik az a rettenetes 
egyoldalúság, hogy azok, akik ezt csinálták 
kizárólag csak erdészeti érdekeket látnak és 
semmiféle más érdek iránt ebben az országban 
érzékük nincs. A  törvényjavaslatnak nem egy 
szakasza van — majd annak idején a részletes 
tárgyalásnál rájuk is mutatok, — amelyben 
erdőgazdasági kényszer alá helyeznek olyan 
területeket, amelyek mezőgazdasági célokra 
alkalmasak és használhatók s amelyeket, tehát 
a gazda józan ésszel erdősíteni nem fog és nem 
is akarhat, mert hiszen ha számára rentabilisabb 
egy más fajta mezőgazdasági termelés, magától 
értetődik, hogy azt a területet úgy használja és 
nem az irrentabilis módon.

Különösen említendő ezen a téren a 3. §. 
A  2. § megállapítja azokat a területeket, 
amelyeket elsősorban kell beerdősiteni. A  3. § 
azonban azt mondja, hogy ha valamely község 
területén a 2. § második bekezdése alapján 
beerdősitendő területek nincsenek, vagyis feltét
len erdőtalaj nincs, akkor hozzá lehet nyúlni 
anhak a községnek nem feltétlen erdőtalajt 
képező részeihez is és pedig elsősorban be kell 
fásítani az önként felajánlott területeket. Hogy 
lesznek-e ilyenek, vagy nem, azt nem tudom, 
de azt tartom, hogy ha van olyan területem, 
amelyen fásitani akarok, akkor azt nem ajánlom 
fel, hanem befásitom magam.

Másodsorban be kell fásitani a községi 
vagyont képező területeket és harmadsorban 
hozzá kell nyúlni még a magántulajdonhoz is, 
amennyiben sem fel nem ajánlanának, sem köz
ségi vagyon nincs és tekintet nélkül arra, hogy 
azok a legjobb békésmegyei búzaföldek, amelyek 
17 métermázsával dotáják a búzát. . .

Szabó István (nagyatádi) földmivelésiigyi 
minister: Nem áll! Hogy lehet.ilyet mondani?

Gaal Gaston: Bocsánatot kérek mélyen t 
minister ur, méltóztassék elolvasni a saját 3. 
§-át, az a következőket mondja: »Ha valamely 
város vagy járás területén a 2. § második be
kezdése alapján beerdősitendő területek nincse
nek, vagy ha az ilyen területek a már meglévő 
erdőkkel együtt, akár mennyiségüknél, akár 
elhelyezésüknél fogva az 1. és 2. §-ban megha
tározott célok megvalósítását eléggé nem bizto
sítanák . . .« Ez azt jelenti, hogy tehát ha nin
csenek feltétlen erdőterületek vagy pedig nincs 
annyi, amennyi az 1. és 2. §-ban említett célokat 
biztosítaná, akkor hozzá lehet nyúlni azokhoz a 
területekhez, amelyek nem feltétlen erdőtalajok 
és úgy intézkedik a törvény, hogy akkor első
sorban az erdősítésre önként felajánlott terüle
teket kell ilyen célra megfelelőén igénybevenni, 
másodsorban a község vagy város tulajdonában 
levő vagy más korlátolt forgalmú ingatlanoknak, 
végsősorban pedig más nagyobb földbirtokoknak 
e célra szükséges részeire is kimondható az 
erdősítési kötelezettség.

Mélyen t. minister ur, aki olvasni tud, 
annak szemében ez csak annyit jelenthet, hogy 
ahol feltétlen erdőtalaj nincs, ellenben az erdő
hatóság úgy találja, hogy különféle klimatikus, 
egészségügyi vagy Isten tudja milyen tág köpö
nyeg alá foglalható célokból abban a községben 
ő még erdősítést kíván, akkor hozzányúlhat először 
is az önként felajánlott területekhez, azután a 
községi vagyonhoz, azután a holtkézi vagyis 
kötött birtokokhoz, ha pedig ebből sincs elég, 
akkor a magántulajdonhoz is, annak 10°/o-a 
erejéig. Ha ez a szakasz nem ezt jelenti, annak 
végtelenül örülök és akkor — azt hiszem —  a 
mélyen t. minister ur honorálni fogja majd azt a 
határozati javaslatot, amelyet ennél a szakasznál 
beterjeszteni kívánok. Ezzel el akarnám venni a 
lehetőségét annak, hogy abszolút gabonatermő, 
szőlőtermő vagy más mezőgazdasági célra alkal
mas olyan területek, amelyek egyébként mező
gazdaságilag az országnak igen sokat jelent
hetnek, csak azért, mert véletlenül egyes erdő- 
hatóságoknak eszébe jut, erdősítés céljára fel- 
használhatók legyenek.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésiigyi 
minister : Fantázia az egész beszéd!

Gaal Gaston: Kifogásolnom kell még a ja
vaslatban azt, hogy a használati korlátozások 
tekintetében abszolúte semmiféle különbséget 
nem tesz. Ez a javaslat ugyanis egy kalap alá 
von erdőket, fásításokat, kopárokat, természeti 
emlékeket, fasorokat stb. A  törvényjavaslat va
lamennyire imperative kimondja, hogy ezeket 
ilyen minőségben állandóan fenn kell tartani. 
Én nagyon megértem azt, hogy ha valahol egy 
feltétlen erdőtalaj van, amelyet a tulajdonosa 
elhanyagolt, lett légyen az kis-, közép- vagy nagy- 
birtokos, vagy község, vagy bárki, — ennél nem 
az az irányadó, hogy kié, hanem hogy ott miről 
van szó — ha, mondom, ilyen feltétlen erdő van 
és ezt az állam kényszer utján beerdősitteti a 
tulajdonossal, nagyon megértem, hogy ezekre a 
területekre kimondja, hogy erdőként állandóan 
fentartandók, —  hiszen méltóztassék csak az 1. 
§ 2. bekezdését elolvasni — ha azonban én va
lahol a gazdaságomban vagy egy falu határá
ban egyes helyeken a kisbirtokosok pl, a futó
homok ellen bizonyos gazdasági fásításokat csi
nálnak, egy kisebb, félholdas darabon vagy eset
leg vízmosásokat beültetnek ákácosnak, vagy 
fasorokat létesítenek, vagy bármilyen más gaz
dasági fásításnak minősíthető, tehát nem az 
erdő fogalma alá eső fásítást létesítenek . . .

Szabó István (nagyatádi) földmivelésiigyi 
minister: Az Alföldön nincs vízmosás!

Gaal Gaston: . . . hogy ezek is állandóan, 
örök időkre ilyenekként fentartandók; a tör
vénynek ezt a rendelkezését túlzásnak tartom, 
mert a fasorokat és fásításokat én csak addig 
tartom fentartandóknak, amig más nyomósabb 
gazdasági érdekek ezek kivágását szükségessé 
nem teszik. Ez nem jelenti azt, hogy ezeket 
ismét be ne lehessen fásitani, de amint a fasor
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annyira nő, hogy ott 10— 12 méter szélességben 
kárt tesz a mellette levő szántóföldben . . .

Szabó István (nagyatádi) földmivelésiigyi 
minister: Akkor ki kell vágni!

Gaal Gaston: En is ezt kívánom, mélyen 
t. minister ur, de az 1. §-ban egészen más van. 
Úgy látszik, t. minister ur, én jobban ismerem 
a törvényjavaslatot, mint saját maga.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésiigyi 
minister: Jó, ha valaki annyira ismeri!

Gaal Gaston: A  második bekezdés azt 
mondja (olvassa): »A  beerdősitett területeket 
erdőkként, a többi fásításokat gazdasági fásítá
sokként kell állandóan venni.«

Szabó István (nagyatádi) földmivelésiigyi 
minister: Azért csak ki lehet vágni!

Gaal Gaston : Ez magyarul nem jelent mást, 
mint azt, hogy a legkisebb gazdasági fásítást is 
csak azok szerint a hasznosítási tervek szerint 
végezhetem, amely terveket az erdészeti hivata
lok előírnak és reám diktálnak. Amennyiben nem 
igy van, módja lesz a minister urnák az általam 
beterjesztett módosításoknál honorálni ezt az 
álláspontot. Kész örömmel fogadok mindent, ami 
ebből a javaslatból a helytelent kiküszöböli, és 
higyje el az igen t. minister ur, hogy abszolúte 
nem kívánom a javaslatnak általam is nagyra- 
becsült, szükségesnek vallott egyéb általános in
tencióit a legcsekélyebb mértékben is tángálni.

A törvényjavaslat nem gondoskodik kellő
képen a legelőterületek védelméről sem. Ha ezt 
a törvényjavaslatot igy elfogadjuk, akkor nem 
lesz az országnak egyetlen olyan legelőterülete 
sem, amelyre az erdőhatóságok ki ne mondhat
nák, — ha akarják — hogy feltétlenül befási- 
tandó. Már pedig méltóztatnak tudni, hogy ezzel 
bizonyos legeltetési tilalom is jár és ha a legelő
területemen —  megint nem a magaméról beszé
lek, hanem egy községnek vagy aká rkinek a gazda
ságáról — csak egyes fákat is ültettethetnek ve
lem és ezeket megfelelően őriztetnem kell, ez már 
maga a zaklatásnak oly irtózatos terhét fogja 
jelenteni arra a gazdára, amely egyszerűen leír
hatatlan.

Én megpróbáltam a legelőmet befásitani gyor
san növő fával, akácfával ; körülkaróztattam, tüs- 
kéztettem. A vége mégis az lett, hogy sohasem 
lett fa belőlük, mert elhordták a karót is, meg a 
tüskét is ; nekieresztették a csordát, amely ter
mészetesen dörgölőzött, a disznó lent, a marha 
fent, a vége pedig az lett, hogy egyetlen fát sem 
sikerült megtartani, pedig mondhatom, hogy nagy 
szeretettel, nagy buzgalommal foglalkoztam vele 
és mindent elkövettem, hogy azok a fák meg
maradjanak.

Nem kívánom, hogy minden terület mentesit- 
tessék a befásitási kényszer alól azon a címen, 
hogy az legelő, de : est modus in rebus, — bizto
sítékot kívánok a törvényben arra vonatkozólag, 
hogy minden legelőterületre ne lehessen ráhúzni 
ennek a törvénynek a fásítási kényszerre vonat- 

. kozó intézkedését.

Arról már az előbb beszéltem, hogy az abszo
lút gabona.termő területeket feltétlenül ki kell 
venni az erdősítési kényszer alól, mert az ország
nak érdeke nem az, hogy itt tessék-lássék erdősíté
sek, fásítások és fasorok létezzenek, hanem az, 
hogy meg tudjunk élni, ennek pedig első és leg
főbb biztosítéka, hogy a mezőgazdaság annyi sze
met termeljen, amennyit csak tud, annyit vihes
sünk ki belőle, amennyit csak lehetséges. Szüksé
gesnek tartom tehát, hogy a legelőterületek min
den néven nevezendő kényszerfásitás alól kivé
tessenek.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésiigyi mi
nister : Ha, trágyával fütenek, akkor igy lesz !

Gaal Gaston : Ennek a törvényjavaslatnak 
helytelenségét az is jellemzi, hogy egyáltalán be
csúszhatott a törvényjavaslatba olyan lapsus, 
mint amilyen a kisbirtokosoknál történt. Meg
jegyzem, hogy ezt már mint vívmányt a föld- 
mivelésügyi bizottság vette bele a javaslatba ilyen 
alakban, mert a régebbi javaslatban még ennyi 
biztosíték sem volt a kisbirtokosok érdekében. 
Azt a vívmányt vette be a földmivelésügyi bizott
ság, hogy egy kisbirtokosnak 10— 12 holdacskáját 
nem veszik feltétlenül erdősítés alá, ha pedig el
veszik ezt a területet, vagy elvesznek belőle any- 
n.yit, hogy ott a mezőgazdaság folytatása abszolút 
lehetetlenné válik, akkor az illető valahol másutt 
kárpótoltassék. A javaslatban azonban nem az 
van, hogy kötelezőleg kárpótoltassék, hanem az, 
hogy: kárpótolható. Most van ugyan remény 
arra — miután az előadói székből hallottam — 
hogy ez elimináltatik és itt imperativ intézkedés 
fog a javaslatba bevétetni, mégis szükségesnek 
tartottam rámutatni a javaslat készítésnek olyan 
hiányára, amely dokumentálja, hogy a legjobb 
intenciók mellett is, amelyek a minister urat a ja
vaslatnál, különösen a kisbirtokosokkal szemben 
eltöltik, csúszhatnak bele a javaslatba olyan hibák, 
melyeket — sajnos — itt a plénumban kell kikü
szöbölni, mert a bizottságok munkája nem elég 
alapos.

A felmérési j elek megőrzése, stb.-re vonatkozó
lag szintén nyilatkozott az igent, előadó ur és igy 
ezt hosszasabban fejtegetni szükségtelennek tar
tom. Csak mégis rá kell mutatnom, hogy ez is 
egyike volt a törvényjavaslat azon részeinek, ame
lyek az életet abszolúte nem ismerve, olyan kény
szert akarnak a tulajdonosokra — kicsire, nagyra 
egyformán — ráróni, amelyeknek a legjobb akarat 
mellett sem képes megfelelni. Egyről azonban nem 
nyilatkozott a mélyen t. minister ur, t. i. itt tartós ' 
jelekről beszél a törvényjavaslat. Hát ez alá a ki
fejezés alá a világon minden beleférhet, a vasbeton
szobroktól kezdve egész a tölgyfaoszlopig. A rész
letes vitánál leszek bátor azt javasolni, hogy a 
»tartós« szó helyett a »helyi szokásnak megfelelő« 
szavakat méltóztassék bevenni.

A 9. § mondja ki a következő imperativ in
tézkedést (olvassa) : »Minden tulajdonos vagy bir
tokos tűrni köteles, hogy birtokát a kijelöléssel 
megbízott állami közegek akadálytalanul bejár
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hassák,« — némám az erdejét, hanem a birtokát — 
»azon a szükséges méréseket és talaj vizsgálási mun
kálatokat háborítatlanul végezzék és a szükséges 
mérési jeleket felállitsák.«

Szabó István (nagyatádi) földmivelésiigyi mi- 
nister : Amíg erdő nincs, addig a birtokon kell 
járn i!

Gaal Gaston : Itt arról van szó, hogy minden 
tulajdonosnak vagy birtokosnak — még a javas
lat is megkülönbözteti az erdőtulajdonost a föld- 
birtokostól — birtokát a kijelöléssel megbízott 
állami közegek bejárhassák, mert akkor, amikor 
azt keresik, hogy kijelölendő-e, akkor az még 
nem erdő, hanem mezőgazdasági terület.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésiigyi mi- 
nister: Azért kell a birtokot belevenni!

Gaal Gaston : Ennél a szakasznál előállhat a 
következő szituáció. Én meglehetősen ismerem az 
életet és népemet ; elég sokat foglalkoztam velük 
kora ifjúságomtól fogva, ismerem a magyar ember 
mentalitását és vérmérsékletét, igen kiváló első
rangú tulajdonságait és hibáit. Mit gondolnak, 
mélyen t. minister ur és t. Nemzetgyűlés, mi fog 
történni, hogy ha egyszer Kovács András uram
nak, akinek künn a tagban van 20—25 hold föl- 
decskéje, hirül hozzák a szomszédok, hogy : »Andris 
bátyám, a te földeden egész nap idegen emberek 
jönnek-mennek, mérnek, ásnak, jeleket raknak 
stb. Tudsz-e te erről ?«

Szabó István (nagyatádi) földmivelésiigyi mi
nister : Be kell jelenteni a közigazgatásnak ! Abban 
nincs semmi. Benne van az erdészeti közigazgatás
ról szóló törvényjavaslatban, amelyet megsza
vaztunk !

Gaal Gaston : Miben van ? Abban sem volt 
benn !

Szabó István (nagyatádi) földmivelésiigyi mi
nister : Benne van már !

Gaal Gaston : Most már benne van ! Azonban, 
bocsánatot kérek, itt egy újabb imperativ intéz
kedés van, az, hogy tűrni tartozik, hogy háborí
tatlanul végezzék a munkát és bejárják a terü
letet.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésiigyi mi
nister : Hát kiverhessék ?

Gaal Gaston : Ha ilyen eset előfordul, rend
ben van, és ha a minister ur megnyugtat, hogy 
innen is elimináljuk ennek a lehetőségét, akkor 
egy szavam sincs ehhez a javaslathoz, de amig 
megváltoztatva nincs és itt fekszik Írásban, addig 
kénytelen vagyok annál a felelősségérzetnél fogva, 
amellyel mi, képviselők itt állunk, ennek a tör
vényjavaslatnak ezt a hiányát szóvá tenni. Azért 
nem kell idegeskedni, mert ha azt méltóztatik mon
dani, hogy elimináljuk a dolgot, én máris meg 
vagyok nyugodva.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésiigyi mi
nister : Előre nem Ígérhetek semmit !

Gaal Gaston : Csak igy ne tessék hagyni, mert 
ez igen furcsa eredményekre fog vezetni. Ugyanitt 
a 13. § ellen az a kifogásom, hogy azokat a bizo
nyos felvilágosításokat vagy észrevételeket, me

lyeket az illető tulajdonos adhat vagy emelhet az 
ellen, hogyha területét kijelölik feltétlenül erdő- 
talajjá vagy beerdősitendő területté, az erdő- 
birtokosok írásban tehetik meg. Megint arra hivat
kozom, hogy a magyar nép viszonyait meglehető
sen ismerem s ebben meglehetősen nagy veszélyt 
látok, mert a legkevesebb magyar parasztember 
van abban a helyzetben, hogy Írásban, pláne határ
idő mellett legyen képes a maga észrevételeit meg
tenni.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésiigyi mi
nister : Valakinek csak le kell írn i!

Gaal Gaston : Ellenben minden magyar paraszt- 
embernek van annyi esze, hogy a leggyönyörűb
bért élőszóval ki tudja fejteni, hogy miért nem 
akarja az illető területet átengedni.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésiigyi mi
nister : Akkor is jegyzőkönyvbe kell venni !

Gaal Gaston : Bocsánatot kérek, itt az van, 
hogy Írásban kell beadni, hátha úgyis meg lesz 
hiva, ha úgyis előzetesenértesitvelesz az eljárásról; 
ha ott lesz az az erdészeti közeg, én sokkal okosabb
nak és célravezetőbbnek tartom, hogyha az a fél 
a maga észrevételeit, ha neki úgy tetszik írásban, 
de ha nem tetszik, élőszóval is előadhassa s akkor 
az eljáró közeg az illető élőszóval előadott meg
jegyzéseit jegyzőkönyvbe legyen köteles venni. 
(Helyeslés halfelöl.) Ez csak egy praktikus meg
oldási mód, amely nem érinti a javaslatnak a leg
csekélyebb részét sem, de védelmezi azt a kis
polgárt az ellen, hogy vagy ügyvédhez kelljen 
mennie, — ami mindenesetre nagy pénzbe kerül 
a mai világban — és ügyvéd utján védelmezze a 
maga kis jogait, vagy pedig egyáltalán elesik a 
védelem lehetőségétől, mert azt merem állítani, 
hogy száz magyar polgár közül 95 nem képes a 
mai világban még megfelelő módon Írásban véde
kezni.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésiigyi mi
nister : Ez nem á ll !

Gaal Gaston : Vannak vidékek, ahol ez az 
arány talán túlzott.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésiigyi mi
nister : Megfordított arány van !

Gaal Gaston : Bocsánatot kérek, van alkal
mam és módom ott is védekezni; nem azt mon
dom, hogy nem tud levelet Írni, bölcsen és nagyon 
okosan, nagyon szépen tud Írni. . .

Szabó István (nagyatádi) földmivelésiigyi mi
nister : A gondolatát le tudja írn i!

Gaal Gaston : . . . hanem a védekezését nem 
tudja írásba foglalni. Ezt merem állítani én, aki 
a néppel nagyon sokat foglalkozom, és a nép leg
több dolgában, legalább a szomszéd községekből, 
mindig hozzám jön.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésiigyi mi
nister : Amit elmond, azt le is tudja írni!

Gaal Gaston : Hatósági védekezést nem tud 
csinálni!

Kifogást kell továbbá emelnem a javaslat 
azon intézkedése ellen, hogy az adómentességet 
csak a földbirtokra nézve mondja ki. Amikor az
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erdészeti törvényt megalkották, mikor az a bizo
nyos adómentesség már az 1879. évi X X X I. tc.- 
ben meg lett állapítva bizonyos esetekben a kopá - 
rok stb. befásitásánál, akkor még egyéb adó nem 
volt a földadónál, akkor még jövedelmi adó, 
amely pedig a jövő adója lesz, mert ezt akarja a 
pénzügyminister ur saját előadása szerint a leg
messzebb menőleg kifejleszteni, még egyáltalán 
nem volt.

Ez a törvényjavaslat sem ismeri ezt a fogal
mat, már pedig ha annak a tulajdonosnak a föld
jét irrentábilissá teszik azáltal, hogy beerdősitik, 
mert hiszen 25—30, sőt egyes fanemeknél 100 
esztendeig sem hoz egy fillér jövedelmet sem, 
akkor nem elég a földadó alól való mentességet 
kimondani, hanem miután a föld az alatt az idő 
alatt egyáltalán nem hoz semmit, az adómentes
séget a jövedelmi adóra is ki kell terjeszteni. 
A vagyonadónál úgyis megtalálja az állam a szá
mítását, mert amig a terület erdősitve van, a 
vagyon mérlegelésénél a fa mint fővagyonérték 
szerepel, és az illető a vagyonadóban is meg fogja 
fizetni azt, amit a földadónál és a jövedelmi adó
nál elengedtek.

Kifogásolnom kell ezenkívül a javaslatnak 
azt a meglehetősen homályos intézkedését, — a 
17. § erről szól — amely kötelességévé teszi a köz
ségeknek, hogy bizonyos létesítésekhez, mint pl. 
a csemetekertekhez stb. ingyen tartoznak meg
felelő nagyságú területet szolgáltatni, de hogy 
ennek a »megfelelő« szónak hol a határa, arról 
egyáltalán nem beszél a törvényjavaslat, sem 
pedig arról nem beszél, hogy örök használatba 
tartoznak-e ezt átadni, vagy pedig csak addig 
szól ez a kötelezettség, amig ott a faiskola, mint 
ilyen, fentartatik.

Mert el tudok képzelni egy olyan esetet, amikor 
csinálnak egy község határában egy állami faisko
lát, amelyhez nagyon természetesen kell egy ke
zelő erdész, kell megfelelő segédszemélyzet, kelle
nek számvevők stb., mindannyinak azonban kertre 
is van szüksége, meg krumpli- és kukoricaföldre és 
sok mindenre a világon. Ez magától értetődő és ter
mészetes ; ha már most ott az a faiskola apránkint 
átalakul, amint a községi faiskoláknál X-szer lát
tuk, a tanitó urnák, esetleg az erdész urnák kuko
rica- és burgonyatermő területévé és facsemetét a 
legkevesebbet termelnek benne, hogy ilyenkor örök 
időkre köteles legyen-e a község a maga területeit 
átengedni, ez ellen községeimet feltételenül men- 
tesiteni kívánom. Nem azt akarom ezzel mondani, 
hogy ne adjon a község megfelelő és arányos nagy
ságú területet . . .

Szabó István (nagyatádi) földmiveiésügyi mi- 
nister : De ha úgy kezelnék, mint ahogy tetszett 
mondani, akkor nem volna szabad egyet sem csi
nálni !

Gaal Gaston : Én nem azt mondom,, hogy a 
minister ur törvényjavaslata rossz, hanem azt 
mondom, hogy adjunk is faiskolának való területe
ket, de szabjuk meg, hogy az mekkora lehet ará
nyosan a községi erdősítéshez. Ez az egyik. A másik

pedig, hogy állapítsuk meg, hogy ez a kötelezett
ség nem örökre szól, hanem csak addig tart, amig 
abban a községben befásitandó területek vannak, 
tehát ott faiskolát fentartani szükséges.

Örök időkre szóló faiskolák részére tessék az 
államnak megváltania a területeket, tessék meg
venni attól a községtől és ha az illető terület tulaj
donosa lett, tehet vele, ami tetszik. Messze túl
megy ez a törvényjavaslat azokon a kényszereken, 
amelyeket az 1879-iki törvény is ismer, amely szin
tén tartalmaz bizonyos fuvar és természetben le
szolgálandó napszámszolgáltatásokat, de nagyon 
okosan és helyesen azokat bizonyos korlátozások
hoz köti. A fuvarra nézve például egészen határo
zottan kiköti a törvény, hogy csak az illető község 
területén belül tartozik a község fuvarszolgálta
tással erdészeti munkálatokra. Ebben a törvény- 
javaslatban erről szó sincs, ellenkezőleg annak 
17. §-a igen messzemenőleg kiterjeszti a fuvar- és 
napszámszolgáltatási kötelezettséget, nemcsak 
erdősítési munkálatokra, hanem — pláne még a 
kifejezésben is van egy egy kis félreérthető dolog 
— erdészeti munkálatokra is, tehát nem erdősí
tési munkálatokra, tartozik az illető község fuvart 
és napszámost szolgáltatni, még pedig bár nem 
mindenütt, de bizonyos vonatkozásokban ingyen 
is. Az erdészeti munkálatok olyan sokfélék, hogy 
,ez alá a kalap alá megint nagyon sokat lehet fog
lalni. De azt mondja még ugyanaz a szakasz, hogy 
az állami csemetekeitek telepítéséhez és művelé
séhez szükséges összes fuvarról és munkaerőről 
is a község tartozik gondoskodni.

Itt már azután igazán azt kell mondani, hogy 
megáll az ember esze. Hát amikor az állam fel
állít magának csemetekertet, amely csemetekert
hez a talajt úgyis az illető község adja, pláne 
ingyen minden ellenérték nélkül, még azt a ké
nyelmet is a kői ség szolgáltassa, hogy a csemete
keit minden néven nevezendő munkálataihoz az 
összes fuvarokat és napszámokat a község tartoz
zék kiállítani, vagyis az az erdész még annyi 
fáradságot se vegyen magának, hogy elmenjen 
a faluba napszámosokat hívni és a községi biró 
legyen köteles kiállítani a részére napszámosokat 
és fuvarokat. Ez már aztán a gyámkodásban és 
az erdészeti hivatalok dédelgetésében olyan messze
menő intézkedés, hogy maga a mélyen t. minis
ter ur sem kívánhatja. Meg vagyok róla győződve, 
hogy azt eliminálni is fogja ebből a javaslatból. 
De kénytelen voltam szóvá tenni, miután benn 
van a javaslatban. Sót még a szakasz azt mondja, 
hogy az erdészeti alkalmazottak és munkások 
elszállásolásáról is a község tartozik gondoskodni 
a hatóság által megállapított napi fuvar és kézi 

. napszámbérek mellett. Hogy ez mit jelent, arra 
nézve egy példát hozok fel.

Ha nálunk a községben — pedig az én köz
ségem olyan, hogy gyorsvonati megálló lévén, 
minden hatóság, amelynek valami dolga van az 
egész vidéken, ott száll ki — bemegy a község
házára például a csendőrezredes, — nem akarom 
a csendőröket tángálni, csak épen ez jutott az
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eszembe — aki végig akarja járni a járási őrsöket 
s azt mondja, tessék nekem előfogatokat terem
teni, egy előfogatért fizet a község ma a 14—15 
kilométer távolságra fekvő Lengyeltótig 3000 
koronát. Ez a minimum, de a legközelebbi szom
széd községbe sem kerül a fuvar olcsóbba 2000 
koronánál, mert olyan járhatatlanok az utak, 
hogy bolond lenne az illető fuvaros, ha olcsóbban 
elmenne. Ezzel szemben a község az államnak 
kilométerenként 10 korona fuvarmegtéritést szá
míthat fel, a község tehát 150 korona fuvarmeg
téritést kap, kifizet azonban 3000 koronát s ez 
igy megy az egész vonalom. Amikor azt mondjuk, 
hogy a község tartozik fuvart állítani és megkapja 
érte a hatóságilag megállapított kilométerpénzt, 
a fuvarpénzt, ez épen annyit jelent, hogy a köz
ség épen ennek húszszorosát fogja kiadni a fu
varra. Ugyanígy van ez a kézi napszámnál is, 
amely szintén akként van megállapítva, hogy a 
hatóságilag megállapított napszám tizedrészéért 
sem lehet munkást kapni. Ez tehát feltétlenül el - 
iminálandó a törvényjavaslatból. Ha az erdészeti 
hivatal faiskolát akar, munkáltassa azt meg saját 
maga, mint bármely más üzem teszi és fizesse 
meg az e célra felhasznált fuvarokat és nap
számokat úgy, ahogy az a helyi szokásoknak 
megfelel.

Szólnom kell még arról, hogy ennek a törvény- 
javaslatnak a hatályát, mely pedig kizárólag az 
Alföld befásitásáról szól egy ártatlan kis szakasz, 
a 18. §., mely ministeri rendelettel egyszerűen ki
terjeszthető az ország egész területére, tehát mind
azt a fásítási kényszert, amely az Alföld bizonyos 
helyein feltétlenül szükséges és indokolt egy mi
nisteri rendelettel kitolhatja az ország összes vár
megyéire és a törvény alá vonhat olyan területe
ket, amely alá vonni azokat Isten és ember ellen 
való vétek. Hallottam az előadó úrtól, hogy a mé
lyen t. minister ur itt hajlandó bizonyos korrek
ciókba belemenni ; nem tudom a korrekció mér
tékét, afelől tehát nem nyilatkozhatom, a magam 
egyszerű józan eszével azonban azt kívánnám, 
hogyha ez a kiterjesztés már benn is hagyatik 
a törvényben — bár legjobb volna azt eliminálni, 
mert sok szükség nincs rá, — csak olyan területeire 
vonatkozhassék más törvényhatóságoknak, ame
lyeket semmiféle más mezőgazdasági műveléssel 
hasznosítani nem lehet, szóval a feltétlen erdő
talajokra legyen ám kiterjeszthető a többi vár
megyékben is, de azon tiil való kiterjesztés telje
sen célját tévesztené.

Szólnom kell még arról a bizonyos bürokra
tikus szellemről is, amely a törvényjavaslatot át
hatja, mely szellem, nem tehetek róla, nekem, aki 
egész életemben az élettel, a viszonyokkal, a ter
mészettel szoktam küzdeni, soha sem ment az 
agyamba. Nincs a világon rosszabb, mint a bü
rokrácia, különösen gazdasági kérdésekben. 

Horváth Zoltán; Ez igaz !
Gaal Gaston : A bürokrácia lassúságot, felelőt

lenséget jelent az intézkedéseknek és a felelősség
nek egymásra tolását jelenti.

Horváth Zoltán : Amerikázás !
Gaal Gaston : Láttam kerületi kormánybiztos

ságom alatt aktákat, amelyek csodálatos csiga 
lassúsággal mentek egyik hivatalból a másikba, 
mig végre nagykeservesen hozzám érkeztek, ami
kor aztán radikálisan megváltoztattam ezt az el
járást. Az Isten csak egytől mentse meg a köz
gazdaságot, az elbürokratizálódástól, mert akkor 
vége van. Szól ez kereskedőre, iparosra, mező
gazdára egyformán. Ebben a törvényjavaslatban 
itt van megint egy ártatlan kis szakasz, a 19. §., 
amely nem mond egyebet, mint azt, hogy ezen tör
vény alapján az erdősítésre kijelölt területeket a ■ 
földmivelésügyi ministernek a kijelölésre vonat
kozó határozata után az erdők törzskönyvében 
a többi fásításokat pedig a gazdasági fásítások 
törzskönyvében kell nyilvántartani. Azt tartom, 
hogy Magyarországon nem törzskönyvekre, hanem 
erdőkre és fásításra van szükség és ha minden 
egyes fát, amelyet a gazdával ültettek, ezen tör
vény alapján hatóságilag beprotokolliroztatok, 
azzal még nem segítettem elő Magyarországon az 
erdészetet.

Elismerem annak helyességét, hogy a speciá
lisan erdőkként fentartandó területek intézmény- 
szerüen felvétessenek az erdőtörzskönyvbe, ami 
nem volna újabb bürokratikus intézkedés, mert 
ilyen intézményünk már van. Tessék pótlólag 
mindazokat a területeket felvenni a törzskönyvbe, 
amelyekről úgy határoz a hatóság, hogy azok 
erdőkként fentartandók, de hogy Magyarország 
minden egyéb fásításáról, ligetéről, természeti 
emlékéről, minden egyes fasoráról, amelyet ezen 
törvényjavaslat alapján csinálni fognak, külön 
erdőprotokollumokat vegyenek fel, ahol azokat 
nyilvántartsák, ahol azokat állandóan vezessék, 
ezt a bürokrácia olyan eltévelyedésének tartom, 
amit a magam részéről szó nélkül nem hagy
hattam.

Végül szólnom kell a javaslat büntető intéz
kedéseiről, amelyek nézetem szerint szintén nem 
elég világosak, nem elég határozottak, és legvégül 
szólnom kell a büntetéspénzeknek hováforditásá- 
ról, amely büntetéspénzeket ez a törvényjavas
lat négyötödrészében az erdészeti alap részére 
biztosítja. Azt mondja ugyanis a törvényjavas
lat 20. §-a, hogy (olvassa): »Az, aki a kijelölési 
munkával megbízott állami közegeket munkájuk 
sikeres elvégzésében bármi módon akadályozza, 
az kihágást követ el stb.« Én ezt a »bármi módom 
kifejezést feltétlenül szükségtelennek, pleonazmus- 
nak és a legtöbb félreértésre alkalmat adhatónak 
tartom, mert tökéletesen elég, ha azt mondom: 
»Aki elvégzésében megakadályozzam. A »bármi 
módom legfeljebb azt jelenti, hogy rá lehet a 
büntetést huzni olyanra is, akinek az akadályozás
hoz semmi köze.

Ugyancsak azt mondja továbbá a 20. § (ol
vassa) : »vagy azokat valótlan adatok szolgál
tatásával megtéveszti . .  .« Itt a szándékot, a 
rossz szándékot, feltétlenül büntetendőnek tar
tom, de megtörténhetik a megtévesztés rossz szán
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dék nélkül is. Ezért beszurandónak tartanám ezt 
a szót : »tudva« megtéveszti.

Azt mondja továbbá (olvassa) : »Az a tulaj
donos, vagy birtokos, aki a jelen törvényben elő
irt kötelességének a kitűzött időig eleget nem 
tesz . . . «  Igen sokszor megtörténhetik, hogy a 
birtokos nem tud eleget tenni, tehát ide is bele
venni kívánnám azt a klauzulát, hogy ha saját 
hibájából nem tesz eleget. Ezáltal védve lesz a 
birtokos, hogy olyankor, amikor a saját hibájá
ból nem tesz eleget, mégis a büntető klauzula 
alá lehessen vonni.

Ami végül a javaslatnak azt. az intézkedését 
illeti, hogy a különféle címeken befolyó pénzbír
ságok négyötödrésze az Országos Erdei Alapot, 
egyötödrésze pedig annak a községnek beteg- és 
szegényalapját illeti, amelynek határában a kihá- 
gást elkövették, én ezt az arányt megfordítanám: 
legyen egyötödrész az Erdei Alapé és négyötöd
rész a községé, már csak azért is, mert a községi 
háztartás, a már készülőiéiben levő törvényjavas
lat szerint, amelyet speciálisan nekem bizalmasan 
kiadtak, és igy már ismerem, úgyis oly horribilis 
megterheltetésnek lesz kitéve, hogy a községi sze
gényalap nagyon is rá lesz szorulva arra, hogy az 
eddiginél magasabb mértékben dotáltassék.

Azonkívül ha ezeknek a bírságpénzeknek 
négyötödrésze az Erdei Alapot illetné, úgy minden 
erdész arra törekednék, hogy minél több bírság
pénzt gyártson, mert hiszen a saját alapjukat nö
veli ezzel, amely alap tudvalevőleg kizárólag erdő
sítési, irodalmi és mindenféle ilyen, általam ismert 
célokra fordittatik. Nagyon helyes gondolat, hogy 
a büntetéspénzeknek egy része az Erdei Alapot 
illesse, de hogy a büntetéspénzek oroszlánrésze 
legyen az Erdei Alapé, hogy mint egy Aufforde- 
rung zum Tanz legyen, felhívás legyen keringőre, 
hogy a t. erdészek minél többet bírságoljanak, . . .

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi- 
nister : Nem az erdészeké a pénz ! Nem a pénz
ügyi hatóságoké.

Gaal Gaston : .  . . ennek én az ország gazda
közönségét kitenni nem kívánom és annak idején 
a részletes tárgyalásnál ennek a szakasznak meg
felelő megváltoztatását is fogom kérni.

Mindezek alapján, amiket előadtam és bízva 
abban, hogy azok a hiányok és hibák, amelyek 
a javaslat szempontjából nem szükségesek, ki
hagyatnak és ezzel a közönséget esetleg olyan zak
lató intézkedésektől óvjuk meg, amelyeknek ki
tenni gazdatársaimat nem akarom, mondom: ab
ban a reményben, hogy ezeket a hibákat a részle
tes tárgyalás folyamán a mélyen t. minister ur 
beleegyezésével a Ház mélyen t. többsége a javas
latból eliminálni fogja, a törvényjavaslatot álta
lánosságban a részletes tárgyalás alapjául elfoga
dom. (Éljenzés.)

Elnök : Tekintettel az idő előrehaladott vol
tára, a tárgyalást megszakítjuk. .Meg fogom tenni 
a legközelebbi ülés idejére és napirendjére vonat
kozó javaslatomat.

Javaslom, hogy legközelebbi ülésünket hol
nap, március 7-én, szerdán, délelőtt 10 órakor tart
suk és annak napirendjére tüzzük ki : az erdészeti 
igazgatásról szóló törvényjavaslat harmadszori 
olvasását ; az alföldi erdők telepítéséről és a fásí
tásokról benyújtott törvényjavaslat általános vitá
jának folytatását, az Országos Erdei Alapról az 
erdőbirtok-hitelről, a Hágában 1912 január 28-án 
kötött nemzetközi ópiumegyezmény becikkelyezé
séről szóló törvényjavaslatoknak és a mai napi
rendre kitűzött hat mentelmi bizottsági jelentés
nek tárgyalását. Méltóztatnak ehhez a javaslatom
hoz hozzájárulni ? (Igen/) Ha igen, ily értelemben 
mondom ki a határozatot. Holnap, szerda lévén, 
a házszabályok szerint fel fog olvastatni az indít
vány- és az interpellációskönyv is.

Hátra van még a mai ülés jegyzőkönyvének 
hitelesítése. Kérem a jegyző urat, szíveskedjék a 
jegyzőkönyvet felolvasni.

Forgács Miklós jegyző (olvassa az ülés jegyző
könyvét).

Elnök : Van valakinek kifogása a jegyzőkönyv 
ellen ? (Nincs.) Ha nincs, a jegyzőkönyvet hitele
sítettnek jelentem ki.

Az ülést bezárom.

( Az ülés végződik délután 2 óra 10 perckor.)

331 Sü. — Budapest, az A thenaeam  r .- í  kO nyvnyom dájr

ÉRTESÍTŐ. 4 !
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A nemzetgyűlés 108. ülése
1923. évi március hó 7-én, szerdán,

Scltovszky Béla, Huszár Károly és Almásy László elnöklete alatt.

Tárgyai: Elnöki előterjesztések. — Az erdészeti igazgatásról szóló törvényjavaslat harmadszori olvasása. -  
Az alföldi ‘erdők telepítéséről és fásításáról szóló törvényjavaslat tárgyalása. — A legközelebbi 
illés idejének és napirendjének megállapítása. — Interpellációk: Éhn Kálmán a belügyministerhez, 
a zalaegerszegi internálótábor vizsgálatának eredményéről. — Szabó József a belügyministerhez, a 
zalaegerszegi intemálótáborban tapasztaltak tárgyában. — Fábián Béla a ministerelnökhöz, a sajtó
izgatások tárgyában. — Szabó István (öttevónyi) a földművelésügyi ministerhez, a Győrvidéki Föld- 
mlvelök Egyesülete, illetve az annak kebelébe tartozó Mezőgazdák Szövetkezete árdrágítása és 
üzérkedése tárgyában. — Erödi-Harraoh Tihamér a belügyministerhez, a zalaegerszegi internáló
táborról terjesztett tendenciózus információk tárgyában. — Szeder Ferenc a belügyministerhoz, a 
zalaegerszegi internálótábor feloszlatása tárgyában. — A belügyminister válasza Éhn Kálmán, 
Szabó József, Erödi-Harraeh Tihamér és Szeder Ferenc interpellációjára. — Az ülés jegyző
könyvének hitelesitése.

A kormány részéröl jelen vannak: Rakovszky  
Iván, Szabó István (nagyatádi), Belitska

Sándor.

(Az ülés kezdődik délelőtt 11 órakor.)

(Az elnöki széket Almásy László foglalja el.)

E lnök : Az ülést megnyitom.
A mai ülés jegyzőkönyvét vezeti Petrovits 

György jegyző ur, a javaslatok mellett felszólalókat 
jegyzi Forgács Miklós jegyző ur, a javaslatok ellen 
felszólalókat pedig jegyzi Héjj Imre jegyző ur.

Bemutatom a t. Nemzetgyűlésnek Hadházy 
Zsigmond képviselő ur levelét, amelyben Hajdú 
vármegye és Debreccen szab. kir. város főispánjává 
történt kinevezése folytán a hajdúnánási választó- 
kerület képviseletéről lemond.

A lemondás tudomásul vétetik.
E lemondással kapcsolatban felhatalmazást 

kérek a t. Nemzetgyűléstől, hogy a hajdúnánási 
választókerületben az uj választás elrendelése 
céljából szükséges intézkedések iránt a belügy
minister urat megkereshessem.

Méltóztatnak e felhatalmazást megadni ? 
(Igen !) A nemzetgyűlés a felhatalmazást megadja.

Bemutatom az összeférhetlenségi állandó 
bizottság elnökének átiratát, amelyben értesit, 
hogy az összeférhetlenségi állandó bizottság 
folyó hó 1-őn tartott ülésén az 1923. évi január 
hó 30-án megejtett kisorsolás alkalmával távol 
volt összeférhetlenségi itélőbizottsági tagok, és 
pedig Hébelt Ede, Pékár Gyula, Sigray Antal 
gróf, Jankovich-Bésán Endre gróf elmaradásukat 
igazolták.

ÉRTESÍTŐ.

Tudomásul vétetik.
Bemutatom a t. Nemzetgyűlésnek Szatmár 

vármegye közönségének feliratát, amelyben az 
országot végromlással fenyegető jóvátételi köve
telések megfizetése ellen tiltakozik ;

Zala vármegye közönségének feliratát az 
ország közrendjének fokozottabb biztosítását célzó 
törvényjavaslat mielőbbi törvényerőre emelése tár
gyában.

Mivel a közrend fokozottabb biztosításáról 
szóló törvényjavaslat a közigazgatási és pénzügyi 
bizottságoknál van előzetes tárgyalás és jelentés- 
tétel végett, Zala vármegye közönségének felirata 
kiadatik e bizottságoknak, mig Szatmár vármegye 
közönségének felirata előzetes tárgyalás és jelentés- 
tétel végett kiadatik a kérvényi bizottságnak.

Jelentem továbbá a t. Nemzetgyűlésnek, hogy 
a folyó évi fébruár hó 7-én megtartott névsorolvasás 
alkalmával távol volt képviselő urak közül távol- 
maradásukat még nem igazolté k : gróf Andrássy 
Gyula, gróf Apponyi Antal, Cseley Ferenc, Dinich 
Ödön, Dréhr Imre, Friedrich István, Haller István, 
Haller József, Iklódy-Szabó János, Jánosi Zoltán, 
Kállay Tamás, gróf Károlyi József, Kun Béla, 
báró Mirbach Antal, Paupera Ferenc, Pékár Gyula, 
K. Pethes László, Rainprecht Antal, Rákóczi 
Ferenc, Rupert Rezső, gróf Sigray Antal, Simon 
János, Szeder Ferenc, Szomjas Gusztáv, Vázsonyi 
Vilmos és gróf Zichy János képviselő urak.

Tekintettel arra, hogy a nemzetgyűlés által 
a 97-ik ülésben az igazolásra kitűzött tiz napi 
határidő a tegnapi napon letelt, bejelentem a t. 
Nemzetgyűlésnek, hogy az előbb felsorolt képviselő
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urakkal szemben a házszabályok 264. §-ának 
rendelkezéseit fogom alkalmazni.

Következik az inditvány- és interpellációs- 
könyvek felolvasása.

Kérem a jegyző urat, hogy először az indit- 
ványkönyvet felolvasni szíveskedjék.

Forgács Miklós jegyző: Az inditványkönyv- 
ben újabb bejegyzés nincs.

Elnök : Következik az interpellációs-könyv 
felolvasása.

Forgács Miklós Jegyző ( olvassa)  .
Csik József — a földmivelésügyi minister- 

hez — a földreform végrehajtása körül tapasztalt 
visszaélések tárgyában ;

Reisinger Ferenc — a belügyimnisterhez — 
a zalaegerszegi internálótáborban létező állapotok 
tárgyában ;

Nagy Ernő — a belügyministerhez — be
számolójának meg nem engedése tárgyában ;

Éhn Kálmán — a belügyministerhez — a 
zalaegerszegi internálótábor vizsgálatának ered
ményéről ;

Zsitvay Tibor — a ministerelnökhöz — egyes 
belpolitikai jelenségek tárgyában ;

Görgey István — a belügyministerhez —  a 
zalaegerszegi internálótáborról terjesztett tenden
ciózus információk tárgyában ;

Szabó József — a belügyministerhez — a zala
egerszegi intemálótáboiban tapasztaltak tárgyá
ban ;

Fábián Béla — a ministerelnökhöz — a sajtó
izgatások tárgyában ;

Kitajka. Lajos —  a kereskedelmi és belügy- 
ministerekhez —  a vasúti és villamosmunkások 
egyesülési és gyülekezési joga tárgyában ;

Lukács György — a népjóléti ministerhez — 
az albérlők helyzete tárgyában ;

Haller István —  a kultuszministerhez — egy 
m. kir. operai szerződtetés tárgyában ;

Szikigyi Lajos — a ministerelnökhöz — a 
nyugdíjas katonatisztek, tiszti özvegyek és árvák 
nyomorúságos anyagi helyzete tárgyában ;

Szilágyi Lajos — a belügyministerhez —  a 
Bihar vármegyében levő botrányos állapotok tár
gyában ;

Szabó István (öttevényi) — a földmivelésügyi 
ministerhez — a Győrvidéki Földmivelők Egyesü
lete, illetve az annak kebeléhez tartozó Győrvidéki 
Mezőgazdák Szövetkezete árdrágítása és üzérke
dése tárgyában ;

Dénes István — a pénzügyministerhez —  a 
cukor után fizetendő kincstári részesedés újabb 
szabályozása tárgyában ;

Dénes István — a pénzügyministerhez — a 
vámfelpénzek újabb szabályozása tárgyában ;

Erődi-Harrach Tihamér — a belügyminister
hez — a zalaegerszegi internálótáborról terjesz
tett tendenciózus információk tárgyában ;

Szeder Ferenc —■ a belügyministerhez — a 
zalaegerszegi internálótábor feloszlatása tárgyában.

Elnök : Minthogy 18 interpelláció van, javas
lom, hogy az interpellációk meghallgatására napi

rendünk letárgyalása után, de legkésőbben fél
kettőkor térjünk át. ( Felkiáltások balfelol: Koráb
ban !) Kíván valaki hozzászólni ? ( Felkiáltások 
balfelöl: Félegykor térjünk át )  ügy látom, hogy a 
t. Nemzetgyűlésnek az a véleménye, hogy mivel 
sok interpelláció van, korábban térjünk át azok 
meghallgatására. Nincs kifogásom az ellen, hogy a 
nemzetgyűlés az interpellációk meghallgatására 
félegy órakor térjen át. (Helyeslés.) Ilyen értelem
ben mondom ki a határazatot.

Napirend szerint következik az erdészeti igaz
gatásról szóló törvényjavaslat harmadszori olva
sása. Kérem a jegyző urat, hogy a törvényjavas
latot felolvasni szíveskedjék.

Petrovits György jegyző ( olvassa a törvény- 
javaslatot) .

Elnök : Kérdem a t. Nönzetgyülést: méltóz- 
tatik-e az erdészeti igazgatásról szóló törvényjavas
latot harmadszori olvasásban elfogadni, igen vagy 
nem ? (Igen !) A törvényjavaslatot harmadszori 
olvasásban elfogadottnak jelentem ki és kihirdetés 
végett elő fogom terjeszteni.

Következik az alföldi erdők telepítéséről és a 
fásításokról szóló törvényjavaslat (írom. 89— 141) 
tárgyalása.

Szólásra következik ?
Forgács Miklós jegyző : Czettler Jenő ! (Hall

juk ! Halljuk!)
Czettler Jenő: T. Nemzetgyűlés ! Az alföldi 

erdők telepítéséről szóló törvényjavaslat tegnapi 
tárgyalása tulajdonképen ki is merítette az erdő
sítés kérdését, hiszen az előadó urnák igazán érté
kes, sok tanulmányra következtetést engedő elő
adása teljes mértékben érvényre juttatta a javas
lat indokolásában és szövegében foglalt elveket. 
Ennek a javaslatnak indokolása ugyanis nagyon 
előnyösen eltér attól az általánosan szokásos indo
kolási módtól, amely nem egyéb, mint a para
grafusok magyarázata, esetleg máshonnan vett 
argumentumoknak egymás mellé sorakoztatása. 
Ez a javaslat és annak indokolása eleven élet; 
látni, hogy nagy tapasztalatoknak, egy élet mun
kájának leszűrt eredménye. Hiszen ebben az indo
kolásban nemcsak a kiimára, a gazdálkodásra s 
a közegészségügyre vonatkozó érvek sorakoztat
tak fel, hanem egy modernebb gazdálkodásnak, 
az alföldi gazdalkodásnak körvonalai is kibonta
koznak benne s az előadó ur igen szerencsésen 
meg is szólaltatta ezt a helyesebb perspektívát. 
Azoknak az aggályoknak, amelyekkel a gazda
társadalom ezt a törvényjavaslatot és egyéb erdé
szeti javaslatokat kisérte, szót adott Gaal Gaston 
igen t. barátom, aki a javaslatot elfogadta ugyan, 
de avval szemben felsorakoztatta a gazdaközön
ségben élő aggályokat, elsősorban a túlságos büro
kratizálástól való félelmet és aggályait az állami 
beavatkozásnak a mértékére nézve, amely min
den ilyen erősebb gazdasági átalakításnál nagyon 
nehezen található el, hogy mennyiben alkalmaz
ható és mennyiben nem.

Nekem tehát itt más feladatom nem marad, 
mint abból a szempontból vizsgálni a javaslatot
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amely szempont a címben is benfoglaltatik, de 
természetesen az, aki csak az erdősitésre gondol, 
az erdőtől az Alföldet nem látja meg. Én az Alföld 
gazdasági problémájával kivánok foglalkozni, mert 
hiszen ez a probléma nem kis jelentőségű csonka 
Magyarország gazdasági átszervezése és különö
sen a többtermelés szempontjából. Hiszen annak- 
előtte is az Alföld egyharmad részét tette ki az 
ország mezőgazdaságilag hasznosított területének, 
ma háromötöd részéről van szó ! Tehát mind
annyiunknak a kenyere, ellátása, pénzünk stabi
litása, fizetési mérlegünk az Alföld problémájával 
a legszorosabb mértékben kapcsolatos.

Mielőtt azonban erre a tárgyra áttérnék, mél- 
tóztassék megengedni, hogy a Ház türelmét egy 
kissé próbára téve, egy olyan javaslatról szóljak, 
amely szintén beletartozik ebbe a keretbe, de 
később kerül tárgyalásra. Miután nem szándéko
zom ennél a javaslatnál felszólalni, az erdészeti 
hitelről szóló javaslathoz bátorkodom, ha meg 
méltóztatik engedni, egy pár megjegyzést tenni.

Elnök : A t. Nemzetgyűlés megengedi, hogy 
a képviselő ur a tárgytól eltérjen ? (Igen !) A nem
zetgyűlés hozzájárul.

Czettler Jenő : Hiszen a hitelkérdés egy kapi- 
talisztikus termelési rendben úgyis alapja minden 
gazdasági reformnak. Annak idején, amikor a 
birtokreformot tárgyaltuk az előző nemzetgyűlés
ben, utaltam arra, hogy a javaslatnak minden 
kiváló tulajdonságai mellett is az a hibája, hogy a 
hitelkérdésről nem gondoskodott és ma is azok
nak a panaszoknak nagyrésze, hogy késedelmesen 
hajtják végre a birtokreformot, főleg abban gyöke
rezik, hogy nem birtuk megtalálni a birtokreform
nál sem az ingatlanszerzésre, még kevésbé a fel
szerelésre vonatkozó hitel alapjait.

Az erdészeti hitelről szóló javaslatnál nem 
vagyok egészen tisztában azzal, hogy vájjon csak 
a faértékesités vagy pedig az erdőtelepítés lesz-e 
az, amit ebből a hitelből ellátni kívánunk, mert 
amennyire a pénzpiacot ismerem, áruhitelt, tehát 
a faértékesitéshez szükséges hitelt bőségesen kap 
a tulajdonos, ellenben a telepítési hitel kétséges, 
bár ez olyan fontos, hogyha nem szervezzük meg, 
ebből a javaslatból, t. i. az alföldi beerdősitésről 
szóló javaslatból sem lehet eleven élet.

A gazdasági reformhoz három dolog szükséges : 
pénz, pénz és pénz. Ugyanaz, ami a háborúhoz. 
Itt bátorkodom a földmivelésügyi minister urnák 
szives figyelmébe ajánlani egy dolgot, talán hasz
nát veheti az erdészeti hitelről szóló javaslatnál 
is. Németországban, különösen annak északi részén 
sok erdősítő szövetkezet működik. Németország 
t. i. az agrárius közösségeket nem bontotta fel 
olyan könnyelműen, mint mi, ott az Allmende, 
a közös erdő, a közös legelő nagy szerepet játszik 
a gazdasági életben, ez természetes összefoglalója 
és hátvéde a kisebb gazdaságoknak. Az újonnan 
betelepített német területeken ilyen közös erdők 
nem igen vannak, épen ezért az érdekeltek meg
teremtették az erdőszövetkezetben a régi agrárius 
közösség létrehozásának azt a legtermészetesebb

módját, ahol a munka, a tőke és a természet a kü
lönböző tulajdonosok részéről egyesülhet, t. i. a 
község lakói közül az, akinek beerdősitésre alkal
mas földje van, ad esetleg földet, a másik, az intel
ligensebb ember, akinek nincs földje, de pénze és 
tőkéje van, ad a csemeték beszerzésére pénzt és a 
munkás adj a a legbecsesebb kincset, az ő munka
erejét. így azután egy kondominium származik, 
amelynek a hasznából részesülnek annak idején •— 
mikor az erdő már ritkításra vagy esetleg vágásra 
alkalmas' — az illető szövetkezet tagjai úgy, mint 
az Allmendenél. Ezt méltóztassék egy kicsit mérle
gelés tárgyává tenni, hiszen ha az Országos Köz
ponti Hitelszövetkezet ezt felkarolná és az állam 
megfelelő mértékben támogatná ebben az akcióban, 
méltóztassék elhinni, hogy sokkal könnyebb volna 
az alföldi fásításról szóló javaslatot is átültetni az 
életbe, mert ha a pénz hiányozni fog ezen akció ke
resztülviteléhez, nagyon félek tőle, hogy minden jó 
indulat és megértés mellett is csak papiron marad
nak a tervezett intézkedések.

Amint az előbb bátorkodtam megjegyezni, én 
a most tárgyalás alatt levő javaslatnak, különösen 
az alföldi gazdálkodás reformjába vágó szempontjait 
óhajtom kidomborítani. Az Alföld kérdése ma nem 
olyan alárendelt jelentőségű, mint volt Nagy- 
Magyarország boldog korszakában. Abban a nagy 
tragédiában, amely 1918-ban és 1919-ben bennün
ket ért, a túlságos centralizációnak is megvolt a 
maga szerepe. Budapest fejével próbáltuk kormá
nyozni az országot és nem vettük figyelembe azt, 
hogy a Dunántúl, a Tisza-Duna köze és Erdély gaz
dasági viszonyai között igen lényeges, mondhatnám 
egy századra menő különbség van és volt. Erdély
ben a nyomásos gazdálkodás, Dunántúl legnagyobb 
részében a szabadgazdálkodás, az Alföldön a tanyai 
gazdálkodás nagyon nehezen hozható egy kalap alá, 
hiszen talán a földmivelésügyi minister ur emléke
zik arra a nagy vitára, amikor a közlegelő kérdé
sében ő szembenállóit Erdély legkiválóbb agrár- 
jogászának, Sebess Dénesnek a javaslatával. 
Nem egyéni vagy pártpolitikai szempontok szere
peltek itt, hanem a Dunántúlnak fejlettebb gazdál
kodása Erdélynek elmaradottabb gazdálkodásával 
állt szemben. Nagy bajunk volt, hogy a nemze
tiségek azt gondolták, hogy ez a centralizáció ma
gyar politika, amely ellenük irányul, pedig ez a 
centralizáció épugy sújtotta magyarfaju véreinket 
is ott, mert hiszen más rendszabályokat kényszeri- 
tett azokra, akik még mindig a középkor sokkal 
szövetkezetibb, sokkal konzervatívabb gazdasági 
rendszerében termeltek.

Az Alföld, mint gazdasági egység, mint az 
ország többi részeitől külön választott és külön 
kezelt egység először jelenik meg ebben a törvény- 
javaslatban és én igazán örülök, hogy a bizottságok 
módosításai a 2. §-nál a vármegyéknek bizonyos 
szabályalkotási jogot adtak meg, hogy az erdősí
tést milyen mértékben, milyen keretekben óhajtják 
megvalósítani, mert igy azokat a helyi szemponto
kat, amelyekre egy kerettörvény tekintettel nem 
lehet, értékesíteni tudják.

42*
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Az, hogy az Alföldnek ma egy ilyen különleges 
törvényre szüksége van, történelmi talajban gyö
kerezik. Tulajdonképen nem más ez a javaslat, 
mint kezdete az Alföld reorganizációjánál: a török- 
pusztitás után. (Úgy van! a jobboldalon,.)

Kiss Menyhért: Jó későn! —
Czettler Jenő : Kétszáz évvel később. Az Al

földnek nem jutott egy Merci Claudius, a bécsi 
politika csak a délvidéken végezte azt a munkát, 
amelyet most nekünk jó későn kell az Alföldön 
elvégeznünk. Felhozta valaki, hogy nem láttak az 
Alföldön a középkori utazók nagyobb erdőségeket, 
itt tehát talán nem is voltak erdők. Alapvető téve
dés. Csak a középkori ember szemével kell nézni az 
erdőt és a nagybirtokot. Hogyan mosolygott’ volna 
az a középkori ember, ha valaki egy ezerholdas 
komplexumot, mint nagybirtokot, mutatott volna 
neki, amikor a Hunyadiak, Czilleyelc, Báthoryak 
birtoka vármegyékre terjedt. Erdőnek se nézett 
senki 2—3000 holdat, amikor a szepesi és beregi 
erdők 5—6 vármegyére terjedtek.

Ezeket a kis kiterjedésű 2—3000 holdas erdő
ket nem minősítették erdőknek, ami azonban nem 
jelent annyit, hogy az Alföldön a törökdulás előtt 
nem voltak erdők. Aki ismeri a középkori falvak 
agráralkotmányát, amikor nem lehetett szenet, 
fát vasúton, vagy más messzebb fekvő helyről 
fuvarozó eszközökön szállítani, az nagyon jól 
tudja, hogy a falusi telepen élő ember erdő nél
kül nem tudott exisztálni. Hiszen a házépítéshez, 
a fűtéshez és egyáltalában mindenhez szüksége 
volt erdőre és nem mehetett messzebb, mint amed
dig kocsijával elérhetett. Aki Zoltay debreceni 
levéltárosnak Árpádkori térképeit ismeri, az tudja, 
hogy a Nagykunság vidéke tele van szórva kis 
falvakkal, de ha a nagy Alföldön a Kiskunság, 
sót a jobban betelepített Jászság területén is 
járunk, ott is minden határban 3—4 templom
romot találunk, bizonyságául annak, hogy ott 
mindenütt falvak voltak, amiből arra következ
tethetünk, hogy ott erdőségek is voltak. Ezeket 
az erdőségeket tulajdonképen a tatárok tették 
tönkre; nem a tatárjárás, hanem, amikor a törö
kök Bécs ellen vagy Buda ellen vonultak, akkor 
égettek fel és pusztítottak el mindent. Hiszen az 
Alföldön, ha valaki erdőtüzet gyújt, vagy ha vala
mely községre véletlenségből ilyen szerencsétlen
ség szakad, hetekig tart, amig a tüzet el tudják 
oltani. Most tessék elképzelni, hogy amikor a 
lakosság elszaladt, — mint ahogy Győrfíynek 
Nagykunsági Krónikájában el van mondva, hogyan 
szaladtak, menekültek a nádasok közé — ki oltotta 
el azt az erdőtüzet ? Azután az utak építéséhez 
és sáncok készitésghez vágni kellett a fát, úgy 
hogy a Nagy-Alföldön a tatár invázió alatt töké
letesen tönkrementek az erdőségek a falvakkal 
együtt.

Hogyan történt a rekonstrukció munkája ? 
Azt már említettem, hogy a délvidéken szabály
szerűen ment végbe ez a rekonstrukciós munka. 
Ott igen sok pénzbefektetéssel, igen nagy ener
giával telepítettek, de feljebb, azokon a vidéke

ken, amelyekről most szó van, a telepítést egyes 
földesurakra hagyták, akik igen csekély anyagi 
erővel rendelkeztek, hiszen abban az időben pénz 
nem igen volt, úgy hogy nem állott módjukban 
a naturalgazdálkodás korszakában, különösen 
olyan helyeken, ahol 50— 60.000 holdas határok 
voltak, erdőtelepítéseket eszközölni. Fentebb, ahol 
sürü volt a lakosság és falvakban telepítettek, 
ott mindenütt létesítettek erdőségeket, de az u. 
n. tanyás területen, tehát az Alföld jelentékeny 
részén, nem volt más, mint erdőpusztitás, nem 
pedig azért, mert ilyen nagy határokban mindig 
találtak kivágni való fát. Újról nem kellett gon
doskodni.

Meg kell itt emlékeznem egy kiváló gyakor
lati közgazdáról, Yedress István szegedi mér
nökről, akinek emlékét nem tudjuk eléggé meg
becsülni, mert ha ez az ember véletlenül angol
nak, franciának vagy németnek születik, tele 
van hírével az egész világ és tanítanák minden 
főiskolán. Ez az ember alkotta meg Szeged első 
védgátját, mely 1879-ig, tehát majdnem egy év
századon keresztül állott fenn. Ez az ember ezer 
holdakra menő erdőtelepítéseket csinált, s amit 
nekem, mint a szövetkezeti gondolat hirdetőjé
nek elsősorban kellett volna említenem, 1804-ben 
már egy gabonaraktár-szövetkezet tervezetét dol
gozta ki, amikor még Angliában sem kezdték 
meg a szövetkezeti munkát.

Tegnap az előadó ur beszédében nagyon 
szépen kifejtette, de az indokolás is említi, hogy 
35 község területén alig van valamelyes erdő.

Szabó István (nagyatádi) foldmivelé3ügyi 
minister : Egyáltalában semmi!

Czettler Jenő: . . .  és azokban a községek
ben is, ahol az erdők felügyelet nélkül szabad 
pusztításnak voltak kiszolgáltatva, nem történt 
semmi gondoskodás arról, hogy a kivágott fák 
helyett újat ültessenek, hacsak az Alföld áldott 
fája, az akác, magától nem gondoskodott erről 
a betel építésről.

Méltóztassanak megengedni, hogy ebben a 
javaslatban a rekonstrukciós munkának csak egy 
részét látván, szólhassak az Alföld egész gazdasági 
problémájáról. Egyizben megemlékezett már 
erről Zsitvay Tibor igen tisztelt képviselőtár
sam, amikor a Magyar Gazdaszövetségnek 
1921-ben tartott tanyai kongresszusán a több
termelés tárgyában hozott határozati javaslato
kat a legutóbbi indemnitási vita alkalmával 
ismertette. Ezek között a javaslatok között 
egyik leglényegesebb volt az Alföld beerd‘>sitése. 
Nekünk azonban nem szabad megállnunk ennél 
az első lépésnél, hanem tovább kell folytatnunk 
az Alföld rekonstrukciós programmját. Hiszen 
látjuk mostanában, hogy mindenütt többterme
lési ligák alakulnak, kezdenek az emberek tuda
tára ébredni annak, hogy a gazdasági kérdés 
sokkal fontosabb, mint a politikai, mert hiszen 
a kenyérkérdés és a valutakérdés gyökeres 
orvoslása nélkül minden politikai kérdés csak 
ideig-óráig tud szerepet játszani. Minthogy
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pedig a többtermelést valahol el kell kezdenünk, 
az általános frázisokból csak úgy tudunk kijutni, 
ha megállapítjuk, hogy hol kezdjük a többter
melést. Az első lépés, hogy a reformot helyileg 
jelöljük meg, amint ezt a javaslat is megtette. 
Kezdjük el ezt például az Alföldön, ahol még 
igen nagyszámban vannak olyan puszta terüle
tek, amelyeknek hasznavehetővé tétele elválaszt
hatatlanul kapcsolatos az ország gazdasági fel
virágoztatásával.

Amikor a birtokreformot tárgyaltuk volt, 
ennek a javaslatnak, ma már törvénynek min
den előnyét kidomborítván, második kifogásom 
ellene az volt, hogy a telepítésről nem gondos
kodik. Egyszersmind azonban a földmivelésügyi 
minister ur igazolására — talán méltóztatnak 
rá emlékezni — felhoztam azt is, hogy a tele
pítésre alkalmas területek elesvén, ezt a kérdést 
nagyon nehéz máskép megoldani, mintha az 
Alföldnek homokos, szikes, lápos területeit 
használjuk fel erre a telepítésre, ami természe
tesen nem a birtokpolitikai törvényjavaslatnak 
feladatköre volt, hanem egy nagy gazdasági 
programmá, amelyben az első láncszem ez az 
előttünk fekvő javaslat.

A  homok- és sziktelepités körülbelül 700.000 
katasztrális hold földnek a közélelmezésbe, a 
kivitelbe váló bekapcsolását jelenti. Még 1916- 
ban történt, hogy Prohászka Ottokár volt kép
viselőtársunk javaslatot tett a Gazdaszövetség 
tavaszi közgyűlésén a rokkant-telepítés és a 
katonák földhözjuttatása érdekében. O nem 
foglalkozhatott tovább a dologgal és ezért engem 
fértek fel arra, hogy az indítványt konkrétl- 
záljam és törvényjavaslatot dolgozzak ki a 
rokkant- és katonatelepitésről. Ezt elkészítettem 
és ennek fundamentumául épen az alföldi 
homokos, szikes és lápos területek betelepítését 
jelöltem ki. Nem értették meg az intenciót 
sem jobbról sem balról. Jobbról nem akarták 
egyáltalán a birtokreform problémáját felvetni, 
balról pedig — tudja az Isten, — már akkor 
talán olyan volt a hangulat, hogy jót senkiről 
fel nem tételeztek és azt hirdették mindenfelé, 
hogy Prohászka is, én is a sivatagba akarjuk 
vinni ezeket a telepeseket.

Kiss Menyhért: Ez igy van!
Czettier Jenő: Egészen bizonyos, hogy ha 

úgy viszem oda azokat az embereket, hogy az 
állam nem készíti elő helyes gazdasági refor
mokkal a telepítést, akkor azoknak ott el kell 
pusztulniok. Azonban figyelmeztetésül itt van 
Deliblát esete. Hogy ott a magyar erdészi kar 
mit tudott teremteni, az örök dicsősége neki.
20.000 hold futóhomok ez, olyan hogy az alföldi 
ahhoz képest valósággal nehéz művelésű talaj, 
pedig valamelyik felszólaló úgy emlékezett meg 
arról is, hogy az elvetett vetés az Alföldön 
sokszor a másik határban kel ki. Deliblát még 
ennél is rosszabb volt, de azzal a kemény, cél
tudatos munkával, amivel a magyar erdészi kar 
nekifeküdt Deliblát gazdasági hasznosításának,

teremtett ott csodaszép legelőket, teremtett ott 
erdőket, megkötötte a homokot, úgy, hogy ezt 
érdemes volt megnézni, mert méltán sorakozik 
az Egyiptomban, Turkesztánban és másutt a 
világ minden részén foganatosított nagy talaj- 
javitási munkálatokhoz.

Természetesen, amikor a kisembert ilyen 
előkészített területre telepítem, ezzel szemben 
már nem lehet felhozni azt, hogy sivatagba vit
tem őt, mert egyéni munkával is tud boldo
gulni, ha az állam ehhez megfelelő talajjavitási 
alapot ad Hiszen Nagy Frigyesnek telepesei 
ugyanolyan homokos talajra kerültek és az utó
dok áldják Nagy Frigyest, mint nagy királyt, 
amiért őket oda telepítette. Amikor a délvidéki, 
ma igen gazdag és vagyonos svábság eleit tele
pítették azokra a mocsaras területekre, a Bán
ságra és a Bácskába, azokat a telepeseket Merci 
Claudius emberei bizony sokszor lehúzták és 25 
bottal kényszoritették arra, hogy telepes he
lyeikre, házaikba beköltözzenek, mert izgatok 
jártak köztük és azt mondták, hogy ebből soha 
nem lesz jó föld, itt mocsárláz van, ilyen nyo
morult, rossz földet kaptatok, az utódok pedig 
áldják az Istent, hogy erre a helyre kerültek.

Itt van például Szeged városának, Kecskemét 
városának kisbirtokpolitikája. Azok az emberek, 
akik akár mint bérlők, akár mint vásárlók, 
tehát tulajdonosok, ilyen homok területre kerül
tek, mind boldogultak, mind megvagyonosodtak.. 
Nagyon egyszerű a titka ennek a dolognak, bár 
nemzetgazdasági elvek, alapigazságok is bele
kapcsolódnak, de az egyszerű ember egészen 
paraszti észjárással is meg tudja magyarázni, 
hogy miért. Ha t. i. vizsgálom, miből alakul 
ki egy birtoknak, akár nagy-, akár kisbirtoknak 
jövedelme, látom, hogy ez különféle alkat
részekből áll. A  kisembernél a földjáradék és a 
munkabér játszik nagy szerepet. Ha jó területet 
vásárolok, az igen drága, mert nagy benne a 
földjáradék, amit meg kell fizetnem a vételárban. 
Ha tehát igy vásárlók, akkor nagyon erősen 
megterhelem magamat. Viszont ha rosszabb, de 
olymódon kezelt területet veszek, amelyeknél 
intenzitását könnyen tudom fokozni, akkor 
emelem a földjáradékot, de már a magam 
hasznára. Ha a föld túlságosan kicsi, akkor 
nem tudom a munkabérjövedelemből pótolni a 
földjáradék'differenciáját. Ha pl. olyan területet 
vásárlók, ahol a föld hozadéka átlagban mondjuk 
8— 9 métermázsa volt és én mint kisember, a 
rosszabb gazdasági eszközök folytán nem tudok 
ott 5— 6 métermázsánál többet termelni, nekem 
tönkre kell jutnom. Ez egyszer bizonyos, hiszen 
ez matematikai igazság, amit nem lehet politiká
val, vagy mással elsimitaní.

Halász M óric : Teljesen igaza vau!
Czettier Jenő : Viszont ha rosszabb területet 

veszek, amelynek nincs meg az a magas föld
járadéka, következésképen olcsón vásárolok és — 
mondjuk —  a legelőterületbe beviszem az ekét 
és többet tudok termelni, mint az elöbbeni
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tulajdonos, akkor a boldogulásom biztosítva van. 
Igazolja ezt a tételt a szerbek csődött mondott 
birtokreformja, szemben Kecskemét város és 
Szeged birtokreformjával, ahol a homokon ezren 
és ezren tudtak boldogulni; ha csak egyéni 
okok nem gátolták ezeknek a bérlőknek vagy 
tulajdonosoknak boldogulását, hogy az illető 
talán szerencsétlenül járt, vagy szerencsétlen 
természetű, mulatós természetű volt, aki el
hanyagolta a dolgát.

Természetes, hogy az államra ilyen telepí
tésnél sokkal több gond vár, mintha egy maga
sabb intenzitású birtokot darabol szét, mert 
ehhez az utóbbihoz elég egy mérőszalag, ahhoz 
pedig az a gondos előkészítő munka szükséges, 
amely a német Landgesellschaft-oknak ma 
már törvényben biztosított és általánosított 
munkája, ahol a telepesnek nemcsak a földet 
adják, hanem tudják neki biztosítani a munka
eszközöket, sőt a házat is, átadják az istálló
nak és a háznak a kulcsát a telepesnek, ami
kor bevezetik gazdaságába.

Nekünk egyik legfontosabb munkánk az, 
hogy az Alföldnek ma még hasznavehetetlen 
vagy kis hasznot hajtó területeit gazdaságilag 
hasznosabbakká tegyük. Méltóztassanak min
denütt, nemcsak politikai körökben, de másutt 
is, a társadalomban elterjeszteni azt a gondo
latot, hogy az ország lakossága 46°/o-ának, az 
ipari munkásoknak, lateinereknek, a városi 
népességnek ellátása a legszigorúbban megköve
teli ennek a 700.000 katasztrális holdnak hasz
nosítását. (Helyeslés bal felöl.)

Ezek a területek, sajnos, ma legnagyobb 
részt nagyüzemüek, nagy üzemben pedig sem 
homokot, sem sziket másképen, mint erdővel 
vagy alaposan javított közlegelővel hasznosítani 
nem lehet. Ha végigmegyünk a Tisza-Duna 
közén és nézzük ezeket az 1000 holdas nagy
birtokokat, azt látjuk, hogy alig tud azokon 
holdanként egy-két juh megélni az az ötholdas 
kisember pedig szőlő kultúrával vagy áttrágyá- 
zással annyira javítja a talajt, hogy — ha 
paradoxonnal akarok élni —-  még a filoxérát is 
megtermi ez a talaj, mert —  sajnos —  már 
jelentik az Alföldről, hogy a filloxera pár helyen 
a homoki szőlőben feliépet, ami annyit mutat, 
hogy a talajnak a struktúrája alaposan meg
változott a folytonos trágyázás és átmunkálás 
következtében. Amilyen szomorú ez a szőlő- 
művelésre nézve, épen olyan biztató a jövő, 
ekével és ^zemtermeléssel való hasznosítás tekin
tetében. En csak azt sajnálom, hogy ez ,a javaslat 
és a gazdasági reorganizáció egyéb javaslatai 
már nem három esztendővel ezelőtt kerültek 
ide, mert minden elvesztegetett nap, még inkább 
minden elvesztegetett esztendő nehezíti ennek a 
rekonstrukciós munkának végrehajtását.

Ezelőtt három évvel a külföld még bízott 
gazdasági talpraállásunkban. A külföld azt 
gondolta, hogy nagyobbszabásu beruházási prog
ramúinkra is adhat nekünk tőkét. Ma úgy néz

nek bennünket mint a zulukafereket, hogy csak 
áruforgalmi szerződéseket érdemes kötni. Adnak 
tőkét esetleg áruhitelben, de pár hónap alatt az 
visszafizetendő. Már pedig ilyen gazdasági be
ruházásra csak hosszú lejáratú nyugodt tőke 
alkalmas.

Hogy mennyire nagy az eltolódás az akkori 
és a mostani reorganizációs költségek között, 
nagyon érdekes dolgot hozhatok fel épen a 
tanyai kongresszus tanácskozásai nyomán. Gyö- 
mörey György volt képviselőtársunk ezen a 
tanyai kongresszuson az alföldi kisvasutakról 
tett egy nagyon érdekes javaslatot. Az Alföldre 
nehéz követ szállítani, az utak rendbehozatala 
is sokkal nehezebb, mintha kisvasutakkal pró
báljuk megszüntetni a közlekedési nehézségeket, 
amelyek, hogy mennyire akadályozzák a terme
lést, erre vonatkozólag is később egy szakember 
nyilatkozatát bátorkodom felolvasni. Gyömörey 
kiszámította, hogy egy kilométer 75 cm nyom
távolságú gazdasági vasút akkori létesítési költ
sége 1 millió korona lett volna és öt kilométeres 
sávot véve alapul a vasútvonal két részén, egy 
katasztrális holdra 320 korona hozzájárulási 
költség esett volna. Méltóztassanak megmondani, 
hogy ma mennyiből lehetne ilyen kis vasutat 
előállítani ? Sokkal többször annyiból, úgy hogy 
ha annak idején elfogadtuk volna a Róbert Emil- 
féle javaslatot a kényszerberuházásokról és a 
földvagyonváltságból megcsináltuk volna ezeket 
a kisvasutakat, ezzel óriásit lendítettünk volna 
az Alföld gazdasági viszonyain. (Úgy van! 
jobbfelöl.) Hogy most mennyire nyom bennünket 
az Alföld uttalansága, erre vonatkozólag mél
tóztassanak megengedni, hogy szószerint idéz
zem Lázár Dezsőnek, a Hódmezővásárhelyi Gaz
dasági Egyesület elnökének ugyancsak a tanyai 
kongresszuson tartott beszédéből a következőket 
(olvassa):

Tanyai gazdálkodásunk, sajnos, külterjes 
gazdálkodás, de ha jóakarattal és szakértői szem
mel kutatjuk ennek okát, rájövünk arra, hogy 
ez nem a gazdák nemtörődömségén és olyan 
sokszor hangoztatott tudatlanságán, vagy épen 
maradiságán múlik, hanem múlik azon, hogy 
erre a nagykiterjedésü határra sem volt gond, 
hogy azt az istenáldotta termő területet jár
ható utakkal lássák el, úgy hogy mai napig is, 
kivéve a nyári hónapokat, számtalan esetben 
6— 8 hónapon keresztül gazdáink nem közleked
hetnek útjaikon s igy teljesen el vannak zárva 
városuktól és a többi szomszéd városoktól is, 
úgy hogy sem növényi, sem állati terményeik 
nem akkor értékesíthetők, amikor azoknak ára 
a piacon a gazdáknak megfelelő lenne, hanem 
akkor kell a piacra vetni, amikor azokat szállí
tani tudja. Hogyan képzelnek el gazdatársaink 
belterjes gazdálkodást ott, ahol a gazda csak 
néhány tehénből álló tehenészetet sem képes 
felállítani, mert sem a tejnek, sem a tejtermé
keknek szállítását nem vállalhatja magára nyá
ron azért, mert a melegség folytán a tej és tej
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termékei megromlanak, mikorára a hosszú ut 
után piacra viszi; az őszi, tavaszi és téli esőzé
sek beálltával a jé alföldi vendégmarasztaló sár 
miatt még üres kocsiját sem képes pár kilomé
terrel továbbhuzatni. (Úgy van! Úgy van! jobb
felöl.) így tehát hiába áldott meg bennünket 
a mindenható Isten jó talajjal, mely mint kiak- 
názhatatlan kincsesbánya kínálja magát kihasz
nálásra, arra vagyunk kényszerítve, hogy ősapáink 
rendszerével, a folytonos búza-, tengeri-, árpa- 
és igen kis terjedelemben zabtermelésre szorít
kozzunk, de kereskedelmi, ipari növénytermelés, 
mely jó erőben lévő földünkön a legnagyobb 
haszonnal járna, lehetetlen, mert ezeknek elszál
lítása a mostani állapotok mellett akadályokba 
ütközik.

Az utóbbi években konyhakertészetünk igen 
nagy lépéssel haladt előre, de haszonnal csak 
azokon a birtokokon, amely birtokok a négy 
műutunk mellett feküsznek.«

Ennél lesujtóbb kritikát a jövőre és a 
jelenre vonatkozólag kevés ember mondott és 
azért nagyon üdvözölném a mélyen t. kormányt, 
ha a földmivelésügyi minister ur példáját követve, 
a legközelebbi javaslat, amellyel foglalkozhatnánk, 
az alföldi kisvasutakról szólna. (Elénk helyeslés 
jobb fel öl.)

Halász Móric: Leszavazták a községek!
Czettler Jenő: Ugyancsak kapcsolatos ezzel 

a gazdasági reformmal, az Alföld gazdasági 
reorganizációjával, a közigazgatás és az iskolaügy 
reformja is. A  közigazgatás reformjával nem 
kívánok bővebben foglalkozni, mert ugyanerről 
a dologról Zsitvay Tibor igen t. képviselőtársam 
már előterjesztéssel élt; ő ugyanakkor Magyar 
Kázmér volt képviselőtársunknak ezen a tanyai 
kongresszuson a tanyai iskolák rendbehozatalára 
vonatkozó javaslatait is ismertette, ami kap
csolatban a vallási élet rendezésére vonatkozó 
egyéb intézkedésekkel, csak kicsit is tűrhető 
társadalmi és kulturális életet teremtene a Nagy- 
Alföldön. Hogy az iskolákra minő szükségünk 
van, erre vonatkozólag Csizmadia András t. kép
viselőtársunk annak idején felemlítette, hogy 
minő hiba, hogy a földmivesek gyermekei 15 
éven felül már nem kapnak semmiféle iskoláz
tatást és vándortanárokat kívánt, akik kitani- 
tanák a 15 éven felüli ifjakat a mezőgazdál
kodásra. Ha a tanyákon megnézzük az egész 
kulturhelyzetet, leszámítva gróf Apponyi Albert
nak és Tóth Jánosnak a tanyai iskoláit, alig 
találunk valamit, s amit találunk, azok az 
iskolák is düledezőfélben és felszerelések nélkül 
vannak.

Az innen kikerült emberek nem fogják sem 
az erdősítést, sem pedig más gazdasági refor
mokat keresztülhajtani, mert az érzéket az 
iskolában kell beoltani a haladás, a tanulás és 
az előretörekvés iránt. (Úgy van! a ssélsöbal- 
oldálon.)

Nemrégen Giessvvein Sándor t. képviselő- 
társunk Dániának a példáját hozta fel; elmon

dotta hogyan kezdődött Dániában a nagy gaz
dasági reform, épen a népfőiskolák létesítésével. 
Tökéletesen igy van nálunk is. Dánia ugyan
abban a helyzetben volt a schleswig-holsteini 
háború után, mint mi most. Legjobb területeit 
levágták, s megmaradt neki a mocsaras, lápos 
Jüttland félsziget. Ezt ők kulturrá tették még 
pedig nemcsak gazdasági eszközökkel, hanem 
azzal is, hogy lelket vittek bele a népfőiskolák 
által nevelt földművesen keresztül s ma Dánia 
Európának első mezőgazdasági országa és olyan 
ország, amelyre minden birtokreformnak, minden 
kis üzemnek a hive hivatkozhat.

Nekünk a nagy gazdasági problémánk az, 
hogy a házi gazdálkodásra termelő kisüzemeket 
átalakítsuk a piac számára termelő üzemekké, 
hogy minél többet tudjanak azok a kisgazda
ságok a városi fogyasztásra és a külföldre való 
kivitelre, pénzünk igazi alapjára, devizaközpont
nál is erősebb alapjára szolgáltatni. Ehhez pedig 
kultúra kell, céltudatos tanitása a kisgazdának, 
egyszersmind az a szövetkezeti szervezés, amely 
őket egyesíti nagyobb feladatokra, nagyobb 
dolgok megoldására, mint ahogyan például az 
imént említettem a beerdősitési szövetkezeteket.

Csak az igy nevelt kisgazda tudja megérteni 
azt, hogy a gazdálkodás, a mezőgazdaság tulaj
donképen ,vízgazdálkodás; az tudja megérteni, 
hogy az elültetett fa mit jelent neki a mező- 
gazdasági üzeme szempontjából is; (Általános 
helyeslés.) sőt akkor tudja megérteni, hogy mi 
azt a Kelet- és Eszaktengeri-klimát, amelyet a 
Kárpátok elzárnak, az erdő segítségével tudjuk 
lehozni az Alföldre, hogy páradusabbá tudjuk 
tenni a földet és jobban tudjunk ennek folytán 
mindenféle kvalifikáltabb dolgokat termeszteni. 
Mert én elismerem, hogy a vetőmag-nemesítés
nek, kísérleti telepek felállításának óriás jelen
tősége volna és nagyon sok termés-eredményt 
tudna biztosítani nekünk; de ha kiimánk és 
szakértelmünk nincs a nemesitett vetőmaghoz, 
ez is mind papíron fog maradni, keresztülvinni 
képtelenek leszünk. Pedig nekünk nemcsak arra 
van szükségünk, hogy egy-két kilogramm gabo
nával többet tudjunk termelni egy-egy kisgaz
daság holdján, hanem arra is, hogy azok a gaz
dák más üzemterv szerint gazdálkodjanak. H i
szen már annak idején Cserháti, Forster és a 
többiek megállapították, hogy az alföldi gazdál
kodásnak az a legnagyobb baja, hogy búza— 
kukorica, búza— kukorica (Úgy van! jobbfélöl.) 
talajkizsaroló növényekkel dolgozik; nekünk te
hát a gazdát arra kell reávinnünk, hogy változ
tasson a vetés forgóján, intenzivebb vetésforgót 
állítson be, hogy a kertészkedésnek, a gyümölcs- 
termesztésnek, s ott, ahol abszolút, szőlőtalaj 
van, a szőlőtelepítésnek legyen előharcosa.

Itt közbevetőleg vagyok bátor megjegyezni, 
hogy én a szölőmivelés krízisét nagyon jól látom, 
(Úgy van! jobbfélöl.) és annak ellenére, hogy a 
magántulajdonba nagyon erősen belenyúlna ilyen 
intézkedés, nagy örömmel megszavaznám, ha a
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földmivelósügyi minister ur olyan javaslatot adna 
be, amely szerint a szőlőtelepítés engedélyhez 
kötendő.

Szabó István (nagyatádi) földmivelósügyi 
minister: Készül!

Czettler Jenő: Köszönettel veszem tudomásul; 
mert lehetetlen dolog, hogy kitűnő búzatermő 
területeken egyes nagybankok száz holdakra 
menő szőlőtelepeket létesítsenek ( TJgy van ! bal- 
fdol.) és elvegyék a kisember szájából a kenyeret, 
amely annak eddig a szőlőmivelésből került ki; 
mert ha ők a nagymennyiségű termésükkel 
piacra jönnek, akkor annak a kisembernek a 
borát nem keresik.

Szabó István (nagyatádi) földmivelósügyi 
minister: Búzatermő földekből ne csináljanak 
nagy szőlőtelepeket!

Kiss Menyhért: Kecskeméten is kezdenek 
vásárolni!

Czettler Jenő: A  kereskedelmi növények 
termesztésével, főleg a kender, cukorrépa és 
dohány termesztésével is lehetne az Alföldön 
valamilyen eredményt elérni, és nem tudom, 
vájjon az államra nézve nem volna-e hasznosabb, 
ha a dohánymonopőliumot nem a termesztés 
monopóliumára, hanem az értékesítés monopó
liumára fektetné, a termelést természetesen az 
állam lássa el palántákkal és ellenőrizze is az 
állam, de szabaddá kell tenni. Hiszen ezen az 
elven úgyis keresztültörtünk a házihasználatra 
való dohánytermesztéssel, ma már nem olyan 
szentség a dohánytermesztés, mint a régi időben 
volt; ha ebben az irányban haladnánk, tetemes 
dohánymennyiséget tudnánk a külföldre kivinni. 
(Élénk helyeslés. Taps jobbfelöl.) Ezzel igazán 
javíthatnék a mi fizetési mérlegünket.

Horváth Zoltán: Mi lesz a sok finánccal? 
(Egy hang jobbfelöl: Akkor nem volna szük
ség olyan sok fináncra!)

Czettler Jenő: Az állattenyésztés terén is 
nagyon sok dolgot lehetne javítanunk. Hiszen 
tudjuk azt, hogy az állattenyésztés elsősorban 
a kisembernek van javára és ha a kisember ál
talában kitűnő állattenyésztő, — az alföldi ta- 
hyás ember duplán kitűnő állattenyésztő, —  a 
szeme előtt növekedik fel a jószág, a pitvar
ajtóból látja annak fejlődését, sokkal jobban 
gondozhatja, mint a falusi rendszerben gazdál
kodó ember.

A  baromfitenyésztésre pedig épen ezek az 
alföldi tanyák alkalmasak. Hiszen ott izolálva 
van minden udvar, nem úgy, mint a faluban, 
ahol ha kitör a baromfivész, végigszalad és vé- 
gigpusztit az egész állatállományon. Itt termé
szetesen gondoskodni kell megint arról, hogy a 
toll-, a baromfi- stb. értékesítés ne mások ja
vára, hanem a termelő kisgazda javára szolgál
jon. Mert azt már nagyon bölcsen megtanul
hatta a fogyasztóközönség, hogy mindent, amit 
elvonunk a termelőtől a kereskedelmi haszon 
javára, a fogyasztónak később ötszörösen, tíz
szeresen kell visszafizetnie, (ü gy  van! jobbfelöl.)

Erdélyi A ladár: Pedig a tojás csak ingyen
ben van! (Derültség jobbfelöl. Egy hang jobb
felöl: Tojj a a tyuk!)

Czettler Jenő: A  szarvasmarha- és a ló- 
tenyésztés terén is nagyon szép eredményeket 
látunk egyes alföldi vidékeken; például Jász- 
szentandrásnak simmentali marhatenyésztése, 
Hódmezővásárhelynek lótenyésztése, — és sok 
példát fel tudnánk még hozni, —  igazán minta
szerű. De itt megint egy alapvető reformnak 
kell eljönnie, amely kövesse a beerdősitésről 
szóló javaslatot, t. i. a közlegelőket kellene va
lahogyan szisztematikusan kiépíteni.

Erdélyi Aladár: Művelni!
Czettler Jenő: Először teremteni az Alföl

dön ! T. képviselőtársam, mint dunántúli ember, 
művelésről beszél, én, mint alföldi ember, aki 
ezekben a dolgokban hátrább vagyok ötven esz
tendővel, mint a Dunántúl, kénytelen vagyok 
előbb a megteremtésről beszélni !

Erdélyi Aladár: De ott megvan, mégsem 
művelik!

Czettler Jenő: Velünk az történt, hogy a 
trianoni békekötés tökéletesen tönkretette állat
nevelésünket. Tessék most a magyar gazdának 
legfőbb igásjószágát, a magyarfaju ökröt be
szerezni (Egy hang jobbfelöl: Oláhországból!) 
Oláhországból. T. i. ezeket a magyarfaju ökrö
ket istállón nevelni nem lehet, ezek a szabad 
legelőn, a szabad levegőn erősödnek meg, egy
részt egészségi szempontból, másrészt mert olyan 
hosszú a kitenyésztési idejük, hogy ezt istállón 
való takarmányozással nem bírja az üzem gaz
daságosan megcsinálni, (ügy van! jobbfélöl.) 
Miután a havasi legelőink egészen elestek, ne
künk kell itt teremtenünk, nem havasi legelőt, 
hanem pótlékot ahelyett, és én azt hiszem, hogy 
azokból az ezer holdakra menő sivatagokból, 
amelyeket ma az Alföldön céltudatosan nem 
értékesítenek, talán ennek a tárgyalás alatt lévő 
reformjavaslatnak keresztülvitele során, ha pedig 
kell, egy külön törvénnyel, meg lehetne terem
teni az alföldi közlegelőket, ahová fűbérért a 
távolabb fekvő gazdák is szívesen adnák a jó
szágukat. Természetesen gondoskodni kellene 
olyan kísérleti állomásról, amely, mint a fatele
pítésnél is, kipróbálná, hogy miféle fűféleségek 
azok, amelyek ezeken a homokos, szikes és egyéb 
talajokon jól szaporodnak, jól tenyésznek, és 
olyan legelőrendtartást kellene megállapítani, ...

Szomjas Gusztáv: Ez a fontos!
Czettler Jenő: . . .  amely nem engedi le

tiporni és hasznavehetetlenné tenni azokat a 
területeket, amelyeket az állam nagy gonddal, 
fáradsággal és költséggel létesitett.

Szomjas Gusztáv: Ma szamártöviseket
teremnek a legelők. (Zaj. S álijuk! Halljuk!)

Czettler Jenő: Ez a legeltetési rendtartás, 
kapcsolatban bizonyos legeltető szövetkezetek 
létesítésével, amelyekre alapot épen Sebestyén 
Dénesnek az agrárius közösségről szóló munká
latai adnak, hiszen ő egészen részletesen ki-
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dolgozta azt, hogy hogyan lehetne ezeket a köz
legelőket szervezettekké tenni — módot nyúj
tana nekünk arra, hogy nagymértékben fejleszt
hessük az állattenyésztést és hátvédet adjunk 
annak a pár holdas kisembernek is, akinek sok
kal fontosabb az, hogy az ő növendék jószágai
nak legelője legyen, mint az, hogy egy-két 
holddal több földön kínlódjék, amelyet trágyázni, 
feljavítani nem tud. Sok ilyen gazda elmondta 
nekem, hogy olyan drágán földet még nem 
vásárolt, mint mikor a feloszlott közlegelőből 
azt az egypár hold ingyen földet megkapta, 
mert egész gazdasági hátvédje tönkrement. (Zaj.) 
Az erdélyi szász közbirtokossági gazdaság csodá
latos gazdaság, mert egypár holdas gazda is 
tud 8— 10 tehenet is tartani, mert ott van 
hátvédő gyanánt egy közlegelő. Ezt kell meg
teremteni. S aki beerdősitéssel az Alföld haszna
vehetetlen területeiből jó legelőket teremt, az, 
mondhatom, az országnak második alapitója 
lesz. (TJgy van! Taps a jobb- és a bal
oldalon.)

T Nemzetgyűlés! A  mezőgazdasági iparral 
nem kivánok hosszasabban foglalkozni, bár el 
lehetne itt is mondani sok mindent a kender- 
termesztésről. azt, hogy a háziipart a belső 
fogyasztásra kell annak a kisgazdának ajánlani. 
Hiszen annak a tanyásembernek ad az Isten 
gyermekáldásból eleget, ami szintén nagy nem
zeti tőke. Ezt a gyermekáldást kell nekünk fel
használnunk olyan intenzív munkanövelésre, hogy 
(Helyeslés a szélsöbáloldalon.) azok a nemzeti 
produkciót és a nemzeti értékeket gyarapítsák s 
ne legyenek kénytelenek a városok felé tódulni, 
ahol konkurrenciát csinálnak a tanult munká
soknak, akik úgyis nagyon nehezen tudnak itt 
megélni. ( Úgy van! a szélsöbáloldalon.)

T. Nemzetgyűlés! Egy történetiró azt mon
dotta vagy irta valahol, hogy igazi nagy állam
férfi csak az lehet, aki a múltat ismeri, a jelent 
akarja és a jövőt sejti. Sajnos, mi a múltat 
nagyon kevéssé ismerjük s ezért a jelen akará
sánál sokszor olyan kicsinyes dolgok merülnek 
fel, amelyek felett a későbbi generációk talán 
mosolyogni fognak. De nemcsak a mostani intéző 
politikusoknak hibája az, hogy a múltat nem 
eléggé ismerik, hanem elődeiknek is. Például milyen 
alapvető igazság az, hogy a magyarok nem 
karddal hódították meg ezt az országot, hanem 
ekével, fejszével, ásóval, mert amikor Árpáddal 
bejöttek, azt a területet szállták meg, amely a 
mai csonka Magyarországot alkotja, kiterjesz
kedve a perifériákra, ahol most a magyar határok 
vannak, s innét nyomultak a völgységeken át a 
határok felé, mindenütt mint békés telepesek, 
szántóvetők, favágók, s igy foglalták el az orszá
got maguknak. Viszont ebben a katlanban, 
amely épen az Alfölddel, .a tanyás telepítésű 
Alfölddel azonos, gyűlt a magyarságnak az az 
ereje, amely fnindig kijjebb és kijjebb tolta a 
gyepüket s ott az őrhelyekből békés gazdálkodó 
telepeket csinált.
t é r t e s í t ő .

A nemzetgyűlés 108. ülése 1923

Kiss Menyhért: Azért a szerzés karddal 
történt.

Czettler Jenő: A  foglalás igen, a megerősí
tés ekével és fejszével. Viszont a külső terület
ről idefelé, az ország jólétét reprezentáló terü
letre jöttek a nemzetiségek, s a magyarságnak 
ősereje ebben a kohóban kiolvasztotta minden 
népelemből mindazt, ami érték, a salakot pedig 
kilökte magából. Csodálatos ereje volt ennek a 
népnek, a magyar fajnak: pannonszlávot, né
metet, franciát, olaszt két generáció alatt töké
letesen átmagyarositott és izzó magyarrá tett. 
Nemcsak a régmúltban. Tessék megnézni a tö
rök hódoltság utáni telepitéseket, amikor a szerb 
nyelvhatár itt volt Budán, Szentendrén, amikor 
ezekre a telepitési helyekre szlávokat, németeket 
hoztak, s a legtöbb helyütt nyomtalanul, mint 
kávéban a cukor, elolvadt az egész idegen né
pesség a magyarság asszimiláló ereje azt egészen 
átalakította. Ezt a nagy tételt felejtették el, saj
nos, kormányaink. Ok ahelyett, hogy ezt a ter
mészetes expensiót, a magyar faj természetes 
ki terjeszkedését erősítették volna azáltal, hogy 
az Álföldön nagyszabású gazdasági kultúrát 
teremtettek, volna, hogy ideadtak volna minden 
pénzt és erőt, hogy a magyarság gazdaságilag 
fejlődjék, s azután, amikor már megerősödött, 
gondoskodtak volna arról, hogy a magyarság ne 
özönöljék kifelé, hanem inkább ezekre a terüle
tekre, amelyek, sajnos, nagyüzemiek voltak, jöj
jenek le a nemzetiségek más vidékekről, ehe
lyett csináltak egy bürokratikus expansiót. A  
birtokmegoszlás országosan nem volt rossz Nagy- 
Magyarországban, hanem rossz volt az, hogy 
ahol a magyarság lakott, ott terpeszkedett a 
nagybirtok.

Dénes István: Ma is ez a hiba! Ezért pusz
tulunk ma isi (Zaj.)

Czettler Jenő : Ha ezekre a területekre azok 
a felvidéki és erdélyi idegen nemzetiségűek úgy 
jöttek volna, mint ahogy kénytelenek voltak a 
hibás gazdasági politika folytán Amerikába 
menni, akkor ezeket a vándorokat a magyarság 
nagy kohója megemésztette volna. Viszont a 
magyarság edzettebb része, a kisgazda, aki fel
küzdötte magát 50— 60 holdra, tudott volna 
Erdélyben, vagy a Felvidéken középbirtokos 
lenni, vásárolni, tudott volna gyárakkal és más 
effélékkel előrehaladni.

Szomjas Gusztáv: A  kisgazda nem hagyja 
el a faluját.

Czettler Jenő: A  faluelhagyásra vonatko
zólag csak annyit bátorkodom közölni, hogy 
jász testvéreim máshova, sokkal messzibb terü
letekre is elmentek, vásároltak és ott megtele
pedtek.

Dénes István : Igaza van 1
Kiss Menyhért: Szívesen elmennek, csak 

kapjanak földet!
Dénes István : Csak adjanak nekik földet, 

akkor elmennek a világ végére is. (Ellenmon- 
dásoh jobb felöl.)

40

<. évi március hó 7-én, szerdán.
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Czettler Jenő: Ahelyett — mondom — 
hogy mi ilyen gazdasági expenziót teremtettünk 
volna, csináltunk egy bürokratikus expanziót; 
építettünk emeletes iskolákat a végeken, építet
tünk utakat, vasutakat, beleültünk ezekbe nagy 
pénzeket, s most idegen állam használja azokat, 
(Igaz! ügy van!) s ennek tetejébe még jóvá
tételt is követelnek tőlünk.

Dénes István: Itthon pedig a magyar nép 
meghal éhen!

Szabóky Jenő: Osztrák császári politika!
Czettler Jenő: Azok, akik eljöttek ide az 

ország szivébe, szintén nem a mezőgazdaságba 
mentek, hanem városi lakók lettek. A  letörött 
középbirtokosok, a tönkrement kisiparosok ván
doroltak Budapestre. Ezek megmagyarosodtak 
ugyan, de a magyarság lelkét nem bírták meg
szerezni. Az az asszimilációs folyamat, amely 
vérben, gondolkodásban, egész egyéniségben csa
ládokat alakit át, nem tudott a városokra úgy 
hatni, mint hatott volna a falun, ha ott sza
badon fejlődhetett volna a magyarság ereje. 
(Úgy van!) Merem állítani, hogy ha az a fél
holdas, törpebirtokos tót nem Amerikába megy 
ki, hanem az Alföldön alapit magának exisz- 
tenciát, az egész famíliája az Alföldben lát 
Mekkát.

Dénes István : Igaza van!
Czettler Jenő: S ez sokkal erősebben kö

tötte volna őt a magyar államhoz, mint az, 
hogy otthon iskola-ünnepélyek alkalmával esetleg 
egy magyarnyelvű szavalat is volt, valamely 
hazafias költeménynek elmondása, amely mögött 
sokszor még a magyar értelem is hiányzott.

Dénes István : Ma sem késő még! Adjanak 
nekik földet! Hála Istennek, van elég nagy
birtok !

Kiss Menyhért: Ma már csak a magyarok
nak kell földet adni!

Czettler Jenő : Ha a múltban ilyen extenziv 
gazdálkodás folyt a magyarság néperejével, 
csonka Magyarország mai szomorú helyzete egye
nesen arra utal bennünket, hogy most már 
özekkel a néperőkkel intenzív gazdálkodást foly
tassunk s ezért feltétlenül szükségünk van arra, 
hogy az Alföld puszta térségein megfelelő re
formgazdálkodás induljon meg, s ezzel kapcso
latban nagyobb arányú birtokpolitika, telepítés, 
rendezése a közlegelőknek, erdősítése stb., szóval 
mind annak pótlása, amit a török hódoltság 
megszűnte óta elmulasztottunk. (Igaz ! ügy van! 
Helyeslés a jobb- és a baloldalon.)

A  magyarság őserejét nekünk fejlesztenünk 
kell, és én nem tudom, de úgy érezem, hogy ez 
a megszállás nemcsak a történelem nagyarányú 
időméreteihez, de még az egy, vagy pár ember
öltőhöz képest is csak átmenet; már pedig ha 
ez igy van, akkor még hasznunk is lehet belőle, 
bármily paradoxonnak látszik is, mert végre a 
magyar kormányok felfedezik a magyart (Igaz! 
ügy van! jobbfelöl és a baloldalon.) és a ma
gyarság érdekében iparkodnak mindent elkö

vetni, nemcsak szép szólamokkal, hanem gazda
sági reformok utján is. (Helyeslés.) Mivel pedig 
ennek a politikának első lépése ez a javaslat, 
azért azt, az általános tárgyalás alapjául elfoga
dom. (Élénk éljenzés, helyeslés és taps jobb
felöl és a középen.)

Elnök: Szólásra következik?
Forgács Miklós j.egyzö: Györki Imre!
Györki Im re : T. Nemzetgyűlés! Az idő 

előrehaladottságára való tekintettel ennek az 
erdősítési javaslatnak csak egyetlen részle ével 
óhajtok foglalkozni, azért, mert általánosságban 
már úgy Gaal Gaston, mint Czettler Jenő t 
képviselőtársaim is bírálták a javaslat szak
szerűségét.

Amikor ehhez a javaslathoz szólok, egy
részt csak hibáztatni tudom, hogy ezt a javas
latot, vagy ehhez hasonlót már jóval korábban 
nem terjesztettek a múlt országgyűlések vagy 
az előző nemzetgyűlés elé, most pedig, amikor 
végre idekerült, az a félő, hogy ezzel a javas
lattal is úgy járunk, mint mindazokkal, amelyek 
hivatva vannak akár kulturális, akár szociális, 
akár gazdasági téren Magyarország helyzetét 
előre vinni, nevezetesen hogy a javaslat törvény
erőre emelkedése után se fog megtörténni a 
végrehajtás. Megszoktuk már Magyarországon, 
hogy minden olyan javaslat, amely a köz érde
kében elsőrendű fontossággal bir, amelynek szo
ciális és kulturális jelentősége van, tulajdon
képen csak kirakatjavaslat, amelyet a magyar 
törvényhozás megalkotott, amelynek végrehajtá
sára azonban nem kerül a sor. Nem kell ennek 
bizonyítására messzire mennünk, elég ha a föld
birtokreformtörvény megvalósítására gondolunk. 
Ezt a törvényt is megalkottuk, azonban ennek 
végrehajtásáról sem történik gondoskodás, és 
hiába kapunk időnkint Ígéreteket, újabb és újabb 
biztatásokat a tekintetben, hogy ennek a tör
vénynek végrehajtása a közel jövőben megtör
ténik, semmiféle erélyes lépést ezen a téren nem 
látunk.

És mondom, nekem az az érzésem, hogy 
ugyunigy járunk ezzel a javaslattal is. Az al
földi erdők telepítéséről, az Alföld fásításáról 
szóló törvényt megalkotjuk, de hosszú évtizedek 
fognak még eltelni, amig az Alföldön fáról és 
erdősítésről beszélni lehet. (Felkiáltások jobb
felöl : Ez természetes!) És ez nem is lehet más
képen, mert hiszen csak egyoldalú intézkedése
ket látunk ebben a törvényjavaslatban, (ügy  
van! a szélsöbaloldalon.) Nem lehet másképen, 
mert ez a törvényjavaslat egyszerűen megálla
pítja azokat az elveket és azt a módszert, amely- 
lyel fásitani és erdősíteni kíván, ellenben egy
általában nem gondoskodik azokról az alkalma
zottakról, azokról a munkáskategóriákról, akik 
ezt az erdősítést, ezeket a fásítási munkálatokat 
végezni hivatva vannak. A korábbi, ezen javas
latot megelőző, az erdőigazgatásról szóló tör
vényjavaslatnál a minister ur bőségesen és elő
kelő gesztussal gondoskodott az erdészeti alkal-
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mazottak, tisztviselők megélhetéséről, státusának 
megállapításáról, arról a hivatali szervezetről, 
amelynek feladata az erdőket igazgatni. Ellen
ben elfelejtett gondoskodni úgy annak, mint a 
most tárgyalás alatt álló törvényjavaslatnak 
megvitatásánál arról, hogy mi történjék azzal 
a tengersok munkásemberrel, akik ezeket a fá
sítási munkálatokat végezni fogják, akik az er
dősítést megvalósítják.

Ezért én felhívom a minister ur figyelmét 
arra, hogy amikor ezt a kérdést megvalósítani 
óhajtja, ne sajnálja a fáradságot és látogasson 
el Debrecen városába, s ott ne csak azt tegye 
meg, amit a múlt alkalommal megtett, hogy 
korteskörutat tartott, kiment a Hortobágyiba és 
ott gyönyörködött a délibábban, hanem keresse 
fel a halápi tanyákat is, ahol erdőtelepítési 
munkálatok ma is folynak, s vigye magával a 
minister ur erre az útjára a népjóléti minister 
urat is. Ezeken a halápi tanyákon megdöbbentő 
képet fognak látni, olyan képet, aminőt sehol 
másutt ebben az országban nem láthatnak, még 
a legelhanyagoltabb nemzetiségi vidékeken sem. 
Én magam sem láttam még hasonló dolgokat, 
mint aminőket ezeknek a tanyáknak megtekin
tésekor nekem mutattak. A helyzet ugyanis az, 
hogy ezeken a tanyákon kb. 1500—- 2000 mun
káscsalád, még pedig fajmagyar munkáscsalád 
lakik földalatti kunyhókban, olyan elhanyagolt 
állapotban, amelyhez foghatót még képzeletünk
ben sem rajzolhatunk magunk elé. (Felkiáltá
sok a szélsöbaloldalon: Botrány!) Földalatti 
kunyhókban, a legprimitívebben összetákolt kis 
alkotmányokban együtt lakik az egész familia a 
malaccal, ha ilyenük van, a tehénnel, ha van, a 
lóval, s az apró marhákkal.

Sándor P á l: Ez a magyar fajvédelmi poli
tika !

Drozdy Győző: Nem hiába turáni nép!
Györki Im re : Eltekintve attól, hogy a nép

jóléti és földmivelésügyi minister ur megtűri 
ezt a szociális és egészségügyi szempontból 
annyira káros helyzetet, a legnagyobb mértékben 
el kell Ítélni azt a hihetetlen bánásmódot is, 
amelyet Debrecen városa tanusit ezekkel a 
szerencsétlenekkel szemben.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: Most majd állami kezelésbe kerülnek, 
s meg fognak változni a viszonyok! (Élénk 
helyeslés a szélsöbaloldalon.) Tudok ezekről a 
dolgokról.

Györki Im re: Azt látjuk, hogy ezek a 
szerencsétlen emberek, akikben megvan a ma
gyarságban élő az az ösztön, hogy mindenáron 
földhöz akarnak jutni, a leghihetetlenebb munka- 
feltételek mellett is vállalnak földmivesmunkát 
csak azért, hogy a városból kikerüljenek ősi 
természetükhöz visszatérhessenek és földet túr
hassanak. Ott hagyják a várost, kimennek erdő
telepítési munkálatokra, ahol ilyen körülmények 
között vállalnak munkát. Mert maga a város 
nem gondoskodik arról, hogy ezeknek az embe-
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reknek becsületes munkáslakásokat építsenek, 
olyanokat, amelyekben egészséges munkafeltéte
lek és megfelelő körülmények mellett élhessék 
le életüket.

És ha a minister ur nem sajnálja a fárad
ságot és megvizsgálja ezt a kérdést, akkor legyen 
szabad felhívnom figyelmét arra a szabályrende
letre is, amelyben Debrecen városa ezeknek a 
szerencsétleneknek munkafeltételeit precizirozza. 
(Halljuk! Halljuk! a szélsöbaloldalon.) Ha 
ugyanis ezt a szabályrendeletet megnézzük, azt 
látjuk, hogy ezeket az embereket reákényszeriti 
a város arra, hogy a földből kiásott és tovább- 
telepitéSre már hasznavehetetlen tuskókat kiter
meljék és a város által meghatározott raktárba 
szállítsák, meghagyva egy bizonyos százalékot 
szabad rendelkezésükre. Azonfelül kényszeríti a 
szabályrendelet ezeket a szerencsétleneket arra 
is, hogy ott a telepítési helyen az első vagy 
második évben termő füvet lekaszálják — ami 
lehetséges, mert a cserjék akkor még egészen 
aprók — és ugyancsak beszállítsák a város által 
megjelölt helyre.

Mivel pedig ezek az emberek nem rendel
keznek igavonó állattal, úgyhogy saját jószáguk
kal tudnák ezeket a termelvényeket a városba 
beszállítani, tehát bevinni a városnak meg
határozott részébe, hanem a leghihetetlenebb 
uzsorát kénytelenek elszenvedni csak azért, hogy 
eleget tegyenek a szabályrendeletben vállalt 
kötelezettségeiknek, akkor még inkább látjuk 
azt az elrettentő és elszomorító képet és munka- 
feltételeket, amelyek mellett ezek az úgynevezett 
debreceni vákáncsosok élnek.

De más vonatkozásban is szánalmas ezeknek 
a szerencsétleneknek a helyzete. Szánalmas 
azért, mert bizonyos robotmunka-rendszer még 
ma is dívik ezen a helyen. Sehol másutt az 
országban nem találjuk meg ezt, ezen a vidéken 
azonban még ma is megtaláljuk Debrecen 
városa ma is szabályrendeletben állapítja meg, 
hogy ezek az úgynevezett vákáncsosok az év 
egy bizonyos részében hány munkanapon át 
kénytelenek a városnak szolgálatokat teljesíteni, 
olcsó munkát szolgáltatni.

Ha szociális szempontból nézzük a kérdést, 
ugyanilyen elrettentő képet találunk. Azt lát
juk, hogy ezeket az embereket nemhogy meg
nyernék a fejlődött kultúrának, nemhogy be 
tudnók vonni a mai társadalmi és gazdasági 
életbe, hanem azoknál is, akik bizonyos fejlet
tebb gazdasági és kulturális felfogással kerül
tek ki ezekre a vákáncsostelepekre, a teljes 
visszafejlődést találjuk meg. Ha végignézünk 
ezeken a szerencsétlen embereken, akár külse
jüket, akár ruházatukat tekintve, valóságos vad
emberek képét mutatják. Külsejük teljesen el
hanyagolt, ruházatuk teljesen lerongyolt, amit 
a nyomorúsággal lehet megindokolni, külsejük 
elhanyagoltságát pedig részben azzal, hogy ezek 
a telepek egymástól félóra-órajárásnyira vannak, 
ezek az emberek leélik a maguk nyomorúságos

'. évi március hó 7-én, szerdán.

43*

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



294 ' A nemzetgyűlés 108. ülése 1923. évi március hó 7-én, szerdán.

életét anélkül, hogy szomszédaikkal egyetlen 
szót tudnának váltani . . .

Drozdy Győző: Valósággal ősturániakká 
maszkírozzák őket! Tigrisbőr helyett rókabőr!

Györki Im re : . . .  és olyan állapotban lát
juk őket, hogy tisztára a vademberekhez 
lehet hasonlítani ezeket a szerencsétleneket. 
Ilyen körülmények között lehetetlen ezen sze
rencsétlenek gyermekeinek iskoláztatásáról gon
doskodni. Az iskoláztatásról már teljesen letet
tek, a gyermekek felnevelődnek anélkül, hogy 
iskolába járnának. Felnevelődnek anélkül, hogy 
megbetegedésük esetén, ami pedig meglehetősen 
gyakran fordul elő ezekben a sárkunyhókban 
való élés folytán, orvosi kezelésről és gyógy
szerekkel való’ ellátásról gondoskodni tudnának.

De előfordul az is, hogy haláleset alkal
mával a halottat nem tudják elszállítani ezekről 
a telepekről, mert az odavezető utak teljesen 
járhatatlan ok, megközelithetetlenek. Nem egy
szer, különösen az őszi vagy tavaszi esőzések 
alkalmával, vagy a téli időszakban előfordul, 
hogy nemcsak nagy állataikkal és aprómarháik
kal, nemcsak hozzátartozóikkal, hanem egy halot
tal is kénytelenek napokon keresztül egy födél 
alatt hálni és tartózkodni.

Még azt is látjuk, t. Nemzetgyűlés, hogy 
akkor, amikor ezeknek a szerencsétleneknek igy 
meg van kötve a keze, amikor ilyen rettenetes 
munkafeltételek mellett kénytelenek ott síny
lődni, akkor a szabályrendeletben még az ott 
tartózkodás is meg van kötve, mód van arra 
is, hogy a szabályrendelet legkisebb átlépését 
azzal sújtsák, hogy minden városi erdőigaz
gatóság jogositva van ezeket a telepeseket birói 
eljárás nélkül a telepről egyszerűen eltávolítani 
és hajléktalanná tenni.

Szomjas Gusztáv: Ha kihágásokat követ
nek el az erdőben! (Zaj és ellenmondások a 
szélsobaloldalon.) A  fát vághatják? Ismerem én 
nagyon jól ezeket!

Szeder Ferenc : Szép felfogása van!
Sándor Pál : Sohasem hallottam, hogy 

panaszkodott volna róla!
Györki Im re : Épen azért végtelenül csodá

lom, hogy ön, aki ismeri ezeket és annak a 
városnak főispánja volt. nem rendelkezett anyi- 
nyi szociális érzékkel és annyi belátással faj
magyar testvéreivel szemben . . . .

Szomjas Gusztáv: Két hónapig voltam!
Györki Imre : . . . hogy ezeket az intéz

ményeket ott igyekezett volna megszüntetni.
Szomjas Gusztáv: Igenis, igyekeztem!
Györki Im re : Pedig, ha igyekezett volna 

és ha komolyan vette volna azt a szerepet, 
amelyet mindenkor hangoztatnak a magyarság 
iránt és ha komolyan vette volna azt a faj
védelmet, amelyet a túlsó oldalon mindig han
goztatnak, akkor elsősorban ezeknek a faj
magyar testvéreiknek megvédéséről kellett volna 
önnek, mint főispánnak intézkednie.

Szomjas Gusztáv: Két hónapig voltam a 
városban!

Kabók Lajos: Csak jelszó a fajvédelem! 
(Zaj.)

Elnök: Csendet kérek!
Györki Im re : Említettem, hogy ezek a sze

rencsétlen emberek minden birói Ítélet nélkül 
ki vannak szolgáltatva annak, hogy a szabály- 
rendelet legcsekélyebb áthágása esetén, vagy ha 
nem is történik áthágás, hanem mint most 
látjuk, tisztán csak a politikai pártállásra való 
tekintetből ezeket az embereket onnan kitele
pítsék.

Elnök: A képviselő urat sajnálattal kény
telen vagyok félbeszakítani, mivel mással mél- 
tóztatik foglalkozni, mint a napirenden lévő 
tárggyal. Kérnem kell a képviselő urat, hogy 
méltóztassék a napirendhez szólni.

Dénes István : Czettler egy óráig beszélt 
más dolgokról! (Nagy zaj.)

Elnök: Csendet kérek, képviselő urak!
Györki Im re : Az erdősítéssel kapcsolatosan 

az erdőtelepitési munkálatokról beszélek és ha 
valami idetartozik ehhez a tárgyhoz, akkor ez 
a kérdés igenis idetartozik, (ü gy van! ügy 
van! a szélsobaloldalon) bármennyire fáj is ez 
az elnök urnák. (Nagy zaj.)

Hedry Lőrinc : Ne vitatkozzék az elnökkel. 
(Felkiáltások jobb felöl: Azt hiszi, hogy a szak- 
szervezetben van.)

Elnök: Csendet kérek! A  képviselő urat 
ezért rendreutasitom. Figyelmeztetem a képvi
selő urat, hogy én a képviselő úrhoz a leg
udvariasabb formában intéztem azt a kérést, 
hogy méltóztassék a házszabályok által meg
szabott keretek között maradni és ne méltóz
tassék a tárgytól eltérni. A  képviselő urnák 
most hangoztatott beállítása semmiesetre sem 
indokolt és beleütközik a házszabályokba.

Méltóztassék folytatni! (Zaj.)
Esztergályos János (közbeszól).
Elnök : Csendet kérek! Esztergályos kép

viselő ur, méltóztassék csendben maradni.
Györki Im re : T. Nemzetgyűlés! Ismételten 

le kell szögeznem azt az álláspontot, hogy akkor, 
amikor erdősítésről beszélünk, amikor az alföldi 
erdők telepítéséről van szó és amikor az erdő
igazgatásról a múlt ülésen megvitattunk egy 
törvényjavaslatot, amelyben az erdészeti tiszt
viselőkről volt szó, akkor igenis, szorosan bele
illeszthető ebbe a keretbe és beletartozik ezek
nek az erdőtelepitő munkásoknak a sorsa.

Dénes István : Ez csak természetes!
Drozdy Győző: Vád alá kell helyezni a volt 

debreceni főispánokat sorra! Indítványt kell 
benyújtani!

Elnök : Csendet kérek, Drozdy képviselő u r !
Szomjas Gusztáv: Fel kell akasztani, gaj- 

deszbe küldeni, nem?
Drozdy Győző: IIgy van, mert tűrték ezt a 

szenvedést és kínlódást, (Egy hang a szélsőbal
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oldalon: Szociális viszonyokat nem lehet tár
gyalni !)

Dénes István : Miért fáj rögtön, ha munká
sokról van szó?

Szomjas Gusztáv: A  demagógia fáj!
Farkas István : Ez a demagógia! Hazugság, 

becsapása a népnek! (Nagy zaj a jobb- és a 
szélsöbaloldalon.)

Elnök : Farkas képviselő urat kérem, mél- 
tóztassék csendben maradni.

Szomjas Gusztáv: Nézze meg azt a népet, 
ahol én vagyok!

Elnök : Csendet kérek, képviselő urak. ( Zaj. 
Közbeszólások a szélsöbaloldalon.)

Szomjas Gusztáv: Szóba sem állnak magá
val, ott a demagógiát nem hallgatják meg! 
(Nagy zaj.)

Esztergályos jános (közbeszól).
Elnök: Esztergályos képviselő urat kérem, 

méltóztassék csendben lenni.
Kabók Lajos: A demagógiából élnek!
Szomjas Gusztáv (közbeszól).
Elnök : Csendet kérek! Szomjas képviselő 

ur, tessék csendben maradni.
Drozdy Győző (közbeszól).
Elnök: Drozdy képviselő ur, méltóztassék 

csendben maradni!
Kérem a képviselő urakat, méltóztassanak 

higgadtságukat megőrizni!
Peidl Gyula: Ahol maga van, ott magának 

jóléte van!
Szomjas Gusztáv: A  munkásnak van jóléte, 

ahol én vagyok!
Szeder Ferenc (közbeszól).
Elnök: Szeder képviselő urat kérem, tessék 

csöndben maradni. (Nagy zaj a jobb- és a szélső
baloldalon.) Minden oldalon csendet kérek!

Sándor P á l : Ez nem demagógia! Ezek
panaszok!

Bessenyey Zenó : Fásitsuk már az A lföldet! 
(Nagy zaj.)

Elnök: A képviselő urakat újra figyelmez
tetem, hogy méltóztassanak a házszabályokat 
tiszteletben tartani és a közbeszólásoktól tar
tózkodni Méltóztassék folytatni, képviselő ur!

Györki Im re : Bármennyire fáj is a túloldal
nak, hogy én ezeknek az erdőtelepitő munkások
nak ügyével foglalkozom és bármennyire is han
goztatja Szomjas képviselőtársam, hogy ez dema
gógia,

Szomjas Gusztáv: En nem a nép zsebéből 
élek! Nem az ő filléreiből. (Nagy zaj a szélső
baloldalon.)

Peidl Gyula: Hát ki él abból?
Farkas István: Maga abból él!
Szeder Ferenc: A  nyomorúság vámszedői!
Szomjas Gusztáv: A  nép keserves filléreiből 

élnek, abból uraskodnak.
Vanczák János: Egy krumplit nem tud 

termelni! (Folytonos zaj )
Farkas István : Tud maga valamit csinálni? 

Stréberkedni tud, egyebet nem! (Zaj.)

Vanczák István : Hány bokor krumplit 
kapált már meg?

Hedry Lőrinc: Hát maga mennyit kapált 
már meg? (Zaj.)

Elnök : Kérem Vanczák képviselő urat és 
Hedry képviselő urat, méltóztassanak csendben 
maradni. (Nagy zaj.)

Baticz Gyula: P fu j! Gyalázat!
Esztergályos János: A  munkások vérén és 

zsírján hizott meg.
Sütő József: Mennyi munkát végzett eddig 

Szomjas ennek az országnak? (Nagy zaj.)
Elnök : Kérem, képviselő urak, (Nagy zaj. 

Felkiáltások: Halljuk az elnököt!) a képviselő 
uraknak is kötelességük az elnököt a házszabá
lyok értelmében támogatni a rend fentartásá- 
ban. Méltóztassék a házszabályokhoz alkalmaz
kodni. Györki képviselő urat kérem, méltóztas
sék beszédét folytatni. (Zaj.)

Sütő József: Csak folytassák a demagógiát!
Kabók Lajos : A  jobboldalnak is szól az 

elnöki figyelmeztetés!
Elnök : Minden oldalnak szól. (Zaj a jobb

oldalon.)
Szabóky Jenő (közbeszól. Zaj).
Elnök: Szabóky képviselő urat kérem, mél- 

tőztassék csendben maradni; méltóztassék foly
tatni beszédét, képviselő ur.

Györki Im re : Nem az a demagógia, amit 
én és társaim végzünk, amikor itt akár az ipari, 
akár a mezőgazdasági munkások érdekében fel
szólalunk, hanem sokkal inkább demagógia az, 
amit a túloldal végez, amikor fajszeretetről, a 
magyarság védelméről beszél, (ü gy van! a szélső
baloldalon.) de valahányszor a magyarság vé
delme érdekében erről az oldalról egy sző is 
elhangzik, és a munkásérdekek megvédéséről 
van szó, akkor a túlsó oldal demagógiával vádol 
meg bennünket. (Zaj a jobboldalon.)

Szabóky Jenő: A  karzatnak beszél!
Györki Im re: Á  leghatározottabban vissza 

kell utasítanom azt, hogy mi a munkások véré
ből és keresetéből élünk.

Vanczák János: Becsületes munkából élünk!
Györki Im re : Mi mindnyájan, akik ezen az 

oldalon ülünk, saját munkánkból és saját képes
ségeink folytán ülünk itt. Egyikünk sem eltar
tottja valamely osztálynak, amint eltartottja 
volt ott az államnak Szomjas ur. (Zaj és fel
kiáltások a jobboldalon: Miért személyeskedik 
annyit?)

Esztergályos János: Ne kezdjék ott a sze
mélyeskedést !

Vanczák János: A  szeszkartell fiskálisai!
Peyer Károly: Nem panamákból élünk! 

Mindnyájan becsületes munkából élünk.
Drozdy Győző: Ezen az oldalon összesen 

sem nyomnak annyit, mint ott ketten-hárman! 
(Zaj.)

Esztergályos János: Szomjast oktassák k i, 
(Nagy zaj és felkiáltások a jobboldalon: Rendre! 
Rendre !)
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Elnök: Csendet kérek képviselő urak! Esz
tergályos képviselő urat, minthogy a parlamenti 
illemet erősen sértő kifejezést használt, rendre- 
utasitom. Kérem Györki képviselő urat, méltóz- 
tassék beszédét folytatni és a Ház határozata 
értelmében méltóztassék mielőbb befejezni.

Györki Imre: Minthogy azt látom, hogy 
ennek a törvényjavaslatnak tárgyalása során is 
csak úgy, mint az erdőigazgatásról szólónak 
tárgyalása során a minister ur figyelmét el
kerülte az erdőtelepitő munkások ügyeinek ren
dezése, a következő határozati javaslatot ter
jesztem elő (olvassa): »Utasitsa a nemzetgyűlés 
a földmivelésügyi minister urat, hogy az alföldi' 
erdők telepítéséről és fásításáról szóló törvény 
végrehajtása során gandoskodjék az erdőtelepí
tést végző munkások (vákáncsosok) munkafelté
teleinek megoldásáról s gondoskodjék arról, hogy 
az erdőtelepitők egészséges lakásban s oly módon 
nyerjenek elhelyezést, hogy gyermekeiket tanít
hassák, szükség esetén orvosi segítségben legye
nek részesíthetők.« Mindaddig pedig, amig nem 
látom ezeket az intézkedéseket ebben a törvény- 
javaslatban biztosítva, nem látok gondoskodást 
arról, hogy ezeknek az erdőtelepitő munkások
nak munkafeltételeit becsületesen megoldja a 
nemzetgyűlés és a kormány, nem vagyok abban 
a helyzetben, hogy a javaslatot elfogadhassam.

Elnök: T. Nemzetgyűlés! A  Ház határo
zata értelmében a vitát megszakítom.

A  földmivelésügyi minister ur kíván beje
lentést tenni.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi
nister: T. Nemzetgyűlés! (Halljuk! Halljuk! 
a jobboldalon.) Van szerencsém a t. Nemzet
gyűlésnek beterjeszteni a gazdasági munkaviszo
nyokból felmerülő ügyekben a közigazgatási ha
tóság hatáskörébe tartozó eljárás szabályozásáról 
szóló törvényjavaslatot. (Helyeslés a jobboldalon.) 
Kérem a t. Nemzetgyűlést, méltóztassék a ja
vaslatot kinyomatni, szétosztatni és az osztályok 
mellőzésével a földmivelésügyi, közigazgatási és 
pénzügyi bizottságokhoz utasítani. Van szeren
csém továbbá a gazdasági munkabérek szabá- 
lypzásáról szóló törvényjavaslatot beterjeszteni. 
(Élénk helyeslés.)

Farkas István : Majd meglátjuk, hogy néz 
ki! (Zaj.)

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi
nister: Kérem a t. Nemzetgyűlést, méltóztassék 
a törvényjavaslatot kinyomatni, szétosztatni és 
az osztályok mellőzésével a földmivelésügyi, mun
kásügyi, közigazgatási és pénzügyi bizottsághoz 
utasítani.

Elnök : A  földmivelésügyi minister ur által 
beterjesztett javaslatok az osztályok mellőzésével 
a földmivelésügyi, munkásügyi, közigazgatási és 
pénzügyi bizottsághoz utasittatnak.

Most pedig, mielőtt az interpellációkra rá
térnénk, napirendi javaslatot kívánok tenni. Ja
vaslom, hogy a nemzetgyűlés legközelebbi ülését 
csütörtökön, folyó hó 8-án délelőtt 10 órakor

tartsa és annak napirendjére tűzze ki az alföldi 
erdők telepítéséről és a fásításokról szóló, továbbá 
az országos erdei alapról szóló, valamint az erdő- 
birtokhitelről szóló -törvényjavaslatokat, azután 
a Hágában kötött ópiumegyezmény becikkelye
zéséről szőlő törvényjavaslatot, végül a mentelmi 
bizottság jelentését rágalmazás vétsége miatt 
feljelentett Lingauer Albin képviselő ur men
telmi ügyében és a mentelmi bizottság jelenté
seit ugyancsak Lingauer Albin, Kiss Menyhért, 
Esztergályos János, Mátéffy Viktor és Ősik 
József képviselő urak egy-egy mentelmi ügyében. 
Kérdem a t. Nemzetgyűlést: méltóztatnak-e
ehhez a napirendi javaslatomhoz hozzájárulni ? 
(Igen!) Ha igen, ilyen értelemben mondom ki 
a határozatot.

A  Ház határozata értelmében áttérünk az 
interpellációkra. (Zaj és felkiáltások a Ház min
den oldalán: Szünetet kérünk!)

Ki az első interpelláló?
Forgács Miklós jegyző: Csik József!
Csík József: Mélyen t. Nemzetgyűlés! Ké

rem a t. Nemzetgyűlést, méltóztassék hozzájá
rulni ahhoz, hogy bizonyos kérdések tisztázása 
végett interpellációmat a legközelebbi interpel- 
láeiós napon mondhassam el. (Helyeslés.)

Elnök: Méltóztatnak a képviselő ur kéré
séhez hozzájárulni? (Igen.) A Ház tehát úgy 
határoz, hogy a képviselő ur interpellációját a 
legközelebbi ínterpellációs napon mondhassa el. 
(Zaj és felkiáltások: Szünetet kérünk!)

Az ülést 5 percre felfüggesztem.

(Szünet után.)

Elnök: Az ülést újból megnyitom. Szólásra 
következik ?

Petrovits György jegyző : Reisinger Ferenc !
Elnök : A  képviselő ur nincs jelen, igy az 

interpelláció töröltetik. Szólásra következik? 
Petrovits György jegyző: Nagy Ernő!
Elnök : Nagy Ernő képviselő, ur nincs je

len, az interpelláció tehát töröltetik.
Szólásra következik ?
Petrovits György jegyző: Éhn Kálmán!
Éhn Kálm án: T. Nemzetgyűlés! A  nemzet- 

gyűlés folyó évi január hó 10-iki ülésén Eszter
gályos János t. képviselőtársam a zalaegerszegi 
interuálótábor ügyeivel foglalkozva oly rettene
tes, rémregénybe illő dolgokat mondott el itt, 
amelyek a t. szociáldemokrata párt kivételével 
mindnyájunk előtt hihetetlennek tűntek fel, és 
ennek nyomban kifejezést is adtunk.

Miután t. képviselőtársam főleg az inter
nálótábor egészségügyi viszonyaival foglalkozott, 
nyomban elhatároztam, hogy személyesen fogok 
meggyőződni a vádak igaz vagy igaztalan voltá
ról ; ehhez a mélyen t. belügyminister ur is 
hozzájárult, sőt ahhoz is, hogy a leutazásban 
pártkülönbség nélkül minden képviselőtársunk 
sőt a szociáldemokrata pártból egynéhányan 
okvetlenül részt vehessenek. Leghelyesebb lett
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tolna, ha mindjárt másnap, január 11-én, min
den előzetes bejelentés nélkül leutazunk, de mert 
kevesen voltunk az akkori esti ülésen, vállalkozó 
nem akadt és ha egyedül utaztam volna, bármit 
találok is, az nem bírt volna a kellő bizonyító 
erővel. A  közbejött háromnapos szünet, a szük
séges előkészületek megtétele és hogy minden 
képviselőtársunk tudjon az odautazásról s abban 
bárki részt vehessen, abban állapodtunk meg, 
hogy január 18-án fogunk leutazni. A  jelent
kezett 27 képviselő közül 19-en tényleg el is 
utaztunk, köztünk Kószó államtitkár, Nádossy 
országos főkapitány, Bodó Elek rendőrfogalmazó 
és gondolom 9 hirlapiró.

Sajnos azonban a közbejött rettenetes hó
vihar és egyéb úti akadályok miatt Czelldömölk 
állomásról vissza kellett térnünk a fővárosba, 
észszerütlennek tartván azt, hogy dacoljunk a 
természettel és kitegyük magunkat egy bizony
talan utazás esetleges következményeinek, amint
hogy a két fiatal erő: Drozdy és Szeder t. kép
viselőtársaim a legnagyobb igyekezettel tényleg 
eljutottak Szombathelyig, ellenben Szombathely
ről nekik is vissza kellett jönniök. Folyó évi 
január 20-án 35 órai utazás után visszaérkezve 
a fővárosba, azzal váltunk el, hogy mihelyt a 
körülmények és az időjárás megengedik, ezt az 
utat újból megismételjük. Ez tényleg meg is 
történt és a f. hó 22-ére kitűzött utazásban a 
37 jelentkezett képviselőtársunk közül 23-an le 
is mentünk; velünk jött Nádossy országos fő
kapitány, Baksa rendőrfőtanácsos, Bodó rendőr
fogalmazó, 9 hirlapiró, köztük egy külföldi tu
dósító is. Sajnálattal kell megállapítanom azt, 
hogy a fogolytábor megszemlélése nem tisztán 
az eredeti célt szolgálta, vagyis azoknak a vá
daknak a megvizsgálását, amelyeket Esztergá
lyos t. képviselőtársam előadott és macának az 
egész tábornak . a megszemlélését, hanem alig 
hogy odaértünk, mindjárt személyeskedéssel kez
dődött a dolog, gyanúsításokkal folytatódott. . .

Dénes István: Akár csak itt a Házban!
Éhn Kálm án : . . . és egypár tülekedő erő

szakos internáltnak a kihallgatásával végződött, 
mert hiszen a jobbak, a szerényebbek hátra
szorultak és szóhoz sem jutottak.

Esztergályos János: Mert nem mentek előre! 
A  sikereket küldték előre!

Éhn Kálmán : Ti prötezsáltátok a kihall- 
gatandókat! (Élénk derültség a jobboldalon.)

Pikler E m il: Szóval valóságos paradicsomra 
tettünk ott szert! (Egy hang a szélsöbaloldalon : 
Tündérlak Magyarhonban!)

Ehn Kálm án : Minden politikumtól eltekintve 
méltóztassanak megengedni, hogy mint orvos, 
elsősorban egészségügyi szempontból foglalkoz
zam az ott tapasztaltakkal, hogy végre-valahára 
tisztán lásson mindenki ebben az ominózus ügy
ben, és ne lehessen ezt csupán politikából 
továbbra is úgy feltüntetni, mint az ország 
szégyenfoltját.

29?

Szeder Ferenc: Nem is az! (Zaj a szélső- 
baloldalon.)

Esztergályos János: Dísze az országnak!
Éhn Kálm án : Ezeknek előrebocsátása után 

pontról pontra fogom tárgyalni az Esztergályos 
képviselőtársam által felhozott vádakat. Méltőz- 
tassék megengedni, hogy gyakrabban igénybe 
vehessem jegyzeteimet, mert tartom ezt annyira 
komoly dolognak, hogy még véletlenül sem aka
rok adataimban tévedni. (Helyeslés.) A  zala
egerszegi internálótábor Zalaegerszeg városától 
kb. 3 kilométernyire fekszik, egészséges domb
vidéken. (Zaj a bál- és a szélsöbaloldalon.)

Pikler Em il: Szanatórium!
Dénes István : Jó levegő és kutyahus!
Éhn Kálm án : Azt hiszem, sokkal jobb, ha 

igy informálódtam, mintha valami maláriás vi
déket emlegetnék.

Dénes István : Kár, hogy nem tették oda!
Éhn Kálm án : Az internálótábor eredetileg 

a háború kezdetén fogolytábornak épült, és 1920 
junius 1-én alakult át internálótáborrá, amikor 
az internáltakat Hajmáskérről ide helyezték át. 
Nagyon természetes, hogy ez a fogolytábor is, 
mint minden más a háború idején hevenyészve 
épült fogolytábor, kaszárnya vagy kórház, nem 
masszív kőépület, kőfalakkal,...

Szomjas Gusztáv: Parlamenti pince! (Zaj 
és felkiáltások a szélsöbaloldalon: Devecser!
Szekszárdi Orgovány! Szolnok! Siófok!)

Mayer János: Gtajdesz!
Elnök: Csendet kérek!
Éhn Kálmán: ...d e  falai nem ujjnyi széle

sek, amint azt Esztergályos János t. képviselő- 
társam említette, hogy egy ujjnyi vastag deszka
falai vannak, hanem 4 centiméter vastag desz
kákból épült, még pedig kettős deszkafalakkal. 
A  25 centiméter széles falazat közt levegő van. 
A  deszkafalak belül vakolva és meszelve van
nak, kívülről pedig kátránypapirral vannak be
vonva és ugyancsak meszelve vannak.

Hébelt Ede : Bég lemosta azt' már az eső!
Éhn Kálm án : Igaz, hogj az idők folyamán 

a külső kátránypapirost a szél megszaggatta, 
itt-ott lerongyolta, (Zaj a szélsöbaloldalon.) de 
annak ellenére a barakkok jól füthetők, (Fel
kiáltások a szélsöbaloldalon: Füthetők!) és jól 
is vannak fütve, ennek hiánya miatt senki sem 
panaszkodott. A  falak kifogástalan tiszták, féreg
mentesek.

Esztergályos János : Csak a nyakukon járkál 
a tetü!

Éhn Kálm án : Nem tetszett megnyugtatni
egyet sem!

Esztergályos János: De igen, a fegyelmiben!
Szomja* Gus tá v : Importálták a tetüt! (Zaj.)
Elnök: Képviselő urak, igy nem lehetséges 

a nyugodt tárgyalás; kérem, méltóztassanak a 
közbeszólásoktól tartózkodni.

Éhn Kálm án : Jóllehet épen hóolvadás
idején voltunk ott, a szobákban sehol becsurgás, 
vagy nedvesség nem volt.
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Esztergályos János: Angyalok jártak a 
nyakuk körül!

Rakovszky Iván belügyminister: Angyalokat 
igazán nem kívánhatnak.

Éhn K álm án : Méltóztassék majd utánam 
megcáfolni, azt amit mondok.

Elnök : Úgy van, a képviselő urnák igaza 
van; a képviselő uraknak joguk van azután fel
szólalni. Méltóztassanak tehát a szónokot csend
ben meghallgatni.

Éhn Kálm án : Az is haj, ha jót mondok 
róla ? Csak rosszat szabad a zalaegerszegi tábor
ról mondani ?

Propper Sándor: Arról jót néni is lehet 
mondani!

Klárik Ferenc: Feloszlatni, erről van szó!
Éhn Kálm án : Az ajtók, ablakok jól csuknak, 

hidegről tehát szó sem lehet, annál kevésbbé, 
mert minden egyes teremben egy óriási vaskályha 
van, és minden barakk egy métermázsa szenet 
kap naponként.

Vanczák János: Aki elhiszi, az üdvözül!
(Zaj.)

Rakovszky Iván belügyminister: Aki le
tagadja, az demagóg!

Barthos Andor: Ezek a komoly vádak!
Éhn Kálmán : Megmértem néhány teremben 

a temperaturát, 17— 19. Celsius fok volt. Meg
kérdeztem az internáltakat is, és egy sem 
panaszkodott, hogy fázik, az a mese tehát, 
amelyet Esztergályos t. képviselőtársam el
mondott, hogy az emberek ott megfagynak, 
már csak ezért sem lehet igaz.

Klárik Ferenc: Igen melegük van nekik! 
(Egy hang a jobboldalon: Az meglehet!)

Elnök : Csendet hérek! Klárik képviselő ur.
Éhn K álm án : Időnkint megesett, hogy a 

szénszállítmány késedelme miatt a szén elmaradt 
és takarékoskodni kellett, de a szénhiány 
miatt sokszor az iskolákat sem lehetett fűteni 
és sok szegény ember didereg fűtőanyag hiányá
ban, úgy hogy ez a kis baleset ott is meg
történhetett.

Esztergályos János: De ha nincs szén, akkor 
viszont bezárták az iskolákat!

Hébelt Ede : Hogy beszélhet egy orvos ilyet!
Szeder Ferenc: Azért, mert szabadkőmű

ves volt! (Zaj.)
Elnök : Hébelt képviselő urat kérem, szí

veskedjék csendben maradni!
Éhn Kálm án : A fogolytábor területe cirka 

150 katasztrális hold, legnagyobb részben Zala
egerszeg város tulajdona, s jelenleg három 
részre van felosztva.

Vanczák János: Be kell vetni búzával!
Barthos Andor: Tessék rendreutasitani!

(Mozgás. Felkiáltások a baloldalon: Hány el
nök van!)

Éhn K álm án : A  tábor első része áll 10 
épületből és mellékhelyiségekből, a második része 
35 épületből és mellékhelyiségekből, a har

madik része pedig 12 épületből és mellék
helyiségekből.

Esztergályos János: És az egyes!
Elnök: Csendet kérek! (Egy hang a jobb

oldalon : Mellékhelyiség !)
Esztergályos János : Szép kis mellékhelyiség!
Éhn Kálm án : Az az internálótáborhoz tar

tozik ! A  lakóházak mindegyike egy tipusu, egy 
széles középfolyosóból és a folyosóból nyíló 3— 3 
kisebb szobából áll, amlyben egy-két internált, 
vagy egy internált' család lakik, továbbá két 
egymásba nyíló nagy teremből és egy összekötő 
zárt folyosó vezet az illemhelyekhez és mosdókhoz. 
Mindenütt vizvezeték,villany világítás van. Egyiket 
a víztorony, a másikat az elektromos központ 
látja el. Az egész épületen az elöregedés jelei 
mutatkoznak. Egy kisebb, képviselőkből alakult 
csoport meglátogatta a menekültek táborát is, 
és az a véleményük róla, hogy ott a lakóházak 
sokkal rosszabbak, mint az internálótáborban, 
ott valóban nyomortanya van, holott jóravaló, 
becsületes munkásbemberek tartózkodnak benne.

Esztergályos János: Ez is szégyene az or
szágnak !

Szabóky Jenő: K i kell cserélni! A  kommu
nistákat kell odatenni!

Vanczák János: Ez nem mentség!
Szabóky Jenő: De igazság!
Éhn Kálm án : Az internálótáborban ott

létünk alkalmával 794 lélek volt elhelyezve 
19 barakkban. A  barakkokban sehol zsúfoltság 
nincs, a berendezés olyan, mint volt a régi fogoly
táborban. A  falak mentén a hatalmas nagy 
teremben ágyak, a terem közepén fehérre meszelt 
takaréktüzhely, a tűzhely mellett egy óriási 
Meidinger-kályha. Egyik-másik ágy jobban van 
felszerelve. A  legtöbb ágyon szalmazsák van fej
párnával és pokróccal, lepedő nincs, de a szalma 
tiszta és száraz.

Peidl Gyula: És friss!
Éhn Kálm án : Megjegyzem, hogy a csendőr- 

legénységnek sincs lepedője, és fekvőhelyük épen 
olyan mint az internáltaké. A  táborban van 
633 férfi, 131 nő, 30 17 éven aluli gyermek és 
15 családfő, akinek a családja is ott van. Le
szek bátor vallás szerint is megmondani, hogy 
eszerint hogyan oszlanak meg az internáltak.

Saly Endre: Nem érdekel! (Halljuk! a 
jobboldalon.)

Pikler E m il: Teljesen mellékes!
Szabóky Jenő: Ne szégyeljék a vallásukat!
Elnök : Csendet kérek!
Esztergályos János: Hány fajmagyar van ott?
Éhn Kálm án : Kómái katholikus van 370, 

—  47%, református 70, — 9°/o, ágostai evan
gélikus 22, — 3®/o, görög katholikus 32, — 5°/o, 
görögkeleti 60, — 8°/o, izraelita 205, — 25°/o,... 
(Zaj a jobboldalon.)

Reischl Richárd : Hol van a numerus clau-
sus? (Derültség)

Szeder Ferenc : A nyomorúságon röhögnek
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Elnök : Csendet kérek! Szeder Ferenc képvi
selő urat imparlamentáris kifejezéséért rendre- 
utasitom.

Éhn Kálmán : . . .  mohamedán 13 '2% ; uni
tárius H 'l°/o, (Zaj.) felekezet nélküli 1. Fog
lalkozás szerint tanult iparos van közöttük 370 
(47% ), kereskedő vagy segéd 64 (8% ), földbir
tokos vagy földmives 46 (6% ), egyéb 194 (25%), 
napszámos vagy gyári munkás 81 (10% ), csa
ládtag 34 (4% ), foglalkozás nélküli 5.

Vanczák János: Gróf nincs köztük egy se ?
Éhn K álm án : De egy van.
Esztergályos János: A  demokrácia teljes!
Éhn Kálmán: Azt hiszem, nem lesz érdek

telen felolvasni azt is, hogy az internálásoknak 
mi az oka. (Halljuk! Halljuk!) Államrendé
szeti internált van 216 (16%J, . . .

Pikler E m il: Mi az az államrendészeti in
ternált ?

Rakovszky Iván belügyminister: Ez az, amit 
nem tudnak. Meg kell magyarázni!

Éhn Kálm án : ... hazatérő 35 (4 % ) .. (Zaj.)
Elnök: Csendet kérek, képviselő urak!
Éhn Kálm án : . .  . vagyis a kettő együttvéve 

20 százalék.
Peidl Gyula: Bombavető hány van ?
Éhn Kálmán: Azok majd ezután mennek 

oda! Kémgyanus van 13 (2% ), kiutasított 135 
(17%), 1914 óta bevándorolt zsidó 52 (7% ), 
rovottmultu 426 (53%), árdrágító 7 (1% ).

Esztergályos János: Mi az, hogy rovott
multu ?

Éhn Kálmán : Mint méltóztatott látni, 5—6 
évi fegyház több részletben.

Peidl Gyula: Egyetlen bombaküldő sincs 
közöttük!

Vanczák János: Azért fizetünk 50 millió 
koronát évenkint, hogy pár csirkefogót őrizzenek.

Szabóky Jenő: Igaza van! Áz internáló
tábor csirkefogók tábora! Ez őszinte, szó volt!

Esztergályos János: Ha minden csirkefogót 
oda vinnének, kicsi volna az a tábor!

Szabóky Jenő: Igaza van! (Egy hang bal- 
felöl: K i kell bővíteni! Felkiáltások jobb felöl: 
Megszavazzuk !)

Elnök: Kérem a képviselő urakat, méltóz- 
tassanak csendben maradni. Az interpellációnak 
igazán még csak az elején vagyunk. Ha ilyen 
marad a hangulat, a végén már egyetlen kép
viselő se tudja elmondani interpellációját. Mél- 
tóztassanak megengedni és lehetővé tenni, hogy 
a szónok mondja el most a maga interpellációját.

Éhn Kálm án : Azt mondta Esztergályos 
képviselő ur, hogy félig megfagyott, mezítelen 
emberek nagy tömege járkál a táborban ing és 
alsóruha nélkül, csak egy rongyos nadrágban, 
amelynek csak két rongyos szára van, de nincs 
se eleje se hátulja, s egy darab spárgával van a 
derekukhoz kötve, és azzal a piszkos pokróccal, 
amelyet adnak nekik, takaródznak és járnak 
az emberek össze-vissza és kérve-könyörögve 
koldulnak egy darab kenyérért.

ÉRTESÍTŐ.

2Ü9

Esztergályos János: Ez így volt 1922 de
cember 20-án!

Éhn Kálm án : Ezzel szemben a valóság 
az, . . .

Peyer Károly: Azóta elmentek Potemkin- 
falut nézni!

Éhn Kálmán : Huszonnégy ember is volt 
ott .. .

Peyer Károly: A  Potemkin-faluban!
Karafiáth Jenő: Csak nyugalom, hidegvér! 

Minek fáj a maga feje ezekért!
Éhn K álm án : Én láttam . .  .
Farkas István : Látta, hogyan verték meg 

őket?
Esztergályos János: Két hónap előtt még 

rongyosak voltak.
Elnök : Lesz módja a képviselő urnák min

dent előadni, méltóztassék most csendben ma
radni !

Éhn Kálm án : Ezzel szemben a valóság az 
— nem csupán a magam nevében beszélek, 
hanem azoknak nevében, akik ott voltunk — , 
hogy minden internáltnak van egy inge és 
alsónadrágja . . .

Peidl Gyula: Mikor kapták ?
Éhn Kálm án : . . . minden internáltnak van 

egy jó kabátja és nadrágja, cipője és mindenkinek 
van egy pokróca.

Peyer Káro ly : Ez úgy van, mint az inspi- 
cierungnál, hogy azután abführolni kell az uj 
ruhát!

Éhn Kálmán: Akik pedig dolgoztak és dol
goznak, még egy téli svettert is kaptak.

Peyer Káro ly : De cipőt nem!
Éhn Kálm án : Egyetlen egy ember van a 

táborban, önök az iránt nem is érdeklődtek, 
valami Schwarzwald Lajos nevű . . .

Szabóky Jenő: Hogy hívják?
Éhn Kálmán: Schwarzwald Lajos! . . .
Szabóky Jenő: Ezt a nevet már hallottam!
Éhn Kálm án : ... ennek az egynek nincs 

mása, mint egy inge és egy nadrágja, de azért 
nincs, mert nem akarja elfogadni még ma sem.

Esztergályos János: Meztelenül akar járni.
Szabóky Jenő: Ezt be kell rámáztatni!
Hedry Lőrinc : Kirakatba megy!
Éhn Kálm án : Azt maga a tábor parancs

noksága is beismeri, hogy a ruhaellátás bizonyos 
nehézségekkel járt, és jár ma is, és igy történ
hetett meg az, hogy tényleg, amikor ott voltunk 
23-án, akadtak olyanok, akik azt mondták: csak 
tegnapelőtt kaptuk a ruhát! De a ruha át
cserélés és kicserélés folyamatban van, nem 
egyszerre szolgáltatják ki ezeket, sőt még ezután 
is lesznek, akik majd csak később fognak ruhát 
kapni.

Esztergályos János: De ott vannak már 3 
év óta!

Szabóky Jenő: Maga is váltott már 3 év 
óta ruhát!

Elnök: Kérem a képviselő urakat, méltóz- 
tassanak csendben maradni. Esztergályos kép-
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viselő urat is kérem, méltóztassék csendben 
maradni! Szeder képviselő ur bejegyzett inter
pellációt, az uraknak tehát lesz alkalmuk más 
oldalról is megvilágítani a kérdést. Méltóztas- 
sanak most az interpellációt nyugodtan és türe
lemmel meghallgatni!

Esztergályos János: Nehéz! (Felkiáltások a 
jobboldalon: Hát még nekünk!)

Éhn Kálmán: Nem könnyelműségek, amiket 
én mondok. Egyetlen egy nőt találtunk a 2-es 
számú barakban, Kókai Gizella nevű urbölgyet, 
(Mozgás.) akinek nem volt cipője, de rábizo
nyították internált társai, hogy két héttel ezelőtt 
eladta a cipőjét s most szandálban jár.

Esztergályos János: Mert éhes volt!
Szabóky Jenő: Már kezdik a viccelődést!
Peyer Károly : Csak tessék vicceket csinálni.
Karafiáth Jenő: Miért izgulnak oly nagyon ?
Éhn Kálm án : Ami pedig az étkezést illeti, 

legyen szabad felolvasnom a heti étlapot (Hall
ju k  ! Halljuk !) azzal a megjegyzéssel, hogy akik 
dolgoznak, azok külön kenyéradagot és kórházi 
kosztot kapnak, mert két kategória van: dol
gozni nem akarók és dolgozók. A  dolgozók kór
házi kosztot és külön kenyéradagot kapnak. 
(Egy hang a szélsőbalon: Hiteles az étlap?)

Hedry Lőrinc : Elég baj, hogy nincs munka
kényszer !

Peyer Károly: Perverzitás kéjelegni a má
sok nyomorúságán. (Zaj.)

Éhn Kálmán: Az étlapot ott Írtam ki, ez 
hiteles. Miért nem tetszett velem lenni, amikor 
az adatokat összeszedtem! Ne méltőztassanak 
izgatottak lenni, én a hibákat is fel fogom so
rolni, de megtartom a sorrendet. Eddig végez
tem a lakással és a ruházattal, most jön a 
koszt. Ez volt a legnagyobb vádjuk önöknek.

Az általános adagolás a következő: Vasár
nap reggeli: rántottleves (fél liter), délben hús
leves 5 deka darával, 140 gramm hússal, este 
borsófőzelék 14 dekagramm. Hétfő: reggel 
feketekávé, délben bableves 5 dkgr. babbal és 
burgonyafőzelék, este burgonyaleves. (Halljuk! 
Halljuk! a jobb- és a baloldalon.)

Dénes István : Halljuk a menüt! (Félkiál
tások a szélsőbalon: Habos torta!)

Éhn Kálmán: Kedden reggel rántott leves, 
délben burgonyaleves és babfőzelék, este borsó
leves. (Zaj a szélsőbaloldálon.)

Szabóky Jenő: Talán libamájat adjanak?
Éhn Kálmán: Szerdán reggel kávé, délben 

burgonyaleves, este bableves; csütörtökön reggel 
rántottleves, délben burgonyaleves és babfőze
lék, este burgohyaleves; pénteken reggel kávé . . .

Peyer Káro ly : K i hiszi ezt el, hazugság 
ez! Kabaré! K i hiszi el! (Nagy zaj jobbfelöl)

Hedry Lőrinc : Minden tisztességes ember 
elhiszi.

Rakovszky Iván belügyminister: Becsületes 
ember elhiszi ezt, csak a népbolonditók nem 
hiszik el!

Farkas István : A  belügyministeriumbóí 
semmit sem lehet elhinni. (Zaj.)

Peyer K áro ly : Kabarét mégsem lehet csi
nálni ebből a dologból! (Felkiáltások jobbfelöl: 
Maguk csinálják!)

Erdélyi A ladár: Hát ki mondta a »habos 
tortát« ?  Ez száraz adatfelsorolás!

Vanczák János: Feloszlatni! (Nagy zaj.)
Elnök : A  képviselő urakat újból figyelmez

tetem arra, hogy az interpellálás épen a képvi
selő uraknak ad jogot a kormány ellenőrzésére, 
a képviselő urak mégis teljesen lehetetlenné te
szik, hogy az interpelláló képviselő ur ezzel az 
alkotmányos jogával éljen. Kérem tehát’ a kép
viselő urakat, hogy a házszabályok értelmében 
szíveskedjenek az interpellációt nyugodtan meg
hallgatni.

Hébelt Ede: Ez nem interpelláció, ez vé
dőbeszéd. (Egy hang a szélsőbal oldalon: Az 
ország szégyenét nem lehet igy védeni!)

Barthos Andor: Meg kell szigorítani a 
házszabályokat !

Esztergályos János: Kár az időért! Tessék 
feloszlatni! A  nép éhezik és 48 milliót fizetnek 
ki ezért!

Hedry Lőrinc: Kimehet, nem muszáj itt 
ülnie ! (Zaj a szélsőbaloldálon. Felkiáltások jóbb- 
felől: Elég volt a lármából!)

Karafiáth Jenő: Nyissuk ki a börtönöket is, 
ugy-e ? (Egy hang jobbfélől: Ok kinyitották ! Fel
kiáltások a szélsőbaloldalon : Ez védelem t)

Karafiáth Jenő: Csak hidegvér!
Erdélyi A ladár: Ez nem védelem, hanem az 

igazsá g ! (Halljuk ! Halljuk!)
Dénes István : Halljuk a menüt!
Farkas István: Pap ikás csirke mikor volt ?
Éhn Kálm án : Bocsánatot kérek, ha Eszter

gályos képviselő urnák joga volt itt a múltkor 
olyan rémségeket előadni, akkor nekem is jogom 
van azokat a vádakat kellően megvilágítani! 
(Úgy van! a jobboldalon.) Az étrend igy követ
kezik : Szombaton reggel rántott leves, délben 
burgonyaleves és babfőzelék, este borsóleves.

Vanczák János: Hol marad a kutyahus ?
Elnök : Vanczák képviselő urat kérem, tessék 

csendben lenni! (Zaj a szélsőbaloldalon.)
Erdélyi A ladár: Félesztendeig mindig ezt 

hajtogatták ! Most miért nem hallgatják meg ?
Dénes István : Hiányos a menü, a kutyahus 

nincs benne !
Elnök : Dénes képviselő urat kérem, ne mél

tóztassék közbeszólni!
Forgács Miklós : A kutyahus Kozárban van !
Éhn Kálm án : Ottlétünkkor 77 adag hús volt 

kimérve. A kórházban 7 nő és 22 férfi, összesen 
29-en voltak, 48 adagot a dolgozók kaptak. Miután 
pedig egyik internált sem végez megerőltető testi 
munkát, nyilvánvaló, hogy közepes munkájuk 
közben és betegségük idején nem éheznek, meg
kapván a szükséges tápmennyiséget. (Zaj a szélső- 
baloldalon.) Ezek nem is panaszkodtak, t. szociál
demokrata pá rt !
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Klárik Ferenc: De igen!
Elnök : Klárik képviselő urat kérem, ne tessék 

közbeszólni!
Szabóky Jenő : Nem kellene megtűrni a dolog- 

talanokat, dolgoztatni kell-őket ! Tessék dolgoz
tatni !

Dénes István : A dologtalanokat be kell zárni, 
felülről lefelé, a magas emberektől kezdve, nemcsak 
a kiesiket !

Szabóky Jenő: Helyes, akkoi ülj ide és 
egyetértünk ! (Zaj.)

Klárik Ferenc : Tessék csak önök közül huszon
hetet odatenni . . .

Elnök : Csendet kérek, képviselő urak ! Ismé
telten kérem Klárik képviselő urat, szíveskedjék 
csendben lenni !

Éhn Kálmán : Ezek a dolgozni nem akarók 
tényleg nem kapják meg azt a tápanyagot, amire 
a szervezetüknek szüksége van. (Zaj a szélsőbal
oldalon.) Hiszen ezt mondom! Ezek tényleg nem 
kapják meg.

Farkas István : Éhhalál van Zalaegerszegen ! 
(Ellenrmmdások jobbfelöl.)

Éhn Kálmán : Mert a szervezet tápszükségle
tét kalóriákkal mérjük. (Felkiáltások a szélsőbal
oldalon : Ismerjük azt a kalóriát!)

Karafiáth Jenő : Ez orvosi tudomány !
Pikler E m il: Kényszermunkát én sem végez

nék, pedig egész nap dolgozom.
Elnök : Kérem a képviselő urakat, méltóztas- 

sanak csendben maradni! Az interpelláló kép
viselő ur még jóformán egyetlenegy mondatot nem 
tudott befejezni. (Zaj a szélsőbaloldalon.) Csendet 
kérek! Klárik képviselő ur, tessék csendben ma
radni !

Klárik Eerenc : Nem erről van szó.
Elnök : Klárik képviselő urat rendreutasitom, 

tessék csendben maradni, a képviselő urnák most 
nincs joga szólani!

Barthos Andor: Az elnököt sem hallgatják 
meg!

Forgács Miklós : Ha majd önök interpellálnak, 
mi is igy lármázunk ?

Éhn Kálmán : Erős testi munkát végző egyén
nek 24 órára szükséges kalóriamennyisége: 3199 
kalória, a gyenge, közepes munkát végző egyén
nek : 2945 és a nem dolgozónak, a pihenő egyén
nek : 2432 a nápi kalóriaszükséglete.

Szomjas Gusztáv : És mennyi az ellátás ?
Éhn Kálmán : Hát, itt tényleg megvan az a 

hiba, hogy a dolgozni nem akaróknál több-keve
sebb mínusz van abban az étrendben, amely kaló
riákra ki van számítva.

Peidl Gyula : Halljuk a differenciákat!
Éhn Kálmán : Kérem, leszek bátor a differen

ciákat is elmondani! Ezek nem hasból vett dolgok, 
hanem tények. Hiszen azt akarjuk, hogy a hibák 
korrigáltassanak !

Pikler E m il: Fel kell oszlatni! (Zaj és felkiáltá
sok jobbfélől: Kinyitni a börtönöket ? !)

Karafiáth Jenő: Újabb 18 októbert csinálni! 
Újra palotaforradalmat!

Pinler E m il: Önök is csinálták azt az októbert! 
Hányán vannak önök között!

Karafiáth Jenő : Például kicsoda ?
Hébelt Ede : Ilyet nem csinált október ! (De

rültség és felkiáltások jobbfélől: Nem, nem !)
Elnök : Hébelt képviselő urat kérem, marad

jon csendben.
Karafiáth Jenő : És az országház pincéje mi 

volt ?
Dénes István : Az május v o lt ! (Mozgás. Egy 

hang a szélsöbaloldalon : Mindig abból élnek!)
Éhn Kálmán : Kérem, kedvezőeket mondok, 

méltóztassanak meghallgatni! (Derültség jobb- 
felől.)

Peyer Károly : Tessék nevetni!
Éhn Kálmán : Ez a kalóriahiány a vasárnapi 

menünél 213 kalória, a hétfői menünél 581 kalória, 
ez már elég számottevő, — a keddi napnál 382 a 
kalóriahiány, a szerdai napnál 191, a csütörtökinél 
172, a péntekinél 791 és a szombatinál 382 a kalória
hiány.

Hébelt Ede : Három éven keresztül mennyit 
tett ki ez a kalória ?

Farkas István : A kalóriát is internálták !
Éhn Kálm án : Ez tényleg hiány és ezen a leg

könnyebben úgy lehetne segíteni, ha a kenyéradag 
lenne a megfelelő mennyiségre felemelve és azokon 
a napokon, amikor feketekávét kapnak, kapnának 
rántottlevest, mert a kettő között a kalória-külön
bözet 199. Ahol tehát feketekávét kapnak, ott van 
ez a nagy mínusz, ennélfogva ezt már igy is pótolni 
lehet.

Peyer Károly ; Szóval, csak az a hiba, hogy 
feketekávét kapnak leves helyett.

Éhn Kálmán ; Amikor pedig én ezt felhozom, 
mélyen t. szociáldemokrata párt, ezzel csak azt 
bizonyítom, hogy nem vagyok azon az állásponton, 
amelyet annak idején sokszor hallottunk hangoz
tatni, hogy aki nem dolgozik, az ne is egyék. Igenis 
azt, amennyire szüksége van naponta annak a 
szervezetnek, kapja meg az illető, ha dolgozik, ha 
nem, noha ehhez is sok szó férne most, mert nem 
hiszem, hogy az egész országban a mostani viszo
nyok között minden embernél megvolna az a 
kalóriamennyiség, mint amennyi békeidőben volt. 
(Igaz ! ügy van! jobbfélől.)

(Az elnöki széket Huszár Károly foglalja el.)

Pikler E m il: Elég szégyen! Ki az oka annak, 
hogy igy van ?

Karafiáth Jenő: Talán a kormány ? (Zaj. 
Halljuk ! Halljuk !)

Pikler E m il: A politikájuk !
Elnök (csenget) : Csendet kérek !
Éhn Kálm án : Beismerem, hogy az általam 

felolvasott étlap nem valami fényes, de tömeg
étkezésre máskor sem szoktak mást használni. Be
ismerem azt is, sőt egészen pozitive állíthatom, 
hogy sok becsületes munkáscsaládnak, amely dol
gozik, olyan élelmezése nap-nap után, mint amilyen 
ez az élelmezés.
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Dénes István : Mit szól ehhez a magyar kor
mány ? Igaza van ! (Zaj.)

Elnök : Kérem Dénes képviselő urat, szíves
kedjék csendben maradni !

Éhn Kálmán : Épen azért, az Esztergályos 
János t. képviselő ur interpellációjában felhozott 
ezek a vádak szerintem nem mások, mint egyszerű 
hangulatkeltés. (Úgy van ! a jobboldalon. Mozgás 
és zaj a szélsőbaloldalon.)

Ami a borsóban és a babban talált idegen 
anyagokat illeti, (Halljuk! Halljuk!) azokért az 
internáltakat kell felelőssé tenni, akik a babot válo
gatják, ( Felkiáltások jobbfelől: Természetes ! Zaj a 
szélsőbaloldalon.) mert kezdve a szakácstól, a ki
szolgálóktól és egyéb emberektől, ezek mind inter
náltak. Én úgy tudom, hogy minden jóravaló csa
ládnál, ha bab- vagy borsófőzeléket, vagy borsó
levest főznek, a babot és a borsót előbb ki szokták 
válogatni. (Folytonos zaj.)

Elnök (csenget) : Csendet kérek !
Éhn Kálm án : De hogy ab"ban annyi üveg

cserép meg kavics lenne, mint ahogy állíttatott, az 
egyáltalában nem áll.

Karafiáth Jenő: Azért is a belügyminister a 
felelős, hogy nem válogatja ki a babot ? (Zaj a 
szélsőbaloldalon. Esztergályos János közbeszól.)

Elnök: Kérem Esztergályos képviselő urat, 
méltóztassék csendben maradni.

Karafiáth Jenő : Mondjon le a kormány ! (Zaj.)
Éhn Kálmán : Nehogy ebben a tekintetben is 

tévedés legyen, a Magyar Lajos László által nekem 
átadott ilyen corpus delicti-k górcsövileg meg
vizsgáltattak s kiderült, hogy azokban sem bab, sem 
borsófőzeléknek nyoma sincs. Ez a Magyar László 
Lajos nem gondolta meg, mikor az ő kis paklijába 
malterdaiabokat is tett, hogy ha azt a vakolat- 
darabot én a babban vagy a borsóban órák hosszat 
főzöm, akkor az feloldódik és eltűnik. (Zaj.) Erről 
a Magyar Lajos Lászlóról különben, aki fegyelmi
ben van . . .

Karafiáth Jenő: Nem rokon ?
Éhn Kálmán : . . .  és aki ott szívbajról, Ve- 

rebély professzor által megállapított szivbillentyü- 
hibáról panaszkodott és méltatlankodott amiatt, 
hogy ott van még súlyos szívbajával, megvizsgálta- 
tása után kitűnt, hogy a szivének abszolúte semmi 
baja nincs.

Peyer Káro ly : Mit szól ehhez Verebélyi ?
Éhn Kálmán : Csak ráfogta Verebélyire, mert 

az ilyent nem mondhatott. (Zaj. Halljuk! Hall
juk !) S ha Esztergályos János igen t. képviselő 
ur vette volna magának azt a fáradságot, mint én, 
hogy az anyagraktárba bemenve, az ott levő borsó- 
és babkészletet megnézi, amint ott zsákokban van, 
akkor észrevette volna azt is, hogy abban a babban 
és borsóban, amit nagyban zsák- és vagontétel- 
számra vesznek, vannak bizony apró holmik. Az 
általa letett stanicliban levő borsó azonban már a 
megfőzés előtt kiválogatott borsó volt.

Esztergályos János t. képviselőtársam azt is 
mondta beszédében, hogy a kórházban, ahol pedig 
az emberi érzésnek a legjobban meg kell mozdulnia

és ahol abszolút tisztaságnak és rendnek kellene 
lennie, . . . (Zaj.)

Elnök (csenget): Csendet kérek! Lehetetlen 
tárgyalni, ha minden oldalon diskurzust folytatnak.

Éhn Kálmán : . . . rongyokban rothadtak az 
emberek december 21-én. Azt mondotta továbbá 
t. képviselőtársam, hogy lepedőről az embereknek 
halvány fogalmuk sincs, hogy mosásról, párnáról 
vagy ilyesmikről nem tudnak ; az egész telep összes 
barakkjai közül a kórház az, amely a legpiszkosabb, 
legundoritóbb, legszennyesebb ; a súlyos tüdő
betegek között dühöngő őrültek vannak, akiknek 
meztelen teste szíjakkal van odakötve a vaságyhoz 
s az elhaszná lt kötéseket hideg vízben, szappan nél
kül kimosva újból használják.

Esztergályos János: Ez volt december 20-án. 
Ezt állítom és bizonyítom.

Éhn Kálmán : Olyan rettenetes vádak ezek, 
hogy ha ezeknek csak ezredrésze is igaz volna,. . .  

Drozdy Győző: Mind igaz!
Éhn Kálmán : . .  . magam is azt mondanám, 

hogy oszlassa fel a kormány az internálótábort.
Esztergályos János : December 20-án olyanok 

voltak ott az állapotok. De három hónappal 
későbben ?

Elnök : Kérem Esztergályos János képviselő 
urat, méltóztassék a házszabályokban biztosított 
jogával élni és megjegyzéseit önállóan elmondani, 
ellenben lehetetlen az, hogy egy más képviselő 
beszédébe folyton beleszóljon. (Helyeslés jobbfelöl. 
Zaj a szélsőbaloldalon. Klárik Ferenc közbeszól.) 
Klárik Ferenc képviselő urat rendreutasitom. Mél
tóztassék csendben maradni! Én a képviselő 
uraknak ezen az oldalon is biztosítom a szólás- 
szabadságot, de lehetetlen az, hogy erről az oldal
ról a másik oldalon felszólaló képviselő beszédét 
állandó közbeszólásokkal zavarják. (Helyeslés jobb
felől. Zaj a szélsőbaloldalon.)

Éhn Kálmán : Olyan rettenetes vádak vol
tak ezek, hogy — mondom — ha ezek csak rész
ben volnának is igazak, magam részéről is azt 
mondanám, hogy a kormány nyomban oszlassa 
fel az intemálótábort, hogy az országnak ez a 
szégyenfoltja megszűnjék. De szerencsére nem 
igy áll a dolog. (Zaj a szélsőbaloldalon.)

Dénes István : Miért szerencsére ? Miféle sze
rencse ez ?

Éhn K álm án : Az csak szerencse, hogy nem 
úgy áll a dolog, mint ahogy azt Esztergályos 
t. képviselőtársam előadta ? (Zaj.)

Maga a kórházépület, — erre vonatkozólag 
hangzott el a legsúlyosabb vád — illetve kórház
barakk, teljesen különálló épület. Közepén egy szé
les betonirozott folyosó van, amelyből balról nyí
lik az orvosi rendelő, azután a gyógyszertárhelyi
ség és két kisebb szoba, amelyben ezidőszerint, 
illetve ottlétünk alatt öt trahomás beteg — az 
egyikben kettő, a másikban három — volt elkülö
nítve, elhelyezve. A folyosó jobboldali részén van 
egy szénraktár, egy anyagraktár és az a bizonyos 
lyuk, amelyről Esztergályos János t. képviselő ur, 
az interpellációjában felemlítve, azt mondotta,
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hogy ott súlyos tüdőbetegek és dühöngő őrültek 
vannak összezsúfolva, (ü gy van! a szélsőbalol
dalon.)

Hébelt Ede : Én is láttam!
Éhn Kálmán : Én nem láttam. Én azt mon

dom el, amit én láttam. (Zaj.)
A folyosóval szemben nyilik a nagy kórterem.
Györki Im re : Állítólag Reinhardtot hívták 

meg, hogy rendezze meg ezt a látogatást!
Horváth Zoltán : Előre bejelentették a ka

szárnyavizitet ! (Zaj. Elnök csenget.)
Éhn Kálmán : Azóta azt a szobát nem lehe

tett megnagyobbítani!
Vanczák János : De kimeszelték és felmosták.
Éhn Kálm án : Maga a rendelőszoba meg

felelő nagyságú és jól berendezett, tiszta orvosi 
rendelőszoba.

Peidl Gyula: Interpelláció Esztergályos Já
noshoz !

Éhn Kálm án : Én csak a tényállást mon
dom el. (Zaj a szélsőbaloldalon. Hébelt Ede közbe
szól.)

Elnök : Kérem Hébelt Ede képviselő urat, 
méltóztassék csendben maradni.

Éhn Káltfián : Ami pedig azt a bizonyos 
szobát illeti, amelyet Esztergályos János t. kép
viselő ur annyira kifogásolt, arra nézve elő
adhatom, hogy annak hossza nyolc méter, széles
sége négy méter, magassága pedig legalább négy 
méter, mert hiszen féltetős a belső világítása. 
Pontosan nem értem rá lemérni, de a térfogata 
átlagos számítás szerint 132 köbméter. A szoba 
négy ágyra van berendezve, azonkívül az ápoló
nak az ágya van ott. Ottlétünkkor a szobában 
találtunk három tüdőbeteget; de ha négy beteg 
van is ott, mindegyikre 25 köbméter levegő esik. 
Azt hiszem, nagyon meg lehetnénk vele elégedve, 
ha minden kórházunk olyan lenne, hogy egy 
betegre 25 köbméter levegő jutna. Maga a nagy 
kórterem. . .

Esztergályos János: Ehm gesogt! (Derültség 
a szélsőbaloldalon. Felkiáltások jobbfelöl: Azt hiszi, 
hogy zsinagógában van ?)

Éhn Kálmán : . .  . 28 ágyra van berendezve, 
két állandó ápolóval. Az ágyak felszerelése, amiről 
olyan sokat beszélt Esztergályos képviselő ur, 
egészen rendes, vagyis a vaságyakban van egy- 
egy szalmazsák, száraz szalmával megtömve, egy- 
egy szalmapárna, lepedő és pokróc. Van a terem
ben egy óriási nagy kályha is és a temperatura 
egészen megfelelő.

Peyer Károly: Befűt öttek aznap !
Éhn Kálm án : Kérem, ilyen szisztéma mellett 

mindent el lehet tagadni.
Horváth Zoltán : Egy hónapot töltött volna 

o t t ! ( Felkiáltások jobbfelől: Akkor se mondhatna 
mást!)

Éhn Kálm án : Csodálatos az is, hogy a kép
viselő ur által említett dühöngő betegek mind 
meggyógyultak és megszólalt az a néma is, akiről 
külön méltóztatott említést tenni. (Derültség jobb
felöl. Zaj a szélsőbaloldalon.)

Pikler E m il: Nagyon rossz a diagnózis, kedves 
orvos ur !

Éhn Kálm án : Én mind a hat állítólagos 
dühöngő elmebeteggel személyesen beszéltem; 
ha önök sajnálták a fáradságot, arról nem tehetek< 
(Zaj a szélsőbaloldalon.)

Esztergályos János: Kettő megszökött!
Elnök (csenget): Esztergályos képviselő urat 

utoljára kérem, méltóztassék csendben maradni, 
különben kénytelen leszek rendreutasitani.

Éhn Kálmán : Azt maga az internálótábor 
orvosa sem tagadja, hogy ezek az állítólagos elme
betegek a nagy kórteremben voltak elhelyezve, 
mert az orvos már tisztában volt azzal, hogy ezek 
szimulálnak, kizárt dolog azonban, hogy a tüdő
betegekkel lettek volna a dühöngök elhelyezve. 
( Felkiáltások a szélsőbaloldalon: A szimuláns meg
halt !) Véletlenül nem, hanem meggyógyult.

Tény az, amit Esztergályos t. képviselő ur 
mondott, hogy a pólyákat a kötözések után újra 
használják. ( Felkiáltások jobbfelől: Mindenütt !) 
Csakhogy mielőtt újra használnák, kifőzik, fertőt
lenítik, tisztára mossák, kivasalják és úgy hasz
nálják őket. (Zaj a, szélsóbaloldalon.) Bocsánatot 
kérek, én voltam hadikórház vezetője és takarékos- 
sági szempontból mi is ugyanezt csináltuk, a leg
csekélyebb hiba vagy hátrány nélkül. Egyébként 
méltóztassanak megnézni a sebészeti klinikákat, 
ahol ugyanígy járnak el. Mindezektől eltekintve, 
(Zaj a szélsőbaloldalon. Halljuk! Halljuk! jobb
felől.) a legeklatánsabb bizonyítéka annak, hogy a 
zalaegerszegi intemálótáborban milyen a köz- 
egészségügy, az, hogy a tábor fennállása óta csak 
egyetlenegy esetben hurcoltak be ragályos beteg
séget és azt is már csirá jában elfojtották.

Esztergályos János: Hány trachomás volt ?
Éhn Kálm án : ö t. — Másik bizonyítéka az 

egészségi állapotnak a halálozási statisztika. Gya
núsító formában ki fogás olt at ott az is, hogy tudja 
Isten hányán halnak meg ebben a táborban. Hát 
én leszek bátor a mélyen t. Nemzetgyűlésnek fel
olvasni az elhaltak névsorát s megjelölni a halált 
okozó betegséget is. Azt hiszem, ez érdekelni fogja 
az ellenzéket is.

Drozdy Győző : Potemkin-falva !
Éhn Kálmán : Ez a zalaegerszegi anyakönyvi 

kivonat és nem Potemkin-falva. (Zaj a szélsőbal
oldalon.)

Az első halott volt Vogel Hermán, 1920 
október 18-án. A tábori temetőben fekszik, hogy 
miben halt meg, az az anyakönyvben feltüntetve 
nincs. Méltóztatnak látni, hogy megmondom az 
igazságot. A második halott Szemők Pál, aki 1920 
október 25-én halt meg s akit az őrszem szökés 
közbep. lőtt le. Megállapítva a jogos fegyverhasz
nálat. (Zaj és felkiáltások a szélsőbaloldalon : Persze ! 
Jogos fegyverhasználat!)

Dénes István : Titok !
Éhn Kálmán : Ilyen eset történt már másutt 

is, szerte a vilá gon, nemcsak Zalaegerzegen. (Igaz /  
Úgy van ! jobbfelől.)
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Rothenstein M ó r : Csakhogy ott nem tagad
ták ! ( Felkiáltások jobb felől: És itt ? Ki tagadja ?)

Éhn Kálmán : Itt sem tagadja senki. Moha- 
csek Adalbert 1920 november 15-én halt meg 
tüdővészben és van még itt egy, akiről nem is 
méltóztatott annak idején emlitést tenni, Molnár 
Ignác, aki meghalt 1920 junius 12-én gyomor
fekélyben. Tehát, amint méltóztatnak látni, 1920 
junius 1-től december 31-ig az összes halálozás 
öt volt. (Zaj és felkiáltások a szélsőbaloldalon: 
Hiányzanak onnan még többen!)

Peyer Károly: Én is tudok még olyat, aki 
tüdővészben halt meg ! Egy bányamunkás !

Farkas István : Hiányzik több is !
Éhn Kálmán : Én ezt az anyakönyvből ír

tam ki.
Az 1921. évi halálozások a következők :
Peyer Károly : Azt hittem, hogy az összes 

tüdővészben elhaltak ezek voltak !
Éhn Kálm án : Rosszul hitte, t. képviselő- 

társam, mert én eddig 1920-ról beszéltem. Egyéb
ként megmondhatom azt is, hogy összesen nem 
24-en, hanem 20-an haltak meg. Láthatják az 
urak, hogy leplezetlenül megmondom az igazságot 
s még ki is egészitem adataikat. (Zaj balfelöl.)

Esztergályos János : Bocsánat, ha tévedtem ! 
( Felkiáltások jobbfelól: Gyakran megesik!)

Éhn Kálmán : 1921 február 21-én tüdőgyul
ladásban meghalt Vidmann Dávid kiutasított; 
1921 április 26-án Sadenreiter Károly tüdővész
ben, Regenbogen Lajos újszülött, héthónapos ko
rában tüdőgyulladásban. (Zaj.)

Pikler E m il: Hét hónapos internált!
Éhn Kálm án : Ugyancsak meghalt Szuba- 

lovka Mária, akinél nincsen kitüntetve, hogy mi
ben és mikor halt meg. Klein Jenő 1921 julius 
30-án tüdővészben, Monisz Izrael 1921 január 
11-én tüdővészben, Paranicsura Piroska — ez az 
a híres Piroska (Zaj a szélsóbaloldalon.) — 1921 
augusztus 2-án, őrszemmel történt szembeszállás 
következtében. A jogos fegyverhasználat meg- 
állapittatott. (Hagy zaj a szélsóbaloldalon.)

Rakovszky Iván belügyminister: Igen! Neki
ment az őrszemnek !

Éhn Kálm án : Schvartz Jenő 1921 október 
17-én vérmérgezésben ; Ábrahám Mór 1921 novem
ber 30-án tüdővészben; Brúder Meleg Erzsébet 
1921 december 26-án tüdőgyulladásban. (Zaj a 
szélsóbaloldalon.)

Elnök (csenget) : Csendet kérek! Kérem Esz
tergályos képviselő urat, ne most méltóztassék 
folytonosan közbeszólni, várjon, amig szólásra 
kerül.

Éhn Kálmán : Hejmovics Izsó kiutasított kül- 
honos 1921 február 6-án tüdővészben, 1921-ben 
tehát az összes halálozás tizenegy volt. ,

Következnek most az 1922-iki halálozások. 
Svorád András 1922 január 9-én tüdővészben; 
Dinók József 1922 január 10-én tüdőgyulladásban ; 
Sivák István 1922 február 5-én tüdővészben; 
Florek Mihály 1922 december 17-én agyszélhüdés- 
ben ; Grengrácz Herrmann 1922 december 28-án

aggkori végelgyengülésben. Egyébként kiutasított 
külhonos volt. Végül Zsigmond Kálmán, de már 
1923 január 4-én, bélhurutban.

1922-ben tehát meghalt összesen öt egyén, 
ellenben méltóztassanak figyelemmel lenni arra, 
hogy 1922 február 5-től 1922 december 17-ig 
egyetlenegy halálozás sem történt. (Felkiáltások a 
szélsőbaloldalon: Hallatlan!) Hát, bocsánatot ké
rek, én szeretném és óhajtanám, ha az ugyanilyen 
lélekszámmal biró községekben ugyanilyen lenne 
a halálozási arány, (ü gy  van! jobbfelöl.)

Propper Sándor : Szóval, valóságos életbiztosí
tás Zalaegerszegre kerülni!

Éhn K álm án : Valóban úgy látszik, mert na
gyon kevés haláleset.

Propper Sándor: Aki nem akar meghalni, 
menjen Zalaegerszegre !

Karafiáth Jenő : Az is fáj, ha életben marad
nak az internáltak ? ( Zaj a szélsőbaloldalon J

Elnök ( csenget) : Csendet kérek !
Éhn Kálmán : A súlyos betegek beszálliftat- 

ván Zalaegerszegre, közülök öt ott halt meg. (Zaj 
a baloldalon.)

Vázsonyi Vilm os : Szégyelni fogja az ilyen 
szerepet.

Szilágyi Lajos : Hálátlan szerepre vállalkozik, 
amikor védi az ottani állapotokat! (Zaj.)

Éhn K álm án : Bocsánatot kérek, én semmit 
sem védek, én csak előadom a tényeket, a pozitívu
mokat. (Zaj a szélsőbaloldalon.)

Szilágyi Lajos: Meggyőzött bennünket, hogy 
fel kell oszlatni a tábort! (Zaj.)

Elnök (csenget) : Csendet kérek, képviselő 
urak!

Nagy E rn ő : Egy régi függetlenségi ember 
beszél igy ! (Zaj jobbfdöl.)

Éhn K álm án : Ne méltóztassanak neheztelni 
érte, de én egy kis rosszakaratot látok abban, ami
kor Esztergályos János t. képviselőtársam ilyen 
módon állította be az ottani közegészségügyi vi
szonyokat, és én azt hiszem, nem is volt neki más 
célja ezekkel a rémmesékkel, mint az, hogy itt vélte 
megtalálni azt az archimédeszi pontot, amellyel a 
126 politikai foglyot ki tudják emelni, (ü gy van! 
Úgy van! a jobboldalon.)

Esztergályos János: Akarjuk i s !
Peyer Károly Fel akarjuk oszlatni!
Éhn Kálmán : Meg kell jegyeznem, hogy a nők 

részére külön kórház, külön kórterem van meg
felelő nagyságban és amint méltóztatik rá emlé
kezni, a látogatás napján hét nő feküdt a tisztán, 
csinosan, jó ágyakkal berendezett kórházban.

Esztergályos János : És ugyanott külön egye
sek vannak.

Éhn Kálmán : Üresek voltak a női egyesek !
Drozdy Győző: Azért, mert külön kórház van, 

még nem kell fentartani az egész tábort.
Éhn Kálmán : Én ezekre csak azért hivatko

zom, mert Esztergályos képviselő ur hozta fel 
ezeket és ha szabad a vádat itt elmondani, akkor 
talán szabad a védelemnek is elhangzania. (Helyes
lés a jobboldalon.) Van a táborban fertőtlenítő gépe
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zet és vannak — amiről szintén nem tetszett meg
emlékezni — zuhanyfürdők is. (Felkiáltások bal- 
felől: Hallatlan!) Ezt csak azért mondom, mert 
azt mondották, hogy az internáltak piszokban 
vannak. Képviselőtársaim ott lent meggyőződhet
tek róla, hogy az orvosi kezelés nem olyan hiányos, 
amilyennek méltóztatott beállítani. Nem Park
szanatórium vagy valamilyen klinikum, de annak 
a hivatásnak, amelyet a kórház betölt, megfelel és 
én szeretném, ha Magyarország minden járásában 
volna ilyen jól berendezett kórház. (Helyeslés ]obb- 
felől.)

Szilágyi Lajos: Felesleges intézmény az az 
egész tábor ! Nincs hivatása !

Dénes István : Tessék törvény elé állitani a 
bűnösöket .és ha bűnösök, lecsukni ! Nem az a 
fontos, hogy milyen kórházak vannak !

Elnök : Dénes István képviselő urat rendre- 
utasitom.

Éhn Kálmán : De azt állították, hogy botrá
nyosak a kórházi állapotok.

Hébelt Ede: A belügyministernek védőre van 
szüksége ?

Éhn Kálmán : Azt is mondotta Esztergályos 
képviselő ur, hogy volt a táborban egy Marék 
Mihály nevű gyengeelméjű internált, aki azért 
pusztult el, mert éhségében a kutyák eledeléből 
lopott és Mák Gyula összerugdosta és az igy szen
vedett sérülésekbe halt bele.

Esztergályos János: ügy van, igazolom és 
bizonyítom.

Ehn Kálmán : Bocsánatot kérek, Marék Mihá ly 
nevű internált nincs is a táborban, nem is volt, igy 
tehát meg sem halhatott, azonban van egy Florek 
Mihály nevű ember, aki szokványosán lopta inter
nált társait és egyszer éjjel rajtacsipték, amikor 
megint lépni akart. Ezért D.' niel Ignác nevű inter
né lt társa annyira pofon találta ütni, hogy össze
esett., Szilágyi Lajos : A tolvaj börtönbe való és nem 
internélótí borba !

Éhn Kálmán : Ez a Florek,Mihály szédülésről 
panaszkodott, bekeiült a kóiházba és néhány nap 
múlva meghalt.

Farkas István : Tehát igaz, hogy meghalt.
Peidl Gyula: Megölték!
Éhn Kálmán : Konstatálva lett, hogy agy- 

szélhüdést kapott . .
Farkas István : A  lényeg az, hogy meghalt.
Rakovszky Iván belügyminister: De miért! 

A  hatóság bántalmazta? Esztergályos pedig azt 
állította!

Éhn Kálmán: Ez a Florek Mihály tényleg 
bekerült a kórházba, agyvérzést konstatáltak 
nála, amit a boncolás is beigazol. Ha már most 
összefüggést keresünk az Esztergályos képviselő 
ur által felhozott dologban, hogy vájjon az ütés 
következtében kapott-e agyvérzést, akkor Florek 
Mihálynak abnormis koponyájának kellett 
volna lennie, ami nagyoD ritkán fordul elő az 
úgynevezett kártyapapirvastagságu koponyánál, 
amelynél egy erős ütés agyvérzést idézhet elő;

azonban én megkérdeztem a boncoló orvost, 
elolvastam a boncjegyzőkönyvet is és megálla
pítottam, hogy a nevezettnek rendes, normális 
koponyája volt, tehát a pofontól semmi esetre 
nem halhatott meg.

Peidl Gyula: Szóval akkor egyéb fejbeve- 
réstől.

Pikler Emil: Az egész diagnózis nagyon 
rossz!

Horváth Zo ltán : Talán érdemes volna még 
néhány tábort felállítani?

Propper Sándor: Ezzel meg lehetne javítani 
az ország közegészségügyét.

Éhn Kálm án : En csak azokra a vádakra 
válaszolok, amelyeket Esztergályos képviselő ur 
hozott fel és kérdoih, vájjon józan ésszel fel
tehető-e a kórházigazgató főorvosról, hogy olyan 
kifejezést mondjon egy szülés előtt álló anyának, 
hogy: »mit törődik maga a szivével, a maga 
szive úgyis végig le van már szakadva, a tüdején 
lóg a szive, úgyis meghal ,nemsokára«.

Esztergályos János: Állítom és bizonyítom 
négy tanúval! A  zalaegerszegi közkórházban 
mondta!

Rakovszky Iván belügyminister: Mit tartozik 
ez ide?

Propper Sándor: Tegyen javaslatot, hogy 
oszlassák fel a tábort. Ne védje!

Éhn Kálm án : A  képviselő ur felemlített 
negyven internáltat, akik ártatlanul szenvednek 
a táborban (Zaj a baloldalon.)

Vázsonyi Vilmos: Hiszen ez válasz, nem 
interpelláció! Kérdezzen már valamit.

Elnök : Méltóztassék talán a képviselő urra 
bízni, hogy az interpellációját ő maga mondja el.

Éhn Kálmán : Esztergályos képviselő ur fel
említett valami Horváth József nevű egyént. 
Ha komoly munkát végzett volna, ugyanazt 
megtudhatta volna, amit én (olvassa): »A tábor 
fennállása óta összesen kilenc Horváth József 
nevű egyén volt internálva, ezek közül nyolc 
Horváth József időközben, és pedig a legutolsó 
1922. évi január hó 30-án, szabadlábra helyez
tetett. A  kilencedik Horváth József 1921. évi 
február hó 10-ón szállíttatott a táborba, ahon
nan elmebajt színlelve a zalaegerszegi köz
kórházba szállíttatott. Egy ápoló utján ki
küldött, de a kórházigazgatóság által elfogott 
leveléből megállapítást nyert, hogy az elmebajt 
csak szimulálja és igy a táborba visszaszállitta- 
tott. Onnan 1922. évi szeptember hó 30-án 
megszökött, az ellene elrendelt országos körözés 
azonban mindezideig eredményre nem vezetett 
és igy a táborba mindezideig visszaszállítva nem 
lett. Internálásának oka: lakásnélküli közismert 
zsebtolvaj, többszörösen büntetett közveszélyes 
munkakerülő. (Felkiáltások jobb felöl: Nohát!) 
Horváth József nevű egyén sem jelenleg nincs, 
sem Esztergályos képviselőnek a táborban tör
tént látogatása alkalmával nem volt.«

Farkas István: Napi jelentés! Minden 
őrmester csinálhat ilyet!
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Pikler E m il: Tessék már kérdezni valamit, 
ha interpellál a képviselő ur.

Éhn Kálm án : Ott van a táborban özvegy 
Wéber Gézáné, született Apró Mária (olvassa): 
»Nevezett 1920. évi április hó 13-án szállítta
tott a táborba. Az internálás oka: már a dik
tatúra előtt tagja volt a kommunista pártnak.« 
(Zaj a baloldalon)

Elnök : Csendet kérek! Az urak mindig 
nagyon nagy súlyt helyeznek arra, hogy a saját 
szólásszabagságukkal élhessenek. Kérem, hogy 
méltóztassék másnak a jogát is elismerni. (H e
lyeslés.)

Éhn Kálm án : »Az illető agitátor-iskolát 
végzett, a hírhedt Cserny Józsefnek bizalmasa 
és besúgója volt. A  táborban fenyitve nem 
volt, időnként kézimunka készítéssel foglalkozik.« 
Ez az a tisztelt hölgy, aki mi előttünk is állí
totta, hogy ő kommunista érzelmű.

Karafiáth Jenő: Ezt is védik?
Éhn Kálm án : Most szemelvényeket olvasok 

fel azokról az egyénekről, akiket Esztergályos 
képviselő ur ártatlanoknak tart.

Pikler Em il: Kérdezzem már!
Elnök: Én kérdezem a képviselő urat, haj

landó-e a házszabályokat megtartani, mert külön
ben kénytelen lennék még egyszer rendreutasitani.

Rakovszky Iván beltigyminister: Mentelmihez!
Éhn Kálmán (olvassa) : »Fürjes Dániel 1921. 

évi augusztus hó 31-én szállíttatott a táborba. 
Internálás oka : a proletárdiktatúra alatt izgató 
beszédeket tartott, a községi előljárósági tagokat 
mint ellenforradalmárokat elfogatta és ki akarta 
végezni. Amidőn a csehek közeledtek, a község
ben lakó báró Radvánszky családot akarta le
gyilkolni, akik előle a faluból elmenekültek. 
1923 január 5-én szabadlábra helyezték«.

Horváth Zo ltán : Kérdezzen már valamit, 
hadd feleljen a minister!

Éhn Kálmán : Mindjárt, ön is elég sokáig 
szokott beszélni. Most az úgynevezett hazatérők 
közül fogok egynéhányat felemlíteni (olvassa) : 
» Rózsa József 1921. évi junius hó 11-én szállít
tatott be a táborba. Internálás oka: Vörös 
parancsnokképző iskolát végzett;' részt vett az 
ellenforradalom levérésében és vitézségével a 
vörös hadseregben kitüntetést szerzett. Fenyitve 
nem volt, dolgozni szokott«.

Most még egy utolsót ( olvassa): »Pogácsás 
Lajos 1921. évi szeptember hó 20-án szállíttatott 
be a táborba. Internálásának oka: A  szovjet 
politikai osztályán expeditőr volt, hadifogoly
társai előtt agitációs beszédeket tartott azon 
célból, hogy társait a vörös hadseregbe való 
belépésre birja. Tagja volt a hadifoglyokat felül
vizsgáló bizottságnak és igy tőle függött, valaki 
hazajuthat-e vagy sem. Ezen megbízatásával a 
magyar tisztek rovására visszaélt, hazautazásuk 
elé akadályokat gördített, Koltár Józsefet haza
utazásában egyedül ő akadályozta meg. Fenyitve 
nem volt, nem dolgozik.«

A  többi is ilyen.

Vanczák János: Orvosi szakvélemény!
Éhn Kálm án :. Utoljára legyen szabad még 

felemlítenem Esztergályos t. képviselő ur inter
pellációjának azt a részét, amelyben a kutya- 
husevéssel foglalkozott. (Halljuk! Halljuk! 
iobbfetol.)

Propper Sándor: Szenvedélyből evett kutya- 
hust!

Éhn Kálm án : Ezt nem én mondottam! 
( Olvassa): »Az éhség — és ne háborodjanak 
majd fel —  olyan nagy a zalaegerszegi tábor
ban, hogy az emberek még kutyahust is esznek.«

Tényleg Kozár József és Schmid János in
ternáltak egy kóbor kutyát elfogtak és meget
ték, de nem azért, mert éheztek, ...

Propper Sándor: Passzióból esznek kutya
hust! Tiszta gurmanderia!

Éhn Kálmán: ... hiszen Kozár maga beis
merte, hogy Kozareknek volt a legénye és meg
eszi a kutyahust. Azt hiszem ezzel a dologgal 
teljesen felesleges tovább foglalkozni, mert hi
szen beigazolódott, hogy nem éhségből evett, 
bár Esztergályos t. képviselő ur minden módon 
beakarta dumálni neki, hogy ugy-e azért ette 
meg, mert éhes volt? (Derültség a jobboldalon.) 
De ő nem volt hajlandó ezt mondani.

B. Prónay György: Hadifogságban a kutya
hust a borjúhús helyett ették és tévesztették 
össze, olyan jól éltek!

Hedry Lőrinc : Cseh századom volt, amely 
mindig kutyahust evett. (Nagy zaj a szélsöbal- 
oldálon.)

Kabók Laj jós: Ez a magyar közélelmezés!
Elnök: Csöndet kérek!
Éhn Kálmán: Azt hiszem, az imént mon

dottak meggyőzték t. képviselőtársaimat, kivéve 
a szociáldemokrata pártot, arról, hogy egészségi 
szempontból — megjegyzem nem politikumból 
beszélek, hanem egészségi szempontból.. .

Drozdy Győző: Legalább kérdezd, mikor 
lesz nyár? (Mozgás,)

Éhn Kálmán : . . .  Zalaegerszegen nincsenek 
azok az irtózatos állapotok, amelyeket Eszter
gályos képviselőtársam az ország szégyenére itt 
a parlamentben elmondott.

Szijj Bálint: Őt is szégyeli az ország!
Éhn Kálm án : De irtózatos állapot az, hogy 

itt ilyen rém meséket lehet elmondani és ezzel 
a nemzet becsületét rontani (Úgy van! Úgy 
van! jobbfelöl.) és a külföld gyűlöletét szítani.

Peyer Károly : Potemkin-komédia!
Éhn Kálm án : Én is azt kérdem, amit Esz

tergályos képviselőtársam: Hol itt a keresztény 
szeretet, hol itt a keresztényi morál. . .

Propper Sándor: Zalaegerszegen!
Éhn Kálm án : . . . hol itt a felebaráti sze

retet, hol az igazság, hol a hazafiasság? (Nagy 
zaj a szélsőbalóldalon.)

Elnök: Csendet kérek, képviselő urak!
Éhn Kálm án : Kérem, még nem tudják mi

vel fejezem be; méltóztassanak türelemmel lenni.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



A nemzetgyűlés 108. ülése 1923. évi március hó 7-én, szerdán. 307

Elnök: Kérem a képviselő urakat, méltóz- 
tassanak csendben maradni, különben kénytelen 
leszek az ülést felfüggeszteni.

Éhn Kálm án : Mondom, hol itt a felebaráti 
szeretet, amelyre épen a t. túloldal gyakran 
szeret hivatkozni ? Egyszerű eszemmel én ezt 
nem tudom felfogni. Nem a kormányt és ezt a 
pártot . . .

Propper Sándor: Lesz főtanácsos!
Elnök: Propper képviselő urat utoljára fi

gyelmeztetem, méltóztassék csendben maradni.
Platthy György: Gyalázatos közbeszólás!
Elnök: Ha Propper képviselő ur beszél, 

olyan érzékeny, hogy minden közbeszólásra rea
gál és most a képviselő ur legalább százszor 
szól közbe egy beszéd alatt. Nagyon kérem, 
méltóztassék egyforma mértékkel mérni, egy
formán élni a szólásszabadsággal.

Szijj Bálint: Ő többet vindikál magának, 
mint egy egyszerű képviselő!

Karafiáth Jenő: Gyanúsítás!
Elnök : Csendet,kérek!
Éhn Kálm án : Én az urakat mindig meg 

szoktam hallgatni, soha egy szót közbe nem 
szólok, méltóztassanak irántam is egy kis türe
lemmel lenni.

Ne a nemzetgyűlés és ne ennek a pártnak 
a lelkiismerete induljon meg —  miként t. kép
viselőtársam mondotta — hanem az önök lelki
ismerete és ne végezzenek olyan munkát, amely 
az országra ilyen szégyennel jár. (Nagy zaj a 
szélsőbaloldalon. Felkiáltásod: Szégyen Zala
egerszeg !)

Propper Sándor: Zalaegerszeg szégyen és 
az, hogy maga védelmezi!

Elnök: Csendet kérek! (Felkiáltások a szélsö- 
baloldalon: Fel kell oszlatni!)

Éhn Kálm án : Régi igazság és bebizonyít
ható, hogy jelszavakkal lehet a tömegekben elé
gedetlenséget kelteni...

Farkas István (közbeszól).
Elnök: Farkas képviselő urat rendreutasi- 

tom. Méltóztassék csendben maradni. ( Nagy zaj.) 
Csendet kérek, képviselő urak. így lehetetlen a 
tárgyalás.

Éhn K á lm án:... s az elégedetlen tömegeket 
saját céljainkra felhasználni. Különösen alkal
mas ez most, amikor a háború és a forradalmak 
a lelkek egyensúlyát feldöntötték.

Dénes István : A  megélhetés egyensúlyát 
döntötték fel!

Éhn Kálmán : En nem akarom t. képviselő- 
társamat azzal megvádolni, hogy ezt öntudato
san, ebből a célból tette, de öntudatlanul ebbe 
a hibába esett és azt hiszem már maga is 
megbánta ezt.

Esztergályos János : Nem bántam meg, fo
gok itt többször beszélni róla!

Elnök : Csendet , kérek, képviselő u r !
Éhn Kálm án : És ha vele megtörténhetett 

ez, hány más emberrel megtörténhetett volna, 
ha nincs meg a preventív intézkedés az inter-

SR TE SITÖ .

nálás révén. Ebből ne méltóztassanak azt gon
dolni és azt következtetni, mintha én az inter
nálás hive volnék. Ellenkezőleg! Látják, kár 
volt türelmetlenkedni.

Esztergályos János: Akkor miért védel
mezi? (Züj.)

Elnök: Esztergályos képviselő urat másod
szor rendreutasitom. Ha a t. képviselő ur tovább 
folytatja a közbeszólásokat, kénytelen leszek a 
mentelmi bizottság elé utalni. ( Helyeslés a jobb
oldalon.)

Peyer Károly: A  belügyminister már meg
rendelte !

Elnök: Peyer képviselő urat rendreutasitom. 
Nálam semmiféle megrendelést nem lehet csi
nálni !

Peyer Károly: De az előbb a belügyminis
ter ur azt mondotta!

Elnök : Nálam nem lehet sem a belügy
minister urnák, sem Peyer , képviselő urnák 
semmiféle megrendelést tenni. En lelkiismeretem, 
meggyőződésem szerint járok el és a képviselő 
urat ezért a kifejezésért rendreutasitom. (Elénk 
helyeslés a jobboldalon.)

Peyer Káro ly : Annak dacára is fen tar tóm.
Elnök: A  képviselő urat másodszor is rendre

utasitom, és ha igy folytatja, akkor a képviselő 
ur lesz az első, aki a mentelmi' bizottság elé 
kerül. (Helyeslés a jobboldalon.)

Kabók Lajos : Ujjongjanak!
Éhn Kálmán: Szerintem ez egy szükséges 

rossz volt, amelynek létjogosultsága annál inkább 
csökken, minél inkább közeledünk a konszoli
dáció felé . . .

Farkas István : Nagyon közel vagyunk !
Éhn Kálmán : . . .  és épen azért, sőt a Zala

egerszegen tapasztaltak után és azokkal, kapcso
latosan is azt a felfogást vallom, hogy elsősor
ban is egy alapos revíziót kell ott végezni . . .

Propper Sándor: Fel kell oszlatni!
Farkas István : Feloszlatni az ország szé

gyenét ! (Zaj a szélsőbaloldalon.)
Elnök: Csendet kérek, képviselő urak!
Propper Sándor (közbeszól).
Elnök : Propper képviselő urat kérem, méltóz

tassék csendben maradni!
Éhn Kálmán : . . . kiemelni onnan a nőket 

és a gyermekeket . . .
Dénes István: Na! Hála Istennek!
Éhn Kálmán: Na, ugy-e? diplomáciai utón 

sürgetni, hogy az a szerencsétlen 136 idegen
honos minél hamarább visszatérhessen hazájába, 
az úgynevezett politikai foglyokat megrostálva, 
akiket csak lehet, biztos garancia mellett haza- 
bocsátani, akár rendőri felügyelet, akár jelent
kezési kötelezettség mellett, a söpredéket pedig 
foglalkozásra kényszeríteni. Remélem ezt méltóz- 
tatnak akceptálni.

Dénes István: Halljuk tovább!
Éhn Kálmán :• Ne méltóztassanak rossznéven 

venni, ha most mint orvos beszélek . . .
Peidl Gyula: Eddig nem úgy beszélt. (Zaj.)

45
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Éhn Kálm án : . . . ahogy vannak testi fer
tőző betegségek és a gyanúsakat a közjó és 
embertársaink érdekében izolálni kell, méltóz- 
tassék elhinni, hogy vannak lelki infekciók is 
és az államhatalomnak nemcsak joga, de köte
lessége ettől az infekciótól is megvédem a pol
gárokat. (Mozgás a szélsöbáloldalon.)

Farkas István: Ezzel csak tenyésztik!
Propper Sándor: Adjanak több szabadságot!
Farkas István : Rég megbukott volna a 

kurzus, ha nem volna Zalaegerszeg!
Elnök: Farkas képviselő urat kérem, mél- 

tóztassék csendben maradni.
Éhn Kálm án : Azt hiszem megengedhetik, 

hogy azt a felfogást vallhassam, hogy első a 
haza és csak azután jövünk mi, annak egyszerű 
polgárai. (Helyeslés jobb felöl. Zaj a szélsőbal
oldalon. )

Farkas István : Belügyi nyomozók csinálják 
a zavart!

Elnök: Csendet kérek, Farkas képviselő ur.
Éhn Kálm án : De tovább megyek. Az az 

óriási apparátus, amellyel a zalaegerszegi tábor 
működik, az a sok-sok millió, amibe ennek a 
tábornak a fentartása kerül, megtakarítható 
volna akkor, ha á szelektált söpredéket dolog
házban helyeznők el, amely e tábor anyagának 
értékesítése révén felépülne.

Vanczák János: A  X X . században nincs 
már dologház!

Éhn Kálmán: Ez nem olyan dolog, amely 
máról-holnapra megvalósítható, de azt hiszem 
azzal az ideával, amelyet itt felvetettem, érde
mes továbbra is foglalkozni.

Ezek alapján a következő interpellációt 
intézem a belügyminister úrhoz. (Zaj. Halljuk! 
Halljuk! Derültség a szélsőbaloldalon.)

Létay Ernő : Oszlassák fel az internáló
tábort !

Szilágyi Lajos: Háládatlan és hiábavaló 
szerep volt ez az interpelláció.

Éhn Kálmán (olvassa): »Interpelláció a 
belügyminister úrhoz.«

Peidl Gyula: Esztergályos Jánoshoz! (Zaj és 
derültség a szélsöbáloldalon. Mozgás jobbfelöl.)

Éhn Kálmán (továbbolvassa): »1. Yan-e 
tudomása a t. belügyminister urnák arról, hogy 
a zalaegerszegi internálótáborban a dolgozni 
nem akarók nem kapják meg a tudományos 
alapon kiszámított napi kalóriamennyiséget adó 
táplálékot oly célzattal, hogy ezáltal munkára 
kényszerittessenek ? (Úgy van ! Úgy van! a bál- 
és a szélsöbáloldalon.)

2. Yan-e tudomása arról, hogy a táborban 
ma már lehetnek egyének, akiknek botlása ezt 
a súlyos bizonytalan ideig tartó büntetést nem 
érdemli meg?

3. Yan-e tudomása arról, hogy ott a nők 
és gyermekek javulását a tömegelhelyezés és 
másokkal való érintkezés folytán a tábor nem 
szolgáltathatja?? (Úgy van! Úgy van! a bál- 
és a szélsöbáloldalon.)

Szilágyi Lajos : Ez a beismerés!
Éhn Kálmán (továbbolvassa): 1. Nem volna-e 

lehetséges a dolgozni nem akaróknak napi adag
ját kiegészíteni?

2. Hajlandó-e a keresztény szeretet és meg
bocsátás gondolatával egy alapos revíziót*végre
hajtani, (Élénk helyeslés.) az arra érdemes nő
ket és összes gyermekeket onnan eltávolítani, 
az idegen honosok hazatérhetését diplomáciai 
utón megsürgetni, a társadalom és közbizton
ságra veszélyesnek tartott egyéneket szelektálni, 
a szokványos bűnözőket pedig foglalkozásra 
kényszeríteni ?«

Drozdy Győző: Még a gyermekeknek is 
megkegyelmeznek ? Szép!

Éhn Kálmán (továbbolvas): »3. Hajlandó-e 
az internálótábort ilyen módon leépítve, ezen 
intézményt szukcesszive dolgozóházzá átalakí
tani?* (Élénk helyeslés és taps a jobboldalon.)

Elnök : A  belügyminister ur kíván szólni. 
Rakovszky Iván belügyminister: T. Nemzet- 

gyűlés ! Minthogy ugyanebben a tárgyban a mai 
napon még másik három interpelláció van he
jegyezve, méltóztassanak megengedni, hogy az 
összes interpellációkra együtt válaszolhassak. 
(Helyeslés.)

Elnök : A  belügyminister ur az e tárgyban 
bejegyzett különböző interpellációkra egyszerre 
kíván válaszolni. Természetesen minden egyes 
interpellációnál külön fogom szavazásra feltenni 
a kérdést a tudomásulvétel dolgában.

Szólásra következik?
Forgács Miklós jegyző: Zsitvay Tibor!
Zsitvay Tibor: T. Nemzetgyűlés! Tekintet

tel arra, hogy ugyanabban a tárgyban, amelyről 
az előző interpelláció elhangzott, több inter
pelláció van bejegyezve, a magam részéről egy
általában nem akarom akadályozni a tárgyalás 
folyamatosságát és tisztelettel kérem, méltóz
tassanak hozzájárulni, hogy interpellációmat a 
legközelebbi interpellációs-napon mondhassam el.

Elnök: Kérdem a t. Nemzetgyűlést, méltóz- 
tatnak-e ehhez a halasztáshoz hozzájárulni ? 
(Igen !) Ha igen, ily értelemben mondom ki a 
határozatot.

Szólásra következik?
Forgács Miklós jegyző: Görgey István!
Elnök : A  képviselő ur nincs jelen, tehát 

interpellációja töröltetik.
Szólásra következik?
Forgács Miklós jegyző: Szabó József!
Szabó József: T. Nemzetgyűlés! Az ehittem 

szóló t. képviselő urnák terjedelmesen előadott 
interpellációja azt a benyomást kelti bennem, 
hogy azok a képvisel*urak, akik lenn voltak a 
zalaegerszegi internáló tábort megnézni, azt 
főképen humanisztikus és erkölcsi szempontból 
bírálták meg. Azt veszem ki a t. képviselő 
ur interpellációjából, hogy ő főképen azt nézte 
és kereste, hogy ott milyen az ellátás, kifogás
talan-e . . .

Peidl Gyula: Mennyi a kalória?
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Szabó József: . . . vagy pedig van-e azon 
javítani való, van-e valamire szükség, kell-e 
valamin segíteni. Azt nézte, milyen az élelem, 
a ruházat, a lakásviszony, van-e fűtés és milye
nek a megélhetési viszonyok. Azt nézte továbbá, 
hogy a büntetés súlyossága milyen, vájjon az a 
helyzet, amely ott látható, hogy egyes foglyo
kat nyitott ablakkal biró zárkába zárnak, vagy 
sötét zárkával büntetnek, vagy pedig padlózat- 
lan puszta földre fektetnek, ez igazságos-e. javí
tásra szorul-e, vagy pedig valamely humanisz
tikus elvet kell-e belevinni, szóval kell-e ilyen 
tekintetben ezeken a szerencsétlen embereken 
segíteni.

Azután azt nézte a t. képviselő ur, hogy 
erkölcsi szempontból, van-e kifogásolni, vagy 
javítani való, vájjon a nők, férfiak és gyermekek 
együttléte erkölcsi szempontból elfogadható-e, 
vagy sem. És erre nézve keres orvoslást, segít
séget szétválasztás formájában. Azt nézte a 
képviselő ur, vájjon milyen következményei 
lehetnek annak, hogy kommunisták, árdrágítók, 
kéjnők, idegen alattvalók, betörök, kémkedésben 
gyanúsak, tolvajok, munkakerülők, vannak egy 
táborban, egy barakkba zárva. Abban igaza van 
a képviselő urnák, hogy ennek az lehet a követ
kezménye, hogy a tolvajból kommunista, a 
kommunistából pedig tolvaj lesz és aki csak egy 
ágát bírja ennek a szerencsétlenségnek, megta
nulja valamennyit és egy általánosan elromlott, 
erkölcsileg teljesen tönkretett ember fog onnan 
kikerülni. (Úgy van! Úgy va n ! a bal- és a 
szélsőbaloldalon.) Láttunk ott egy esetet, amikor 
egy asszony egészen kicsiny gyermekkel a karján 
könnyező szemmel jött elénk. Érdeklődtünk, 
hogy kié a gyermek és ki az asszony.

Azt hallottuk, hogy a gyermek egy elhalt 
internáltnak az árvája, az asszony pedig egy 
többszörösen büntetett, erkölcsileg rovott múltú 
nő, és ez az asszony örökbefogadta a gyermeket, 
és az internálótábor vezetősége rábízta a 
gyermek gondozását. Én megbotránkoztam, 
amikor ezt hallottam, (Felkiáltások a bál- és 
szélsöbaloldalon: Hallatlan!) és azt kérdeztem 
az illetőktől, hogy ha az asszony tényleg 
erkölcsileg rovottmultu, szabad-e azt az ártatlan 
kis csöppséget rábizni nevelés céljából, ha pedig 
az az asszony nem erkölcsileg lezüllött és rovott
multu, akkor szabad-e ezt az asszonyt ott tartani, 
nem kell-e azonnal szabadlábra helyezni. (Úgy 
van! Úgy van! a bál- és a szélsöbaloldalon.)

Ezek a szempontok feltétlenül figyelembe 
veendők. Méltóztassék azonban megengedni, hogy 
én interpellációmban ne ezekkel a kérdésekkel 
foglalkozzam. Ne azt nézzem, hogy humánus 
szempontból kifogásolható-e az internálótábor, 
hogy erkölcsi szempontból van-e azon valami 
javítani való. Én csupán azt néztem, hogy 
azok az emberek, akik ott vannak, miért 
vannak ott, mi p, bűnük, hogy a büntetést el
szenvedték-e ha bűnük van, vagy ha bűnük vaii, 
van-e mód arra, hogy másképen vonják őket

felelősségre és más utonj bírói utón járjanak 
el ellenük.

En ebből a szempontból vizsgáltam az in
ternálótábort, amikor ott voltam, és már inter
pellációm elhangzása előtt őszintén megmondom, 
hogy bennem kialakult az a felfogás, hogy ez 
az internálótábor csak arra alkalmas, hogy az 
ország hírnevét rontsa. (Ú gy van! XJgy van! 
a bal- és a szélsöbaloldalon.)

Szilágyi Lajos: Hogy nem látják ezt be?
Szabó József: De semmi esetre sem alkal

mas arra, hogy az embereket javítsa.
Rakovszky Iván belügyminister: Főispánja 

volt annak a kormánynak, amely felállította az 
internálótábort! (Zaj.)

Szabó József: Preventív intézkedéseket kell 
tenni a bűnök megelőzésére, mert azok az embe
rek, akik csak kisbűnösök voltak, az internáló
táborból kijövet egész biztosan nagy bűnösök, 
gazemberek lesznek. (Úgy van! a szélsöbaloldalon.)

Drozdy Győző: Apponyi is megmondta!
Szabó József: Néztem tehát a bűnösöket. 

Találtam ott például egy katonát, aki a vörös 
hadseregben szakaszparancsnok volt, s aki 35 
hónapja van internálva.

Rakovszky Iván belügyminister: Hogy hívják ?
Szabó József: Nem gondoltam arra, hogy 

itt nevekkel szolgáljak. (Zaj a jobboldalon.)
Rakovszky Iván belügyminister: Hogyan vála

szoljak, ha nem tudom, hogy kiről van szó?
Propper Sándor: Nem lehet megmondani a 

nevét, mert az egyesbe kerül az illető! ( Zaj.)
Elnök (csenget): Csendet kérek!
Szabó József: Csak egy példát akartam fel

hozni. Nem is azt keresem, hogy mit követett 
el ez az ember, csak azt nézem, hogy Orosz
országban szakaszparancsnok volt. Innen Magyar- 
országból nem tudom megítélni, hogy mi kény- 
szeritette azt az embert arra, hogy ott Orosz
országban a vörös hadseregben szakaszparancs
noki pozíciót foglaljon el. Nem tudom elképzelni 
azt a nagy nyomort, felfordulást és szenvedést, 
amely ott lejátszódott. Érdeklődtem az iránt, 
hogy ki volt ennek a szakaszparancsnoknak a 
parancsnoka; kinek a parancsára végezte a mun
káját. (Folytonos zaj. Elnök csenget.) Meg
lepődve hallottam, hogy a dandárparancsnok ma 
is szabadon él csonka Magyarországon és előkelő 
pozíciót tölt be.

Rakovszky Iván belügyminister: A  dandár
parancsnok nem lőtt agyon három magyar tisz
tet. Tudom most már, hogy Kugler nevűről van
szó. (Nagy zaj.)

Szomjas Gusztáv: Az rendben van, ugy-e, 
hogy három magyar embert agyonlőtt? (Nagy 
zaj és felkiáltások a szélsöbaloldalon : Azt sem 
tudják, kiről van szó!)

Rakovszky Iván belügyminister : Kuglerről! 
liáismerek.

Szabó József: Azt hallom, hogy az illető 
három magyar embert agyonlőtt. Újra csak azt 
mondom, hogyha bűncselekményről van szó, ak
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kor mód van arra, hogy büntetőjogi utón is el
járjanak ellene.

Rakovszky Iván belügyminister: Jól tudják, 
hogy Oroszországban lőtte agyon a magyar tisz
teket. (Zaj.)

Szabó József: Ha ez az ember bűnös ab
ban, amit a belügyminister ur állított, akkor 
fel kell akasztani.

Rakovszky Iván belügyminister: De Orosz
országban lőtte agyon őket.

Fábián Béla : Bocsánatot kérek, a belügy
minister ur jogász és tudja, hogy tekintet nél
kül arra, hol követték el a bűncselekményt, a 
magyar biróság jogosult az illető felett ítél
kezni.

Rakovszky Iván belügyminister: De nem le
het kinyomozni. (Folytonos nagy zaj.)

Szomjas Gusztáv: Nem tudják lefolytatni a 
bírói eljárást!

Szabó József: Akkor csak azt kérdezem a 
belügyminister úrtól, hogy mi a véleménye arról 
a dandárparancsnokról, aki ennek az embernek 
fellettes parancsnoka vo lt?___

Rakovszky Iván belügyminister: Az nem lőtt 
agyon senkit.

Szabó József: . . .  és aki hasonlóképen fele
lős azért, amit az a szakaszparancsnok elköve
tett. ügy halljuk, hogy ez a dandárparancsnok 
szabadon jár és előkelő pozíciót foglal el. (Zaj 
és félkiáltásoJc jobbfélöl: K i az?) Azt hiszem, 
hogy ezeknél a kérdéseknél nem az a lényeges, 
hogy az illetőnek mi a neve. (Zajos ellenmon- 
dásolt a jobboldalon.)

Elnök (csenget): Csendet kérek képviselő 
urak!

Szabó József: Az uraknak rendelkezésükre 
áll ez a név, hiszen a rendőrfőtanácsos is emlí
tette. Nem akarok ebből személyi heccet csi
nálni és főképen nem akarom a kérdést oda 
terelni, hogy személyi torzsalkodások legyenek 
belőle. Én csak azt nézem, hogy elvi szempon
tok szerint lehet-e igy eljárni.

Találtam ott politikai bűnösöket, akiket 
azért internáltak, mert elkobzott Népszavát ta
láltak náluk, vagy azt a dalt énekelték, hogy: 
»fel harcra rabjai a földnek!« (Zaj.) Gondol
koztam azon, hogy ez alapon engem is azonnal 
lehet internálni, mert én minden elkobzott Nép
szavát megkapok. Amikor a cenzúra kiadja a 
rendelkezést a lap elkobzására, akkor már min
den előfizetőnek ott van a lakásán, vagy pedig 
a trafikokban is meg lehet vásárolni a Népszavát. 
Nem azt a munkást kell tehát büntetni, aki a 
Népszavát megkapta, hanem tessék felelősségre 
vonni azt a hatóságot, amely ilyen ügyesen jár 
el az elkobzások terén. Csak mellékesen jegyzem 
meg, hogy hasonló eljárás volt Garami könyvé
vel is. 3—4 hónapig annyi könyvet lehetett 
kapni a könyvpiacon, amennyi csak tetszett. 
4 hónap után eszébe jutott az ügyészségnek, 
hogy el kell kobozni a könyvet. (Zaj.)

Találtam ott olyant is, aki azért került,

oda, mert állítólag Oroszországban felsőpolitikai 
iskolát végzett. A  rendőrtisztviselő azt mondta: 
tetszik tudni, mit jelent az, hogy felsőpolitikai 
iskolát végzett? Ha már ilyen iskolát véglett, 
akkor ez elég ok arra, hogy az illetőt internálják.

Eőri-Szabó Dezső: Agitátoriskola!
Propper Sándor: Tisztelted a Hajdúsági 

Virradat! (Zaj.)
Szabó József: Ezt nem fogadhatom el. 

Újból és újból hangoztatom: nem tudom, hogy 
mi késztette azt az embert arra, hogy felső- 
politikai iskolát végezzen. Találtam ott politikai 
bűnösöket, akiket azzal vádoltak, hogy kém- 
gyanusak.

Rakovszky Iván belügyminister: Azt ő
mondja, hogy csak gyanús.

Szabó József: Ez a gyanú már két esz
tendeje van ellene és úgy látszik, még mindig 
nem győződtek meg arról, hogy tényleg kém 
volt-e. (Zaj a szélsőbaloldalon.) Két év elég idő 
arra, hogy kinyomozzák, kémgyanus volt-e vagy 
pedig kém. Ha kém volt, akkor felfogásom 
szerint büntetőjogi eljárást kellett volna meg
indítani. Tessék bírói eljárást indítani, mert a 
kémeket a törvény szerint is szigorúan lehet 
büntetni.

Találtam ott azután olyanokat, akik azon 
a címen vannak ott, hogy árdrágítók. Van ott 
olyan is, aki 4 koronával drágábban adta a 
paradicsomot vagy a kenyeret. Találtam ott kis 
szatócsokat. . .  (Zaj a szélsőbaloldalon.)

Hallét' István : Hatvanyékat is internálni 
lehetne a cukorárak miatt!

Szabó József: Eszem ágában sincs az ár
drágítókat védeni, de kérdezem a belügyminis
ter úrtól, hol vannak a siberek, a valutaüzérek, 
lánckereskedők, kosztpénz-uzsorások.. .  (Igaz ! 
TJgy van ! a szélsőbaloldalon. Nagy zaj.)

Drozdy Győző: A  hamis ezresbankó-közve- 
titők ?

Propper Sándor: Kormányfőtanácsosok lesz
nek!

Szabó József: Nem az a legnagyobb ár
drágító, aki 4 koronával drágábban adja az 
őszibarackot vagy a paradicsomot. Az árdrágí
tókat a tőzsde környékén, a bankokban tessék 
keresni. (Úgy van! a szélsőbaloldalon.)

Pikler Emil: A  cukorgyárosok nincsenek 
internálva!

Propper Sándor: . Hetven az államé! Az 
állam bűntárs! (Zaj.)

Szabó József: Találtam ott munkásokat, 
akik ellen állítólag az a vád, hogy munkabér
emelésért jelentkeztek a munkaadónál a többi 
munkástársuk megbízásából. Lehet, hogy ez 
csak egyoldalú beállítás; lehet, hogy követelőző- 
leg léptek fel, az is lehet, hogy a munkás
társaikat sztrájkra biztatták. ■

Rakovszky Iván belügyminister: En még 
neói igen láttam olyan vádlottat, aki beismerte 
volna bűnét. (Zaj.)
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Szabó József: Kerestem ott, de nem talál
tam egyetlen olyan munkaadót sem, aki azért 
lett volna internálva, mert a munkástól elvonta 
a jogos munkabért. Lehet, hogy a munkások 
ellen nemcsak az a vád, hogy munkabéremelést 
kértek vagy követeltek, hanem hogy sztrájkra 
is biztatták munkástársaikat, de miért nem 
találja meg a belügyminister azokat a munka
adókat, akik a kizárás alkalmával elmennek a 
gyárakba ellenőrizni azokat a munkaadókat, 
akik a mai körülmények között is foglalkoztat
ják a munkásaikat. (TJgy van! Úgy van! a 
szélsöbaloldalon.)

Dénes István: Hol vannak a nagy-
birtokosok ?

Elnök: Csendet kérek, képviselő urak!
Propper Sándor: Lichtiget és Kende Tódort 

kellene internálni! (Zaj. Rothenstein Mór köz
beszól.)

Elnök : Kérem Rothenstein képviselő urat, 
méltóztassék csendben maradni. (Zaj.) Kérem 
a képviselő urakat, méltóztassanak a szónokot 
meghallgatni.

Szabó József: Én nem hiszem, hogy csak 
a munkások között lehetne találni olyanokat, 
akik talán erőszakkal lépnek fel; én azt hiszem, 
hogy lehet találni a munkaadók között is sokat 
olyant, aki nem teljesiti azt a legminimálisabb 
kötelességét, hogy a munkásnak folyósítsa a 
jogos munkabérét. Ha ez nem igy volna, vájjon 
miért terjesztette volna be a földmivelésügyi 
minister ur a nemzetgyűlés elé a minimális 
munkabérek törvényes szabályozásáról szóló 
javaslatot? (Úgy van! Úgy van! a bal- és a 
szélsöbaloldalon.) Ugy-e, épen azért, mert a 
minister ur is látja, hogy vannak munkaadók, 
akik a minimális munkabért sem folyósítják a 
munkások részére. ( Úgy van! a szélsöbalolda
lon.)

Szilágyi Lajos: Mint például Bihar vár
megyében !

Szabó József: Ha tehát találunk munká
sokat s ha igazságos lenne a mérték, kellett 
volna találni munkaadókat is az internáló
táborban! (ügy van! a szélsöbaloldalon.)

Találtunk ott feltűnően sok embert, akik 
azzal vannak vádolva, hogy munkakerülők.
A  bizottság kihallgatása során érdeklődtünk, 
hogyan állapították meg, hogy munkakerülők. 
(F  elkiáltások a szélsöbaloldalon: Cipőkrémet
árult!) Nem, még az sem történt. Megállapí
tottuk, hogy a munkájából hazament a Teleki
téren elfogta a razzia és kihallgatás nélkül ki
vitték az internálótáborba!

Propper Sándort Ha autón ment volna, 
nem fogták volna el!

Szabó József: Ezeknek a munkakerülő 
munkásoknak a munkakönyvé most is bent van 
a gyárban, ahol foglalkoztatva voltak. írások és 
levelek voltak kezeikben munkadóiktól, ame
lyekben a munkaadó értesíti őket, hogy bár
mely pillanatban a legnagyobb készséggel újra
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felveszi a gyárba, illetve munkával ellátja 
őket. Nem lehet tehát munkakerülő az, aki
nek munkakönyvé a munkaadónál van, akit a 
munkaadó hiv, hogy gyere vissza, a legnagyobb 
készséggel felveszlek munkára és alkalmazlak.

Találtunk ott az u. n. rovottmultu embe
rek között nagyon cifra dolgokat. ( Zaj. Elnök 
csenget.) Elibünk jött egy idősebb családapa. 
Megkérdeztük, mi a bűne? A  felelet az volt 
rá, hogy többszörösen büntetve van lopásért és 
okirathamisitásért. Az súlyos dolog, ha valakit 
többszörösen megbüntetnek pl. okirathamisitásért 
és az ilyen emberrel tényleg szigorúan kellene 
eljárni. Érdeklődtem tőle: mik voltak azok az 
okiratok, amelyeket maga hamisított? Kisült, 
hogy a katonaságnál Urlaubscheint hamisított. 
Urlaubschein mint okirat! (Derültség a bal- és 
a szélsőbaloldalon.)

Rakovszky Iván belügyminister: Mindent 
elhisznek! Nem kell ilyen naivnak lenni. (Zaj.)

Szomjas Gusztáv: A  végén kisül, hogy 
csupa angyal van o tt !

Szabó József: Legyünk egészen őszinték és 
kérdezzük meg önmagunkat, akik nem voltunk 
a katonaságnál magas," előkelő pozícióban, hanem 
talán közlegényi vagy önkéntesi sorban voltunk, 
vájjon nincsenek-e közöttünk olyanok, akik 
Erlaubnisscheint .vagy Urlaubscheint egy kicsit 
hamisitottunk ? (Zaj és ellenmondás jobbfelöl. 
Felkiáltások: Nem egészen úgy van!) _

Szomjas Gusztáv: Egyáltalán nem hamisi
tottunk! (Zaj. Elnök csenget.)

Szabó József: Bevallom őszintén, hogy a 
háború alatt én is hamisítottam ilyen Erlaubnis
scheint ; amikor nem kaptunk, akkor nemcsak 
én, hanem társaim is többször már az előre 
aláirt Eriaubnisschein-ra csak kiállítottuk az 
órát és azzal mentünk haza.

Azt mondották, igen ám, de többszörösen 
büntetve volt lopásért is ! ( Egy hang a középen: 
No ugy-e, ezért van ott!)

Halász Móric: Csak egy kicsikét lopott!
Szabó József: Hajóskapitány volt az illető 

és azt mondja, hogy általános szokás az, hogy 
a nagyobb szállítmányokat megdézsmálják és a 
hajóskapitány ur tud arról. Például egy esetet 
mondott el, amikor nagymennyiségű tengerit 
szállítottak és a legények pumpával kihúzták a 
tengerit és ugyanannyi vizet pumpáztak be a 
tengeri helyére. (Zaj jobbfelöl.)

Szomjas Gusztáv: Ügyes emberek! (Zaj.)
Szabó József: Azt mondotta az illető

kapitány, hogy ez minden hajón általános 
szokás...

Szomjas Gusztáv: Technikai művelet!
Szabó József: . . .  és ezen a címen majdnem 

minden hajóskapitány ellen lehet fegyelmi 
eljárást indítani.

Drozdy Győző: Meg is kell indítani a bíró
ságon !

Szomjas Gusztáv: Majd megköszönik a 
' hajóskapitányok!

(. évi március hó 7-én, szerdán.
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Halász Móric: Csekély 80.000 korona. 
(Zaj.)

Szijj B álint: Leliet ezt védeni ?
Elnök (csenget): Csendet kérek, képviselő 

utak!
Szabó József: Ha a hajóskapitánynak ez 

az eljárása, mint lopás, bűnügyi eljárást von 
maga után, megint előáll az a helyzet, hogy ez 
ellen az ember ellen lehet eljárni, lehet őt 
biróilag felelősségre vonni, a lopásért vagy tolvaj- 
lásért lehet őt szigorúan megbüntetni, de nem 
lehet az internálótáborba küldeni.

Találtam ott Zalaegerszegen családos em
bereket, akik dolgozni akarnak, s akiknek a 
családja otthon nyomorog. Meglátogattam egyet 
és nagyon ajánlom az igen t. képviselő uraknak, 
hogy ugyanezt tegyék; meglátogattam és könnybe' 
lábadt a szemem, amikor láttam annak az 
apró négy gyermeknek a szenvedését, mikor 
láttam az anya nélkülözését és küzködését, az 
apa pedig ugyanakkor Zalaegerszegen tétlenül 
tölti az időt és a családja itthon nyomorog 
és nélkülö^!

Erdélyi A ladár : Hány van Budapesten, aki 
itt is tétlenül nézi, hogyan szenved a családja!

Haller István: Ne másról beszéljen! Erről 
' van most szó! Ez a Bodóné esete! Nem arról 
van most szó! Arról majd beszélj külön te !

Elnök: Kérem a képviselő urat, méltóz- 
tassék csendben maradni!

Haller. István : A  mellékvágány-rendszer 
régen megbukott!

Szabó József: Találtam ott embereket, 
akiket a bíróság felmentett, akik a büntetésü
ket elszenvedték, azután hazamentek és békésen 
folytatták polgári foglalkozásaikat. Egyszer 
csak minden további nélkül megjelent a detek
tív és elvitték Zalaegerszegre.

Drozdy Győző: Utókurára, Zalafüredre!
Szabó József: Találtam embereket, akik 

ellen bírói eljárás folyik. Nem értettem, mert 
hiszen ha bírói eljárás vagy vizsgálat folyik 
ellene, törvényeink szerint lehet őt vizsgálati 
fogságba helyezni. Miért kell őt Zalaegerszegen 
tartani ?

Engem ebben a kérdésben, azt hiszem, nem 
lehet elfogultsággal vádolni. Engem a szociál
demokrata párttól sokkal nagyobb távolság vá
laszt el, mint a túlsó oldalon ülő nagyon sok 
képviselőtársamat.

Épen azért azt hiszem, hogy én ebben a 
kérdésben igazán tárgyilagos tudok maradni. 
Belőlem sem a politikus, sem az orvos nem 
beszél, belőlem csak az ember beszél. Én mint 
ember nézem az állapotokat, és mint emberben 
alakult ki bennem az a felfogás, hogy ezen 
a rendszeren változtatni kell, hogy ezt az inter
nálótábort meg kell szüntetni, fel kell oszlatni, 
(Élénk helyeslés a hal- és a szélsobaloldalon. 
Felkiáltások: Fél kell oszlatni, meg kell szün
tetni!) a bűnösöket bíróság elé kell állítani, az 
idegen alattvalókat vissza kell küldeni hazájukba,

azokat az apró, ártatlan kis emberkéket vagy 
azokat az embereket, akik valamikor régen 
valami apró bűnt elkövettek, szabadlábra kell 
helyezni és vissza kell adni békés polgári fog
lalkozásuknak. Ez a vélemény nem csupán az 
én véleményem volt a látogatás után. Itt kény
telen vagyok reflektálni azokra a hírlapi nyilat
kozatokra, melyek a látogatás után egyes lapok
ban megjelentek és úgy állították be a dolgot, 
mintha az az akció, amelyet én Zalaegerszegen 
lefolytattam, nem lett volna igaz, mintha ott ez 
a véleménynyilvánítás tényleg nem történt 
volna meg.

Saját egyéni szempontomból tartozom ezt 
a kérdést itt tisztázni, kijelenteni a nemzet
gyűlés előtt és a képviselő urakat hívni fel ta
núbizonyságul, hogy igenis, amikor az internáló
táborból hazajövet a vonatra felszálltunk, első 
dolgom volt, hogy egy ivet vettem, azt körözve 
jártam végig a képviselő urakat, s talán két 
képviselő kivételével, akik el voltak foglalva és 
igy nem bírtam velük beszélni, minden képviselő 
urat megkérdeztem, hogy mi a véleménye az 
internálótáborról. A  vélemény csak kétféle volt. 
Szigorú revíziót kívánok, — volt az egyik véle
mény ; feloszlatást kívánok, — volt a másik. 
Amint a lapokban is megjelent, azok, akik a 
feloszlatás mellett nyilatkoztak, tényleg úgy is 
nyilatkoztak nálam, másoknak pedig, akik szi
gorú revízióról beszéltek, szavaiból csak azt ért
hettem, hogy á revíziót úgy értelmezik, hogy 
lényeges enyhítést kell behozni, vagyis az álta
lam hirdetett felfogás szerint a kis bűnösöket 
szabadlábra kell helyezni, a nagy bűnösöket 
pedig bírói eljárás alá kell vonni. Azonban 
hogy ez nem volt formai szavazás, nem volt ott 
elnök, jegyző, sem tanácskozási hely a vonat
ban, hanem kivel-kivel saját fülkéjében vagy 
ahol épen elfoghattam, beszéltem, de egy bizo
nyos : hogy minden képviselő ur ilyen értelem
ben nyilatkozott akkor.

Peidl Gyula: Befolyásmentesen!
Eőri-Szabó Dezső: Nem egészen úgy van! 

Kólám azt mondták, hogy a rögtöni feloszlatást 
javasoltam! Ez nem áll!

Klárik Ferenc: Maga még most is fenn 
akarja tartani?

Propper Sándor: Papi szeretet, papi ke
gyesség!

Szijj Bálint: Hátha nem veszi át a saját 
állama!

Szabó József: Ezt az úgynevezett próba
szavazást, amelyet talán nem kell szavazásnak 
mondani, hanem véleménynyilvánításnak, azért 
provokáltam, mert ismerni akartam a képviselő 
uraknak a helyszínen szerzett közvetlen impresz- 
szióit, hogy mielőtt még Pestre jönnénk, azok 
tényleg helytállók legyenek, ügy gondoltam, 
hogy most, a látogatás után, lehet csak igazán 
őszintén és politikamentesen megnyilatkozni és 
ebben a kérdésben véleményt mondani. Akkor 
a bizottság nagy többségének határozottan az
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Volt a  fe lfo g á s a , h o g y  az in te r n á ló tá b o r t  fe l  
k e ll osz la tn i.

Eöri-Szabó Dezső: De nem azonnal!
Szilágyi Lajos:. Talán addig tartson, amed

dig a mandátum? Öt évig?
Eőri-Szabó Dezső: Alapos revízióval előké

szíteni a dolgot!
Szabó József: Az volt a felfogásom, hogy 

ez a bizottság nem azért ment oda ki, hogy ott 
látogatást tegyen és hazajőve minden maradjon 
úgy, ahogy volt, hanem azért, hogy ennek a 
bizottságnak a felfogása, véleménye mérvadó 
legyen a további eljárást illetőleg; és ha ez a 
bizottság akkor úgy vélekedett, hogy fel kell 
oszlatni az internálótábort, . . .

Rakovszky Iván belügyminister : Az nem meg
választott bizottság volt!

Szabó József: . . . akkor, azt hiszem, a bel
ügyminister ur sem zárkózhatik el a bizottság
nak ezen felfogása elől, annál is inkább, mert 
hisz a bizottságban nagyobb számban volt kép
viselve a többségi párt, mint az ellenzéki pártok, 
egészen jogos volt tehát a feltevés, hogy a bel
ügyminister ur fedni fogja a többségi párt fel
fogását is.

Rakovszky Iván belügyminister: Furcsa kis 
kormányzás lenne!

Szabó József: Ezek után a következő inter
pellációt vagyok bátor intézni a belügyminister 
úrhoz (olvassa) :  »Van-e tuc^mása a belügy
minister urnák arról, hogy a zalaegerszegi inter
nálótáborban nagyon kevés kivétellel ártatlan, 
vagy oly kis bűnt elkövetett egyének vannak 
internálva, akik, ha visszaadják egyéni szabad
ságukat, ismételten értékes és hasznos munkásai 
lehetnek a társadalomnak? Hajlandó-e a belügy
minister ur az igazi bűnösöket a bíróság elé 
állítani, az ártatlanokat szabadlábra helyezni, 
és az internálótábort, mint teljesen felesleges 
intézményt, feloszlatni? (Élénk helyeslés és taps 
a bal- és a szélsőbaloldalon.)

Elnök : Az interpellációra a mai ülés folya
mán fog a belügyminister ur válaszolni.

Szólásra következik?
Forgács Miklós jegyző: Fábián Béla!
Fábián Béla: T. Nemzetgyűlés! Én nem 

azoknak az ügyében fogok interpellálni, akik 
Zalaegerszegen internálva vannak, hanem azok
nak az ügyében, akik, véleményem szerint, ha a 
zalaegerszegi tábor fentartandó, Zalaegerszegen 
kellene, hogy internálva legyenek. (Halljuk! 
Halljuk! a bal- és a szélsöbalóldalon.)

Halász Móric: Úgy látszik, mégis szükség 
van rá !

Fábián B é la : Én azonban magam is a tá
bor fentartása ellen vagyok, mert az a meg
győződésem, hogy mindenki, aki bűncselekményt 
követ el, állíttassák a törvényes biró elé, és ab
ban az esetben, ha a Btk. rendelkezései szerint 
bűn az, amit elkövetett, van elég fegyháza, bör
töne, fogháza az országnak . . .

Farkas István: Több, mint kell!

Propper Sándor: Több, mint iskola!
Fábián B é la : . . .  és van súlyosabb bünte

tés is az ilyen cselekmény megtorlására.
Nem óhajtok sem leleplezésekkel, sem poli

tikai pikantériákkal szolgálni akkor, amikor az 
izgató és lázitó sajtó ügyét már nem először 
hozom ide a nemzetgyűlés elé. Nem óhajtok le
leplezésekkel és pikantériákkal szolgálni, mert 
az én véleményem szerint ebben az országban 
a politikai hangulatok és politikai ellentétek 
annyira kiéleződtek, a nemzeti egység ■ atmoszfé
rája helyett annyira uralkodik itt a lázitás és 
vér atmoszférája, hogy a politikai dolgok meg- 
birálásánál itt nem egyedül a feddhetetlen múlt 
és a közerkölcsiség szempontjai az irányadók, 
hanem igenis az a szempont, hogy pártunknak 
szolgálatára van-e az illető, (TJgy van ! a szélső
baloldalon.) vagy pedig pártunkkal szemben el
lentétes politikai álláspontot foglal-e el.

Csak idézeteket fogok felolvasni és az álta
lam felolvasandó idézeteket azért fogom lehető
leg kevés kommentárral kisérni, mert azt akarom, 
hogy a mai alkalommal a nemzetgyűlés egy
hangú véleménye, megvetése és undora nyilvá
nuljon meg azokkal szemben, akik a magyar 
életnek a magyar sivatagból kiemelkedő uj fáját, 
mint a kloaka patkányai rágják és lehetetlenné 
teszik azt, hogy a gyűlölködés atmoszférája he
lyett az egységes nemzeti közvélemény atmosz
férája alakuljon ki.

Nem fogok visszamenni távoli időkre; egé
szen uj időkre fogok csak visszamenni, azokra 
az időkre, amelyeknek szereplőiről a belügy
minister ur ő excellenciája ma egy hete a 
bombamerénylet ügyében elmondott interpellá
cióra adott válaszában mint gazemberekről, mint 
a nemzet salakjairól beszélt. A  bombamerénylet 
előzményeit fogom ismertetni hírlapi cikkekben 
és ismertetni fogojn a bombamerénylet után 
egyes lapokban megjelent cikkeket. A  bomba- 
merénylet 1923 február 23-án volt.

Kiss Menyhért: A  kakaó-bomba?
Fábián B é la : Igen, arról fogok beszélni. 

Mindjárt megtudjuk, hogy a kakaó- és ovomal- 
tinds doboz és a főzelék- és csirizbomba tulaj
donképen milyen bombának készült. Aznap reg
gel, amikor a bombát elküldték Rassay Károly
nál és Miklós Andornak, az egyik reggeli lapban 
megjelent egy cikk »Reakció« címmel, melyben 
többek között a következők foglaltatnak (olvassa): 
»E  régi felforgató rítusok visszaeresztése hatá
rozottan fölbontja a politikai pártok mostani 
laza összefüggését is és a dolgok rosszabbrafor- 
dulása esetében könnyen vérontásra vezethet. 
Az pedig, a múltakból való okulás után, nincs 
mindig úgy, hogy a Tiszákat és tisztelőiket 
lehet csak vidáman legyilkolni, lehet ez megfor
dítva is.« Tovább pedig azt mondja (olvassa)  : 
»Ez pedig igen sok békeszerető embert elkeserít, 
és a művelt fiatalság visszahatását egyenesen 
kihívja maga ellen. Legyen tehát legalább va
laki, aki még jókor figyelmeztesse a felforgató
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Szenteket, h o g y  a  r e a k c ió z á s  o ly k o r  h á tr a fe lé  is 
e ls ü l .« Ez v o lt  a n n a k  a  n a p n a k  re g g e lé n , a m e ly - 
h e k  d é lu tá n já n  a  b o m b a m e r é n y le t  tö r té n t .

Szilágyi La jos : Melyik újság irta ? Nevez
zük meg!

Drozdy Győző: A  Szózat, Kenedi Géza.
Peidl Gyula: A  meglátogatott Szózat!
Fábián Béla: Az utána következő nap pedig 

a következőképen ir ugyanez a lap a bomba- 
merényletről (olvassa): » Állítólagos merénylet
terv Rassay Károly és Miklós-Klein Andor 
ellen.«

Kiss Menyhért: Tényleg állítólagos! Nem 
történt meg. (Zaj.)

Fábián B é la : Nem kívánom a képviselő 
urnák, pedig élesen szembenállunk egymással, 
hogy ilyen állítólagos merényletet kövessenek el 
a képviselő ur ellen.

Kiss Menyhért: Mégiscsak állítólagos,mert 
nem történt meg! (Zaj a szélsöbaloldalon.)

Elnök: Kérem Kiss Menyhért képviselő 
urat, méltóztassék csendben maradni!

Fábián Béla : Egész interpellációmban azt 
akarom bizonyítani, hogy itt igenis tervszerűen 
készíttetnek elő hangulatok a bombamerényie
tek számára (Úgy van! balfelöl.) és a bomba- 
merénylet mindig csak pár fiatalember hevessé
géből származó következménye annak, amit itt 
reggel és délután a kormányhoz közelálló egyes 
sajtóorgánumok a magyar nemzet eszme ellen 
elkövetnek.

Méltóztassanak tehát meghallgatni, hogyan 
ir tovább a kormány sajtója »Nem robbantak 
föl a reklám-bombák« cím alatt ( olvassa) :  
»Furc8a fordulat a merényletterv ügyében. Mik
lós-Klein és Rassay bombákat küldtek önma
guknak? Mikor a hős Rassay inkább az Erzsé- 
bet-hidon megy.« Tessék egy részlet (olvassa): 
»Pedig csak a szemébe kellene nézni a Dohány
utcai főszerkesztőnek és társainak és akkor ki
derülne, amit egyébként úgyis ■ tud mindenki, 
hogy itt nem történt tulajdonképen semmi más, 
mint az, hogy két lecsúszott embernek szüksége 
volt reklámra. (Felkiáltások a szélsöbaloldalon: 
Hallatlan!) Mint a megöregedett primadonnák
nak. Azok önbetörést követnek el, hogy a sajtó 
foglalkozzék velük, vagy gratuláló leveleket kap
hassanak feledékeny és hűtlen imádóiktól sze
rencsés megmenekülésük alkalmából, a Dohány
utcai főszerkesztőnek pedig arra van szüksége, 
hogy jóakarói ovomaltinos bombákkal ajándé
kozzák meg.«
(Az elnöki széket Scitovszky Béla foglalja él.)

További folytatás a »Pesti jogrend« című 
rovatban (olvassa): »Vigyázzanak a csirizestál 
önmártirjai, hogy tovább ne töltsék a teli po
harat, mert ha kicsordul, csakugyan robban 
valami: kirobban az alig-alig elfojtott indulat.*

Drozdy Győző: Ezért szenved a nép. A  nép 
millióinak filléreiből ilyen betyárlapokat tarta
nak fenn!

Pikler E m il: Ezért kell nagy adó, hogy 
ezeket a lapokat eltartsák. Ezért van negyven 
milliárd deficit!

Fábián Béla: Most jön a folytatás. Ennek 
a reggeli lapnak délutáni testvérlapja ezt írja 
(olvassa): » Kakaóval és zöl,d főzelékkel akar
ták felrobbantani Klein Ármint és társait.« 
Elmondja ebben a cikkben, hogy a szakértői 
vizsgálat hivatalosan megállapította, hogy min
den más volt a bombában, a legkevesebb azon
ban a robbanószer volt (olvassa): »Az egyik 
bomba pl. kakaomaradványt, egy ,egész szám 
Érdekes Újságot, egy teljes szám Április című 
vicclapot, körülbelül fél kiló aprófát tartalma
zott.® (Derültség a szélsöbaloldalon.) Felette 
gyanúsnak találják a rendőrségen azt a körül
ményt, honnan sejthették a Pesti Napló munka
társai azt, hogy mi van a csomagban, t. i. miért 
nem bontották fel a csomagot. További folyta
tásában megírja azt, hogy a rendőrség az év 
folyamán a kapott személyleirásokat közölte 
telefonon Kecskemét, Cegléd, Kiskunhalas, Fél
egyháza és Szeged rendőrkapitányságaival- Ezt 
maguk írják meg.

E két nap alatt nagy változás történt. Az 
első napon még nem tudták megtalálni azokat, 
akik a merényletet elkövették, dacára annak, 
hogy nálunk is már általános vélemény alakult 
ki a különféle politikai merénylőkkel szemben, 
hogy azokat vagy nem találják meg, vagy, ha 
megtalálják, akftor nincs bizonyíték ellenük és 
a bíróság felmenti őket, vagy ha elitélik,' am
nesztiát kapnak. (Úgy van! bal felöl.) Mondom 
tehát, kőt nap alatt a sajtó egész felfogásában 
bizonyos változás állott be és most más a véde
lemből egyszerre támadásba mentek át és azt, 
amit eredetileg mondtak, most már súlyosabban 
hangoztatták, hogy Miklós Andor és Rassay 
Károly önmaguknak küldtek bombát, illetve a 
feleségüknek.

Szilágyi La jos : Ezt ki lehet nyomozni. 
Nyomozzák k i!

Fábián Béla: Nyomozni Magyarországon?
Farkas István : Pedig minden három em

berre jut egy nyomozó!
Fábián B é la : Miklós, Andor, aki a bomba- 

merénylet előtt Klein Árminná alakult át a 
sajtó terminológiájában, a bombamerénylet hatása 
alatt Klajn Ármin lett és a következő címek 
alatt folyik ezután Magyarországon a, levegő 
mérgezése és a lázitás (olvassa) : »Klajn Árminék 
bombája csak kiszárítva, kijavítva, újból töltve 
és külön robbantás után robbant volna. Péterffy 
ezredes szakértő véleménye a kakaósbqmbáról. 
Jelentkezett a bomba készítője. Zsidók bérelték 
fel a bombagyártásra. Egy barát és egy Ovo
maltinos doboz históriája. Lecsendesednek a rek
lámbombaügy robbanó hullámai. A  nyomozás 
legújabb stádiuma: a holtpont.« Csak a főcímeket 
olvasom. Ahol máskor az a cím szokott lenni, 
amit a betörők szoktak használni vagy gyilkosok, 
amikor el akarják venni az embertől a tárcát,
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hogy: Fel a kezekkel! Mert ez szokott ebben az 
újságban főcím lenni, most ezen a helyen a 
következők olvashatók (olvassa): »Elmebetegek 
kihallgatása a rendőrségen. A  szőke nő az éj 
folyamán megbámult. Tessék felrobbantani a 
bombákat. Miért nem hallgatják ki Kassay fele
ségét is ?« Azután jön a folytatás.

Szilágyi Lajos: Rinaldo Rinaldini!
Fábián Béla: Most már jön Rinaldó Ri- 

naldini, amint Szilágyi Lajos t. képviselőtársam 
mondja. Az egyik helyen Klein Ármin és Ras- 
say jövendőbeli gyilkosait keresik, mondván 
folytatólagosan a következőket: ( olvassa) : »Fon- 
tos csak az, hogy a drága nő megbámult.« 
Azután »A  király-utca rendelte a bombákat« 
felirattal a következőket írja (olvassa) r  »A  
nemzetgyűlés háznagyi hivatalához ma egy hi
bás németséggel megirott levél érkezett aláírás 
nélkül. A  névtelen iró bejelenti, hogy a bombákat 
ő gyártotta, még pedig egy zsidó megrendelésére, 
aki azokat Romániában óhajtotta felhasználni.
A  levéliró nem közli a bomba megrendelőjének 
nevét, csak annyit, hogy ez a Király-utca 15. 
szám alatt lakik. A  háznagyi hivatal a levelet 
a rendőrséghez juttatta.«

Sajnálom jelenlevő kereszténypárti képvi
selőtársaimat, hogy ennek a közleménynek foly
tatásában az én szájamon keresztül itt megrá- 
galmaztatnak,- de igy folytatja a cikk »Kik sze
retik a kakaót ?« címmel (olvassa): »Abból az 
alkalomból, hogy Miklós Andort és Rassay 
Károlyt kakaóval és csirizzel tisztelték meg 
sötétben ólálkodó egyének, Az Est eldicsekszik 
vele, hogy kik üdvözölték a kakaó és a csiriz 
szerencsés megmenekültjeit. Lássuk hát mi is, 
kik szeretik a kakaót? Sajnos, az ádázul fene- 
kedő liberális lapok sorában ott látjuk a Nem
zeti Újság nevét is, amely sikeresen veszi fel a 
versenyt a Népszavával akkor, mikor az a 
Nemzeti Újság testvérlapjának Pardon-irója 
ellen uszítja a rendőrséget. Csinos, kakaóbarna 
látvány.«

Tehát ugyebár, a műkeresztények és az ál
keresztények után mest következnek a kakaobarna- 
keresztények. akik megbotránkoznak azon, ha 
ebben az országban rendszerré akarják tenni a 
gyilkolást.

Méltóztassanak megbocsátani, csak azért olva
sok fel itt a bombamerényleten kívül álló másik 
cikket is, hogy méltóztassanak látni, micsoda 
rendszerrel folyik itt a lázitás és az izgatás. A Nép 
február 25-iki számában az első oldalon a követ
kező cikk foglaltatik (olvassa) : »Halálos bomba- 
merényletet követett el egy zsidó fiatalember. 
Borzalmas bűntény egy bőrkereskedő lakodalmán.« 
A cikk ezeket mondja. A merényletet nem egy zsidó 
fiatalember követte el, hanem egy zsidónál követ
ték el. De tessék meghallgatni, m̂i lehet ebben 
(olvassa) : »Borzalmas bűntény egy bőrkereskedő 
lakodalmán. Mint az Inn mellett lévő Braunauból 
jelentik, egy 18 éves fiatalember egy zsidó bőr
kereskedő esküvőjénél bombát dobott. A meny-

ÉETESITÖ.

A nemzetgyűlés 108. ülése 1923.

asszony belehalt a sebeibe. Ezenkivül még négy 
személy sérült meg. A tettes azt mondja, hogy az 
egész háznépet levegőbe akarta röpíteni.« Ellenben 
a címe az, hogy: »Halálos bombamerényletet 
követett el egy zsidó fiatalember.« (Derültség a 
szélsőbaloldalon.)

Ugyanabban a számban »Miért nem találják 
meg a tetteseket ?« cím alatt a következők vannak. 
Ezt a közleményt annyira fontosnak találta a lap, 
hogy elől is és hátul is odatette, hogy : »Irta : Kiss 
Sándor.«

Kiss Menyhért: Egyike a legkiválóbb embe
reknek !

Fábián Béla : Hogy tényleg kiváló, kiderül 
a cikkből (olvassa) : »Nincsen undorítóbb dolog, 
mint a hébe-korba megújuló bombamerényietek 
alkalmával keresztény lápokat olvasni, illetve 
keresztény politikusok nyilatkozatait hallgatni. 
Az a gyáva, átkozódó mosakodás, az az utálatos, 
ijedt felháborodás, az a jófius önigazolás meg- 
csufol minden férfias karaktert. Ilyen sietős és 
talpnyaló önmocskolódásra csak gójok képesek. 
Legszívesebben a becsületes keresztény lapokra, 
A Népre és a Szózatra üvöltenek »feszitsd meg«-et. 
(Derültség a szélsőbaloldalon.) Kit nem befolyásolna 
ez a tomboló tömegüvöltés, kivált, mikor egyes 
keresztény politikusok viszik benne a hangot ?« 
A legutóbbi bombamerénylet kapcsán, igy ir az 
egyik keresztény újság — ez a Nemzeti Újság — : 
»Legyen már vége annak, hogy elzüllött exisz- 
tenciák, desperádók, éretlen suhancok vagy ostoba 
theoretikusok cinikus játékot vagy bárgyú kísér
letezést folytassanak a nemzet sorsával és főként 
legyen vége azoknak a mentési akcióknak, amelyek 
az ilyen játékot bármiféle ideális szempontokkal 
érthetőnek, megbocsáthatónak és természetesnek 
igyekeznek feltüntetni.«

Most jön megint a folytatás (továbbolvas): 
»Igy az imádkozó faj védelemnek egyik száj asa, 
akinek halvány sejtelme sincs arról, milyen sátáni 
tervszerűség és cinizmus lappang a látszatesemé
nyek mögött. Milyen undorítóan egyszerű, milyen 
bárgyú és csavartalan ezeknek a gyáva árulkodók
nak a logikája : a merénylet zsidók ellen irányult, 
tehát antiszemiták csinálták.«

Ezzel szemben mondja ő a következőket (ol
vassa) : ^Kezdjük az Erzsébetvárosi Demokrata 
Körben elkövetett merényleten. Ezt bátran típus
nak lehet tekinteni. Ideje kül- és belpolitikai te
kintetben úgy volt megválasztva, hogy hatásában 
csak a zsidóknak válhatott javára.« (Zaj a szélső
baloldalon.)

Pikler Emil : Nyolc zsidót megöltek !
Fábián B éla : »A bombamerényletet zsidók 

eszelték ki. Tervük szerint a bombának .korábban 
kellett volna felrobbanni, mielőtt a vacsora elkez
dődik, úgy hogy csakis keresztény éttermi alkal
mazottak voltak halálra szánva, akik a vacsora 
előkészítése körül foglalatoskodtak.« «

Szeder Ferenc : Ezek sajtóakadémiát jártak !
Fábián Béla : »A bombát zsidónak kellett csi

nálni, zsidónak kellett azt tempirozni, zsidónak
46
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kellett elhelyezni, sőt — iszonyat — zsidónak kel
lett begyújtani is ! Ki látott már zsidót, akinek 
ügyes a keze, kivált, ha fél is ? Vagy ki veszi rcssz 
néven egy zsidótól, aki nem szokta meg nagyon 
közelről a halált, hogy egy kicsit hosszúra szabta 
a gyujtózsinórt, saját becses irhája érdekében ?«

Na, aztán a továbbiak folyamán elmondja, 
hogy azok, akik csinálták ezt a merényletet: a 
nagy zsidók, odalenn várták az Erzsébetvárosi 
Demokrata Kör csarnokában, hogy mikor robban 
már a bomba odafenn a teremben, mert ők addig 
nem akartak felmenni, amig a bombamerényletnek 
eredménye nircsen.

Drozdy Győző : Az Anka-íéle sajtóakadémián 
találják ki e z t !

Fábián Béla : Itt van egy másik cikk »A csiriz- 
bomba-reklám volt !« cím alatt. Ez a része annyira 
példátlan, hogy ezt igazán nem óhajtom fel sem 
olvasni a nemzetgyűlés előtt, amit a »Csirizbomba- 
^eklám volt« címen leirt A Nép szerkesztősége. Ez 
a közlemény a lap vasárnapi számában, február 
25-én j elent meg, én ezt a képviselő urakra bizom 
és átadom a képviselő urak közmegvetésének.

Pikler E m il: Benárd Ágoston a főszerkesztő !
Fábián Béla : Nem tartozik ugyan ide, mikor 

azonban ma Zalaegerszeget tárgyaljuk, ime mi
képen ir A Népben az egyik képviselőtársam.

Kiss M enyhért: így reklámot csinál a 
lapnak !

Fábián Béla : Nem bánom, ha a gyilkosoknak 
reklámot csinálok is, de nem lehet tovább tűrni, 
hogy ebben az országban gyilkosok politikát csi
náljanak Írásban anélkül, hogy a kir. ügyészség 
megtalálja a módját, hogy ezekkel szemben el
járjon.

Kiss Menyhért: Járjon e l ! Fogják e l ! Ki 
védi ? ♦

Fábián B éla : Az egyik képviselőtársunknak 
— Éhn Kálmánnak és más képviselőtársamnak 
a zalaegerszegi látogatásról való elbeszélései után 
meg méltóztatik a t. Nemzetgyűlésnek objektíve 
Ítélni, hogy ez mit jelent, — következőket Írja 
(olvassa) : »Egyik internált szavaival végzem az 
ellátás és elhelyezés ismertetéséi — t. i. az inter
nált a következőket mondta — »Bizony, sok, sok 
szegény magyar ember örülhetne, ha igy lakhatna 
és igy kosztolhatna^ *

Kiss Menyhért: Sokan nyomorognak az or
szágban !

Fábián Béla : Jó, jó, de az internált mégsem 
mondja ezt, ugy-e ? !

Most már átmegy az agresszív politika terére 
az előbbi cikk alapján és a következőket Írja 
(olvassa)  : »Elégtételt az országnak !« Azért, — 
mint mondja — hogy ilyen dolgokat a liberális 
lapok a kakaós, ovomaltinos és nem tudom én, 
reklámbombáról meg mertek Írni; hogy Huszár 
Károly fel mert szólalni. A belügyminister úrhoz 
nem mernek hozzá nyúlni, ő az egyedüli, akinek 
neve szent és sérthetetlen e lap hasábjain, aki 
pedig gazembereknek nevezte a merénylőket és 
azokat is, akik őket védik és a belügyminister ur

személye mégis szentül és sérthetetlenül kerül ki 
e lapok hasábjairól, ahol pedig a nemzetgyűlés 
alelnökének személyét, — aki akkor, amikor ezek 
az urak kommunisták ,voltak, bent ült a gyűjtő- 
fogházban, és aki akkor, amikor ezek az urak 
radikálisok, liberálisok és szocialisták voltak, 
egyedül képviselte a keresztény politikát, — igye
keznek a sárba lerántani, de a belügyminister ur 
magas személye, akitől a szubvenció jön vagy 
nem jön . . .

Rakovszky Iván belügyminister: Tőlem soha
sem jött ! Miből adnék ?

Drozdy Győző: A nép adófilléreiből szenny
lapokat, gyilkosságra uszító lapokat fentaitani 
könnyű dolog !

Fábián "Béla: Egy másik cikkben azt mond
ják, hogy : »A kakaó-szélhámosságot azok rendez
ték, kik májust összetévesztik októberrel.« Utána 
jön egy nagy politikus nyilatkozata. Azt mondja, 
hogy nemzetgyűlési képviselő. (Egy hang a szélső- 
baloldalon : Ki az ?) Nincs benne, nem árulja el. — 
»Kik utaznak mej ényletpolitiká bán ?« cím alatt 
elmondja, hogy (olvassa) : »Meg kell figyelni, hogy 
a bombák sohasem annak szóltak, akiket áldoza
toknak kell tekinteni, hanem mindig a keresztény 
iránynak, a konstruktív nemzeti politikának s 
annak a fejlődő és ellenállhatatlan antiszemitizmus
nak, amelyet kompromittálni akarnak.«

A zsidók csinálják tehát a bombát, azért, mert 
fel akarják vele robbantani a keresztén}? politikát. 
Azt mondja (olvassa) : »Az ébredők kapujában fel
robbantott bomba esete mar világosan mutatta, 
hogy a cél az ébredők kompromittálása volt. 
(Derültség a szélsőbaloldalon.)

Ravasz beállítással úgy tüntették fel, mintha 
az ébredők azért robbantották volna fel ezt a bom
bát, hogy eltereljék magukról a figyelmet. A zsidó 
sajtó egész apparátusa hirdette, hogy ez ön
robbantás volt. Mintha bizony az ébredőknek lett 
volna szükségük ilyen eszközökre. A kaszárnyák 
ellen elkövetett merényletek is ezt a gyanukeltő 
szándékot árulták el. A véres lefolyású bomba- 
merénylet az Erzsébetvárosi Demokratakor ellen 
pontosan a választási harc idején történt, mikor ez 
a keresztény politikának óriási károkat okozott.«

Az egyik oldalon izgat, a másik oldalon pedig 
pénzt keres az ember, vagy lehetőleg ugyanazon az 
oldalon keres pénzt, ahol izgat. Úgy látszik tehát, 
hogy ez jó üzlet. Én december 19-én az indemnitás 
alkalmával elmondott beszédemben már szembe
állítottam ezt a két tényt, hogy miként lehetséges 
az, hogy az emberiegyik oldalon nekirohan az éjjeli 
mulatóknak, a má sik oldalon pedig az éjjeli mulatók 
hirdetéseit leközli. Akkor azt mondotta egyik kép
viselőtársam, aki itt ül hozzá m közel, hogy a kiadó- 
hivatal veszi fel a reklámokat és a szerkesztőség 
írja a hirekety

Miután úgy látszik, hogy ez folytatódik, kény
telen vagyok ismételten elmondani, hogy ez 
ugyanolyan dolog, mintha egy becsületet és morált 
hirdető férj eltűri, hogy a felesége titkos kéjelgéssel
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pénzt keressen. ( Derültség és taps a szélsőbaloldalon. 
Mozgás jobbfelől.)

Itt van a Nemzeti Royal Orfeum, amely ellen 
az egyik oldalon felszólaltak . . . (Mozgás és zcyj a 
bal- és a szélsőbaloldalon.)

Kiss Menyhért: Elég szomorú ! Ez immora- 
litás, ezt én nem csinálná^.

Peyer Károly : Miből élnének ? (Egy hang a 
szélsőbaloldalon: A pénznek nincs szaga! Zaj.)

Fábián Béla : Hogy a pénznek mennyire nincs 
szaga, az rövidesen ki fog derülni. A Nemzeti Royal 
Orfeum csekélységeiről, a Blokner nevű hirdetési 
irodáról nem beszélek, vannak finomabb dolgok is, 
elsősorban a hamis fogak hirdetésének a dolga.
A hamis fogak állandóan visszatérő hirdetés A Nép
ben, mint hogyha bizonyos ott dolgozó emberek 
fogaira mutatna reá. De az a baj, hogy a zsidók 
hamis fogairól szóló hirdetések j elennek meg, ameny- 
nyiben Mendelsohn bácsiról talán nem méltóztat- 
nak gondolni, hogy egy faj keresztény, hasonlókép 
nem méltóztatnak ezt gondolni a Schwarcz bácsi
ról és a Kremser bácsiról sem, aki egy nagyon 
furcsa hirdetést tesz közzé A Népben. A Nép egyik 
oldalán ugyanis állandóan megjelennek olyan cik
kek, hogy a szegény középosztály, a szegény ke
resztények leromlanak s jönnek a zsidóhoz, aki 
olcsó pénzen megveszi a keresztények drága régi
ségeit.

Amidőn az egyik oldalon ezt olvasom, a másik 
oldalon olvasom a következő hirdetést (olvassa) : 
»Régiségeket, porcellánt, műtárgyakat, festménye
ket, bronzot és (intik órákat a legmagasabb áron 
veszünk. Kremser M. és társaké Nem egészen faji 
és keresztény szempontból kifogásolható dolog, 
hogy az egyik oldalon a szegény keresztények le- 
röngyolódáha miatt intéznek támadást, a másik 
oldalon pedig megmondják a szegény lerongyoló
dott keresztényeknek, hogy hol vásárolják meg 
ezeket a dolgokat. (Zaj. Zsirkay János közbeszól. 
Nagy zaj.) Zsirkay képviselő ur, úgy látszik, beszé
dem elején nem volt itt.

Zsirkay János: Sajnos.
Fábián Béla : Azzal kezdtem, hogy nem óhaj

tok személyes kérdésekkel foglalkozni. Nagyon 
kérem a t.'képviselő urat, ne tegye ezt nekem lehe
tetlenné. (Felkiáltások a szélsóbaloldalon: Jó lesz 
hallgatni! Tűz ! Tűz ! Folytonos zaj.)

Zsirkay János: Nincs okom hallgatni!
Elnök (csenget) : Csendet kérek !
Fábián Béla : Minthogy a képviselő ur azt 

mondotta, hogy nincs semmi oka hallgatni . . . 
Zsirkay János: ügy van !
Fábián Béla : . . .  nekem pedig semmi okom 

sincs elhallgatni, ennélfogva én bátor leszek — tes
sék csak kicsit várni1— és el fogom mondani, hogy 
mi a különbség a képviselő ur és Mucius Scaevola 
között. (Derültség a szélsóbaloldalon. Halljuk! 
Halljuk !)

T. Nemzetgyűlés ! Amikor Rupert Rezső kép
viselő ur március 2-án itt interpellált a képviselő
házban, akkor megjelent A Nép-ben egy cikk, 
amelynek ..címe — nem kell kommentárt fűzni

A  nem zetgyűlés 108. ülése 1923,

hozzá, nem kell mondani, hogy botrány — a kö
vetkező (olvassa) : »A Lelenctől a Toloncig. Nagy 
Rassay-film a Rupert életéről, szerelméről és 1000 
méterre kinyújtható, tetszés szerint csavarható, 
tehát törhetetlen gerincéről és egyéb hajnövesztő 
rémségekről. Végűi Berber Rezső meztelen táncos. 
Csak fel- és benőtt agyaknak !« Ez az- egyik. Kü
lönben most jut eszembe, Anita Berber meztelen 
táncosnő. . .

Kiss M enyhért: Hát azt nem kell idehozni. 
(Nagy derültség.)

Fábián Béla : Itt most arról van szó, hogy in
gyen semmit, pénzért mindent, tehát az Anita 
Berber táncosnő hirdetése is benne van, ez pedig 
nem istentiszteletnek a hirdetése. (Elénk derültség.)

Kiss Menyhért: Minden lap elfogadja ezeket 
a hirdetéseket. Járjon elő jó példával a Népszava 
és ne vegye fel ezeket a hirdetéseket.

Peyer Károly : Nem is vesz fel ilyen hirdetést.
Fábián Béla : Azonban mégis t. belügyministev 

ur — tekintettel arra, hogy egyelőre a bomba- 
merényleteknél óhajtok megmaradni . . .

Szilágyi Lajos : Maradjunk a tárgynál.
Fábián Béla : . . . s utána majd foglalkozunk 

az izgatások eredményével — a bombamerényietek 
alkalmából ne méltóztassék azt gondolni, hogy . . . 
( Felkiáltások a szélsőbaloldalon: Hol a minister ? 
Ministert kérünk!) ^

Erdélyi Aladár : Annak is van dolga !
Propper Sándor : Elment tanácsot kérni ! ( Foly

tonos zaj.)
Elnök (csenget) :  Csendet kérek, képviselő 

urak !
Fábián Béla : Mielőtt szünetet kérnék és más 

tárgyra térnék át, nehogy azt gondolja ez az ország, 
hogy Magyarországnak olyan belügyministere van, 
aki feláll a nemzetgyűlésben és a kormány nevé
ben kijelenti, hogy »igenis minden eréllyel ki fog
juk nyomozni, kik a bombamerénylők és ki fogjuk 
nyomozni azt, kinek érdeke, hogy itt ebben az 
országban a nyugtalanság érzetét keltse az állam
polgárokban*, hogy mondom, ne gondolják itt az 
országban azt, hogy a belügyminister ur vagy nem 
akar, vagy pedig nem tud akaratinak érvényt sze
rezni, és igenis fontosnak tartom, hogy a rendőr
ségnek a bombamerénylet után kiadott kommüni
kéjét felolvassam. Mert volt eredménye a nyomo
zásnak.

A kommüniké igy szól (olvassa): »Robbanó 
anyagok, bombák stb. szakértői megvizsgálása 
céljából mindenkor Csepelen, a Weisz Manfíéd 
gyárban,elhelyezett m. kir. hadianyaggyár lőszer
átvételi bizottságához kell fordulni, amely reggel 
8 órától délután 6 óráig működik. (Derültség a bal- 
és a szélsóbaloldalon.) Telefon címe : vegyes dan
dár, 145 mellékállomás. Éjjeli időben Loch Péter 
műszaki tüzérszázados, e bizottsá g tagja, hivandó.*

Nem igaz tehát az, hogy nem volt eredménye 
a bombamerénylet ügyében lefolytatott nyomo
zásnak. A rendőrség maga is azt mondotta, ügy 
látszik, annyira állandósulnak ebben az országban 
a belügyminister ur tehetetlensége miatt a bomba
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merényletek... (Igaz! Úgy van! a szélsőbal- 
oldalon. )

Györki Im re: Reggel, délben, este! (Derült
ség a szélsöbaloldalon.)

Farkas István : Mondjon le a tehetetlen oel- 
ügyminister ! (Zaj.)Selyemgatyás társaság ! (Foly
tonos zaj.)

Elnök (csenget): Csendet kérek!
Fábián Béla : . .  . annyira állandósul itt ez a 

nemzetiontó hangulat ebben az országban, (Fel
kiáltások jobbfelől: Maguk csinálják !) s ebből a 
hangulatból, az izgatások és lazítások atmosz
férájából kiemelkedő bombamerényietek . . .

Erdélyi Aladár : Azt mondja meg, hogy A Nép 
kitől tanulta ezt a hangot %

Farkas István: A kormánytól, maguktól ta
nulta, meit má skép nem ülnének itt. Az együgyű 
kormányzati politikától !

Elnök (csenget): Kérem Farkas István kép
viselő urat, n éitóztassék csendben maradni.

Fábián Béla: Erdélyi Aladár t. képviselő ur, 
akinek j ószár. dékán ól nteg vagyok győződve...

Farkas István : Én nem !
Erdélyi A ladár: A maga véleményére úgy 

sem adok !
Farkas István : Én sem a magáéra, fütyü

lök rá !
Fábián Béla : . .  . azt kérdezi, hogy ez a sajtó, 

amely a kloáka hangját a magyar közéletbe be
vezette, kitől tanulta ezt a harcot. A komrr.u- 
r.ists kt ól.

Peidl Gyula : Tíiltesznek mesterükön ! (Foly
tonos zaj.)

Elnök (csenget) : Csendet kérek !
Fábián B é la : Amennyire kötelességemnek 

tartottam, a börtönön keresztül is verekedni a 
kommunistákkal és a kommunista sajtó agitációjá- 
val szemben, nem félve semmitől, akkor, amikor 
Magyarországon még senki sem tudta, hogy mi a 
bolsevizmus : épen úgy kötelességemnek tartom a 
bolsevikok utódai ellen is verekedni, (Helyeslés a 
szélsöbaloldalon.) azért, mert nekem az a vélemé
nyem, hogy anfint a bolsevikok elvitték szegény 
Magyarországot Trianonhoz, úgy ezek is elviszik 
egy uj katasztrófához. (Igaz! Ügy van! a szélsö
baloldalon. Zaj.)

Igen t. elnök ur, kérnék egy kis szünetet.
Elnök : Hiszen a képviselő ur alig egy félórája 

beszél. ( Felkiáltások balfelöl: De nincs itt a kor
mány ')

Fábián Béla : T. Nemzetgyűlés ! Méltóztassa- 
nak megengedni, hogy mielőtt az agitáció kérdésé
vel foglalkoznám s megvilágítanám azt, hogyan 
teszi ez tönkre a magyar közigazgatást, a magyar 
életet, hogyan lazitja a fegyelmet a közigazgatás
ban és hogyan szünteti meg teljesen a hierarchiát, 
s mielőtt foglalkoznám azzal, hogy hogyan lesz ezen 
akció következtében a. járásokban nagyobb ur a 
segédjegyző, mint a főszolgabiró, — mondom, mél- 
tóztassék megengedni, hogy előzőleg felolvassak 
még két ilyen kedves vidéki lázitó dolgot, amelyek

közül az egyiket a belügyminister ur egy szolga- 
birája irta.

Szabolcs vármegye szolgabirája, dr. Kádár 
B,*a »Ébredők Kisvárdán« címen igy ir ( olvassa) : 
»Vagy talán még az a 8 millió meghagy; tt sziget
lakó sem tiszta magyar és ezeket a nem tiszta ma
gyar elemeket kell átalakítani, vagy másként, ha 
kell, pogrommal is, ártalmatlanná tenni!« (Nagy 
zaj a szélsöbaloldalon : Pogromot hirdetnek a szolga- 
birák!) Ezt Írja a belügyminister ur szolgabirája.

Farkas István : Itt van már a minister ur !
Fábián Béla : És most jön a másik. Megvallom, 

egészen őszintén, hogy mielőtt ezt a beszédet fel
olvastam volna, amely az ébredők egyik vidéki 
orgánumában jelent meg, szerettem volna itt is
mertetni három cikket, illetőleg egymás mellé állí
tani három beszédet. Az anarchista Bleichmann 
beszédét, melyet Pétervárott tartott, amikor a 
németek előnyomultak a bolsevik Oroszországgal 
szemben, azután Sureknek, a szovjet gyilkos gaz
emberének beszédét, (Mozgás a szélsöbaloldalon.) 
amelyben követelte, hogy mielőtt Magyarországra 
bevonulnának a rojnánok és letörnék a kommuniz
must, itt először ki kell irtani a polgárságot, és 
végül harmadiknak a »Pécsi Est« ■ cikkét, hogy a 
t. Nemzetgyűlés döntésére bízzam : melyik akarta 
előbb kiirtani a másikat, (Halljuk! Halljuk! a 
szélsöbaloldalon.) Bleichmann anarchista Péter- 
váron 1918 februáriusában, amikor Brest felől 
előrenyomultak a németek, a bolsevik Orosz
országgal szemben, az osztrák-magyar hadsereggel 
együttesen, a következő beszédet mondotta ( ol
vassa) :

»Az esetre, ha Pétervárt el kellene hagyni a 
forradalmi csapatoknak, hogy a burzsujok ne örül
hessenek, a főváros egész polgárságát Koncentrikus 
táborokba kell összegyűjteni s ezeket a táborokat 
a levegőbe kellröpiteni.«Ezt mondta az anarchista. 
Hogy Surek mit mondott, azt úgy hiszem mind
nyáj an mélt óztatnak t udni.

Szilágyi Lajos : Hullahegyeket akart emelni a 
leölt p lgárckból!

Fábián Béla : És mit mondott Kádár Lehel 
Pécsett ? Beszélt a zsidók nemzetközi kapcsolatai
ról s azokról a szálakról, amelyek a zsidóság vezető 
férfiait a kis entente-hoz fűzik és azt mondta, hegy 
titokban mind abban reménykednek, hogy szük
ség esetén a nagy- és kisentente fogja megakadá
lyozni a leszámolást. És most jön Surek elvtárs : 
(olvassa) : »Amily mértékben át meri lépni az'ellen
ség az ország határait, olyan mértékben számolunk 
le a kisentente szuronyaival felettünk győzedel
meskedni akarókkal.« Tehát nem a kisentente-tal, 
tehát, vitézek, nem. a végekre, nem verekedni a 
kisentente-tal, hanem itthon gyilkolni le a véd
teleneket. (Zaj a szélsöbaloldalon: Ez jellemzi 
önöket!)

Peidl Gyula: Szóról-szóra kopirozza Sureket!
Pikler Emil : Tűi akarnak tenni Szamuellin !
Fábián Béla : Méltóztassanak most meghall

gatni, hogy miképen érdeklődik Szekszárd. A pécsi 
zavargásokról az Ébredők e lapjában — ez egy
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szubvencionált lap — a következők foglaltatnak 
(olvassa): »Jellemző arra a páni félelemre, amely 
bizonyos köröket a gyűlés alatt hatalmába kerí
tett, hogy már rémhíreket terjesztettek a környé
ken. A környékbeli falvakban arról beszéltek, hogy 
zavargások vannak Pécsett, senki se menjen be a 
városba. H gy milyen körben terjesztették el eze
ket a híreket, mutatja az, hogy S-ekszá^dról hívták 
fel tegnap délelőtt a rendőrséget és érdeklődtek: 
mi igaz abból, hogy Pécsett zavargások folynak 
és nem lehet Pécsre utazni.« Megjegyzem, hogy 
avégből, hogy a hatóságok tekintélyét megvédjék, 
miután a pécsi polgármester ur, nem tudom hirte- 
lenében a nevét, de azt hiszem Nendtvich, nem 
hajlandó az ő szolgálatukra állni s velük együtt 
kiabálni, a leglehetetlenebb hangon Írnak róla 
ebben a sajtóorgánumban.

Perlaki György: Nem is volt otthon.
Fábián Béla: Ha t. képviselőtársam tudja, 

hogy a polgármester ur akkor nem is volt otthon, 
bizonyára tudja azt is, hogy a városnak hosszú 
időn keresztül volt feje ellen minő hangot haszná - 
nak e lapban.

Méltóztassanak most még megengedni, hogy 
foglalkozzam azokkal a következményekkel, amer 
lyek a /  izgatás szerves foly mányaiként a magyar 
életben jelentkeznek. Minthogy Magyarországon 
állandóan hirdetjük s hirdeti mindenki s aki ebben 
az országban nem cseh kém, nem román kém és 
nem szerb kém, az mind egy szálig azt vallja, hogy 
igenis mi a nemzeti egység alapján állunk minden
féle külellenséggel szemben és azért akarjuk ebben 
az országban a vér atmoszférája helyett a nemzeti 
egység atmoszféráját megteremteni, hogyha majd 
eljön az idő, akkor itt ne legyenek kererüséggel a 
szivükben egyesek másodosztályú állampolgárok, 
hanem mindenki, mint hazájáért halni kész ember 
induljon a harctérre : méltóztassanak legelsősorban 
meghallgatni a cseh és a szerb testvérekről szóló 
cikkeket, akik akként lettek cseh és'szerb testvé
rek, mert néhol ezekben az országokban is eszébe 
jutott egy-egy sajtóorgánumnak, vagy egy pár 
diáknak, hogy a numerus csausust követelje, vagy 
pedig a zsidók ellen pogromokat intézzen.

A legelső cikk »01áhország diáksága harcot 
kezdett a numerus claususért« címen jelent meg. 
A cikkben le van írva, hogy mi történt Bukarestben 
és hogy már ütik a zsidókat. A zsidókat, akikről 
tudvalevő, hogy Rozsnyón a legnagyobb terror 
pillanataiban, a népszámlálás idején, amikor arról 
volt szó, hogy a 20'%-ot megszerezzék, magyarnak 
vallották magukat, mert ha a megszállt területen 
fajnak mondták volna magukat, abban az esetben 
a magyar iskolák igen sok helyen nem lettek volna 
fen tarthatók.

Kovács- Nagy Sándor : Erdélyben azt mond
ják, hogy ők zsidók. (Igaz! ügy van! jobbfelöl.)

Fábián Béla : A másik cikk címe »Nagy anti
szemita tüntetések voltak Prágában«. Ebben a 
cikkben többek között ez foglaltatik : »Titokban 
feltétlenül kívánja is, hogy a magyar fajvédelmi 
tettek folytatódjanak*. Ezt irja A Nép. Halált

és átkot ordítottak a kapitalizmus fejére«, végül 
azt mondja, hogy két felfogás küzd itt A Nép ha
sábjain. Az egyik az, hogy A Népnek a bolsevizmus 
akkor nem kell, ha a zsidók is részt vesznek benne, 
mert nálunk az a beállítás, hogy a bolsevizmust 
zsidók csinálták, a másik felfogás szerint pedig 
szeműn-' re hányják nekünk zsidóknak, hogy tár
salgási nyelvünk a magyar. (Olvassa) :

»Az ember azon a nyelven beszél legszíve
sebben, amelyen legszívesebben fejezi ki gondo
latait és mi zsidók ép úgy szenvedtünk a ma
gyarosítás alatt, mint ti, tótok, azt mondjátok, 
nem akarunk összefogni és lojálisán együtt
menni veletek. Hogy invitáltok bennünket erre 
az összefogásra? Fütykössel és pofonokkal lap
jaitokban a zsidót ócsárló kitételekkel, társa
dalmi életetekben a zsidóktól való őrizkedésT; 
hangoztatásával, az italmérési engedélyek meg
vonásával stb.« Majd igy folytatja a cikk (ol
vassa) : »Tény hogy a Felvidék tót népességének 
álláspontja a szemita kérdésben a »Ne higyj 
nekik.« És igy folytatódik tovább.

Az eredmény az, hogy a múltkor az egyik 
lapban cikket olvastam »Már a bolsevikiak is« 
címen, amelyben el van mondva, hogy a bolse
vikek is pogromokat rendeznek és kezdik irtani 
a zsidókat. Tehát e szerint nem a nemzeti 
szempont a fontos, és nem fontos semmi ezen 
a föld kerekségén más, mint csak az antiszemi
tizmus. És itt bátor vagyok figyelmeztetni a 
kormány jelenlevő tagiát, hogy Bajorországban 
szintén volt egy párt és van két lap, amely ezt 
a hangot használja s talán méltóztatik emlé
kezni, hogy a francia előrenyomulás idején, ami
kor ezek a lapok a német nemzeti- érzéstől el
térő irányzat szolgálatába állottak, s amikor a 
kormány a mozgalom egyik vezetőjét le kellett 
hogy tartóztassa, kiderült hogy az illető francia 
ügynök.

Tehát tessék vigyázni,, mert mégis van 
abban valami, t. minister' ur és t. Nemzetgyű
lés, — mert remélhetőleg senki sem hiszi el azt 
a humbugot, azt az őrültséget, hogy a zsidók 
önmaguk ellen merényleteznek — mondom, van 
abban valami, hogy a merényletek mindig kül
politikai komplikációk idején történnek. Senki
nek ebben az országban nem érdeke, egypár 
üzletes embert, egypár könnyen élni akaró 
embert kivéve, hogy itt a gyűlölet levegője 
állandósittassék. Csak a körülöttünk lévő álla
moknak, melyek Magyarország területeit elrabol
ták, érdeke az, ho.-y itt sohasem fejlődhessék ki 
olyan atmoszféra, amely minden magyarul érző, 
magyarul gondolkozó embert egy táborban egye
sit, azért, hogy csak egy magyar ököl legyen, 
egy magyar ököl, mely fenyegetőleg mutat azok 
felé, akik Magyarország területeit elrabolták.
( Úgy van ! a baloldalon.)

Ezek után áttérek az eredmények ismerte
tésére, még pedig három irányban, először is a 
bíróságnál, másodszor a közigazgatásban —  azt 
hiszem, mindkét terrénum szent mindnyájunk
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előtt — és harmadszor a faluban, mit jelent az, 
amikor egy kis faluban megjelenik egypár 
lázitó, izgató és kimondja, hogy irtani, pogrom, 
rombolni, pusztítani. Azt akarom bemutatni, mi 
ennek a következménye. (Egy hang jobbfelöl ■' 
Semmi!) Semmi? Majd mindjárt meghallja a 
képviselő ur.

Szijj Bálint: A  polgári uralom alatt soha
sem bántottak senkit!

Elnök: Az ülést öt percre felfüggesztem.

(Szünet után.)

Elnök: Az ülést újból megnyitom. Kérem 
Fábián képviselő urat, méltóztassék beszédét 
folytatni.

Fábián Béla: T. Nemzetgyűlés! Interpellá
cióm további folyamán azokkal az eredmények
kel leszek bátor foglalkozni, amelyek az ecsetelt 
lázitásnak és izgatásnak következményei a ma
gyar életben. Elsősorban tehát —  mint mon
dottam —- egy apró kis csekélységet fogok fel
olvasni, egy dolgot, magából A  Népből, amely 
azután megmagyarázza azt, hogy miképen vesé- 
zik ki — mint ő mondja —  a színészek egy
mást. Ha valamelyik lehetetlenné akarja tenni 
a másikat benn a színházban, akkor egész egy
szerűen elhíreszteli róla, hogy zsidó vagy zsidó 
származású. Tehát kiállítják mindenkiről, hogy 
zsidó. Bihóy Zóráról, aki az operaház művész
nője, egy nyilatkozat, egy bosszú cikk jelent 
meg, amely szerint azt mondja, hogy nem lehet
séges az, hogy mindenkit azzal akarnak lehe
tetlenné tenni, hogy elhíresztelik róla, hogy 
zsidó, a cikk ma,ga megvédelmezi Bihoy Zórát, 
akit különben nem ismerek és akinél nem érde
kel az, hogy zsidó-e.

Sokkal szomorúbb azonban a következmény 
az egyetemeken. Azt hiszem, hogy Magyar- 
országon nincs olyan ember, — azt hiszem, 
még ittülő t. képviselőtársam sein olyan elfo
gult — aki helyesnek tartaná, hogy egy egyete
men az előadás után leoltsák a lámpákat és a 
lámpák leoltása után következett sötétben ösz- 
szeverjék a numerus clausus mellett is felvett 
egyetemi hallgatókat, sőt nemcsak az egyetemi 
hallgatókat, hanem a hallgatónőket is. Azt hi
szem, ez a magyar lovagiasságnak olyan meg- 
gyalázása: nőket sötétben megpofozni, letépni a 
ruhájukat és elvenni holmiaikat, elvenni tőlük 
könyveiket, tanszereiket, azt hiszem, olyan meg- 
gyalázás ez, amelyet az egész nemzetgyűlés 
együttesen elitéi.

Peyer K áro ly : Esetleg a butonokat is el
veszik.

Fábián B é la : Azoknak nincsenek buton- 
jaik, akik odajárnak.

Peyer Károly: íjz a bajuk nekik!
Fábián B é la : Áttérek most a bíróságra.

Azt hiszem, semmi olyan szent előttünk nem 
kell hogy legyen ebben az országban, mint a 
bíróság, Abban az esetben, ha a bíróságot is

be fogják állítani a pártpolitika szolgálatába, 
ha a bíró nem a lelkiismerete szerint fog 
ítélni, hanem a pártpolitika szerint vagy asze
rint, hogy miképen írnak az ő ítéletéről a 
különféle pártlapok, akkor, azt hiszem, tényleg 
vége Magyarországnak a feltámadás reménye 
nélkül.

Méltózfassanak meghallgatni példának oká
ért, az egyik lap »Kádár Lehelt felmentették a 
felekezeti izgatás vádja alól« címmel miként irt, 
természetesen kivetve és kövér betűkkel (olvassa) : 
»A  független bíróság Kádárt felmentette a vád 
alól, igazolva a vádlottat és igazolva a Szóza
tot abban a harcban, küzdelemben, melyet a 
magyarság élő testébe beférkőző élősdiek, nem
zetrombolók és a magyar faj életerőit kiszívó 
elemek ellen foly tat.«

Ez történik a bíróságnál. Most méltóztas
sék meghallgatni, hogy mi történik a közigaz
gatásban. Mindkét gyűlésről a tudósítást a 
hivatalos lapokból fogom felolvasni. A  cikkben, 
amelynek címe »Mi igenis szembeszállunk min
den destrukcióval!® a következők foglaltatnak: 
»Ma is olyan emberek ülnek fontos pozíciókban, 
kiket már azelőtt el kellett volna mozdítani. 
Tehát a határozat szerint a szakcsoport tagjai 
a községi, járási, városi és vármegyei, valamint 
a szakministerium tisztviselői és ezek nyugdí
jasai fognak rangfokozati különbség nélkül és 
a vezérkarral, a tagoknak hivatalban felmerült 
nézeteltéréseiben intézkedni.«

Tehát nem a fegyelmi bizottság fogja 
ezentúl elintézni azt, ha a minister urnák egy 
tanácsosa és egy dí jnok között nézeteltérés támad, 
hanem ha mindketten tagjai ennek a szak
csoportnak, az Ébredő Magyarok Egyesülete 
szakcsoportjának, az fogja a fegyelmi ügyeket 
intézni, hogy milyen eredménnyel a közigazgatásra 
nézve, az a minister dolga.

Rakovszky Iván belügyminister: Azért a 
fegyelmi megindul ellene!

Fábián B é la : Ha majd méltóztatik meg
hallani, hogy milyen határozatok jönnek létre 
ebben a szakcsoportban, akkor tessék nyilatkozni. 
Nem tudom, mi a minister ur felfogása, mert 
megvallom egészen őszintén, azt hiszem, hogy 
Magyarországon nincs ember, aki tudná azt, 
hogy a minister ur elitéli-e a lázit ást, vagy 
nem, helyesnek tartja-e vagy nem.

Rakovszky Iván belügyminister: A  lazítást 
elítélem! •

Fábián B é la : A  minister ur erre vonatkozó
lag számtalan kérdésre, amelyet itt a nemzet
gyűlésen intéztek hozzá, egy alkalommal sem 
szíveskedett választ adni és nem tételezem fel, 
hogy a minister ur annyira tehetetlen volna, 
hogy a közigazgatásban felburjánzó bajokkal 
szemben nem tudna intézkedni, tehát kénytelen 
vagyok azt képzelni, hogy a minister ur helyesli 
ennek a szakcsoportnak alakulását, amelyben a 
következők történtek.

Tehát »Mit követelnek az Ébredő közigaz
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gatási tisztviselők* címmel egyik képviselőtársunk 
jelenlétében 12 pontba foglalva meghozták hatá
rozatukat a közigazgatási tisztviselők. Többek 
közt az egyik közigazgatási tisztviselő kijelenti, 
hogy nekik igenis kifogásuk van és minden 
erővel fognak küzdeni a négy liberális minister 
ellen. Mi ugyan nem tudjuk, hogy ki az a négy 
liberális minister. (Zaj és derültség a szélsöbal- 
oldalon.)

Szilágyi Lajos : Nehéz volna megtudni.
Peidl Gyula: Optikai csalódás!
Fábián B é la : Azt hiszem, ezt nehéz volna 

megtudni, talán sorshúzás utján kiderülne, ép- 
ugy, ahogy a kisgazdapárt alakulásánál voltak 
lakkcipős és csizmás kisgazdák...

Haller István: Most már méltóságos kis
gazdák is! (Zaj és derültség a szélsőbaloldalon.)

Szomjas Gusztáv: Kegyelmes szocialisták 
a keresztényszocialisták körében is. (Zaj.)

Haller István: Hivatalból kifolyólag! Nin
csenek adományozott címek a keresztényszocia
listák között! (Zaj.) Semmi kitüntetés.

Elnök: Csendet kérek, képviselő urak!
Szilágyi Lajos: A  berettyóújfalui főtéren 

beszéljen erről Berki Gyula.
Szijj Bálint: Saját érdeméből kapta a 

méltóságot.
Fábián B é la : . . .  úgy a kormányban is 

vannak nappali liberálisok és éjjeli inspekciósok. 
(Egy hang a baloldalon : Szürkületi liberálisok!) 
Mondom, nem tudom, hogy ki az a négy mi
nister, akikről itt a gyűlésen felszólaló községi- 
jegyző azt mondotta, hogy hivatalukból el kell 
őket távolítani, de azért mégis furcsának talá
lom, hogy egy alantas közeg egy nyilvános 
gyűlésen a négy ministerről, legfőbb hatóságá
ról úgy nyilatkozzék, hogy a ministeriumban 
nincs helyük. Nem gondolnám, t. minister ur, 
hogy ez a hivatali alárendeltségnek az ország
ban a forradalmak és a háború után feltétlenül 
szükségessé vált és mindenáron vaskézzel helyre
állítandó fegyelemnek túlságosan javára szolgál, 
ha a belügyminister ur községi jegyzői igy 
beszélnek, és ha a belügyminister ur községi 
aljegyzői hoznak határozatokat, amelyek értelmé
ben ne a községi jegyzők feladata legyen az 
adók behajtása, mert, ez nagyon népszerűtlen, 
hanem tessék erre külön közegeket kirendelni.

Drozdy Győző: Hogy azok legyenek nép
szerűtlenek!

Peyer Károly: Mondjanak le az állásukról! 
(Zaj.) Ne szolgálják a liberális ministert!

Fábián Béla : A harmadik eset, amelyet el 
fogok mondani, egy egészen közönséges kis 
dolog. El fogom mondani, hogy hogy lesz abból 
az apró semmiségből, amelyet â  belügyminister 
ur mikor privátim fordultam hozzá ebben az 
ügyben, kegyes volt egy kézlegyintéssel elintézni, 
— nem tudom, mit tett benne —  de az ered
mény mást1 mutat. A  fóti esetről van szó. A  
fóti esetről én szólottám a belügyminister ur-

A  nem zetgyűlés 108. ülése 1923

nak. (Mozgás a jobboldalon.) Méltóztassék meg
bocsátani, hogy bevezetésképen felolvasom a 
Nép tegnapi számában megjelent cikket. Ebben 
el van mondva a következő: Együtt voltak 
kisgazdák és jókedvükben énekelték az Erger- 
Bergert. Hirtelen egy pohár repült az éneklő 
ifjak közé és utána még egy egész kis pohár- 
pergőtűz keletkezett. A jókedvű ifjúság csak 
akkor ocsúdott fel, amikor az üvegszilánkok és 
repülő székek közülük többeket megsebesítettek. 
Ekkor vették észre, hogy ki az, aki őket szék
kel bombardirozza. Egy liberális. Ez volt a fóti 
eset hőse. A  dolog folytatása pedig az volt, 
hogy . az orvtámadás felett felháborodtak a 
fótiak úgy, hogy ismeretlen tettesek másnap két 
liberális házának összes ablakait betörték. A  
tény tehát az, hogy egy izgága liberális kocsmai 
botrányt okozott, a Fábiánok és Klein Árminok 
pedig el akarták csavarintani a dolgot.

Ezt írja a Nép, és mi az igazság? Ebbe a 
községbe, ahol a legnagyobb nyugalom és rend 
uralkodott, —  nincs messze Budapesttől, 30 
kilométernyire van a fővárostól — ahol a leg- 
példásabb társadalmi együttélés és együttműkö
dés volt, néhány héttel ezelőtt tnegjelent egy 
bizonyos egyesületnek kiküldöttei.

Szilágyi Lajos: Milyen egyesületé?
Fábián B é la : Kérem, ha Magyarországon 

bizonyos egyesületről beszélünk, akkor már tud
juk, hogy melyik az a bizonyos egyesület. Ezek 
megszerezvén maguknak a 21 éves tanítókat és 
a csendőrtisztbelyettes fiát is, megkezdették 
különféle izgágáskodásaikat, amelyek a követ
kezőkben nyilvánultak meg. Mielőtt ezt elmon
danám, szükségesnek tartom kijelenteni azt, 
hogy én a legutolsó dolognak, minden lázitás- 
n'ál sötétebb dolognak tartom a gyermekek lel
kének megmérgezését. ( Úgy van! Úgy van! a 
bál- és a szélsőbaloldalon.) Az undor és utálat 
a bolsevizmussal szemben Oroszországban akkor 
fogott el, amikor olvastam Bukarin nyilatko
zatait, aki a bolsevizmus alaptanait kidolgozta, 
(Zaj. Felkiáltások a jobboldalon: Csak akkor?) 
amelyekben az volt, hogy már az iskolát, sőt a 
kisdedóvót fel kell használni arra, hogy a gyer
mekek leikébe a burzsujok elleni gyűlölet mag
vait csepegtessék.

Mi történik Foton ? Foton a gyermekeket 
megtanítják arra, hrgy nem azzal kell köszönni 
egymásnak, hogy : Jó napot !, vagy azzak hegy 
D’csértessék a Jézus Krisztus — ha keresztény 
iskoláról van szó — hanem az egyik azt mondja 
a másiknak, hogy: Erger, Bsrger, Schcssberger, 
a másik pedig rámondja, hogy: Minden zsidó 
gazember! Erre tanítják az iskolában a gyere
keket, ezzel kös - öntik egymást a gyerekek és a 
tanítók. (Zaj és felkiáltások jobbjelől: H ol?) Fót 
községben. (Egy hang balfelől: Liberális kultusz- 
minister idejében!) Nem is lehet azt panaszolni, 
hogy ide jöttem a képviselőházba ezzel a dolog
gal, mert én sokkal szívesebben veszem, hh ezek 
ministeri intézkedésre irtatnak ki. Én szóltam a

'. év i március hó 7-én, szerdán.
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belügyminister urnák, aki kegyesen nem intéz
kedett. (Halljuk! Halljuk! a szélsöbaloldalon.)

Van ott egy orvos, aki négy esztendeig volt 
a harctéren és akinek a helyére pályáztak, meg 
akarták fosztani az állásától. Minthogy azonban 
a derék, jó parasztok nem akartak az orvos ellen 
semmiféle panasszal fordulni, a következő kultur- 
dolgot csinálták vele szemben. Éjszaka 12 órakor 
felkérték telefonon, hogy ide és ide az alvégre 
menjen el. Az orvos felöltözködött és kötelesség- 
szerüen elment. Amikor azután bekopogtatott, 
kérdezték tőle, hogy mit keres itt, nem hivta senki. 
Ez megismétlődött négy éjszakán keresztül. Az 
ötödik éjszaka, amikor ugyanez történt, az orvcs 
biztos volt afelől, hogy megint ilyen gazságról 
lehet szó, s nem ment el a meghívásra.

A következő napon azután megindították 
ellene a fegyelmit. Minthogy azonban ez sem volt 
elegendő, az orvosnak ablakait szépen összetör
ték és minthogy mások bátrak voltak az orvos
nak pártjára állni, azoknak az ablakait is betör
ték. (Zaj.)

Közben megtörtént, hogy az ottani kisgazdák 
egy mulatságot rendeztek s erre a mulatságra ter
mészetesen meghívták a velük együtt jó barát
ságban élő zsidókat is. Az a hét izgága ember, aki 
mindössze az egész faluban tartózkodik, megérke
zett a mulatságra, éjfélkor odamentek a cigány
hoz és el akarták játszatni vele az Ergerbergert. 
A cigány kijelentette, hogy ő ezt nem játssza el. 
Erre az egyik azt mondta egy jelenlevő zsidónak.: 
Erger, Berger, Schossberger, te aki itt vagy, gaz
ember vagy! Erre ez az ember egymásután kezdte 
bombardirozni a palackokkal azt a hét embert s 
mikor ezek nekitámadtak, akkor a gazdák kiver
ték a mulatságról a randalírozó fiatalembereket;, 
aminek következménye az lett, hogy azok úgy 
álltak bosszút, hogy éjszakának.idején betörték 
ezeknek az embereknek az ablakait. (Zaj.)

Közben ott egy nagy dolog történt. Tizenkét 
óra után, amikor már mindennek vége volt és ami
kor ezek a randalírozók eltávoztak, megérkezett 
a mulatságra egy falubeli ember és kérdezte a csend
őröktől, hogy mi történt itt. Az egyik csendőr el
mondta, hogy Ergerbergert akarták huzatni és 
ezen verekedtek össze. Ekkor azt kérdezte az az 
ember a csendőrtől, hogy miért, engedte meg, hogy 
az Ergerbergert húzzák, mire a csendőr azt felelte, 
hogy mi,nden nótát szabad játszani. Erre azt találta 
kérdezni az az ember, hogy : Hát az Internacionálét 
is szabad játszani ? Ennek az esetnek a folytatása t 
Zalaegerszegen méltóztassék keresni. (Zaj és fel
kiáltások a szélsőbaloldalon: Elvitték ?) Február 
15-én éjszaka lefogták először azt az embert, aki 
a palackot hozzájuk vágta, azután lefogták azt a 
két embert, akik védték őt és lefogták azt az em
bert, aki azt kérdezte, hogy minden nótát szabad-e 
énekelni. A váci főszolgabiróság ebben az ügyben 
a következő határozatot hozta. (Zaj és mozgás a 
szélsőbaloldalon.)

Propper Sándor : Éljen Rakovszky ! >

Rakovszky Iván belügyminister: Minden kocs
mai verekedésért engem tesznek felelőssé. Ez egé
szen közönséges kocsmai verekedés.

PakotS József: Kocsmát csinálnak az egész 
országból, az a baj ! (Folytonos nagy zaj. Elnök 
csenget.) Az egész országot kocsmának nézik!

Fábián Béla : Ez a tegnapelőtti eset klasszikus 
példája annak, hogy mi történik itt a bolsevizmus 
bukása után közel négy esztendővel.

(Olvassa): »Kollár Józsefet, Gyalog Józsefet 
és Weisz Józsefet a 3922. B. U. M. rendelet 1. §-ában 
gyökerező jogom alapján további intézkedésig ezen
nel rendőri felügyelet alá helyezem, mely intézke
désemből kifolyólag . . . stb. a lakóhelyüket képező 
község területét engedélyem nélkül el nem hagy
hatják. « Megjegyzem, hogy Budapesten vannak 
alkalmazásban. (Zw] a szélsöbaloldalon. Továbbol
vassa) : »Kötelesek a községi elöljáróságnál naponta 
d. e. 10 és 12 óra között jelentkezni. (Nagy zaj és 
felkiáltások a szélsöbaloldalon : Naponként! Tehát 
nem, dolgozhat! Majd ráfogják, hogy munkanélküli !) 
Kötelesek a lakásváltoztatásukat a községi elöljáró
ságnál 24 órával előbb bejelenteni. Nyilvános he
lyeket nem látogathatnak ; lakásukat este 8 óra 
után el nem hagyhatják, táviratot fel nem adhat
nak, távbeszélőt nem használhatnak, levelezéseik 
és más postai küldeményeik az elöljáróság által 
ellenőrzendők, mely célból a posta, távirda és táv
beszélőhivatal elöljáróságuk által megkeresendő.« 
(Nagy zaj és felkiáltások a szélsöbaloldalon : Cári 
uralom !) Tessék csak meghallgatni. Ez még mind 
csekélység. Ne tessék ezeken még felizgulni ! (To
vábbolvassa) : »Rendes környezetükön kivül más
sal nem érintkezhetnek, különösen egymással való 
érintkezésük feltétlenül tilos és megakadályozandó.« 
(Nagy zaj.)

Szilágyi Lajos: Ezt nem lehet védeni! 
Rakovszky Iván belügyminister: Még most 

csak hallgatom ! Még nem védtem !
Fábián Béla: Mit mond a főszolgabíró ur ? Én 

telefonon figyelmeztettem arra, hogy mi történt, a 
belügyminister urnái is interveniáltam már előzőleg 
és megkértem, hogy nézzen utána a fóti esemé
nyeknek, mert Foton a csendőrtiszthelyettes fia 
vezetője az Ébredők egyesületének s a közigazgatás 
tagjai és a tanítók vezetik az egész akciót, a gaz
dák ellenére. (Felkiáltások a szélsőbaloldalon: A 

- gazdák ellenzik ?) Igen, a gazdák kidobták a mu
latságukról ezeket a garázdálkodókat. Azt mondja 
a főszolgabíró ur (olvassa) : »Rendőri felügyelet alá 
volt helyezendő a rendelkező részben nevezett há 
rom egyén, mert a megtartott nyomozás során be- 
igazolást nyert, hogy 1923. évi február hóban Fót 
községben özvegy Brandtner Béláné vendéglőjében 
egy nyilvános mulatság alkalmával Kollár József 
és Gyalog József az Internacionálé című tiltott, 
nemzetközi, állam- és nemzetellenes dal eléneklésé- 
vel fenyegetőztek.« (Zaj és felkiáltások a szélsőbal
oldalon : Hallatlan !)

Propper Sándor: Kihúzta az internacic- 
náléját !

Pikler E m il: A szegfű és egyebek ! (Nagy zaj.)
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Nagy Ernő : És ezt egy magyar főszolga.biró 
hozta !

Fábián Béla (továbbolvassa): »Miáltal ily 
érzelmeiknek kétségtelenül tanujelét adták . . .«  
Most jön a fontos, belügyminister ur ! (olvassa) : 
» .. . Weisz József pedig velük egy társaságban 
lévén és maradván, velük, érzelmeikkel magát 
ekként azonosította . . .« (Nagy derültség és zaj 
balfelöl.)

Pikler E m il: Szép kis főszolgabíró !
Györki Im re: Ezért kell az adót felemelni!
Fábián Béla (továbbolvas): » .. . és a meg

ejtett széleskörű nyomozás szerint mindbárom 
egyén egyébként is olyan magatartást tanúsít, 
melyből okszerűen következtethetni azt, hogy cél
juk az állam és társadalom törvényes rendjének és 
békéjének erőszakos felforgatása, mely okokból ki
mondandó volt az is, hogy a veszélyeztetett rend és 
béke megóvása céljából a határozat velük szemben 
esetleges fellebbezésükre való tekintet nélkül, azon
nal végrehajtandó.« (Zaj és felkiáltások a szélsöbal- 
oldalon: Hogy hívják a föszolgabirót ?) Wekerle!

Hogy milyen veszélyesek ezek az emberek, 
arra vonatkozólag elmondok egy-két adatot. A pro
letárdiktatúra alatt Magyarországon szokásban 
volt, hogy túszokat szedtek. Nem a velük együtt
érző embereket tartóztatták le, hanem azokat, 
akik ellenük voltak. Ennek a Weisz Józsefnek az 
apját, aki a harctéren volt, s aki Olaszországban 
volt fogságban, túszként letartóztatták. A csendőr
tiszthelyettes a következőket mondotta mind
három egyénre vonatkozólag ( olvassa) : »Menyhárt 
tiszthelyettes .kijelentette, hogy a letartóztatot
taknak sem a kommün alatti, sem az azóta eltelt 
idő alatt tanúsított viselkedésében semmi olyat 
sem tapasztalt, ami akár a közrendre, akár a köz- 
biztonságra, vagy az állam és társadalom érdekeire 
veszélyes, vagy káros lett volna, mert ha ilyet 
tapasztalt volna, ő maga tett volna arról jelentést«, 
Ezek után van a főszolgabíró végzése. (Zaj a bal- 
és a szélsobaloldalon.)

Propper Sándor: Elő kell léptetni!
Fábián Béla : Én ezeket elmondottam.
Drozdy Győző : Lesz ebből még államtitkár ! 
Rakovszky Iván belügyminister: Ez fellebbe

zés tárgya, nem interpellációé ! Tessék megfelleb
bezni !

Peidl Gyula : Ez a rendszer !
Nagy Ernő ) A régi táblabirák nem ilyenek 

voltak !
Rothenstein Mór : Amilyen a minister, olyan 

a szolgabiró ! (Derültség jobbfelől.)
Fábián Béla : Zsirkay képviselő ur jelen van. 

Mielőtt interpellációmat befejezném, én, aki nem 
óhajtottam személyes kérdésekkel egyáltalában 
foglalkozni, de minthogy ő erre felszólított, semmi 
szin alatt sem tartom ildomosnak, hogy ezen fel
szólítás után olyan dolgot, amit róla tudok, el
mondjak anélkül, hogy neki erre vonatkozólag 
a védekezés lehetőségét magadnám, ezért kény
telen vagyok egy sajátkezű Írását felolvasni.

Zsirkay képviselő urat, akiről itt a Házban
é r t e s í t ő .

már különféle dolgokat olvastak fel, én azért ne
veztem el — szerencsésen vagy szerencsétlenül 
aszbesztkezü Mucius Scaevolának, mert Mucius 
Scaevola volt az, aki akkor, amikor nagy bajban 
volt a hazája, azért, hogy a bátorságát bizonyítsa, 
tüzbe tette kezét, a t. képviselő ur pedig asz- 
besztbe tette a kezét, amint méltóztatik tudni, 
aszbeszttel vette körül a kezét, hogy semminemű 
baja ne történhessék.

Megjegyzem, nekem az a felfogásom, képviselő 
ur, hogy azért vannak ebben az országban sajnos 
kilengések és azéit olyan erősek ma is négy esz
tendő után, mert vannak ebben az országban olya
nok és szerepelnek olyanok a politikában, akik 
annyira vörösek voltak, hogy fehérekké kellett 
lenniök azért, hogy múltjukat elfelejtessék. (Igaz ! 
Úgy van! a szélsobaloldalon.) Méltóztassék elol
vasni, megnézni, hogy kicsodák tulajdonképen 
a legnagyobb izgatok ebben az országban. A leg
nagyobb izgatok azok, akiknek az életében van 
egy nagy folt, akik behódoltak a proletárdiktatú
rának, vagy a Károlyi-forradalomnak érdemek 
szerzéséért, vagy másért. Ezek az emberek azok, 
akik, hogy múltjukat elfelejtessék, a proletárdik
tatúra után kénytelen voltak előugrani, mert ha 
nem ugrottak volna elő, ma vagy be volnának 
csukva, vagy Zalaegerszegen ülnének és itt a szo
ciáldemokrata képviselőket, akik talán nem is 
éreznek és éreztek velük együtt, akik maguknál 
őket szélsőségesebbeknek tekintik, talán ezeket 
instanciaznák, hogy legyenek olyan kegyesek, sza
badítsák ki őket a zalaegerszegi táborból.

Az egész egyszerűen csak egy elhelyezkedés 
volt. Ha valaki a proletárdiktatúra bukása után, 
mint kemény ember állott meg, vagy meghúzódott, 
mint ahogy a proletárdiktatúra alatt meghúzódott, 
mostan pedig egyszerre egy szélsőséges álláspontra 
helyezkedett, annak megbocsátottak azért, mert 
együtt csinálták a bolsevizmus folytatását, tudták 
az egymás taktikáit, tudnak egymás bűneiről és 
ezért kénytelenek egymást megvédelmezni.

Itt a nemzetgyűlésen elmondották, hogy Zsir
kay képviselő ur a Tüz-et szerkesztette, hogy mit 
csinált odalenn, hogy mit irt Az Emberben és azért 
mikor a képviselő ur itt az ő igazolását előadta, 
hogy ő egy forditoít Mucius Scaevola, aki parancsra 
irta, felhangzott itt, hogy az nem lehet, mert ha 
parancsra irta, ebben az esetben ne tessék izgatni 
Miklós Andor ellen, akit szintén terrorizáltak és 
ha erről van szó, Bleichmann nyilatkozatát felol
vastam egy könyvből, kénytelen vagyok elmon
dani azt, hogy amikor Magyarországon nem akadt 
nyomda, amely a bolsevizmus ellen Írott cikkeimet 
a Károlyi-forradalom alatt az utolsó időben ki
nyomatta volna, akkor akadt Magyarországon 
egy nyomda, a Miklós Andor nyomdája, Az Est 
nyomdája, amelyik igenis kiadta az >;Oroszország 
pusztulása a bolseviki uralom alatt« című könyve
met, amelyből Magyarországon mindenki előre
láthatta az eseményeket.«

Mert az emberek itt őrült mámorban voltak, 
hiába volt itt egypár embernek, akik Oroszország-
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ból shazajöttek, minden kiáltozása, minden ordi- 
tozása, az emberek vagy gyávák voltak, vagy 
nem hittek azoknak, akik beszéltek. Ha Zsirkay 
képviselő urra áll az, hogy ő az erőszak hatása 
alatt irta a cikket és azért ő fehér-forradalmár 
lehet most és vezetője egy izgató és lázitó irány
zatnak, akkor százszor áll ez Miklós Andorra 
nézve, aki még próbálkozott is valamit tenni ez 
ellen az irányzat ellen, mert ő volt az egyedüli, 
aki ki merte adni és ki merte nyomatni a nyom
dájában azokat a cikkeket, amelyek a bolseviz- 
mus ellen Íródtak. (Igaz! Úgy van! balfelol.) 
Furcsa kis mentalitás ebben az országban az, 

# hogy egyfelől az egyik ember részére mentség az 
erőszak, a másik embernek viszont, aki ugyan
csak az erőszak hatása alatt cselekedett, ovomal- 
tinos bombákat küldenek.

Most "felolvasom a levelet. A cím : »A direk
tóriumnak, Szeged.« A levél Íródott 1919 már
cius 25-én, aláírva »Zsirkay János«, sajátkezű 
aláírása.

Zsirkay János: Ismeri az aláírásomat ?
Drozdy Győző: Talán letagadja ?
Fábián Béla (olvassa) : »Amit az őszi forra

dalom nem hozott meg, azt meghozta a második, 
az igazi, a tavasz forradalma. Nemcsak a magyar
ság, hanem az egész emberiség újjászületése előtt 
állunk. Egy szebb, boldogabb és emberibb társa
dalom kialakulását előmozdítani, ezért dolgozni 
minden élő embernek kötelessége. Ma más párt 
nincs, más elv nem lehet és nem győzhet, csak a 
dolgozni akaró emberiség boldogságán munkál
kodó kommunista párt. (Derültség balfelöl.) Ezt 
vallom, mint ember és mint magyar ember. Nem 
tudom, győz-e most az eszme, vagy a győzelmé
ben megittasult sovinizmus- elnyomja-e a meg
váltó gondolatot. Ha el is nyomja, csak ideiglene
sen teheti, mert ez az eszme örök, ezt megsemmi
síteni többé nem lehet. Ettől a gondolattól át
hatva ajánlom fel a direktóriumnak minden mun
kásságomat. Nem akarok semmi mást, csak egy
szerű névtelen munkása akarok lenni az eszmé
nek, amelyben sokat szenvedett fajom és az em
beriség megváltását látom. Az a tény, hogy ama 
kevesek közé tartoztam, akik a Károlyi-féle inga
dozó és kapkodó politikát őszintén kritizálni mer
tem, most mellettem szólnak, és hitelt követelnek 
elhatározásom őszintesége mellett. Hogy ez az 
elhatározás nem mai letartóztatásom eredménye, 
hivatkozom Sallay János kollégámra, akinek teg
nap, azaz 24-én este bejelentettem a kommunista
pártba való belépésemet. Szeged, 1919 március 25. 
Zsirkay János.« (Mozgás a bal- és a szélsobal- 
oldalon.)

Propper Sándor: Na-most tapsoljanak! 
Esztergályos János : Tessék csak tapsolni!
Propper Sándor: Kun Béla fegyvertársa-! 

(Zaj. Elnök csenget.)
» Szabóky Jenő: László-Löwi Jenőhöz tapsol
janak ! Meg Kéri Pálhoz !

Elnök : Csendet kérek !

Fábián Béla : Én ezzel a kérdéssel tovább fog
lalkozni nem óhajtok, nem óhajtok pedig azért, 
mert az én véleményem szerint az, hogy efölött ki 
miként ítél, nem tartozik szorosan a pártpolitiká
hoz, az máraz erkölcsi felfogásnak a kérdése. (Úgy 
van ! Úgy van ! a szélsöbaloldálon.)

Tegnap délután megjelent A Nép című újság
ban egy cikk, annak az volt a címe : A juhász és a 
szamár. Ebben a cikkben el volt mondva, hogy a 
Hortobágyon megj elent egy nagy társaság, amely
nek az volt a feladata, hogy az időjárás változatai
ról különféle tanulmányokat folytasson, és az, hogy 
ez a társaság ott ül együtt a különféle műszerekkel; 
egyszerre csak jön vágtatva szamáron egy juhász, 
nézi, amint ezek dolgoznak és azt kérdezi tőlük : 
hát mit csinálnak az urak, kérem, az én szamaram 
kétszer kiáltott, rögtön eső, vihar lesz és elviszi az 
urakat valamennyiöket. Erre ezek nevettek egy 
nagyot, mert az ő műszereik nem mutatták az idő
változást. Tiz perc múlva mégis fergeteg, vihar jött 
és erre azt mondották, mire valók a mi műszereink 
akkor, amikór itt van egy szamár, amely kétszer 
ordított és a kétszeri ordításból meg lehet állapítani 
az időváltozást. A cikkíró a következőképen foly
tatja tovább (olvassa) : »Én is leszek olyan szamár, 
aki ordítani fogok . . .

Peidl Gyula: Ez az egyetlen igaz a cikkben! 
(Derültség a baloldalon.)

Fábián Béla : ». . .  állandóan azért, hogy en
nek az országnak a lakossága igenis ne menjen 
különféle műszerek után és különféle megismerések 
után, hanem egyesegyedül menjen ez után a hang 
után, a szamár hangja után.«

Nem tudom, mit akarnak ebben az országban 
a minister urak és a többségi párt igen t. tagjai, 
azt-e, hogy a kormány akarata, a nemzet akarata 
a kormány irányítása, a nyugodt meggondolások 
legyenek-e ebben az országban irányadók, vagy 
pedig menjünk tovább a vér atmoszférájába, men
jünk tovább a gyűlölet utjain és támogassuk a 
szamár hangját pénzzel, és támogassuk pénzzel 
annak az atmoszférának a megteremtését, . . .

Peidl Gyula: És látogatásokkal!
Fábián Béla : . . . amely Magyarország pusz

tulását és romlását fogja okozni.
Ezek után a következő interpellációt intézem 

a ministerelnök úrhoz (olvassa): »1. Van-e tudo
mása a ministerelnök urnák arról, hogy a kormány 
által szubvencionált lapokban a közbiztonságot és 
az ország nyugalmát veszélyeztető lázitás folyik ?

2. Hajíandó-e a ministerelnök ur az ország 
jövendője által parancsolóan megkövetelt nemzeti 
egység helyreállítása érdekében a lázitásoknak és 
izgatásoknak végét szakítani ?« (Elénk helyeslés és 
taps a bal- és a szélsőbaloldalon.)

Elnök : Az interpelláció kiadatik a minister
elnök urnák.

Zsirkay János képviselő ur személyes meg- 
támadtatás címén kér szót.

Peyer Károly : Halljuk a Viczián levelét!
Peidl Gyula: Irta-e ezt a levelet, igen vagy 

nem ?
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Zsirkay János: Én meghallgattam a táma
dást, hallgassák meg tehát a védekezést is. (Zaj 
a szélsöbabldalon.)

Peidl Gyula: Irta-e azt a levelet a direktó
riumnak ?

Elnök : Csendet kérek ! Kérem a képviselő 
urakat, méltóztassanak csendben maradni.

Zsirkay János: T. Nemzetgyűlés! Fábián 
képviselő ur támadására röviden, minden felhábo
rodás nélkül a leghyugodtabban . . .
, Drozdy Győző : Még ő van felháborodva !

Zsirkay János: . . .  a következőkben fogok 
pár szóval válaszolni, mindenkire rábízva, hogy 
vonja le a helyes következtetést, vájjon elitél-e 
vagy felment. (Zaj balfelől.)

Itt arról van szó, hogy a proletárdiktatúrának 
felajánlottam a szolgálataimat. Az eset a követ
kezőképen történt.

Propper Sándor: Tollat vett a kezébe, leült, 
megírta a levelet, postára adta !

Zsirkay János: Amikor Szegeden a proletár- 
diktatúra kitört, a kitörés pillanatában négy embert 
tartóztattak le Szegeden. Az első volt Zadravecz 
István, akkor alsóvárosi plébános, a második Kará
csonyi Guidó, a keresztényszocialisták vezetője, 
lelkész, a harmadik Bibó Lajos, jelenleg a Nemzeti 
Újság segédszerkesztője, akkor a T. V. L. titkára 
mellettem, a negyedik Zsirkay János, a T. Y. L. 
főtitkára, azaz én voltam.

Peidl Gyula : Tehát megint vértanú !
Zsirkay János : Behívtak a városházára és ott 

azt mondották,' hogy mivel a mi működésünket a 
proletárdiktatúra szempontjából megbízhatatlan
nak és veszélyesnek tartják, rendőri felügyelet alá 
helyeznek és minden lépésünkre vigyáznak. Ezután 
szabadonbocsátottak mind a négyünket. Egy óra 
múlva - a Tevéi egyik alkalmazottja, Nemecz 
Ferenc, aki a nyugatmagya,rországi szabadság- 
harcban hősi halált halt, azzal a hírrel jött hozzám, 
hogy azt mondotta neki a direktórium egyik tagja, 
hogyha én egy beadvá nyt intézek a direktóriumhoz, 
amelyben felajánljuk nekik szolgálatainkat, akkor 
nem fognak ellenünk intézkedéseket tenni. (Zaj a 
bal- és a szélsöbabldalon.)

Létay Ernő : Ezt sokunknak mondták ám, 
kérem, de nem tettük meg !

Peyer Károly : Sokan megmenthették volna az 
életüket ilyennel, de nem tették !

Propper Sándor: Hitvány gyávaság!
Klárik Ferenc (közbeszól).
Elnök : Csendet kérek ! Klárik képviselő urat 

kérem, méltóztassék csendben maradni! ( Fel
kiáltások a baloldalon : Menyünk ki !)

Nagy Ernő : Menjünk k i ! Tisztességes ember 
nem hallgathatja ! Bolsevistákat nem hallgatunk 
meg !

Elnök : Nagy Ernő képviselő urat rendre- 
utasitom.

Nagy E rnő : Kommunistát nem hallgatunk 
meg ! (Nagy zaj a babldalm.)

Elnök : Nagy Ernő képviselő urat másodszor 
rendreutasitom.

Peyer Károly : Hallatlan gyávaság ezzel men
tegetni magát! Gyáva V rétén ! (Folytonos zaj.)

Propper Sándor : Hallatlan gyávaság !
Elnök : Csendet kérek !
Pikler Emil : Hősi magyar !
Zsirkay János : Azt mondották, hogyha az 

iroda felajánlja szolgálatait a direktóriumnak és ki
jelenti, hogy a direktórium ellen nem dolgozik, 
akkor nem záratják be az irodát.

Propper Sándor : Hallja ! Hetvenezer embert 
csuktak be kisebb dolgokért! (Zaj és felkiáltások 
a szélsöbabldalon : Családokat pusztítottak e l! Nagy 
zaj jobbfelöl.)

Fábián Béla : Viczián képviselő ur elment ? 
Remélhetőleg visszajön.

Elnök : Fábián képviselő urat kérem, méltóz
tassék csendben maradni.

Zsirkay János : Abban az időben a szegedi 
polgárság még nem volt megszervezve. Én akkor 
azt az álláspontot képviseltem, hogy a megszerve
zett munkásság tömegével szemben megszervezés 
nélkül nem vehetjük fel a harcot, nekünk csendes, 
öntudatos, lépésről-lépésre menő munkát kell foly
tatnunk. ( Zaj és felkiáltások a szélsöbaloldabn : 
Pfuj ! Szégyen ! Szégyelje magát!)

Elnök : Csendet kérek, képviselő urak.
Peyer Károly : És ilyen embereknek van hang

juk ebben az országban !
Propper Sándor : Gratulálunk kormánypárt!
Pikler E m il: Ez A Nép főszerkesztője !
Propper Sándor : A maguk fegyvertársa !
Szijj B á lin t: Önökkel van lelki rokonságban !
Propper Sándor : Szóval megtagadják !
Zsirkay János : Ekkor összehívtam a Tevéi 

vezetőembereit és azt mondottam, nézzétek uraim, 
választanunk kell, vagy kiállítjuk ezt az Írást és 
tovább dolgozunk, (Egy hang balfelöl: Egyedül 
irta alá!) vagy ebben a pillanatban feloszlatják az 
irodát és képtelenné tesznek bennünket minden 
szervezkedésre és megakasztanak minden további 
dolgot. Kérem uraim, ne gondolják, hogy ez csak 
frázis.

Pikler Emil : Ismerjük már magát!
Zsirkay János : írott bizonyítékot fogok fel

olvasni éppen abból a könyvből, amelyből annyiszor 
támadtak.

Peidl Gyula : De hűen !
Zsirkay János : Az eredeti könyvet hoztam el, 

Kelemen Bélának a könyvét.
Fábián Béla : Itt a könyv ?
Zsirkay János: Az eredeti könyvből fogok 

felolvasni és be fogom bizonyítani, hogy igenis 
minden tettemet az öntudatos nemzeti és keresz
tény gondolat irányította.

Propper Sándor: Menjen á kuckóba! Aki 
ilyen levelet ir, az nem bizonyíthat semmit !

Peyer Károly: Bizonyíthat, amit akar, el van 
intézve. (Zaj.)

Rothenstein Mór :• Azt mondja meg, hogy 
irta-e ? (Zaj.)

Elnök : Csendet kérek !
47*
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Propper Sándor: Erre csak egy szó van: 
Pfuj !

Peyer Károly: Ilyen aljas nem volt senki 
ebben az országban !

Elnök : Peyer képviselő urat rendreutasitom.
Pikler E m il: Ilyen képviselő, aki kommu

nistának mondta magát, nincs egy sem az ország
ban, csak Zsirkay !

Elnök : Pikler képviselő urat kérem, méltóz- 
tassék csendben maradni. A képviselő ur nyu
godtan meg tudta' hallgatni a támadást, méltóz- 
tassék tehát őt is csendben meghallgatni. 

Propper Sándor: Pfuj !
Elnök : Propper képviselő urat rendreutasi

tom. Annyi illemmel kell viseltetnie egyik kép
viselőnek a másikkal szemben, hogy legalább a 
védekezését csendben meghallgassa. (Helyeslés 
jobbfelöl.)

Pikler E m il: Erre nincs védekezés !
Elnök : Nem a képviselő urat kérték, hogy 

védekezzék és nem a képviselő urat támadták 
meg.

Zsirkay János: Kelemen Bélának a »Szegedi 
ellenforradalom« című könyve 283. oldaláról egy- 
pár sort fogok felolvasni. Mindjárt meg fogom 
magyarázni a felolvasás után, miért szükséges 
ezeket felolvasnom. (Olvassa.) »Az Uj Magyar- 
országnak negyedik száma jelent ma meg. Zsirkay 
János, a Tevéi főtitkára a szerkesztő, belső, külső 
munkatárs és riporter is egy személyben, mert 
az egész lapot ő állítja egybe. Egyelőre két olda
lon jelenik meg, ami nem igen elégíti ki a publi
kumot, mely a sztrájk miatt nélkülöz most min
den sajtóterméket. Végre van egy orgánum, amely 
kormányunkat, a nemzeti eszmét és a keresz
tény irányt támogatja. A szedés és nyomtatás 
sok bajjal és vesződséggel jár, mert szervezett 
munkást nem kapni.« — »Itt tartom helyénvalónak, 
hogy a Tevél-fiukról, a Tevél-gárdáról megemlé
kezzem^ — mondja alább Kelemen. Nem olva
som fel a többi részét, mert szorosan nem tarto
zik ide és nem akarom a nemzetgyűlés figyelmét 
annyira igénybevenni, csupán a Tevél-apródokról 
való megemlékezést olvasom fel.

Peidi Gyula: Mikorról szól ez ?
Zsirkay János (olvassa): »Az ellenforradalom 

nyílt zászlóbontásakor már készen áll a Tevél- 
apródok csapata. Ott volt . . .«

Peidi Gyula: Tehát a bolsevizmus bukása 
után. Hisz azt tudtuk.

Zsirkay János: ». . . ott segédkezett min
denütt, ahol csak szükség volt az ifjúság fürge
ségére, mozgékonyságára. Mikor megindult az 
első intranzigensebb magyar, nemzeti szellemű 
napilap, az Uj Magyarország, a kicsiny Vásár- 
helyi-sugáruti nyomdában ott állottak az ifjak 
a szedők mellett s lázas izgalommal lesték, 
mikor hullanak ki a gépből az első nemzeti 
irányú sajtóorgánum beköszöntő példányai, 
aztán hónuk alá kapták a lapot s mint 
rikkancsok ők hirdették először az utcán szerte 
a városban, hogy a nemzeti ébredés hajnala fel

hasadt, megjelent az »Uj Magyarország«. Persze 
a példányokat gyorsan elkapkodták. Az általá
nos sztrájk alkalmával ott voltak a gázgyár 
épületében, szenet is lapátoltak és szivattyúzták 
a kommunista munkások által a gázvezetékekbe 
beengedett vizet.«

Peyer Károly : Hogy függ ez össze a levéllel ?
Zsirkay János (továbbolvassa): »Villanyerő 

hiján kézzel hajtották a Tevél-apródok a nyomda
gépeket s a sztrájkolok halálos fenyegetései elle
nére a legfélreesőbb utcákra is elmentek, mint 
lámpagyujtogatók. Egyiktik-másikuk vendéglők
ben a sztrájkoló pincérek helyett vállalta a ki
szolgálást!«

Azt mondta a múltkor Peidi képviselő ur, 
hogy nem is vagyok megemlitve név szerint 
Kelemen könyvében...

Peidi Gyula: A  névjegyzékben.
Zsirkay János: . . .  a névjegyzékben Én 

pedig azt mondtam, hogy működésem az egész 
könyvön végig vonul. Igen végig vonul, de nem 
névleg, hanem a nemzeti gondolat szervezésében.

Peyer Károly: De a kommünben névleg 
vonul végig.

Zsirkay János: Én nem is akartam névleg 
szerepelni___

Györki Im re : A  kommünben igen.
Zsirkay János: . . .  de igenis titokban meg

szerveztem a Tevél-apródokat, mert tudtam, 
hogy eljön a mi időnk, a nemzeti gondolat haj
nalhasadása. És amikor a szegedi munkások 
között egyetlen egy nem akadt, aki odaállt 
volna a nemzeti gondolat mellé és azután álta
lános sztrájk tört ki —  hiszen köztudomású, 
hogy Szegeden három napig általános sztrájk 
volt — akkor én azt mondtam az akkori kor
mányelnöknek, hogy nem kell erre nagy súlyt 
helyezni, mert mi a magunk szervezettségénél 
fogva képesek vágyunk az általános sztrájkot 
megbuktatni. így állítottuk be a Tevél-apródo
kat, akiknek megszervezéséhez nekem idő kel
lett. ..

Peidi Gyula: Márciusban mit mondott?
Zsirkay János: . . .  hogy megindíthassuk 

Szegeden a munkások által megakasztott életet, 
hogy megtörjük az általános sztrájkot és igy 
igazoljuk a megszálló franciák előtt azt, hogy 
a nemzeti gondolatnak igenis van gyökere 
Szegeden.

Peyer Károly: Bodóné!
Zsirkay János: Mert ha nem tudtuk volna 

megtörni az általános sztrájkot, amit csak a 
Tevél-apródokkal, a mi szervezett embereinkkel 
tudtunk megcsinálni, a franciák azt mondták 
volna, hogy a szegedi ellenforradalmi kormány 
alakulását nem engedélyezik, mert ez nem gyöke
rezik a nép akaratában.

Peidi Gyula: Zsirkay mint ellenforradalmi 
fundamentum.

Zsirkay János : A  nemzetgyűlés elfogulatlan, 
tárgyilagos tagjainak ítéletére bizom, hogy döntse 
el a dolgot: március 25-én reggel le voltam
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tartóztatva és már április 7-én Uj-Szegedre 
internáltak, mert Szegeden ellenforradalmat szer
veztem. Ha tehát ez a levél, amelyet Fábián 
képviselő ur felolvasott, szivemből sarjadzott 
volna és tényleg a kommunizmust akartam volna 
szolgálni, akkor nem állottam volna a szegedi 
ellenforradalmi kormány mellé annak első nap
jaiban, amikor csendőrökkel kellett védeni a 
nyomdánkat.

Peyer Károly: Akkor is hitványság ilyent 
írni! Nem szabad semmi körülmények között 
ilyent írni! (Zaj.)

Pikler Emil: Nem lett volna szabad semmi 
körülmények között ilyen levelet Írni. (Zaj.)

Zsirkay János: . . .  és amikor minden pilla
natban veszélyeztetve volt az életünk.

Peyer Károly: Sohasem szabad ilyent írni! 
Ezek azok a bősök, akik szembeszálltak a kom- 
münnel!

Zsirkay János: Ne képzeljék, mélyen t. 
Nemzetgyűlés, hogy a szegedi ellenforradalmi 
kormány megalakulásakor konjunktúra volt a 
nemzeti gondolat. Igenis mindent elkövettek, 
hogy elgáncsoljanak bennünket, minden lehető 
akadályt gördítettek elénk, amelyeket mi csak a 
legnagyobb önfeláldozással, minden erőnek össze- 
tevésével tudtunk legázolni. Ha konjunkturista 
lettem volna, akkor önök mellé szegődtem volna, 
mert önök csempészték át a határon a pénzeket 
és milliókkal fizették meg embereiket a nemzeti 
gondolat ellen.

Peyer Károly: Bodóné! Önmagáról be
széljen !

Pikler Emil: Irta vagy nem irta a levelet?
Zsirkay János: De mi ott állottunk sze

gényen, mert a szegedi nemzeti kormánynak nem 
volt pénze, és azzal az elhatározással, hogy le 
fogunk győzni minden akadályt és Istennek hála, 
le is győztünk.

Peyer Károly: Ezekkel a levelekkel!
Peidl Gyula: Ezzel az erkölcsi felfogással 

sohasem győznek.'
Zsirkay János: Tudatában voltam annak, 

hogy egy levél árán tovább szervezhetem a nem
zeti gondolat munkásait és embereit. Vessen 
rám követ az, aki elitéi, . . .

Peidl Gyula: Ez a nyilatkozat is annyit ér, 
mint a levél tartalma.

Zsirkay János: . . .  de én vállalom ma is érte 
a felelősséget. Mikor az általános sztrájkot meg
buktattuk, nagyon mély sajnálattal láttam, hogy 
még szigoruabbak nem voltunk önökkel szem
ben, mert hiszen önök minden követ megmoz
gattak, hogy a nemzeti gondolatot elgáncsolják 
és letiporják.

Sütő József: Kisebb bűnösök vannak Zala
egerszegen, mint maga!

Zsirkay János: Nekem nincs több hozzá- 
tennivalóm. Nem akarok Viczián levelével elő
hozakodni, (Halljuk! Halljuk! balfelöl.) mert 
abszolúte semmi érdekem, hogy itt személyi 
harcokat és tornákat rendezzek.

Fábián Béla: Ki a Viczián-levéllel. Azért 
kérdeztem, hová ment Viczián képviselő ur.

Hedry Lőrinc: Menjen utána! Keresse meg.
Fábián Béla: Majd megkeresem.
Elnök: Fábián képviselő urat másodszor 

kérem, méltóztassék csendben maradni.
Hedry Lőrinc: Ki fél Fábiántól ? Talán ő ?
Fábián Béla: Én sem félek senkitől.
Elnök: Csendet kérek, képviselő urak!
Zsirkay János: Végezetül még csak egyet: 

Ha a francia király azt mondotta, Páris nekem 
megér egy misét, megengedem magamnak azt a 
luxust, hogy azt mondjam: nekem a szegedi 
magyarság és a Tevéi-apródok megszervezésének 
lehetősége megérte ezt a levelet és egy pillanatig 
sem sajnálom, hogy azt megírtam. Nagyon jól 
tudom én, hogy a szélső baloldal mit kívánt 
volna a magyar emberektől.

Peidl Gyula: Becsületesen!
Zsirkay János: Azt kívánta volna, hogy a 

karakán derék magyar emberek odaálljanak 
Szamuelly akasztófája alá, hogy ott mind ha
lomra lövettettek volna. Úgy látszik, ezt szeret
ték volna és az lett volna a,z érdekük, hogy 
Számuellyék minél több magyar embert tegye
nek el láb alól. (Zaj.)

Szabó István ( sokor ópátkai): Akkor nem 
szóltak egy szót sem, pedig itt ültek!

Elnök : Csendet kérek.
Zsirkay János: A  szentirás azt mondja: . . .  

(Várnai Dániel közbeszól.)
Elnök: Várnai képviselő urat ezért a kife

jezésért rendreutasitom.
Zsirkay János: . .  . hogy legyetek szelídek, 

mint a galambok, de azt is mondja, hogy rava
szok, mint a kígyók. Én ezt tartottam szem 
előtt és nem volt okom megbánni, hogy igy 
tettem. (Zaj a szélsöbaloldalon.)

Peyer Károly: Maga csak hitvány volt!
Fábián Béla: Személyes kérdésben kérek 

szót. (Zaj a jobboldalon.)
Elnök: A  képviselő ur nem lett meg

támadva !
Peyer Károly: Tapsolni elvtársak!
Elnök: Ki a következő interpelláló ?
Petrovits György jegyző: Kitajka Lajos!
Kitajka Lajos: Kérem a t. Nemzetgyűlést, 

méltóztassék hozzájárulni ahhoz, hogy inter
pellációmat az idő előrehaladottságára való 
tekintettel a legközelebbi alkalommal mond
hassam el. (Helyeslés.)

Elnök: Méltóztatnak a képviselő ur kérel
méhez hozzájárulni? (Igen.) Az interpelláció el- 
halasztatik.

Következik ?
Petrovits György jegyző: Lukács György!
Lukács György: Kérem interpellációmnak 

elhalasztását.
Elnök: Méltóztatnak hozzájárulni? (Igen.) 

Az interpelláció elhalasztatik.
Következik ?
Petrovits György jegyző: Haller István!
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Elnök: A  képviselő ur nincs jelen. Az in
terpelláció töröltetik.

Következik ?
Petrovits György jegyző: Szilágyi Lajos!
Szilágyi Lajos: T. Nemzetgyűlés! Kérem az 

interpellációmnak elhalasztását.
Elnök : Méltóztatnak hozzájárulni ? (Igen.) 

Az interpelláció elhalasztatik.
Következik?
Petrovits György jegyző: Szilágyi Lajos!
Szilágyi Lajos: Másik interpellációmnak 

elhalasztását is kérem.
Elnök : Méltóztatnak hozzájárulni ? (Igen !) 

Az interpelláció elhalasztatik.
Következik ?
Petrovits György jegyző: Szabó István (öt- 

tevényi)!
Szabó István (öttevényi): T. Nemzetgyűlés! 

(Felkiáltások jobbfelöl: Hozzájárulunk! D e
rültség.)

Szabó István (öttevényi): T. Nemzetgyűlés! 
Azon konkrét adatokon alapuló panaszok, ame
lyek kerületemből már ismételten hozzám jutot
tak és a Győrvidéki Földmivelők Egyesülete, 
illetve annak kebeléhez tartozó Győrvidéki Me
zőgazdák Szövetkezete ellen irányulnak, köteles
ségemmé teszik, hogy e tárgyban interpellációt 
intézzek az igen t. földmivelésügyi minister 
úrhoz.

Arról van ugyanis szó, hogy ezen egyesület 
a gazdaközönség rovására árdrágítást követett 
el és üzérkedik és ebbeli eljárását a közélel
mezési ministeriumlíoz intézett hiányos panasz- 
szal kivánta előmozdítani. Múlt év március 
havában történt ugyanis, hogy a Győrvidéki 
Földmivelők Egyesülete panasszal fordult a 
közélelmezési minister úrhoz, hogy a Futura 
győri kirendeltsége nem bocsát elég korpát 
rendelkezésére a gazdaközönség szükségleteinek 
fedezésére. Ezzel szemben adataim szerint a 
tényállás az, hogy a győri Futura Győr vár
megyének 50 és V* vagont adott el, Moson vár
megyének 17, Veszprém vármegyének 2 és V*> 
Komárom vármegyének 16 vagont. A  Győr vár
megyének eladott 50 és *1$ vagonból a Győr
vidéki Mezőgazdák Szövetkezete egymaga 29 
és 1ls vagon korpát kapott. Az egyesület azon 
panaszára pedig, hogy neki több korpára volna 
szüksége, a Futura győri kirendeltsége ab Buda
pest 15—50 vagonig Ígérte a korpamennyiség 
kiegészítését, mely ajánlatot az egyesület azon
ban csak 4 —5 vagon erejéig vette igénybe. K i
tűnik ebből,- hogy a Győrvidéki Földművelők 
Egyesületét nem is annyira a korpahiány bán
totta, hanem az, hogy a budapesti korpa az 
onnan való szállítással magasabb áru lett volna, 
mint a győri malmokból szállított, és igy annak 
árát a Mezőgazdák Szövetkezete nem tudta 
volna oly mértékben emelni, hegy a megkívánt 
és szokásos nagy hasznot elérje.

A  Futura győri kirendeltsége -ugyanis a 
felsőbb utasítás és intenció szerint a korpát be

szerzési áron és vagononként a költségeire en
gedélyezett 1500 korona többlettel közvetítette 
és adta a gazdáknak, viszont adataim szerint, 
melyeket a minister urnák már bemutattam, a 
Győrvidéki Mezőgazdák Szövetkezete vagonon
ként 10— 15.000 korona többletet szedett a 
gazdaközönségtől és csak egyeseknek számított 
2000 koronát.

Az egyesület ebbeli eljárására vezetendő 
bizonyára vissza az is, hogy több győrvidéki 
birtokos a Győrvidéki Mezőgazdák Szövetkeze
tét mellőzve, közvetlen a győri Futuranál szerzi 
be szükségletét, amely az állami korpát minden
kor a legolcsóbban, vagyis tisztán a megszabott 
jutalék bozzászámitásával juttatja a gazdáknak.

Sajnos, tehát tény, hogy a Győrvidéki 
Mezőgazdák Szövetkezete az előbb említett 
többlet számításával árdrágítást követett el és 
üzérkedett.

A  közélelmezési minister úrhoz intézett 
panasza pedig, szemben azzal, hogy a Futura 
által ab Budapest rendelkezésére bocsátott öt
ven vagon korpából csak négy-ötöt vett igénybe, 
azt mutatja, hogy nem annyira több korpát, 
hanem a győrmegyei malmokból leadott köve
sebb költségű korpát akart saját hasznára meg
szerezni, nem pedig a győrvidéki gazdaközönség 
előnyére. Megállapítást nyert ugyanis az is, 
hogy ezen szövetkezet a győri Futuratól vásá
rolt korpamennyiségből hatásköre túllépésével 
vagonszám adott el vas-, Veszprém- és komárom- 
vármegyei birtokosoknak és a bábolnai urada
lomnak.

Az ily üzérkedés és árdrágítás súlyos be
számítás alá esik, mert a szövetkezet hatáskörét 
átlépve, mellőzte a földmivelésügyi minister 
urnák erre vonatkozó rendeletét, és megrendíti 
a gazdaközönség bizalmát egy oly intézménnyel 
szemben, mely a kormány intenciója szerint nem 
üzérkedésre és árdrágításra, hanem a gazdakö
zönség támogatására van hivatva.

Ebből kifolyólag kérdem az igen t. föld
mivelésügyi miniszter urat:

Yan-e tudomása a földmivelésügyi minister 
urnák a Győrvidéki Gazdák Szövetkezetének 
ezen árdrágításáról és üzérkedéséről?

Helyesli-e és összeegyeztethetőnek tartja-e 
a Győrvidéki Mezőgazdák Szövetkezetének eljá
rását, amely a földmivelésügyi minister urnák 
1921. évi december havában 133.866 szám alatt 
kiadott rendeletével ellenkezik ?

Hajlandó-e az igen t. minister ur intéz
kedni, hogy a jövőben a Győrvidéki Mezőgazdák 
Szövetkezete a minister ur intencióival és a 
gazdaközönség bizalmával és eminens érdekeivel 
szembe ne helyezkedhessek ? (Helyeslés bálfelöl.)

Elnök : A  földmivelésügyi minister ur kíván 
válaszolni.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: T. Nemzetgyűlés! A  t. képviselő ur 
által előterjesztett interpellációra a következők-
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ben van szerencsém válaszolni. (Halljuk! 
Halljuk !)

Állami korpát csak a rendes piaci áron 
kaphatnak úgy egyesületek, mint magánosok is. 
Az állami korpa nagyobbrészt árverésen, vagy 
a napiáron adatik el azoknak, akik ez iránt a 
Futurához, amely az eladással meg van bízva, 
fordulnak.

Ha a Győrvidéki Gazdák Szövetkezete a 
Futurához fordul korpáért, az természetes dolog, 
mert ba a szövetkezet gazdatagjainak korpát 
akart beszerezni, a Futurához kellett fordul
nia, hogy akár árverésen, akár napiáron neki 
korpát engedjen át Ez a dolog eddig rendben 
van. Rendben volna a tényállásnak az a része 
is, hogy ő a korpának nagyobb részét nem a 
budapesti Futurától, hanem nem tudom, a 
győri

Szabó István (öttevényi): A  Futura győri 
kirendeltségétől!

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: . . .  kirendeltségtől szerzi be, mert a 
szállítási költségek mindenesetre alacsonyabbak 
akkor, ha Győrben vásárolhat, mintha Buda
pesten vásárolna.

Nincs azonban rendben a dolognak az a 
része, amelyet a t. képviselő ur állít, hogy az 
illető szövetkezet, vagy gazdasági egyesület ezt 
a korpát vagononként 10— 15.000 korona ha
szonnal adta tovább.

Szabó István (öttevényi): A  kezeim közt 
levő adatok szerint!

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi
nister : A  földmivelésügyi ministernek tényleg 
van olyan rendelete künn, amely intézkedik az 
iránt, hogy ezek a gazdasági szervezetek ezek
nél a közvetitéseknél illetéktelen haszonra szert 
ne tehessenek.

Ha tehát a képviselő ur által előadott ada
tok megfelelnek a valóságnak, a földmivelésügyi 
ministeriumnak, illetőleg a ministernek módjá
ban van az illető egyesületet vagy szövetkezetét 
felelősségre vonni. En mindenesetre, a beadott 
interpelláció kívánságához képest, a legsürgő
sebben el fogom rendelni a vizsgálatot és meg 
fogom azt állapíttatni, hogy az illető szövetke
zet mennyiért kapta a korpát és hova, mennyiért 
adta el.

Szabó István (öttevényi) : Helyes!
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 

minister: Megállapítandó itt a költség is és 
azonfelül az a bizonyos haszon, amelyre mégis 
szüksége van. Mert a szövetkezetek ezekkel a 
korpákkal úgy vannak, hogyha vagontételekben 
kérik és kapják a korpát és ott kicsinyben oszt
ják széjjel, akkor az a szétosztás már bizonyos 
költséggel jár ; ( (Jgy van! jobbfelöl.) a szállí
tásoknál súlyvesztesség van, el is vész abból a 
szállítmányból esetleg valami, a szétosztás szin
tén költséggel jár, az elszállítás ismét költséget 
okoz, tehát költségfelszámitásnak van helye. Ha 
azonban a szövetkezet egyenesen csak kiutaltatja

A nemzetgyűlés 108. ülése 1923

a korpát és vagontételekben szállíttatja oda, 
ahová azt irányitották, akkor a költségek sok
kal kisebbek.

Mindezeket a dolgokat meg kell vizsgálni 
és én az interpelláló t. képviselő urnák újra 
Ígérhetem, amit teljesíteni is fogok, hogy a 
vizsgálatot sürgősen elrendelem, kivizsgáltatom 
a dolgot, (Helyeslés a jobb- és a baloldalon.) és 
ha itt illetéktelen nyereségeket számított fel az 
a szövetkezet, akkor annak következményeit 
viselnie kell és viselni is fogja, mert nem fogom 
neki elengedni. (Általános helyeslés.)

Kérem válaszomnak tudomásulvételét. 
(Helyeslés.)

Elnök: Az interpelláló képviselő uíat illeti 
a szó!

Szabó István (öttevényi) :  A minister ur 
válaszát tudomásul vaszem.

Elnök: Következik a határozathozatal. Fel
teszem a kérdést: méltóztatik-e a t. Nemzet- 
gyűlés a földmivelésügyi minister urnák Szabó 
István képviselő ur interpellációjára adott 
válaszát tudomásul venni, igen vagy nem ? 
(Igen!)

A  Ház a választ tudomásul veszi.
K i a következő interpelláló?
Petrovits György jegyző: Dénes István! 

(Nincs itt!)
Elnök: A  képviselő ur nincs jelen, inter

pellációja töröltetik.
Következik ?
Petrovits György jegyző: Erődi-Harrach 

Tihamér!
Erődi-Harrach Tihamér: T. Nemzetgyűlés! 

(Felkiáltások jobbfelöl: Megadjuk! Derültség.) 
A  mai izgatott atmoszférában, amelyet a zala
egerszegi kérdésnek talán már túlzottan, rész
leteiben is történt tárgyalása szintén hevített, 
pár rövid szóval mégis igyekezni fogok e kér
déssel egészen objektiven, sine ira et stúdió, 
lehetőleg a politikai momentumok belekeverése 
nélkül, pár vonatkozásban, és pedig olyan vonat
kozásban foglalkozni, amelyet, sajnos, sem a 
hírlapokban, sem a parlamentben akkor, amikor 
ezt a ^kérdést tárgyalták, nem vetettek fel.

En az egész zalaegerszegi internálótábor 
kérdését a magam szakmájának, a büntetőjognak 
szempontjából nézem és vizsgálom. En magam 
1908 óta foglalkozom állandóan börtönügyi és 
büntetőjogi szakkérdésekkel és épen e vizsgáló
dásaim elejére esett e kérdésnek, a közveszé
lyesség kérdésének büntetőjogi tárgyalása és vizs
gálata. Nevezetesen a Nemzetközi Büntetőjogi 
Egyesület vetette fel az ő évenként tartani szo
kott kongresszusán ezt a kérdést, amellyel kap
csolatban foglalkozott a Nemzetközi Büntető 
Egyesület Magyar Csoportja is egy ankétszerü, 
előadássorozat keretében a köz veszélyesség kér
désével és ennek során kialakult már mond
hatni az egész tudományos világban a régi 
klasszikus- büntetőjoggal szemben a modern 
büntetőjogi irányzatoknak az a tendenciája, amely
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a régi büntetési tételek helyett inkább a biz
tonsági intézkedéseket tartotta helyénvalónak a 
bűntettesekkel szemben folytatott küzdelemben.

A  régi klasszikus irányzattal szemben, 
amelyet abban az időben már egyedül, kizáró
lagosan a nagy német büntetőjogász Birkmayer 
képviselt, e modern büntetőjogi irányzat tábo
rában voltak azok, akik a bűncselekményeket 
mint antiszociális cselekményeket fogták fel. K i
indultak a társadalom védelmének gondolatából 
és e gondolatból levezették azt, hogy a bűn- 
cselekményeket jobb megelőzni, mint büntetni.

Propper Sándor: Be kell csukni az egész 
országot, el van intézve!

Erödi-Harrach Tihamér: Epén ezért ez a 
büntetőirányzat kifejtette azt, hogy a bünteté
sek helyébe kettős intézkedést kell állítani. Az 
egyik a megelőzés szempontjából a fiatalkoruakra 
és az első bűnözőkre a nevelés, nevelő-intézetek 
létesítése utján; a másik részére pedig csak a 
biztonsági intézkedéseket gondolta helyénvalónak.

Propper Sándor: Egy kis gyakorlatit kérünk 
az elméleti helyett!

Erödi-Harrach Tihamér: Leszek bátor rá
utalni, de épen szükségesnek tartom, hogy ezt 
a rövid büntetőjogi bevezetést előrebocsássam, 
összefügg ez teljesen a gyakorlati kérdésekkel. 
Mondom, unalmas ez a kérdés, és sajnos, állan
dóan hangoztatjuk azt, hogy a parlament nívója 
annyira lesülyedt, hogy ha az ember egy szak
kérdést, . . .

Propper Sándor: Zalaegerszeg hatalmi kér
dés, nem szakkérdés!

Erödi-Harrach Tihamér: . . .  a legprimití
vebb módon felvett, —  mert ezek minden elemi 
büntetőjogásznál a legprimitívebb kérdések, ame
lyeket minden harmadéves jogásznak tudnia 
kell, hiszen tanitják, az egész tudományos bün
tetőjog erre van felépítve, — mondom, mikor 
áz ember ilyen kérdéseket felvet, akkor azzal 
kárhoztatják, hogy felesleges az ilyen tárgyalás, 
felesleges a kérdések ilyen irányú tárgyalása.

T. Nemzetgyűlés! Engem a választóim bi
zalma nem azért hozott ide, hogy személyesked
jem, én azt ígértem meg nekik, hogy nem fogok 
politizálgatni, annak köznapi értelmében, ahogy 
azt, sajnos, csinálják, hanem igyekezni fogok 
szerény tehetségemhez képest az ország boldo
gulását, az ország polgárainak javát szolgálni, 
amint a magam képességeivel megtehetem. (Elénk 
helyeslés jobbfelöl.) Én senkinek személyét nem 
fogom támadni, én azt akarom, hogy dolgoz
zunk. Azért tartottam szükségesnek, hogyha 
hár talán unalmasnak is látszik és nem helyt
álló talán egy délutáni interpelláció során eze
ket előadni, mégis meg fogom kísérelni, hogy 
ezeket elmondjam. (H alljuk! H alljuk! jobb
felöl.)

T. Nemzetgyűlés! Amint mondom, a két 
büntetőjogi iskola harcából kialakult azután az 
az úgynevezett közvetítő iskola, .amely azt 
mondja, hogy fentartja egyrészt a régi bünte

tési rendszereket, másrészt beállítja hozzá a 
biztonsági rendszabályokat. Ami az uj, modern 
büntetőjogi iskolának a megelőzésre, a nevelésre 
vonatkozó részét illeti, a fiatalkoruakra vonat
kozó intézkedések — ahol a nevelés megy át, 
mint vörös fonal — megvalósultak a vdág ösz- 
szes büntetőtörvénykönyveiben. Épen ezért az 
internálás kérdése —  az »internálás« kifejezése 
nem szakkifejezés, de úgy mondhatom, amint 
az a közvéleményben, köztudatban benne fog- 
altatik — megvan az összes külföldi államokban.

Propper Sándor: Es azonfelül még egyben!
Erödi-Harrach Tihamér: Ennek folytán nem 

tartom helytállónak azt a közbeszólást, amelyet 
egyik t. képviselőtársam tett, hogy mit szól 
ehhez a művelt nyugat, amelyre mindig hivat
kozás történik. (Ügy van! jobbfelöl.)

Hébelt Ede: Amerikában gyűjtenek a ma
gyar internáltaknak!

Erödi-Harrach Tihamér : Kapcsoljuk ki eze
ket a kérdéseket. Én csak azt akarom megálla
pítani, hogy ez a mai modern büntetőjogi rend
szereknek megfelel és a határozatlan tartamú 
szabadságvesztés-büntetéseknek elvét többé-ke- 
vésbé megvalósították.

Propper Sándor: Rosszul tetszett megta
nulni ; mert sehol sincs internálás!

Erödi-Harrach Tihamér: Itt van egy szak
könyv. »A  büntetőtörvénykönyv helyébe lépő 
jogszabályok* címmel, amelyet a Nemzetközi 
Büntetőjogi Egyesület Magyar Csoportja adott 
ki és amelyben össze van foglalva ez a kérdés. 
Épen azért, nehogy azt mondják, hogy rosszul 
tanultam meg, felolvasom csak egész röviden 
slágvortszerüen, hogy Franciaország már 1885- 
ben külön törvényt hozott a visszaesőkről (Lói 
sur la recidive), melyben a rendes büntetési esz
közökkel meg nem fékezhető, sokszor vissza
esőkre az életfogytiglani relegálást rendeli el.

Propper Sándor: Bírói ítélet alapján!
Elnök: Csendet kérek!
Erödi-Harrach Tihamér: Erre is leszek bátor 

utalni, csak kérem, méltóztassék engem meg
hallgatni : (Felkiáltások a szélsöbaloldalon: Ezt 
a francia forradalom már eltörölte!) 1885-ben 
csinálták ezt a törvényt! (Zaj a szélsöbaloldalon. 
Felkiáltások: Közönséges bűncselekményekre!) 
Belgiumban 1891-ben gyökeresen és minta
szerűen szabályozzák a csavargás,. koldulás ve
szélyei elleni bűnügypolitikai védekezés ügyét 
s felállítják a közveszélyes csavargókra és kol
dusokra a dologház, a munkaképtelen, köz
segélyre szorulókra a menhelyek s az elhagyott 
gyermekekre és fiatalkoruakra a közjótékonysági 
iskolák intézményét.

Propper Sándor: Bírói ítélet alapján!
Elnök: Propper képviselő urat kérem, mél

tóztassék csendben maradni! (Félkiáltások jobb
felöl: Miért nem hallgatják meg? Félnek, hogy 
kiderül az igazság !)

Erödi-Harrach Tihamér: Én egészen logiku
san igyekeztem összeszedni az anyagot s ha
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méltóztatnak türelemmel meghallgatni, sokkal 
hamarabb végzek. (Felkiáltások a szélsöbalolda- 
lon: Nem lehet ezt igazolni!)

Ebben az 1891-iki törvényben megvan a 
határozatlan időtartamú szabadságvesztés-bün
tetés gondolata, amennyiben a törvény kimondja, 
hogy a törvényszékeknek joguk van a bünteté
sek kitöltése után az egyes elitélteket a kor
mány rendelkezésére bocsátani »á la disposition 
du gouvernement.« így van szószerint. És a 
kormány a dologházba utalhatja őket 2— 7 esz
tendeig, illetve más esetben 1— 7 esztendeig, s 
az ebből ott töltendő időnek preciz megállapí
tását rábízza az igazgatóra, az tesz előterjesz
tést az igazságügyministernek és az bocsátja 
szabadon az internáltat egy évvel azután.

Propper Sándor: De nem a rendőrminister. 
(Zaj.)

Erődi-Harrach Tihamér: Norvégiában az 
1902-iki Btk. a közveszélyes bűntettesekre nézve 
szintén elfogadja a határozatlan időtartamú 
büntetés eszméjét s az esküdtek által közveszé
lyeseknek nyilvánított többszörös visszaeső bű
nösöknek a fenyitő jellegű büntetés kitöltése 
után a börtönben leendő visszatartását ren
deli el. (Felkiáltások a szélsőbaloldalon: Az es
küdtek! Hát van itt esküdtszék?)

Elnök: Csendet kérek, képviselő urak!
Erödi-Harrach Tihamér: És pedig addig, 

ameddig szükségesnek látszik. Azt mondják, hogy 
ez rettenetes, az emberi szabadságjogokba ütköző 
valami, hogy »amig szükségesnek látszik*, addig 
fogva lehessen valakit tartani, hogy ezt a köz- 
igazgatási hatóság állapítja meg. (Zaj a szélső- 
baloldalon.)

Anglia, amelyre nagyon szeretünk hivat
kozni, külön törvényeket hoz az iszákosok ellen 
és a csavargók elleni biztonsági intézkedésekről, 
végül a szokásos bűntettesekről, mely utóbbi 
osztályra több kísérlet után 1908-ban szintén a 
büntetés és a biztonsági intézkedés bifurkációját 
fogadta e l.... fZaj a szélsőbaloldalon.)

Elnök: Kérem Propper Sándor képviselő 
urat, méltóztassék csendben maradni!

Erödi-Harrach Tihamér: . . .  vagyis a szokásos 
bűntettest, ha bűnrehajló szokása és életmódja 
folytán a bíróság az összesség érdekében állónak 
látja szabadságától hosszabb időre megfosztani, 
arra Ítélheti, hogy a fegyházbüntetés kitöltése 
után még egy meghatározatlan ideig, 5— 10 
évig, biztonsági letartóztatásban »preventive de- 
tention«, tartassák.

Ezek után utalok arra, hoay azóta az összes 
büntetőtörvénykönyvek előkészítő munkálatai
ban benn van a biztonsági intézkedés kodifiká
lása egyrészről, másrészről a határozatlan sza
badságvesztés-büntetés, amelynek számszerű, idő
beli megállapítása rá van bízva a közigazgatási 
hatóságokra. Én épen azért, mivel ezekkel a 
kérdésekkel nemcsak elméletileg, hanem gyakor
latilag is foglalkoztam — a kommunizmus alatt 
is be voltam csukva ...

Propper Sándor: Biztosan Zsirkay csu- 
katta be!

Erödi-Harrach Tihamér: ...m ert 1908. óta, 
mint az akkor megalakult patronázs egyesület
nek egyik szerény tagja minden héten három 
délutánt a gyüjtőfogházban töltöttem —  szabad 
engedélyem volt, hogy ^cellákban a fegyencek- 
kel, akikkel akartam, beszélhessek — délelőttön- 
kint- pedig kimentem a nyomortanyákra és a 
szegények közé s dolgoztam az elzüllött gyer
mekek megmentése érdekében, akkor, amikor 
mások kávéházakban és mulatóhelyekéit töltötték 
az időt, (Felkiáltások a szélsöbaloldal'on: Ez 
szép dolog!) mondom, épen azért, mert érdekelt 
a kérdés, lementem a zalaegerszegi internáló 
táborba is, mert meg akartam figyelni, hogy az 
az intézmény, amely a külföldön megvan...

Propper Sándor: Nincs meg! Ne tessék 
ilyet állítani! (Nagy zaj a szélsőbaloldalon.)

Erödi-Harrach Tihamér: Nagybecsű figyel
mébe ajánlom a Magyar Társadalomtudományi 
Szemle 1911-iki évfolyamának decemberi számá
ban megjelent cikkemet...

Propper Sándor : Bírói ítélet alapján ! Hogy 
lehet ezt összehasonlítani? (Zaj.)

Elnök: Propper Sándor képviselő urat
rendreutasitom. (Zaj.) Csendet kérek!

Erödi-Harrach Tihamér: ... amelyben beszá
molok az én merxplasi utazásomról, ugyanis 
Merxplasban van egy nagy telep, amelyen Bel
giumnak teljesen elzüllött és olyan exisztenciái, 
akik... v

Vanczák János: De hány politikai fogoly 
van ott?

Elnök: Vanczák képviselő urat kérem, mél
tóztassék csendben maradni! (Felkiáltások jobb
felöl: Miért nP.m hallgatják meg?

Vanczák János: Mert ferdít! Mert dema
gógia, amit csinál. (Nagy zaj és felkiáltások 
jobbfelöl: Maguk beszélnek demagógiáról ?) Igen, 
közönséges demagógia! (Zaj. Elnök csenget.)

Erödi-Harrach Tihamér: Mondom, Merx- 
plason van egy internálótábor, illetőleg rosszul 
fejezem ki magamat, van egy koldusok és csa
vargók telepe, ahol azonban az összes közveszé
lyes elemek is az 1891-es törvény alapján elhe
lyezésre találnak, együttvéve mintegy 6000 főnyi 
ember. (Felkiáltások jobb felöl: No tessék, 6000 
ember! A  társadalom szemetesládája!) Sajnos, 
igaza van t. képviselőtársamnak, hogy ez egy 
szemetesláda, én azonban úgy fogom fel a dol
got, nem értve egyet annak a t. képviselőtár
samnak a közbeszólásával, aki az előbbeni inter
pelláció alatt azt mondta, hogy ez az ország 
szégyene, hogy minden ilyen intézet, minden 
fegyintézet, elmegyógyintézet és csavargótelep 
szégyene az országnak, de szégyene az emberi
ségnek is, amit azonban magyaráz az, hogy 
sajnos, a társadalom részben beteg emberek
ből áll.

Propper Sándor: Tessék gyógyítani őket!
48ÉRTESÍTŐ.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



A  nemzetgyűlés 108. ülése 1923. évi március hó 7-én, szerdán.332

Erödi Harrach Tihamér: Erre is rá fogok 
térni, t. képviselő ur!

Propper Sándor: A  szolgabiró mint doktor, 
aki gyógyít!

Elnök: Kérem Propper képviselő urat, szí
veskedjék csendben maradni!

Erödi Harrach Tihamér: Lementem tehát 
Zalaegerszegre és amint bevezető szarvaimban 
említettem, dolgozni akarván és nem az időt 
szófecsérlésekkel és egymás elleni heccelődések- 
kel eltölteni, hanem objektív, nyugodt munkával 
és kritikával lehetőleg hasznosítani, ezért álltam 
fel, hogy elmondjam kritikámat erre a táborra 
vonatkozólag.

A  zalaegerszegi internálótáborral szemben 
büntetőjogi kifogásként tényleg felemlíthető az, 
hogy ott olyan egyének vannak internálva, akiket 
bizonyos részről politikai internáltaknak tüntet
nek fel. (Felkiáltások jobb felöl: De nem azok. 
Nagy zaj és felkiáltások a szélsöbaloldalon: Fel
mentett emberek! A  bíróság mentette fel őket.)

És épen az a baj, hogy az egész zala
egerszegi telepet ebből a szemszögből nézzük, 
s ez eredményezi az egész tulajdouképeni bün
tetési rendszernek hátrányait és h ányait s 
okozza azt, hogy ez a tábor diszkreditálva van. 
(Felkiáltás balról: javítani tessék.) A  prevenció 
eszköze az első bűntényesekkel, a fiatalkorúak
kal szemben a javítás, a többiekkel szemben 
pedig az internálás és a hasonló biztonsági 
rendszabályok.

Ami már most a zalaegerszegi internáló
tábort illeti, tényleg nagy hiba, hogy az egy
máshoz nem illő, oda nem való elementumok 
konglomerátuma. Van ugyanis az úgynevezett 
politikai csoport, amely azonban távolról sem 
olyan nagy számarányban van, mint ahogy a 
közvéleményben elterjedt, hiszen 794 internált 
között mindössze 126 a politikai . . .

Esztergályos János: Ha egy van, az is bűn! 
(Zaj.)

Erödi-Harrach Tihamér: . . .  de én meg
nyugszom bizonyos fokig a kormányhatalom 
intézkedésében, ebben meg kell nyugodnunk, 
mert nem tételezhetjük fel, hogy 126 teljesen 
ártatlan egyént internáltak volna és fosztottak 
volna meg szabadságától.

Ehhez az első kifogáshoz tartozik az is, 
hogy a táborban van egy másik oda nem való 
elementum: a külföldiek, akiket a magyar kor
mány kiutasított és akiket az államhatalom nem 
tud másutt elhelyezni, kénytelen valahol fedél 
alatt tartani. Köztudomású, hogy a háború előtt 
a nemzetközi szerződési k mindenütt rendezték 
a kiutasítás, a kitoloncolás kérdését és ennek 
folytán, ha magyar államra nézve feleslegessé 
vált egy külföldi, akkor egyszerűen a külföldi 
hatóság előzetes értesítése mellétt kiküldték a 
határszélre és a saját állama átvette. A háború 
azonban feldúlta ezt a megállapodást is és elő
állott az a helyzet, hogy a magyar állam, amely
nek impériumához tartozik, hogy joga van idegen

állampolgárokat kiutasítani, ezeket kiutasítja, 
azonban a külföldi saját állama nem fogadja be. 
Az a külföldi állam is tudja, hogy a magyar 
állam nem fog az országra nézve hasznos ide
geneket kiutasítani, ennek folytán saját állam
polgárait, akik antiszociális hajlamúak, nem 
fogadja be.

Ezzel kapcsolatban azt a kérdést intézem 
a t. kormányhoz, méltóztassék ezeket a nemzet
közi összefüggő kérdéseket állandó tárgyalás 
alapjává tenni, hogy végre ez a kérdés teljes 
rendezést nyerjen és végül is megszabadulunk 
azoktól az idegenektől, akik az országnak csak 
kárára vannak.

További káros intézkedése a fogolytábornak, 
— ami természetesen az egész intézmény fiatal
ságával és az elhelyezés nehézségével függ ösz- 
sze —1 hogy az osztályozás nincs megfelelően 
keresztül vive, hiszen az individualizáció, az 
egyénesités gondolata olyan fonál, amely végig
vonul az egész büntetőjogi prevención.

Propper Sándor: Csak ne nevezze modern 
büntető jognak!

Rakovszky Iván belügyminister: Maga jobban 
tudja? t

Erödi-Harrach Tihamér: Azt láttam, hogy 
egyes csoportok klasszifikációja nincs azzal a 
szakszerűséggel keresztülvive, amint kellene. 
Ennek természetesen megvan a maga oka. 
És itt utalok főként az imbecilisekre. A  modern 
orvosi tudomány, és van egy szélsőséges büntető
jogi felfogás is, mely nem ismer bűncselekményt, 
hanem ismer beteg embereket, azt mondja, hogy 
imbecilis az, akiben nincs meg a lelki, érzület
beli judicium, aki nem tud a különböző cselek
mények helyessége között disztingválni, ezekhez 
hozzájárul a feltűnési ösztön. Nem akarok neve
ket megnevezni, de akik jártunk a táborban, 
láttuk, hogy voltak imbecilis emberek, akik fel 
akartak tűnni, akik a kommunizmus ajatt ezt 
csinálták, azután amazt, (Felkiáltások balfelöl •' 
Lásd Zsirkay!) nincs bennük erkölcsi Ítélő
képesség és igy nem bírálhatók el, úgy mintha 
bűntettesek volnának.

Akik velem együtt voltak a zalaegerszegi 
kihallgatáson, láthatták, hogy igyekeztem teljes 
lelkiismeretességgel és objektivitással az egyes 
embereket kikérdezni, előzőleg a körsétán igye
keztem minél több emberrel foglalkozni, hiszen 
ez a matéria érdekel, szivemhez nőt és szeretem 
embertársaimat. Nem szabad felülnünk azonban 
az egyes internáltak egyoldalú információjának, 
hiszen aki velem egy csoportban volt, hallhatta, 
hogy mikor feltettem az egyik ott levő egyénnek 
azt a kérdést: mondja barátom volt maga bün
tetve? Azt mondta: nem. Erre elővettem az 
egyéni lapját, amelyen az volt, hogy az inter- 
nálási ok: 1915 óta öt ízben büntetve volt, 7 
évet töltött fegyintézetben, szabadulása után 
behozták. Egészen fiatal ember, 8 óv alatt 7 
évet töltött letartóztatási intézetben. Erről az 
emberről nem mondhatjuk, hogy szociális haj-
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lamu, hogy nem veszélyes a társadalomra. Mikor 
az egyéni lapját felolvastam, azt mondta, igaz 
kérem, voltam büntetve, de hamis tanuk tanú
vallomása alapján Ítéltek el. Ha az ember beszél 
elítéltekkel, 100 közül 20 vallja be az igazat 
az első szóra. Az ember pszichéjével függ össze, 
hogy igyekszik a maga kis leikéből kiemelni 
azt a szépet és jót, ami megtalálható benne. 
Én nem is abból a szempontból vizsgálom a 
kérdést, hogy az az ember bűnöző és bűncselek
ményt követett-e el, hanem abból a szempont
ból, hogy a társadalomra hasznos emberré kell 
formálni.

És itt kell utalnom a zalaegerszegi tábor 
harmadik hibájára, arra, hogy nincs meg a 
munkakényszer, a dolgozás megkedveltetésére 
nincsen kellő súly fektetve. A  kormány prémiu
mokkal próbálkozik, hallottuk, hogy aki mun
kára jelentkezik, a 300 gramm kenyér helyett 
600 g-ot kap, kedvezményeket, szvettert kap, 
de nincsen munkakényszer. Én teljesen vallom 
azt, amit az 1891. é*^ belga törvény indokolása 
mond, hogy a munkálkodás törvénye ellen inté
zett lázadás, a szokásos munkakerülés lehet csak 
egyedüli mértéke a büntetésnek, a társadalom 
csak azt büntesse, aki nem akar dolgozni, de 
segítségére kell sietni azoknak, akiket a véletlen 
az egyes akaratától független körülmények aka
dályoznak meg abban, hogy dolgozzanak.

Hébelt Ede: A  rendőrhivatalnokokat kellene 
büntetni, akik hónapokig nem intézik el az 
aktákat! (Zaj.)

Erödi-Harrach Tihamér: A  kormány t. kép
viselőjét felkérem, ' méltóztassék olyan értelmű 
intézkedést tenni, hogy a munkakényszer be
vezettessék, mert szerintem nem lealázó és az 
emberi jogok ellen nem szól az, ha valakit mun
kára kényszerítenek.

Propper Sándor : Fel kell oszlatni a tábort!
Erödi-Harrach Tihamér: Én ezzel felszóla

lásomat be is akarom fejezni és vagyok bátor a 
következő interpellációt intézni a t. beliigy- 
minister úrhoz (olvassa):

»Milyen intézkedéseket szándékozik a bel- 
ügyminister ur tenni aziránt, hogy a zalaeger
szegi internálótábor felől a közvéleményt 
megtévesztő híresztelések a jövőben megszűn
jenek ?

Hajlandó-e a belügyminister ur az inter
náltak ügyét esetenként revizió alá venni és a 
revízió során mindazokat szabadlábra helyezni, 
akiknek további bentartását magasabb állam
érdek nem követeli?

Hajlandó-e a belügyminister ur a külön
böző okok miatt internáltakat úgy elkülöní
teni, hogy azok egymásra káros hatással ne le
hessenek?* (Elénk helyeslés a jobboldalon és a 
középen.)

Baticz Gyula: Hajlandó-e feloszlatni?
Elnök: Amint jeleztem, a belügyminister 

ur az e tárgyban bejegyzett négy interpellá
cióra együttesen fogja a választ megadni.

A nemzetgyűlés 106. ülése 1923

Esztergályos János képviselő ur a ház
szabályok 215. §-ának b) pontja alapján szavai 
értelmének helyreigazítás címén kért szót.

Esztergályos János: T. Nemzetgyűlés! Na
gyon rövid leszek. Felszólalásomnak egyedüli 
oka az, hogy Éhn Kálmán t. képviselőtársam 
engem felszólalásában néhányszor aposztrofált 
és úgy állította be személyemet, mintha az én 
felszólalásom, amelyet az eseményekről mondtam, 
nem fedné teljesen a valóságot, mintha az, ha 
tudatlanul is, de a valósággal homlokegyenest 
ellenkeznék.

Nem akarok ezzel a kérdéssel bővebben 
foglalkozni, csak engedjék meg, hogy néhány 
kérdést tegyek fel azokhoz, a tisztelt képviselő- 
társaimhoz, és elsősorban Éhn Kálmán t. kép
viselőtársamhoz, akik Zalaegerszegen lenn vol
tak és ha a válasz megadásánál t. képviselő- 
társamból kibúvik az ember és megválik a 
politikustól, megválik a kormányt támogató 
többségtől, szentül meg vagyok győződve, hogy 
ez a válasz csak az lesz, hogy Zalaegerszegről 
elmondott állításaim fedik a valóságot (Zaj és 
ellentmondások jobbfelöl.) s ennek alapján, 
ennek következményeképen a zalaegerszegi tábort 
fel kell oszlatni.

Méltóztassanak csak figyelni elsősorban 
azok a képviselőtársaim, akik lenn voltak Zala
egerszegen. Kérdezem önöket, igaz-e az, hogy 
az egyesben, ahol büntetésből vannak az emberek, 
találtak embereket az egyik cellában, amely 
cellának nem volt padlója, padlózat helyett egy 
szál deszka volt és a deszka után nyers, nedves, 
vizes föld volt. Ebben a cellában három ember 
volt. (Zaj jobbfelöl.) Kérdezem, igaz-e vagy 
nem ?

Kószó István: Földes szoba nem jó ?
Esztergályos János: Igaz-e az, hogy mikor 

a kórházon végigmentünk, két beteg arról panasz
kodott, hogy azért betegek, mert a csendőrök 
összeverték őket azért, mert meztelen lábakkal, 
cipő nélkül nem akarták a csillét tolni? Igen, 
vagy nem ? ( Felkiáltások a szélsőaloldalon: Igaz ! 
Zaj jobb felöl.)

Erdélyi Aladár: Érdemben igaz-e?
Esztergályos János: Végtelenül örülök,

hogy a nemzetgyűlésen jelen van Baksa főtaná
csos ur, aki ezekre a kérdésekre választ is tud 
majd adni azoknak, akik esetleg nem hiszik el. 
Kérdezem, hogy igaz-e, vagy nem, hogy az a 
Kozár nevű internált, aki a kutyahust megette, 
két Ízben kijelentette, . : .

Kószó István: Megevett két másik kutyát 
is, amelyek kövérebbek voltak!

Barabás Samu: Igaz-e, hogy először nem 
igy mondotta él itt Kozár históriáját?

Esztergályos János: Igaz-e, hogy az a Kozár 
nevű egyén, aki a kutyahust megfőzte és meg
ette, két ízben kijelentette, hogy azért ette meg 
a kutyahust, (Felkiáltások jobbfelöl: Mert sze
rette !) mert * éhes volt, mert az az étel, az az 
élelem, amelyet ott kapnak, dacára annak a
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megállapításnak, amelyet igen t. orvosképviselő
társam tett, még egy varjúnak is kevés.

Barabás Samu: Nem igaz! Ezt nem mon
dotta K ozár! (Nagy zaj.)

Elnök : Csendet kérek, képviselő urak. A kép
viselő ur félreértett szavainak helyreigazítása 
címén kért szót. Ezt kérdések feltevésével igen 
bajos lesz a képviselő urnák elérni. Kérnem kell, 
hogy a házszabályok értelmében röviden méltóz- 
tassék ezt megtenni.

Esztergályos János: Hát röviden teszem fel 
a kérdéseket. (Zaj.)

Elnök : Csendet kérek!
Esztergályos János: Igaz-e, igen t. orvos

képviselőtársam, hogy a bizottság előtt meg
jelent egy nő, aki azt panaszolta, hogy a kezeit 
összeláncolták s a lánc nyomai még most is 
látszanak. Igaz-e, hogy ön azt mondotta, hogy 
az a sebhely, amely a kezén van, nem a lánctól 
van? Igaz-e igen t. képviselőtársaim . . .

KÓSZÓ István: Ki állapítja meg?
Esztergályos János: Meg lehet állapítani. 

(Zaj.)
Elnök : Csendet kérek!
Esztergályos János: Igaz-e az, hogy a pék

műhelyben egy pék, aki hosszú hónapok óta 
van ott, és akinek azt mondottam, hogy ha a 
bizottság elé jön, mondjon meg mindent, miért 
van ott, azt mondotta: Igen, el fogom mondani, 
mert eddig nem mondhattam el. Azt kérdeztem 
tőle: K i tiltottá meg magának, hogy beszéljen ? 
Azt mondotta erre: Azért vagyok' itt, mert egy 
Prónay Pál nevű ur tiltotta el, hogy beszéljek.

Baticz Gyula : Nekem is többen kijelentették, 
hogy nem mernek panaszkodni, mert megverik 
őket a csendőrök! (Zaj és ellenmondásolc a 
jobboldalon.)

Esztergályos János: Önök nem voltak ott! 
Aki nem volt ott, az ne szóljon közbe, csak aki 
jelen volt. (Zaj jóbbfelöl.)

Elnök: Másodszor figyelmeztetem a kép
viselő urat, hogy a képviselő ur nem azon a 
címen beszél, amilyen címen a házszabályok 
neki a jogot megadták. A  képviselő ur félre
magyarázott szavainak helyreigazítása címén kért 
szót, tehát tessék ebben a keretben mozogni. 
Amennyiben a képviselő ur nem tartja magát 
a házszabályokhoz, kénytelen leszek a képviselő 
úrtól a szót megvonni. (Helyeslés a jobboldalon.)

Propper Sándor: Ez kell a magyarnak, 
ugy-e ?

Esztergályos János: Arról van szó, hogy 
hazudott-e Esztergályos a nemzetgyűlésen, igen 
vagy nem ? (Felkiáltások jóbbfelöl: Igen 1)

Barabás Samu: Igen sokat!
Esztergályos János: A  saját becsületemnek 

tartozom azzal, még akkor is, ha nemzetgyűlési 
képviselő vagyok, hogy az én állításaimat senki 
hazugságoknak ne minősítse.

Barabás Samu: Tessék igazat beszélni! 
( Zaj jóbbfelöl.)

Elnök: Csendet kérek!

Esztergályos János: Kénytelen vagyok tehát 
a további kérdéseket nem kérdésként tenni fel. 
Csak megállapítani kívánom, hogy a bizottság 
tagjainak hallaniok kellett azt, hogy amikor 
megérkeztünk a zalaegerszegi táborba és meg
kérdeztük a nőktől, hogy a vadonatúj ruhát 
mikor kapták, azt mondották: Tegnap kaptuk 
ezt a ruhát. Néhányan azt is állították, hogy 
ezt a ruhát holnap leveszik róluk.

Barabás Samu: Hány urinőnek nincs uj 
ruhája évek ó ta !

Esztergályos János: Megállapítani kívánom 
azt, hogy t. képviselőtársamnak az a beállítása, 
hogy a zalaegerszegi viszonyok és állapotok meg
felelnek egy közepes minőségű szanatóriumnak 
—  nem szó szerint igy mondotta, de ezt lehe
tett következtetni —  helytelen, mert a bizott
ság előtt, amelyben mi voltunk s amelyben t. 
képviselőtársam is ott volt, megjelent egy poli
tikai internált, aki a bizottság előtt kijelentette, 
hogy m óta a zalaegerszegi internáló tábor fenn
áll, 6000 nap egyest ésyíWOO nap kikötést kap
tak. (Zaj és ellentmondások jobbfelöl.)

Propper Sándor: Nem egy ember, hanem 
összesen!

Elnök: Csendet kérek!
Erdélyi Aladár: Huszonhárom esztendő !
Baticz Gyula: Nem ő egyedül kapta!
Esztergályos János: Helytelenül magya

rázta, illetőleg félremagyarázta igen t. képviselő- 
társam az élelmezés kérdését, amikor itt a nem
zetgyűlésen azt iparkodott bizonyítani, hogy nem 
felel meg a valóságnak Esztergályos János azon 
állítása, hogy az emberek éheznek. Helytelenül 
állította be, s erre bizonyítékul tanuul hívom 
fel t. képviselőtársaimat, hogy a konyhában, 
amikor megkérdeztem azt, hogy mindennap eny- 
nyit és ilyet kapnak-e enni, az egyik szakács 
Baksa főtanácsos előtt kijelentette, hogy jó 
volna, ha mindig igy kapnának; ma ünnep van.

Rakovszky Iván belügyminister: Ez hazug
ság ! Mindennap ugyanazt kapják. Mindennap 
ugyanazt az adagot kapják! (Felkiáltások a 
szélsöbalóldalon: Tessék rendreutasitani!)

Elnök: Csendet kérek, képviselő urak!
Esztergályos János: Mi a hazugság belügy

minister ur ?
Rakovszky Iván belügyminister: Nem önre 

mondtam, hanem arra az internáltra, aki ezt 
mondta. Egyáltalában nem volt kivételes az 
adag. (Zaj.)

Sütő József: Ne tessék iskolát csinálni a 
gorombaságból!

Farkas István: A  belügyminister a leg
gorombább a Házban!

Elnök: Csendet kérek képviselő urak!
Sütő József: Már tanulhatott volna egy kis 

tisztességet!
Nagy Ernő: Zsirkay a barátja! (Egy hang 

a szélsöbalóldalon: A  maga fegyvertársa.)
Elnök : Csendet kérek Nagy Ernő képviselő 

ur, ne tessék közbeszólni. (Zaj.)
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Nagy Ernő: G-ulácsy és Zsirkay barátja!
Elnök: Nagy Ernő képviselő urat kérem, 

méltóztassék csendben maradni!
Perlaki György: Hat ezer nap, hány év ? 

(Zaj a szélsőbaloldalon.)
Farkas István: Húsz embert is bezártak 

egyszerre! Számolja össze! (Nagy zaj.) Menjen 
az elemi iskolába! Adja vissza a bizonyítványát!

Elnök: Csendet kérek, képviselő urak!
Sütő József: Nem muszáj minden áron 

disznóságokat védeni! (Felkiáltások a szélsőbal- 
oldalon: • Ebből élnek!)

Esztergályos János: Minthogy azt látom, 
hogy képviselőtársaim belekapaszkodnak a 
6000 napba . . .

Farkas István; Nem járták ki az'elem i 
iskolát!

Esztergályos János: ... . könnyebb megértés 
végett megjegyzem, hogy ezt nem egy ember 
kapta, . . . (Zaj.)

Farkas István: A  gyengébbek kedvéért!
Perlaki György: Azt állította, hogy egy 

ember 6000 napi egyest kapott.
Elnök: Csendet kérek, képviselő urak!
Esztergályos János: . . . hanem miután ottan 

ezret felülhaladó létszám is volt, 1920 óta, amióta 
Zalaegerszeg van, azóta róttak ki ennyi bün
tetést. (Zaj.)

Hogy az emberek elkeseredettsége mekkora, 
ezt is megmondottam. Éhn, igen t képviselő
társam úgy állította be ezt a kérdést, mintha 
ez sem felelne meg a valóságnak, kérdezem én, 
igen t. kép viselősár sam, igaz-e ez, — és itt 
tanuul hívom ismét Baksa főtanácsos urat, — 
hogy előtte jelentették ki internáltak, hogy az 
internáló táborból szabadulnak emberek, akik
25.000 koronát tudnak egy Diószegi ügyvédnek 
fizetni. Az érre vonatkozó levelet Baksa főta
nácsos ur el is vitte magával.

Erdélyi Aladár: Ez helyes! Az helyes, hogy 
elvitte és megvizsgáltatja a dolgot. (Zaj.) Az a 
kérdés, hogy igaz-e, ha igaz, be kell csukni!

Propper Sándor: Pénz a legjobb kulcs!
Esztergályos János: Nem csodálkozom t. 

képviselőtársamnak kifejtett álláspontján, mert 
hiszen ilyen hang a bizottságban is jelentkezett,, 
amikor a zalaegerszegi internálótáborban —  és 
itt tanúnak hívom Éhn Kálmán t. képviselő- 
társamat, —  egyes embereket a bizottság elé 
hívtunk, s az én biztatásomra őszintén kezdtek 
beszélni, akkor egyes képviselőtársaim, akik 
szintén oda mentek, hogy meghallgassák a 
panaszokat és az emberek fájdalmait, rájuk 
kiabáltak, hogy hazudik hallgasson.

Barabás Samu: Tessék megnevezni azt a 
képviselőt! (Zaj. Elnök csenget.)

Kószó István : Mindig úgy adta fel a kér
dést, hogy már benne volt a felelet!

Elnök: Csendet kérek képviselő urak! A  
képviselő urat utoljára vagyok kénytelen figyel
meztetni, hogy vitának nincs helye. A  képviselő 
ur még egy szót sem mondott arról, hogy mi

az, amit a képviselő ur szavaiból félremagyaráz
tak. (Zaj és felkiáltások a. szélsőbaloldalon: Az 
egész!) A  képviselő ur ma nem is beszélt, erről 
eddig szó sem volt. A  képviselő ur azonban 
ezen a címen kért szót, s a házszabályok csak 
ezen a címen engedik meg és pedig röviden. A  
képviselő ur most már elég hosszan beszélt és 
egyáltalában nem szólt a tárgyhoz. Kérnem kell, 
hogy kizárólag azon a címen szóljon, amelyen 
képviselő ur a házszabályok értelmében szót 
kért. Amennyiben nem méltózta^ik alkalmaz
kodni fi házszabályokhoz, kötelességszerüleg 
kénytelen lennék a képviselő úrtól a szót meg
vonni. (Élénk helyeslés a jobboldalon.)

Szabó István (sokorópátkai): Azt akarják, 
hogy legyen mit Írni a Népszavában!

Esztergályos János: Beszédem elején meg
említettem, hogy nem szólalnék fel, de minthogy 
Ehn Kálmán t. képviselőtársam —  ismétlem — 
úgy állította be a nemzetgyűlésen az én sze
mélyemet, az én nevemre hivatkozva nem egy, 
de legalább 15— 20 esetben, mint aki itt a 
nemzetgyűlésen hazudik, tartozom kijelenteni, 
hogy az én szavahihetőségemet tartom annyira, 
mint Éhn Kálmán űrét, vagy bárkiét. (Zaj.)

Szilágyi Lajos : Személyes megtámadtatás !
Esztergályos János: Méltóztassék tehát meg

engedni, hogy azokkal a képviselőtársaimmal, 
akik lenn voltak igazoljam, hogy mindaz, amit 
mondtam a tényeknek és valóságnak megfelel.

Barabás Samu: Nem igaz! Sok nem felel 
meg abból a valóságnak! Majd bebizonyítjuk 
önnek! (Zaj. .Halljuk! Halljuk! a szélsöbal- 
oldalon.)

Elnök: Csendet kérek, képviselő urak!
Esztergályos János: Éhn Kálmán t. képvi

selőtársam úgy állította be a helyzetet, ami 
ellenkezik az én állításaimmal, (Felkiáltások a 
jobboldalon: Ez nem személyes kérdés!) és 
nagyon könnyen tévedésbe ejtheti azokat az 
urakat, de az egész ország újságolvasó lakossá
gát is, akik nem voltak ottan:

Barabás Samu: De mi aláírtuk, akik ott 
voltunk!

Esztergályos János : Méltóztassanak megen
gedni, hogy a képviselő urak emlékező tehetsé
gét felhívjam arra, hogy az egyik teremben, 
amelyben képviselőtársaim is jelen voltak, az 
egyik internált kijelentette: Nem törődöm azzal, 
hogyha hatvan napi egyest is kapok, ha hatvan 
napra is bezárnak, akkor is elmondom, hogy az 
internáltakat ütik, verik és pofozzák!

Pakovszky Iván beliigyminister: Ez egysze
rűen nem igaz!

Barabás Samu: Ez sem áll kérem! Nem 
hallottuk ezt sem! (Zaj. Elnök csenget.)

Esztergályos János: Éhn Kálmán t. kép
viselőtársam úgy állította be az egész kérdést, 
mintha én itt valótlanságot mondottam volna. 
Figyelmeztetem a képviselő urat és elmondom 
ennek az állításomnak igazolására a következő
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esetet. Amikor az egyik egyesbe bementünk és 
megnéztük azokat az embereket, akik ott vol
tak, az egyik könnyes szemmel panaszkodott, 
hogy itt van benn már éjszaka óta, az egyesen 
nincs ablak, a csajkában megfagy a viz és a hó 
bever az ablakon. Igaz-e ez vagy nem? (Zaj a 
baloldalon.)

Erdélyi Aladár: Hol vannak a félreértett 
szavai ?

Szijj Bálint: Ez interpelláció Ehn Kál
mánhoz ! ,

Éhn Kálmán: Engem interpellál?
Esztergályos János: Tovább kérdezem,

hazudtam-e, valótlanságot állitottam-e akkor, 
amikor azt állítottam, hogy fiatal leányok van
nak a női barakkba bezárva, elzüllött csavargó 
nőkkel együtt, ártatlan 17 — 18 éves leányok, 
akik becsületes, tisztességes szülői házból valók. 
Ne méltóztassék tehát a kérdést úgy beállítani, 
mintha én a nemzetgyűlésen valótlanságot mon
dottam volna! Hogy milyen ottan az állapot 
és mennyire van itt takargatni való, (Zaj és 
felkiáltások a jobboldalon: Nincs ott semmi 
takargatni való!) s nem úgy van, mint aminek 
állításával t. képviselőtársam engem ledoron
golni iparkodott a nemzetgyűlésen, semmi sem 
bizonyítja jobban, — s ezt igazolom és bi
zonyítom önnel —  mint az, hogy az inter
náltak közül négyen-öten memorandumot, leve
let, írást akartak átadni, amelyben panaszt 
akartak tenni az egységes párt összességéhez, 
ugyancsak a szociáldemokrata párthoz is, s akik 
ezt az Írást megszerkesztették, bekerültek az 
egyesbe, s a memorandumot Nádossy országos 
főkapitány nem engedte, hogy ide adják, úgy
hogy még ma sincs kezünkben ez a levél.

Kószó István : Kívülről csinálták azt a 
levelet! (Zaj ós élénk ellenmondások a szélső- 
baloldalon.)

Baticz Gyula: Akkor miért őt zárták be az 
egyesbe? (Nagy zaj.)

Barabás Samu: A  menekülteket nem zár
ják be!

Elnök (csenget): Csendet kérek!
Esztergályos János: Végeredményben —* 

engedje meg Ehn Kálmán képviselőtársam —  
azok az állapotok, azok a viszonyok, amelyeket 
annakidején a zalaegerszegi táborról megemlí
tettem, igenis fennállanak. Ezt semmi sem bizo
nyítja jobban, mint annak az orvosnak állítása, 
akiről még eddig egy szót sem beszéltem ; nem 
említettem meg a nyilvánosság előtt a műkö
dését. Ezt az orvost hívom fel itt tanúnak. (Zaj 
és felkiáltások a jobboldalon: Ez nem személyes 
kérdés!) Méltóztassanak emlékezni rá, hogy 
amikor az egyik barakkban azt kérdeztük az 
emberektől, hogy fürödtek-e tegnap, maga az 
orvos jelentette ki, hogy mostanában nem füröd- 
nek, csak decemberben fürödtek utoljára. (Nagy 
zaj.)

Elnök (csenget) : Csendet kérek !

Barabás Samu: Nézzék meg a vagonlakókat!
Hogy élnek azok! (Folytonos nagy, zaj.) Fog
pasztája sincs mindeniknek!

Elnök: Minthogy a képviselő ur három
szori elnöki figyelmeztetés dacára sem tett 
eleget a felszólításnak, a házszabályok 221. §-a 
alapján kénytelen vagyok a képviselő úrtól a 
szót megvonni. (Élénk helyeslés a jobboldalon. 
Nagy zaj és felkiáltások a szélsöbaloldalon : 
Zalaegerszeget fel kell oszlatni!) Szeder Ferenc 
képviselő urat illeti a szó!

Farkas István: Szót kérek a házszabályok
hoz !

Elnök : Már fel van hiva Szeder képviselő ur! 
(Nagy zaj a szélsőbaloldalon.)

Szilágyi Lajos: A  házszabályokhoz kérek
szót!

Elnök: Szeder Ferenc képviselő ur fel lévén 
hiva, Szeder képviselő urat illeti a szó!

Szeder Ferenc: T. Nemzetgyűlés! En más 
szempontból nézem az egész zalaegerszegi kér
dést, mint Ehn Kálmán és Erődi-Harrach 
t. képviselőtársaim. Az egyik büntetőjogi szem
pontból, a másik pedig tisztán csak egészség- 
ügyi szempontból birálta a kérdést. En az 
egész zalaegerszegi tábort emberi szempontból 
bírálom most, amikor interpellációt akarok 
intézni az igen t belügyminister úrhoz és ez a 
gondolat a vezérmotivumom az egész inter
pellációm elmondásánál.

T. Nemzetgyűlés! A m i álláspontunk tiszta 
és világos az internálás kérdésében. Aki bűnös, 
az állíttassák bíróság elé bűnhődjék akként, 
amint azt a bíróság előírja. Az a felfogás azon
ban, hogy oda zárnak egyéneket anélkül, hogy 
azok bűnöztek volna s hogy azok bebizonyit- 
liatólag bűncselekményt követtek volna el, né
zetünk szerint a legnagyobb abszurditás.

Méltóztassék a nemzetgyűlés minden egyes 
tagjának abba a lelkiállapotba képzelni magát, 
amelyben az az internált van, aki tudatában 
van annak, hogy nem követett el bűncselek
ményt, csak esetleg egy irigy szomszédjának 
feljelentésére került oda. Méltóztassanak elkép
zelni, hogy amikor az a munkás, aki magasabb 
munkabért követel s ezért a zalaegerszegi inter
náló táborba kerül, hogyan érezheti magát. 
(Nagy zaj és felkiáltások jobb felöl: Ezért még 
nem internálják! Felkiáltások a szélsőbalolda
lon: De igen, ezért!) - Méltóztassék elképzelni, 
hogy az az egyszerű földmunkás, aki a birtok
reformtörvény alapján földhöz akar jutni, ha 
Zalaegerszegre kerül, milyen lelkiállapotban 
tölti ott azt a bizonytalan időt, melyet Zala
egerszegen kell töltenie.

Ép a napokba panaszolta el az egyik kép
viselőtársam, hogy egy munkása, aki hosszú 
esztendők óta, pár évtized óta volt nála alkal
mazásban, másfél évet volt kénytelen Zalaeger
szegen tölteni azért, mert egyszer megtalálták 
a nevét egy kommunistánál. Maga a kormány- 
párti képviselő tizszeri intervencióra hozhatta
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csak ki másfél év után azt az egyént, akit most 
is nagyrábecsül, mert becsületes, szorgalmas 
munkásember.

Mondom, reánk nézve elvi kérdés a zala
egerszegi internálótábor feloszlatása, mert mi 
nem sajnáljuk azt, aki büntetőjogilag felelős
ségre vonható s akinek a bűnössége kimondható, 
de sajnálunk minden embert, akit pusztán csak 
hatósági vagy közigazgatási önkény alapján 
minden bűn nélkül dugnak a zalaegerszegi 
internálótáborba.

Rakovszky Iván belügyminister: Folyton azt 
emlegetik, hogy minden bűn nélkül! Hát ott 
csupa ártatlanok vannak?

Peidl Gyula: Hallottuk a fóti szolgabiró 
végzését. (Zaj.)

Elnök (csenget): Csendet kérek!
Szijj Bálint: 1919-ben nem sajnálták az 

áldozatokat!
Propper Sándor : Akkor is sajnáltuk !
Szijj Bálint: Akkor miért hozták ránk 1919-et? 

(Zaj. Elnök csenget.)
Propper Sándor : Hozta a maguk osztálypoli

tikája !
Elnök: Propper képviselő urat kérem, mél- 

tóztassék csendben maradni !
Szeder Ferenc : Én is részt vettem Éhn Kálmá n 

képviselőtársam expedíciójában. Nem úgy vettem 
részt ebben az expedícióban, hogy ne lettem volna 
tudatában annak, hogy mikorra oda le fogunk 
érkezni, addig ott már lényeges változások történ
nek. Én a cseheknél jó néhány hónapig voltam 
internálva ; tudom, mit jelentett az, amikor jött 
az amerikai misszió megtekinteni az internáló
tábort. Katona is voltam és igy tudom, hogy mit 
jelent katonáéknál egy inspicimng. Tudom, hogy 
az ilyen látogatásokra hogyan készülnek. Tudom 
azt is, hogy a nemzetgyűlési képviselők látogatása 
sem maradt hatás nélkül úgy a tisztaságra, mint az 
élelmezésre, sőt a bánásmódra sem.

Peidl Gyula : Volt idejük a berendezkedésre !
Szeder Ferenc: Mégis, amikor végignéztük a 

barakkokat, amikor meggyőződtünk arról,— mert 
kétségbevonhatatlanul meggyőződtünk róla — 
hogy ártatlanul vannak oda emberek becsukva, 
elfacsarodott a szive több egységespárti képviselő
nek is.

Esztergályos János: Sírtak !
Szeder Ferenc : Amikor az egyiket megkérdez

tem, hogy mit szól ehhez, nem mint politikus, hanem 
mint ember, azt mondotta : bizony, az, amit itt 
láttunk, nagyon szomorú jelenség. Többet nem 
akart mondani, de ennyit mégis mondott. A másik 
képviselőtársam nagyon drasztikus szavakat hasz
nált. Nem akarom ezeket recitálni, de azt mondta : 
Hát Európa szégyenét mi tartsuk el milliókkal ? 
Ezektől féljünk, ezektől a nimandoktól, akik alap
jában véve nem bűnösök, semmit sem jelentenek 
az ország bűnözése szempontjából. Mondom, nem 
recitálhatom ezeket a kifejezéseket, meit nem bírja 
el a papír azokat, amiket az egyik egységespárti

képviselőtársam ott előttem és mások előtt is mon
dott. (Zaj.)

Szilágyi Lajos: Az a baj, hogy kétféleképen
beszélrek !

Szeder Ferenc : Most következik egy kis kör
séta a barakkok között és az impressziók. Mindjárt, 
amint bemegyünk a barakkba, elébünk áll öt gye
rek, akik az anyjukkal együtt vannak internálva. 
Az anyjuk Csongrád megyében született s a gyere
kek szintén Szentesen születtek, — igaz, hogy a 
bűnük az, hogy zsidó gyerekek — valamennyien 
úgy állnak előttünk, mint az orgonasipok. Az apjuk 
román illetőségű, román alattvaló v o lt ; több mint 
három éve halt meg a barakkban s azóta a magyar 
anya, akinek zsidó a vallása, ott van a gyerekekkel.

Egy másik barakkban találkoztam valakivel, 
akivel együtt voltam a cseheknél letartóztatva. 
Tovább megyek; egy másik ismerősömmel talál
kozom, aki a földmunkások szervezetének tagja; 
a földmunkásokat akarták szervezni.

Propper Sándor : Hároméves kommunista !
Szeder Ferenc : Elmondom később a kihallga

tásának történetét.
Klárik Ferenc : Szégyeljük magunkat!
Szeder Ferenc : Megyünk sorra a kórházba, 

ahol a rokkant ott fekszik és azt mondja, a csendőr 
előtt jelenti ki, hogy igenis ütnek és vernek ben
nünket. Azért vernek, mert nem akartunk mezítláb 
kimenni dolgozni. (Egy hang jobbfelől: Júliusban ') 
A csendőr előtt és a képviselők előtt teszik ezeket 
a kijelentéseket. És megyünk tovább. Találkozunk 
emberrel, aki ott van 36 hónap óta. A tábor
parancsnok azt mondja, hogy ez becsületes, szor
galmas, megbízható ember, akire mindent rá lehet 
bízni, mert mindent becsületesen elvégez. Ez ellen 
az ember ellen annak idején eljárást sem indítot
tak, elvitték Zalaegerszegre és több mint 36 hónap 
óta van internálva a zalaegerszegi táborban. Kö
vetkeznek a kihallgatások amikor az újságírók és 
képviselőtársaim szeméből is kihullanak a könnyek. 
Jön az egyik ember. Kérdezzük, mi a bűne ? Azt 
mondja : én szerveztem a földmunkásokat, az a 
bűnöm ! Nézzük a beutalási lapját; a következők 
állanak rajta : Megtalálták nála a »Fel dalra tárra1 « 
című kommunista dal szövegét és a Népszava 
egyik elkobzott példányát. Azt mondottam: 
Uraim, a »Fel dalra társak« című kommunista 
dalt ezidőszerint is dalolják a dalárdák Pesten, 
mert az véletlenül sohasem volt kommunista dal, 
hanem igenis szocialista dal, a magyar munkások 
dala. A Népszava elkobzott példányára Szabó Jó
zsef képviselőtársam, a keresztényszocialista, azt 
mondja, hogy igenis, ő is megszerzi és iparkodik 
elolvasni, ha elkobozzák az újságot.

Ma véletlenül megtudtam azt, hogy ez igenis 
a cselédeket akarta szervezni és az uraség — akár 
zsidó, akér keresztény uraség, ebben a tekintetben 
egyek — tudja, hogyha a földműnké sok szervezve 
vannak, akkor magasabb munkabéreket követel
nek és hogy ezt elkerüljék, egyszerűen közigazga
tási utón eltávolítják- a munkahelyükről. ( Fel
kiáltások a szélsőbaloldalon : Ez az osztályuralom !)
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Szomjas Gusztáv : Majd élőiről kezdjük megint 
az egészet !

Peidl Gyula : Kezdjék el megint élőiről, pró
bálják meg ha még kevés volt ! (Egy hang a szélső
baloldalon : Hát magasabb munkadíjat sem szabad 
követetni ? !)

Szomjas Gusztáv : Maguk úgy szeretnék, ha 
elölről kezdenék !

Rakovszky Iván belügyminister: Ne legyenek 
olyan naivak ! Ezt ő mondja, az internált mondja ! 
(Zaj a szélsőbaloldalon.)

Elnök : Csendet kérek !
Szeder Ferenc: És jönnek sorra egymásután 

kirívóbbnál kirívóbb esetek. Nem szólok én azok
ról, akiket betörésért, lopásért elitéltek és azután 
kerültek a fogolytáborba, bár ezeknek az ott tartá
sát is igazságtalannak tartom és igazságtalannak 
tartom, hogy minden ítélet nélkül éveken keresztül 
legyenek ott ilyen bűnöző emberek is. De ime 
jön egy, aki a fővárosnál tűzoltó volt. Munkakerü
lésért, csavargásért került oda, mondják a bizott
ságok. MunkakeTÜlésért került oda az a munkás, 
aki először a városnál tűzoltó volt, de mert meg
rokkant, a Ganz-gyárnál helyezkedett el és cipőt 
akart a Teleki-téren vásárolni. Elfogták, a Ganz- 
gyárban van ezidőszerint is a munkakönyvé, ő 
pedig Zalaegerszegen hónapok óta, a családja, 
felesége, négy gyermeke — mint nekünk mondotta 
— idehaza nyomorog.

Forgács Miklós : Családja nincs itt, én keres
tem ! Elment Romániába !

Szomjas Gusztáv : így tették tönkre Magyar- 
országot ezzel a beállítással. (Zaj.)

Elnök (csenget) : Csendet kérek !
Szeder Ferenc : Most jönnek a székely kém- 

gyanusak, jönnek a csíki székelyek, a szárhegyiek, 
akik ha valaki az, igazán fajmagyarok és ezek 
kémgyanusak.

Kérdezem azt, mire alapítják valakinek a 
kémgyanus voltát ? Miből állapítják meg, hogy 
valaki kémgyanus-e vagy sem. Ha van bizonyíték 
arra nézve, hogy kém, akkor tessék bíróság elé 
állítani és mint ilyennel szemben eljárni. De 
amikor nincs bizonyíték, amikor csak egyszerű 
feljelentés alapján mondják kémgyanusnak, és 
ott önérzetesen kijelenti, hogy én igenis azt aka
rom, hogy a rám kent szennyet itten mossák le 
rólam, hogy a becsületemet itt adják vissza, ahol 
el akarják venni a családja, gyermekei és test
vére becsületét, akkor én furcsának és érthetet
lennek találom, hogy azt a csíki székelyt ott tart
ják mint kémgyanusat' az internált táborban.

Propper Sándor: Ez az integritási politika !
Szeder Ferenc : Tovább mehetnék és részle

tezhetném tovább a látottakat és az ott kihall
gatott egyének vallomásait, részletezhetném és 
megállapíthatnám, amit már eddig is számtalan
szor megállapítottunk, mint kétségbevonhatatlan 
tényt, hogy az internált tábornak nincsen semmi 
létjogosultsága. Aki bűnös, állíttassák a bíróság 
elé, aki pedig nem az, — amint előfordultak ese
tek, hogy aki a vörös hadseregben kocsis volt, az

ott van, a parancsnok pedig most is szabadon 
jár —■ az ilyenek pedig bocsáttassanak szabadon, 
illetőleg oszlattassék fel maga az internálótábor 
is. Kétségtelen és igaz tény az, hogy az ott látot
tak még az egységespárti képviselők lelkét is 
megindították abban a pillanatban, amikor végig
nézték ezt és kijöttek az internálótáborból. (Fel
kiáltások a szélsőbaloldalon: Hullott a könnyük!)

Igaz, és ismételten én is hangsúlyozom, amit 
nagyon ügyesen megcsinált Szabó József t. kép
viselőtársam. ö  ugyanis abból a felfogásból indult 
lei, hogy a bizottság tagjai mentül inkább lesznek 
távol Zalaegerszegtől és mentül inkább távolodik 
az idő a látogatástól és mentül inkább az egységes
párti hivatalos felfogást kell nekik magukénak 
vallani, annál inkább más színben látják a zala
egerszegi állapotokat, mint akbpr a közvetlen 
impresszió hatása alatt, — megszavaztatta a kép
viselőket és igái, ismételten én is hangsúlyoztam 
azt, hogy az egységespárti képviselők nagyobb 
része is azon az állásponton volt, hogy ezt az 
Európa szégyenét — és itt ismételten idézem annak 
a t. képviselőtársamnak szavait, aki azt mondta, 
hogy ezt a tábort, amelyet mi nehéz milliókkal 
és keserves milliók árán tartjuk fenn, ezt igenis 
minél előbb fel kell oszlatni.

Kószó István : Én nem tudom, kik tartották 
meg azt a tanácskozást és hol volt az a megsza- 
vaztatás. Úgy látszik, önök összeültek és úgy 
határoztak. (Zaj és felkiáltások a szSlsöbaloldalon: 
A vonatban !)

Elnök : Csendet kérek !
Peidl Gyula : Tiltott gyülekezésért meg kell 

büntetni őket !
Propper Sándor Tessék feljelenteni Kószó 

bácsi. (Zaj.)
Elnök : Csendet kérek !
Szeder Ferenc : A másik kérdés a rendőri je

lentkezés kényszere, amelyet szintén szóvá akarok 
tenni. Én ugyanis bármennyire boncolgatom a 
rendőri jelentkezés kérdését, legkevésbé sem tudok 
önmagámmal arra a megállapításra jutni, hogy a 
rendőri jelentkezés valamelyes preventív intéz
kedéseket foglalhatna magában. Egy pillanatig 
sem tudom elképzelni azt, hogy az a munkás, aki 
egy héten egyszer vagy mindennap is jelentkezik 
a rendőrségen,

Propper Sándor : Valamivel csak kell foglalkoz
tatni a rendőrséget !

Szeder Ferenc : . . .  az a munkás, aki állandó 
jelentkezésre van kötelezve, ha akarna, ne árt
hatna a társadalmi rendnek és ne veszélyeztethetné 
azt a társadalmi rendet.

Különben is, amikor különböző felfogású ele
mek együtt várakoznak a rendőrségen, amikor 
kommunisták és szcciálisták mellett betörők és 
más hasonló elemek is állnak a rendőrség előtt, 
szépen liba sorban, igen sok mód és alkalom nyílik 
arra, hogy megismertessék egymással felfogásukat. 
És méltóztassanak elképzelni, hogy azok, akik 
közös szenvedésre vannak kárhoztatva, sokkal bi
zalmasabbak egymással szemben, mint például az
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internáltak voltak a látogatás alkalmával az egy
séges párt képviselőivel szemben. De egyébként 
is a kenyerét veszitheti el a munkás, ha rendőri 
jelentkezéssel vexálják. Hogyan bízzék a munka
adó abban a munkásában, akinek naponkint egy 
meghatározott időközökben fogni kell a kabátját, 
hogy jelentkezzék a rendőrségen. Amint már t. 
képviselőtársaim is megállapították, hogy a zala
egerszegi internálótábor nem javít és a legkevésbé 
sem érheti el azt a célt, amelyet elérni akar, azon- 
képen nem lehet azt elérni a rendőri jelentkezés 
kényszerével. A másik szempont, amelyet az előbb 
említett egységes párti t. képviselőtársam rövid és 
mérges beszédében kifejtett az, hegy áll-e anyagi
lag olyan jól ez az ország, hogy amikor megálla
pítjuk, hogy semmi preventív intézkedés nem ér
het el célt azzal a néhány és nagyon kicsiny egszisz- 
tenciával szemben, akik a zalaegerszegi táborban 
vannak, nehéz milliókat költ hessünk az internáló
táborra ?

Amikor a pénzügyminister ur által a napokban 
beterjesztett költségvetést nézem, megállapítom, 
hogy mezőgazdasági szociálpolitikai célra, a mező- 
gazdasági munkáslakások építésére az aratás zavar
talanságának biztosítására összesen csak 19 millió 
korona van a költségvetésbe beállítva. Indokolt-e 
ilyen körülmények között, hogy sokszorosan súlyo
sabb milliókkal istápoljuk és tartsuk fenn Zala
egerszeget. Amikor körsétát tettem Zalaegerszegen, 
azt tapasztaltam, hogy Zalaegerszegre nem az 
országnak van szüksége, mert hiába akarják bün
tetőjogi szempontból magyarázatát adni annak, 
hogy máshol is van internálás, ezt tagadom. Ki
felé is árt az internálótábor az ország jó hírnevé
nek, de másrészt demoralizálja is az ott tartózko
dókat, úgy, hogy amikor kijönnek, valósággal 
ellenségeivé válnak a vélt társadalmi rendnek is. 
De van egy másik szempont is. Azok á kis bűnözők, 
akik az internálótáborban vannak és akik a bolse- 
vizmus uralma alatt vétettek a társadalmi rend 
ellen, a bűnügyeket intelligenciájuk hiánya követ
keztében követték el. Itt olvastam fel ma egy 
levelet, felolvasták A Tűz cikkét és Az Ember 
cikkét, amelyben kardoskodtak egyes emberek a 
diktatúra mellett és felajánlották annak szolgá
latukat, jóllehet sokkal magasabb fokú intelli
genciájuk van, mint azoknak a szerencsétlen nie- 
mandoknak, akik liosslu esztendők óta kínlódnak 
a zalaegerszegi internálótáborban.

Én azon jelenet után, amely itt lejátszódott 
a nemzetgyűlésen, amikor a nemzetgyűlés egyik 
kereszténypárti tagjának a fejére olvasták, hogy 
A Tűz című lapot szerkesztette, hogy Az Ember 
című lapba irt, hogy privát levélben felajánlotta 
szolgálatait a diktatúrának, nemcsak azt követe
lem, hogy magát a zalaegerszegi internálótábort 
oszlassák fel, hanem igenis azt is akarom, hogy 
végre bekövetkezzék az általános amnesztia. (Taps 
a szélsóbaloldalon.) Ismételten hangsúlyozom, hogy 
furcsa és érthetetlen előttem, hogy azok a kis 
niemandok, akik csak eszközei voltak ennek az 
áramlatnak, hosszú időn keresztül bűnhődjenek

ugyanakkor, amikor annak szellemi vezérei itt 
ülnek a nemzetgyűlésen (Taps a szélsőbaloldobn.) 
és az erkölcsbiró tógájában lépnek a nyilvánosság 
elé. Igenis azt akarom, és pártom is azt akarja, 
valamint az ország érdeke is azt követeli, hogy 
végrevalahára lépjünk a konszolidáció terére, a 
kiengesztelődés útjára. Végrevalahára likvidáljuk 
úgy a bolseviki maradványokat, mint a fehér dik
tatúra maradványait.

Mindezeknél fogva a következő interpellációt 
intézem a belügyminister úrhoz (olvassa) : h a j 
landó-e a belügyminister ur a zalaegerszegi inter- 
nálótábort feloszlatni és a rendőri jelentkezési 
kényszert megszüntetni ?«

Elnök : A belügyminister ur kíván válaszolni. 
Rakovszky Iván belügyminister: T. H áz!

(Nagy zaj a szélsöbaloldalon.)
Propper Sándor : Feloszlatni a tábort! (Nagy 

zaj és felkiáltások a szélsöbaloldalon: Feloszlatni! 
Feloszlatni ! Felkiáltások a jobboldalon : Hallgassák 
meg a ministert!)

Klárik Ferenc : Feloszlatni!
Elnök : Klárik képviselő urat rendreutasitom. 

(Nagy zaj. Felkiáltások a szélsöbaloldalon: Fel
oszlatni ! Megszüntetni! Szégyene Magyarország
nak !)

Farkas István : Feloszlatni!
Elnök : Farkas képviselő urat rendreutasitom.
Nagy Ernő : A Kaas ur, meg a Zsirkay ur a 

barátja !
E ln ö k : Nagy Ernő képviselő urat rendre

utasitom. (Nagy zaj.)
Klárik Ferenc : Megszüntetni! (Zaj.)
E lnök : Klárik képviselő urat másodszor

rendreutasitom.
Farkas István : Megszüntetni! (Nagy zaj.)
Elnök : Farkas képviselő urat rendreutasitom. 

(Nagy zaj. Elnök csenget. Felkiáltások a jobb
oldalon : Mentelmihez!)

Propper Sándor : Feloszlatni!
Elnök : Propper képviselő urat rendreutasi

tom ! (Nagy zaj. Felkiáltások a szélsöbaloldalon : 
Megszüntetni Zalaegerszeget! Elnök csenget.)

E lnök : Ha a képviselő urak nem lesznek 
csendben, kénytelen leszek az ülést felfüggeszteni. 
(Nagy zaj. Felkiáltások a szélsöbaloldalon: Fel
oszlatni ! Feloszlatni!)

Az ülést 5 percre felfüggesztem.

(Szünet után.)

Elnök : Az ülést újból megnyitom.
A belügyminister urat illeti a szó.
Rakovszky Iván belügyminister: T. Nemzet

gyűlés ! (Halljuk! Halljuk! jobbfelöl.) Tudtommal 
az interpellációs jog arra szolgál, hogy a nemzet
gyűlés egyes tagjai a ministerektől felvilágosításo
kat követeljenek és a minis temek kötelessége, hogy 
az interpellációra a választ megadja. Meglepetéssel 
láttam az imént elmúlt pillanatokban, hogy akkor, 
amidőn az internálási táborral kapcsolatban ko
moly vádak hangzottak el a kormányzattal szem-

4! )é r t e s í t ő .-
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ben, és az interpelláló igen t. képviselő urak a kor
mányzattól felvilágosításokat követeltek, a felelős 
belügyminister pedig felállott, hogy a kívánt fel
világosításokat megadja, a nemzetgyűlés egyik 
pártja jóformán technikailag akadályozta meg azt, 
hogy a belügyminister a maga válaszát és fel
világosítását magadja. (Egy hang jobbról: Elég 
szégyen!)

Nagy Ernő : Van ennél nagyobb szégyen *
Farkas István: Zalaegerszeg nagyobb szé

gyen !
Nagy Ernő : Az, hogy ön itt, a legnagyobb 

szégyen !
Rakovszky Iván belügyminister: Szerettem 

volna részletesen és hosszasan foglalkozni az inter
nálótábor kérdésével, tekintettel azonban arra, 
hogy az idő igen messzire előrehaladt, tekintet
tel továbbá arra, hogy a Ház hangulata valóban 
nem alkalmas arra, hogy objektíve intézzük el 
azt a kérdést, igyekezni fogok mondandóimat 
rendkívül' rövidre fogni. ,

Propper Sándor: Feloszlatni, ez az objektív 
felfogás ! (Zaj a jobboldalon. Egy hang a jobb
oldalon : Talán a szovjetet hívják össze ?)

Rakovszky Iván belügyminister: El akarom 
mondani azokat a legfőbb tényeket és legfőbb 
szempontokat, amelyek alkalmasak arra, hogy 
ezt a kérdést a tendenciózus beállításoktól, az 
agitációs propaganda céljaira használható állítá
soktól megtisztítva, objektiven és komolyan Ítél
jük meg.

T. Nemzetgyűlés ! A képviselőknek zalaeger
szegi utazása — amit tudatosan nevezek csak 
utazásnak és nem egy kiküldött bizottság mun
kálatának — azt a célt szolgálta, hogy megállapit- 
tassék, vájjon azok a vádak, amelyek az internáló- 
táborra vonatkozólag itt a Házban elhangzottak, 
megfelelnek-e a tényeknek, igen vagy nem ? 
Szabó József t. képviselőtársam úgy állította be 
a dolgot, mintha ez a bizottság arra lett volna 
hivatva, hogy az internálótábor kérdésében dön
tést hozzon és a kormány majd ahhoz alkalmaz
kodjék. En oly közigazgatást és kormányzatot 
nem bírok elképzelni, ....

Farkas István : Amely a közvéleménnyel 
egyetért !

Rakovszky Iván belügyminister: . . .  hogy a 
képviselőháznak tagjai, akik e célra sem meg
választva nem voltak, sem semmiféle mandátum
mal nem bírtak, de önként jelentkeztek azért, hogy 
bizonyos tényeket ellenőrizzenek, hogy ezek az 
igy önként jelentkezett, tehát a véletlen folytán 
összeverődött nemzetgyűlési tagok határozatot 
hozzanak, intézkedéseket tehessenek, intézkedése
ket olyan téren, amelyért tisztára és egyedül a 
kormány felelős.

Kiss Menyhért: Magánötlet volt !
Rakovszky Iván belügyminister: T. Nemzet

gyűlés ! Azért ment le a képviselőknek ez a társa
sága, hogy megállapítsa, igaz-e az, hogy a zala
egerszegi táborban az internáltak megfagynak,

ruhátlanul járnak, éhen halnak, hogy a fűtés, a 
ruházat, az ellátás nem elegendő.

Esztergályos János: Februárban decemberi 
állítást ellenőrizni!

Rakovszky Iván belügyminister: Nem akarok 
hosszasabban foglalkozni ezzel a kérdéssel, mert 
hiszen Éhn Kálmán igen t. képviselőtársam, aki 
lenn volt és aki már gondolkozásánál és komolyságá
nál fogva is abszolút garanciát nyújt arra, hogy 
objektív szemmel ítéli meg ezeket a dolgokat, 
(Elénk helyeslés jobbfelöl: 'Felkiáltások a szélsőbal- 
oldalon: Tapasztaltuk!) e kérdésekre vonatkozó
lag megadta a maga válaszát.

Igenis- megállapítást nyert, hogy nem igaz, 
hogy ezek a barakkok olyan vékony falakkal van
nak építve, hogy azokat kifüteni nem lehet ; meg
állapítást nyert, hogy az internáltak, igenis, meg
felelő ruhával vannak ellátva ; megállapítást nyert, 
hogy tudományos számítások alapján is azoknak 
az internáltaknak, akik munkára vállalkoznak, az 
élelmezése elegendő és csakis a munka val nem fog
lalkozókra vonatkozóan áll fenn bizonyos hiány. 
Megállapittatott az, hogy azok az állítások, ame
lyek szerint az internálótábor kórházé bán botrá
nyos állapotok uralkodnának, nem felelnek meg a 
valóságnak.

Peidl Gyula : Friss szalma volt a szalmazsá
kokban !

Rakovszky Iván belügyminister: Én végtelenül 
sajnálom, ha az ellenzékben mégis akadnak olyan 
urak, akik ezeket az állításokat újból és újból elő
hozzák. Én annak idején megmondottam, hogy 
azért akarom, hogy a képviselő urak ránduljanak 
oda pártkülönbség nélkül, hogy én ne egyszerűen 
a magam tényállásait legyek kénytelen más tény
állításokkal szembe helyezni, hanem tanuk legye
nek a hátam mögött, esetleg az ellenzéki padokon 
is a képviselőházban, akik az ottani állapotokat 
ismerik. Ha pedig egyszer azek a képviselő urak 
lementek, hogy a saját szemükkel győződjenek 
meg az ottani állapotokról, akkor bocsánatot ké
rek, azáltal, hogy ugyanazokat a vádakat állan
dóan ismételjük, újból és újból elmondjuk, a meg
állapított tények nem fognak valótlanokká válni. 
(Úgy van ! jobbfelöl)

Ha százszor méltóztatnak is ismételni ugyan
azokat a dolgokat, ha százszdr méltóztatnak is bár
milyen erélyes hangon állítani, hogy a tanuk elle
nére igaz mindaz, amit valaha is mondtak, a 
helyzet mégis az, hogy e látogatás után meg lett 
állapítva, hogy azok a rettenetes és ijesztő állapo
tok, amelyeket le tetszett Írni, Zalaegerszegen nin
csenek.

Esztergályos János : Ejnye, belügyminister ur, 
ejnye !

Vanczák János : Minden héten idehozzuk, 
minden héten fel lesz tálalva Zalaegerszeg !

Elnök : Csendet kérek !
Propper Sándor : Tündérlak Magyarhonban, a 

belügyminister ur szerint! ( Zaj jobbfelöl.)
Szeder Ferenc : Szegény hazánk !
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Rakovszky Iván belügyminister: Én minden 
egyes olyan kérdésre szeretnék kitérni, amelyet 
Éhn Kálmán t. képviselőtársam nem cáfolt meg 
eléggé, és különösen Esztergályos képviselő urnák 
azon állítására, hogy a zalaegerszegi internáló
táborban dühöngő őrültek voltak. (Derültség jobb. 
felöl, ügy van! a szélsöbaloldalon.)

Klárik Ferenc : Mosolygó őrültek voltak !
Rakovszky Iván belügyminister: Hát annak 

idején, amikor Esztergályos képviselő ur lenn járt, 
valóban voltak ott egyes emberek, akik dühöngtek, 
ellenben őrültek nem voltak.

Esztergályos János: Szijjal voltak odakötözye, 
meztelenül feküdtek !

Peidl Gyula : Decemberben !
Elnök : Csendet kérek !
Rakovszky Iván belügyminister: Az 1922. év 

őszén feltűnő módon kezdtek szaporodni az inter
nálótáborban az őrültek. Annak idején az az intéz
kedés történt, hogy ezek az elmebajra gyanúsak a 
zalaegerszegi közkórház megfigyelőosztályára szál
líttassanak el, de különös volt az, hogy ezek az in
ternáltak rövid ott időzés után csaknem kivétel 
nélkül mind megszöktek. (Derültség j.obbfelöl. Moz
gás a szélsöbaloldalon.) Az elmebajosok ezen el
szaporodására fényt vetett azután egy Horváth 
József nevű internált esete, aki mint szintén elme
bajra gyanús, a zalaegerszegi közkórházba került 
és onnan öccséhez egy levelet intézett, amelynek 
tartalma a következő volt (Halljuk! Halljuk! 
Olvassa) : »Ne az én nevemre Írjatok, nem akarom, 
hogy az orvos kezébe kerüljön, mert rögtön meg
tudja, hogy én szimulálok. (Derültség jobbfelöl.) 
Akit idehoztak, mind megszökött. (Mozgás a 
szélsőbaléul.) Az ápolók segítségemre vannak, a 
pénzt e célra küldjétek,«, és megadta egy ápoló 
címét. ( Zaj a szélsőbaloldalon.)

E levélből megállapitást nyert, hogy az el
mebaj szimulálása szintén szökésre szolgáló esz
köz, ennek következtében azt, aki elmebajra 
gyanúsnak mutatkozott, nem szállitották a zala
egerszegi közkórházba, hanem magában az in
ternálótáborban maradt megfigyelésre, ami any- 
nyival is inkább helyes volt, mert épen a zala
egerszegi internáló tábor orvosa elmegyógyá
szattal foglalkozott és erről tudományos irodalmi 
működést is fejtett ki. (Egy hang a szélsőbal
oldalon: Súlyos betegek között!)

A  csodálatos dolog az, hogy akkor, amikor 
ezek az internáltak látták, hogy az elmebaj 
szimulálása nem vezet arra, hogy a zalaeger
szegi közkórházba kerüljenek be és megszök
hessenek, az elmebajosok száma egyszerre mind 
megszűnt, és az az öt elmebajos, akit Esztergá
lyos t. képviselőtársam említett, ma is ott van 
a zalaegerszegi internálótáborban makk egész
ségesen és hozzájuk számítandó még az az in
ternált is, aki hosszú ideig némát szimulált, és 
amikor látta, hogy igyekezete nem vezet ered
ményre, egyszer csak megszólalt. (Derültség jobb
felöl. Zaj a szélsöbaloldalon.)

A nem zetgyűlés 108. ülése 1923.

Propper Sándor: Újabb csodatételek van
nak ott!

Peidl Gyula: Miként van az, hogy ilyen jó 
helyéről, ilyen üdülőhelyről szökni igyekeznek az 
emberek!

Elnök: Csendet kérek !
Rakovszky Iván belügyminister: Minden le- 

tartóztatási intézetből igyekeznek az emberek 
megszökni, ezt a képviselő urak épen olyan jól 
tudják, mint én. Ezt az esetet azért hoztam elő 
részletesebben, mert Esztergályos t. képviselő- 
társamról jóhiszeműséget tételezek fel, és ezzel 
is dokumentálni akartam azt, mekkora naivitás, 
ha valaki megjelenik a zalaegerszegi internáló
táborban, ott kikérdezi az egyes internáltakat, 
és mindazt, amit azok neki elmondanak, kész
pénznek veszi, anélkül, hogy meggyőződnék, 
vájjon ezek az állítások megfelelnek e a valóság
nak vagy nem.

Később kissé részletesebben akarnék kitérni 
a kérdés egyéb vonatkozásaira, most csak rövi
den azzal a váddal kívánok foglalkozni, amely 
szerint a lerándult képviselőknek egy Potemkin- 
interná.lótábort mutattunk volna be. (Felkiáltá
sok a szélsöbaloldalon: ügy is van!)

Peidl Gyula: Előkészítették!
Rakovszky Iván belügyminister: Azt mondják 

a képviselő urak, hogy Esztergályos képviselő 
ur látogatása idején az internáltak nem voltak 
ellátva felsőruhával és csak a képviselő ur által 
az indemnitási vitában elmondott beszéd folyo- 
mányaképen siettünk ruhákat szállítani Zala
egerszegre.

Peidl Gyula : A  vendégség kedvéért!
Rakovszky Iván belügyminister: Hát ezt az

állítást igen könnyen tudom megcáfolni és pedig 
dokumentummal. (Halljuk! jobbfelöl.) Ezeket a 
ruhákat, amelyek most kerülnek fokról-fokra 
kiosztásra a zalaegerszegi internálótáborban, 
még 1922 november 4-én rendeltük meg, (Mozgás 
a szélsőbalon. Felkiáltások : Megrendelték !) tehát 
hat héttel az előtt, mielőtt a képviselő ur el
mondotta a vádbeszédjét. Az árlejtés november 
4-én hirdettetett ki 600 darab kabátra és 600 
darab nadrágra, 1200 darab ingre és 1200 darab 
lábravalóra, valamint 600 pár bakancsra. Ez az 
árlejtés, mint a későbbi pótárlejtés is, több napi
lapban megjelent. Az árlejtés 25-ére szabály- 
szerüleg ki lett hirdetve. Ezek a ruhák elkészültek 
december 28-án, természetes tehát, hogy azért, 
mert az igen t. képviselő ur itt a kormányzat 
ellen vádakat emelt, nem -tartottuk vissza ezeket 
a ruhákat mindaddig, mig a bizottság lemegy. 
Ezek a ruhák ugyanis állandóan, fokról-fokra 
kerülnek kiosztásra; amint egyik vagy másik 
internáltnak ruházata lerongyolódik, természe
tesen kap helyette másikat. (Hélyeslés jobb felöl.)

Ellenben igenis még egy tényt kötelessé
gemnek tartom felemlíteni. Én úgy tudom, 
hogy amikor Esztergályos János képviselő ur 
lenn járt, tényleg egy-egy barakkban az inter

. évi március hó 7-én, szerdán. «'!41
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náltak levetkőzve, ruhátlanul álltak ágyaik 
mellett.

Esztergályos János : Künn jártak meztele
nül, egy pokróccal betakarózva. (Z aj a szélsöbál- 
óldálon. H alljuk! Halljuk! jobb felől.)

Elnök (csengeti: Csendet kérek!
Rakovszky Iván beliigyminister: Azonnal, 

mihelyt Esztergályos János képviselő ur részéről 
ez a vád felmerült, megindult a vizsgálat és 
megállapítást nyert, hogy az internáltaknak 
igen nagy csoportja a képviselő ur látogatása 
alkalmával a ruháit és a bakancsát az ágyak, 
a szalmazsákok alá dugta el s ott a ruhák 
meg is találtattak. (Derültség a jobboldalon.)

Szeder Ferenc : Nem tudták, hogy Eszter
gályos lejön, véletlenül jött oda! (Zaj.)

Erdélyi A ladár: Napi jelentés és véletlen ?
Rakovszky Iván beliigyminister: így tehát 

nem a lenn járt képviselő urak, hanem Eszter
gályos János képviselő ur látott egy Potemkin- 
internálótábort, amelynek az állapotait hamis 
színben tüntették fel neki. (Zaj a szélsőbalolda
lon. Halljuk! Halljuk! jobb felöl.)

Elnök (csenget): Csendet kérek!
Rakovszky iván beliigyminister: Eelhozták 

az igen t. képviselő urak azt, hogy volt egy-egy 
internált, aki azt mondotta, hogy két vagy há
rom nappal azelőtt kapta a ruháját. Bármikor 
fognak lemenni a képviselő urak, mindig lesz
nek internáltak, akik egy vagy két nappal, vagy 
héttel előbb kapták a ruhájukat, vagy akik két- 
három nap múlva, vagy egy hét múlva fogják 
megkapni, mert hiszen azok felruházása nem 
karácsonyi akció keretében folyik, hogy t. i. 
bizonyos időpontban mindenki kap egy öltözet 
ruhát, hanem aszerint, amint egyes internálta
kon a ruha lerongyolódik, lesz a ruhájuk kicse
rélve.

Klárik Ferenc: Fel kell oszlatni azt a tá
bort! (ü g y  van! a szélsöbaloldalon.)

Propper Sándor: Szégyene az országnak!
Sütő József: Fel kell oszlatni, mert az az 

ország szégyene! (Folytonos zaj.)
Elnök (csenget): Csendet kérek!
Szomjas Gusztáv: Agitátor-menhely! (Zaj.)
Elnök (csenget): Csendet kérek, képviselő

urak.
Rakovszky Iván belügyminister: A  képviselő 

urak látogatása előtt valóban nagyobb számban 
osztottunk ki egypár nappal azelőtt női ruhá
kat. Ez annak volt a következménye, hogy épen 
az első, meghiúsult lerándulás és a tényleg meg
történt lerándulás közti időben azt a jelentést 
kaptuk, hogy a női internáltak ruhája nagyon 
feltűnő módon kezd rongyolódni, úgyhogy a ru
háknak ez a lerongyolódása ellenkezik azoknak 
rendes, mindennapi kopásával Kénytelen vagyok 
annak a gyanúmnak kifejezést adni, hogy épen 
ezek a női internáltak azért, hogy a látogatás 
idején hangulatot kelthessenek, mesterségesen 
rongálták ruhájukat . . .

Szomjas Gusztáv: Dekoltázst csináltak!

Rakovszky Iván belügyminister: . . .  nem
tudván, hogy módunkban lesz az igy tönkretett 
ruhákat idejekorán pótolni és kicserélni.

Szabóky Jenő: Ez a meztelen igazság! (Zaj 
a szélsőbalóldalm )

Rakovszky Iván belügyminister: Méltóztas- 
sanak objektív, komoly szemekkel nézni a dol
got ! (Felkiáltások jobbfelöl: Ezt nem akarjak !)

Sütő József: Azért kell azt a tábort fel
oszlatni ! (Folytonos zaj.)

Elnök (csenget): Csendet kérek.
Rakovszky Iván belügyminister: Az igen t. 

képviselő urak olyan képet festettek le a zala
egerszegi internálótáborról, amely — amint 
később maguk is látták s amint talán már a 
képviselő urak maguk is belátják és elismerik 
—  erősen túlzott volt. ( Úgy van! a jobbolda
lon. Mozgás a szélsöbaloldalon.) Mindenesetre 
azok a frázisok, amikkel állításaikat körülvet
ték . . .

Vanczák János: Ez a frázis!
Rakovszky Iván belügyminister: . . .  abszolút 

jogosulatlanoknak és igazságtalanoknak bizo
nyultak. Az igazság az, hogy mikor a zalaeger
szegi internáló táborban uralkodó állapotokról 
van szó, a képviselő urak egyszerre áttérnek az 
egyik vágányról a másikra, s ma már csak azt 
hangsúlyozzák, hogy fel kell oszlatni az inter
nálótábort. (Felkiáltások a szélsöbaloldalon: 
ügy van! Fel kell oszlatni! Folytonos zaj.)

Farkas István : Megígérték a választásoknál!
Elnök (csenget): Csendet kérek, képviselő 

urak!
Esztergályos János: Csak Szovjetoroszorszgg- 

ban van internálás!
Rakovszky Iván belügyminister: Ha a t.

képviselő urak azt kívánják, hogy fel kell osz
latni az internálótábort, ez elvégre egészen 
különálló kérdés. Ebben a kérdésben meglehet 
a képviselő uraknak a különvéleménye és meg
lehet a kormánynak a maga meggyőződése arról, 
hogy az ország biztonsága érdekében milyen 
intézkedéseket kell tenni. Ellenben ez a kérdés 
ezzel a bizonyos zalaegerszegi —  hogy úgy 
mondjam — vizsgálattal nem függ össze, mert 
ennek a vizsgálatnak célja az volt, hogy igaz-e, 
hogy Zalaegerszegen éhenhalnak, megfagynak 
az emberek. Ennek az ellenkezője pedig bizo
nyítást nyert. (TJgy van! jobbfelöl. Zaj a szélső- 
baloldalon.)

Propper Sándor: Nyáron nem fognak meg
fagyni !

Rakovszky Iván belügyminister: A  legcsodá
latosabb a dologban az, hogy a képviselő urak, 
akik állítólag olyan nagyon a szivükön viselik 
ezeknek az internáltaknak a sorsát, . . .

Esztergályos János: A  nemzet sorsát!
Kószó István : Szomorú lenne, ha ez volna 

a nemzet! (Zaj.)
Rakovszky Iván belügyminister: . . .  akkor, 

amikor itt a képviselő házban komoly oldalról 
megnyugtató kijelentések hallatszanak, hogy
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ezeknek az internáltaknak nincs is olyan embe- 
rietlen rossz dolguk, a képviselő urak ezen. fel
háborodnak és a szónokokat közbeszólásokkal 
zavarják, ahelyett hogy —  ha csakugyan az 
internáltak sorsa függ a szivükön — örömmel 
vennék tudomásul, hogy az intézkedések olyan 
irányban történtek meg, hogy az internáltak 
legalább is ne szenvedjenek. (Felkiáltások a 
szélsőbaloldalon: ürülünk !)

Propper Sándor : Borzasztóan örülünk!
Peidl Gyula: Mi az internálás tényét ki

fogásoljuk !
Sütő József: Ezt a szégyenfoltot kell le

törülni! (Folytonos zaj.)
Klárik Ferenc : Bablevessel akarják meg

javítani az embereket!
Elnök (csenget): Csendet kérek, képviselő 

urak. (Zaj a szélsőbaloldalon.) Kérem Klárik 
Ferenc képviselő urat, méltóztassék csendben 
maradni.

Rakovszky Iván belügyminister: Ha végig
nézek azokon a kritikákon, amelyek részint a 
sajtóban, részint itt a nemzetgyűlésen a tábor 
meglátogatása után elhangzottak, akkor három 
csoportba tudnám osztani ezeket a ' kritikákat. 
Az egyik csoport az, amely érvekre, tényállítá
sokat abszolúte neln támaszkodik, hanem csak 
egyszerűen frázisokat mond, hogy az internáló
tábor az ország szégyene (Úgy van! Úgy van! 
a szélsőbaloldalon.), hogy sehol a világon 
hasonló intézmény nincs. (Úgy van! a szélsö- 
baloldalon.)

Peidl Gyula: Egy darab középkor!
Rakovszky Iván belügyminister: A  midőn 

Erődi-Harrach Tihamér t. képviselőtársam fel
olvassa a külföldi törvényhozásoknak erre vonat
kozó intézkedéseit, akkor a képviselő urak 
ahelyett, hogy tanulmány tárgyává tennék ezt 
a kérdést (Zaj a szélsőbaloldalon. Halljuk! 
Halljuk! jobb felől. Elnök csenget.) megint a 
sokszor ismételt állítások valószínűvé válásának 
elve alapján le akarják hurrogni igen t. kép
viselőtársamat és kereken tagadják, hogy másutt 
vannak hasonló intézmények (Zaj a szélsöbal- 
oldalon. Halljuk! Halljuk! jobb felöl Elnök
csenget.), holott mindenki, aki nem politikai 
jelszót keres, de valóban . . . (Folytonos zaj.)

Elnök (csenget): Csendet kérek!
Rakovszky Iván belügyminister : . . . tanul

mány tárgyává teszi ezt a kérdést, azt tudni 
fogja, hogy igenis épen a büntetőjog modern 
fejlődése alapján a közrendre veszélyes emberek 
és elemek ellen mindenütt vannak ilyen szabad
ságvesztéssel járó különböző intézkedések foga
natba véve. (Felkiáltások a szélsöbáloldálon: 
Csak bírói Ítélet alapján!) S ha a képviselő 
urak százszor fogják is ismételni, hogy csak bí
rósági Ítélet alapján . . .

Propper Sándor: Ezerszer, milliószor is is
mételjük !

Rakovszky Iván belügyminister: . . .  ha ezer
szer ismételi is a képviselő ur, a valóság mégis

csak az lesz, hogy igenis mindenütt a világon a 
közrendre veszélyes elemekkel szemben a köz- 
igazgatási hatóságoknak is nagymérvű hatáskör 
van biztositva. (Igaz! Úgy van! a jobboldalon.)

Esztergályos János: Sehol politikai interná
lás nincs! (Zaj.)

Klárik Ferenc: A  fóti főszolgabíró!
Elnök: Klárik képviselő urat kénytelen va

gyok rendreutasitani és figyelmeztetem azokat a 
képviselő urakat, akit már kétszer rendreutasi- 
tottam volt, hogy amennyiben közbeszólásaikkal 
továbbra is zavarnák a minister ur felszólalá
sát, kénytelen volnék javaslatot tenni a men
telmi bizottsághoz való utasításuk iránt. (He
lyeslés a jobboldalon.)

Farkas István : Zalaegerszeg még ezzel sincs 
elintézve!

Rakovszky Iván belügyminister: A  képviselő 
urak mennél többet hangoztatják ezeket az állí
tásaikat, annál inkább fogják bebizonyítani azt, 
hogy nem minálunk vannak valami felháborító 
különös intézkedések, hanem a képviselő urak 
csodálatos vakmerőséggel kockáztatnak meg állí
tásokat az illető kérdés alapos tanulmányozása 
nélkül. . . (Úgy van ! a jobboldalon. Zaj a szélső- 
baloldalon.) .

Farkas István : Az a vakmerőség, hogy egy 
minister igy beszél!

Vanczák János: így lehet egy ország színe 
előtt beszélni !

Peidl Gyula: Az a vakmerőség, hogy soha
sem fognak el egy merénylőt!

Rakovszky Iván belügyminister: . : . és hihe
tetlen biztonsággal citálnak olyan külföldi tör
vényhozásokból, amelyeket, úgy látszik, nem 
ismernek.

Farkas István: Tévedni tetszik! A  belügy
minister ur ne tévessze össze a bírói gyakorlatot 
a közigazgatással!

Elnök: Kérem Farkas István képviselő urat, * 
szíveskedjék csendben maradni.

Rakovszky Iván belügyminister: A  kifogá
sok második csoportja azokból a kifogásokból 
áll, amelyek egyszerűen hangulatot akarnak 
kelteni és nem nevezhetők objektív kritikának. 
Ha egyes képviselő urak még állandóan emle
getik azt a bizonyos kutyabüsevést, amely el
végre ma tisztázva van, és tragikomikumba ful
ladt, hangulatot kelthetnek, azonban anélkül, 
hogy itt tényleg arról lenne szó, hogy valaki 
az éhenhalás elől úgy akart menekülni, hogy 
egy útjába került kutyát leölt és megevett.

Esztergályos János: Éhes volt, ezt mondta 
kétszer! (Ellenmondások jobbfelöl.)

Barabás Samu : Azt mondta, hogy szereti! 
Ott voltam!

Rakovszky Iván belügyminister: Az éhség 
egy szffbjektiv érzés. A  képviselő urak is bizo
nyára nagyon gyakran voltak már az életben 
éhesek. Én az élelmezés kérdését csak azon az 
objektív alapon vagyok hajlandó tárgyalni, amint 
Ehn Kálmán t. képviselőtársam tette, vájjon a
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kiszolgáltatott élelem a megfelelő kalóriameny- 
nyiséget nyujtja-e a szervezetnek, vagy nem; 
én többre magamat nem érzem kötelezettnek, 
mint arra, hogy ezt a bizonyos, élet fentartá- 
sához szükséges kalóriamennyiséget az internál
taknak élelem formájában megadjam.

Abszolúte senki nem követelheti azt, hogy 
az ország mai nyomorúságos állapota mellett 
letartóztatási intézményben az emberek olyan 
táplálkozást kapjanak, amely szubjektív érzé
süknek felel meg. (Zaj a szélsöbatoldalon.)

Farkas István: Az éhség a szubjektív érzés?
Vanczák János: Az fizikai érzés.
Rakovszky Iván beliigyminister: A  harmadik 

csoportja a felhozott kifogásoknak, amelyekről 
már röviden megemlékeztem, azokból a kifogá
sokból áll, amelyek egyszerűen az internáltak 
állításaira támaszkodnak, anélkül hogy a másik 
fél meghallgattatott volna és anélkül hogy 
ezeknek az állításoknak valósága az illető kép
viselő urak részéről ellenőrzés tárgyává lett 
volna téve Hogy egy példát hozzak fel, azt 
hiszem, Szeder Ferenc képviselő ur mondta, 
hogy egy internált jelentette neki, hogy 6000 
napi fogság .

Esztergályos János: Én mondtam!
Rakovszky Iván beliigyminister: ...Esztergá

lyos János képviselő ur mondta, hogy 6000 
napi fogházbüntetés lett már kiszabva az inter
nálótáborban és 4000 esetben foganatosítottak 
kikötést. Ez egy internált állítása. Már magá- 
banvéve abból, hogy ilyen szép kerek számokat 
mond, lehet következtetni arra, hogy nem túl
ságosan alaposan foglalkozott az illető internált 
a kérdéssel.

Propper Sándor: A  törtszámokat elhagyta!
Rakovszky Iván beliigyminister: Nagyon

könnyen módunkban fog állani megállapítani, 
hogy mennyi büntetés milyen módon volt ki- 

• szabva, de egy-egy internáltnak hirtelen oda
dobott panaszát itt mint megállapított komoly 
tényt felhozni nem lehet. ( Úgy van! a jobb
oldalon.)

Esztergályos János: Tény, hogy kikötések 
voltak! (Felkiáltások jobb felől: kaszárnyában 
is voltak!)

Rakovszky Iván beliigyminister: Csak annyit 
jegyzek meg, hogy amióta én minister vagyok, 
a zalaegerszegi internálótáborban a kikötés 
büntetése be van szüntetve és azóta senki ki
kötve nem volt.

Szabó József t. képviselőtársam nagyobb 
számmal hozott elő, szintén az internáltak be
mondása alapján, állításokat és azt mondotta, 
hogy kémgyanus emberek vannak ott, akik csak 
gyanúsak és nem kémek. Azok a híres csíki 
székelyek, akikről a sajtó egyes orgánumai azt 
Írták, hogy derék tipikus magyar székely embe
rek és minden ok nélkül vannak az internáló
táborban, azok többek, mint kémgyánusok, azok 
olyan egyének, akikről be van bizonyítva, hogy 
annak idején az oláh sziguranca szolgálatában

állottak és valami módon átjöttek ide Buda
pestre. Perrendszerü bizonyítékaink nincsenek 
ellenük. (Felkiáltások a szélsőbaloldalon: Bíró
ság elé állítani!)

Ezeket az embereket mi egyszerűen vissza 
akarjuk küldeni Oláhországba, mert odavalók, 
ott bírnak községi illetőséggel, végtelenül saj
nálom, hogy még mindig Zalaegerszegen vannak 
és a román hatóságok mindenképen megakadá
lyozzák, hogy kitoloncoljuk őket.

Esztergályos János : Szóval ön lemond Er
délyről !

Szeder Ferenc: Erdély Oláhország?
Kiss Menyhért: Ha a románok nem veszik 

át őket, akkor nem lehetnek az ő kémeik! Ez 
ellentmondás! Contradictio in adjecto!

Rakovszky Iván beliigyminister: A budapesti 
román követség segélyezi őket és kétségtelen 
megállapítást nyert, hogy a román követséggel 
ma is összeköttetésben vannak. (Zaj és derült
ség a szélsöbáloldálon.)

Kiss Menyhért: Székely emberből nem lesz 
oláh!

Rakovszky Iván beliigyminister: A  legjellem
zőbb azonban az a több ízben felmerült állítás, 
hogy egyes internáltak panaszkodtak, hogy a 
családjuk otthon nyomorban sínylődik. A  t. 
képviselő urak ismét készpénznek vették ezeket 
az állításokat és itt sajnálkoznak ezek felett a 
nyomorban lévő családok felett.

Esztergályos János: Meggyőződtünk róla ! 
Rakovszky Iván beliigyminister: Forgács 

Miklós t. képviselőtársam volt olyan lelki- 
ismeretes, vette magának a fáradságot, hogy 
amikor Zalaegerszegről visszajövet a vonatról 
leszállóit, azonnal felkereste ezeknek az internál
taknak családtagjait. (Felkiáltások a szélsőbal
oldalon : Hányat ?) és csodálatosképen kénytelen 
volt megállapítani, hogy olyan internáltaknak, 
akik családjuk nyomoráról panaszkodtak, család
juk egyáltalán nincs, se feleségük, se gyermekük 
nincs. (Zaj a szélsőbaloldalon.)

Esztergályos János: Öreg szülők!
Forgács Miklós: Baross-utca 29., tessék fel

keresni, odaadom a címet!
Rakovszky Iván beliigyminister: Én arra 

kérem a t. képviselő urakat, hogy mielőtt ezek
nek az internáltaknak bemondásait komolyan 
vennék, győződjenek meg azok valódiságáról, 
győződjenek meg róla, vájjon valóban van-e 
internálva valaki csak azért, mert nem is 
kommunista dalt énekelt . . . (Felkiáltások a 
szélsöbáloldálon : Van ! Van !)

Peidl Gyula: Hallottuk a fóti szolgabiró 
végzését!

Esztergályos János: Németh József három 
év óta van ott, pedig azt mondta, hogy nem 
lesz belőle kommunista, ha még hat évig ott 
tartják!

Rakovszky Iván beliigyminister: Ezeket a 
bemondásokat méltóztassék kellő értékükre le
szállítani, mert biztosíthatom a képviselő urakat,
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hogy bármilyen letartóztatási intézetbe fognak 
elmenni, olyanba is, ahová csakis a független 
bíróság ítélete alapján helyezhetők el egyes 
egyének, arra fognak rájönni, hogy a letartóz
tatottak mindig azt fogják mondani, hogy ártat
lanok és hogy csak valami attrocitás következ
tében lehetett őket elitélni.

Peidl Gyula: Ebben lehet valami a magyar 
viszonyok között!

Rakovszky Iván belügyminister: Az inter
nálótábor egész kérdése hamis szemszöggel 
állittatik a nagyközönség elé. Tisztára politikai 
szemmel méltóztatik mindig megbírálni. (Ügy 
van! Úgy van! jobbfelöl.) Úgy tüntetik fel a 
képviselő urak a dolgot, mintha ott tisztára 
szegény politikai üldözöttek lennének össze
gyűjtve és elfeledik azt, hogy a jelenlegi status 
szerint 54°/o szokásos munkakerülő, akik egy
általában nem a kivételes hatalom, vagy az 
internálásra vonatkozó rendeletek alapján,, hanem 
az 1913. évi X X I . te. 1. §-a alapján annak 
rendje és módja szerint lettek a közigazgatási 
hatóságok által beutalva az internálótáborba.

Hébelt Ede : Az a törvény biróságról szól!
Rakovszky Iván belügyminister: A  képviselő 

ur megint állít valamit anéjral, hogy megnézné 
a törvényt. Méltóztassék megnézni a törvény 
16. §-át, amely kimondja, hogy az 1. § alapján 
a közigazgatási hatóságok, mint rendőri bün
tető bíróságok működnek. (Felkiáltások jobb
felöl: Tanár! Zaj.)

Elnök: Csendet kérek!
Rakovszky Iván belügyminister: Bármennyire 

igyekezzünk is ezt a mindenesetre szomorú in
tézményt megszüntetni ma is vannak már tör
vényes intézkedések, amelyek a dologház felál
lítását szükségessé teszik. Nézetem szerint az 
internálás mai rendszerét csak úgy lehet telje
sen megszüntetni, ha a konszolidáció fokozatos 
beálltával. . .

Peidl Gyula: Bombákkal vagy bombák 
nélkül ?

Rakovszky Iván belügyminister: . . .a  bün
tetőtörvénykönyvnek, a büntető eljárásnak meg
felelő módosításával az államhatalomnak kellő 
eszközök fognak rendelkezésére állni, hogy olyan 
veszedelmek és mételyek ellen, amelyek az állam 
rendjét veszélyeztetik, védekezzék. ( ügy van ! 
Úgy van! jobb felöl.)

Farkas István : A  magyar államnak nincs 
erre szüksége!

Propper Sándor: Csak a kurzusnak!
Bogya János: Dehogy nincs!

, Rakovszky Iván belügyminister: Aki egy le
tartóztatási intézmény látogatására indul, annak 
tudnia kell azt, hogy nem vig és örömteljes 
dolgokat fog ott látni, hanem mindenesetre egy 
szomorú kép fog a szemei elé tárulni. Ha a 
képviselő urak arra hivatkoznak, hogy ott van
nak emberek, akik panaszkodnak, vannak em
berek, akik elégedetlenek, vannak emberek, akik 
esetleg — hogy úgy fejezzem ki magamat —

lármáznak és jajveszékelnek, ha a képviselő urak 
ezen csodálkoznak és ebből vádat akarnak ko
vácsolni, bocsánatot kérek, bizonyos fokig mégis 
csak hipokrita álláspontból indulnak ki. (Moz
gás a szélsöbaloldcilon. Úgy van! Úgy van! 
jobbfelöl.) Elismerem, hogy a zalaegerszegi in
ternálótábor olyan intézmény, amelyben sok 
szomorúság, sok panasz kell, hogy összegyűljék...

Peidl Gyula: És sok igazságtalanság! 
Rakovszky Iván belügyminister: . . .  olyan in

tézmény, amelynek fentartására igazán nem 
azért van szükség, mert a bennem vagy a kor
mányban exisztáló kegyetlenség akarná ezeknek 
az embereknek kellemetlenségeit látni. Ellen
kezőleg, mi azt szeretnők, ha a viszonyok mi
hamarább odáig fejlődnének, hogy eféle intéz
ményekre szükség ne legyen.

Ma ellenben szükség van rá addig, amíg a 
dologházak fel nem állíttatnak már az 1913. évi 
XXI. te. alapján, és szükség van rá azért, mert a 
háború és az országra olyan súlyosan nehezedő béke 
következtében még mindig van demagógiával, 
hangcskodással fokozható és elmérgesithető olyan 
elégedetlenség, amely ellen csak akkor tudunk 
védekezni, nem hogyha mindenkit beinternálunk, 
hanem ha azok, akik újabb forradalmakat, újabb 
lázadásokat, újabb felfordulásokat akarnának létre
hozni, tisztában vannak azzal, . . .

Propper Sándor: Azt a túloldalon csinálják, a 
háta megett! A Nép, meg a S ’ózat! Azok csinál
ják ! (Halljuk! Halljuk! jobb felől.)

Rakovszky Iván belügyminister: . . .  hogy egy
ilyen mutatkozó tendenciát, ilyen kezdődő moz
galmat a kormány azonnal csirájában teljes erély- 
lyel elfojtani képes. (Helyeslés jobbfelől.)

Nagy Ernő : Ez nagyon helyes ! De nem ezen 
az u tón !

Rakovszky Iván belügyminister; Én tisztára
ezért tartom szükségesnek az internálótábor fen- 
tartását . .  . (Zaj.)

Elnök : Csendet kérek !
Rakovszky Iván belügyminister: . . . és azt 

hiszem, hogy a képviselő urak, akik, úgy látszik, 
nagyon alaposan figyelemmel kisérik, mi történik 
az internálótáborban, tisztában vannak vele, hogy 
a politikai letartóztatottak száma állandóan csök
kenőben van és amennyiben az ország hangulata 
megnyugszik, lassan-lassan talán teljesen el fog 
fogyni.

Peidl Gyula: Ma hallottunk egy szolgabirói 
végzést, frisset !

Rakovszky Iván belügyminister: A képviselő 
urak már negyedszer emlegetik ezt a szolgabirói 
végzést. A képviselő urak tisztában vannak vele, 
hogy minden szolgabirói végzés megfellebbez
hető . . .

Peidl Gyula : Ez birtokon kívül!
Rakovszky Iván belügyminister: . . .  és

amennyiben az a szolgabirói végzés valóban úgy 
jött volna létre, amint itt a képviselőházban elő
adták, biztosíthatom a képviselő urakat, hogy 
felső fokon meg fog semmisittetni.
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Peidl Gyula : De addig mi történik ?
Klárik Ferenc: Júliusban adtam át egy fel

lebbezést a belügyminister urnák. (Zaj.)
Elnök : Csendet kérek !
Rakovszky Iván belügyminister: Le akarom 

vonni a tanulságokat egyrészt azokból a felszóla
lásokból, amelyek itt elhangzottak, másrészt azok
ból a tapasztalatokból, amelyeket a lent járt kép
viselő urak az internálótáborban szereztek. Meg
állapítom, hogy jogosult panaszok merültek fel 
elsősorban is az élelmezés szempontjából, hogy 
— mint Éhn Kálmán t. képviselőtársam mon
dotta — azok az internáltak, akik nem hajlandók 
dolgozni, nem kapják meg azt a szükséges kalória
mennyiséget, amely életük fentartására szükséges.

Propper Sándor : Akkor éhen halnak !
Rakovszky Iván belügyminister: En úgy tu

dom, hogy annak idején az az intézkedés, hogy a 
nemdolgozók bizonyos fokig kis élelmezésben 
vagy gyenge élelmezésben részesüljenek, abból az 
okból lett inaugurálva, hogy dolgozzanak az em-' 
berek és akkor, amikor munkakényszer az inter
nálótáborban nincs, ezzel az eszközzel szorittas- 
sának arra, hogy önként vállalkozzanak munkára.

Esztergályos János : És ha nem engedik dol
gozni ?

Rakovszky Iván belügyminister: Nekem az 
a szándékom, hogy a munkakötelezettséget be
hozom az internálótáborba. (Helyeslés 'jobbfelöl.) 
Ezáltal az internálótábor fentartása olcsóbbá 
válik és akkor be fog állni az a helyzet, hogy mind- 
denki meg fogja kapni a maga teljes élelemadagját. 
Addig is azonban, azoknak az adatoknak figyelem- 
bevételével, amelyeket Éhn Kálmán' t. képviselő 
ur felhozott, utána fogok nézni a dolognak, mert 
tényleg tűrhetetlennek tartom azt, hogy egyes 
emberek annyi élelmet se kapjanak, amennyiből 
szervezetük épségben való fentartása biztosít
ható. Hiszen a képviselő ur már mondott tanácso
kat, hogy amennyiben a feketekávé helyett, rán
tottlevest kapnak ezek az internáltak s ha minden
napi kenyéradagjuk bizonyos fokig felemeltetik, 
az ő élelmezésük is elegendő lesz. Megígérhetem itt 
a nemzetgyűlés szine előtt, hogy ezt a kérdést men
tői hamarább orvosolni fogjuk.

Klárik Ferenc:. Oszlassa fel kérem a tábort, 
ne hizlalják ott az embereket !

Rakovszky Iván belügyminister: A másik pa
nasz, amelynek szintén kell hogy bizonyos fokig 
helyet adjak, az internáltak elbocsátására vonat
kozik, mert hiszen valóban nem célunk az, hogy 
egyes internáltak feltűnő hosszú ideig, évekig ma
radjanak ott. Ezért volt elrendelve három hónap
ról három hónapra az összes internáltak revíziója.

Klárik Ferenc: Ismerek már ott három éves 
internáltakat!

Szabóky Jenő : Régi, kedves ismeretség ! 
Rakovszky Iván belügyminister: Ez az eddig 

követett eljárás, úgy látszik, nem vezet arra az 
eredményre, hogy az emberek feltűnő hosszú ideig 
ne maradjanak Zalaegerszegen, úgyhogy én az el
hangzott interpelláció és a lenn járt képviselő urak

négyszem között és nekem külön élőszóval előadott 
óhajtásai folytán hajlandónak nyilatkozom arra, 
hogy a legközelebbi revíziót ne csak egy ilyen szo
kásos, gépiesen ismétlődő revízió formájában, kü
lönös alapossággal és úgy végezzék el, hogy ne csak 
az az osztály intézze el ezeket a revíziókat, amely 
osztály elvégre már megszokott egy bizonyos sab
lont és eszerint dolgozik, hanem magam személye
sen és lelkiismeretesen fogok ezzel foglalkozni. 
(Helyeslés a jobboldalon.)

Hebeit Ede: Nem bízunk benne ! .
Rakovszky Iván belügyminister: A harmadik

kérdés a különböző kategóriákba tartozó inter
náltak szeparálásának kérdése. Ezt a kifogást én 
magam emeltem először, amikor múlt év augusztu
sában az internálótábort meglátogattam és — nem 
akarok most kitérni ezekre a részletekre — akkor 
elrendeltem sok mindenféle olyan körülmény meg
javítását, ami időközben azóta bekövetkezett. . .

Propper Sándor: Azért lett azután olyan jó. 
Rakovszky Iván belügyminister: . . .  és ami 

nem Esztergályos képviselő ur felszólalása nyomán, 
hanem azért történt meg, mert én augusztusi láto
gatásom alkalmával kifogásoltam őket és a répará
ciót meginditottam|

Peidl Gyula: Hát azelőtt még rosszabb volt % 
Esztergályos János: Tessék feloszlatni! 
Rakovszky Iván belügyminister: Annakidején 

a szeparálást elrendeltem, az folyt, matban is volt. 
Úgy látszik, nem folyt elég gyors tempóban, mert 
hiszen úgy tudom, nagyjában végre van hajtva s 
csak itt-ott mutatkozik kisebb-nagyobb hátralék.

Propper Sándor: Ott is azt mondják, hogy a 
minister Pesten parancsol.

Rakovszky Iván belügyminister: Nyugodtak 
lehetnek, utána fogok nézni, hogy ez a szeparálás 
a legrövidebb idő alatt teljes mértékben végre
hajtassák.

Vannak itt azután egyes felmerült kisebb 
panaszok is, amelyekre szintén szeretnék kitérni. 
Ezek közé tartozik az, hogy az egyik internált 
magánzárkába volt elzárva és, minthogy valami 
szigorúbb büntetést akartak rászabni, a magán
zárka fatábláját néhány ujjnyira csakugyan ki
nyitották, úgy, hogy ebben a zárkában hidegebb 
volt, mint a többiben; tehát tényleg bizonyos 
kinzási eljárásnak vetették alá ezt az internáltat. 
Máris elrendeltem, hogy a jövőben á fegyelmi bim- 
tetésnek ez a neme ne alkalmaztassák.

Felhozatott azután a külföldiek kérdése, 
amely tényleg égető, nehéz kérdés. Ebben az or
szágban ma közel háromszázezer menekült van, 
akik az ország megszállott területéről idegen 
hatóságok elől menekültek. Minden józanul érző 
embernek s mindenkinek, aki az ország nehéz 
helyzetével tisztában van, tudnia kell azt, hogy 
amikor nekünk saját menekültjeink vannak ily 
nagy számban, nem tudunk többé hont és menedé
ket adni azoknak a menekülteknek, akik a háború 
alatt a háború által sújtott területről idevonultak 
Magyarországra és innen most már nem akarnak
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elmenni. (Mozgás és felkiáltások a jobboldalon : 
Galíciaiak!)

Ezeket mi nyilvántartjuk, az illetők határ
időket kapnak, hogy az ország területéről eltávoz
zanak. Van köztük olyan, aki elment s ismét vissza
jött. A dolognak lényege azonban az, hogy ezeket 
törvényes alapon kiutasítjuk az ország területéről.

Szabóky Jenő : Palesztinában van még hely ! 
Rakovszky Iván belügyminister: Az érdekelt 

államok azonban, amelyekben ezek a kiutasítottak 
állampolgársággal bírnak, nem akarják átvenni 
őket, úgy, hogy a toloncuton való eltávolítás ezekre 
vonatkozóan akadályokba ütközik. Ezeket az 
embereket épen azért, mert az egészségükre jobb, 
ha Zalaegerszegen vannak, ahol több friss levegőt 
szívnak, ahol az egészségügyi viszonyok jobbak, . .  .

Peidl Gyula: Mégis csak üdülőtelep!
Ranovszny Iván belügyminister: . . .  nem tart

juk a toloncházban, ahol tulajdonképen helyük 
lenne, hanem Zalaegerszegen külön vannak elhe
lyezve és lehetőleg törekszünk őket úgy ellátni, 
hogy az ellátás ellen panaszuk ne lehessen. Hiszen 
a képviselő urak tudják, hogy megengedtük hosszú 
ideig, hogy külön erre a célra alakult jótékony 
intézmény a zsidó internáltakat és kiutasitottakat 
külön élelemmel lássa el. ( Felkiáltások a jobboldalon: 
Kóser koszttal!)

Ez ellen abszolúte semmi kifogást nem emel
tünk, mert hiszen nem az a célunk, hogy ezek szen
vedjenek, hanem az, hogy az ország területéről 
eltávozzanak. En a külügyministerium utján ál
landóan igyekszem ezeknek a külföldieknek az 
illető államok részéről való átvételét szorgalmazni. 
Nagyon sajnálom, hogy ezek az intézkedések csak 
olyan hosszadalmasan kerülnek effektuálásra, hogy 
a külföldi államok nem szívesen veszik át az ille
tőket. Mindenesetre kötelességemnek tartom, hogy 
újra teljes energiával vegyem fel a tárgyalásokat 
és arra törekedjem, hogy ezek az emberek minél 
hamarabb elkerüljenek Zalaegerszegről és honos
sági államukba eljuthassanak. (Helyeslés a jobb
oldalon és a középen.)

Még két fontos kérdés merült itt fel. Az egyik 
a munkakötelezettség kérdése, amelyre már rövi
den kitértem s ugyancsak röviden beszéltem a 
másik ilyen kérdésről is, t. i. az internáltak huza
mosabb ideig való ott tartása kérdéséről. Hogy 
ezzel a problémával mi is foglalkoztunk és igyek
szünk azt megoldani, arra itt van bizonyítéknak 
az az önök által annyit támadott rendtörvény
javaslat, amely igenis egyrészt arra törekszik, hogy 
az internáltaknak ez az erkölcsileg valóban vesze
delmes ácsorgása és munkanélkül való ott tartása 
megszűnjék, mert hiszen az intemálótábort meg 
akarjuk szüntetni. . .

Peidl Gyula: Tehát egy kalap alatt a rend- 
törvényt is igazoljuk ?

Rakovszky Iván belügyminister: . . .  és az
1913. évi X XI. tc.-nek megfelelő dologházat akar
juk felállítani s amennyiben ez törvényerőre emel
kedik, a szükséges intézkedések azonnal meg fog
nak történni. (Élénk helyeslés a jobboldalon.) De

ÉRTESHŐ.

nemcsak azt akarjuk, hogy az internáltak ne tölt
sék ott tétlenül az időt, hanem arra is törekszünk, 
hogy munkával legyenek ellátva és hogy bizonyos 
fokú erkölcsi nevelésben részesüljenek, mert hiszen 
nem az a törekvésünk, hogy büntessük őket, ha
nem az, hogy visszaadjuk őket a társadalomnak, 
mint morális,, megjavított, dologra ránevelt egyé
neket. (Mozgás a szélsöbaloldabn.)

Peidl Gyula: Küldjék el Zsirkayt moráltani- 
tónak ! (Derültség a szélsöbáloldalon.)

Rakovszky Iván belügyminister: Ugyancsak 
a rendtörvényjavaslattal törekedtem arra, hogy 
elérjük azt a célt, hogy ne lehessen valakit az in
ternálótáborban bizonytalan időre elhelyezni, 
mert hiszen teljesen érthető, hogy azok az embe
rek, akik ott vannak és nem tudják, hogy mikor 
fognak kiszabadulni. . .

Peidl Gyula : És azt sem tudják, hogy miért 
vannak ott !

Rakovszky Iván belügyminister: Azt ők mind 
tudják, csak a képviselő ur nem tudja. Természetes 
azonban, hogyha nem tudják, mikor fognak kisza
badulni, sokkal súlyosabban érzik ezt az interná
lást, mintha abban a tudatban vannak ott, hogy 
bizonyos idő leteltével onnan távozhatnak. A kép
viselő urak tudják, hogy a rendtörvényjavaslatban 
az internálás maximális határideje hat hónapban 
van megszabva, úgy, hogy épen a rendtörvény
javaslattal törekszünk arra . . .

Peidl Gyula : Ne népszerűsítse a rendtörvényt! 
( Zajos derültség.)

Schandl Károly: Önök népszerűsítik!
Szabóky Jenő : Oszlassuk fel a tábort, sza

vazzuk meg a rendtörvényt! Akarják, vagy nem 
akarják ? (Zaj. Elnök csenget.)

Farkas István : Szégyelni fogja pár év múlva, 
hogy ilyen törvényt hozott!

Rakovszky Iván belügyminister: Épen a 
rendtörvényjavaslattal törekszünk arra, hogy ezt 
a bizonytalan időre való internálást megszüntessük.

Ha a képviselő ur azt mondja, hogy ne nép
szerűsítsem a rendtörvényjavaslatot, erre azt 
válaszolom, hogy ne méltóztassék a rendtörvényt 
mindig és állandóan hamisan beállítani a közvéle
mény elé.

Farkas István : Elég hamisan beállította a 
belügyminister u r ! (Zaj.)

Eőri-Szabó Dezső: Milyen rendtörvényt csi
nálnak a csehek ?

Peidl Gyula: Ezen a téren én nem konku
rálok !

Szeder Ferenc : Apponyi beszédeit és írásait 
tessék elolvasni! (Zaj.)

Rakovszky Iván belügyminister: A rendtör
vénynek lesz egyik következménye az is, hogy a 
zalaegerszegi táborban a politikai internáltak 
száma a minimumra fog redukálódni,. . .

Klárik Ferenc : Máshová csukják őket! 
Rakovszky Iván belügym in ister:'... mert 

méltóztatnak tudni, hogy a rendtörvényjavaslat 
értelmében az, aki a 6. §-ban szorosan megállapí
tott tényállások, nyilatkozatok vagy cselekvések

BO
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alapján gyanúsnak találtatik, nem utalható be az 
internálótáborba, csak rendőri felügyelet alá 
helyezendő s csak amennyiben ezen rendőri fel
ügyelet alatt ennek szabályait megszegi vagy ez idő 
alatt újabb veszedelmes cselekményt követ el, csak 
ebben az esetben kerül az internálótáborba. Minden 
józanul Ítélő embernek tisztában kell tehát lennie 
azzal, hogy ilyen újabb megfelelő szabályozás ese
tében igenis sokkal kisebb lesz az internálási esetek 
száma és sokkal kevesebb politikai vétkes juthat 
egyáltalában az internálótáborba.

Peidl Gyula: .Mi nem kevesebbet akarunk, 
hanem tiltakozunk a politikai internálás ellen!

Esztergályos János: Ne üldözzük a politikát! 
(Zaj.)

Rakovszky Iván belügyminister: Valóban,
nem akarok a rendtörvényjavaslatról vitát provo
kálni. Ezeket csak azért hoztam fel, hogy ezzel is 
bebizonyitsam azt, hogy igenis, arra törekszünk, 
hogy az 'internálótábor intézményét fokozatosan 
megszüntessük. Egyik étapja ennek a törekvésünk
nek a rendtörvényjavaslat volt.

Peidl Gyula : Nyugodjék békében !
Rakovszky Iván belügyminister: A másik esz

köz, amellyel ezt elérni igyekszünk, abban áll, hogy 
valóban állandóan csökkentjük az internáltak szá
mát. Csak arra kérem az igen t. Nemzetgyűlést, 
lássa be, hogy mi ebben a becsületes törekvésünk
ben folytatjuk politikánkat. (Élénk helyeslés a 
jobboldalon.)

Ez a becsületes törekvés annál inkább fog 
tudni érvényesülni, minél inkább el fog terjedni a 
közvéleményben az a bizonyos megnyugvás, a han
gulatnak az a kiegyenlítődése, amelynek nyomát 
napról-napra látjuk és amelyből következtethetjük, 
hogy el fog jönni az az idő, amikor efféle rendkívüli 
intézkedések vagy a rendkívüli állapotokból a ren
des állapotra való átmenetnek intézkedései felesle
gesek lesznek.

A magani részéről ezeket voltam bátor el
mondani. Megmondottam, hogy mik azok az in
tézkedések, melyekkel a felmerült jogos panaszokat 
orvosolni szándékozom.

Kérem a t. Nemzetgyűlést, méltóztassék vála
szomat tudomásul venni. (Élénk helyeslés, éljenzés 
és taps a jobboldalon és a középen.)

Elnök : Hébelt Ede képviselő ur személyes 
megtámadtatás címén kért szót. (Zaj és felkiáltások 
jobbfelól: Ki támadta meg ?) Csendet kérek, kép
viselő urak !

Hébelt Ede: T. Nemzetgyűlés ! Ezt az egész 
zalaegerszegi vitát voltaképen az én november 
28-iki interpellációm kezdte meg. Méltóztassanak 
tehát megengedni, hogy először is azt a kérdést in
tézzem a belügyminister úrhoz, vájjon a mostani 
válasza az én interpellációmra is vonatkozik-e, ez 
esetben én részletes viszonválasszal akarok élni. Ha 
a válasz az én interpellációmra nem vonatkozik, 
akkor tisztán a személyes kérdés keretén belül 
akarok maradni.

Elnök: A képviselő urnák tudnia kellene a

házszabályoknak azt a rendelkezését, hogyha vala
melyik minister egy képviselőnek interpellációjára 
válaszolni óhajt, azt egy nappal előbb tartozik az 
elnökség utjáii a nemzetgyűlés tudomására hozni. 
Minthogy ez meg nem történt, a belügyminister 
ur válasza nem vonatkozhat Hébelt Ede képviselő 
urnák november hónapban elhangzott interpel
lációjára.

Hébelt Ede : Egyáltalán nem szégyelem, hogy 
a házszabályoknak ez a rendelkezése nem jutott 
eszembe. Ennek azonban nem én vagyok az oka, 
hanem a kormány, amely a házszabályokat a mai 
napig sem bocsátotta rendelkezésre, tehát nem 
volt alkalmam áttanulmányozni, (ü gy van! a 
szélsőbaloldalon.)

Méltóztassék talán megengedni, hogy tisztán 
a személyes kérdésre szorítkozzam. Amikor ugyanis 
az előbb közbeszólottam, a belügyminister ur — 
mondjuk — olyan lekicsinylő gesztust tett, hogy 
erre — azt lehet mondani — szinte az egész egy
ségespárt diadalmasan nevetett. Annak dacára,, 
hogy erkölcsi tekintetben rémséges ür választ el 
az egész egységespárttól, (Felkiáltások jobbfelől: 
Ebben igaza van !) — minket szocialistákat nagy ür 
választ el, mert a szocializmus egy százszor fejlet
tebb erkölcsnek szószólója, mint amilyen a régi 
erkölcs — ennek dacára mégis sokkal többre be
csülöm az egységes párti képviselőtársaimat, mint 
Erődi-Harrach kollégám és mint a belügyminister 
ur, mert nem akarok demagógiával élni. (Nagy 
zaj és derültség a jobboldalon.)

Erődi-Harrach képviselő ur azt mondta, hogy 
az internálás meg van Belgiumban. Lehetetlen, 
hogy ez Belgiumban meg legyen. Nem olvastam 
ugyan az általa idézett törvényeket, de ez lehetet
len. Amikor a francia forradalom a Bastille-t lerom
bolta, ennek az áldásai eljutottak Belgiumba is, 
tehát lehetetlen, hogy az internálás ott meg legyen. 
(Zaj és felkiáltások jobbfelől: Ez nem személyes kér
dés.) Ez az első, amit válaszolni kívántam,

A másik a belügyminister urnák szól. A bel
ügyminister ur azt mondta, hogy a dologházba- 
utalás közigazgatási hatóság által történik. Ezzel 
szemben rámutattam arra, hogy ez is lehetetlen, 
mert csak a bíróságnak van joga dologházba utalni, 
az 1913 : X X I. t.-c. alapján.

En nem vagyok büntető jogász, csak magán
jogász vagyok, (Felkiáltások jobbfelől: Magán
tudós !) ebből a törvényből soha sem szigorlatoz
tam, a belügyminister ur, aki sokkal fiatalabb ná
lam, ebből is szigorlatozott, mégis nekem van iga
zam. A belügyminister ur teljesen tévedett, ép- 
ugy, mint tévedtek azok a hatóságok, amelyek 
egy szocialista dal alapján kommunistának minő
sítették azt az embert, akinél azt a bizonyos dalt 
megtalálták.

A belügyminister ur alaposan tévedett. Az 
1913: XXIV. te., amely a közveszélyes munka
kerülőkről szól, 1. §-ában kimondja azt, hogy a 
munkakerülés miatt nyolc naptól két hónapig 
terjedhető elzárással büntethetők az egyének.
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A 2. és következő szakaszaiban súlyosabb bünteté
sekről is rendelkezik. 17. §-ában kimondja azt, 
bogy az 1. § esetében, tehát a legenyhébb esetben 
a közigazgatási hatóság mint rendőri büntető- 
biróság Ítélkezik. (Felkiáltások jobbfelól: Nohát!) 
Tessék várni. Kihágás miatt nyolc naptól két hó
napig terjedhető elzárással büntethetők az illetők. 
(Zaj jobbfelöl.)

Erődi-Harrach Tiham ér: A 4. §.
Hébelt Ede : A 4. § kimondja, hogy csak azok

ban az esetekben van helye dologházba utalásnak, 
amikor a bíróság ítélt, tehát semmiféle közigazga
tási hatóság nem utalhat dologházba, csak a bíró
ság, úgyhogy ebben a kérdésben teljesen nekem 
volt igazam s a belügyminister urnák egyáltalán 
nem volt igaza.

Csak ,ezt akartam megmondani személyes 
kérdésben. (Zaj.)

Elnök : Következik a határozathozatal.
Amennyiben a belügyminister ur négy inter

pellációra adott választ, a házszabályok értelmében 
minden interpellációra külön fogom feltenni a 
kérdést.

Elsősorban felteszem a kérdést : méltóztat- 
nak-e a belügyminister urnák Éhn Kálmán kép
viselő ur interpellációjára adott válaszát tudo
másul venni, igen vagy nem? (Ig en ! Nem!) 
Kérem azokat a képviselő urakat,, akik a belügy
minister urnák Éhn Kálmán képviselő ur inter-

1 pellációjára adott válaszát tudomásul veszik, szí
veskedjenek felállani. (Megtörténik.) Többség. A 
választ a nemzetgyűlés tudomásul veszi.

Kérdem: méltóztatnak-e a belügyminister 
urnák válaszát Szabó József képviselő ur inter
pellációjára tudomásul venni, igen vagy nem ? 
(Igen ! Nem!) A Ház a választ tudomásul veszi.

Kérdem : méltóztatnak-e a belügyminister ur 
válaszát Erődi-Harrach Tihamér képviselő ur 
interpellációjára tudomásul venni, igen vagy nem ? 
(Igen! Nem!) A Ház a választ tudomásul veszi.

Kérdem : méltóztatnak-e a belügyminister ur
nák Szeder Ferenc képviselő ur interpellációjára 
adott válaszát tudomásul venni, igen vagy nem ? 
(Igen ! Nem!) A Ház a választ tudomásul veszi.

Több interpelláció nem lévén, hátra van még 
a mai ülés jegyzőkönyvnek hitelesítése. Kérem a 
jegyző urat, hogy a jegyzőkönyvet felolvasni szí
veskedjék.

Petrovits György jegyző (olvassa az ülés jegyző
könyvét).

Elnök : Van valakinek észrevétele a jegyző
könyv hitelesítése ellen ? (Nincs.) Ha észrevétel 
nincs, a jegyzőkönyvet hitelesítettnek jelentem ki.

Az ülést bezárom.

(Az ülés végződik este 7 óra 20 férckor.)

33124. — Budapest, az Athenamun r.-t. könyvnyomdája.
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A nemzetgyűlés 109. ülése
1923. évi március hó 8-án, csütörtökön,

Huszár Károly és Almásy László elnöklete alatt.

T árgya i: Elnöki előterjesztések. — Az alföldi erdők telepítéséről és a fásításokról szóló törvényjavaslat tár
gyalása. — A legközelebbi ülés idejének és napirendjének megállapitása. — Az ülés jegyző
könyvének hitelesítése. ___

A kormány részéről jelen van ; Szabó István 
(nagyatádi).

(A z elnöki széket Almásy László foglalja él.) 

(Az ülés kezdődik délelőtt 10 óra 45 perckor.)

Elnök : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét vezeti Petrovits György jegyző ur, 
a javaslatok mellett felszólalókat jegyzi Forgács 
Miklós jegyző ur, a javaslatok ellen felszólalókat 
pedig Héjj Imre jegyző ur.

Bemutatom a t. Nemzetgyűlésnek Bakovszky 
István képviselő ur levelét, amelyben egészségének 
helyreállitása céljából három havi szabadságidő 
engedélyezését kéri. Javaslom, hogy a kért szabad
ságot megadni méltóztassék. (Helyeslés.) A nemzet
gyűlés a kért szabadságot megadja.

Bemutatom a t. Nemzetgyűlésnek Fejér vár
megye közönségének három rendbeli feliratát a 
jóvátétetli követelések elleni tiltakozás, a köz- 
igazgatás reformja és október 6-ának nemzeti 
gyászünneppé való nyilvánítása tárgyában.

Somogy vármegye közönségének három rend
beli feliratát október 6-ának nemzeti gyászünneppé 
való nyilvánítása, a vármegyei tisztviselők státus
rendezése ügyében, és hogy az ország közrendjének 
fokozottabb biztosítását célzó törvényjavaslat 
mielőbb törvényerőre emeltessék (Mozgás a bal
oldalon.)

és végül Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vármegye 
közönségének feliratát a vármegyei volt pénztárak 
és számvevőségek visszaállítása tárgyában.

Miután a közrend fokozottabb védelméről 
szóló törvényjavaslat a közigazgatási és pénzügyi 
bizottságoknál van előzetes tárgyalás és jelentés- 
tétel végett, Somogy vármegyének e tárgyú fel
irata kiadatik e bizottságoknak, mig a többi fel
irat a házszabályok 242. §-a értelmében előzetes 
tárgyalás és jelentéstétel végett kiadatik a kér- 
vényi bizottságnak.

Bemutatom a t. Nemzetgyűlésnek a M. kir. 
Jegyintézet évi számadásainak megvizsgálására

ÉRTESÍTŐ.

kiküldött számvizsgáló bizottság elnökének átira
tát, amellyel megküldi az 1921. évi XIV. te. 17. §-a 
alapján a M. kir. Jegyintézet évi számadásainak 
megvizsgálására kiküldött számvizsgáló bizottság 
jegyzőkönyvét a mellékletekkel együtt. A bizottság 
elnöke egyúttal kéri, hogy a jegyzőkönyv a hozzá
csatolt mellékletekkel együtt a nemzetgyűlés irat
tárába helyeztessék el. (Helyeslés.)

Tudomásul vétetik és ennek megfelelőleg a 
jegyzőkönyv a mellékletekkel együtt a nemzet
gyűlés irattárába helyeztetik el.

Huszár Dezső, mint a Szeder Ferenc képviselő 
ur mandátuma ellen beadott panasz megvizsgá
lására kiküldött vizsgálóbiztos láván jelentést 
tenni.

Huszár Dezső: T. Nemzetgyűlés! Van sze
rencsém bemutatni a Szeder Ferenc képviselő ur 
mandátuma ellen beadott petició vizsgálata alkal
mából elkészült vizsgálóbiztosi jelentésemet, az 
összes vizsgálati iratok kapcsán. Kérem jelentése
met a harmadik bírálóbizottságnak kiadni.

Elnök: A jelentés kiadatik a harmadik biráló
bizottságnak.

Jelentem, hogy Klárik Ferenc képviselő ur a 
sajószentpéteri népgyülés feloszlatása tárgyában 
rövid napirend előtti felszólalásra kért engedélyt. 
( Felkiáltások a középen : Rövid ?) Én az engedélyt 
megadtam, úgy, hogy Klárik Ferenc képviselő 
urat illeti a szó.

Klárik Ferenc: Igen t. Nemzetgyűlés ! Sajó- 
szentpéteren egy népgyülés alkalmával beszédet 
akartam mondani. Beszédem elmondásában azon
ban megakadályozott engem az ottani, vagy az 
ülésre kiküldött tiszteletbeli szolgabiró ur, vagy 
valami más hatósági személy. (Halljuk! Halljuk!) 
De nemcsak megakadályozott, hanem olyasmit is 
imputált nekem, amit én ott egyetlen egy szóval, 
egyetlen egy hanggal sem mondtam, fhert nem is 
mondhattam. Azt mondotta a tiszteletbeli szolga
biró ur, hogy én a magyar hadsereget és ennek a 
magyar hadseregnek tisztikarát gyaláztajn. Azon 
a népgyülésen, amelyen a bevezető beszédemet 
mondtam, arról beszéltem, hogy szuronyerdőkkel
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vagyunk körülvéve, hogy háborúk voltak és há
borúk vannak, s ezeknek a háborúknak következ
ményeit — nagy egészében értve — mindig azok 
a szegények, nincstelenek érzik meg,

Gaal Gaston : Élete mindegyiknek csak egy 
van.

Klárik Ferenc: Azt tudom, de a testi épsége 
mindegyiknek más és ha az egyik otthagyja a testi 
épségét, még mindig élhet, a másik pedig a kör
utakon koldul. Erről beszéltem és azt mondtam, 
hogyha az emberek közötti súrlódást egy bizonyos 
biróság elintézheti, akkor a nemzetek közötti félre
értést is el lehet intézni egy nemzetközi bírósággal. 
Szóval az a krisztusi gondolat volt a fejemben 
akkor, hogy nincs szüksége az emberiségnek arra, 
hogy egymást törje, marja s hogy mindig háborúk
kal intézzen el bizonyos olyan ügyeket, melyek 
sohasem a nép ügyei, hanem mindig csak egy bizo
nyos kisebb társaságnak ügyei, s azt mondtam, 
hogyha mi le vagyunk szerelve, — mert le vagyunk 
szerelve, hiszen nekünk nincs hadseregünk, mert 
az a 35.000 emberből álló katonaság, amely itt 
van, minden lehet, csak nem hadsereg hadászati 
szempontból — akkor szereljenek le mindenhol.

Gaal Gaston : A franciáknak mondja ezt.
Dénes István : Azokra is értette. (Zaj és ellen

mondás jobbfelől.)
Elnök (csenget) : Csendet kérek.
Klárik Ferenc: Meg fogom mondani, méltóz- 

tassék egy kissé meghallgatni. Igaz, hogy azon a 
gyűlésen azt mondottam, hogy vannak hadseregek 
és ezeknek vannak kardcsörtetó tisztjei, . .  .

Halász Móric : Például a franciának.
Klárik Ferenc: . . .  de ugyanakkor avval a 

gondolattal éltem, — őszintén megmondom, hogy 
a világ előtt nem igen szeretem igy hangoztatni 
saját hazánk érdekében, de mégis meg kell mon
danom — hogy igenis azokra gondoltam, akik ott 
a Ruhr-vidéken azokat a szegény embereket, asz- 
szonyokat és gyermekeket olyan kegyetlen elbá
násban részesítik.

Halász M óric : A művelt Nyugat nagyobb 
dicsőségére.

H éheit Ede : A militárizmus mindenütt egy
forma. (Zaj.)

Klárik Ferenc : Tessék megengedni, hogy egy 
fél lépéssel tovább is menjek. Hiszen ezek tőlünk 
messzemenő dolgok, de van egy közelebb eső dolog 
is. Ez pedig annak a szuronyerdőnek a dolga és 
azoknak a kormányoknak dolga, amelyek ezekre 
a szuronyerdőkre támaszkodnak velünk szemben, 
akiket leszereltek, akiknek azt mondták, hogy 
semmi közötök hadászati szempontból semmihez, 
nektek csak jóvátételt kell fizetnetek. Ezek voltak 
azok, akik azt mondták a legutóbbi időben, hogy 
a magyarságot pedig oda kell szorítani a Duna és 
Tisza közé.

Mélyen t. Nemzetgyűlés ! Aínikor én ezekről 
a dolgokról beszéltem, amikor meg vagyok győ
ződve a lelkemben arról, hogy a magyar hadsereg 
-— természetesen a honvédséget értem alatta — 
( Felkiáltások jobbfelől: Nincs más ! Nemzeti had

sereg !) a háborúban olyan kötelességet teljesítet
tek, még pedig úgy a közlegények, mint a tisztek, 
amilyen kötelességteljesitéssel szemben minden 
becsületes embernek meg kell hajtania a fejét, 
(ü gy van! Taps a középen.) akkor én ezt a had
sereget semmi körülmények között sem akartam 
támadni, még pedig sem a közlegényeket, sem a 
tiszteket. ( Helyeslés.)

Szomjas Gusztáv : Odakint mondta volna ezt 
el. (Zaj. Elnök csenget.)

Klárik Ferenc : Ennek dacára kaptam a vá
lasztókerületemből egy értesítést, melyet a hon
védelmi minister urnák is bemutattam. Sajnálom, 
hogy nincs itt a honvédelmi minister u r ; meg
ígérte, hogy itt lesz ma', úgy látszik, hogy vala
melyes elfoglaltsága van és ezért nem lehet itt. 
Ezt az értesítést nem olvasom fel, csak kijelentem, 
hogy életveszélyes fenyegetés van benne.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi
nister : Ez már nem újság.

Klárik Ferenc: A Salgótarjánban levő kato
naságnak parancsnoka, egy alezredesi vagy ezre
desi rangban levő ur, felment a rendőrséghez és azt 
mondta a rendőrtanácsosnak : Klárik pedig ide 
le ne jöjjön, mert ő nem tud jótállni Klárik éle
téért.

B. Podmaniczky Endre: Akkor nem nagyon 
szeretnek.

Klárik Ferenc: Szeretnek is, meg nem is. 
Az egyik része szeret, a másik része nem.

Dénes István : Katonatiszt hogy tehet ilyen 
nyilatkozatot ? (Zaj. Elnök csenget.) Hogy lehet 
még állásban ! (Zaj.)

Ugrón Gábor: Mi köze van neki hozzá, nem 
azért van az ott !

Klárik Ferenc: Már most t. Nemzetgyűlés, 
amikor én ezzel itt napirend előtt idejöttem a 
t. Nemzetgyűlés elé, nem azért jöttem, hogy én 
prejudikáÍjak majdan a magyar biióságnak, hanem 
azért jöttem, hogy a t. Nemzetgyűlés, mint ilyen, 
a honvédelmi minister úrral és az egész kormány- 
nyal egyetemben mondja meg annak a katonaság
nak, — amelyet hadseregnek nem tekinthetek és 
nem is tekintek —  és annak a tisztikarának, hogy 
azért, amit én beszélek, mindig a független magyar 
bíróságnak vagyok csak felelős és semmi esetre sem 
X. Y. katonatisztnek. (Helyeslés a szélsőbaloldalon.)

Dénes István : Helyes, igaza van !
Klárik Ferenc: Ezeknek elmondása után 

nekem nem igen van más dolgom, mint az, hogy 
arra kérjem a t. Nemzetgyűlést, hogy méltóztassék 
ezt tudomásul venni azzal, hogy abban, amit én 
ott mondottam, beszéltem ugyan kardcsörtető 
katonatisztekről, de eszemágában se volt az, hogy 
én a magyar hadseregről, a magyar hadsereg ka
tonatisztjeiről beszéljek, mert magyar hadsereg 
nincs. (Ellenmondások a jobboldalon.) mert a meg
levő katonai alakulatok csak romjai a magyar 
hadseregnek.

B. Podmaniczky Endre : Hogyne volna magyar 
hadsereg !

Klárik Ferenc: Nincs magyar hadsereg, mert
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az ententehatalmak megfosztottak attól ben
nünket .

Reischl Richárd : Csürés-csavarás !
Klárik Ferenc 1 Még a győri ágyugyárunkból 

is elvittek mindent, csak a falat hagyták ott. Hát 
milyen hadsereg ez ? Hadászati szempontból ez 
nem jelent semmit, ez csak a belső rend fentartá- 
sára és esetleg a határok valamikép való megvédé
sére alkalmas.

Ugrón Gábor : Igaza van ! Ágyú, tank, repülő
gép, puska nélkül nincs igazi hadsereg.

Klárik Ferenc: Ez az, amit én helytelennek, 
rossznak tartok s ezért mondtam azt, abban a 
beszédemben, hogyha Magyarországon leszerelés 
van, akkor legyen leszerelés az egész vonalon és 
tessék a nemzetek közötti súrlódásokat választott 
bíróság utján elintézni. (Helyeslés a szélsőbal- 
oldalon.)

Szomjas Gusztáv: Tessék a franciával elin
tézni !

Elnök : Napirend szerint következik az alföldi 
erdők telepítéséről és a fásításokról szóló törvény- 
javaslat tárgyalása. Szólásra következik ?

Forgács Miklós jegyző : Szabó Imre ! (Nincs
itt !)

Elnök : Nincs jelen !
Forgács Miklós Jegyző: Farkas T ibor!
Farkas T ibor: T. Nemzetgyűlés! Nagyon 

röviden fogok foglalkozni a tárgyalás alatt lévő 
javaslattal és csak néhány szóval fogom elmondani 
azt, miért nem vagyok abban a helyzetben, hogy a 
javaslatot elfogadjam, annak dacára, hogy helyes
lem a törvényhozásnak azt az intencióját, hogy az 
Alföldön telepítendő erdőkkel és fásításokkal fog
lalkozzék. Azonban én ebben a javaslatban és 
ennek a javaslatnak indokolásában nagyon sok 
poézist látok és kevés realitást. Van ebben a javas
latban és annak indokolásában sok olyan, ami 
semmi körülmények között sem való törvény- 
javaslatba, mert az lehet egyéni nézet, lehet félig 
tudományos nézet, de nem való törvényjavas
latba.

Strausz István : És az entente szempontjából 
sem j ó !

Farkas Tibor : Pl. szó van a törvényjavaslat
ban klimatikus és közegészségügyi viszonyokról. 
Ezek mind igen bizonytalan fogalmak, amelyek 
tágíthatok igy is, úgy is. Ez nem való törvény- 
javaslatba.

Azután egy másik szempontot óhajtok -fel
hozni. Ezt a szempontot már érintette Czettler 
Jenő t. képviselőtársam, ö  üdvözölte azt, hogy a 
javaslat 2. §-a bizonyos körülmények között már 
az önkormányzati testületeknek, a vármegyék
nek, illetve a városoknak is biztosit befolyást a tör
vény keresztülvitelében. Én disztingválni szeret
nék és azt hiszem, lehetséges volna az, hogy az 
erdősítést elkülönítsük a fásításoktól és úgy az 
erdősítésnél, a kijelölési tervezet elbírálásánál, 
mint pedig a fásítások létesítésénél befolyást biz
tosítsunk az önkormányzati szerveknek.

Az első, amit az erdősítésnél kívánnék az, hogy
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ne az erdőhivatal, illetve az erdőigazgatóság és a 
földmivelésügyi ministerium határozzon ebben a 
kérdésben, hanem próbáljuk meg talán, hogy a 
bürokratizmus ellen védekezzünk azáltal, hogy a 
kijelölési tervezet bemutatandó a törvényhatósági 
bizottságnak; amennyiben a törvényhatósági bizott
ság azt elfogadná, akkor a kijelölési tervezetet 
jóváhagyhatja a földmivelésügyi minister, de ha 
differenciák volnának, akkor ne döntsön egyedül 
a földmivelésügyi minister. Hiszen az eredeti ter
vezetben is igen helyesen megnyilatkozott az az 
intenció, hogy vigyék azt az Országos Földbirtok
rendező Bírósághoz. Ha ennek nehézsége is volna, 
mindenesetre indokoltnak tartanám, hogy ilyen 
esetekben ne egyedül a földmivelésügyi minister 
döntsön ebben a kérdésben, hanem az ilyen ügyek 
kerüljenek a ministertanács elé.

Ami a másikat, a fásítások kérdését illeti, én 
indokoltnak tartanám, hogy ez a kérdés a vár
megyékre, illetve a városi törvényhatósági bizott
ságokra bizassék, hogy ezt szabályrendeletileg 
szabályozzák; az alapelveket azonban megálla
píthatnék a törvényben. Ennek indokát én abban 
keresem, hogy a nagy Alföldön nagyon változó 
viszonyok vannak. Változó a talaj és ennek kö
vetkeztében egész más fásítások szükségesek az 
egyik helyen, mint a másik helyen, vagyis szá
molni kell az egyes vidékek sajátságaival.

A fásítás talán még jobban érinti a mezőgaz
daság kérdését, mint az erdősítés. Itt figyelembe 
kell venni nagyon sok dolgot. Az erdők, a fák, mint 
ilyenek, nem minden körülmények között bírnak 
kedvező hatással a mezőgazdaságra. A fák és a fák 
alatt fenmaradó füves, gyepes területek nagyon 
sok növényparazitának szolgálnak menhelyül és 
nagyon sok esetben az okszerű mezőgazdaság igenis 
azt kívánja, hogy ne legyen ott sem sok határ, 
sok gyepes terület, de sok fa sem.

Szomjas Gusztáv : Sok madárnak is ad helyet!
Farkas Tibor : Ezekben a kérdésekben, azt 

hiszem, mindenesetre beleszólás illeti a mezőgaz
dasággal foglalkozókat, ezeknek a képviseletét is. 
Ezek képviseletének én az újonnan megszervezett 
mezőgazdasági kamarákat nem tartom. Én azt 
hiszem, hogy ez megint egy olyan intézmény, amely 
elméleti alapon épült fel és amely a gyakorlatban 
nagyon siralmas eredményekkel fog szolgálni. Ez 
volna tulajdonképen a főszempont, amit itt érin
tettem. Azonkívül még kívánatosnak tartanám 
azt, hogy amennyiben hozzányúlunk a magán- 
tulajdonhoz, ez esetben itt inkább forduljunk a 
kisajátítási eljáráshoz, mint az ilyen kombinált, 
részben kisajátítást, részben pedig kényszergaz
dálkodásra való kényszerítést magában foglaló 
eljáráshoz. Ugyanis az ok, amiért ezt hangoztatom 
az, hogy bármennyire szükségesnek lássék is az 
Alföld befásitása és erdősítése és ez a mai viszonyok 
között közérdekből indokolható is, ez semmiesetre 
sem kecsegtet olya-n abszolúte biztos sikerekkel, 
mint azt sokan optimista szempontból látják.

Bátor leszek itt egy kisebb munkából, Roth 
Gyulának az Erdészeti Egyesületben tartott eló-

évi március hó 8-á/n, csütörtökön.
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adásából a következő részletet felolvasni (olvassa) : 
»Az Alföld fátalansága és a kiima szélsőségei arra 
a hitre vezettek, hogy a magyar homokpuszta egy
általán nem alkalmas az erdősítésre. Ha rá is 
cáfoltak a tények erre a hírre, bizonyos, hogy az 
Alföldnek klimatikus viszonyai nem kedveznek 
az erdőgazdaságnak és tisztában kell lennünk azzal, 
hogy az alföldi erdők bizonyos mértékig természet- 
ellenes helyzetbe kerülnek, jövőj ükben eddig 
ismeretlen tényezőkkel is számolnunk kell és az 
erdőgazdasági tudományra az a feladat vár, 
hogy teljes vértezetben állandóan őrt álljon, mert 
a természetellenes helyzet veszedelmeket rejt 
magában.

Amikor óvatos szakemberek is, akiket nem 
vezet poézis, igy nyilatkoznak, akkor — amennyi
ben közérdeket is látunk az erdőtelepítésekben — 
azokban az esetekben, amikor a javaslat intenciói 
szerint is hozzá kellene már nyúlni a magán- 
tulajdonhoz, ami csak a végső esetben volna 
megteendő — elismerem, hogy a bizottság ebben 
a tekintetben már módosításokat tett, és pedig, 
helyes irányban — ezekben az esetekben, mondom, 
nézetem szerint mindenesetre módot kell adni a 
tulajdonosnak arra, hogy amennyiben kívánja, 
ezeket a közérdekből erdősítendő területeket az 
állam sajátítsa ki. Hiszen ha a cél annyira fontos 
és komoly —  és azt hiszem, tényleg fontos és 
komoly — akkor azok anyagi áldozatok, amelyek 
itt szükségesekké válnak, nem lesznek olyan 
nagyok, hogy azokat az ország el ne bírná.

Egy másik dologra óhajtom még felhívni a 
t. Nemzetgyűlés figyelmét, és pedig arra, hogy a 
javaslat két szakasza közt igen nagy diszharmónia 
van. A 3. §-ban ugyanis nem adunk módot arra, 
hogy kisbirtokok is kisajátittassanak; a 8. § 
pedig arról intézkedik, hogy azoknak a kisbirtoko
soknak, akiknek mezőgazdasági földje közérdek
ből egészen vagy olyan mértékben jelöltetett ki 
erdőnek, hogy a visszamaradó birtokrészen ok
szerűen nem lehet gazdálkodni, az 1920. évi 
XXXVI. te. rendelkezései szerint az Országos 
Földbirtokrendező Bíróság a méltányossághoz ké
pest megfelelő ingatlant juttathat, illetve —  az 
indokolás szerint — juttat. Azt hiszem, hogy össze 
kellene egyeztetni ezt a két szakaszt. Nézetem 
szerint ugyanis a kisbirtok és a középbirtok ebben 
a javaslatban épen olyan kíméletben volna része
sítendő, mint azt más téren is tapasztaltuk és az 
igényt feltétlenül megállapitandónak tartanám 
az esetre, ha akár kisbirtokot, akár középbirtokot 
vagy annak egy részét vennénk igénybe ezen javas
lat intenciója szerint.

Minthogy a bejelentett módosítás szerint az a 
lehetőség, hogy ennek a javaslatnak a hatálya 
az ország többi részére is kiterjesztessék, a ja
vaslatnak egyik méregfogát már kihúzta, ezt 
ismételni nem óhajtom, hiszen a részletes tár
gyalás alkalmával Gaal Gaston t. képviselőtár
sam módosításai révén majd reájövünk. Ez a 
javaslat szerintem egyáltalán nem számol azzal, 
hogy az önkormányzati testületekre, a törvény
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hatóságokra és városokra a jövőben nagyon fon
tos gazdasági szerep vár. Amikor egyfelől azt 
hangoztatjuk, hogy autonómiát adjunk nekik, de 
ne politizáló autonómiát, hanem olyant, amely 
gazdasági kérdésekkel foglalkozzék, akkor igenis 
mulasztás az, hogy a javaslatban ezeknek a tes
tületeknek semmi befolyást nem biztosítunk. A  
javaslatot ezért elhibázottnak tartom és nem 
vagyok abban a helyzetben, hogy ezt elfogadjam.. 
(Helyeslés a baloldalon.)

Elnök: Szólásra következik?
Forgács Miklós jegyző: Csik József!
Csik József: Mélyen t. Nemzetgyűlés! Amint 

az elhangzott felszólalásokból megítélhetjük, a 
szóbanforgó javaslatra nézve ellentétesek a véle
mények. Czettler Jenő t. képviselőtársam a tör
vényjavaslatban kulturális eszközt látott arra 
nézve, hogy az Alföld elhanyagolt kultúráját 
felemeljük. Egyben kifejezést adott azon óhajá
nak is, amelyhez a magam részéről készséggel 
csatlakozom, hogy bár folytatódnék ez a javas
lat egyéb javaslatokkal, amelyek szintén alkal
masak arra, hogy az Alföld kultúráját emeljék.

Gaal Gaston t. képviselőtársam szintén el
fogadta a javaslatot, bár aggályai merültek fel 
annak eredményeit illetőleg. Györki Imre t. kép
viselőtársam nem fogadta el a javaslatot, főleg 
azért, mert sokkal jelentősebbeknek tartana más 
javaslatokat, amelyeket a nemzetgyűlés elé kel
lene hozni és abból a szempontból is, hogy a 
javaslat nem tartalmaz intézkedéseket az erdő
munkásokra nézve. Az előttem felszólalt Farkas 
Tibor képviselőtársam szintén nem fogadta el a 
javaslatot. Látható mindebből, hogy a javaslatra 
nézve ellentétesek a vélemények. A  magam 
részéről a javaslatot elfogadom,' bár kellő mér
tékben értékelem azokat az ellenmondásokat is, 
amelyek a javaslat ellen szólnak és azokat az 
aggályokat, amelyek a javaslat sikerét illetőleg 
felmerültek. Ezt abban a körülményben látom, 
hogy a javaslat eredményét illetőleg olyan fel
tevésekkel, olyan hipotézisekkel kell számolnunk, 
amelyek csak a jövőben fognak igazolódni. Váj
jon ki tudná megmondani, hogy azok a nemes 
intenciók és célok, amelyek a javaslatban le 
vannak fektetve, 30— 40 év múlva tényleg olyan 
mértékben fognak-e realizálódni, mint azt a 
törvényjavaslat megalkotója, vagy megalkotói 
elgondolták.

Szomjas Gusztáv: Vannak már példák rá!
Csik József: Ennek ellenére a törvényjavas

latot a magam részéről elfogadom. Mérlegeltem 
azokat az okokat, amelyek az elfogadás mel
lett szólnak és azokat, amelyek ellene szól
nak és ezen mérlegelés, az okoknak ezen össze
vetése után arra a megállapodásra jutottam, 
hogy az ország szempontjából nem volna cél
irányos, ha a javaslat elé olyan akadályokat 
görditenénk, amelyek annak életbeléptetését 
megakadályozzák, hogy a kormányt nem sza
bad működésében' és munkájában megakadá
lyozni, mert bár az eredmény biztosan nem is

em  m árcius hú 8-án, csüt&rtökon.
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remélhető abban a formában, amint az kon- 
templálva van, annak megvalósítása érdekében 
mégis kísérletet kell tenni.

Valamennyien tudjuk, hogy előző kor
mányainknak egyik eredendő hibája az volt, 
hogy az erdőgazdaságra nem fektettek semmi 
súlyt, hogy sem klimatológiai sem közgazdasági 
szempontból az erdőgazdaságot nem tudták 
értékelni. Pedig elég példa állott előttük. Hi
szen tudjuk, hogy az ókor és középkor erdő
irtásai teremtették meg a karsztokat és termé
ketlen területeket és azt is tudjuk, hogy épen 
a hazánkban folytatott oknélküli erdőirtások- 
nak fok káros következménye lett, hogy talán 
egészen más viszonyok alakultak volna ki, úgy 
közgazdasági mint klimatológiai téren, ha nem 
folytatják ezt az okszerűtlen erdőgazdaságot. 
Tudjuk, hogy az 1879. X X X I . te. szerint a 
magánkézben lévő erdőkre nézve az állam fel
ügyeletet nem gyakorolt, aminek az lett a ká
ros következménye, hogy ezek az erdőmagán
tulajdonosok a legnagyobb mértékben irtották 
az erdőket és azokat mezőgazdasági célokra 
használták fel.

Épen azért azt az önkormányzatot, amelyet 
az előttem felszólalt t. képviselő ur hangozta
tott, a maga teljességében nem írhatom alá, 
hogy erdőviszonyaink ilyen sajnálatos viszonyok 
közé kerültek, azt épen annak az önkormány
zatnak tulajdonitorn, amely a múltban meg volt 
nálunk, épen annak a körülménynek tudom be, 
hogy az államnak, a kormányzatnak nem volt 
különösebb hatásköre a magántulajdonban lévő 
erdőkre nézve. Ha a statisztikát nézzük, azt 
látjuk, hogy erdőállományunk fogyófélben van. 
Mig 1904-ben erdőterületünk 7,492.000 hektár
nyi területet tett ki, 1908-ban már csak 7,483 000, 
1912-ben 7,418.000, 1914-ben pedig 7,382.000 
hektárnyi területet tett ki. Ami a futóhomokon 
létesített erdőket illeti, itt is majdnem azonos 
eredményre jutunk: 1904-ben 118 000 hektár 
volt a területük, 1908-ban 120.000 hektár,
1912-ben 111.000 hektár, 1914-ben pedig csak
110.000 hektár. Ehhez járult még, hogy a háború 
alatt a kormányzat nem eléggé respektálta az 
erdőgazdaságot. Két esetben is jelent meg ren
delet 1915-ben. Az egyik rendelet arra hivta 
fel az erdőtulajdonosokat, hogy az erdőtisztáso
kon és vágásterületeken, amennyiben csak lehet
séges, kapásnövényeket, szemes terményeket ter
meljenek és utasította az erdőhivatalokat, hogy 
ahol ilyen területekről tudnak, azt a földmive- 
lésügyi ministerium erdészeti osztályánál jelent
sék be. A  másik rendeletben pedig az erdészeti 
szakiskolákat utasították, hogy a csemetekertek
nél és gyümölcsfa-iskoláknál nagy súlyt helyez
zenek az élelmiszerek, gyümölcsáruk termelésére, 
továbbá a szemestermények termelésére.

Ennek az lett a következménye, hogy az 
erdőgazdaságból sokan rátértek a szemes termé
keknek termelésére, ami ismét előidézte azt a 
körülményt, hogy erdőgazdaságunk rosszabbodott.

Gaal Gaston: Hát, amit a bányák irtot
tak k i!

Csik József: Múltbeli erdőgazdaságunkat 
tehát nem lehet helyeselni. És ha ennek okát 
keressük, egyik okát abban kell látnunk, hogy 
a kormányzatnak, az államnak nem volt nagyobb 
ingerenciája a magántulajdonban lévő erdőkre. 
Hiszen valamennyien tudjuk, hogy a 13 millió 
holdat kitevő erdőből mindössze 6 millió, volt 
állami kezelésben, több mint a fele, 7 millió 
hold magántulajdonban, kezelésben volt. Ismét
lem, ennek a körülménynek tulajdonítom azt az 
eredményt, ami erdőgazdálkodásunkat ebbe a 
sajnálatos helyzetbe juttatta. Már csak ebből a 
szempontból is, hogy erdőgazdaságunkat javít
suk, kell, hogy olyan törvényjavaslatot meg
szavazzunk, amely bizonyos fokú erdőjavitást 
eredményezhet. Ezért ismétlem, hogy ezt a 
törvényjavaslatot, amely hivatva van némileg a 
múltban elkövetett hiányok pótlására, megsza
vazom. (Helyeslés.)

Mi ennek a törvényjavaslatnak célja ? 
Ennek a törvényjavaslatnak célja az, ahogy az 
indokolásból ki lehet venni, hogy a terméketlen 
területeket, vagy a termékeny területeket is a 
talaj minőségéhez mérten termő erejének leg
teljesebb fokára fokozza. Ez nagy közgazdasági 
szempont, mert ha a földnek, talajnak termő 
erejét fokozzuk, ezzel együtt a nemzeti vagyont 
gyarapítjuk és a nemzet jólétét mozdítjuk elő. 
Valamennyien tudjuk, hogyha az erdőtelepítést 
nem most, hanem már régebben megkezdtük 
volna az Alföldön, akkor például tüzelőanyag
ban nem volna ott oly szomorú a helyzet, mint 
amilyen most van. Hiszen ennek megvan a 
maga közgazdasági hátránya. Tudjuk azt, hogy 
sokszor trágyát, szalmát használnak fel fűtésre 
az Alföldön ahelyett, hogy a mezőgazdaságban 
használnák fel a trágyamennyiséget a föld javí
tására. Ami pedig a szerszámfát illeti, ezt is 
nélkülözi az Alföld. A  javaslat indokolása 
annak a nézetének ad kifejezést, hogy nem 
remélhető, hogy a szerszámfa külföldi szállítás 
tekintetében a jövőben, legalább a közeljövőben 
bizonyos eredményt lehetne elérni. Ha e tekin
tetben talán bizonyos változás állna is elő, még 
mindig nem lehet indok arra nézve, hogy azt 
a szempontot ne hangsúlyozzuk, hogy az A l
földnek az ott termett szerszámfára is nagy 
szüksége van, mert minden államnak, nemzet
nek és minden országrésznek elsősorban érdeke, 
hogy azt az ipari anyagot, amelyre neki szük
sége van, ő maga termelje ki és ne behozatal 
utján szerezze meg.

Klimatikus szempontból is fontos az erdő
ültetés megkezdése az Alföldön. Amint tudjuk, 
az Alföld esőszegény, párateltsége nagyon kevés 
és bár bizonyos hipotézisekkel kell számolnunk 
ennek az állításnak igazolásánál, mégis a szak
közegek egybehangzó véleménye szerint a pára- 
teltséget, a harmatositást fokozza az erdők 
mennyisége, az erdők szaporodása. Továbbá az
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sem megvetendő körülmény, hogy a rossz leve
gőt az Alföldön töbhé-kevésbbé az erdők hiánya 
okozza. Rendkívül fontos, hogy erdők legyenek, 
mert ezzel a levegőt tisztítjuk, a közegészség- 
ügyet előmozdítjuk és ha több erdő lenne az 
Alföldön, bizonyára a tuberkulotikus betegsé
gek száma is csökkene.

Köztudomású az is, hogy a szelet is mér
séklik az erdőségek. Az Alföldön nem meg
vetendő ez a körülmény, hiszen valamennyien 
tudjuk és magam is láttam a Nyírségben, hogy 
sok gazda elveti a rozsot a földjében és a 
szomszédjának földjén volna kénytelen learatni, 
amennyiben learathatná és akadályt nem gör
dítenének ez elé. A  fásítás rendszere tehát 
ebből a szempontból is helyeselhető.

Felmerülhet az a kérdés, hogy vájjon ennek 
a javaslatnak megvalósításától remélhető-e az az 
eredmény, amely kívánatos volna és amit a tör
vény előkészítői kontempláltak. E tekintetben 
igazat kell adnom némileg azoknak az aggá
lyoknak, amelyek a nemzetgyűlés egyes tagjai 
részéről, főleg az előttem felszólalt Farkas Tibor 
képviselőtársam részéről felmerültek.

Tudjuk, hogy ami a kiimát illeti, határo
zott megállapításokkal nem dolgozhatunk. Yan 
ugyan tiz év óta 9 meteorológiai intézetünk, 
ezek tiz év óta megfigyeléseket is eszközöltek, 
azonban tiz évnek eredményei még nem lehet
nek irányadók arra, hogy határozott ítéletet alkos
sunk a kérdésben. Nagy hiba volt az is, hogy 
a gödöllői erdőtelepítésnél, amely már 40 éves 
múltra tekinthet vissza, nem végeztek meteoro
lógiai megfigyeléseket, mert ezeket most az 
alföldi fásításnál nagymértékben fel lehetne 
használni.

Azt is tudjuk, hogy az a homokos talaj, 
amely az Alföldön van, sok tekintetben nem 
kedves az erdőtermesztésre. A  paizstetü, a liszt
harmat, mely ott az utóbbi években fellépett, sok 
tekintetben ártalmára van az erdőtelepítésnek.

Azután az is bizonyos, hogy nem minden 
fa alkalmas arra, hogy erdőtelepítést kezdjünk 
vele az Alföldön. Szóval itt bizonyos hipotézi
sekkel, feltételekkel kell dolgoznunk, az ered
ményt nem látjuk tisztán, a jóakaratot azonban 
látjuk. De ez a jóakarat nem megvetendő és én 
meg vagyok győződve róla, hogy ha eredményt 
a ma teljes egészében nem is fogunk elérni, 
annak a kikezdésnek, amit a földmivelésügyi 
kormányzat most javasol, ha teljes egészében 
nem is, de eredménye mégis kell, hogy legyen.

Még csak arra szeretnék rátérni, hogy 
vájjon ez a javaslat mai formájában alkalmas-e 
annak a célnak megvalósítására, amely cél azt 
a javaslatot létrehozta. Erre az előbbiekben 
többé-kevésbé már megfeleltem, most legfeljebb 
a javaslat formai részét teszem kritika tárgyává. 
Ami a formai részét illeti, a 3. §-ban stiláris 
módosítást tartanék szükségesnek, amennyiben 
az utolsó mondat igy hangzik (olvassa): »A 
legutóbbi kategóriánál azonban csak annak leg

feljebb 10°/o-a erejéig pótolható.« Azt hiszem, 
hogy nem azt akarta szövegezni a bizottság, 
hogy »pótolható«, hanem: »mondható ki.«

Azután a 8. § azt mondja (olvassa):
»Azoknak a kisbirtokosoknak, akiknek mező- 
gazdasági földje közérdekből egészben vagy 
olyan mértékben jelöltetett ki erdőnek, hogy a 
visszamaradó birtokrészen okszerűen nem lehet 
gazdálkodni, az 1920: X X X V I . te. rendelkezé
sei szerint az Országos Földbirtokrendező Bíró
ság a méltányossághoz képest megfelelő ingat
lant juttathat a vagyonváltság fejében termé
szetben leadott földekből, vagy a község (város) 
tulajdonában lévő ingatlanokból.«

En szeretném, ha itt a kisbirtokosság elő
nyére olyan intézkedés vétetnék fel a törvény- 
javaslat szövegébe, hogy nemcsak juttathat in
gatlant, hanem, amennyiben a körülmények meg
engedik, tartozik is juttatni.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: Meglesz!

Csik József: A  törvényjavaslat 2. §-ában a 
bizottság felemelte a 2 hold legelőt 20 holdra.. .

Halász M óric : Rétet, nem legelőt!
Csik József: . . .  rétet és a birtokosnak egy 

tagban lévő 50 holdját kell fával beültetni. En 
jobb szeretném, ha ezt az 50 holdat 100 holdra 
emelnék fel, mert előfordul az az eset, hogy 
egy birtokosnak több helyen van 50 hold földje 
és ránézve mégis csak terhet jelent, hogy ezt a 
fásítást állandóan fentartsa.

Halász Móric: Csak az egy tagban lévőről 
van szó!

Csik József Igen, de lehet egy birtokosnak 
4— 5 tagban ilyen 50 hold földje.

Halász M óric : Mindegyiket be kell ültetni.
Dénes István : Az a birtokosnak jó !
Csik József: A  bizottság javaslatában a 

16. §-ban ez áll (olvassa): »A  jelen törvény 
alapján beerdősitett terület az azon telepitett 
erdő főhasználatáig, a földadó alól mentesítendő.«

A  javaslat első szövegezésében ez áll (olvas
sa) : »A  jelen törvény alapján erdősített terület 
az erdősítés kezdetétől számított 6— 15 évig, a 
földadó alól mentesíthető.®

En a magam szempontjából jobb szeretném, 
ha itt, a 16. §-ban determinálnánk az időt, 
mondjuk a 15 évet meghagynék, ami alatt a 
földadó alól mentesittetnék.

Halász M óric : Nagy hiba Volna!
Csik József: Tudniillik ez sok kijátszásra 

adhat alkalmat, mert ugyebár, a vélemények 
különbözők lehetnek arra nézve, hogy a beerdő
sitett terület főhasználata mikor érkezik el. A  
törvény jogi természete is azt diktálja, hogy ne 
ilyen általános fogalmakkal operáljunk, hanem 
bizonyos determinált évet és időszakot vegyünk fel 
ennek a főhasználatnak elérkezése időpontjául.

Halász M óric : A  pénzügyminister még ma 
is tiltakozik ez ellen! Hiszen ez nagy vívmány!

Csik József: Az üzemterv megmondhatja 
azt, de az üzemtervet is emberek csinálják,
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Gaal Gaston: Hatósági emberek csinálják!
Csik József: Hatósági emberek csinálják és 

én bocsánatot kérek, ha kifejezést adok azon 
véleményemnek, hogy ha azzal a hatósági közeg
gel talán az erdőtulajdonos jó viszonyban van, 
akkor megállapíthatja, hogy nem érkezett el az 
erdő főhasználata, ha nincs jó viszonyban, talán 
mielőtt elérkezett volna a főhasználat, megálla
pítja, hogy elérkezett.

Halász M óric : Még akácerdőt sem lehet 
15 éves korában vágni!

Csik József: Ep ezért tehát én a magam 
részéről azt proponálom, hogy determináljuk az 
időszakot és ezt egy határozott évben állapítsuk 
meg.

Nagy általánosságban voltam bátor e javas
latra vonatkozólag magam és pártom felfogását 
ismertetni. Ismétlem, hogy a javaslatot elfogad
juk, mert egy egészségesnek látszó kikezdést 
látunk benne arra nézve, hogy ezáltal az Alföld 
kultúráját és az elhanyagolt erdőgazdaságunkat 
is emeljük. Ezeket a kikezdéseket nekünk res
pektálnunk kell és ismétlem, a földmivelésügyi 
kormányzatnak meg kell adni azt a lehetőséget, 
hogy amennyiben ereje megengedi, ezeket a ter
veket keresztül is vihesse. (Helyeslés.) —

Ezért a javaslatot elfogadom. (Általános 
helyeslés.)

Elnök : Szólásra következik ?
Forgács Miklós jegyző : Dénes István!
Dénes István: T. Nemzetgyűlés! Az alföldi 

erdők telepítéséről és fásításáról szóló törvény- 
javaslatot elfogadom.

Ez a törvényjavaslat korszakalkotó törvény- 
javaslat és a földmivelésügyi minister urnák, 
valamint az előadó urnák indokolásából, általá
ban az egész törvényjavaslat iránt tanúsított 
magatartásából akkora érzék, akkora szeretet 
sugárzik ki, hogy nekem felesleges foglalkoznom 
azzal, miért van erre a törvényjavaslatra szükség.

Az igen t. földmivelésügyi minister ur a 
magyar nemzetnek akkor tenne igazán nagy 
szolgálatot, hogyha ezt a nagy szeretetet nemcsak 
az erdők iránt, hanem a magyar nép iránt is 
tanúsítaná, (Mozgás jobbfelöl.) elsősorban a 
magyar földmunkásság iránt is, amely a leg
mélyebben van benne a nyomorban és szenvedés
ben. (Mozgás jobbfelöl.)

T. Nemzetgyűlés! Farkas Tibor t. képviselő- 
társam kritikájával kezdem beszédemet. Azt 
mondja, hogy sok a poézis ebben a törvény- 
javaslatban, több a poézis, mint a realitás.

Erre a poézisra szükség is van és épen 
azért szavazom meg ezt a törvényjavaslatot, 
mert van benne poézis, mert az erdő nélküli 
realitás a magyar Alföldet télen és nyáron 
egyaránt kéreggé teszi, a magyar földmunkás
ságnak és a dolgozóknak millióit pedig kiteszi 
a tüdő vész veszedelmének, kiteszi annak, hogy 
bizony, a magyar Alföldön télen és nyáron 
egyaránt irtózatos sivatag van és semmi egyéb 
nincs. Ennek pedig az az oka, hogy ott nincs erdő.

Strausz István: Nem mondta, hogy nem 
kell erdősíteni!

Dénes István: Poézisről beszélt!
Strausz István: Csak a törvényjavaslat az !
Dénes István : Annak következtében, hogy 

nincs erdő az Alföldön, a magyar földmunkás
ság rettenetes mértékben szenved. Már pedig a 
magyar Alföldön a földmunkásság alkotja a 
magyar nép zömét. A  magyar Alföldön a föld
munkásság békeidőben kapott szalmát az ara
tás után, azonban fájdalom, 1918 óta, miután 
a nemzeti kormány lépett uralomra, a nagybir
tokosok, az uradalmak a szalmát nem adják a 
földmunkásoknak. (Mozgás a balközépen.) Tisz
telet a kivételeknek! A  Tiszántúl nem adják, 
ott elvonják a szalmát a földmunkásoktól, az 
aratóktól és ők használják fel.

A  földmunkásság képtelen fát vásárolni, 
hiszen a jómódú gazda maga is képtelen erre, 
olyan drága a fa. Előhb tehát juthatott a föld
munkásság szalmához, most azonban immár 
negyedik esztendeje szalmát sem kap, ennek 
következtében a földmunkásság gyermekei hideg, 
fütetlen szobákban laknak éa ki vannak téve, 
ugyebár, mindazon veszedelmeknek, amelyek a 
fütetlen, hideg szobával járnak.

En nem beszélek arról, — hiszen azt már 
kidomborították, —  hogy a szalma felhaszná
lása milyen pusztító hatással jár a mezőgazda- 
sági termelésre. De rámutatok arra, ami a leg
fontosabb, hogy a tüzifahiány következtében a 
földmunkásság gyermekeinek ezrei meg ezrei 
pusztulnak el évenkint és épen a legutóbbi 
statisztikánk rémesen igazolja, hogy a fahiány- 
okozta hideg, illetőleg a hidegokozta különböző 
betegségek következtében egyfelől az influenzás 
betegségek, másfelől a tuberkulózis hihetetlen 
mértékben pusztít a magyar Alföldön és első
sorban a dolgozó milliók körében.

T. Nemzetgyűlés! A  törvényjavaslat hang
súlyozza azt, hogy klimatikus szempontból is 
rendkívül nagyjelentőségű ez a törvényjavaslat. 
Igaza van! Ez nem mellékes körülmény, amint 
Farkas Tibor t. képviselőtársam kiemelte.

Nagyon fontos, a legfontosabb körülmény, 
mert aki ismeri Magyarország egészségügyi 
viszonyait, az mindjárt láthatja, mihelyt a sta
tisztikát áttekinti és nem kérdezi meg a tudó
sainkat, hogy ahol erdő van, az erdősített vidé
keken a gümőkór nem pusztít olyan mérhetetlen 
mértékben. Egyszerű statisztika: lenn Erdélyben, 
a Királyhágón túli vidékeken, a Felvidéken a 
lakosság 30 ezreléke pusztult el gümőkórban, 
ellenben az Alföldön, ott, ahol a drága búza 
terem, ahol jó módban kellene, hogy éljen az 
egész népesség, 39°/o pusztult el a magyar nép
nek gümőkórban. Ez a klimatikus szempont 
tehát nem valami mellékes körülmény, hanem 
nagyon fontos és szükségszerű indokolása ennek 
a javaslatnak s a magam részéről csak örven
deni tudok annak, hogy a törvényjavaslat erre 
nagy súlyt is helyez. Farkas Tibor t. képviselő
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társamnak pedig ajánlom, hogy olvassa el Kuthy 
professzor urnák, kiváló tüdőspecialistánknak 
»A  tuberkulózis és a magyar rónák« című 
munkáját, amelyből meg méltóztatik győződni 
arról, hogy a klimatikus szempont egyik legfon
tosabb szempontja ennek a törvényjavaslatnak.

T. Nemzetgyűlés! Méltóztassanak elképzelni, 
hogyha a magyar erdőket nem irtották volna 
ki elsősorban a magyar nagy uradalmak és nagy 
gazdaságok a magyar Alföldön . . .

Halász Móric: Vagy a Grödel bárók!
Dénes István : A  Grödel báróknak is

magyar nagybirtokosok adták oda az erdőket . . .
Szakács Andor: A  kormány adta oda!
Dénes István : . . . akkor nem állana fenn 

az a helyzet, hogy az Alföldön ma egyedül a 
kisbirtokosok tanyái vannak fákkal beültetve. 
(Zaj és éllenmondások jobbfélöl.) Tisztelet a 
kivételeknek. Kevés helyen láttam nagy urada
lomban erdőt, ellenben a kisbirtokosok tanyái 
úgyszólván mind be vannak ültetve erdőkkel. 
Mondom, ha nem irtották volna ki az erdőket 
minden meggondolás nélkül, akkor ma, amidőn 
a nemzetgyűlés végre a magyar nép millióit abba 
a helyzetbe juttatta, hogy házhelyet kaphattak, 
nem kellene épittetlenül hagyni ezeket a ház
helyeket azért, mert nincsen faanyag.

Giesswein Sándor: Az,t is drágán kell meg
fizetni.

Halász Móric: Azt, ami nincs?
Dénes István : Ellenben méltóztassanak

körülnézni azokon a helyeken és vidékeken, ahol 
egy kis erdőcske van, ott rögtön felhúzzák a 
házakat, ha mindjárt csak karvastagságu geren
dákkal is.

Halász M óric : Szarufának hívják azt, nem 
gerendának.

Dénes István : Azért, ha ebből a törvény- 
javaslatból csak 20— 30 év múlva is lesz való
ság, az nem fontos, mert hiszen az állam életé
ben ennyi nem számit, ellenben meg fog való
sulni az az erdősítés, amelynek szelleme kisu
gárzik ebből a törvényjavaslatból.

Ezek után bátorkodom felhívni az igen 
t. földmivelésügyi minister ur figyelmét arra, 
amire már az előző törvényjavaslattal kapcso
latban is utaltam, hogy mégis csak humoros 
dolog, hogy amikor mi itt az erdőknek és a 
fásításnak szeretetéről himnuszokat zengünk, 
amidőn mindent elkövetünk a fásítás érdekében 
s napokig tárgyalunk és vitatkozunk arról, 
hogyan lehetne megmenteni az Alföld erdőit, 
fáit, ugyanakkor, a nemzetgyűlés erről való 
tanácskozásával egyidejűleg, lent az Alföldön 
azok a nagybirtokosok, akik földvagyonváltság 
fejében le kell hogy adják földjeik bizonyos 
részét, ezekről a váltságföldekről még az ujjvastag- 
ságu kis csemetéket is kiirtatják. (Zaj és ellen- 
mondások jobbfélöl.)

Nem általánosítok, t. Nemzetgyűlés, de úgy 
gondolom, hogy mindazok, akik kerületeikben 
az utóbbi időben lent jártak, tapasztalhatták,

hogy a nagybirtokosok tényleg sietnek kiszedetni 
a fákat, a csemetéket a földből. Természetesen 
mindig tisztelet a kivételeknek. Mégis, mivel ez 
általános jelenségnek tekinthető, kérem az igen 
t. földmivelésügyi minister urat és a többséget 
is, hogy ne engedjék meg ezt a kontrasztot, s 
már e törvényjavaslat keretébe akár uj pontul, 
akár pedig a vegyes rendelkezések 20. pontjá
hoz kapcsolva, vegyenek fel egy olyan szankciót, 
amely kimondja, hogy mindazok a földtulajdo
nosok, akik a földbirtokreform céljára leadandó 
földterületeikből a földbirtokreformról szóló tör
vény életbelépte óta azzal a célzattal, hogy igy 
elvonják a földigénylőktől a. csemetéket és a 
fákat, kiszedték a fákat, kötelesek legyenek eze
ket ismét visszaültetni, illetőleg uj fásítást végezni 
ugyanazon mértékben.

Halász Móric: Másnak a földjébe?
Dénes István : Bocsánatot kérek, amit csinál

nak, az valóságos irtás. Amikor a magyar nemzet
gyűlés, a magyar kormány végre elhatározza 
magát arra, hogy földet ad a magyar népnek, 
akkor úgy gondolom, elemi tisztesség dolga, 
hogy a csemetéseket és a kis fásításokat ne 
irtsák ki a földből. Amikor a nemzetgyűlés 
azon fáradozik, hogy megmentse a fákat, akkor 
nem lehet az ilyen irtásra azt mondani, hogy 
a sajátját veszi ki az illető, és nem köte
lezhető arra, hogy a más földjébe ültessen. 
(Úgy van ! balfélől)  Mert amikor mi mindent 
elkövetünk, hogy fásitsunk, akkor megkövetel
hetjük, hogy a földtulajdonosok ne pusztítsák ki 
a meglévő fákat is. ( Úgy van! balfélől.)

T. Nemzetgyűlés! Ezek után rátérek a 
törvényjavaslat egy másik szempontjának taglalá
sára. Az a felfogás hangzott itt el, hogy igen 
nagy bürokratizmussal kezelik az erdőket s 
fogják majd kezelni különösen e törvényjavaslat 
életbelépése után. A  magam részéről teljesen 
osztozom ebben a nézetben; tényleg úgy van, 
hogy a bürokratizmus a maga egész apparátusá
val, egész súlyával reá fog nehezedni az erdőkre.

De bármennyire is elismeri ezt, kérdezem, 
hogyan lehetne akkor a mai körülmények kö
zött más módon erdősíteni ? ' A  bürokratizmus 
kiküszöbölése másként nem volna lehetséges, 
csak úgy, ha a magángazdálkodás tevékenységé
nek az eddiginél több teret engednénk, vagy 
esetleg minden teret átengednénk, ami ideális 
állapot volna, de csak akkor válhatnék valóra, 
ha a földtulajdonosok törvényhozási és pénzügyi 
utón kényszerittetnének reá, hogy a mezőgazda- 
sági művelésre nem alkalmas területeiket kény
telenek legyenek beültetni, mert ha ezt nem 
teszik, akkor ráfizetnek a saját földjükre. Arra 
azonban nincs alkalom és mód a magyar tör
vényhozásban, — legalább ezidőszerint még 
nincs —  hogy a földtulajdonosokat erre kény
szeríteni lehetne. Pedig ma egy millió katasz- 
trális hold terület van ebben az alig néhány 
vármegyéből álló kicsiny országban, amely telje
sen parlagon hever, holott e terület jelentékeny
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része erdősítésre alkalmas volna. Egyetlen egy 
földtulajdonosnak sem jutott eszébe, hogy az 
ilyen területekre erdőket ültessen.

Halász M óric : Ez ugyan nem igaz, én ma
gam is ültettem több mint 700 holdat.

Dénes István : Tisztelet a csekély kivételek
nek, de nem változott, t. képviselőtársam, a 
parlagon beverő kataszteri holdterületek száma, 
legalább nem jelentékenyen, s ennek oka az, 
hogy az igen t. földtulajdonosok azért nem fek
szenek rá ezekre a parlagon beverő földekre, 
hogy oda erdőt ültessenek, vagy olyasmit ter
meljenek, amiből hasznot biztosíthatnának az 
államnak, mert az ilyen parlagon fekvő földjeik 
után semmiféle adót nem fizetnek. (Zaj jobb felöl.)

Ezek a területek a földadó alól ki vannak 
véve, mert nincs hozadéka a földnek. A  magyar 
törvényhozások ugyanis mindig olyan adóneme
ket találnak ki, amelyek a föld hozadékát sújt
ják, s ennek következtében azokat a földterüle
teket, amelyeknek nincs hozadékuk — s ilyen 
möst egy millió katasztrális hold terület van — 
miután ezek adó alá nem esnek, meg sem is 
művelik, és nincs, ami kényszerítse a földtulaj
donosokat arra, hogy ezeket a területeket is 
művelés alá vonják.

Én tehát elismerem, hogy rossz a bürokra
tizmus, ennek azonban csak egy korrektivuma 
van, t. i. az, hogy hozzunk be olyan pénzügyi- 
és adórendszert, amely nem a hozamot sújtja, 
hanem a földértéket terheli meg, hogy ezáltal 
kényszerítve legyen az a földtulajdonos a par
lagon hagyott, rosszul, vagy egyáltalában meg 
nem művelt földjét is gazdasági művelés alá 
vonni, beültetni, befásitani, mert ha ezt nem 
teszi, el kell adnia olyan embernek, aki a fásítást 
hajlandó elvégezni rajta. Ha ezt — amire ezidő- 
szerint kilátás nincs — a magyar kormány 
megvalósítja, akkor majd igenis beszélhetünk 
róla, hogy az erdősítés munkáját kizárólag a 
magángazdaságokra bízzuk.

T. Nemzetgyűlési Sérelemként hozatott fel 
az, hogy a törvényjavaslat 3. §-a lehetővé teszi, 
hogy amikor önként felajánlott területek nin
csenek, vagy amikor más községi tulajdont 
képéző, vagy korlátolt forgalmú birtok nincs, 
a nagyobb földtulajdonból is pótolható, vagy 
elvehető legyen a föld.

Azt mondták, hogy ez sérti a magántulaj
dont. Az én álláspontom, t. Nemzetgyűlés, ezzel 
szemben az, hogy vagy komolyan törekszik a 
kormány e törvényjavaslat által az Alföld befási- 
tására, vagy nem. Ha komoly ez a szándéka, ha 
komoly a célkitűzés, akkor ott is fásitani kell, 
ahol esetleg nincs mezőgazdasági mivelésre nem 
alkalmas föld, például Békés vármegyében, ahol 
ilyen föld alig van. Hát itt ne lehessen fásitani ?

Halász Móric: Nincs is ott fa!
Dénes István : Nincs, ellenben van 260.000 

holdnyi nagybirtok, van sivatag, ellenben a fák 
hiányának következménye mindaz a sok szen
vedés . . .

m’iWnö.

Halász Móric: Békésben nincs sivatag!
Dénes István: Ott nincs, t. képviselő ur, de 

olyan nyomorúság van ott, amilyent t. képviselő- 
társam még nem látott Magyarországon.

Halász M óric : Nyomorúság lehet, megenge
dem, de sivatag nincs!

Dénes István: Békés megyében, ahol Magyar- 
ország szive van, föld tekintetében, a legnagyobb 
nyomorúság van. Én nem kérek abból, t. kép
viselőtársam . . .

Halász M óric : Londonban is van nyomorú
ság, de nem sivatag!

Dénes István : Londonban is rosszul vannak 
a dolgok, de ez nem ok arra, hogy Békés
megyében is rosszul legyenek. Békés megyében 
termelik Magyarországon a világ legjobb búzá
ját, az acélos búzát és Békés megyében az éhe
zők legnagyobb tömege van.

Halász Móric : Ezt megengedem!
Rothenstein M ór: Londonban is vannak 

nagybirtokosok.
B. Podmaniczky Endre: Házsarkok is vannak!
Dénes István: Bocsásson meg nekem, t. 

képviselőtársam, de én talán inkább arra hí
vom fel a' figyelmét, hogy a felett elmélkedjék 
egy kissé, hogyan lehetséges az, hogy a magyar 
Alföld szivében, ahonnan kiviszik a legdrágább 
gabonát, fajkeresztény magyar testvéreink ron
gyokban járnak télen, gyermekeik mezítláb jár
nak és nincs mit egyenek. Ha már elmélkedni 
akar t. képviselőtársam a felett, hogy London
ban is van nyomorúság, arra kérem önt, elmél
kedjék e felett, és ha ön komolyan fog elmél
kedni csak 24 óráig, akkor nem fog ilyen meg
jegyzést tenni, hanem igazat fog nekem adni 
és azt fogja mondani: igenis, meg kell ragadni 
az első alkalmat, hogy segítsünk, nem a földön, 
hanem az embereken. Mert a föld is az em
berekért van!

Amikor elmegyek a vármegye egyik sarká
tól a másikig, mindenütt famentességet látok. 
Nyáron az emésztő aszályt látom, amely kér
gessé teszi azt a drága szép földet, télen pedig 
látom a téli időnek, a hidegnek minden borzai- * 
mát érvényesülni az embereken.

Halász Móric: Ez igaz!
Dénes István : Már most, amikor fásításról 

és erdősítésről van szó, hagyjuk ki Békés megyét ?
Halász M óric : Nem mondta senki!
Dénes István : Mit ér azzal a békésmegyei 

nép, a békésmegyei dolgozó társadalom, beerdő- 
sitik Csongrád rossz földjét vagy beerdősitik a 
Duna-Tisza köze szikes földjét? Nem ér azzal 
semmit. A  békésmegyei nép azzal ér valamit, 
ha Békés megyében erdősítenek,

Halász M óric : Az első szakaszban benne van!
Dénes István : Ha benne van — örvendek, 

hogy végre t. képviselőtársam magáévá teszi ezt 
az álláspontot — akkor igazat kell nekem adnia 
abban is, hogy helyes az, amit a törvényjavas
lat harmadik paragrafusa elfogad, hogy t. i. ott 
is, ahol mezőgazdasági művelésre nem alkalmas

52
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területek nincsenek, erdősítsenek, mert az erdőre 
szükség van.

Giesswein Sándor: A  kis magyar Alföldön 
is elfér, Moson megyében!

Dénes István: Kifogásoltatott a törvény- 
javaslat 9. §-a s annak talán törlését is kérték. 
Ez a 9. § azt mondja, hogy minden tulajdonos 
vagy birtokos tűrni köteles, hogy birtokát a 
kijelöléssel megbízott állami közegek akadály
talanul bejárhassák. Ez egészen természetes, 
hiszen ezek az erdészeti közegek addig, amig 
nincs erdő valahol, nem mehetnek az erdőbe. 
Kénytelenek bejárni a birtoktestet, amelyen 
még erdő nincs, hogy megnézzék, alkalmas-e 
arra, hogy erdősítsenek rajta, hogy felmérhes
sék stb. Ez egészen logikus, egészen természe
tes és ebben én nem látok olyan aggályt, ame
lyet respektálni szükséges volna.

Csik József t. képviselőtársam is kívánta 
a 16. §-nál a földadó alól való mentesítést. 
Ezt a magam részéről helyesnek tartom. A  föld
adó alól tényleg teljesen mentesíteni kejl az 
erdősített területeket és miután jövedelemadó
rendszerünk még nincs kiépítve, ez ellen véde
kezni nem kell, erre nézve nem nyilatkozom, 
azonban, amennyire kívánom azt, hogy a föld
adó alól mentesittessék az erdősített terület, 
miután tényleg méltánytalannak tartom, hogyha 
valaki beerdősiti a maga rossz, kopár földterü
letét, rögtön jöjjön az állam, —  bár 15 év 
múlva — és megadóztassa, mert hiszen az ő  
munkáját, azt a földtulajdonost adóztatja meg, 
aki áldozatot hozott, aki munkát fejtett ki és 
beerdősitette a maga földjét, annyira méltány
talannak és teljes mértékben igazságtalannak 
tartom azt, hogy ez az ember az ő hozadéka 
után földadót fizessen, lévén egész földadórend
szerünk a hozadékra felépítve.

Azonban bármennyire elvetendőnek és hely
telennek tartom is a földadót, nem tartom indo
koltnak azt, hogy a földérték után ne fizessenek 
adót, mert a fák után tényleg helytelen dolog, 
hogy adót fizessenek, ennek az újonnan betele- 

* pitett földnek az értéke azonban feltétlenül 
emelkedni fog. Amilyen méltánytalan tehát meg
adóztatni a fákat, épen olyan helyesnek és szük
ségesnek tartom a földértéket legalább egy 
százalékban megadóztatni.

Ezekben voltam bátor a törvényjavaslathoz 
hozzászólni és a magam részéről a pártom nevé
ben is ismételten kijelentem, hogy elfogadom és 
üdvözlöm a javaslatot. (Helyeslés balfelöl.)

Elnök : Szólásra következik ?
Forgács Miklós jegyző: Senki sincs fel

jegyezve.
Elnök : Szólásra senki feljegyezve nincs. 

Kérdem a t. Nemzetgyűlést, kíván-e még valaki 
a javaslathoz hozzászólni? Hozzászólni senki sem 
kíván, a vitát bezárom.

A  földmivelésügyi minister ur kíván szólni.
Szabó István (nagyatádi)  földmivelésügyi 

minister : T. Nemzetgyűlés! A  törvényjavaslattal

szemben általánosságban elhangzott megjegyzé
sekre kívánok válaszolni. Már az előző törvény- 
javaslat tárgyalásánál elhangzott felszólalásokra 
és az azokra adott válaszom következtében sincs 
rá szükség, hogy ennek a törvényjavaslatnak 
benyújtását valami nagymértékben indokoljam. 
Az előadó ur részletesen ismertette, hogy Magyar- 
országon, különösen pedig az Alföldön óriási 
területek, igen nagyszámú nagyközségek és váro
sok vannak, amelyeknek sokszor százezer kataszt- 
rális holdat is meghaladó határában egyetlen 
erdőterület nincs, erdő egyáltalában nem talál
ható. Talán egy óráig is lehet vonaton menni az 
Alföld bizonyos részein tanyák mellett s fát nem 
lehet látni.

Szomjas Gusztáv: Csak a kisbirtokosoknál!
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 

m inister: Itt nincs különbség kisbirtokos és 
nagybirtokos között.

Rothenstein Mór : Legalább a minister urat 
ne zavarja! (Derültség.)

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
■ minister: Nem lehet engem olyan könnyen meg
zavarni, t. képviselőtársam. (Derültség.)

Már régóta felmerült az a kívánság, hogy 
intézkedéseket kellene tennie a kormányzatnak, 
hogy az Alföldön a fásítást előmozdítsa s erdőket 
létesítsen. Mindinkább fokozottabban merült fel 
ez a kívánság akkor, amikor az ármentesitések 
következtében a szárazság mindig nagyobb és 
nagyobb lett az Alföldön az ország többi részei
vel szemben. Az ármentesitéseknél, amikor arról 
volt szó, hogy a viz alatt álló, vagy a viz által 
sokszor elöntött területeket ármentesitsék,. hogy 
a vizeket lecsapolják, igen nagy 'területeket 
művelés alá vettek az ország közgazdaságának 
előnyére, elmulasztották azonban azt, hogy a 
vizek lecsapolásával egyidejűleg az erdősítésre is 
gondot fordítsanak. (Úgy van! ügy van! jobb- 
félöl.) A  vizeket ugyanis lecsapolták, a vizek 
megszűntek az Alföldön, erdőket azonban nem 
ültettek.

A  kiima megváltozása lett ezután olyan 
mértékben hátrányos, hogy most már, minthogy 
arról nem beszélhetünk, hogy a vizeket vissza
engedjük az Alföldre, mert hiszen erre a terü
letre termés szempontjából az országnak igen 
nagy szüksége van, arról kell gondoskodnunk, 
hogy ami a vizek lecsapolása mellett szükséges 
lett volna már akkor, most utólag pótoljuk: 
erdősítsünk az Alföld ön, teremtsünk az Alföl
dön erdőket, ültessünk fákat, hogy az Alföld 
képe teljesen megváltozzék ebben a tekintetben 
és akkor oly területek, amelyek ma nem hasz
nálhatók, az erdősítés révén lassanként és ki
tartó munkával remélhetőleg használhatókká 
lesznek és ez valószínűleg az Alföld kiimájára 
is kedvező befolyással lesz.

Ez a kívánság, nem a kormány kívánsága, 
ez közkivánság, (Úgy van ! Úgy van!) alföldi 
emberek, alföldi gazdák kívánják ezeknek az 
intézkedéseknek megtételét és egyáltalában nem
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áll az a kifogás, amit Gaal Gaston t. képviselő
társam mondott, hogy maguk az alföldi gazdák 
ellenszenvvel fogadják ezt a javaslatot.

Gaal Gaston: Ezt nem, a másikat!
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 

minister: Épen az alföldi gardák és alföldi 
városok közül sokan kérik ennék a törvényja
vaslatnak törvényerőre emelését, sőt szigorítását 
az erdősítésre nézve, még szigorúbb intézkedé
seket, mint amilyeneket a törvényjavaslat lefek
tetett. Gaal Gaston t. képviselőtársam azt mon
dotta erre a törvényjavaslatra is, hogy ne kény- 
szeritsük az erdősítést, hanem önként jöjjön rá 
a gazdaközönség az erdősítésre, hogy felvilágo
sítással, rábeszéléssel létesítsünk erdőt az A l
földön. Erre már volt épen elég idő Magyar- 
országon, hogy felvilágosítással, magyarázással 
létesítsünk erdőket. Már odaértünk, hogy ilyen 
felvilágosítással, magyarázással, felkéréssel soha 
sem lesz az Alföld beerdősitve, befásitva, hanem 
törvényes intézkedések kellenek, amelyek ezt a 
fásítást lehetővé teszik, meg tudják teremteni.

Hogyan áll a dolog ? Ott, ahol óriási terü
leteken erdő egyáltalában nincs, de még fa 
sincs, hiába jut eszébe egyik vagy másik gazdá
nak, hiába vesszük rá egyik-másik kisebb, na
gyobb gazdát, hogy ültessen, mert ha azon a 
nagy területen csak kis területet ültetnek be, 
vagy fásitanak, akkor azt, sajnos, gonosz kezek 
tönkre teszik, úgyhogy abból erdő sohasem lesz. 
(Felkiáltások a jobboldalon: E z a legnehezebb 
kérdés !)

Az erdősítés csak akkor lesz eredményes, 
és a gazdák akarata, hogy erdőt létesíthesse
nek, csak akkor érhető el, ha az erdősítést ál
talánosságban gyakorolják és az ültetés nem 
lesz kivétel s a fát nem vágják le már ostor
nyélnek való korában, hanem lesz annyi erdő
sítés és olyan ellenőrzés, s az áthágásokra és 
kihágásokra lesz olyan büntetés, hogy biztosí
tani tudjuk, hogv amit ültetnek, azt fel is 
tudják nevelni. (Elénk helyeslés.)

A  magam részéről némileg saját,ságosnak 
tartom azt, amit Gaal Gaston t. képviselőtár
sam a bürokrácia eltévelyedéséről mondott 
ezekben a törvényjavaslatokban. Czettler igen 
t. képviselőtársam pedig tegnapi beszédében a 
következő kijelentést tette: ez a javaslat az 
eleven élet, nagy tapasztalatoknak, egy élet 
munkájának leszűrt eredménye. Megállók egy 
kicsit ennél a kijelentésnél. Le akarom szögezni 
azt, hogy Czettler Jenő t. képviselőtársam al
földi ember, aki az Alföldön született, az A l
földön élt, az alföldi viszonyokat nagyon jól 
ismeri, közgazdasági tanár, közgazdasági életünk 
jeles, kiváló és alapos ismerője. Engedelmet 
kérek, ha az Alföld szülöttje, aki egyben első
rendű közgazdász, ezt a kijelentést teszi, inkább 
kell, hogy e mellé a kijelentés mellé álljak, mint 
Farkas Tibor t. képviselőtársam kijelentése 
mellé, aki el sem fogadja a javaslatot, még 
tárgyalás alapjául sem, mert Czettler Jenő t.

képviselőtársam alföldi ember, aki ismeri az al
földi viszonyokat, Farkas Tibor t. képviselőtár
sam pedig dunántúli ember, aki semmi esetre 
sem ismerheti úgy a viszonyokat, mint az al
földi ember.

Rothenstein M ó r : Az egyik tanár, a másik 
nagybirtokos!

Patacsi Dénes: És a Rotbenstein!
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 

minister: Ezt a törvényjavaslatot a pártbizott
ságban is olyan gazdák és hozzáértő kép
viselők tárgyalták le, akik szintén alföldi embe
rek, ismerik az alföldi viszonyokat, és nagyon 
sajátságosnak tartom, hogy amikor ezek az A l
föld szülöttei, az Alföldön élő, az Alföldön 
birtokkal biró emberek elfogadják ezt a tör
vényjavaslatot, ugyanakkor a dunántúli birtoko
sok azok, kik ezt a törvényjavaslatot nem 
helyeslik és meg akarják buktatni!

Lakó Im re : Dunántúlra is jó volna ki
terjeszteni !

Halász Móric: Lehet, a 18. § megengedi!
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 

minister: Gaal Gaston t. képviselőtársam a 
bürokráciától fél. Czettler Jenő t. képviselő- 
társam hivatkozott a delibláti pusztán lévő 
erdőgazdaságra, amely, sajnos, a megszállás foly
tán elszakadt tőlünk.

Gaal Gaston : Ismerem, láttam !
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 

m inister: Itt 40.000, holdas olyan birtok van, 
amely ezelőtt kopár volt, —  ha ismeri is t. kép
viselőtársam, mégis ennél a törvényjavaslatnál 
méltóztatott kifogásolni a bürokráciát — az a 
bürokrácia érte el azt az eredményt, ami ott 
van. Azokból a területekből, amelyeken a szél 
hordta el a földet, amelyeket semmire sem 
használhattak, szikesek voltak, nemcsak legelők, 
hanem igen jó kaszálók lettek, s ezt ugyanaz 
a bürokrácia teremtette me^, — amelyet kép
viselőtársam az erdészeti igazgatásnál jellemezni 
szives volt, — amely meg akarja teremteni azt 
az Alföldön is.

Itt van Szeged város példája, amelyre már 
hivatkoztam.

Halász Móric: Ezek voltak a sivatagok!
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 

minister: Itt az élő példa, Szeged város har
minc évvel ezelőtt, az állami erdészeti hivatal
nak átadta a város határának erdősítését, és 
ott ma meg van oldva a kérdés, úgy, ahogy az 
egész Alföldön meg akarjuk oldani. Szeged 
város határában 8 ezer katasztrális hold erdő 
van és a tanyák mind körül vannak ültetve fa
sorokkal, még pedig nemcsak akácosokkal, ha
nem gyümölcsfákkal.

Ézt kívánnék mi elérni, mindenütt az A l
földön, (Élénk helyeslés.) hogy az Alföld minden 
részén a tanyák gyümölcsösökkel legyenek körül
véve; és pl. Hódmezővásárhelyen, — amelynek
130.000 katasztrális hold határában semmi erdő 
sincs és abban a sok községben, amelyeket az
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előadó ur felsorolt — is elérjük azt az ered
ményt, mint Szeged város határában elértünk, 
legyen ott is mindenütt erdő és a tanyák mellett 
virágozzanak tavasszal a gyümölcsfák, adják az 
illatot és gyümölcsöt a népnek, amelynek most 
nem terem s amely soha gyümölcsöt nem élvez, 
mert a városba nem jár be gyümölcsöt vásá
rolni. Az Alföld ugyan nem olyan talaj egészen, 
mint a Dunántúl, ha nehezebben is, mint a 
Dunántúlon, de ernyedetlen munkával, szak
szerűséggel mégis meg lehet teremteni azoknak 
az egyszerű embereknek a tanyáján azt a gyü
mölcsöt, amelynek áldásait igazán nem ismerik, 
el sem tudják képzelni. (Élénk helyeslés. Úgy 
van! Úgy van!)

Györki t. képviselőtársam tegnapi beszédé
ben Debrecen város erdőmunkásainak helyzetét 
adta elő, akik kunyhókban laknak és a város 
nem gondoskodik részükre lakásról. Én az erdei 
munka természetét, ennek minőségét nagyon jól 
ismerem. Épen Dénes t. képviselőtársamnak 
ajánlhatom figyelmébe azt, mivel ő nekem ennél 
a törvényjavaslatnál is a munkáspártolást aján
lotta a figyelmembe, hogy én a figyelmeztetést 
mindig, mindenkitől nagyon szívesen veszem és 
sohasem jutott eszembe, hogy visszautasítsam.

A figyelmeztetést itt is szívesen veszem, de 
kijelentem, hogy ma itt erdőmunkásokról van 
szó és kijelentésem —  nem dicsekvésből, de 
nem is kívánom letagadni, —  hogy én legalább 
tizenöt esztendőnek minden telét az erdőben, 
mint famunkás töltöttem el. Nagyon jól tudom, 
hogy mi a természete az erdőmunkának. Az 
erdőmunkás, hacsak ő maga megy az erdőbe, 
természetes, hogy fa- vagy földkunyhóban tölti 
a telet, ha messze van a lakásától. Én magam 
tizenöt esztendőn keresztül tanyáztam — ahogy 
mondani szokták —  ilyen kunyhókban, a tél 
nagyobb részében.

Ha már most' Debrecenben arról van szó, 
hogy a munkások egész családjukkal együtt 
ezekben a kunyhókban élnek, természetes, hogy 
a magam részéről nem helyeselhetem azt, hogy 
az emberek ilyen kunyhókban éljenek családostul, 
sőt — mint Györki képviselő ur mondja — az 
állatokkal együtt. De ezért nem lehet a mostani 
kormányzatot, a földmivelésügyi ministeriumot 
vagy az erdészetet felelősségre vonni, mert 
Debrecen városa saját maga kezelte az erdejét 
és ezek a kifogások Debrecen városra nézve 
állanak fenn. Debrecen az utóbbi időben, az 
erdő területét állami kezelésbe adta át. Majd 
ezután érkezik el az ideje annak, hogy ezeknek 
a munkásoknak helyzetét a földművelésügyi 
mini8terium erdészeti osztálya alaposan meg
vizsgálja és megszüntesse azokat a lehetetlen 
állapotokat, amelyeket Györki képviselő ur elő
adott.

Azt hiszem, hogy talán nem egészen olyan 
rossz a helyzet, amint Györki képviselő ur elő
adta, (Felkiáltások jobbfelöl: Persze!) mert 
azoknak a munkásoknak hivatása az, hogy az

erdőterületeket, mielőtt azokat újból erdősitik, 
bizonyos évig művelésre fogják és ezeket a terü
leteket majdnem ingyenes használatra kapják 
(Igaz! Úgy van! jobbfelöl.) Ezeknek a munká
soknak megélhetési forrásuk van ebben, és azt 
hiszem, hogy ha valami olyan intézkedés jönne, 
amely megfosztaná őket attól a lehetőségtől, 
hogy ebből éljenek, ez ellen ők maguk tiltakoz
nának a legjobban.

Nem arról van tehát szó, hogy megszün
tessük a munkakörüket, hanem hogy a város 
rászorittassék arra, hogy ezeknek az embereknek 
házhelyeket jelöljön ki és lehetővé tegye, hogy 
állandó lakhelyeket építsenek maguknak. Éz 
egészen természetes követelmény és teljesen egyet
értek Györki képviselőtársammal abban, hogy 
nem tűrhető ez a nomád élet, a kunyhóban 
való élet családostul. Lehetővé kell tenni a 
családjuk számára, hogy állandó lakóhelyhez 
jussanak.

Strau$z István : Az egész országban, nem
csak Debrecenben!

Szabó István (nagyatádi) földmiveiésügyi 
minister: Csik József t. képviselőtársamnak
beszédéből kicsendült az, hogy a javaslatot szíve
sen látja. Nagyon helyesen jegyezte meg, hogy 
a teljes eredmény most még át nem tekinthető; 
még nem tudjuk, hogy ez hogyan sikerül. Hiszen 
ismerjük az életet; az életben a kitűzött célok 
vagy soha, vagy csak igen ritkán szoktak száz 
százalékig megvalósulni.

Ha a kitűzött célnak nagyobb részét el 
tudjuk érni, meg kell vele elégedni bármilyen 
célkitűzésnél, mert a teljes célt elérni nem tud
juk. Lehetséges, hogy ennél a javaslatnál sem 
fogjuk elérni teljes egészében azt a célt, amelyet 
elérni szeretnénk, vagy pedig ez még nagyon 
hosszú idők munkájának eredménye lehet, mind
azonáltal az a lépés, amelyet a törvényjavaslat 
most megtesz, olyan, hogy van remény arra, 
hogy ezt a célt legalább megközelítőleg elérhet
jük. (Úgy van! jobbfelöl)

Ami a módosításokat illeti, a részletes tár
gyalásnál ezekre is sor kerül. Újra revízió alá 
vettük azokat a módosításokat, amelyeket t. kép
viselőtársaim a legutóbbi napokban hangoztattak 
s amennyiben ezeket a törvény keretén belül 
megvalósíthatónak, a célnak megfelelőnek és 
helyesnek tartjuk, a módosítások elől nem zár
kózunk el. Ezeket az előadó ur majd lesz szives 
előterjeszteni. K i kell azonban jelentenem, hogy 
nincs módjában a ministernek a sok hirtelen 
közbevetett módosítást egyszerűen elfogadni, 
mert hiszen ha egy törvényjavaslaton hirtelené- 
ben sok módosítást eszközlünk, akkor ez oda 
vezethet, hogy nem lehet végrehajtani a törvényt, 
mert esetleg az egyik módosítás ellentétben van 
a másikkal, vagy pedig az egyik a másiknak 
rendelkezéseit keresztezi.

A magam részéről meglehetős megnyug
vással láttam, hogy néhány képviselő kivételé
vel valamennyi felszólaló elfogadta általánosság-
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bán a javaslatot és azt szimpátikusnak tartotta. 
Ebből azt látom, hogy mindenki vagy legalább 
is azoknak nagyrésze, akik ez iránt érdeklődnek, 
belátja, hogy jönni kellett ezzel a törvényjavas
lattal e hogy olyan mulasztást kellett pótolnunk, 
amelynek végzetes következményei, káros hatásai 
évről-évre mindig jobban érezhetők az. Alföldön, 
és mindig veszedelmesebbek lesznek. Én igazán 
a legnagyobb körültekintéssel, minden külön 
presszió nélkül jártam el, — hiszen magam sem 
vagyok alföldi ember és igy nem vindikálom 
magamnak a feltétlen szaktudást ezekben a kér
désekben, — de olyan emberekkel beszéltem 
meg 'a javaslatot, akik elsősorban az erdészeti 
igazgatással tisztában vannak, akik a délibláti 
pusztán és Szeged határában fényes tanujelét 
adták annak, hogy a munkájuknak meg van az 
eredménye s akik nem arra törekszenek, hogy 
— amint Gaal G-aston t. képviselőtársam mon
dotta —  az erdészeti tisztviselők a facsemete
kertekből termőföldeket hasítsanak ki a maguk 
számára és azokban majd kukoricát vagy mást 
termeljenek.

Ne méltóztassanak az erdészeti kart ily 
módon vádolni és ne méltóztassanak az állami 
csemetekerteket a községi faiskolához hasonlí
tani. Tény az, hogy a községi faiskolákat évek 
múlva elhanyagolják, és hogy a kezelő több 
helyen igyekezett saját magának is termelni, de 
ez a községnek hibája, nem pedig a kormány
zaté. Az állami csemetekerteknél nem ilyen a 
felügyelet.

A kint levő felügyelet olyan, hogy az 
emberek nemcsak a maguk feje után járnak el. 
Mondhatom, hogyha valahol meg van az a 
fegyelem, amely az állami igazgatáshoz szüksé
ges, az erdészeti osztályban meg van ez a fegye
lem, és itt olyan az ellenőrzés, amely semmi
képen nem kifogásolható.

Gaal Gaston t. képviselőtársam azt is 
mondta, hogy ezeket a községeket megnyomorít
ják a faiskolákkal. Mindig több és több község 
jön hozzánk, hogy létesítsünk faiskolát, mert 
erdőt akarnak létesíteni s ha nem lesz facseme
téjük, ezt nem tudják megcsinálni. Ez pedig 
csak az erdészet belevon ásával létesithető Nem 
kell attól félni, hogy minden községben nagy 
faiskolákat létesítünk. Csak ott létesítünk ilye
neket, ahol azokra nagy szükség van; azokon 
a területeken, amelyeket be kell fásitani.

Mondom, szeretném, ha el tudnám oszlatni 
ezeket az aggályokat épen Gaal Gaston t. 
képviselőtársamnál. Meg vagyok győződve róla, 
hogy őt jó szándék vezeti, hogy jót akar, de 
kérnem kell arra az igen t. képviselőtársamat, 
hogy mégis, ahogyan én alávetettem magamat 
a szakembereknek, és azoknak az alföldi gazdák
nak, akik kell, hogy jobban értsenek 'az ottani 
viszonyokhoz, mint ahogy én értek és olyan 
javaslatot hoztam ide, amit ők készítettek el, 
és amit ők vizsgáltak felül, — mondom —  én 
arra kérem a t. képviselőtársamat, hogy ő is,
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mint dunántúli ember, hagyja ezt a megállapí
tást legalább legnagyobb mértékben azokra, akik 
odavalók, akik jobban ismerik a viszonyokat, 
mint mi.

Ilyen körültekintéssel és a legnagyobb szak
értelemmel készült olyan törvényjavaslatot hoz
tam ide, amelyre vonatkozóan Czettler t. képvi
selőtársam nagyon helyesen jellemezte, hogy egy 
egész életnek a tapasztalatait öntötte bele a 
törvényjavaslatba az az erdészeti osztály és egy 
egész élet munkájának eredményét szűrte le 
abban, hogy milyen módon, milyen eszközökkel 
lehet az Alföldnek ezt a tarthatatlan képét, ezt 
a pusztaságnak néző táját megváltoztatni lige
tekkel, erdőkkel és gyümölcsösökkel. (H elyeslés  
a jobboldalon.) Ezt a célt szolgálja ez a javas
lat, amelyet a legjobb szándékkal hoztunk ide.

A  törvény csak akkor válik el a valóság
ban, ha lélekből, szívből és jó emberek hajtják 
végre. (H elyeslés a job b - és a baloldalon.) Akár
milyen .törvényt hozhatunk és csinálhatunk, ha 
az a végrehajtásnál gonosz kezekbe kerülne, 
abból a törvényből jó törvény sohasem lehet.

Drozdy Győző: Epugy, mint a földreform!
Szabó. István (n agyatádi) földmivelésügyi 

minister: Én abban a meggyőződésben vagyok, 
hogy jó törvényt hoztunk ide, hogy jó kezekbe 
adjuk ennek a törvénynek végrehajtását. Ebből 
a meggyőződésből folyólag kérem a t. Nemzet
gyűlést javaslatom általános elfogadására. ( É lén k  
helyeslés és taps.)

Elnök: Farkas Tibor képviselő ur a ház
szabályok 215. §-ának b) pontja alapján félre
értett szavai rövid helyreigazítására kért szót. 
A  szó Farkas képviselő urat megilleti.

Farkas T ibor : Úgy vettem észre, hogy a 
földmivelésügyi minister ur félreértette szavai
mat Félreértette és nem vette ki felszólalásom
ból azt, hogy mit értek én az alatt, hogy poé- 
zis és mit értek az alatt, hogy realitás. Hivat
kozott arra, amit Czettler Jenő képviselőtársam 
mondott, hogy ebből a javaslatból és ennek a 
javaslatnak indokolásából az látszik ki, hogy az 
nagy tapasztalatoknak és egy élet munkájának 
az eredménye. Igaza van a földmivelésügyi 
minister urnák, én dunántúli ember vagyok, de 
mert dunántúli ember vagyok, nem érzem azért 
felmentve magamat az alól, hogyha egy javasla
tot tárgyalunk, nagyon komolyan el ne olvassam. 
Azokat a kiadványokat, amelyeket — azt hiszem 
—  ugyancsak a földmivelésügyi minister ur 
jóvoltából megkaptunk, az országos Erdészeti 
Egyesületben elhangzott előadásokat elolvastam.

Az egyik felszólaló, Kiss Ferenc ministeri 
tanácsos, aki ugyancsak egy élet munkájára 
hivatkozhatik, egy olyan életre, amelynek a ge
rincét az Alföld fásításával töltötte el, akit 
kénytelen vagyok az elmélet terén is bizonyos 
tekintetben szintén szakembernek elismerni, azt 
mondja (olva ssa ): » Általában azonban az egész 
Alföld, igy Szeged környéke is a legrégibb tör
ténelmi emlékek bizonysága szerint fákban szü-

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



évi március hó 8-án, csütörtökön.

kölködő vidék.« Priscus Retlior műveire hivat
kozik azután, majd hivatkozik egy másik tör
téneti emlékre is, Fiilöp burgundi fejedelem 
lovászmesterének jelentésére, hivatkozik Vedres 
István iró munkájára és azt állapítja meg, hogy 
az Alföld erdőkben szűkölködik. A  bizottsági 
jelentés pedig azt mondja (olvassa): »Pedig 
valamikor hatalmas tölgyerdők borították sík 
vidékeink jórészét, amelyek -mind elpusztultak 
és ezzel eltűntek az Alföldről azok a természe
tes védőfalak is, amelyek konzerválták a le
hulló csapadékot, és ami a legfontosabb, felfog
ták a nagy széljárások erejét. Az alföldi erdők 
és facsoportok könnyelmű elpusztítását törvé
nyes intézkedések nem akadályozták a múlt
ban . . .« és igy tovább* Czettler t. képviselő- 
társam hivatkozott arra, hogy az Alföldön lakik 
és az Alföldön kellett tüzelőanyagnak, fának 
lenni. De ezekkel a forrásokkal szemben, ame
lyekre ő hivatkozik, Kiss Ferenc ministeri ta
nácsosra hivatkozom, aki az Alföldön járt és 
szintén ismeri az ottani viszonyokat- En azt 
hiszem, hogy tüzelni lehet olyan fát, amely nem 
ott terem, de látni élőfát csak ott lehet, amely 
ott terem. Én azt hiszem, hogy kissé merész 
következtetés ennek alapján azt mondani, hogy 
valahol, ahol laknak és tüzelnek, ott erdők is 
voltak.

Én csak azt akarom megjegyezni, hogy nem 
tartom helyesnek, hogyha a javaslatba ilyen nem 
precíz dolgokat beillesztenek. A  javaslat legyen 
egyszerű, higgadt, tárgyilagos, mindenki által 
könnyen megérthető, . . .

Szabó István (nagyatádi) földmivelésiigyi 
m inister: Százszor módosítsuk? Akkor majd 
senki sem érti meg!

Farkas T ib o r: . . . úgy, hogy a közérdek 
abból kiderüljön. Kern szükséges klimatikus dol
gokra hivatkozni, ez lényegtelen.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésiigyi 
minister: Ez nem a javaslatban, hanem az indo
kolásban van!

Farkas Tibor: Épen ez ellen szólalok fel 
én is. Azt hiszem, jogosan hivatkoztam arra, 
mert én dacára, hogy Czettler Jenő képviselő- 
társam úgy beszélt, azt tartom, hogy a törvény- 
hozás ne érzelmek után induljon, legyen prak
tikus, gyakorlati és ne vonjunk le belőle érzelmi 
momentumokat, ahol egész nyugodtan, higgadtan 
és tárgyilagosan tárgyaljunk és határozzunk.

Elnök : A  földmivelésügyi minister ur kiván 
szólani!

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: T. képviselőtársamnak a felszólalására 
azt vagyok bátor megjegyezni, hogy ennél a 
törvényjavaslatnál, amelyre ő hivatkozott, a 
poézis leginkább az indokolásban van és nem a 
törvényjavaslatban magában. Ami a törvény- 
javaslatot illeti, a törvényjavaslattól azt. kíván
juk, hogy az végrehajtható, áttekinthető legyen, 
de ekkor arra kell kérnem a t. képviselőtársai
mat, lehetőleg tartózkodjanak az igen sok módo
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sítástól, mert épen az igen sok módosítás keveri 
össze a törvényjavaslatot úgy, hogy nem lehet 
áttekinteni. Afelől, hogy az Alföldön valamikor 
voltak-e tölgyerdők vagy sem, én nem bocsát
kozhatom vitába, én nem láttam, valószínű, hogy 
azok sem látták, akik most élnek. Már most, 
ha az egyik történetírásból azt emeljük ki, hogy 
mi volt, a másikból azt emeljük ki, hogy mi 
nem volt, nekem ez nem annyira mérvadó, ennek 
elbírálását másokra bízom, nekem az a mérvadó, 
ami most van. Ha látom, hogy nincs erdő, fa, 
gyümölcsös, akkor én ezt a helytelen állapotot 
az Alföldön meg akarom változtatni. A  másik 
cél az Alföld termőképességének fokozása, ‘ame
lyet igen nagy mértékben akadályozott az, hogy 
az alföldi gazdák ősidőktől fogva a szalmát és 
trágyát eltüzelték.

Még áruba is bocsátják, piacra viszik mint 
egy árucikket, árulják azt, amit a földnek kel
lene visszaadni. Ez annak az eredménye, hogy 
az Alföldön fa egyáltalában nem volt, az em
berek nem is szoktak ahhoz hozzá, hogy fát 
vegyenek és fát munkáljanak fel, hanem sokkal 
egyszerűbb volt a régi jó időkben, amikor az 
Alföld talaja még nem volt kimerülve, amikor 
nagy terméseredményt adott és sok szalma volt, 
sokkal egyszerűbb volt tüzelni a szalmát és 
trágyát, nem kellett a favágással vesződni, mert 
a favágás igen nehéz munka, azt erdőben kell 
teljesíteni, nem felfürészelt állapotban aprózni. 
Aki azt a munkát nem gyakorolta, nem szíve
sen nyúl hozzá. Én tapasztalatból beszélek, al
földi népünknek nagyon kényelmes volt, hogy a 
szalmát és trágyát eltüzelje, de odaértünk, hogy 
minden tüzelés, amivel a trágyát és szalmát fo
gyasztjuk, a búzatermést fogyasztja. (Igaz! XJgy 
van! a jobboldalon.) Ez nemcsak a gazda kára, 
ez közgazdasági kár, ez az állami értéknek, az 
államvagyonnak, a közjövedelemnek a rovására 
megy, és ha nem tudjuk lehetővé tenni azt, 
hogy az Alföldön fával is lehessen tüzelni, ak
kor ez a rendszer megmarad, mert télen tüzelni, 
melegedni, főzni kell és ha az ezutáni gazdák 
még évtizedekig folytatják ezt a rendszert, ebben 
a tekintetben akkor az Alföldnek az a mesés 
hírben álló gazdagsága és jó termése teljesen 
elpusztul és elenyészik.

Tehát a fásítási törvényre ebből a szem
pontból is kimondhatatlanul nagy szükség van. 
Es én újra csak azt kérem a t. Nemzetgyűlés
től, hogy méltóztassék ezt a javaslatot minél 
sürgősebben letárgyalni és elfogadni, hogy minél 
előbb hozzányúlhassunk az intézkedésekhez. (He
lyeslés és taps a jobboldalon.)

Elnök : Az előadó ur szólni nem kiván, a 
tanácskozást befejezettnek nyilvánítom, követ
kezik a szavazás. Felteszem a kérdést: méltóz- 
tatik-e az'alföldi erdők telepítéséről és a fásí
tásokról szóló törvényjavaslatot általánosságban, 
a földmivelésügyi és pénzügyi bizottságok együt
tes szövegezésében elfogadni, igen, vagy nem? 
(Igen ! N em !) Kérem azokat a képviselő urakat,
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akik a javaslatot elfogadják, méltóztassanak 
felállani. ( Megtörténik.) Többség. A  törvény- 
javaslatot általánosságban elfogadottnak jelen
tem ki.

Györki Imre képviselő ur határozati javas
latot nyújtott be. Kérem a jegyző urat, szíves
kedjék azt felolvasni.

Petrovits György jegyző (olvassa a határo
zati javaslatot).

Elnök: E határozati javaslat sorsa a Ház 
előbbi határozatával eldöntve nincsen, mert nem 
áll ellentétben az eredeti törvényjavaslattal, a 
határozati javaslat ugyanis külön intézkedés 
haegtételére kéri utasítani a földmivelésügyi 
minister urat. Ezért a házszabályok értelmében 
a határozati javaslatot szavazás alá bocsátom. 
Előbb azonban a földmivelésügyi minister ur 
kíván szólani.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: T. Nemzetgyűlés! Györki Imre kép
viselő ur határozati javaslatával már előbbi 
beszédemben foglalkoztam; rámutattam a hely
zetre és kijelentettem, hogy azt a tényt, hogy 
ezek az erdei munkások családostól együtt lak
nak a kunyhókban télen is, nem tartom helyes
nek. A  kormány azonban ezen eddig nem segít
hetett s sem én, sem az erdészet nem oka annak, 
hogy ezen a helyzeten segíteni nem lehetett. 
A  jövőben azonban a debreceni erdők állami 
kezelés alá kerülnek és gondoskodni fogunk 
ezekről a családokról.

A határozati javaslatot ebben a formájában 
nem fogadhatom el, mert nem illik bele ebbe a 
törvényjavaslatba és azt hiszem, hogy az indít
ványozó képviselő ur feltételezi talán rólam, 
hogy segíteni akarok a helyzeten.

Hiszen a földreformtörvénnyel a házhelyek 
kiosztásának kötelezettségét azért -állapítottuk 
meg, hogy az ilyen embereknek, akiknek nincs 
lakása, lakást biztosítsunk. Ilyenformán akár a 
debreceni erdők állami kezelésbe vételével ható
ságilag, akár a földreform keretében, de valami 
módon gondoskodni fogunk ezekről a családok
ról. A  határozati javaslat azonban nem illik 
bele a törvényjavaslat keretébe. (Felkiáltások a 
szélsöbaloldalon: De határozatot lehet hozni! 
A  végrehajtási utasításban!) Azt nem tartom 
szükségesnek, hogy engem mint földmivelésügyi 
ministert erre a Ház utasítson. Eddigi műkö
désem is talán bizonyságát szolgáltatja annak, 
hogy igenis arra törekszem, hogy mindenki, 
akinek nincs lakóhelye, házhelyet kapjon és ha 
lehet, építhessen is. (Helyeslés.) Mivel a hatá
rozati javaslat a törvényjavaslatba nem egészen 
illik bele, kérem annak mellőzését. (Helyeslés 
a jobboldalon.)

Elnök : Györki Imre képviselő ur határo
zati javaslatát szavazás alá bocsátom. Felte
szem a kérdést: méltóztatik-e elfogadni Györki 
Imre képviselő ur határozati javaslatát, igen 
vagy nem? (Igen! N em !) Kérem azokat a 
képviselő urakat, akik a határozati javaslatot

elfogadják, szíveskedjenek felállani. (Megtörté
nik.) Kisebbség. A  Ház a határozati javaslatot 
elvetette.

Az ülést öt percre felfüggesztem.

(Szünet után.)

Elnök : Az ülést újból megnyitom. Következik 
a részletes tárgyalás. Kérem a jegyző urat, szíves
kedjék a törvényjavaslat címét felolvasni.

Hébelt Ede jegyző' (olvassa a törvényjavaslat 
címét, amely észrevétel nélkül elfogadtatik. Olvassa 
az 1 §-t).

Elnök : Szólásra következik ?
Hébelt Ede jegyző : Gaal Gaston !
Gaal Gaston : T. Nemzetgyűlés ! Ez az 1. § 

állapítja meg tulajdonképen azokat a kategóriá kat, 
amelyeket a különféle jogcímek alapján vidéken- 
kint be kell majd fásitani. A megállapitásnál egyik 
észrevételem és aggályom az is, hogy ezek a meg
állapítások abszolúte nem precízek, abszolúte meg 
nem foghatók, abszolúte nem világosak ;■ ezekbe 
mindep,a világon belefér és ezekből minden a vilá
gon kimarad. Méltóztassék csak a jogcímeket nézni, 
hogy milyen címen lehet valamely terület befási- 
tását az itt felsorolt vármegyékben elrendelni. Azt 
mondja az 1. § első sora : mezőgazdasági termelé
sünk előmozdítása érdekében*?. Ez az egyik jogcím. 
Magyarázza meg nekem valaki, hogy mi mindent 
nem lehet belemagyarázni ebbe a jogcímbe. Azután 
jön a következő jogcím, hogy »az egészségügyi 
viszonyok megjavítása érdekében«. Hát iszen az 
egyszer kétségtelen, hogy egészségügyi szempont
ból tulaj dón ̂ épen az volna a legjobb, legegészsé
gesebb, ha Magyarország egész területe erdő volna, 
mert kétségtelen, hogy az erdők, amennyiben azok 
nem mocsaras, hanem normális, rendes erdők, 
egészségi szempontból összehasonlíthatatlanul job
bak a lakosságra nézve,- mint bármely más egyéb, 
mezőgazdasági terület. Ugyancsak azt mondja ez a 
szakasz, hogy »a klimatikus viszonyok megjavítása 
érdekében*?.

Az is kétségtelen, hogy ha egész Magyarország 
csak erdő volna, klimatikus viszonyaink feltétlenül 
jobbak volnának, mint akkor, ha itt erdő nincs 
vagy csak kevés erdő van. Végül a harmadik sorban 
azt mondja a szakasz : »a lakosság faszükségletének 
fedezése céljából«. Azt hiszem, hogyha Magyar- 
ország egész területét be nem fásitják, ennek a 
jogcímnek sohasem fogunk megfelelni tudni, mert 
annyi fát ültetni a jelenlegi Magyarország erdősí
tésre alkalmas tei ületein, amennyire ennek az or- 
szágnak fűtésre, építésre szüksége van, nem lehet. 
Az építésre helyezem a fősúlyt, mert építkezési 
fában szenvedünk óriási hiányt, már pedig épen az 
építkezési és asztaloscélokra alkalmas és szükséges 
legkülönhözőbb nemes fenyőfajtákat Magyar- 
ország azon területein, amelyeket ez a törvény- 
javaslat befá.sitani kíván, legalább is olyan tömeg
ben termelni, mint amilyenre az országnak szük
sége van, teljes képtelenség. Nagyon jól tudjuk mi, 
akik ezzel a kérdéssel gyakorlatilag is foglalkozunk,
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hogy Magyarország ezen területein legfeljebb a 
feketefenyőt, meg a pinus silvestrist, a közönséges 
erdei fenyőt lehet megtelepiteni, nemesebb fenyő
féléket azonban nagy tömegben —  mert egy-egy 
példányban lehet nevelni —  ezeken a területeken 
nevelni teljesen képtelenség. Ennek a feltételnek 
tehát sohasem fog ez a törvényjavaslat megfelel
hetni, még akkor sem, ha Magyarország összes 
mezőgazdaságilag művelt területeit beerdősitjük.

Van ezenkivül még egy jogcím : hogy te rv 
szerű elosztással erdőket kell telepíteni és fa
csoportokat, szélfogókat vagy fasorokat kell létesi- 
teni«. Egy szóval, itt a jogcímeknek olyan töm
kelegé van, hogy abszolúte semmi biztosíték sincs 
arra nézve, hogy ha az erdészeti kar valamilyen 
területet, legyen az kisgazdáé, középbirtokosé vagy 
nagybirtokosé, községé, magánosé vagy bárkié, be 
akar erdősiteni, arra ebben a törvényjavaslatban 
megfelelő jogcímet ne találjon. És a félnek ab
szolúte semmi védekezése sincs ez ellen, mert egy
szerűen ráhúzzák az 1. § akármelyik jogcímét és a 
fél maga is kénytelen beismerni, hogy a jogcím két
ségtelenül fennáll. Ezen a jogcímen el lehet venni a 
birtokát annak ellenére, hogy e félen nagy sérelem 
esik, amikor egyéb mezőgazdasági művelésre alkal
mas területét csupán azért, mert az erdészeti hiva
talnak, amely bürokratikus berendezésétől ebben 
a vonatkozásban is tartok, úgy tetszik, hogy egyik 
vagy másik birtokosnak vagy községnek a tulajdo
nát egyszerűen erdősítés alá vonja.

Ezek a kifogásaim a szakasz 1. pontja ellen. 
Súlyosbítja ezt a veszélyt a második bekezdés 
következő szövege (olvassa) : »A beerdősitett terü
leteket erdőkként, a többi fásításokat gazdasági 
fásításokként kell állandóan fentartani.« Itt több 
kifogásom van. Elsősorban az a kifogásom, hogy ez 
a bekezdés disztingvál, amikor azt mondja az egyik 
területről, hogy erdőként, a másikról pedig, hogy 
gazdasági fásításként kell fentartáni.

Sehol a világon ezekre a fogalmakra, hogy hol 
kezdődik és hol végződik az erdő ; hol kezdődik és 
hol végződik a gazdasági fásítás, abszolúte semmi
féle meghatározást nem találunk sem ebben a tör
vényjavaslatban, sem a régi törvényben. Átkutat
tam mindent; kerestem, hogy a disztinkciót meg
találhassam, de sehol erre vonatkozólag disztink
ciót nem találtam. A tudomány ismer bizonyos in
kább tudományos megállapításokat, de amikor 
arról van szó, hogy terhemre az állam, illetve az 
államnak valamely alárendelt közege törvény 
alapján valamit elrendelhet, tudni kívánom, hogy 
mi az, amit az én terhemre elrendel, melyek azok 
a területek, amelyeken az erdősítést és az erdővé 
minősítést tűrni tartozom, melyek azok a területek, 
amelyeknek csak gazdasági fásítására köteleznek, 
és tudnom kell, hol kezdődik az erdő, mert azzal, 
hogy valamit erdőnek minősítenek a fennálló erdő
törvények értelmében, óriási adminisztracionális és 
készpénzteher is jár. Az adminisztratív teher az, 
hogy állami kezelésbe vonják ; amint egyszer vala
mely területet erdőnek minősítenek, akkor engem 
kötelezhetnek arra, hogy szakképzett erdőtisztet,
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erdőőrt tartsak. Ez mind benne van a régi erdő
törvényben. A gazdasági fásításokra vonatkozólag 
ilyen intézkedést nem találtam. Épen azért szüksé
ges disztingválni a kettő között, mert azt mégis 
csak abszurdumnak tartanám, hogy azért, mert a 
birtokomon, vagy akármelyik községnek a birtokán 
van esetleg egy-két hold olyan terület, amely futó
homok, tehát meg kell kötni, be kell fásitani, szó
val, ilyen félholdas, egyholdas gazdasági fásításo
kat kell létesíteni a törvény alapján, ezeket a kisebb 
gazdasági fásításokat az erdőtörvény alapján olyan 
kezelés alá lehessen vonni, amely azok fentartását 
és kezelését tetemesen megdrágítja és a tulajdonos
nak felesleges vexálásával jár.

Továbbá nagyon veszedelmesnek tartom a 
törvényszakasznak azt a mondását, hogy a beerdő
sitett területeket erdőkként, vagy gazdasági fásí
tásokként állandóan fenn kell tartani. Ez annyit 
jelent, hogy amely területet az erdészet ennek 
a törvénynek alapján egyszer akár erdőterületnek, 
akár gazdasági fásításnak, akár fasornak kijelent, 
mert ez mind az előbbi intézkedésekben benne 
van, azt a tulajdonos örök időkig erdőnek, gazda
sági fásításnak, vagy fasornak kell hogy fentartsa. 
És ami ezzel együtt jár, a fennálló erdőtörvény 
értelmében nem használhatja azt többé .szabadon 
a tulajdonos, hanem csak ama üzemtervek és hasz
nálati tervek szerint, amelyeket részére az erdészeti 
hivatal kidolgoz. Ha tehát én a birtokomat tele
ültetem, vagy valamely község határát teleültetik 
fasorokkal, szélfogókkal, amint a törvény egyik 
későbbi paragrafusa megmondja, beülteti, — eze
ket törzskönyvbe is veszik,' ezeket törzskönyvezik 
és az erdészeti hivatal ezekre használati üzem
tervet dolgoz ki —  a hivatal megállapíthatja, 
hogy én azokat a fasorokat csak 25— 30 vagy 
50 évenkint vágathatom ki, helyenkint más és 
más időben és nincs tekintettel arra, hogy ha ezek 
a fosorok felnőnek, olyan óriási gazdasági kárt 
okozhatnak a beárnyékolás, elgyökeresités stb. 
révén a szomszéd mezőgazdasági területeken, 
amelyek közel sem érnek fel azzal a haszonnal, 
amit a fasornak pár évvél tovább való fentartása 
jelent.

Itt tehát disztingválni kell. Szükségesnek 
tartom, hogy megállapítsa a törvény azt, 
hogy az erdőknek lajelölt területek ám legyenek 
állandóan erdőknek fentartandók, de azok a terü
letek, amelyek csak gazdasági fásítások vagy 
pláne csak fasorok kritériuma alá vonhatók, ezek 
a területek csak addig legyenek erdők gyanánt, 
illetve fásításként fentartandók, amig oly károkat 
nem okoznak a szomszédos mezőgazdasági műve
lésben, amelyek aránytalanok azzal a haszonnal, 
amit fentartásuk magával hoz.

E cél elérésére a magam részéről két módosí
tást vagyok bátor javasolni a paragrafushoz. 
Az 1. § első bekezdéséhez az volna a tiszteletteljes 
előterjesztésem, hogy a következő szavak (olvassa): 
»mezőgazdasági termelésének előmozdítása, to- 
vábbá« amelyek úgyis teljesen érthetetlenek és a 
javaslat szempontjából teljesen szükségtelen szó
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szaporítást jelentenek, töröltessenek és helyette 
módosíttassák a szöveg a következőképen (ol
vassa) : »A magyar Alföldnek más egyéb mező- 
gazdasági termelésre használhatatlan területei az 
egészségügyi és klimatikus viszonyok megjavítása 
érdekében stb.« A bekezdés egyébként változat
lanul megmaradna.

Az 1. § második bekezdéséhez a következő 
módosításom volna, hagyassák ki a mondatnak 
ez a része (olvassa): »a többi fásításokat gazda
sági fásításokként és akkor igy' hangzanék a 
mondat (olvassa): »A beerdősitett területeket 
erdőkként kell állandóan fent art ani«Azonban pótlás - 
képen kérem, méltóztassék a következő szöveget 
felvenni a szakaszhoz (olvassa) : »a gazdasági fásí
tásokat, úgy mint a ligetek, facsoportok, szélfogók, 
fasorok, állami ellátás alá nem vonható erdősí
tések stb. azonban csak addig, amig azok fen- 
tartására feltétlen szükség van, vagy amig a 
mezőgazdasági termelésnek beárnyékolás stb. révén 
aránytalan kárt nem okoznak«, és még egy mon
datot kérek ehhez hozzávenni (olvassa); hasz
nálati korlátozás alá csakis erdőként nyilván
tartott terület vonható, minden egyéb fásítást a 
tulajdonos szabadon használható

Azt hiszem, hogy ezek a megállapítások azt a 
zavart, ami az 1. §-ban egyébként tapasztalható, 
kiküszöbölik, a javaslat intencióit abszolúte nem 
érinti és mégis precízen megállapítja azt, hogy mi 
történjék az erdőkkel, a gazdasági fásításokkal és 
bizonyos biztosítékot nyújtanak annak a tulajdo
nosnak is, aki ennek a paragrafusnak szenvedő 
alanya lesz, hogy messzebbmenően nem intézked
hetnek vagyonával, mint amennyire azt az általá
nos mezőgazdasági érdek és az ó saját érdeke is 
megkívánja. Azt hiszem ezekben a módosításokban 
semmi olyan nincs, ami a törvényjavaslat inten
cióit a legcsekélyebb mértékben is érintené, és 
azért nagyon kérem a mélyen t. minister urat és a 
többséget, hogy szíveskedjenek ezeket a módosí
tásokat elfogadni. ( Helyeslés a baloldalon.)

Elnök : Kíván valaki szólani ?
Csik József képviselő ur !
Csík József: T. Nemzetgyűlés! Módosító 

javaslatomat az 1. §-ban csak abban az esetben 
ajánlom elfogadásra, ha a nemzetgyűlés Gaal 
Gaston t. képviselőtársam módosítását nem fo
gadná el. Az 1. §-al kapcsolatban közgazdasági 
szempontból vagyok bátor felhívni a nemzetgyűlés 
figyelmét arra, ami egyáltalán nem jut kifejezésre 
a törvényjavaslat szövegében. T. i. a fásítás 
alkalmával nagy jelentőséggel bir a gyümölcster
melés. Ezért ezt valamiképen bele kellene venni a 
törvényjavaslat szövegébe, és itt a jogcímek elsoro
lásánál ajánlanám, hogy vegyük bele, hogy a gyü
mölcstermelés fokozása szempontjából is célszerű
nek látja a törvényjavaslat bizonyos területeknek 
befásitását.

Majd Később egy másiK paragrafusnál leszek 
bátor újabb bekezdést proponálni erre vonatkozó
i g .  egyelőre csak azt kérem, hogy amennyiben 
Gaal Gaston t. képviselőtársam módosítása nem

&RTKMTO. ______

fogadtatnék el, szíveskedjenek az én módosításomat 
elfogadni, hogy tudniillik az 1. § harmadik sorában 
a »fedezése« szó után a következő szavak iktatan- 
dók (olvassa): »végül a gyümölcstermelés foko
zásai

Elnök: Kíván még valaki szólani ? (Nem.) 
Ha senki sem kíván szólani. a vitát berekesztem.

A földmivelésügyi minister ur kíván szólani! 
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi

nister : T. Nemzetgyűlés ! Azt hiszem, Gaal Gaston 
t. képviselőtársam nagyon téved ennek a paragra
fusnak magyarázatánál, mert, amikor ez a szakasz 
azt.mondja, hogy a magyar Alföld mezőgazdasági 
termelésének előmozdítása, továbbá az egészség- 
ügyi és klimatikus viszonyok megjavítása érdeké
ben, valamint a lakosság faszükségletének fedezése 
céljából van szükség a fásításokra, egyszerűen egy 
célt jelöl meg. A t. képviselő ur azt mondja, hogyha 
ezt a cflt el akarjuk érni, akkor, ha egész Magyar-, 
országot befásitanók, az is kevés volna. De nem is 
az a célunk, hogy annyi területet fásitsunk be, 
hogy a kívánt eredményt teljesen elérjük, mert ki 
gondolhatna erre ?

Azt hiszem, senki sem gondolhat erre, mert 
akkor tényleg be kellene ültethi minden területet. 
De ha egyáltalán ültetni akarunk, meg kell mon
dani, hogy milyen célt akarunk vele szolgálni. Ez 
nem azt jelenti, hogy mi abból áz erdőből, amit 
telepitünk, egész. Magyarországnak épületfa- 
szükségletét el tudjuk majd látni, nem azt jelenti, 
hogy egész Budapest faszükségletét el tudjuk 
majd látni, csupán megmondja, hogy az a fa, amit 
ültetni akarunk, milyen célokat szolgál. És szol
gálja ezeket oly mértékben, amily mértékben a 
fásításokat megvalósítani tudjuk. Ha a fák meg
vannak, akkor igenis azt a célt fogják szolgálni, 
amit a törvényjavaslatban előirtunk. A törvény- 
javaslatnak ebben a felsorolásában nem az rejlik, 
hogy ezt a célt, ezeket a kielégítéseket a faültetéssel 
teljesen el is fogjuk érni. Hiszen ami a faültetéseket 
illeti, ugyebár, minden gazda előtt tudott dolog az, 
hogy pl. az akácfa, amely sokkal gyorsabban nő és 
sokkal előbb hasznosítható, a talajt kiuzsorázza; 
az akácos erdő után nem marad olyan j ó talaj, mint 
pl. a fenyőerdő után; a fenyőfa, akármilyen homok
talajba ültetik, ha 30 évig ott van, valóságosan 
megtrágyázza a talajt és valóságosan átváltozik az 
a homoktalaj olyan területté, amelyet aztán másra 
is lehet használni.

Természetes, hogy a szakembereknek bele
szólást kell engedni abba, hogy melyik talajba 
melyik fa ültethető; a tulajdonos kívánságát is 
mindenesetre figyelembe kell venni; nem megy ez 
tehát olyan nyakló nélkül, hogy a tulajdonosnak 
itt semmi beleszólása ne legyén.

Strausz István : A törvény nem mondja ezt ! 
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi

nister : Mindent a törvénybe nem lehet belevenni, 
mert ha két hétig akarnánk kijavítani és hosszabbí
tani, még mindig akadna valaki, aki azt mondaná, 
hogy ez vagy az még nincs benne a törvényjavaslat
ban. Minden elképzelhető dolgot törvénycikkbe fog-
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lalni nem lehet. De különben is benne van a tör
vényben, hogy az érdekeltek meghallgatásával kell 
az intézkedéseket tenni. A törvényhatóságok sza
bályrendeletet csinálnak s arra nézve, amit Gaal 
Gaston t. képviselőtársam mond, hogy ki mondja 
meg azt, hogy mi az erdő és mi a fásitás, azt jegy
zem meg, hogy a javaslat épen erre is vonatkozik, 
hogy a kimondott erdőterület és a fásitás között 
különbséget kell tenni. í

Gaal Gaston : Tegyünk különbséget !
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi- 

nister: Azt meg kell mondani. Az természetes, t. 
képviselőtársam, hogyha Hódmezővásárhelyen ezer 
holdakra menő erdőket akarnak létesíteni, az 
erdő lesz, ha pedig azt az 50—100 holdas birtokot 
fasorral körülszegélyezik, az nem lesz erdő, ugy-e ? 
Ez olyan természetes dolog, hogy igazán felesleges
nek tartom, hogy ezt külön paragrafusba bele
vegyük, mert még sem találkozik Magyarországon 
talán senki annál az erdészeti karnál, vagy bár
melyik hatóságnál, hogy egy tanya körül ültetett 
gyümölcsöst, vagy egy bekerítő fasort erdőnek 
nyilvánítson.

Gaal Gaston: Hát a ligetek ? !
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi- 

nister: A liget is más ! És különben is bejelent
hetem t. képviselőtársamnak, hogy már jobban 
elkészült, mint nem és ha nem is mondhatom, 
hogy a legközelebbi, de a közelebbi időben készen 
is lesz ez a törvényjavaslat, amellyel a t. Nemzet
gyűlés elé jövök, ha ugyan ezen a helyen leszek. 
Ezt a törvényjavaslatot mindenesetre hozza az 
erdészet; a javaslat »Az erdőfentartási törvényi 
címét viseli és abban majd részletesen meg lesz
nek határozva azok a szempontok, melyekre a 
t. képviselőtársam hivatkozik. Mert egy átfogó 
erdőfentartási törvényre ezek után a törvény- 
javaslatok után is szükségünk van. És ha . az a 
törvényjavaslat elkészül, akkor azok az aggályok 
és meghatározások, amelyeket Gaal Gaston t. 
képviselőtársam itt felhozott és amelyeket a 
paragrafusok teljes átalakítása és kibővítése révén 

.akar rendezni, annál a törvényjavaslatnál igenis 
érintve és meghatározva lesznek,

Ami e fásításokat, körülültetéseket illeti, 
amikre nézve Gaal Gaston t. képviselőtársam 
mondja . . .

Gaal Gaston: Ligetekről beszélek, nem fásí
tásokról !

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi- 
nister: Én arról beszélek, amiről képviselőtársam 
beszélt. A képviselőtársam következőket mondta : 
hogyha majd azok a fasorok nagyok lesznek , , .

Gaal Gaston : Fasorok is !
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi- 

nister: Én nem tudok mindent elmondani, amit 
a képviselő ur elgondol ezen a területen ; mindenki 
arra válaszol, amire tud, bocsánatot kérek! Azt 

.mondja a képviselő ur, hogy ha azok a fák nagyra 
nőnek azon a mesgyén és kárt csinálnak annak a 

.tulajdonosnak, azokat a fákat akkor is örökké 
-fenn kell tartani. Hogyan lehet elképzelni, hogy

ha a fa megérett és kárt csinál, lesz-e olyan ható
ság, amely azt mondja, hogy azt a tulajdonosnak 
nem szabad levágni ? ! Engedelmet kérek, arról 
gondoskodni kell, t. képviselőtársam, hogy ha 
ilyen nagy munkával és körültekintéssel létesítik 
a fasorokat, akkor azok meg ne szűnjenek, mert 
ha a törvényjavaslatban nincs, hogy azok fen- 
tartandók, akkor, ha néhány évesek lesznek, 
kivágják és egyszerűen nem ültetik be a területet 
fiatal hiábavaló fával, hiábavaló tehát a tör
vény, mert nem éri el a célját. E fentartás tehát 
nem azt jelenti hogy ki nem vágható és újabbal 
be nem ültethető. Igenis, fentaithatók azok a 
fasorok, de a használat nem az államé, hanem a 
tulajdonosé. A tulajdonost a törvény nem akarja 
korlátozni, de ha már kivágja azt a fát, köteles 
helyébe másikat ültetni, hogy a létesített fasor 
fenmaradjon. Ezért van ez a paragrafus a törvény- 
javaslatba b évévé.

Miutá n tehát a Gaal Gaston t. képviselőtársam 
által kifogásolt ezen tételek az újonnan benyúj
tandó erdőfentartási törvényjavaslatban sokkal 
inkább helyet foglalhatnak, mint ebben, és mert 
a módosítása annyira átalakítja és annyira ki
bővíti ezt a paragrafust, hegy szinte egészen újat 
csinál helyette, ezért én kénytelen vagyok az 
eredeti szöveg mellett maradni és kérni a t. Nemzet
gyűlést, hogy a paragrafust eredeti szövegében 
méltóztassék elfogadni. (Helyeslés jobbfelól.)

Elnök : A tanácskozást befejezettnek nyilvá
nítom. Három határozati javaslat adatott be, 
kérem a jegyző urat, méltóztassék Gaal Gaston 
képviselő ur módosító javaslatát felolvasni.

Hébelt Ede jegyző (olvassa) : Az 1. § első be
kezdésében a következő szavak: »mezőgazdasági 
termelésének előmozdítása, továbbá« töröltetnek 
és helyükbe az alábbi szöveg vétetik be : »A magyar 
Alföldnek más egyéb, mezőgazdasági termelésre 
használhatatlan területei az egészségügyi és klima
tikus viszonyok megjavítása érdekében« stb.

Az 1. § második bekezdéséhez :
A második bekezdés e része :'»a többi fásítá

sokat gazdasági fásításokként töröltetik s helyébe 
az alábbi szöveg jön :

»A gazdasági fásításokat (ligetek, facsoportok, 
szélfogók, fasorok, állami ellátás alá nem vonható 

-erdősítések stb.) azonban csak addig, amig azok 
fentartására feltétlen szükség van, vagy amig a 
mezőgazdasági termelésnek (beárnyékolás stb. 
révén) aránytalan kárt nem okoznak«.

»Használati korlátozás alá csakis erdőként 
nyilvántartott terület vonható, minden egyéb 
fásítást a tulajdonos szabadon használhat.«

Elnök : Még egy módosítás van, Csik József 
képviselő űré.

Hébelt Ede jegyző (olvassa Csik József módo
sítását).

Elnök : Következik a határozathozatal. A sza
kaszt két részre fogom osztani. Az 1. § első bekez
désével szemben áll a Gaal Gaston képviselő ur 
j aváslata, tehát az eredeti szöveget fel fogom tenni 
szavazásra Gaal Gaston képviselő ur javaslatával
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szemben. Csik József képviselő ur javaslata nem 
áll ellentétben a szöveggel, a harmadik sorhoz csak 
egy pótlást javasol. Amennyiben a nemzetgyűlés 
elfogadja az eredeti szöveget, Gaal Gaston kép
viselő ur jaavslata el fog esni, és még külön szavazás 
alá bocsátom Csik József képviselő urnák a pótlást 
indítványozó javaslatát. Azután rá fogok térni a 
második bekezdésre és azt szavazásra bocsátom az 
eredeti szöveget Gaal Gaston képviselő ur javas
latával szemben. (Helyeslés.)

Kérdem a t. Nemzetgyűlést: méltóztatnak-e 
az 1. § első bekezdését szemben Gaal Gaston kép
viselő ur javaslatával elfogadni, igen, vagy 
nem? (Igen! Nem!) Kérem azokat a képviselő 
urakat, akik elfogadják méltóztassanak felállani. 
(Megtörténik.) Többség ! Az 1. § első bekezdése 
eredeti szövegben fogadtatott el és igy elesett Gaal 
Gaston képviselő ur j avaslata.

Kérdem most a t. Nemzetgyűlést, hogy mél
tóztatnak-e a Csik József képviselő ur által beadott, 
de a szöveggel ellentétben nem álló pótlást elfo
gadni, igen vagy nem? (Igen ! Nem!) Kérem 
azokat a képviselő urakat, akik elfogadják, méltóz
tassanak felállani! (Megtörténik.) A nemzetgyűlés 
Csik József képviselő ur indítványát elvetette.

Most kérdem a t. Nemzetgyűlést: méltóztat
nak-e az 1. § második bekezdését eredeti szövegé
ben, szemben Gaal Gaston képviselő ur javaslatá
val elfogadni, igen vagy nem? (Igen! Nem!) 
Kérem azokat a képviselő urakat, akik az eredeti 
szöveget elfogadják, méltóztassanak felállani. 
(Megtörténik.) Többség! A nemzetgyűlés az 1. § 
második bekezdését eredeti szövegében fogadta el.-

Következik a 2. §.
Gaal Gaston : Igen t. elnök ur ! A házszabá

lyokra hivatkozással kérem áz elnök urat, hogy a 
2. §-t, amely rengeteg tárgyat ölel fel és együtt jól 
nem tárgyalható, méltóztassék pontonkint tár
gyaltatni. (Helyeslés.)

Elnök I T. Nemzetgyűlés ! A képviselő urnák 
ez a kívánsága a házszabályokon alapul, és én is 
abban a meggyőződésben vagyok, hogy ez a tár
gyalást meg fogja könnyíteni. így tehát, miután 
előreláthatólag minden egyes bekezdéshez több 
módosítás és javaslat fog beadatni, a tárgyalás ér
dekében állónak tartom a képviselő ur indítványá
nak elfogadását. így most tárgyalás alá vonjuk a 
második szakasz első bekezdését. Kérem a jegyző 
urat, méltóztassék felolvasni.

Hébelt Ede jegyző (olvassa a 2. §  első be
kezdését).

Elnök : Kivan valaki szólni ?
Hébelt Ede jegyző : Gaal Gaston!

( Az elnöki széket Huszár Károly foglalja el.)

Gaal Gaston : T. Nemzetgyűlés ! Egyáltalában 
nem elkedvetlenítve azért, hogy előre látom indít
ványaim sorsát, minthogy én nem azért vagyok itt, 
hogy indulatok által vezettessem magam, hanem 
hogy Kötelességemet teljesítsem, mondom, ezen 
nem elkedvetlenítve, ennél a szakasznál is és a
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többinél is egytől-egyig meg fogom tenni a magam 
tiszteletteljes észrevételeimet, tekintet nélkül arra, 
hogy a többség azután azokat elfogadja-e vagy sem, 
mert mint mondottam, egyszerűen kötelességemet 
kívánom teljesíteni, ami után nyugodt lelkiismeret
tel hagyhatom el részemről a Ház tárgyalótermét. 
( Helyeslés a baloldalon.)

EnneK a szakasznak első bekezdése megint abban 
a hibában szenved, amelyben a törvényjavaslatnak 
majdnem minden szakasza, hogy minden eshető
ségre és lehetőségre ad alkalmat arról, hogy nem 
beszél határozottan.

Azt mondja : »erdőtelepitésre elsősorban azo
kat a földrészeket kell kijelölnie Abban, hogy 
»elsősorban«, már magában benfoglaltatik, . hogy 
másodsorban, harmadsorban, negyedsorban, ötöd- 
sorban is jöhet valami, szóval, bizonytalanság van 
itt, aminek én a gazdaközönséget semmi körülmé
nyek között sem kívánom kitenni. Az a szó, hogy 
»kell«, engem — nem tehetek róla — szintén nem 
nyugtat meg, mert sokkal inkább megfelelő, sokkal 
inkább megnyugtató, ha azt Írjuk körül, mit sza
bad. Mert akkor tudja az erdész is, hogy meddig 
mehet, és tudja a gazda is, hogy meddig terjed a 
kötelessége. Ezért tehát sok szószaporitás nélkül 
tisztelettel beterjesztem határozati javaslatomat, 
amely szerint ez a bekezdés a következőképen 
szólna (olvassa) : »Erdósitésre csakis azokat a föld
részleteket szabad kijelölni, amelyek más műve
lésre nem alkalmasak, vagy csak nagy költséggel 
volnának ilyen célra alkalmassá tehetők.«

Tisztelettel kérem a mélyen t. Nemzetgyűlést, 
hogy módosító indítványomat, mint amely a célt 
szolgálja és egészen természetes, méltóztassék el
fogadni. (Helyeslés a baloldalon.) «*

Elnök : A földmivelésügyi minister ur kivan 
nyilatkozni.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi
nister : T. Nemzetgyűlés ! Lehetetlenség Gaal Gas
ton t. képviselőtársam indítványát elfogadni. Ez a 
paragrafus azt mondja hogy elsősorban mit kell 
kijelölni. Engedelmet uéreu ha homokmegfogásról 
van szó, arra a homokra mindenhol rá lehet mon
dani, hogy mezőgazdasági művelésre egyáltalában 
nem alkalmas.

Gaal Gaston : Ott van a szakaszban.
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi

nister : Igen sok olyan terület van, hogy valami
képen művelni kell, de a helyzet mégis azt követeli, 
hogy szélfogóul vagy homokfogóul fasort vagy 
valami más fásítást kell létesíteni. Különben is, ha 
a Gaal Gaston t. képviselőtársam által módosított 
szöveg volna a törvényben, nem tudom, mit csiná
lunk, ha a városok felajánlanak területeket az erdő
sítésre, amely területek bizonyos mértékig mező
gazdasági művelésre is alkalmasak, de a városok
nak szükségük van az erdősítésre, tehát ilyen terü
letekből is felajánlanak bizonyos részleteket.

Gaal Gaston: Kijelölésről van szó !
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi

nister: Ott is ld kell jelölni a területeket és ha 
bevesszük a törvény szövegébe, hogy csak ezeket
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lehet kij elölni, akkor egyáltalában nem érnők el 
azt a célt, amelyet a törvényjavaslat el akar érni. 
Azért mondja a szakasz, hogy ahol ilyen területek 
vannak, ne jusson eszébe valakinek, hogy ehelyett 
olyan területet jelöljön ki, amelyen gabonát is 
lehet termelni, vagy amely mezőgazdasági műve
lésre alkalmas. Olyan terület különben, amelyre 
teljes egészében rá lehet mondani, hogy a világon 
semmiféle művelésre nem alkalmas, igen keveset 
lehet találni. És hogy ne lehessen ezen a címen is 
megakadályozni a fásítást, helyesnek találom a 
paragrafusnak ilyetén való meghagyását. Kérem 
az eredeti .szöveg elfogadását. (Helyeslés jóbhfélöl.)

Elnök: Ha senki sem kíván szólni, a vitát 
bezárom. Következik a határozathozatal. Gaal 
Gaston képviselő'ur a 2. §. első bekezdéséhez uj 
szöveget ajánl. A kettőt szembe fogom állítani.

Kérdem a t: Nemzetgyűlést: méltóztatik-e 
elfogadni a ÍL § első bekezdését eredeti szövegezés
ben, szemben Gaal Gaston képviselő ur módosítá
sával ? (Igen! Nem!) Kérem azokat a képviselő 
urakat, akik az eredeti szöveget fogadják el, 
szíveskedjenek felállani. (Megtörténik.) Többség. 
Gaal Gaston módosító indítványát a nemzetgyűlés 
nem fogadta el.

Következik a 2. §. második bekezdése.
Hébelt Ede jegyző (olvassa a 2. §  második 

bekezdését).
Elnök : Kiván-e valaki szólni ?
Hébelt Ede jegyző: Gaal Gaston!
Gaal Gaston : T. Nemzetgyűlés ! Ennél a be

kezdésnél is ugyanaz a kifogásom, ami az elsőnél 
volt, hogy nem pontos, precíz kifejezéseket használ. 
Méltóztassék csak az első sort elolvasni. Azt 
mondja : Elsősorban tehát a szél által mozgásba 
hozható futóhomok.«

Minden futóhomok a szél által mozgásba 
hozható abban a percben, amikor azt felszántom. 
A leggyönyörűbben begyepesedett futóhomok is 
rögtön mozgásba hozatik a szél által, amikor a 
felületet arról eltávolítóm. De engedelmet kérek, 
ha nekem ebből a futóhomokból rétté vagy legelővé 
átalakított olyan területem van, amelyet én mező
gazdaságilag jól használhatok, csak azon a címen, 
mert a szél által mozgásba hozható, erdősítésre 
kijelölni, megint messzebbmenőnek tartanám, mint 
amit tulajdonképen el akarunk érni. Ezért egy
szerűen minden további magyarázat nélkül a 
következő szöveg beszúrását kérném: »mozgásba 
hozható kopár futóhomok«; a vadvizes terüle
teknél ugyancsak » vadvizes kopárterületek« jelö- 
lendők ki, végül toldásul a szakaszhoz azt indítvá
nyozom, hogy ahhoz, hogy »j elölendőír ki beerdő- 
sitésre« — ezt mondja a szakasz —  méltóztassa- 
nak még hozzátenni: »illetóleg befásitásra«.

Én ugyanis el tudok képzelni olyan hely
zetet, hogy egy nagy, pompás mezőgazdasági 
terület kellős közepén van egy félholdas, vagy egy- 
holdas olyan parcella, amely futóhomok, amely 
tehát befásitandó. Azonban nem beerdősitendő, 
mert én legalább is józan ésszel és gazdaésszel nem 
birok elképzelni egy nagy területen félholdas vagy

egyholdas erdősítéseket. Ezek az úgynevezett 
ligetek, amelyek egy-egy gazdaságban esetleg 
szélfogókul is, vagy ilyen kisebb futóhomokterü
letek befásitásául létesítendők, erdőknek azonban 
semmi körülmények között sem minősíthetők, 
hanem csakis mint gazdasági fásítások, mint 
ligetek jöhetnek számba és ilyen módon kell 
velük elbánni.

Tisztelettel kérem a mélyen t. Nemzetgyűlést, 
hogy módosításaimat, amelyek a szakaszt pre
cízebbé, világosabbá teszik, méltóztassanak el
fogadni.

Elnök : Kiván-e még valaki szólni ? Senki 
sem kíván szólni, a vitát bezárom.

A földmivelésügyi minister ur kíván nyilat
kozni.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi
nister : T. Nemzetgyűlés ! Nem tartom szükséges
nek, hogy a törvényben még a futóhomok minő
ségét, formáját is leszegezzük. Gaal Gaston t. kép
viselőtársam ugyanis azt mondja, hogy az is 
homok, amely most nem futóhomok, de ha fel
szántják, s ha rájön a szárazság és a szél, akkor 
mozgásba jön. Azt hiszem, ezen a címen azt is 
lehetne mondani, hogy a homokterületen is van 
valami fü, valami növényzet, vagy valami csak nő 
rajta és alig vannak olyan kis szigetek, ahol egy
általában nincs rajta semmi. Ha tehát ilyen meg
állapításokat akarunk keresni, igazán sohasem 
tudjuk megtalálni a végét a dolognak és nem tudjuk 
a meghatározást valóságosan leszegezni. Azokat 
az aggályokat, amelyeket a t. képviselő ur fel
hozott, teljesen alaptalanoknak és túlzottaknak 
tartom. •

Ami azt illeti, hogy a második bekezdés utolsó 
szavaként »a beerdősités« szó után még az »illetve 
befásitásra« szavak tétessenek, hogy azon ne értes
sék erdőterület, ehhez hozzájárulok, de feleslegesnek 
tartom azért, mert ilyen kis területek, amilyenekre 
ő hivatkozik, semmiképen sem minősithetők erdő
területeknek. Ez már a dolog természetében rejlik. 
De ha ezzel az egy szóval megnyugtathatom t. kép
viselőtársamat, ahhoz az indítványához, hogy a 
szövegbe »illetve fásításra* szavak is felvétessenek, 
hozzájárulok. A t. képviselő ur többi indítványát 
azonban kérem elutasítani.

Elnök: Következik a határozathozatal.
Gaal Gaston képviselő ur előterjesztett módo

sítása két részből á ll : a módosításnak egyik része 
indítványozza az első sorban és a harmadik sorban 
a »kopár« szó beszúrását; a második része pedig 
egy toldást javasol a mondat végére. Ezekre a 
módosításokra külön-külön fogom feltenni a kér
dést, mert ha azokra egyszerre ejtetnék meg a 
szavazás, megtörténhetnék, hogy hamis eredményre 
jutnánk, (ü g y  van!) A kérdést tehát elsősorban 
arra fogom feltenni, hogy méltóztatik-e e szakaszt 
a Gaal Gaston képviselő ur által beterjesztett mó
dosítás első részével elfogadni, igen vagy nem. 
A toldást tartalmazó módosításra vonatkozólag 
azután fogom feltenni a kérdést.

Elsősorban tehát szembeállítom az eredeti
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szakaszt Gaal Gaston képviselő ur módosításának 
első részével. Kérem azokat, akik az eredeti sza
kaszt fogadják el, szíveskedjenek felállani. (Meg
történik.) Többség. A 2. § második bekezdésének 
ez a része tehát az eredeti szövegben fogadtatott el 
és Gaal Gaston képviselő ur módosítása elvettetett.

Most felteszem a kérdést: méltóztatnak-e 
elfogadni Gaal Gaston képviselő urnák azt a módo
sítását, amely szerint a 2. § második bekezdésének 
végére szurassanak be »illetve befásitásra« szavak, 
igen vagy nem ? Kérem azokat, akik a módosítást 
elfogadják, szíveskedjenek felállani. (Megtörténik.) 
Többség. Kimondom tehát határozatkép, hogy a 
nemzetgyűlés Gaal Gaston képviselő urnák ezt a 
módosítását elfogadta.

Következik a szakasz harmadik bekezdése. 
Petrovits György jegyző (olvassa a 2. §  

harmadik bekezdését).
Elnök: Az előadó ur kíván szólani. 
Marschall Ferenc előadó: T. Nemzetgyű

lés! Részben az általános vita folyamán, rész
ben a más oldalról is elhangzott észrevételek 
figyelembevételével a 2. § harmadik bekezdésé
hez a következő módosításokat vagyok bátor 
előterjeszteni:

A  bizottság által javasolt szöveg harma
dik bekezdésében az utolsóelőtti mondatban 
»minden esetben« szavak, továbbá pedig: »a 
legelöterületek belsejében pedig a legelő hasz
nálhatóságának fokozására szükséges fásításokat 
kell létesíteni, anélkül hogy a legeltetésre tar
tósan alkalmas földrészletek ilyen rendeltetés
től elvonatnának« szavak töröltessenek.

A  harmadik bekezdés után pedig javaslom 
a következő uj bekezdés felvételét. (olvassa): 
»A  helyi körülmények által indokolt esetekben a 
földmivelésügyi minister a birtokos kérelmére 
megengedheti, hogy a fasorok helyett a körül
szegélyezendő birtoktagok legalább két (2) 
százalékán egy tagban vagy megosztva erdőt 
telepítsenek. Az alföldi tanyai belsőségeket 
mindenesetre fasorokkal kell beszegélyezni.«

Tisztelettel kérem a harmadik bekezdésnek 
a most előterjesztett módosítások figyelembe
vételével való elfogadását.

Elnök: Gaal Gaston képviselő ur kivan 
szólani.

Gaal Gaston : T. Nemzetgyűlés! A  szakasz
nak szövege az előadó ur által most előterjesz
tett módosítások által kétségtelenül sokat vesz
tett eredeti — hogy úgy fejezzem ki magamat 
— rosszaságából. A  törvényjavaslatnak talán 
egyetlenegy részénél sincs akkora bizonytalan
ság, mint a 2. § harmadik bekezdésénél. Hozzá
teszem azonban, hogy a mélyen t. előadó ur 
javaslata nem mindenben eliminálta azokat a 
bizonytalanságokat, amelyek ebben a szakaszban 
vannak.

Méltóztassanak csak elolvasni ezen bekez
dés harmadik mondatát, amely azt mondja 
(olvassa): »Azokon a mezőgazdaságilag művelt 
földeken pedig, amelyeknek csak kisebb foltok

ban lazaszerkezetü homoktalaját a szél moz
gásba hozhatja és a homokot elhordhatja, a tel
jes beerdősités helyett célszerű elhelyezéssel fa
csoportokat, illetőleg a mozgó homok szélein 
szélfogókat, fasorokat kell létesíteni.«

Méltóztassanak nekem Magyarországon olyan 
földet mutatni, amelyet, ha kiszárad, a szél 
mozgásba nem hozhat és amelyről a szél a 
homokot el nem hordhatja! Ezzel szemben én 
egész tisztelettel csak azt a rövid indítványt 
terjesztem elő, hogy méltóztassék határozott 
szavakban beszélni, méltóztassék azt mondani: 
»hozza« és »hordja«. Amely földnek homok
talaját ugyanis a szél mozgásba nem hozza és 
amelyről a homokot a szél el nem hordja, az 
semmi körülmények között sem képezhet erdő
talajt és azt semmi körülmények között sem 
lehet azon területek közé bevenni, amelyeket 
ezen célnak megfelelően erdőtelepítésre feltét
lenül fel kell használni.

Kifogásom van továbbá a szakasznak tulaj
donképen az egész második fele ellen. Abszolúte 
helytelennek tartom azt, hogy itten kategori
záljunk és megállapítsuk, hogy mely birtok
testeknél áll be a kötelező fásítás esete, és 
pedig abban a mértékben, amint itt fel van 
sorolva. Amikor ugyanis azt mondom, hogy 
egy 50 holdas gazda már köteles a művelési 
ágak szerint minden szántóföldjét elkülönítve 
fasorokkal szegélyezni, a rétjét fasorokkal el
választani és az utjai mentén beültetni, akkor, 
ha holnap ez az 50 holdas gazda meghal, 
marad utána öt gyerek és elosztják az ötven 
holdat ötfelé, akkor már a befásitási kényszer 
az 50 holdon aluli kisgazdát is terheli. Ezért 
semmi értelme nincs az ilyen disztinkciónak. 
Ha az az ötren hold mindig együtt maradna 
egy darabban, akkor ennek a rendelkezésnek 
volna értelme, akkor ez a szakasz kisgazdavédő 
szakasz lenne abban az irányban, hogy a kis
gazdát ne lehessen az ötven holdnál nagyobb 
földbirtokkal rendelkező birtokosra nézve meg
állapított fásítási kötelezettség alá vonni.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: Epén azt mondja a törvényjavaslat, 
hogy a kisgazdát ne lehessen ezen kötelezettség 
alá vonni.

Gaal Gaston: De ha az az ötven holdas 
birtok több részre oszlik, akkor a szakasznak 
ez a rendelkezése már nem nyújtja a kisgazdá
nak ezt a védelmet.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister : Akkor, minthogy a birtok már kisebb, 
ez a rendelkezés nem vonatkozik reá.

Gaal Gaston: Csakhogy akkor már a fa
sorok be vannak protokollálva, akkor azok már 
örökre fentartandó fásításokként szerepelnek 
Azért mondom, hogy a minister ur, úgy látszik 
nem tudja precíze, hogy mi minden van a 
törvényjavaslatban. Egy későbbi szakasz meg
mondja, hogy amint egyszer az erdészeti hatóság
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valamely területet mint beerdősitendőt vagy be- 
fásitandót kijelöl, az protokollumba, törzskönyvbe 
lesz vezetve és örök időkre —  ezt már az első 
szakasznál épen a minister ur javaslatára 
döntötte el a többség —  erdősítésre, illetőleg 
fásításra lesz fentartandó. Már most ami nem 
sújtotta az apát, sújtja a gyermekeket. Azért 
mondom, hogy ennek a kategorizálásnak abszolúte 
semmi védő értéke nincs. Ezt a kérdést máskép 
kellett volna megfogni, ott és úgy, ahol és 
ahogyan én akartam kiküszöbölni a szükségtelen 
és haszontalan fásításokat és hatósági kény
szereket. Miután azonban ezt a javaslatomat a 
többség a minister ur kívánságára egyszer már 
elvetette, nagyon természetes, hogy ezen most 
segíteni nem tudok. Hogy azonban ez az ötven- 
holdas megszorítás benne maradjon a törvény- 
javaslatban, ennek gyakorlati értéke abszolúte 
nincs. Az az ötvenholdas birtok ugyanis talán 
már egy év múlva 5, 15 vagy 20 holdas 
birtokká válhatik. Osztály folytán minden birtok 
változik, minden birtokállomány kisebbedik, vagy 
nagyobbodik, úgyhogy ezek a megállapitások a 
jövőre vonatkozólag a kisgazdát abszolúte nem 
védik.

Epén azért nagy aggályaim voltak a sza
kasznak a legelőterületre vonatkozó intézkedé
seivel szemben, amelyek egyáltalában kiszolgál
tattak volna tulajdonképen minden legelőt. Erre 
vonatkozólag, ha jól értettem meg a mélyen t. 
előadó ur módosítását, bizonyos védelem szán- 
dékoltatik. Bár a módosítás szövegét nem volt 
alkalmam elolvasni, s csak egy hallásra megle
hetősen nehéz egy szöveget megbírálni, azonban 
kétségtelenül látom ezt a szándékot, ügy lát
szik a minister ur is észrevette azt, hogy ebben 
a szakaszban egy akasztófa áll, amelyre min
denkit rá lehet huzni, s ezért iparkodott ezt az 
aka a tófát kiküszöbölni olyan módosítással, 
amely a legelőterületeket mégis bizonyos tekin
tetben védelmezi.

Minthogy — mint mondottam —  nem hal
lottam egészen precize azt a módosítást, ame
lyet az előadó felolvasott, az én tiszteletteljes 
előterjesztésem az, hogy méltóztassanak ennek 
a bekezdésnek azt a részét, amely igy kezdődik: 
»A  birtokosnak egy tagban 50 katasztrális 
holdnál nagyobb szántóföldjét.. .« ,  végig törülni, 
s méltóztassanak ahelyett az alábbi szöveget 
felvenni (olvassa): »Legelőterületek belsejében 
olyan mértékben kell fásításokat létesíteni, hogy 
általuk a legelő használhatósága fokoztassék és 
a kérdéses területek eredeti rendeltetésüktől 
semmi körülmények között el ne vonassanak. 
Fasorokat csak a mivelési ágak (szántó, rét, 
legelő) szélein, valamint a birtokot szelő köz- 
és gazdasági utak mentében kell és pedig csak 
oly mértékben létesíteni, hogy általuk más 
mezőgazdasági termelés ne szenvedjen.«

Tisztelettel kérem a mélyen t Nemzetgyűlést, 
méltóztassék módosító javaslatomat elfogadni.

Elnök : Csik József képviselő ur kíván szólni.

Csik József: T. Nemzetgyűlés! Az előbb 
már voltam bátor rámutatni arra a nagy gaz
dasági szempontra, amely a gyümölcsfatermelés 
fokozásához fűződik.

Ha végignézünk ezen a javaslaton, nagyon 
sok szempontot látunk abban felsorolva, neve
zetesen klimatikus és gazdasági szempontokat, 
de sehol sem találjuk a gyümölcstermelést, mintha 
az egyáltalában nem érdekelné a javaslat készí
tőit. Megengedem, hogy a javaslat nem zárja ki 
azt, hogy ahol alkalmas talaj akad, gyümölcs
fákat ültessenek; de szerettem volna, ha a tör
vény szövegébe felvétetett volna az, hogy ez 
irányadó szempont legyen azokra a közegekre 
nézve, akik ezt a fásítást vagy erdősítést véghez- 
viszik. Az 1. §-nál benyújtott módosításom csak 
formai szempontokat akart kielégíteni, a lényeg
beli szempontokat azon módosításom akarja ki
elégíteni, amelyet a 2. § harmadik bekezdése 
után uj bekezdés gyanánt akarnék felvétetni és 
ajánlanék szives elfogadásra, amely a következő- 
képen hangzik (olvassa): »A  2. § harmadik 
bekezdése után a következő bekezdés iktatandó: 
A  fásításra szánt területeken, főleg pedig az 
utak mentén, amennyiben a talaj minősége meg
engedi, gyümölcsfafásitás foganatositandó.«

Elnök : Kíván még valaki szólni ? Ha senki 
sem kiván szólni, a vitát bezárom. A  földmi- 
velésügyi minister ur kiván szólni.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: T. Nemzetgyűlés! Az általános vitában 
elhangzott kifogások figyelembe vétele szempont
jából az előadó ur a módosítást előterjesztette 
erre a szakaszra vonatkozólag. Kérnem kell a 
t. Nemzetgyűlést, hogy az előadó ur által mó
dosított szöveget méltóztassék elfogadni.

Gaal Gaston t. képviselőtársam azt mondja, 
hogy úgy látszik, én nem tudom, mi van ebben 
a javaslatban. Nagyon sajnálom, de én úgy 
látom, hogy Gaal Gaston t. képviselőtársam 
sokkal 'többet tud, mint ami ebben a javaslat
ban van, és százszor annyit beleképzel ebbe a 
javaslatba, mint ami tulajdonképen benne van.

Rothenstein M ór: Saját magába is! (De
rültség.)

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: Hogy Gaal Gaston t. képviselőtársam 
itt minden szakaszt teljesen kiforgatni és át
alakítani akar, ezt nem egészen értem, mert 
nagyon helyesen mondja, hogy ha aggályai van
nak, azokat felhozza, de hogy egy törvényjavaslat 
részletes tárgyalásánál minden szakaszt lehetsé
ges legyen teljes egészében átformálni, újracsi
nálni, kibővíteni, ez talán mégsem kívánható 
attól a kormánytól vagy ministertől, amely ezt 
a javaslatot csinálta.

Tankovics János: Obstrukció!
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 

minister: Különben is ezt a törvényjavaslatot 
nagyon sok hozzáértő ember tárgyalta le, aki 
ennek a nemzetgyűlésnek nem tagja. Ezek kí
vánságára határoztuk meg, hogy 50 holdnál
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kisebb földdel bíró gazdákat ne lehessen rá
szorítani még arra sem, hogy fával körülkerítse 
a birtokát. Ezeknek a hozzáértő embereknek 
kívánságára vettük ezt be épen a kisgazdák 
védelme szempontjából, amelyre Gaal G  iston 
t. barátom mindig hivatkozik ennél a kérdésnél.

És hogyan áll meg t. képviselőtársamnak 
az az érvelése, hogy ha szétosztják az 50 holdas 
birtokot, akkor azt a talán tiz holdas birtokot 
a törvény ép úgy terheli, mint az 50 holdas 
birtokot? Bocsánatot kérek, semmiképen sem 
tudom megérteni az ilyen belemagyarázást, mert 
hiszen ha a birtokot ötfelé osztják, akkor a 
törvény nem vonatkozik rá, mert a törvény 
világosan kimondja, hogy csak a legalább 50 
holdas birtokokról sgól. Ha pedig addig, amig 
az egy gazdának a kezében van, beszegik fákkal 
a birtokot, azzal nem vészit az, aki a szétdara
bolt birtok egy részét kapja, mert kétségtelen, 
hogy ha a birtok egyik mesgyéjén még fát is 
talál, ez mindenesetre növeli annak értékét. Ha 
a birtokot szétosztják, semmi hátrány nem szár
mazik azokra, akik osztoznak rajta, abból, hogy 
a birtok be volt fásitva, az csak előny számukra.

A  10 holdas birtokost pedig a törvény nem 
kötelezheti arra, hogy a másik mesgyén is fasort 
ültessen. Ilyen belemagyarázások után, ha azt 
méltóztatik mondani, hogy én nem tudom, hogy 
mi van a törvényjavaslatban, erre csak azt 
mondhatom, hogy t. -képviselőtársam kevésbé 
tudja, hogy mi van a törvényjavaslatban, mint 
én tudom. Kérem a t. Nemzetgyűlést, hogy az 
előadó ur által módosított szöveget méltóztassék 
elfogadni (Helyeslés jobbfelöl.)

Elnök: Következik a határozathozatal.
Az eredeti szöveg szemben áll Gaal Gaston 
képviselő urnák és az előadó urnák módosítá
sával. Elsősorban arra fogom feltenni a kérdést, 
hogy méltóztatik-e elfogadni az eredeti szöveget 
szemben az előadó urnák és Gaal Gaston kép
viselő urnák módosításával? Amennyiben az 
eredeti szöveget nem méltóztatnak elfogadni, 
szembe fogom majd állítani Gaal Gaston kép
viselő ur módosítását az előadó ur által javasolt 
szöveggel. (Helyeslés.)

Most felteszem a kérdést: méltóztatik-e el
fogadni a 2. § harmadik bekezdését eredeti 
szövegezésében, szemben az emlitett másik két 
indítvánnyal, igen vagy nem ? ( Nem !) A  szakasz 
eredeti szövegezésében nem fogadtatott el. Most 
szembe fogom állítani Gaal Gaston képviselő ur 
szövegét az előadó úréval. Méltóztatnak elfo
gadni az előadó ur által javasolt szöveget ? 
(Igen ! Nem !) Kérem azokat a képviselő urakat, 
akik az előadó ur szövegét fogadják el, szives- 

,  kedjenek felállani. (Megtörténik.) Többség. Tehát 
ilyen értelemben mondom ki a határozatot.

Következik a határozathozatal Csik József 
képviselő ur módosító indítványára vonatkozóan. 
A  minister ur kíván szólani.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: T. Nemzetgyűlés! Ennél a javaslatnál

a gyümölcstermesztés tényleg nincs felvéve, mert 
hiszen elsősorban erdei fákról van szó a fásítás
nál. Ha azonban t. képviselőtársam ide akarja 
bevonni a gyümölcstermesztést is, nekem ez ellen 
kifogásom nincs, de rendszerint gyümölcsterme
léssel világos eredményt csak akkor lehet elérni, 
ha azt a területet más fákkal már mentesítet
tük a széltől és az időjárás viszontagságaitól.
( Úgy van !) Ha t. képviselőtársam szükségesnek 
tartja itt a gyümölcsfákkal való beültetés fel
vételét, nincs ellene kifogásom, hiszen a gyü
mölcstermelést mindannyian pártolni akarjuk. 
Ebből a szempontból módosításához hozzájárulok.

' (Helyeslés.)
Elnök: T. Nemzetgyűlés 1 Kénytelen vagyok 

j bejelenteni, hogy a minister ur a házszabályok 
értelmében nem szólalhatott volna fel most sza
vazás közben. Minthogy azonban a módosítás, 
amelyre a minister ur reflektált, a tárgyalás 
utolsó pillanatában adatott be, azt hiszem, mél
tóztatnak ezt elnézni. Kijelentem, hogy ez prece
densül nem szolgálhat és vigyázni fogok arra, 
hogy más alkalommal meg ne történhessék. 
(Helyeslés.)

Kérdem a t. Nemzetgyűlést: méltóztatnak-e 
Csik József képviselő ur pótló indítványát elfo
gadni? (fg en ! Nem !) Akik elfogadják, méltóz- 
tassanak felállni. (Megtörténik.) Többség. A  
módositás elfogadtatik, ily értelemben mondom 
ki a határozatot.

Következik a negyedik bekezdés.
Petrovits György jegyző (olvassa a 2. §  ne

gyedik bekezdését). Gaal Gaston!
Gaal Gaston: T. Nemzetgyűlés! A  2. § ne

gyedik bekezdése ezt mondja (olvassa): »A  fö
lépítendő erdők helyének megválasztásánál és a 
gazdasági fásítások kijelölésénél ügyelni kell 
arra is, hogy a telepítendő erdők és a gazda
sági fásítások gondos és tervszerű elhelyezésével 
az alföldi szeleknek a gazdaságilag sokféleké
pen és annyira káros ereje megtörjék « Ha ebből 
a célból kell erdősíteni, akkor be kell erdősíteni 
mindent, mert ha nem erdősítjük be az egész 
területet, akkor a szél ereje meg nem törik. 
(Derültség a jobboldalon.) Ez megint olyan 
megállapítása a törvénynek, amelyet szó nélkül 
nem hagyhatok, mert ha már törvényt szer
kesztünk, méltóztassék úgy szerkeszteni a tör
vényt, hogy értelme is legyen; annak pedig ab
szolúte semmi értelme sincs, hogy olyan krité
riumot vegyünk bele a törvénybe, amelyet semmi 
körülmények között nem tudunk megvalósítani.

Hogy ennek a szakasznak szerintem hibás 
szövegezése megváltozzék, a magam részéről azt 
a stiláris módosítást javaslom, hogy a »megtör- 
jék« szó elé méltóztassék beszúrni a »lehetőleg« 
szót. Erre van lehetőség, de arra, hogy meg
törjék, egyáltalában semmi biztosíték nincs. 
Tisztelettel kérem módosító indítványom elfo- 

i gadását.
Elnök: A  minister ur kíván szólni.
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Szabó István (nagyatádi) földmivelésíigyi 
minister: T. Nemzetgyűlés! Igazán nem értem 
t. képviselőtársamat, hogy amikor arról van szó, 
hogy fásitsunk és a szakasz megjelöli azt, hogy 
figyelemmel kell lenni arra, hogy ha már fát 
ültetünk, oda ültessük, hogy a szél felfogására 
is alkalmas legyen, ez miért nem való a tör
vénybe és hogy lehet ehelyett mást tenni. Azt 
nem lehet elérni, hogy a szelet annyira meg
fogjuk a fákkal, hogy szél a földön egyáltalá
ban ne legyen, ezt mindenki tudja; de azt is 
tudja mindenki és tudja a képviselőtársam is, 
hogy ahol erdő van, közvetlenül az erdő mellett 
nem éri úgy a szél sem az embert, sem az 
állatot, sem a terményt, mint ott, ahol egyál
talán nincs a szélnek akadálya.

Azt mondja a t. képviselőtársam, hogy 
hiába ültetünk szélfogót, a szelet megfogni nem 
lehet. De igenis lehet gyengíteni a szél hatását 
és az erdő gyengíti is, tehát mégis szélfogó jel
leggel bir. Minthogy pedig itt csak arról van 
szó, hogy ha bizonyos kerület kijelöltetik beül
tetés végett, figyelembe veendő az is, hogy a 
beültetés úgy történjék, hogy szélfogásra is 
alkalmas legyen, szóval hogy több célt szolgál
jon az ültetés, ne pedig csak egyet, ebben igazán 
semmi kifogásolnivalót sem találok, épen azért 
kérem, hogy az eredeti szöveget méltóztassék 
elfogadni. (Helyeslés jobb felöl.)

Elnök: A  2. § negyedik bekezdéséhez Gaal 
Gaston képviselő ur módosító indítványt tett. 
Ezt a módosító indítványt szembe fogom állí
tani az eredeti szöveggel. Kérdem a t. Nemzet
gyűlést : méltóztatik-e a negyedik bekezdést az 
eredeti szövegében elfogadni, szemben Graal Gas- 
ton képviselő ur módosításával? (Igen! Nem !) 
Akik az eredeti szöveget fogadják el, szívesked
jenek felállani. (Megtörténik.) Többség. Gaal 
Gaston képviselő ur módosító indítványa tehát 
elesik.

Következik az ötödik bekezdés.
Petrovits György jegyző (olvassa a 2. §  

ötödik és hatodik bekezdését, mélyek észrevétel 
nélkül elfogadtatnak. Olvassa a 3. §-t).

Elnök : Az előadó ur kíván szólani.
Marschall Ferenc előadó: T. Nemzetgyűlés! 

A  bizottság által előterjesztett szövegben a 
következő módosítást javaslom, (olvassa): »A  
szöveg »mutatkozik hiány« szavak után az »ugy« 
szó töröltetik és helyébe »akkor nyilvánvalóan 
országos érdek esetén« szavak jönnek. Továbbá 
a bizottsági szöveg tulajdonában levő vagy« 
szavai után »kivételesen« szó tétetik. Az utolsó 
sorban a »pótolható« szó helyébe »mondható ki« 
szavak tétetnek.

Tisztelettel kérem ennek a módosításnak 
elfogadását.

Elnök : Szólásra következik ?
Petrovits György jegyző: Gaal Gaston!
Gaal Gaston: T. Nemzetgyűlés! Ebben a 

törvényjavaslatban a 3. §-t tartom olyannak, 
amely ellen a legélesebben és leghatározottabban

kell állást foglalnunk. Mint mezőgazda nem 
indulhatok ki abból az egyoldalú álláspontból, 
hogy az erdőérdek minden mezőgazdasági érdek 
fölé helyezendő. Nagyon megértem, — ki is 
fejtettem az általános vitában — hogy minden 
olyan területet, amely erdősítésre alkalmas s 
amely okosabban nem hasznosítható az ország 
javára, fásitsunk be, még állami kényszerrel is.

Hiszen a javaslatot el is fogadtam. Odáig 
azonban nem mehetek el a magam részéről, — 
és ettől óva intem a t. Nemzetgyűlést is, ismerve 
bizonyos köröknek egyoldalú felfogását — hogy 
olyan területek is erdősítés alá legyenek vonha
tók, amelyek még sokkal nagyobb haszonnal 
értékesíthetők mezőgazdasági szempontból. Ez 
az ország sokkal koldusabb, sokkal szegényebb, 
semhogy bizonyos fantazmagóriákért, mert bizo
nyos köröknek úgy tetszik, hogy itt is, ott is 
erdő létesittessék, mezőgazdasági termelésre első
rendűen alkalmas talajok befásittassanak. Tessék 
mindenütt erdőt csinálni ott, ahol erre alkalmas 
terület van, de mint mezőgazdának tiltakoznom 
kell az ellen, hogy elsőrendű búzatermő terüle
tek, amelyek másképen megfelelő módon hasz
nosíthatók és az országnak sokkal nagyobb 
előnyére válnak közgazdaságilag, szintén erdő
sítés alá vonhatók legyenek.

Épen ezért pem fogadhatom el ezt a sza
kaszt sem ebben a szövegben, sem abban a szöve
gezésben, amelyben az előadó ur előterjesztette, 
amely különben is csak mitigálja a szakaszban 
rejlő nagy veszedelmet, de azt ki nem küszöböli. 
Tiszteletteljes indítványom oda irányul, hogy 
méltóztassék a szakasz ötödik sorában az »első- 
sorban« szavakat kihagyni, azután pedig a pon
tosvessző után következő egész szöveget ki
hagyni.

Akkor az a szakasz igy fog hangzani (ol
vassa) : »Ha valamely város vagy járás terüle
tén a 2. § második bekezdése alapján beerdő- 
sitendő területek nincsenek, vagy ha az ilyen 
területek a már meglevő erdőkkel együtt akár 
mennyiségüknél, akár elhelyezésüknél fogva az
1. és 2. §-ban meghatározott célok megvalósi* 
tását eléggé nem biztosítanák, akkor a beerdő- 
sitésre .önként felajánlott területeket kell a ha
tóság határozata szerint beerdősiteni.«

Ezzel azt célzóm, hogyha olyan helyen, 
amely abszolúte nem erdőtalaj, a tulajdonos 
erdősíteni kíván és e célbői az erdőhatóságok
nak szakértelmét és munkásságát igénybe akarja 
venni . . .

Szabó István (nagyatádi) földmivelésíigyi 
minister: Erre nem kell törvény.

Gaal Gaston: De kell törvény. Bocsánatot 
kérek, minister ur, én.hiába kérek erdőtisztet* 
és szakembert, ha a törvény nem biztosítja ne
kem a jogot, hogy kérhessek ilyeneket, a kor
mány egyszerűen megtagadhatja és azt mondja, 
hogy nem küldök ki hozzád szakembert. Ha 
azonban a törvényben benne van, hogy a tulaj
donos ilyen önként felajánlott területeit az
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állam vagy az erdészeti tisztikar a maga szak
értelmével támogatni köteles, akkor a ininister 
ur nem mondhatja, hogy: az urnák nem adok 
erdőtisztet.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: De ha az ur nem akar ültetni, akkor 
ültettetni kell vele!

Gaal Gaston: Ezt célozza az én tisztelet- 
teljes indítványom, amelyet minden egyéni cél
tól eltekintve tisztán azért teszek meg, mert 
látom azt a veszedelmet, amely ebben a szakasz
ban van. Épen ezért kérem a mélyen t. Nem
zetgyűlést, hogy indítványomat méltóztassék 
elfogadni.

Elnök : Dénes István képviselő ur jelent
kezett szólásra.

Dénes István : T. Nemzetgyűlés! Tisztelettel 
kérem, hogy az előadó urnák módosító javasla
tát méltóztassanak elfogadni. Ismét leszögezem 
azt, amit már az általános vita keretében mon
dottam, hogy azokon a területeken, ahol mező- 
gazdasági művelésre alkalmas földek vannak, 
szintén szükség van erdőre, mert hiszen ez adja 
meg az egész törvényjavaslatnak lényegét. Amint 
mondtam, Békés megyének északi részében, a 
Károlyi-féle uradalomban ezelőtt 30 esztendővel 
volt egy gyönyörű 80— 100 holdas erdő. Ezt az 
erdőt a bérlő kiirtotta. A  Békés-Sámson körül 
levő községek nagyszerűen tudtak belőle egyet- 
mást szerezni maguknak. Az erdő nemcsak szép 
volt, hanem hasznos is, ma pedig puszta sik 
terület az egész. Lehet, hogy talán most több 
gabonát ad a bérlőnek, de evvel szemben az 
egész község meg van fosztva az erdőtől, a jó 
kiimától s most semmiféle törvényes eszközünk 
nincs, hogy a bérlőt vagy az uradalmat arra 
kényszeritsük, hogy beültesse a földet. Szükség 
van tehát arra, hogy ez a szakasz az előadó ur 
módosításával fogadtassák el.

Elnök: Kíván még valaki szólni? (Senki!) 
Ha senki sem kíván szólni, a vitát bezárom.

A földmivelésügyi minister ur kíván nyi
latkozni.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésiigyi 
minister: T. Nemzetgyűlés! Gaal Gaston t. kép
viselőtársam itt arról panaszkodik, hogy bizo
nyos köröknek a képzelete szerint kell az erdő
ket létesiteni. Engedelmet kérek, ezt az erdősí
tési törvényt nemcsak bizonyos körök kívánták 
és nemcsak az érdekeltség kívánta, hanem ez 
általános kívánság volt, hiszen maga a t. kép
viselőtársam is elfogadta általánosságban ezt a 
törvényjavaslatot. De engedelmet kérek, ha mi 
megállunk ott, hogy csak ott ültethetünk fát 
vagy csak ott létesíthetünk erdőket, ahol a tu
lajdonos ezt felajánlja, akkor nincs szükség tör
vényre, mert ez a lehetőség eddig is megvolt s 
ha a tulajdonos az államtól szakközeget kért, 
örömmel küldtünk ki mindig szakközeget, csak 
hogy erdő létesittessék. Erre törvény nem kell.

Gaal Gaston t. képviselő ur, aki százféle 
módosítással jön, fején találta a szöget, mert

ha elfogadjuk az ő módosítását ennél a szakasz
nál, akkor az egész törvényt eldobhatjuk, az 
egész nem ér semmit. Ahhoz igazán nem kell 
törvény, hogy csak ott ültethessünk fát, ahol 
a területet felajánlják.

A  törvényjavaslat azt mondja, hogyha ez
után is mutatkozik hiány, úgy a község (város) 
tulajdonában levő vagy más korlátolt forgalmú 
ingatlanoknak, végső esetben pedig a nagyobb 
földbirtoknak —  a t. képviselőtársam itt nem 
hivatkozhatik a kisbirtok megnyomoritására, 
mert kifejezetten a nagyobb birtokokról van 
szó —  e célra szükséges részére mondható ki 
az. erdősítési kötelezettség. A  legutóbbi kategó
riánál azonban csak annak legfeljebb 10%-a 
erejéig pótolható. *

Ez a szakasz igazán lényege az egész 
törvényjavaslatnak. Ha ezt a szakaszt Gaal 
Gaston t. képviselőtársam módosítása szerint 
fogadnók el, akkor nem is érdemes a törvény- 
javaslatot tovább tárgyalni, mert mi ott is 
akarunk erdősíteni, ahol a nagybirtokos erre 
nem hajlandó és ahol eddig sem volt hajlandó. 
(Úgy van! jobbfelöl.) A  törvény pedig majd 
csak úgy adja meg ennek lehetőségét, ha ez a 
szakasz úgy fogadtatik el, ahogy az előadó ur 
módosításában előterjesztette

Kérem tehát a szakaszt az előadó ur által 
javasolt módosított szövegben elfogadni. (He
lyeslés jobbfelöl.)

Gaal Gaston : Szavaim értelmének meg
magyarázása címén kérek szót.-

Elnök: Tessék!
Gaal Gaston: T. Nemzetgyűlés ! A  minister 

ur itt olyan szándékot imputál nekem, amely 
tőlem teljesen távol áll.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: De mégis az a következménye.

Gaal Gaston: A minister ur azt mondja, 
hogy ha ezt a szakaszt úgy fogadja el a nem
zetgyűlés, ahogy én azt proponáltam indítvá
nyomban, ezzel tulajdonképen az egész erdősítést 
agyonütjük. Távol áll tőlem az erdősítés agyon- 
ütése, mert hiszen ez a törvényjavaslat elsősor
ban a mezőgazdasági művelésre nem alkalmas 
területek befásitásáról intézkedik. Méltóztassék 
elolvasni a saját törvényjavaslatának 2. §-át,—

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: Talán ismerem.

Gaal Gaston: ...o tt  megtalálja a t. minis
ter ur, hogy tulajdonképen mit akarunk erdő
síteni.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: De hiába akarjuk, ha itt kimondjuk,
hogy nem lehet.

Gaal Gaston: Ez a 3. § pedig azokra a 
területekre vonatkozik, ahol kopárok, futóhomo
kok és vizjárta területek nincsenek, hanem első
rangú, legjobb mezőgazdasági területek vannak.

Ne méltóztassék azt mondani, hogy én itt 
csak a nagybirtok érdekét kívánom védeni. Hozzá
teszem, hogy ahol a nagybirtoknak igaza van,

54é r t e s í t ő .
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én azt is védelmezem; egyoldalú osztályérdek 
védel mezesére sohasem leszek, nem is voltam 
kapható. Ahol a kisbirtoknak van igaza, azt 
védelmezem, ahol a nagybirtoknak van igaza, 
azon sem vagyok hajlandó ütni csak azért, mert 
nagybirtok.

Hogy én csak a nagybirtokot védelmezem, 
hát méltóztassék elolvasni saját törvényjavaslatá
nak ezt a szakaszát, hogy mi van benne. Azt 
mondja ez a szakasz, hogy olyan területeken, 
ahol nincsenek kopárok és feltétlen erdőtalajok, 
elsősorban az önként felajánlott területeket kell 
beültetni, másodsorban pedig, ha hiány mutat
kozik, a község és a város tulajdonában levő 
területeket jagy más korlátolt forgalmú terü
leteket. Mik ezek a korlátolt forgalmú területek ? 
Eklézsia-földek, papi birtokok és ilyesmik. Csak 
utolsó pontul jön azután, mint végszükség, a 
nagybirtok, amelynek csak 10%-a erejéig lehet 
valamit kisajátítani.

Félreért tehát a t. minister ur, ha azt 
mondja, hogy én csak a nagybirtok érdekét 
akarom védelmezni, mert igenis csak utolsó 
sorban jön a nagybirtok, és előtte igen sok 
olyan birtokkategória van, ahol a nagybirtok 
abszolúte nincs érdekelve, tisztán és kizárólag 
a kisbirtok.

Újra kijelentem azonban, hogy csak azért, 
mert valami nagybirtokérdek, igazságtalanságra 
sohasem leszek kapható. Én agrárius vagyok, 
aki az ország egyetemes gazdasági érdekéit 
nézem. Osztályérdekek védelmére nem voltam 
és nem leszek soha semmi körülmények között 
sem kapható.

Elnök : Következik a határozathozatal.

Szilágyi La jos : Két óra elmúlt, már nem 
lehet határozni!

Gaal Gaston: Határozni nem lehet!
Elflök; Ha a Ház kívánja, hogy ne hatá

rozzunk, természetesen alávetem magamat. Én 
azonban abból a szempontból, hogy határozni 
fognak egy szavazásnál a legközelebbi ülés elején 
olyan képviselők, akik a szakasz megvitatása 
alkalmával az ülésen egyáltalán nem vettek 
részt, azt gondoltam, hogy talán jobban meg
felel a törvényalkotás intenciójának, ha a hatá
rozatot azok a képviselők hozzák, akik jelen 
voltak a tárgyalás alkalmával. (Helyeslés jobb
felöl.) Ha azonban a Ház úgy kívánja, én ter
mészetesen a házszabályok értelmiben megsza
kítom a tárgyalást és napirendi indítványt teszek 
a legközelebbi ülésre vonatkozólag.

Javaslom a t. Nemzetgyűlésnek, hogy leg
közelebbi ülésünket holnap, március hó 9-én, 
pénteken délelőtt 10 órakor tartsuk a mai napi
renddel. Méltóztatnak hozzájárulni? (Igen!) 
Akkor ilyen értelemben mondom ki a határozatot.

Hátra van még a mai ülés jegyzőkönyvé
nek hitelesítése

Kérem a jegyző urat, szíveskedjék a jegyző
könyvet felolvasni.

Petrovits György jegyző (olvassa az ülés 
jegyzőkönyvét).

Elnök: Van-e valakinek észrevétele a jegyző
könyv ellen? (N incs!) Ha nincs senkinek észre
vétele, a jegyzőkönyvet hitelesítettnek jelentem 
ki és az ülést bezárom.

(A z ülés végződik d u. 2 óra 5 perckor.)

3B124- — Budapest, az Athenaeum r.-t. könyvnyomdája.
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A nemzetgyűlés 110. ülése
1923. évi március hó 9-én, pénteken,

Scitovszky Béla, Huszár Károly és Almásy László elnöklete alatt.

Tárgyal: Elnöki előterjesztések. — Fábián Béla és Baross János napirend előtti felszólalása. — Az alföldi 
erdők telepítéséről és a fásításokról szóló törvényjavaslat tárgyalása. — A kivándorlási bifottság 
beterjeszti jelentését a belügyminister által a kivándorlásról szóló törvény alapján kiadott engedé
lyekről benyújtott jelentések tárgyában. — A legközelebbi ülés idejének és napirendjének meg- 
állapitása. — Haller István sürgős interpellációja a vallás- és közoktatásügyi ministerhez egy 
operaházi szerződtetés tárgyában. — Farkas István sürgős interpellációja az igazságügyministerhez 
a Népszava elkobzása tárgyában. — Az ülés jegyzőkönyvének hitelesítése.

A  kormány részéröl jelen vannak : gr. Bethlen 
István, Rakovszky Iván, Kállay Tibor, Szabó

István (nagyatádi), Daruváry Géza.

(Az ülés kezdődik délelőtt 11 óra 5 perekor.) 

(Az elnöki széket Seitovszky Béla foglalja él.)

Elnök: Az ülést megnyitom. A  mai ülés 
jegyzőkönyvét vezeti Petrovits György jegyző ur, 
a javaslatok mellett felszólalókat jegyzi Forgács 
Miklós, a javaslatok ellen felszólalókat pedig 
Héjj Imre jegyző ur.

Bemutatom a t. Nemzetgyűlésnek Budapest 
székesfőváros helyettes főpolgármesterének át
iratát, amelyben Petőfi Sándor születésének száz 
éves évfordulója alkalmából az Országház-téren 
március 15-én déli fél tizenkét órakor rende
zendő országos ünnepségre a nemzetgyűlés tagjait 
meghívja.

Azt hiszem, határozatilag kimondhatom, 
hogy a nemzetgyűlés az elnökség vezetése alatt 
az ünnepségen testületileg képviselteti magát. 
(Helyeslés.)

Jelentem egyúttal, hogy az ünnepségen a 
nemzetgyűlés tagjai részére a kormányzó ur 
Ofőméltósága helye mögött az Országház főkapuja 
előtt megfelelő hely fog fentartatni.

Bemutatom a t. Nemzetgyűlésnek Sándor 
Pál képviselő ur levelét, melyben három heti 
szabadság engedélyezését kéri.

Javaslom, hogy a kért szabadságot enge
délyezni méltóztassék. (Helyeslés.)

A  nemzetgyűlés a kért szabadságot megadja.
Bemutatom az összeférhetlenségi állandó 

bizottság elnökének átiratát, mellyel értesít, 
hogy az összeférhetlenségi állandó bizottság 
folyó hó 1-én tartott ülésében Mayer János

é r t e s í t ő .

képviselő összeférhetlenségi ügyében az előkészítő 
eljárást befejezte. Egyben megküldi az előkészítő 
eljárás folyamán keletkezett iratokat.

Mivel a házszabályok 170. §-a értelmében 
a Ház elnökének feladata, hogy az itélőbizott- 
ság kisorsolását a nyolc nap eltelte után és- nap
tárilag megjelölendő ülés napirendjére tűzze ki, 
ennélfogva Mayer János képviselő ur összefér
hetlenségi ügyében az itélőbizottság kisorsolását 
folyó hó 20-án, kedden tartandó ülés napirend
jére tűzöm ki, amikor is a kisorsolandó itólő- 
bizottság a sorsolás megejtése után az ügyet 
azonnal tárgyalás alá fogja venni. A  kisorsolás 
és a tárgyalás napjáról Mayer János és a be
jelentő ítassay Károly képviselő urak a ház
szabályoknak megfelelő módon értesittetni fognak.

Ezzel kapcsolatban jelentem a t. Nemzet
gyűlésnek, hogy azon 40 képviselő közül, akik
nek névjegyzékéből az összeférhetlenségi itélő
bizottság esetenként kisorsolandó, Almásy László 
a nemzetgyűlés alelnökévé választatott, Hadházy 
Zsigmond és Tarányi Ferenc lemondottak, báró 
Prónay György pedig államtitkárrá neveztetett 
ki, minek folytán négy uj képviselőnek a név
jegyzékbe való felvétele válik szükségessé. A  
házszabályok 171. §-ában előirt jogomnál fogva 
a névjegyzékbe való felvételre Berki Gyula, Ho- 
ránszky Dezső, Eckhardt Tibor és Báday Gedeon 
gróf képviselő urakat jelölöm ki.

Tudomásul szolgál.
Jelentem a t. Nemzetgyűlésnek, hogy 

Fábián Béla képviselő ur az ellene intézett 
sajtótámadás tárgyában, Baross János kép
viselő ur pedig a pilisvörösvári Karácsonyi ura
dalom törpe bérletei tárgyában napirendelőtti 
felszólalásra, Farkas Tibor képviselő ur a köz- 
alkalmazottak Nemzeti Szövetségében elhangzott 
nyilatkozatok tárgyában, Haller István kép
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viselő ur egy operai szerződtetés tárgyában, Far
kas István képviselő ur pedig a Népszava el
kobzása tárgyában sürgős interpellációk elő
terjesztésére kértek és kaptak tőlem engedélyt.

Javaslom, hogy a sürgős interpellációk 
meghallgatására napirendünk letárgyalása után, 
de legkésőbben fél 2 órakor térjünk át. Méltóz- 
tatnak ehhez hozzájárulni? (Igen.) Ha igen, 
ily értelemben mondom ki a határozatot.

Ezek szerint Fábián Béla képviselő urat 
illeti a szó.

Fábián B é la : T. Nemzetgyűlés! Nem szok
tam a Ház figyelmét személyes kérdésben igénybe 
venni. (Zaj jobbfelöl.)

(Az elnöki széket Almásy László foglalja el.)

Ha mégis kénytelen vagyok vele, azért 
teszem, mert tegnap délután egy olyan példátlan 
támadás jelent meg ellenem az egyik délutáni 
újságban, (Zaj és felkiáltások jobb felöl: Olvastuk ! 
Nem tartozik a nemzetgyűlés elé!) amelynek a 
hangja . . .

Halász M óric : Sajtószabadság van!
Fábián B é la : Ha dabasi Halász képviselő 

úrral szemben ilyen cikkeket Írnának, nem tudom, 
hivatkozna-e arra, hogy sajtószabadság van. 
(XJgy van! a szélsöbáloldalon.)

Halász M óric : Feltétlenül a bíróság elé 
vinném!

Fábián Béla: T. Nemzetgyűlés! Elsősorban 
a cikket fogom felolvasni. (Felkiáltások jobb- 
felöl: Olvastuk l)

Drozdy Győző: Joga van hozzá!
Fábián Béla (olvassa): »K i ez a fábián? 

A  nemzetgyűlésben rendezett liberális-vörös- 
jogrend koncert-ciklus során tegnap egy fábián 
darálta le programmszámát a szélsőbaloldali 
klakk csemcsegő kéje és tapsai mellett. K i ez 
a fábián ? Múltját két momentum világítja meg: 
az egyik bizonyos cionista politika Orosz
országban, amikor lelke egész fábiáni hevével 
lelkesedett a világ zsidóságát összefogó szociális 
faji eszmén. Mikor pedig Oroszországból az 
ismert uton-módon visszajött, itthon a Keres
kedelmi Csarnokban tartott a bolsevizmust nép
szerűsítő háromnapos előadásokat. A  legemlé
kezetesebb esete azonban a főváros közgyűlésén 
zajlott le. Ott nyílt nemzetgyalázást követett 
el és ezért a felháborodott magyarok kipofozták 
a közgyűlési teremből.

Ez a cionista, nemzetgyalázó lipótvárosi 
selyemfiu (Derültség jobbfelöl és a középen.) 
mer ítéleteket mondani becsületes magyarok fö
lött. Yázsonyi irodájának kifutó gyereke rágal
maz és toporzékol a nemzetgyűlésen. Már eny- 
nyire sülyedett a közélet ?«

Ugrón Gábor: Nagyon szép!
Fábián Béla: T. Nemzetgyűlés! Én azt hi

szem, hogy a nemzetgyűlés valamennyi tagjának 
az arcára szökik a szégyenpir, hogy a magyar

nyelvet ilyen cikkek megírására lehet felhasz
nálni. (Úgy van! a szélsöbáloldalon.)

De bennem, amikor ezt a cikket tegnap 
nekem megmutatták, reminiszcenciák keltek 
életre. 1918 májusában ugyanez alatt a cím 
alatt: »K i ez a fábián?« megjelent a Társa
dalmi Forradalom című lapban Moszkvában egy 
cikk, amelynek szerzője Szamuelly Tibor volt. 
Valamennyi Oroszországban volt hadifogoly bi
zonyítékot fog nekem szolgáltatni arról, hogy 
annak a cikknek ugyanez a címe volt. Ott ol
vastam a nevemet először kis betűvel, — Sza
muelly Tibor is kis betűvel irta a. nevemet. 
Szamuelly Tibornak akkor az volt a kifogása 
ellenem, hogy én Magyarországra hazajőve a 
Pester Lloydban cikkeket írtam, többek között 
egy »Die Tragoedie dér russischen Intelligenz* 
címűt, amelyet átvettek az orosz lapok és ezek 
között a Hirsevija Vjedomosti, amely Orosz
országnak akkori egyetlen ellenforradalmi lapja 
volt, szintén közölte ezt a cikket. így szereztem 
én érdemeket Szamuelly Tibor előtt.

Most méltóztassanak megengedni, hogy 
egyenkint foglalkozzam azokkal a tényállások
kal, amelyek ebben a cikkben vannak, hogy 
azok konklúzióját levonhassam. Mert én soha
sem vagyok hallandó arra hivatkozni, amire 
Zsirkay János képviselő ur és egyes képviselő- 
társaim hivatkoztak, hogyha ők a bolsevizmus 
alatt itt, vagy Oroszországban bizonyos irányú 
működést fejtettek ki, ez nekik megbocsátható 
azért, mert azt a terror hatása alatt tették; 
nekem az a véleményem, hogyha valaki kom
munista lett a terror hatása alatt, abban az 
esetben talán lehet vele szemben felmentő Íté
letet hozni, de ha nemzetellenes irányban dol
gozott, abban az esetben nem lehet elnézni, 
hogy a nemzet sorsának intézésében részt ve
gyen. (Úgy van ! 'a szélsöbáloldalon.) Én tehát 
nem hivatkozom arra, amit Zsirkay képviselő 
ur önmagára nézve mentő körülményül kívánt 
felhozni, és bátor leszek, igenis, ezzel a kérdés
sel a nemzetgyűlésen foglalkozni.

Elsősorban itt van az az állítás, hogy 
(olvassa): »Multját két momentum világítja 
meg: az egyik bizonyos cionista politika Orosz
országban, amikor lelke egész fábiáni hevével 
lelkesedett a világ zsidóságát összefogó szociá
lis faji eszmén.«

Én Oroszországban Kelet-Szibériában vol
tam hadifogoly, Krasznaja-Kjecskán; itt együtt 
voltam 7000 hadifogollyal. Soha életemben, sem 
ott, sem sehol a világon más irányzatot mint 
magyar nemzeti és polpári irányzatot nem kép
viseltem. Ami pedig azt illeti, hogy szociális 
faji eszmén lelkesedtem volna; erre nézve fel
említem, hogy amikor a krasznaja-rjecskai 
fogolytáborba, amely Oroszország büntető fogoly
tábora volt a kamcsatkai határon, bejöttek a 
bolsevikok és azt mondták, hogy nem kell azt 
kijelenteni, hogy valaki bolseviki, csak annyit, 
hogy szociáldemokrata és akkor az illetőt ki
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fogják engedni a táborból, és mehet szabadon: 
akkor én voltam egyike azoknak, akik kijelen
tették, hogy ezen az áron nem kell a szabad
ság. Erre vonatkozólag Magyarországon min
denki, aki a krasznaja-r jecskai, chabarovszki, vagy 
bármelyik, a kamcsatkai határon levő hadi- 
fogolytáborban volt, tanúbizonyságot fog szolgál
tatni.

Most áttérek a cikk másik kitételére. Nem 
fogok egyetlen egy erős kifejezést sem hasz
nálni, mert minden hizonyitékom itt van. Azt 
mondja a cikk továbbá (olvassa): »Mikor pedig 
Oroszországból az ismert uton-módon . . .« —  
nem tudpm mi az az »ismert ut«, erre nézve 
Benárd Ágoston képviselő urat kérdezem meg, 
miután ő ennek az újságnak a főszerkesztője 
és én elbuvó emberekkel szemben nem véde- 
kezhetem. Én ezt megelőzőleg a lap munka
társa utján telefonáltattam Benárd képviselő 
urnák, hogy fel akarok szólalni és lovagias köte
lességemnek tartom közölni, hogy róla fogok 
beszélni és ezért felszólítottam Benárd kép
viselő urat, hogy jöjjön ide be a nemzet
gyűlésbe, de úgy látszik nem tartotta köteles
ségének azt, hogy ide be jöjjön, igy tehát én 
vele szemben semmiféle regardra nem vagyok 
kötelezve. —  (Továbbolvas):  »Mikor pedig Orosz
országból az ismert uton-módon visszajött, itt
hon a Kereskedelmi Csarnokban tartott a bolse- 
vizmust népszerűsítő háromnapos előadásokat.«

T. Nemzetgyűlés! Az összes dolgokat, 
amiket fel fogok olvasni, le fogom tenni a Ház 
asztalára azért, hogy legyen végül itt klasszikus 
bizonyítéka annak, hogy Magyarországon az 
antibolsevista agitátorból, aki 1918 májusától 
kezdve antibolsevista - mozgalmat csinált, —  
amire nézve hivatkozhatom mindazokra, köztük 
többekre a Házban is, akikkel együtt csináltuk 
ezt a propagandát, — hogyan lesz bolsevista 
agitátor, akiről azt mondja ez a cikk, hogy a 
Kereskedelmi Csarnokban tartott a bolsevizmust 
népszerűsítő háromnapos előadásokat. Ezzel 
szemben tehát itt van a Magyar Keleti Gazda
sági Központnak 1918 november 23-án kelt 
meghívója, amely azon antibolsevista előadások
ról szól, amelyeket én tartottam. Itt van 
(olvassa): »Fábián Béla’ büntetőtörvényszéki 
birő előadása az orosz agrárkérdésről, az orosz 
kereskedelem, ipar és közlekedés a forradalom 
alatt.« Ez két előadás volt és ezek azok az 
előadások, amelyekre a lap hivatkozik.

De nekem volt egy másik szereplésem is. 
Nem akarok e támadó cikk után az én forra
dalmi szereplésemnek egyetlenegy momentumát 
sem megvilágitatlanul hagyni. Az októberi forra
dalom kitörése után három nappal a budapesti 
kir. büntetőtörvényszék egy teljes ülést' tartott 
— én akkor kir. törvényszéki büntető biró 
voltam —  ezen a teljes ülésen előterjesztetett 
egy indítvány, amelynek értelmében a Jkir. tör
vényszék bírái tegyék le az esküt a Nemzeti 
Tanácsnak. En voltam akkor a kir. törvényszék
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legfiatalabb bírája, felálltam és bocsánatot 
kértem azért, hogy ehhez a kérdéshez hozzá 
akarok szólni, de kijelentettem, hogy a bírák 
még nem látták sohasem a forradalmat, én 
pedig keresztülmentem Oroszországban a forra
dalmon és láttam, hogy a Kerenszki-féle nemzeti- 
szinü forradalomból hogyan lett Lenin vörös 
forradalma; én tehát figyelmeztettem a törvény
szék tagjait arra, hogy ne tegyék le az esküt 
a Nemzeti Tanácsnak. November 3-án, amikor 
terror volt Magyarországon, az utcán lövöl
döztek, én tettem ezt az indítványt és örökké 
büszke leszek arra, hogy a magyar bíróságok 
az én indítványomra nem tették le az esküt a 
Nemzeti Tanácsra.

Ez az egyik. Azután, hogy milyen forra
dalmi előadásokat tartottam, erre nézve itt szin
tén bemutatom, hogy gróf Somssich László el
nöklete mellett tartottam meg előadásomat az 
Országos Magyar Gazdasági Egyesületben, ahol 
engem az előadás után Rubinek Gyula üdvö
zölt. Megjegyzem, hogy engem meghívtak az 
OMGE-ba, dacára annak, hogy nem tartoztam 
és nem tartozom hozzájuk, mert nem volt senki, 
aki ismertette volna az orosz agrár-kérdést. 
Hogy ott mit mondottam ezen az előadáson, 
arra vonatkozólag az egykorú sajtót leszek bá
tor citálni.

A  Pesti Hírlap 1918 december 21-iki szá
mában a következőket írja erről az előadásról, 
(olvassa): »Az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület együttes előadói ülésén dr. Fábián 
Béla törvényszéki biró előadást tartott az orosz 
agrár-kérdésről. Az előadás folyamán ismer
tette, hogy válságba juttatta az egész orosz me
zőgazdasági termelést a bolsevikok agrár-törvé
nye. A  parasztok csak annyit termelnek, amennyi 
az ő szükségletüket kielégíti, a nem mezőgaz
dasági termeléssel foglalkozók: a polgárság és 
az ipari munkásság éhezni kénytelen. Orosz
ország, mely a háború előtt az egész világ ál
tal termelt gabona egyharmadát vitte piacra, 
ma nem képes annyit termelni, amennyi saját 
lakosságának szükségletét fedezné. A  parasztság 
agrártermékeit pénzért nem hajlandó áruba bo
csátani, a parasztok által ellenértékként köve
telt iparcikkek fölött az ipari termelés teljes 
beszüntetése következtében a város nem rendel
kezik, s igy a bolsevikiek, hogy a városok la
kosságát mégis élelmiszerhez juttassák, rekviráló 
vörös gárdáikkal erőszakkal szedik el a parasz
toktól termelvényeiket. Ha azt akarjuk, hogy 
Magyarország városi lakossága a termelés foly
tonosságának megzavarása esetén bizton beálló 
éhínségnek ne legyen kitéve, oly agrártörvényt 
kell megalkotnunk, mely egyfelől gondoskodik a 
parasztság földéhségének kielégítéséről, másfelől 
azonban fentartja az ország mezőgazdasági kul- 
turnivóját és biztosítja a városi polgárságnak, 
valamint az ipari munkásságnak agrártermékek
kel való ellátását. Előadás után Rubinek Gyula 
igazgató mondott köszönetét az előadónak.«

évi március hó 9-én, pénteken.
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Ez az egyik dolog, amire hivatkozni aka
rok. Egy másik előadás, amelyre ugyancsak A  
Nép hivatkozik, az igazságszolgáltatásról szóló 
előadásom. A  Jogtudományi Közlöny 1919 
februári számában megjelent közlemény szerint, 
tehát ez még a bolseviki forradalom előtt tör
tént —  ebben az előadásban követeltem Kun 
Béla ellen az eljárás megindítását ezen a gyű
lésen. Ebben az előadásban többek között még 
a következőket mondottam (olvassa) : »Feljelen- 
tés esetén a vörös gárdisták éjnek idején meg
jelennek a gyanúsított lakásán, ott házkutatást 
és kíméletlen személymotozást foganatosítanak 
és nem ritkán a női családtagokon erőszakot 
követnek el. Puszta feljelentés elegendő ok a 
letartóztatásra.«

Itt van továbbá a Pesti Hírlapnak az 
Ügyvédi Körben tartott előadásomra vonatkozó 
közleménye. így lett belőlem, aki Magyarorszá
gon a bolsevizmus ellen előadásokat tartottam, 
tegnap délután Benárd képviselő ur lapjában és 
néhány igen t. képviselőtársamnak — sajnálom, 
nincsenek jelen —  jóindulatú támogatása mel
lett, mert egyes képviselőtársaim nyilatkoznak 
A  Nép hangjáról, bolseviki agitátor.

Méltóztassanak megbocsátani —  én nem 
óhajtom azt, hogy más leplezzen le engem, 
minthogy én is le voltam'tartóztatva, sőt én 
voltam először letartóztatva Magyarországon a 
bolsevizmus alatt s én is kaptam kis írásomat, 
amikor szabadlábra kerültem nyolc hét után 
ugyanakkor, amikor Zsirkay képviselő ur, csak
hogy az írást nem én adtam, hanem nekem 
adták — mondom, méltóztassanak megengedni, 
hogy ezen támadás után olyan szerénytelen 
legyek, hogy a forradalmi törvényszék által ki
állított két iratot felolvassak (olvassa): »A  
budapesti forradalmi törvényszék 457/1919. szám. 
Fábián Béla budapesti lakos büntetőtörvényszéki 
bírót szabadlábra helyeztem, és mindaddig, amíg 
az ellene folyamatban levő bünügy befejezve 
nincs, Budapest területéről el nem távozhatik. 
Kötelezem arra, hogy az eljárás folyamata alatt 
a hivatalos órák alatt a forradalmi törvényszék 
politikai vádbiztosa előtt személyesen jelentkez
zék.« Itt vannak a napi jelentkezések —  nyolc 
hét után. (Zaj.)

Elnök (csenget)'. Csendet kérek.
Fábián B é la : Itt van azután a forradalmi 

törvényszék egy másik határozata, amellyel az 
ellenem folyamatban lévő eljárást megszünteti s 
azonkívül azt mondja (olvassa): » Egyben Fábián 
Bélát a proletárdiktatúra előtt a proletariátus 
uralomra jutása ellen elfoglalt magatartása 
miatt politikailag megbizhatlannak nyilvánítja 
és internálás helyett vele szemben olyan intéz
kedést tesz, hogy kötelezi minden héten egyszer 
a forradalmi törvényszék politikai vádbiztosa 
előtt a délelőtti órákban további intézkedésig 
megjelenni.«

Ezzel a bolsevizmus alatt elfoglalt szere
pemmel végeztem.

Van továbbá a eikknok két határozott 
tényállítása, amelyekkel szemben én korona
tanúkra fogok hivatkozni, akik itt ülnek ebben 
a nemzetgyűlésben. Rólam t. i. a következőket 
írja A  Nép (olvassa): »A  legemlékezetesebb 
esete azonban a főváros közgyűlésén zajlott le. 
Ott nyílt nemzetgyalázást követett el és ezért 
a felháborodott magyarok kipofozták a közgyű
lési teremből,«

Itt van jelen Usetty Ferenc képviselő ur, 
akivel nekem akkor lovagias ügyem volt, aki a 
kereszténypárthoz tartozik. Hivatkozom reá a 
tekintetben, hogy ezen a gyűlésen az történt, 
hogy egy másik demokrata bizottsági tag egy 
közbeszólást tett és azt mondotta: demagógia. 
Ez volt az a súlyos közbeszólás. Semmiféle 
nemzetgyalázó, vagy hazaáruló közbeszólás nem 
történt, csupán annyi, hogy az illető az egyik 
kereszténypárti bizottsági tagra azt mondotta, 
hogy amit mond, az demagógia.

Usetty Ferenc: Úgy van!
Fábián Béla : Erre a kereszténypárti bizott

sági tagok azt hivén, hogy ezt a közbeszólást 
én tettem — ami különben, mondom, egy ár
tatlan közbeszólás volt, mert mindössze annyit 
mondott.- demagógia —  engem vertek meg. Az 
ügy lovagias utón intéztetett el. Később a had
bíróság előtt is én kértem mint tartalékos ka
tonatiszt, magam ellen az eljárás megindítását 
ez ügyben.

Ezek után méltóztassanak itt megállapítani 
azt, hogy először is az, amit rólam oroszországi 
viselkedésemet illetőleg állítottak, nem felel meg 
a valóságnak. Én Oroszországban ellenforradal
már voltam. Yan Magyarországon sok ezer hadi
fogoly, akikkel Oroszországban együtt voltam, 
akik tudják, hogy az ottani terror napjaiban, 
távol Magyarországtól, szerkesztettem egy ma
gyar újságot a hadifoglyok részére a Nemzeti 
Újságnak azelőtt volt és jelenlegi munkatársá
val, Natterral. Őt hívom fel tanukép arra, hogy 
mi szerkesztettük Oroszországban a forrada
lom idején az egyetlen ellenforradalmi lapot. 
S ezek után kapom az első támadást az orosz- 
országi szereplésemre vonatkozólag. A  másik a 
bolsevizmus alatt tanúsított magatartásom, amire 
vonatkozólag közleményeket is olvastam fel. A 
harmadik dolog a főváros közgyűlésén történt 
incidens. Tekintettel arra, hogy elteszek minden 
reám vonatkozó dolgot, nekem ez a bizonyítás 
a nemzetgyűlés előtt sikerült.

Van ebben a cikkben még egy másik állí
tás is, amely azt mondja (olvassa): »Ez a cio
nista, nemzetgyalázó, lipótvárosi selyemfiu mer 
ítéletet mondani.« Erre nem tudok mást vála
szolni . . .

Szilágyi Lajos: Erre nem kell válaszolni! 
(Zaj. Felkiáltások a szélsöbaloldalon: Undorító!)

Fábián B é l a : . . .  csak azt, hogy ennek a 
lapnak szerkesztője egy nemzetgyűlési képviselő, 
akinek megüzentem, hogy ma fel fogok szólalni 
ebben az ügyben és kértem, hogy ne bújjon el
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más névtelenségének a háta mögé, jöjjön he 
ide a képviselőházha Minthogy ezt nem tette, 
innen üzenem neki, hogy abban az esetben 
hajlandó vagyok akár parlamenti bizottság, 
akár kizárólag a túloldalról alakítandó bizott
ság — nem kell pártközi bizottság —  a 
túloldalról a legintranzigensebbek közül ki
választandó bárom becsületes ember Ítéletének 
alávetni magamat. Bármit követtem el, én, aki 
azt mondom, hogy ebben a nemzetgyűlésben 
csak feddhetetlen emberek ülhetnek és üljenek, 
mert Magyarország mai nehéz idejében a köz
életet tiszta embereknek kell vezetniük, ha 
bármit követtem el, lemondok a mandátumom
ról ; abban az esetben azonban, ha ebből egy 
szó nem igaz, elvárom Benárd képviselő úrtól, 
aki e lap szerkesztője, hogy le fog mondani a 
mandátumáról. (Mozgás és zaj a jobboldalon.)

Drozdy Győző: Összeférhetlen! (Folytonos 
zaj. Egy hang a középen: Miért Benárd?)

Ugrón Gábor: Ő a felelős szerkesztő. (Zaj.)
Elnök: Csendet kérek, képviselő urak!
Szilágyi Lajos : Egymást gyalázzák a kép

viselők !
Elnök : Kérem Szilágyi képviselő urat, mél- 

tóztassék csendben maradni.
Napirend előtti felszólalás sem vita, sem 

határozat tárgyát nem képezhetvén, rátérhetünk 
a másik napirend előtti felszólalásra. Baross 
János képviselő urat illeti a szó.

Szilágyi Lajos : A  szerkesztő szolidáris azzal, 
ami megjelenik a lapban. A  Szózatért Gömbös, 
ezért Benárd felel. Nekünk, keresztényeknek, kell 
megtagadnunk a közösséget ilyen lapokkal.

Rothenstein M ór: Az ilyen emberek Magyar- 
országon ministerek voltak!

Ugrón Gábor: A többi keresztény lap miért 
tud tisztességesen irni? (Zaj.)

Szilágyi Lajos : Ez a kereszténység gyalázása!
Elnök : Csendet kérek, képviselő urak!
Reisinger Ferenc: Hol van Dabasi Halász?
Elnök: Csendet kérek, Reisinger képviselő u r !
Baross János: T. Nemzetgyűlés! Bocsánatot 

kérek a t. Háztól, hogy ugyanabban az ügyben, 
amelyben junius hóban interpelláltam, kénytelen 
vagyok most másodszor is igénybe venni a Ház 
türelmét napirend előtt felszólalás formájában. 
Meg kell ezt tennem azonban azért, mert 200 
szegény zsellércsalád koldusbotra jutásáról és 
egy elvi kérdésről van szó, még pedig arról, 
hogy Magyarországon a földbirtokrendező bíró
ság konstrukciója az állami szervek, az állami 
funkciók olyan összezavarását jelenti, amelynek 
a kiküszöbölése elsőrendű nemzeti érdek, hogy 
ezek a konfúziók megszűnjenek. Minél előbb 
szükséges tehát, hogy a földbirtoktörvény novel
lája a Ház elé kerüljön és minél előbb életbe 
lépjen. (Helyeslés bálfelől.)

Barthos Andor: Mi is akarjuk!
Baross János: Az eset röviden a következő: 

Pilisvörösvár község egy bányaközség. Nagy 
kőszénbánya van benne, amely az ipari termelés

céljára évente 20— 30 holdat elvesz, a föld tehát 
fogy, viszont az emberek rohamosan szaporod
nak. Ott tehát az agrárszociális kérdés a dolog 
természeténél fogva évtizedek óta ki van élezve. 
Abban a községben nincs más számbajövő nagy
birtok, mint gróf Karátsonyi Jenő 2500 holdas 
birtoka, amelyből 2000 hold erdő és 500 hold 
szántó. Ebből a mezőgazdasági részből körül
belül 400 hold szántó 40 év óta zselléreknek 
törpebérletekbe van adva félholdas és egyboldas 
darabkákban. Tannak családok, melyek a harma
dik generációban már a szépapáiktól kezdve 
bérelték azokat a földeket a Karátsonyi grófok
tól kis darabokban, amely darabokat azután 
10— 15 főnyi unokáik maguk között megosztot
tak félholdas darabokban.

Most mi történt, t. Ház? Karátsonyi Jenő
nek ezenkívül volt Dél Magyarországon nagy ura
dalma, feleségének pedig Fejér megyében Buda 
mellett van 1500 holdja. Dél magyarországi bir
tokait zár alá vették a szerbek és akkor Karátsonyi 
gróf felmondotta a 40 év óta bérlő törpebérlők
nek a bérletet azzal az indokolással, hogy neki 
budai palotája háztartásához szüksége van arra, 
hogy házi kezelésbe vegye a vörösvári 400 holdat. A  
szegény megijedt 200 zsellércsalád hozzám, mint a 
kerület képviselőjéhez szaladt azzal a kéréssel, 
hogy segítsek rajtuk, mert a grófnőnek van még 
Fejér megyében 1500 hold földje, ha tehát a budai 
háztartásnak szüksége van mezőgazdasági ter- 
ményekre, azt a spenótot, vagy akármi más 
zöldséget a grófnő birtokáról is fel lehet hozni, 
nem kell magát kötnie ahhoz, hogy pont a 
vörös vári földekről kapja a háztartási zöldséget; 
hagyják ott azt a 200 nyomorult zsellérembert 
békében, akinek nincs más földje, aki a családja 
eltartására terményt sehol máshol produkálni 
nem tud, azoknak a bérletében maradjon meg 
az a 400 hold föld.

Sajnos, ez a kérésünk süket fülekre talált. 
Az ügy Pest vármegye közigazgatási bizottsá
gához került és ez megosztó álláspontot foglalt 
e l : 150 holdat meghagyott a zselléreknek, a 
többit visszaadta a grófnak. Ebben az időben 
én egy deputációt is vezettem nagyatádi Szabó 
István földmivelésügyi minister úrhoz, aki a 
deputáció nagy megnyugvására és köszönetére 
megigérte, hogy átír a földbirtokrendező bíró
sághoz, hogy ebben az ügyben addig ne hozzon 
érdemleges Ítéletet, amig a földmivelésügyi minis- 
teriumhoz az iratok vissza nem kerülnek s mig 
a ministerium szociális szempontból meg nem 
vizsgáltatja a helyzetet Pilisvörösváron, ahol —  
ismétlem —  különleges helyzet , van, mert ott a 
bánya miatt fogy a föld, a népesség viszont 
mértani arányban szaporodik, a differencia tehát 
növekszik.

A  földmivelésügyi minister ur ezt a szives 
választ szóban ős Írásban közölte az érdekel
tekkel, azok megnyugodtak, a minister ur szives 
is volt átirni a földbirtokrendező bírósághoz, 
sajnos, azonban a földbirtokrendező birőság a
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földmivelésügyi minister ur átiratát figyelembe 
nem vette, hanem egyszerűen meghozott egy 
ítéletet, amely túltesz még Pest vármegye köz- 
igazgatási bizottságának állásfoglalásán is : egy
szerűen elvette az egész 400 holdat a törpebér
lőktől és csak arra utasította azután a közigaz
gatási hatóságot, hogy 50 holdat a vörösvári 
és 30 holdat a szomszédos pilisszántói hadirok
kantaknak, özvegyeknek és árváknak osszon ki 
törpehérletekben. Tulajdonképen tehát az egész 
400 holdat elvették a törpebérlőktől.

A  földhirtokrendező bíróság erre a rideg 
álláspontra azért helyezkedett, mert szokása 
szerint nem vette figyelembe a törvény szellemét, 
hanem csak a tökéletlenül megstilizált törvény 
rideg betűit. A  törvénynek ugyanis van egy 
paragrafusa, amely azt mondja, hogyha a föld- 
tulajdonosnak több helyen van birtoka, azokat 
össze kell számlálni és úgy lehet megállapítani, 
hogy középbirtokos-e az illető vagy nagybirtokos. 
Szó sincs róla, ha itt arról lenne szó, hogy 
tulajdonba vegyék el azt a földet gróf Karátsonyi 
Jenőtől, akkor még indokoltnak tartanám, hogy 
a földbirtokrendező biróság azt mondja: Kérem, 
ami a grófnőé, az a grófnőé, ami a grófé, az a 
grófé. A  grófnak nincs többje, mint ez, azt 
tehát nem lehet egészen elvenni.

Ez jogos, igazságos álláspont lenne. De 
nem tulajdonba való elvételről volt szó, hanem 
csak arról, hogy egy 40 év óta fennálló haszon- 
bérleti viszony megmaradjon legalább még pár 
évig, amig ez az abnormis drágaság és ez a 
szociális nyomorúság megszűnik Magyarországon. 
A  gróf ur feleségének van Budapest mellett 
1500 holdja, a háztartási szükségleteket tehát 
a család kielégítheti onnan. Bocsánatot kérek, 
t. Ház, ebben a csonka Magyarországban össze 
vagyunk szorítva mi magyarok, itt kényelmesen 
nem lehet elférni egymás mellett, hanem jó 
szívvel össze kell szorulnunk valamennyiünknek, 
hogy valamennyiünknek hely és kenyér jusson 
Magyarországon. (Úgy van! a balközépen.) 
Ma nem lehet itt nagyúri személyeket kielégí
teni, hogy a háztartási szükségleteket nem a 
grófnő birtokáról hozassák be, hanem a gróf 
birtokáról és ennek kedvéért 200 zsellércsaládot, 
akik 40 év óta találtak ott kenyeret, földön
futóvá tegyenek. (Úgy van! balról.)

Sajnos, a földbirtokrendező biróság mind
ezeket a szempontokat nem vette figyelembe, 
hanem egyszerűen és ridegen a törvény betűit 
és nem a törvény szellemét tartotta szem előtt 
és ami még feltűnőbb, nem vette figyelembe a 
földmivelésügyi minister ur átiratát sem, amely
ben az azt kérte, hogy mielőtt végleges állás
pontot foglalna el a biróság, hallgassa meg az 
ő szakértőit is és engedje meg, hogy megvizs
gáltassa az ügyet odakint.

Nekem egész életemben küzdelmem volt 
azért, mert én mindig konzervatív álláspontot 
foglaltam el a közéletben. Sajnos, érzem azt, 
hogy engem bizonyos körök szűk látóköre, elfo
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gult kicsinyes önzése, intézményeinknek hely
telen berendezése fokról-fokra balfelé tol a bir
tokpolitikai kérdésekben. Meggyőződésem ma az, 
hogy ebben a csonka Magyarországban olyan 
földbirtokeloszlásnak kell bekövetkeznie, amely 
mellett az itt összetorlódott magyarság meg tud 
élni, el tud férni békében egymás mellett s 
mindenkinek juthat egy darab kenyér! ( Helyes
lés balról.)

Sajnos, ezen jogerős birói Ítélet alapján ma 
délelőtt dobják ki hatósági asszisztenciával a 
200 családot a 40 év óta bérelt kis földecskéből. 
Ezen a minister ur ma a meglevő törvény sze
rint segíteni nem tud ; azonban felkérem a mi
nister urat, nyugtassa meg annak a vidéknek 
közvéleményét, nyugtassa meg azokat a szeren
csétlen családokat, amelyek ma délelőtt kerülnek 
koldusbotra azzal, bogy mielőbb be fogja ter
jeszteni a földreformtörvény novellát és abba 
belevesz olyan változtatásokat, amelyek szerint 
az eddigi helytelen és hiányos törvény alapján 
hozott ítéleteket revízió alá lehet venni és a 
bérletek kérdésénél a férj és a feleség birtoka 
legalább is egybeszámítható lesz, különösen pedig 
a földbirtokrendező biróság egész szervezete meg- 
reformáltatik.

Ez a biróság egy szerencsétlen hibrid va
lami, vegyüléke a közigazgatási és birói funk
cióknak, amelyek ma ott össze vannak zavarva. 
Ülnek ott nagyon tiszteletreméltó öreg curiai 
bírák, akik azonban azt képzelik, hogy ők ma 
is a Curián vannak, pedig a törvényhozásnak 
nem volt célja még egy pót-Curiát létesíteni, 
épen elég nekünk egy Curia. Annak a földbir
tokrendező bíróságnak funkciója elsősorban az, 
hogy végrehajtsa azt a törvényt, amely elavult, 
szociális s nemzeti szempontból ma már tart
hatatlan földbirtokeloszlásunkat és földbirtok
viszonyainkat megreformálni akarja. Sajnos, a 
kinevezett bírák nagy része városi ember, soha 
falun nem volt, sem a népéletet, sem a nép 
igényeit, sem annak speciális viszonyait nem 
ismeri. Annál inkább megdöbbentő jelenség az, 
hogy amikor az arra hivatott földmivelésügyi 
minister ur szociális szempontból —  deputáció 
és interpelláció révén felhivatván rá a figyelme 
— átir ehhez a bírósághoz, hogy szíveskedjék 
várni e kérdés elintézésével, amig megvizsgálja 
az ügyet, a biróság ezt a földmivelésügyi rai- 
nisteri átiratot nem veszi figyelembe.

Ismétlem, egész életemben a békés meg
egyezésnek és a társadalmi kiegyenlítésnek vol
tam barátja és hive. Azon a vidéken, amely 
bányavidék, ahol évente fogy a föld és szapo
rodik a népesség, a legnagyobb tapintatra, meg
értésre, szociális érzékre, patriarchalis érzékre 
és emberséges szívre van szükség úgy a nagy
birtokosság, mint a hatóság részéről, ennek 
azonban eddig, sajnos, nem sok nyomát láttam! 
Kérem a földmivelésügyi > minister urat, nyug
tassa meg a lázongó és fájó sziveket és kedé
lyeket, hogy esetleg valami szerencsétlen kirob-
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bánás ne történjék és azok a koldusbotra jutott 
családok a földbirtokreformról beterjesztendő 
törvénynovellában fájó sebeikre mielőbb gyó
gyító irt kapjanak. (Helyeslés bálfélöl.)

Elnök: A  földmivelésügyi minister ur kí
ván szólni!

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: T. Nemzetgyűlés! A  Baross János t. 
képviselőtársam által előadott tényállás valóban 
megfelel a valóságnak. A  mezőgazdasági kis- 
haszonbérletek kivételes meghosszabitásáról és 
a legelőterületek biztosításáról kiadott minis- 
téri rendeletekben vannak pontok, amelyek alap
ján a bíróságnak módjában áll a kishaszonbér- 
leteket megszüntetni. A  rendelet lényege az, 
hogy a 20 holdnál nem nagyobb kishaszonbér- 
letek egy-egy évre meghosszabbittatnak. Már 
több év óta adatik ki ez a rendelkezés, hogy a 
kishaszonbérletek ne legyenek elvehetők leg
alább addig, amig a földbirtokrendező bíróság 
a birtokreformot azokban a községekben végre 
nem hajtja. Ez a lényege a kishaszonbérletek- 
ről kiadott rendeletnek. Vannak azonban benne 
bizonyos pontok, amelyek szerint mégis meg
szüntethető bírói végzéssel az ilyen kishaszon- 
bérlet, mely 20 holdnál kevesebb. Ilyen eset az, 
amikor a haszonbérlő a föld okszerű megműve
lését elhanyagolja, amikor haszonbért nem fizet 
stb. Az 5. pont egyik megszüntetési esetként 
kimondja, hogy (olvassa) :  »ha az addig haszon
bérbe adott ingatlanra a haszonbérbe adónak 
magának vagy leszármazójának megélhetése vé
gett nélkülözhetetlen szüksége van.«

Valószínűnek tartom, hogy a konkrét eset
ben, amikor Karátsonyi gróf ur fordult a köz- 
igazgatási bizottság albizottságához azzal a 
kérelemmel, hogy mivel az ő bácskai birtokát a 
szerbek elvették és neki magának nincs több 
birtoka, mint ez az 500 hold szántó és 2000 
hold erdő, szüntessék meg a haszonbérletet azon 
az 500 holdon, amelyre megélhetése szempont
jából szüksége van, a közigazgatási bizottság 
ezen az alapon hozta meg döntését, amikor 
meg akarta felezni ezeket a kisbérieteket. A 
rendelet passzusa ezeket mondja (olvassa):

»A  közigazgatási bizottság gazdasági albi
zottságának határozata ellen 15 napon belül az 
Országos Eöldbirtokrendező Bírósághoz fellebbe
zésnek van helye A most említett ügy rendes 
birói útra nem terelhetők Benne van tehát a 
rendeletben, hogy a gazdasági albizottság hatá
rozata ellen az Országos Eöldbirtokrendező Bíró
sághoz fellebbezésnek van helye és az végérvé
nyesen dönt, mert rendes birói pörre az ilyen 
ügy nem vihető. Az említett ügyben igy foly
tatták le az eljárást, a közigazgatási bizottság 
határozatot hozott, ezt megfellebbezték az Or
szágos Eöldbirtokrendező Bírósághoz és ez hozta 
meg végleges döntését, teljes joggal, mert a tör
vény és a rendelet őt jelölte meg mint legfel
sőbb bíróságot a döntésre.

Nem azért szólaltam fel, hogy az eljárást

igazoljam, mert nem a földmivelésügyi minis- 
terium intézkedett ebben az ügyben, de szüksé
gesnek tartottam megemlíteni, hogy milyen jogon 
intézkedett az Országos Eöldbirtokrendező Bíró
ság. Az ő ítélete ellen fellebbezésnek már helye 
nincs. Ehhez még annyit kell hozzátennem, hogy 
’a földbirtokreformról szóló novellát —  amint 
már voltam bátor bejelenteni a t. Nemzetgyűlés
nek — igyekszem lehetőleg mielőbb elkészíteni, 
(Helyeslés.) de ezt bizonyos mértékben hátrál
tatja igen nagy elfoglaltságom és az, hogy a 
panaszok és a földreform végrehajtása körül fel
merülő kifogások egyre nagyobb és nagyobb 
mértékben halmozódnak össze. Ennek következ
tében a novellát alighanem nagyobb terjedelem
ben és behatóbban kell megcsinálnom, ‘mint 
ahogy először magam is gondoltam. Eleinte az 
volt a gondolatom, hogy csak a földreform végre
hajtásának gyorsításáról kell gondoskodnom, de 
most úgy látszik, hogy nagyobb mértékben kell 
felölelni a törvény ujraáttekintését, ami nagyobb • 
előkészítést és hosszabb időt igényel, mint egy 
jelentéktelenebb javaslat.

Én megígérhetem t. képviselőtársam itt 
előadott panaszára, hogy iparkodom ezzel a 
novellával mielőbb a Ház elé jönni. (Helyeslés.) 
Abban a meggyőződésben vagyok, hogy a nem
zetgyűlés a múlt nemzetgyűlés példájára, amely 
egyhangúlag elfogadta azt a földreformtörvényt, 
amelyet a nemzetgyűlés elé volt szerencsém 
hozni, a novellában is megtalálja azt az utat, 
hogy lehetőleg kielégítse a kívánságokat és meg
maradjon abban a keretben, amely az ország és 
a népesség érdekeinek — minden társadalmi 
osztály érdekeit figyelembe véve —  lehetőleg 
megfelel és ha nem is teljesen, de a lehetőség 
határai között segít a jogos panaszokon és ki
elégíti a jogos igényeket. (Helyeslés.) Erre tö
rekszem és iparkodom ezzel minél előbb a 
nemzetgyűlés elé jönni. (Helyeslés a jobb- és a 
baloldalon.)

Elnök : T. Nemzetgyűlés! Napirend előtti 
felszólalás sem vita, sem határozat tárgyát nem 
képezheti. Áttérünk napirendünk tárgyalására.

Következik az alföldi erdők telepitéséről és 
a fásitásokról szóló törvényjavaslat részletes 
tárgyalásának folytatása, még pedig a 3. § 
feletti határozathozatal.

Az előadó ur íiárom rendbeli módosítást, 
Gaal Gaston képviselő ur pedig két rendbeli 
módosítást nyújtott be. Kérem a jegyző urat, 
szíveskedjék ezeket a módosításokat felolvasni.

Petrovits György jegyző (olvassa az előadó 
három rendbeli és Gaal Gaston két rendbeli 
módosítását.)

Elnök : A földmivelésügyi minister ur kíván 
szólni.

Szabó István (nagyatádi)  földmivelésügyi 
minister: T. Nemzetgyűlés! A tegnapi ülésen 
már megtettem megjegyzéseimet ehhez a módo
sításhoz. Újra csak röviden jelzem, hogy Gaal 
Gaston t. képviselőtársamnak az a módosítása,
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hogy itten a pontosvessző után való részletet 
hagyjuk ki, az egész törvény rendelkezéseit le
hetetlenné tenné, mert akkor csak azokat a te
rületeket lehetne erdősíteni, amelyeket a tulaj
donosok önként felajánlanak; azzal pedig már 
eddig is próbálkoztunk, ez a rendszer eddig is 
megvolt, de ezzel célt érni nem lehet. A  sza* 
kasz azt mondja: »ha pedig még ezután is 
mutatkozik hiány, —  tehát először úgyis azo
kat fásitjuk, amelyeket önként felajánlanak, és 
vannak ilyen területek városoknál is, de ha nem 
állanak ilyenek rendelkezésre, akkor kerül a 
sor a többire, mint a szakasz mondja —  úgy 
a község (város) tulajdonában lévő vagy más 
korlátolt forgalmú ingatlanoknak, végső esetben 
pedig más nagyobb földbirtoknak e célra szük
séges részére mondható ki az erdősítési köte
lezettség. A  legutóbbi kategóriánál annak azon
ban csak legfeljebb 10°/o-a erejéig pótolhatók 
Tehát a szakasz arról is gondoskodik, hogy 

• mikor ki kellett azt mondani, hogy nemcsak 
felajánlás alapján, hanem kényszer utján is, 
még pedig lehetőleg a városi vagy kötött bir
tokokból, vagy ahol az nincs, ott nagyobb bir
toktestekből is lehessen erdősíteni, akkor, ha az 
államhatalom, vagy az erdészet esetleg bemegy 
a nagybirtokra és abból nagyobb területeket 
akar beerdősiteni, többet ne vehessen igénybe 
erre a célra, mint annak a birtoknak legfeljebb 
10°/o-át. Ezért vette bele a bizottság a szakaszba 
ezt a korlátozást. Tehát még a nagyobb birto
kosok védelme is mindenképen biztosítva van 
ebben a szakaszban.

* Minthogy azonban a szakasznak ez a része 
tulajdonképen az egész törvénynek lényege, 
hiszen enélkiil, mint jeleztem, a törvény úgy
szólván semmit sem érne, mert máskülönben 
nem tudunk erdősíteni, vagy nem tudjuk azokat 
a célokat elérni, melyeket magunk elé kitűztünk, 
ennélfogva kérem Gaal G-aston t. képviselőtár
sam indítványának elvetését és az előadó ur 
által ajánlott módosítás elfogadását.

Elnök: T. Nemzetgyűlés! A  kérdést követ
kezőképen kívánom szavazásra feltenni. Az ere
deti szöveggel szemben az előadó ur három
rendbeli, Gaal Gaston képviselő ur kétrendbeli 
módosító indítványt nyújtott be. Az előadó 
urnák kétrendbeli módosító jpditványa áll ellen
tétben az eredeti szöveggel, az első és a har
madik, amelyek a szöveg megváltoztatását céloz
zák. Az eredeti szöveggel tehát szembe fogom 
állítani az előadó urnák most említett két 
javaslatát és Gaal Gaston képviselő ur javas
latait. Amennyiben a nemzetgyűlés az eredeti 
szöveget nem fogadja el, abban az esetben 
szembeállítom először is az előadó ur által tett 
első javaslatot a Gaal Gaston képviselő ur által 
tett javaslatokkal. Minthogy pedig minden 
javaslatot külön kell szavazás alá bocsátani, 
az előadó ur által tett javaslatokat, amelyek 
közül a második csak pótlást tartalmaz, szin
tén szavazás alá fogom bocsátani,

Kérdem a t. Nomzetgyülést: méltóztatnak-e 
elfogadni az eredeti szöveget, szemben az előadó 
ur és Gaal Gaston képviselő ur javaslataival? 
(Nem.) Kérem azokat a képviselő urakat, akik 
az eredeti szöveget elfogadják, szíveskedjenek 
felállani. A  nemzetgyűlés tehát az eredeti szö
veget nem fogadta el.

Most felteszem a kérdést az előadó ur első 
javaslatára vonatkozólag, amely a szöveg meg
változtatását célozza, szemben Gaal Gaston kép
viselő ur javaslatával. Kérdem a t. Nemzet
gyűlést : méltóztatnak-e az előadó ur első javas
latát szemben Gaal Gaston képviselő ur javas
latával elfogadni, igen vagy nem? (Igen! Nem!) 
Kérem azokat a képviselő urakat, akik az elő
adó ur első javaslatát elfogadják, méltóztassa- 
nak felállani. ( Megtörténik.) Többség. Az elő
adó ur első javaslatát elfogadottnak jelentem ki.

Az előadó urnák második javaslata nem 
áll ellentétben a szöveggel, amennyiben csak 
egy pótlást javasol, a »kivételes« szó beiktatását. 
Kérdem a t. Nemzetgyűlést: méltóztatik-e az 
előadó urnák ezt a pótlást tartalmazó javaslatát 
elfogadni, igen vagy nem? (Igen!) A  nemzet
gyűlés az előadó ur második javaslatát is el
fogadta.

Az előadó ur harmadik javaslata a szakasz 
utolsó sorában lévő szöveg megváltoztatását 
javasolja. Kérdem a t. Nemzetgyűlést: méltóz
tatnak-e elfogadni az előadó urnák ezt a 
javaslatát, igen vagy nem ? (Igen !) A  nemzet
gyűlés az előadó ur harmadik javaslatát is el
fogadta. Ezzel elesett Gaal Gaston képviselő ur 
indítványa és igy a szakaszt az előadó ur által 
javasolt szövegben jelentem ki elfogadottnak.

Gaal Gaston képviselő ur egy uj szakasz 
beiktatását óhajtja indítványozni, tehát most 
Gaal Gaston képviselő urat illeti a szó.

Gaal Gaston: T. Nemzetgyűlés! A  3. § 
különleges intézkedéseinek némi ellensúlyozása- 
képen itt egy uj szakaszt kívántam a nemzet
gyűlés elé terjeszteni, hogy mindazokban a 
kérdésekben, amelyekben pár excellence mező- 
gazdasági érdekek tárgyalásáról lehet szó és 
ahol esetleg olyan területeket kíván az erdészeti 
hivatal erdősiteni, amelyek elsőrangú búzaföldek, 
az erdészet teljesen egyoldalú felfogásának ellen- 
súlyozása céljából az illetékes mezőgazdasági 
szervek, t. i. a mezőgazdasági kamara is kötelező- 
leg meghivassék, véleménye kikeressék és az 
Írásokkal a ministeriumhoz felterjesztesseuek. 
Minthogy azonban arról értesültem az előadó 
úrtól, hogy ő hajlandó a 4. §-ba pár szóból 
álló olyan módosítást belevenni, amely teljes 
mértékben biztosítja azt a célt, amelyet én az 
uj szakasszal elérni akartam, elállók attól, hogy 
egy uj 4. §-t indítványozzak.

Elnök : Következik a 4. §. Kérem a jegyző 
urat, szíveskedjék a szakaszt felolvasni.

Petrovits György jegyző (olvassa a 4. §-t).
Elnök : Az előadó ur kivan szólani.
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Marschall Ferenc előadó: T. Nemzetgyűlés! 
Javaslom, hogy a 4. § első mondatában, amely igy 
hangzik (olvassa) : »A m. kir. erdőhivatal a helyi 
viszonyok gondos mérlegelésével és az érdekelt 
birtokosok, valamint helyi érdekképviseleteik meg
hallgatásával kerületéről kijelölési tervet készit«, a 
»valamint helyi« szavak után »erdő- és mezőgazda
sági szavak iktattassanak be.

Elnök : Kivan még valaki szólni ? Ha senki 
sem kivan szólni, a vitát bezárom. A földmivelés- 
ügyi minister ur kivan szólni.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi
nister : T. Nemzetgyűlés ! Az az aggály, amelyet 
Gaal Gaston t. képviselőtársam előbb felemlített, 
a törvényjavaslat további pontjaiban teljesen 
eloszlatható, mert hiszen itt a 4. §-ban is a helyi 
érdekképviseletek meghallgatásáról van szó, az 
5. § pedig kimondja, hogy az erdős itési tervezeteket 
30 napig közszemlére kell kitenni. A 6. § kimondja, 
hogy az erdőigazgatóság felülvizsgálja s az Erdő- 
gazdasági Kamara és a Mezőgazdasági Kamara 
véleménye kíséretében terjeszti fel, — tehát kifeje
zetten benne van a törvényben, hogy a Mezőgazda- 
sági Kamara ki nem kerülhető.

Ha azonban Gaal Gaston t. képviselőtársam
nak megnyugtatására szolgál az, hogy a 4. § 
második sorában a »helyi érdekképviseleteik« sza
vak után beszúrjuk azt, hogy »Erdőgazdasá gi Ka
mara és Mezőgazdasági Kamara«, — hogy senki se 
gondolhasson arra, hogy itt az érdekképviseletek 
címe alatt talán csak az erdő-érdekképviseleteket 
értjük, hanem úgy, amint magyaráztuk is, a mező- 
gazdasági érdekeltek meghallgatását is kívánjuk, 
— ehhez a módosításhoz a magam részéről szíve
sen hozzájárulok.

Elnök : A tanácskozást befejezettnek nyil
vánítom. Következik a szavazás.

Az eredeti szöveget szavazásra fogom bocsá
tani az előadó ur által javasolt szöveggel szemben. 
Amennyiben a t. Nemzetgyűlés nem fogadja el 
az eredeti szöveget, akkor az előadó ur által módo
sított szöveget jelentem ki elfogadottnak.

Kérdem a t. Nemzetgyűlést, méltóztatik-e a 
4. §-t eredeti szövegében elfogadni ? (Nem 1) A 
nemzetgyűlés nem fogadta el, igy tehát az elő
adó ur által módosított szöveget jelentem ki el
fogadottnak. '

Következik az 5. §.
Kérem a jegyző urat, szíveskedjék felolvasni.
Petrovits György jegyző (olvassa az 5. §-t, 

amely észrevétel nélkül elfogadtatik. Olvassa a 6. §-t). 
Gaal Gaston!

Gaal Gaston : T. Nemzetgyűlés ! A 6. §-hoz 
tulajdonképen nem érdembeli megjegyzésem van, 
azonban kötelességemnek tartom a t. Nemzet
gyűlést figyelmeztetni arra, hogy a 6. § olyan 
szervet jelöl meg meghallgatandónak, amely az 
országban még nincs felállítva.

Barthos Andor: Majd lesz !
Gaal Gaston : A 6. § ugyanis azt mondja, hogy 

ezeket a bizonyos kérdéseket az erdőigazgatóság az 
Erdőgazdasági Kamara és a Mezőgazdasági Ka-

j mura véleménye kíséretében terjeszti fel a föld- 
mivelésügyi ministerhez. A törvénybe nem lehet 

I olyan szervet beállítani meghallgatandónak, amely 
j még egyáltalán nincs felállítva. Ezt a törvény- 
j alkotás precíz volta kizárja s épen ezért azt a 
1 tiszteletteljes indítványt teszem, méltóztassék az 
] »Erdőgazdasági Kamara és a Mezőgazdasági Ka- 
| mara« szavak utá n beszúrni zárjelben a, következő 
j szavakat: »amennyihen felállittatik«.

Elnök : Kíván még valaki szólni ? (Senki!) 
j Ha senki sem kíván szólni, a vitát bezárom.

A földmivelésügyi minister ur kíván szólni. 
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi

nister : T. Nemzetgyűlés ! Az Erdőgazdasági Ka- 
! murákról már az általános vitában nyilatkoztam és 

kijelentettem, hogy a tervezet ellen aggályok me
rültek fel, t. i. a párt bizottsága sokalta az öt Erdő- 
gazdasági Kamarát és utóbb az a megállapodás jött 
létre, hogy csak egy kamarát fogunk felállítani. Ez 
a törvényjavaslat még benyújtva nincs ; ha tehát 
Gaal Gaston t. képviselőtársamat megnyugtatha
tom azzal, hogy az »Erdőgazdasági Kamara és a 

j Mezőgazdaság Kamara* szavak után odatesszük az 
1 »amennyiben felá llitta.tik« szavakat — minthogy 

ez a törvénynek lényegén és rendelkezésein változ
tatást néni tesz, a magam részéről ehhez hozzá
járulok. (Helyeslés jobbfélöl.)

Elnök : A tanácskozást befejezettnek nyiívá- 
nitom.

A 6. § eredeti szövegét szavazásra fogom bo
csátani Gaal Gaston képviselő ur módosításával 

j szemben. Amennyiben az eredeti szöveget nem 
méltóztatnak elfogadni, akkor Gaal Gaston kép
viselő ur módosításával elfogadottnak jelentem ki 
a 6. §-t.

Méltóztatnau az eredeti szöveget elfogadni ? 
(N em !) A nemzetgyűlés az eredeti szöveget nem 
fogadván el, a Gaal Gaston képviselő ur által be
terjesztett szöveget jelentem ki elfogadottnak.

Következik a 7. §.
Petrovits György jegyző (olvassa a 7. §-t, mely 

észrevétel nélkül elfogadtatik. Olvassa a 8. §4).
Elnök : Az előadó ur kivan szólani.
Marschall Ferenc előadó: T. Nemzetgyűlés! 

A 8. § arról intézkedik, hogy azoknak a kisbirto
kosoknak, akiknek mezőgazdasági földje közér
dekből egészben, vagy olyan mértékben jelöltetett 
ki erdőnók, hogy a visszamaradó birtokrészen ok
szerűen nem lehet gazdálkodni, az Országos Eöld- 
•birtokrendező Bíróság a méltányossághoz képest 
megfelelő ingatlant juttathat.

Már az általános vita folyamán felszólalt kép
viselő uraknak csaknem mindegyike, részéről, de 
más oldalról is, kifogás tárgyává tétetett ennek a 
szövegnek talán kissé elasztikus volta, főképen az, 
hogy a kisbirtokosoknak kárpótlását bizonyos 
méltányossági körülményektől és feltételektől teszi 
függővé. Minthogy a törvény szerkesztőitől is távol 
állott az a szándék, hogy a kisbirtokosok kárpót
lását bizonyos eventualitásoktól tegyék függővé, 
tisztelettel javaslom, hogy a bizottsági szövegből a 
»méttányossághoz képest« szavak töröltessenek, a

mÉRTESÍTŐ.
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»juttathat« szó helyett pedig a »juttat« szó alkal
maztassák.

Elnök : Kivan még valaki szólani ?
Gaal Gaston: T. Nemzetgyűlés ! Minthogy 

én ugyanazt az indítványt akartam beterjeszteni 
ehhez a szakaszhoz, mint amelyet az előadó ur 
terjesztett elő s az általános vitában épen elsőnek 
mutattam rá ennek a szakasznak elasztikus vol
tára, a magam részéről örömmel fogadom el az 
előadó ur módosítását.

Elnök: Kíván még valaki szólni ? (Senki!) 
Ha senki sem kíván szólni, a vitát bezárom és a 
tanácskozást befejezettnek nyilvánítom.

Szavazásra fogom bocsátani az eredeti szöve
get, szemben az előadó ur módosításával. Ameny- 
nyiben az eredeti szöveget nem méltóztatik el
fogadni, az előadó ur által módosított szöveget 
jelentem ki elfogadottnak.

Kérdem a t. Nemzetgyűlést: méltóztatnak-e 
az eredeti szöveget elfogadni, szemben az előadó 
ur módosításával? (Nem !) A nemzetgyűlés az ere
deti szöveget nem fogadta el, igy tehát az előadó 
ur által módosított szöveget jelentem ki elfoga
dottnak.

Következik a 9. §.
Petrovits György jegyző (olvassa a 9. §-t). 

Gaal Gaston!
Gaal Gaston : T. Nemzetgyűlés ! Ebbe a sza

kaszba ugyanazt kívánom belevenni, amit az 
előző törvénybe már bele is vettünk. Ennek a sza
kasznak második bekezdése ugyanis azt mondja, 
hogy minden tulajdonos, vagy birtokos tűrni köte
les, hogy birtokát a kijelöléssel megbízott állami 
közegek akadálytalanul bejárhassák. Már a másik 
törvényjavaslat tárgyalásánál rámutattam arra 
az abszurd helyzetre, amely bekövetkezik akkor, 
ha egy tulajdonosnak birtokára minden előzetes 
értesítés nélkül jöhetnek-mehetnek az idegen köze
gek, amikor nekik tetszik. A másik javaslatnál a 
mélyen t. minister ur honorálta is az aggályomat, 
amelyet ő maga is fennállónak ismert el. Épen 
ezért minden hosszabb indokolás nélkül kérem a 
t. Nemzetgyűlést, hogy a 2. bekezdés második 
sorában a »kijelöléssel megbízott állami közegek« 
szavak után beszurassanak »a tulajdonos előzetes 
kötelező értesítése meUett« szavak.

Elnök: Kiván még valaki szólni? (Senki!) 
Ha senki sem kiván szólni, a vitát bezárom.

A földmivelésügyi minister ur kiván szólni. 
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi

nister : T. Nemzetgyűlés ! Az erdészeti igazgatás
ról szóló törvénybe —  mint Gaal Gaston t. kép
viselőtársam is mondja — tényleg belevettük, hogy 
sürgős eseteket kivéve, a birtokost előzetesen érte
síteni tartoznak arról, ha a birtokot az erdő
felügyelet céljából bejárni akarják. Az erdészeti 
igazgatásról szóló törvénynek ez a rendelkezése a 
jelen törvényjavaslatra is vonatkozik, — én leg
alább igy értelmezem, —  tehát szükségtelen ezt 
két helyen is bevenni, mert a tisztviselőkre nézve az 
erdészeti igazgatásról szóló törvény az útmutató az

eljárások tekintetében. Kérem tehát az eredeti szö
veg elfogadását.

Elnök : Gaal Gaston képviselő ur módosítása 
nem áll ellentétben az eredeti szöveggel, hanem 
ahhoz pótlást javasol. Az eredeti szöveget fogom 
tehát szavazásra bocsátani, azután pedig szava
zásra bocsátom Gaal Gaston képviselő ur módo
sítását.

Kérdem tehát: méltóztatnak-e az eredeti szö
veget elfogadni ? (Igen !) A Ház az eredeti szö
veget elfogadta. Kérdem már most a t. Nemzet
gyűlést : méltóztatnak-e a Gaal Gaston képviselő ur 
által javasolt pótlást elfogadni, igen vagy nem ? 
(N em !) A Ház a Gaal Gaston képviselő ur által 
javasolt pótlást nem fogadta el.

Következik a 10. §.
Petrovits György jegyző (olvassa a 10. §-t).
Elnök : Az előadó ur kiván szólani.
Marschall Ferenc előadó: T. Nemzetgyűlés! 

Azoknak az észrevételeknek figyelembevételével, 
amelyek a 10. §-szal kapcsolatban az általános vita 
folyamán felmerültek, tisztelettel javaslóin, hogy 
a 10. § első bekezdésében a »minden ellenszolgálta
tásra való igény nélkül fentartani« szavak töröltes
senek és helyettük »megőrizni« szó alkalmaztassék.

Elnök : Kiván még valaki szólani ? (Senki!) 
Ha senki sem kiván szólani, a vitát bezárom.

Gaal Gaston (szólásra jelentkezik).
Elnök : Sajnálom, képviselő ur, a vitát már 

bezártam.
Gaal Gaston : Fel vagyok iratkozva !
Elnök : A tanácskozást befejezettnek nyilvá

nítottam !
Gaal Gaston: Bocsánatot kérek elnök ur, 

fel vagyok iratkozva !
Elnök : T. Nemzetgyűlés 1 Kérdést intéztem 

a Há zhoz, hogy kivan-e még valaki szólani ?
Szilágyi Lajos : A jegyző ur kötelessége szó

lásra hívni!
Szakács Andor: Precedensül nem szolgálhat !
E lnök : A vitát bezártam. Kétségtelen, hogy 

a képviselő ur a házszabályok szerint jelentkezett 
szól? sra, de nem az én felhivá somra, mert az elnöki 
felhívásra nem jelentkezett. Én kérdést intéztem 
a Házhoz, hogy kiván-e még valaki felszólalni ? 
Miután senki nem jelentkezett, ezen az alapon a 
vitát bezártam.

Gaal Gaston képviselő ur a házszabályokhoz 
kér szót.

Gaal Gaston : A dolog érdeméhez egyáltalá
ban nem kívánok hozzászólni, mert az házszabály - 
ellenes volna. Azonban hivatkozom a házszabály 
vonatkozó rendelkezésére, amely megszabja azt, 
hogy a vita során milyen sorrendben szólitandók 
fel azok, akik a vitában résztvenni kívánnak. Meg- 

j mondja pedig, hogy elsősorban illeti a szó az elő- 
! adót, másodsorban illeti a kisebbségi előadót, 
j azután pedig sorban illeti a szó azokat, akik a 

javaslathoz vannak feliratkozva, és pedig aszerint, 
amint ellene vagy mellette nyilatkoznak. És csak 

| legutoljára, amikor a feliratkozottak sora ki van 
' merítve, akkor következik az a pillanat, amikor az
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elnök ur kérdést intéz a Házhoz, hogy kiván-e még 
valaki hozzászólni ? Én nagyon természetesen, mi
után fel vagyok iratkozva a szakaszhoz, joggal vár
hatom, hogy engem a soros jegyző felszólit és nem 
figyelek arra, hogy esetleg az elnök ur egyéb enun- 
ciációi között kérdezi-e azt, hogy kiván-e a szakasz
hoz hozzászólni valaki, amikor teljesen meg vagyok 
nyugtatva abban a tekintetben, hogy feliratkozván 
a szakaszhoz, eo ipso névszerint fel leszek szó
lítva. Megjegyzem, ebben az esetben ez valami 
nagy kázust nem jelent, hiszen legnagyobb részé
ben elfogadtam volna az előadó ur indítványát, 
mert azt a gondolatot valósította meg, amelyet én 
az általános vitánál fejtegettem, azonban a jövőre 
való tekintetekből, hasonló precedensek elkerülése 
végett, én tisztelettel kérem az elnök urat, méltóz- 
tassék a házszabályok strikt rendelkezését be
tartani, amely egész világosan és határozottan 
megmondja, hogy a felszólaló szónokok a feliratko
zás sorrendjében névleg felhivandók. Csak ezt 
akartam a házszabályokhoz megemliteni. (Helyes
lés a bal- és a szélsőbaloldalon.)

Elnök : T. Nemzetgyűlés ! Különbség közöt
tünk a házszabályok magyarázásában egyáltalá
ban nincs. A képviselő urnák abban tökéletesen 
igaza van, hogy a házszabályok szerint a jegyző 
ur azokat az illető szónokokat, akik fel vannak 
iratkozva, köteles felhívni szólásra. Most azonban 
az történt, hogy a jegyző ur más oldalulag volt 
foglalva és épen azért nem szólította fel a kép
viselő urat. De természetes dolog, hogy én a ma
gam részéről semmiféle tekintetben ebből egy 
olyan precedenst alkotni nem kívánok, amelyik 
bármelyik képviselő urat az ő szólási jogától meg
fosztaná. Tehát ebben a tekintetben teljesen hozzá
járulok a Gaal Gaston képviselő ur felfogásához 
és miután Gaal Gaston képviselő ur sem kíván 
már ehhez a szakaszhoz hozzászólani, azt hiszem, 
hogy ezt a kérdést teljes közmegegyezéssel elinté- 
zettnek tekinthetjük.

Most pedig, t. Nemzetgyűlést, a tanácskozást 
befejezettnek nyilvánítom. Szavazás alá fogom 
bocsátani a 10. § eredeti szövegét, szemben az 
előadó ur által javasolt szöveggel. Amennyiben 
a t. Nemzetgyűlés az eredeti szöveget nem méltóz- 
tatik elfogadni, akkor az előadó ur által javasolt 
szöveget jelentem ki elfogadottnak. Kérdem tehát 
a t. Nemzetgyűlést, méltóztatik-e a 10. §-t eredeti 
szövegében elfogadni ? (N em !) A nemzetgyűlés 
a 10. §-t az előadó ur által javasolt szövegben 
fogadja el.

Következik a II. fejezet címe. Kérem a jegyző 
urat, szíveskedjék azt felolvasni.

Petrovits György jegyző (olvassa a II. fejezet 
címét).

Elnök : A cím meg nem támadtatván, azt el
fogadottnak jelentem ki.

Következik a 11. §. Kérem a jegyző urat, 
szíveskedjék a szakaszt felolvasni.

Petrovits György jegyző (olvassa a u .  §-i).
Elnök : Szólásra következik ?
Petrovits György jegyző: Gaal Gaston!

Gaal Gaston : T. Nemzetgyűlés ! A 11. § ren
delkezéseit én tulajdonképen megtámadni nem 
kívánom, azonban ennek a szakasznak egyes ki
fejezései homályosak, illetve nem egészen vilá
gosak lévén, — nem is egészen magyarosak — én 
tisztelettel indítványozni vagyok bátor, hogy ezek 
a homályt kelthető és nem egészen megfelelő kifeje
zések a törvényjavaslatból töröltessenek és meg
felelőkkel pótoltassanak. Azt mondja t. i. ez a 
szakasz (olvassa) : »A beerdősitésre kijelölt terü
letek határait a m. kir. erdőhivatal a kijelölés 
jogerőre emelkedése után a természetben a tör
vényhatósági szabályrendeletnek megfelelő, tartós 
határjelekkel megjelöld. Ez a »természetben« szó 
az én magyar nyelvérzékemet — nem tehetek 
róla — sérti, és nem is fejezi ki tulajdonképen azt 
a fogalmat, amelyet kifejezni akar, mert azt akarja 
mondani, hogy a »helyszinén» megjelenik és nem 
a »természetben« jelenik meg. Azért én tisztelettel 
indítványozom, hogy a »természetben« szó a »hely- 
szinén« szóval helyettesittessék.

Azután van egy tárgyi aggályom is a szakasz 
intézkedései ellen. Tudniillik a harmadik sor azt 
mondja, hogy (olvassa) : »a törvényhatósági sza
bályrendeletnek megfelelő, tartós határjelekkel 
megjelöli«. Én a »tartós« szót nagyon tágnak tar
tom, mert ebbe belefér a faragott kőből kezdve a 
világon minden. Én ehelyett jobbnak tartanám, 
ha el méltóztatnék fogadni azt, hogy a »szokásos« 
határjelekkel megjelöli. Nagyon ,jól tudjuk azt, 
hogy az erdészeti megjelölések többnyire faducok- 
ból állanak, amelyeket maga az erdő termel. Kő
vidékeken láttam kőmegjelöléseket is. Ha a »szo- 
kásos« szót vesszük bele, mindenesetre sokkal 
közelebb kerülünk a törvény intenciójához is és 
világosabbá tesszük a szöveget, mintha ezt a 
nagyon is nyújtható »tartós« megjelölést hasz
náljuk.

A »természetben« szó még egyszer előfordul a 
szakaszban, a negyedik és ötödik sorban is, termé
szetesen itt is kívánnám annak a »helyszinén« 
szóval való helyettesítését.
'  Azután az utolsó mondat azt mondja, hogy 
(olvassa) : »Az ingatlan tulajdonosa a határállan- 
dósitással felmerült költségeket viselni és a határ
jeleket állandóan jókarban tartani köteles.« Ebbe 
a kifejezésbe is, hogy »a felmerült költségeket vi
selni köteles«, belefér a világon minden. Én preci- 
zirozni kívánnám azt, hogy ez a szakasz ezzel az 
intézkedésével csak azt akarja kifejezni, hogy csak 
a dologi költségeket tartozik viselni, nehogy ebbe 
azután valami napidíjat vagy ilyen egyéb kikül
detési költségeket belemagyarázni lehessen. Azért 
azt indítványozom, hogy az utolsó mondat szövege 
helyett méltóztassék a következő szöveget elfo
gadni, amely egyáltalán nem változtat a javaslat 
intencióján, csak precízebben fejezi ki azt, amire 
az erdőtulajdonos ezután köteles, t. i. hogy (ol
vassa) : »A beerdősitésre kijelölt ingatlan tulaj
donosa, a határjelöléseknél felmerült dologi költ
ségeket viselni és a határjeleket lehetőleg jókarban 
fentartani, illetőleg időnként szükség szerint meg-

öö*
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újítani köteles«. Ezt az utóbbi részt azért tartottam 
szükségesnek belevenni, mert megtörténhetik, hogy 
az illető tulajdonos nem tartja fenn a határjelet. 
Abban az esetben, hogyha az van kimondva, hogy 
megújítani köteles, akkor az erdőhivatal felhívja 
arra, hogy tessék a határjelet megújítani és csak ha 
meg nem újítja, akkor követ el erdészeti kihágást 
és akkor lehet csak ellene eljárni erdészeti kihágás 
címén. Ha egyszerűen csak azt mondjuk, hogy 
»fentartani köteles«, megtörténhetik, hogy egy 
ilyen fahatárjelet kilopnak, a tulajdonos tudta 
nélkül elviszik, s anélkül hogy a tulajdonos felszó- 

• littatott volna, hogy tessék ahelyett uj jelet fel
állítani, az esetet rögtön mint erdészeti kihágást 
minősitik és mert nem volt ott a határjel, a tulaj
donost rögtön elmarasztalják. Hogy ez elől az 
erdőtulajdonosok mentesítve legyenek, ezért kérem 
indítványom elfogadását.

Elnök : Szólásra következik ?
Petrovits József jegyző: Csik József!
Elnök : Csik képviselő urat illeti a szó !
Csik József: Én azt hiszem, hogy a szakasznak 

az utolsó mondata, amely igy szól (olvassa) : »Az 
ingatlan tulajdonosa a határállandósitással fel
merült költségeket viselni és a határjeleket állan
dóan jókarban tartani köteles«, úgy is érthető, 
hogy ezek a kiadások és ezek a költségek csak 
dologi költségekre vonatkoznak és nem egyéb 
költségekre. Azonban ezek a dologi költségek is 
lehetnek olyan nagy mérvűek, amelyek esetleg az 
illető tulajdonos anyagi erejét felülhaladják, pláne, 
hogy ha nem fogadja el a t. Nemzetgyűlés Gaal 
Gaston t. képviselőtársamnak azt a módosítását, 
amelyben a »tartós« szót mással cserélné fel. Telje
sen azonosítom magamat Gaal Gaston t. képviselő- 
társam azon felfogásával, hogy a »tart,ós« szóba sok 
mindent bele lehet préselni, olyan anyagi kiadáso
kat is, amelyek a tulajdonos anyagi erejét esetleg 
felülmúlják. Épen ezért, amennyiben a t. Nemzet
gyűlés a »tartós« szót nem helyettesítené azzal a 
szóval, amelyet Gaal Gaston t. képviselőtársam 
ajánlott, azt ajánlanám, hogy az utolsó mondat igy 
módosíttassák (olvassa): »Az ingatlan tulajdo
nosa a határállandósitással felmerült költségeket, 
amennyiben anyagi ereje megengedi, viselni és a 
határjeleket állandóan jókarban tartani kötéles.«

Elnök : Szólásra senki feljegyezve nincs.
Kiván-e valaki szólni ? Ha szólni senki sem kíván, 
a vitát bezárom.

A földmivelésügyi minister ur kíván szólni. 
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi

nister : T. Nemzetgyűlés ! Gaal Gaston t. képviselő- 
társamnak ahhoz a módosító javaslatához, hogy a 
»természetben« szó helyett a »helyszinén« szó vé
tessék fel, a magam részéről hozzájárulok, bár az 
eredeti szó alatt is ugyanazt értettük, ha azonban 
ez világosabbnak látszik, nincs ellene kifogásom. 
A képviselő urnák azt a módosítását azonban, 
hogy a »tartós« szó kihagyássák, nem fogadom el.

Gaal Gaston: Nem kihagyást javasoltam, 
hanem azt, hogy a »tartós« szó helyébe »szokásos« 
tétessék!

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi
nister : Epigy nem járulhatok hozzá Csik József t. 
képviselő ur módosításához sem, mert hogy tartós 
legyen az a határjel/:és, azt talán mégis csak meg 
lehet mondani, hisz különben lehetne az a jelzés egy 
babkaró, amely egy évig sem tartana, vagy egy 
csumaszárat is leszúrhatnék oda, amely szintén nem 
tartós.

Hogy minden aggályt eloszlassunk abban a 
tekintetben, hogy az erdészeti hivatal a tulajdo
nost semmiféle különleges kiadásokra nem szorít
hatja, benne van a törvényben, hogy a hatórt a 
törvényhatósági szabályrendeletben megállapított 
tartás jelekkel kell megjelölni. De az egész országra 
nézve sem lehet egyféle jeleket megállapítani, 
azoknak változniok kell a különböző vármegyék
ben uralkodó más és más viszonyok szerint. Az 
egyik helyen akácfacövekkel- lehet a határt meg
jelölni, a másik helyen tölgyfaoszloppal, a harma
dik helyen egy határárokkal, a negyedik helyen 
egy dombbal, az ötödik helyen, hegyes vidéken, 
ahol kő van, kővel, úgy hogy a törvényben a határ
jelzést részletezni lehetetlenség. Minden vármegyé
nek meg van tehát hozzá a joga, hogy saját külön
leges viszonyai szerint szabályrendeletben álla
pítsa meg a határjeleket és minden vármegyében 
azokat a határjeleket kell alkalmazni, amelyeket 
a törvényhatóság a helyi viszonyok figyelembe
vételével szabályrendelettel megállapít. Azt hi
szem, ez minden kételyt kizár arra nézve, hogy 
az erdészeti hivatal olyan határjelek felállítását 
követelje, mely a birtokosnak óriási költségébe 
kerülne, vagy azok felállítása lehetetlenné válnék.

Gaal Gaston t. képviselő ur utolsó módo- 
sitását, melyben azt kéri, hogy vegyük bele a 
szakaszba, hogy ezek a költségek csak dologi 
kiadások lehessenek, a magam részéről elfogadom, 
mert egyáltalában nem terveztük a törvényben, 
amikor a törvény összes intézkedésein az vonul 
végig, hogy a költségek az állam terhére, az 
állam részéről nyújtott segítségből fedeztetnek, 
mondom, nem terveztük a törvényben azt és 
nem gondoltunk arra, hogy a tulajdonos terhére 
más kiadást állapítsunk meg, mint azon dologi' 
kiadásokat, amelyek a szakaszban foglaltatnak. 
Ha azonban Gaal Gaston t. képviselőtársam ezt 
igy biztositottabbnak gondolja, hozzájárulok elő
terjesztett módosításához. Tehát a képviselő ur
nák ahhoz a módosításához, hogy a »természetben« 
szó helyébe »helyszinén« szó tétessék és hogy 
az utolsóelőtti sorban a »dologi« szó felvétessék, 
hozzájárulok. Gaal Gaston és Csik József kép
viselő uraknak második módosításához azonban, 
amely a »tartós« szónak mással való pótlását 
kívánja, nem járulok hozzá.

Elnök: Először is szavazásra fogom bocsá
tani az eredeti szöveget szemben az összes módo
sításokkal. Amennyiben az eredeti szöveget nem 
méltóztatnak elfogadni, egymás után boosátom 
szavazásra az összes módosításokat.

Kérdem tehát a t. Nemzetgyűlést, méltóz- 
tatik-e az eredeti szöveget elfogadni szemben a
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beterjesztett módosításokkal, igen vagy nem? 
(N em !) A  nemzetgyűlés az eredeti szöveget 
nem fogadta el. Most kérdem a t. Nemzetgyű
lést, méltőztatik-e elfogadni Gaal Gaston kép
viselő urnák első módosítását, amely a ̂ termé
szetben* szó helyébe a »helyszínén« szó felvé
telére vonatkozik, igen vagy nem? (Igén!) A 
nemzetgyűlés Gaal Gaston t. képviselő ur első 
módosítását elfogadta. Kérdem a t. Nemzet
gyűlést, méltóztatik-e elfogadni Gaal Gaston 
képviselő ur második határozati javaslatát, amely 
a »tartós« szónak más szóval való pótlására 
vonatkozik, igen vagy nem? (N em !) A  nemzet
gyűlés Gaal Gaston képviselő ur második hatá
rozati javaslatát elutasította. Kérdem a t. Nem
zetgyűlést, méltóztatik-e elfogadni Gaal Gaston 
képviselő ur harmadik határozati javaslatát, 
mely szintén a »természetben* szóra vonatko
zik, igen vagy nem? (Igen! N em !) Akik el
fogadják, méltőztassanak felállani. (Megtörténik.) 
Többség! A  nemzetgyűlés Gaal Gaston képvi
selő ur harmadik határozati javaslatát elfogadta. 
Kérdem a t. Nemzetgyűlést, méltóztatnak-e Gaal 
Gaston képviselő ur negyedik határozati javas
latát, amely a költségek viselésérére és a »do
logi* szó felvételére vonatkozik, elfogadni, igen 
vagy nem? (Igen!) A  nemzetgyűlés Gaal Gas
ton képviselő ur módosítását elfogadta. Mint
hogy Csik József képviselő ur határozati javas
lata ezzel ellentétben van, azt elvetettnek je
lentem ki. *

Következik a 12. §. Kérem a jegyző urat, 
szíveskedjék felolvasni.

Petrovits György jegyző (olvassa a 12. §-t).
Elnök: Szólásra fel van jegyezve ?
Gaal Gaston: T. Nemzetgyűlés! Az a módo

sítás, amelyet ehhez a szakaszhoz benyújtani 
szándékoztam, tárgytalanná vált a nemzetgyűlés 
előbbi határozatával, ezért a szakaszhoz nem 
kívánok hozzászólani.

Elnök: Kíván valaki szólni ? Ha szólni senki 
sem kíván, a vitát bezárom, a tanácskozást be
fejezetnek nyilvánítom. A  szakasz meg nem 
támadtatván, elfogadottnak jelentem ki.

Következik a 13. §. Szólásra fel van jegyezve ?
Petrovits György jegyző: Gaal Gaston!
Gaal Gaston: T. Nemzetgyűlés! A  szakasz 

második bekezdéséhez van néhány észrevételem. 
Azt mondja ugyanis a szakasz második bekez
dése, hogy az elkészített erdősítési, fásítási és 
rendszeres gazdasági terveket az érdekelt tulaj
donosoknak, vagy birtokosoknak be kell mutatni 
abból a célból, hogy az érdekeikre sérelmesnek 
vélt intézkedések ellen észrevételeiket írásban 
megtehessék. Ezt a magam részéről aggályosnak 
tartom különösen a kisgazdák szempontjából. 
Az írásbeliség mindig bizonyos nehézkes hely
zetet teremt, úgy hogy a legtöbb esetben az 
illető kisgazda el fogja mulasztani a megfelelő 
észrevételek megtételét. Nagyon jól tudjuk, hogy 
az Írásban való észrevételezés bizony a legtöbb 
gazdára nézve terhet jelent.

A nemzetgyűlés 110. ülése 1923.

Kisgazdáról beszélek, mert a nagybirtokos, 
akinek ügyvédje írásban fogja megcsinálni az 
észrevételeket, könnyen beszél. A kisgazdák szá
zai azonban sokkal nehezebb helyzetben lesznek, 
mert vagy saját maguknak kell az észrevételeket 
írásban benyújtani, és ebben az esetben az egyik 
a másikra bízza az irás kiállítását, a vége pedig 
az lesz a dolognak, hogy elmulasztják a terminust, 
vagy pedig az illetők ügyvédet fogadnak, ami, 
mint nagyon jól tudjuk, a mai időben meglehe
tősen nagy kiadásokkal jár. Épen ezért szükséges
nek tartanám, hogy a szakasz második bekezdé
sének negyedik sorában e szó után » írásban* a 
következő szavak szurassanak b e : »vagy a hely
színén élőszóval*. Ebben az esetben az eljáró 
erdészeti közeg egyszerűen jegyzőkönyvbe foglalja 
az illető kisgazda esetleges észrevételét és igy 
az észrevétel tudomására jut a felsőbb hatóság
nak anélkül, hogy az illetőt akár irásmunkával 
terheltük volna meg, akár az ügyvédhez kerget
tük volna. Szükségesnek tartanám továbbá, hogy 
ugyanebben a szakaszban a második bekezdés 
utolsó mondatában »a tulajdonos vagy birtokos 
észrevételeivel* szavak után »és az illetékes 
mezőgazdasági kamara észrevételével együtt« 
szavak felvétessenek.

Kénytelen vagyok kifejteni, hogy miért 
szükséges ekképen disztingválni. A  mélyen tisz
telt minister ur már az előbb is hivatkozott 
arra, hogy a mezőgazdasági kamara meghall
gatása a törvény egyéb szakaszaiban is kiköttetik, 
azonban, mélyen t. minister ur, azok a szakaszok 
a kijelölési eljárásra vonatkoznak, mig ez a 
szakasz a használati eljárásra vonatkozik. És én 
igenis szükségesnek tartanám azt, hogy az üzem
terv megállapításába is legyen beleszólása a 
mezőgazdasági kamarának, mert az nem mind
egy, högy egy erdőhasználatnál 30, 40, 50, 60 
vagy 80 éves vágást engedélyeznek; ez gazdasági 
szempontból abszolúte nem mindegy s nagyon 
szükségesnek tartanám, hogy amellett, hogy az 
erdészeti hatóság, amely a terveket készíti, 
hallathatja a véleményét ugyanebben a kérdés
ben, tudniillik az erdő használati kérdésében, 
a mezőgazdasági kamara általános mezőgazda- 
sági érdekekből szintén hozzászólhasson és véle
ménye a minister úrhoz felkerülhessen.

Tisztelettel kérem az előadottak alapján 
a mélyen t. Nemzetgyűlést, hogy előterjesztett 
indítványomat elfogadni méltóztassék.

Elnök: Szólásra senki sincs feljegyezve.
Kiván-e még valaki szólni?

Csontos Imre képviselő ur kiván szólni.
Csontos Im re : T. Nemzetgyűlés! Én is 

nagyon kívánom, hogy az írásban való bejelen
tés töröltessék és pedig' azon gyakorlati szem
pontból kifolyólag —  csak a fásításról szólok — 
hogy pl. az 50 holdas terület mellett ott fekszik 
az egy vagy két holdas birtok; ha ennek tulaj
donosa nem tiltakozhatik szóval, elüttetik a 
jogától, mert írásban nem adja be a tiltakozását. 
Itt pedig annak az egy pár hold földnek fásitá-
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sokkal való meghúzása teljesen elveszíti annak 
a termőképességét. Ezért támogatom azt az 
indítványt, hogy a befásitás ellen legalább szóval 
tiltakozhassék az a parányi kisbirtokos. (Helyes
lés jobbfelöl.)

Elnök: Szólásra senki sincs feljegyezve. 
Kíván még valaki szólani ? ( Nem.) Ha senki sem 
kíván szólani, a tanácskozást befejezettnek nyil
vánítom és a vitát bezárom.

A  földmivelésügyi minister ur kíván nyi
latkozni.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: T. Nemzetgyűlés! Ahhoz a módosí
táshoz, amelyet Gaal Gaston t. képviselőtársam 
beadott s amelyhez Csontos Imre t. képviselő- 
társam is szólt, hogy az »irásban« szó kiha- 
gyassék, készséggel hozzájárulok. (Helyeslés.) 
Nem tartom azonban szükségesnek Gaal Gaston 
t. képviselőtársamnak a másik indítványát, hogy 
itt is, az erdőhasználatnál, a mezőgazdasági 
kamara véleménye meghallgattassék.

Ha a mezőgazdasági kamaráknál volna 
külön erdészeti osztály is felállítva, amely ezek
kel az ügyekkel foglalkoznék, talán lehetne szó 
róla; de ha már az erdősítésnél abban a kér
désben, hogy mely földeket lehessen beerdősiteni, 
a mezőgazdasági kamaráknak teljes jogot adunk 
arra, sőt a törvény rendelkezése szerint a mező- 
gazdasági bizottságoknak is a járásokban, hogy 
a véleményüket megmondhassák és hogy az 
figyelembevétessék, már a fakihasználásnál vagy 
az erdőhasználatnál mégis elsősorban az erdé
szeti közegek azok, amelyek ebben a tekintetben 
mérvadók. En tehát nem látom ezt a második 
módosítást szükségesnek, kérném annak mellő
zését és az »irásban« szó kihagyásával a szakasz
nak eredeti szövegben való elfogadását.

Gaal Gaston: Félreértett szavaimat óhajtom 
megmagyarázni.

Elnök : A  képviselő urat a szó megilleti.
Gaal Gaston: Mélyen t. Nemzetgyűlés! 

Méltóztassék megengedni, hogy csak egy pár 
szóval helyreigazítsam felszólalásom valódi értel
mét, mert úgy látom, hogy a mélyen t. minister 
ur nem értett meg, engem.

Abban méltóztatik ugyanis tévedni, mélyen 
t. minister ur, hogy itt a használat kizárólag 
erdőhasználatra vonatkozik.

A  használati tervek kidolgozása vonatkozni 
fog majd azokra a gazdasági fásításokra, alléekra, 
stb., amelyek kihasználása nem tisztán erdészeti 
szempontból bírálandó el, hanem mezőgazda- 
sági szempontból is nagyon fontos az, hogy 
mezőgazdasági szempontból is hozzászólhasson 
valaki, hogy vájjon azok a használati tervek, 
amelyeket az erdészeti' hivatal majd a maga 
részéről szükségeseknek tart, mezőgazdasági szem
pontból helyesek, jók-e, kivánatosak-e. Az én 
indítványom nem azt jelenti, hogy majd a Mező- 
gazdasági Kamara fog ebben intézkedni, hanem 
igenis azt a nagyon helyes szempontot képviseli, 
hogy e gazdasági fásításoknál, azok használati

tervét illetőleg legalább szót emelhessen a Mező- 
gazdasági Kamara és figyelmeztethesse a minister 
urat akkor, ha esetleg az erdészeti hivatal egy
oldalú erdészeti szempontból olyan intézkedéseket 
kíván a használati tervbe bevenni, amelyek 
mezőgazdasági szempontból nem kívánatosak.

Ez volt az én indítványom értelme, semmi 
más, és azt hiszem, hogy ha ezt meggondolja a 
mélyen t. minister ur, aki maga is gazda és 
nagyon jól tudja, hogy erdészeti érdekeken felül 
mezőgazdasági érdekek is szerepelhetnek a 
használat megállapításánál, pláne a fasoroknál 
meg a kisebb fásításoknál, ligetek ültetésénél, 
akkor talán ő is revideálni fogja azt az állás
pontját, amelyet az előbb kifejtett.

Elnök : A  földmivelésügyi minister ur kíván 
szólani.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: T. Nemzetgyűlés! A  Mezőgazdasági 
Kamarának minden ügyben joga van a föld
mivelésügyi ministerhez felterjesztéssel élni, ez 
a joga megvan anélkül, hogy itt a törvényben 
még külön kötelezővé kellene tenni minden 
legkisebb dologban a Mezőgazdasági Kamara 
meghallgatását. Mezőgazdasági Kamara csak 
öt van az egész országban és egy-egy Mezőgaz
dasági Kamara területe több vármegyére terjed; 
az tehát, hogy az erdészeti hivatal minden do
logban köteles legyen a Mezőgazdasági Kamara 
véleményét megkérdezni, csak nehezíti a dolgot 
és lassítja a végrehajtást, különben is a Mező- 
gazdasági Kamarának, bár a törvénybe nincs 
is beleírva, joga van valamely kérdésben állást 
foglalni és javaslatot tenni a földmivelésügyi 
ministerhez, hiszen a Mezőgazdasági Kamara 
nem azért állíttatott fel, hogy a földmivelésügyi 
minister ne vegye figyelembe álláspontját. A  
Mezőgazdasági Kamara felterjesztési joga tehát 
igy is, úgy is mindenképen megvan, az. pedig, 
hogy minden kis ügyben meg kelljen hallgatni 
azt a kevés Mezőgazdasági Kamarát nagyobb 
területen, az ügymenetet nagyon megnehezítené. 
Ezért kénytelen vagyok fentartani állásponto
mat és kérem, hogy a módosítást mellőzni mél
tóztassék.

Elnök: A  tanácskozást befejezettnek nyil
vánítom.

A  13. §. eredeti szövege megtámadva nincs, 
mert Gaal Gaston képviselő ur csak két kiegé
szítést javasol; a 13. §-t tehát elfogadottnak 
jelentem ki és Gaal Gaston képviselő ur két 
javaslatát szavazás alá bocsátom.

Kérdem a t. Nemzetgyűlést: méltóztatik-e 
a Gaal Gaston képviselő ur által tett elsőrend
beli kiegészítő javaslatot elfogadni, igen vagy 
nem?

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: Melyik az, kérem?

Elnök: A  harmadik sorban az »irásban« 
szó után bevezettetik: »vagy helyszínén élő
szóval*.
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Méltóztatnak ezt a javaslatot elfogadni ? 
(Igen!) A  nemzetgyűlés Gaal Gaston első ha
tározati javaslatát elfogadta.

Most szavazásra bocsátom a Gaal Gaston 
képviselő ur által előterjesztett két kiegészítést, 
amely arról szól, hogy a negyedik sorban a 
»birtokos« szó után beszuxassanak e szavak: 
»továbbá az illetékes Mezőgazdasági Kamara«.

Méltóztatik-e, t. Nemzetgyűlés, Gaal Gasz- 
ton képviselő urnák ezen kiegészítést tartal
mazó határozati javaslatát elfogadni, igen vagy 
nem? (N em !) A  képviselő ur ezen határozati 
javaslatát a Ház mellőzte.

Következik a 14 §.
Petrovits György jegyző (olvassa a 14. 

§-t.) : Gaal Gaston!
Gaal Gaston: T Nemzetgyűlés! Ennél a 

szakasznál megint törvényszerkesztési szempont
ból kell egyes körülményekre a t. Nemzetgyű
lés figyelmét felhívnom. Hozzáteszem, hogy in
dítványt tenni nem kívánok, mert hiszen nem 
az én feladatom bizonyos törvényszerkesztési 
hibákat kiküszöbölni, vagy kétségeket eloszlatni. 
Mindenesetre azonban a jövő szempontjából 
majd a végrehajtás során bizonyos megnyugta
tást kelt, ha itt a mélyen t. minister urnák 
vagy a nemzetgyűlésnek módja lesz e szakasz 
értelmezése felől nyilatkozni. Azt mondja ugyanis 
ez a szakasz, hogyha — mondjuk — egy tulaj
donosnak a területét kijelölik erdősítésre (ol
vassa): »Hogyha pedig más tulajdonost vagy 
birtokost terhel a mulasztás,« — hogy az erdő
sítést nem hajtotta végre — »akkor az erdő
sítésre kijelölt területet az a község (város), 
amelynek határában a terület fekszik, megvált
hatja, amely esetben a munkálatok végrehajtá
sának költségei természetesen a községet (várost) 
terhelik.

Hát, idáig rendben van, mélyen t. Nemzet
gyűlés! Bár én egy kicsit magánjogi szempont
ból igen erősnek és összes eddigi kisajátítási 
törvényeinkkel ellentétben állónak tartom azt, 
hogy egy egyszerű mulasztásért, —  amely eset
leg más uton-módon is helyrehozható, amelyről 
ez a törvény már úgy intézkedik, hogy »a költsé
gére megcsinálja az állam«, ami tehát feltétle
nül biztosítja az erdősítést — pedig ennek a 
törvénynek csak az erdő létesítése a célja — , 
ide bevegyünk egy valóságos kisajátítási klauzu
lát, amely lehetővé teszi azt, hogy ha valamely 
tulajdonos elmulasztja, hogy azt a rendeletet 
kellő időben teljesítse, akkor megteheti vele a 
minister, vagy a kormányzat nemcsak azt, hogy 
az illető költségére erdősittet, hanem egyszerűen 
kisajátíthatja az ingatlanát, azt elveheti és a 
község tulajdonába bocsáthatja.

De azután méltőztassanak a törvényben 
kicsit tovább menni és a 20. §-t elolvasni. Ez 
tulajdonképen büntető szakasz, ahol a büntető 
rendelkezések vannak sorban felvéve. Ez a sza
kasz többek közt azt mondja (olvassa): »Aki a 
jelen törvényben előirt kötelességének a kitűzött

időig eleget nem tesz —  amennyiben cselekmé
nye súlyosabb büntetőjogi beszámítás alá nem 
esik —- erdőrendészeti áthágást követ el és
100.000 K-ig, visszaesés esetében 200.000 K-ig 
terjedhető pénzbírsággal sújtható.

Vegyünk egy konkrét esetet. Mondjuk azt, 
hogy X . Y . tulajdonosnak egy 40— 50 holdas 
területét az erdészeti hivatal és végérvényben 
már a minister is kijelölte erdészeti kényszer 
alá vonandónak s megvan szabva hatósági vég
zéssel, hogy tartozik a tulajdonos azt a terü
letet eddig vagy addig az időpontig beerdősi- 
siteni, az illető nem tesz eleget ennek a 
kötelezettségnek a megfelelő határidőben. Ezen 
törvényjavaslat alapján mi minden történhetik 
vele? Először megbírságolhatják 100 000 K-ig 
áthágás címén; másodszor az állam az ő költ
ségére végrehajthatja az erdősítést; harmadszor 
egyszerűen kisajátíthatják az illetőnek területét 
a község javára, amely esetben az erdősítés 
költségeit a község viseli.

Azt kérdezem, hogy mi szükség van erre 
a három rendbeli tortúrára? Vagy fennáll a 
törvényjavaslatnak az a büntető szankciója, hogy 
az illető megbüntethető 100.000 K-ig és terü
lete költségére beerdősithető, úgy hogy az erdé
szeti cél feltétlenül biztosítható ezzel a kettővel, 
vagy pedig ezt a kettőt el kell hagyni és meg 
hagyni a most tárgyalt szakasznak, t. i. a 14. 
§-nak azt a rendelkezését, hogy aí ilyen renitens 
tulajdonos nem büntethető ugyan és költségére 
nem is lehet fásitani, hanem egyszerűen kisajá
títható az ő tulajdonát képezett terület a község 
javára azzal a természetes következménnyel és 
céllal, hogy azután az a község költségén be- 
erdősittessék.

Amint mondottam, indítványt tenni nem 
kívánok, csak rámutatok itt a törvényjavaslat
nak csodálatosan laza és egymásnak ellentmondó 
intézkedéseire. Méltóztassék azután a mélyen 
t. minister urnák ezt a kétségtelenül fennálló 
anomáliát és törvényszerkesztési hibát saját 
hatáskörében, ha szükségét látja, valamikép 
reparálni.

Elnök : Szólásra senki sincs feljegyezve.
Ősik József képviselő ur kíván szólani.

Csik József: Mélyen t. Nemzetgyűlés! Sok 
tekintetben osztozom Gaal Gaston t. képviselő- 
társam felfogásában, főleg a tekintetben, amit 
a kisajátításra vonatkozólag mondott. Vala
mennyien tudjuk, hogy ez a törvényjavaslat 
nemcsak a nagybirtok, hanem a kisbirtok érde
keit is szem előtt tartja. Akárhányszor meg
történhetik, hogy az a kisbirtok saját jóakara
tán kivül nem tud erdősiteni és fásitani az 
illető területen.. .

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: Kisbirtokon nem lehet erdősiteni!

Csik József: . . .  következőleg az a kisbirtokos 
a törvénynek nem tett eleget. Már most a fel
sőbb hatóság könnyen elrendelheti a fásítást az 
illető terhére. Tudom, hogy az erdőhatóság csak
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indokolt esetben rendeli el ezt az eljárást —* 
ez a törvényjavaslat szövegéből magától értető
dik —  azonban szeretném, ha ez szóval is ki
fejezésre játna a törvényjavaslat szövegében.

Épen azért vagyok bátor indítványozni, 
hogy a 14. § második bekezdésének első mon
data a következőkép módosíttassák (olvassa) : 
»Ha valamely község (város), az erdősítési, vagy 
fásítási kötelességének eleget nem tett, a munká
latokat a község (város) terhére indokolt eset
ben az állam hajtja végre.«

Indítványozom továbbá, hogy a 14. § máso
dik bekezdésének nyolcadik sorában a »terhére« 
szó után ezek a szavak iktattassanak b e : »ugyan
csak indokolt esetben.«

Elnök : Szólásra senki sincs feljegyezve. 
Minthogy szólni senki sem kivan, a vitát be
zárom.

A  földmiv’elésiigyi minister ur kíván szólni. 
Szabó István (nagyatádi) földmivelésiigyi 

minister: T. Nemzetgyűlés! Gaal Gaston t. 
képviselőtársam nem tett módosító indítványt, 
csak rámutatott arra, hogy ebben a szakasz
ban milyen súlyos kötelezettség és birság meg 
kisajátítás van. Gaal Gaston t. képviselőtársam 
nagy buzgalommal a törvényjavaslatnál mindig 
azokat a lehetőségeket állítja b e ,...

Gaal Gaston: Az a kötelességem!
Szabó István (nagyatádi) földmivelésiigyi 

minister: ...amelyekre gondolni lehet. Minden 
lehetőséget lefektetni azonban egy törvényben 
igazán a lehetetlenséggel határos. Minthogy 
Gaal Gaston t. képviselőtársamnak az volt az 
álláspontja, hogy csak ott erdősítsünk, ahol 
erre a területet felajánlják, nagyon természe
tesnek tartom, hogy ezek a kényszerintézke
dések t. képviselőtársam tetszésével nem talál
koznak, ami pedig azt illeti, hogy ebben a sza
kaszban is kényszerintézkedés foglaltatik, — 
mert hiszen a büntetésre és a kisajátításra 
vonatkozó rendelkezés egy későbbi szakaszban 
foglaltatik —  kérdés, hogy miért van kétféle 
kényszerintézkedés? A  pénzbírság alkalmazható 
a kisajátítás előtt is, nem szívesen megy bele 
az állam vagy a község abba, hogy a birtokos 
tulajdonát kisajátítani kelljen, s ezért pénzbír
sággal is próbálkozhatik, hogy rászorítsa arra 
a tulajdonost, amit elég körülményes eljárással, 
mindenfélének figyelembevételével, sok költ
séggel előre megállapítottak. Ha ez sem hasz
nál, jöhet a kisajátítás.

A  pénzbüntetés azért is szükséges, mert az 
az aggodalom, amelynek Csik József t. képvi
selőtársam adott kifejezést, hogy t. i. a kisbir- 
tokokat is kisajátíthatják, nem állhat fenn, mert 
egy kisbirtoknál rendszerint fásításról van szó 
és az, hogy kisbirtokon erdősitsenek olyan terü
leteket, amelyek kisajátításra is alkalmasak, ki- 
sajátithatók, az életben el sem képzelhető. De 
ha valaki azt a kötelezettséget, amely a határ 
körüliiltetésére vagy a fásításra vonatkozik, egy
általában megtagadja és lehetetlen vele más utón

célt érni, erre az esetre szükséges valami bün
tetést megállapítani. S miután itt kisebb, de 
jóval nagyobb területekről is lehet szó, a bün
tetés mértéke a mai pénznem szerint elég ma
gasan állapíttatott meg. Tudjuk azonban a gya
korlatból, hogy ez a megállapítás csak azért van, 
hogy ennél magasabban nem lehet büntetni, de 
lehet a századrészével is büntetnie annak a ha
tóságnak, amely a büntetés kiszabására illetékes.

Ami Gaal Gaston t. képviselőtársam további 
aggodalmait illeti, már Ígértem a tárgyalás fo
lyamán, hogy mielőtt a végrehajtási utasítást 
kiadjuk, azt Gaal Gaston képviselőtársamnak 
be fogom mutatni és meg fogom kérni, hogy a 
végrehajtási utasításra is méltóztassék az észre
vételeit nekem megmondani, s én lehetőleg igye
kezni fogok arra, hogy abban a végrehajtási 
utasításban minden benne legyen, amire a meg
nyugtatás szempontjából is szükség van.

Ezt most is ígérem és meg is fogom tenni, 
s azt hiszem, nem lesz itt nagy aggodalom, ha 
a végrehajtási utasításban gondoskodunk arról, 
hogy ez a szakasz senkit el ne ijeszthessen és 
hogy a végrehajtásnál lehetetlen helyzet elő ne 
álljon.

Ezeknek előrebocsátása után kérem a t. 
Nemzetgyűlést, hogy a szakaszt ellentétben a 
beadott módosításokkal, eredeti szövegében elfo
gadni méltóztassék.

Gaal Gaston: Szavaim értelmének helyre
állítása címén kérek szót.

Elnök : A  szó a képviselő urat megilleti.
Gaal Gaston: A  mélyen t. minister ur 

olyan állítást imputált nekem, amelyet egy pilla
natig sem hagyhatok szó nélkül, mivel félreér
tésekre adhatna alkalmat. A  mélyen t. minister 
ur ugyanis azt mondotta, hogy Gaal Gastonnak 
az volt az álláspontja, hogy csak azok a terü
letek legyenek beerdősithetők, amelyeket a tulaj
donosok önként felajánlanak. Bocsánatot kérek, 
tévedni méltóztatik, mert Gaal Gastonnak az 
volt a nyíltan kifejezett álláspontja, hogy minden 
feltétlen erdőterület igenis kényszer utján is 
befásitliató legyen.

Az a bizonyos klauzula, az az önkéntes 
felajánlás csak azokra a területekre vonatkozott, 
amelyek pár excellence mezőgazdasági művelésre 
alkalmas területek, ahol tehát az a veszély kelet
kezhetik, hogy az erdészeti kar túlbuzgósága 
folytán és az erdő iránt való túlságos előszeretete 
folytán —  ami természetes, mert mindenki a 
maga mesterségét szereti —  esetleg olyan terü
letek is lesznek erdősítés alá vonva, amelyek az 
ország szempontjából sokkal jobban értékesít
hetők és hasznosíthatók, ha továbbra is a 
mezőgazdasági termelés céljait szolgálják.

Még egyszer fixirozni kívánom tehát, hogy 
szükségesnek, jónak, helyesnek tartom ezt a 
törvényjavaslatot, meg a másikat is ott, ahol 
tisztán feltétlen erdőtalajoknak kényszerbefási- 
tásáról van szó; ellenben az ón klauzulám, az 
én fentartásom csak azokra a területekre vonat
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kozik, amelyek egyébként pár excellence a mező- 
gazdasági művelésre alkalmas búzatermelő 
területek.

Elnök : A  tanácskozást befejezettnek nyil
vánítom. A  14. § megtámadva nem lett, mert 
Csik József képviselő ur kétrendbeli határozata 
csak kiegészítő javaslat. A 14. §-t ilyenformán 
elfogadottnak jelentem ki, s most szavazás alá 
bocsátom Csik József képviselő ur kiegészítő 
határozati javaslatait

Kérdem a t. Nemzetgyűlést: méltóztatik-e 
elfogadni Csik József képviselő ur első határo
zati javaslatát, melyben ő az »indokolt esetben« 
szavak beszúrását javasolja? (N em !) A  nemzet
gyűlés Csik József határozati javaslatát mellőzte.

Kérdem a t. Nemzetgyűlést: méltóztatik-e 
elfogadni Csik József képviselő ur által benyúj
tott második határozati javaslatot, igen vagy 
nem? (N em !) A  nemzetgyűlés Csik József 
képviselő ur második határozati javaslatát is 
mellőzte.

Következik a 15. §. Kérem a jejgyző urat, 
szíveskedjék azt felolvasni.

Bodó János jegyző (olvassa a 15. §4).
Elnök: Minthogy szólásra feljegyezve senki 

sincs . . .
Gaal Gaston: A  15. §-hoz feliratkoztam.
Elnök: Sajnálom, hogy a jegyző ur nem 

szólította fel a képviselő urat, de a hiba még 
reparálható.

Gaal Gaston: Külön írásban adtam be, 
hogy mely szakaszokhoz iratkoztam fel, tehát 
még csak félreértés sem lehet. Kérem a jegyző 
urakat, méltóztassanak a kötelességüket ponto
sabban teljesíteni, mert különben joghátrány 
származhatik a képviselőkre szólás tekintetében.

Elnök: Az elnökség gondoskodik róla, hogy 
a képviselő urakat semmi olyan joghátrány ne 
érje, mely a házszabályokba ütközik. A képviselő 
urat megilletvén a szó, kérem méltóztassék 
beszédét megkezdeni.

Gaal Gaston: T. Nemzetgyűlés! A  15. §-t 
egész szövegében elfogadom és intencióit is 
helyeslem, mert ez az, ahol a kérdést nézetem 
szerint leginkább kellett volna megfogni, hogy 
az állami kényszer helyett inkább az állami 
segítés elvére helyezkedjék a törvényjavaslat 
megalkotásánál a t. minister ur. E szakasz 
intézkedéseit elfogadom, eggyel azonban meg
toldani kívánnám.

A  szakasz megmondja, melyek azok az 
előnyök, amelyeket erdőtelepítéshez az állam 
nyújthat, elsősorban kísérleti telepeket létesít 
államköltségen, azután talajvizsgálatokat folytat, 
másodszor csemetekerteket fog létesíteni, csemetét 
fog termelni a saját költségén és ezeket mérsé
kelt áron vagy díjmentesen bocsátja az erdő- 
tulajdonosok, illetve a beerdősitendő területek 
tulajdonosainak rendelkezésére, végül kilátásba 
helyez még holmi pénzbeli támogatást is és az 
erdőkezelési járulékok elengedését. Egyet azonban 
nélkülözök a segítség felsorolásánál, nélkülözöm

Ér t e s í t ő .

azt, hogy ha valamely erdőtulajdonos önként, 
a saját költségére óhajtana felállítani csemete
kertet vagy faiskolát, őt az állam támogassa 
ebben szakértelemmel, esetleg vetőmagvakkal és 
dugványokkal.

Hogy egyébre ne mutassak rá, hivatkozom 
—  bár nem szorosan erdészeti dolog, de mégis 
inkább az erdészet körébe vág, mint a mező- 
gazdaság bármely ágába — a füzfadugvány-telep 
létesítésére. Tudjuk micsoda nyomorúság van 
e tekintetben az országban, alig-alig lehet fűzfa
vesszőt kapni a legszükségesebb gazdasági véd- 
gátak fonási munkák elvégzésére. Tiszavidéki 
barátaim és képviselőtársaim természetesen a 
fejüket csóválják erre és azt mondják, hogy annyi 
a fűz, hogy Tiszát lehetne vele rekeszteni. Igaz, 
nekik van, mert ott vadon nő az áradásokban. 
Azonban a Dunántúl nincs ebben a szerencsés 
helyzetben; nekünk keserves munkával, majdnem 
a szőlőtelepítéshez hasonló gonddal kell füztele- 
peinket létesíteni. Általában a Dunántúl szám
talan helyén tapasztaltam, hogy megvan a haj
landóság a községekben is, az egyesekben is arra, 
hogy csemetekerteket létesítsenek, ha kisebb 
méretüeket is, akár saját szükségletükre, akár 
pedig gazdasági kereskedelmi célokra. Épen ezért 
szükségesnek tartanám, hogy az állam támogassa 
őket ebben a munkában, mely nem szorosan vett 
erdészeti munka, hanem inkább előzetes munkája 
a fásításnak. Lehetséges az is, hogy üzleti célt 
szolgál az ilyen csemetekert, mert lehetséges, 
hogy valaki üzleti célból állít fel csemetekertet 
vagy faiskolát, de ezzel indirekte az erdősítés 
és fásítás munkáját mozdítja elő, mert cseme
téket nevel olyanok részére, akik azzal maguk 
vesződni nem akarnak. Az volna a kérésem tehát, 
hogy méltóztassék ezeket a támogatandók sorába 
felvenni.

Épen ezért a 15. §-hoz uj 4. pontként a 
következő szöveget vagyok bátor elfogadásra 
ajánlani (olvassa): »Ha valamely község vagy 
birtokos az ország bármely részében — ez a 
»bármely részében« szükséges azért, mert ez a 
javaslat tulajdonképen csak az alföldi megyékre 
szól —  saját költségén csemetekerteket kíván 
létesíteni, abban őt saját szakközegei és esetleg 
vetőmagvak, dugványok, stb. díjtalan rendelke
zésre bocsátásával támogatja.«

Tisztelettel kérem az előadottak alapján 
indítványom elfogadását.

Elnök: Minthogy szólásra senki sincsen 
feljegyezve, kérdem, kiván-e még valaki szólani ? 
(N em !) Mivel szólni senki sem kíván, a vitát 
bezárom. A  földmivelésügyi minister ur kíván 
szólani.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: T. Nemzetgyűlés! Maga Gaal Gaston 
t. képviselőtársam is elismeri, hogy ebben a 
szakaszban a segélyezésnek olyan értéke van 
felsorolva, mely teljesen megfelel a kivánalmak
nak. Most ő ki akarja terjeszteni ezt a mérté
ket aázal, hogy a törvény mondja ki azt, hogy
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a földmivelésügyi minister, ha magánosok vagy 
községek kérik, közegeket küldjön ki csemete
kertek felállításához.

Én erről már rendeletileg gondoskodtam; 
a ministerium mindenkinek, aki hozzá fordul, 
a lehetőségig rendelkezésére bocsátja a szak
közegeket, de nem vagyok abban a helyzetben, 
hogy törvényileg leköttessem magamat arra, 
hogy ha bárki bármikor, bárhová kéri a szak
közegeket, azokat kiküldjem, mert figyelembe 
kell venni a lehetőségeket. Tekintetbe kell venni, 
hogy az Alföld fásításának munkálatai meg
kezdődnek annak idején és a földmivelésügyi 
ministerium esetleg nem rendelkezik annyi szak
emberrel, hogyha az egész ország területén egy
szerre sokan kérnek szakközegeket, a ministerium 
nem lesz abban a helyzetben, hogy épen abban 
az időben küldje le és úgy küldje le azokat, 
amint kérik. A  jóakarat megvan, ki is van 
adva a rendelet; a legnagyobb készséggel tel
jesítjük ma is minden tulajdonos vagy község 
azon kérését, hogy szakközegeket küldjünk, 
ezeket ki is küldjük, de kérném, ne méltőztas- 
sék ezt a törvénybe felvenni, mert hiába vesszük 
fel, ha a létszámcsökkentés mellett nem jutok 
abba a helyzetbe, hogy uj szakközegeket nagyobb 
számban alkalmazhassak és annyi szakemberrel 
rendelkezzem, amennyivel a törvény szavai sze
rint minden kívánságnak megfelelni tudnék. 
Én a törvénynek rendelkezéseit be akarom tar
tani, ezt akarja a ministerium és az erdészet is, 
olyan mértékben, amennyi szakközeg csak ren
delkezésünkre áll, de kérem, ne méltóztassék 
ezt a törvényjavaslatba felvenni, mert a föld
mivelésügyi minister esetleg abba a helyzetbe 
jut, hogy a törvény betűjének képtelen lesz meg
felelni. Ezek alapján tisztelettel kérem a módo
sítás mellőzését. (Helyeslés jobb felöl.)

Elnök: A  tanácskozást befejezetnek nyilvá
nítom. Következik a határozathozatal. A  15 § 
meg nem támadtatván, azt elfogadottnak jelen
tem ki. Gaal Gaston képviselő ur indítványa 
újabb pont felvételére irányul, kérdem tehát, 
méltóztatik-e azt elfogadni, igen vagy nem? 
(Nem!) A  nemzetgyűlés Gaal Gaston képviselő 
ur javaslatát mellőzi.

Következik a 16. §. Kérem a jegyző urat, 
szíveskedjék azt felolvasni.

Bodó János jegyző (olvassa a 16. §-t). Gaal 
Gaston!

(Az elnöki széket Huszár Károly alélnök fog
lalja el.)

Gaal Gaston: T. Nemzetgyűlés! A  16. § 
mindkét bekezdéséhez van észrevételem. A  szakasz 
első bekezdése ugyanis azt mondja, hogy (olvassa): 
» A  jelen törvény alapján beerdősitett terület az 
azon telepitett erdő főhasználatáig a földadó 
alól mentesítendő.«

Akik ezt a törvényjavaslatot szerkesztették, 
azoknak szeme előtt azon adózási állapotok 
lebegtek, amelyek abban az időben voltak érvény

ben, amikor az 1879. évi X X X I .  te.-két, vagyis 
az erdőtörvényt csinálták, amelyben ugyanez a 
rendelkezés már benne van. Az 1879. évi X X X T . 
te alapján létesített, vagy állami kezelésbe vagy 
felügyelet alá vett különféle erdőkategóriák az 
első főhasználatig földadómentesek.

Csakhogy 1879-ben, amikor ezt a törvényt 
hozták, a föld még nem fizetett egyebet, mint 
földadót. A  jövedelemadót még nem ismerte 
akkor a mi törvényhozásunk, ez egy későbbi 
keletű törvény. Wekerle indította meg, illetőleg 
az első jövedelmi adótörvényt ő csinálta, ennél
fogva természetes, hogy ez a régi erdészeti 
törvény a jövedelmi adóra nem is lehetett tekin
tettel. Ha tehát indokolható az, hogy a beerdő
sitett terület a földadó alól mentes legyen, 
akkor épolyan mértékben indokolható, hogy a 
jövedelemadó alól is mentes legyen a főhasználat 
beálltáig, mert mindaddig annak a tulajdonos
nak abszolúte semmi jövedelme nincs az erdő
ből, legfeljebb kiadása van. Ha tehát helyes 
az, hogy földadómentessé tesszük, akkor fel
tétlenül logikus és helyes az is, hogy a jöve
delmi adótól is mentesítjük. Yagy pedig nem 
helyes az, hogy a jövedelmi adó alól feloldjuk, 
de akkor semmi értelme sincs annak sem, hogy 
a földadó alól feloldjuk. Én tehát tisztán csak 
a törvényalkotás logikájára való hivatkozással 
tisztelettel indítványozni bátor vagyok, hogy 
vagy méltóztassék az adómentességet egyáltalá
ban törölni, vagy pedig amennyiben benn mél- 
tóztatik tartani, méltóztassék akkor ezt a 
szöveget kiegészíteni azzal, hogy »földadó és 
jövedelemadó alól mentes«.

Azt mondhatná erre valaki, hogy akkor 
ezek az erdőterületek nem fognak semmit sem 
fizetni, pedig az évek során mégis csak érték 
halmozódik ott fel a használati idő, az első fő
használat beálltáig —  mint magát a törvény 
kifejezi. Mondhatná valaki, hogy akkor ezek az 
értékek az adózás alól kibújnak. Ez azonban 
abszolúte nem áll, mert aki a föld adózási 
viszonyaival tisztában van, nagjon jól tudja, 
hogy a föld egy igen súlyos, nagyon erős vagyon
adót fizet évente és hogy a vagyonadó megálla
pításánál, amelyet évről-évre állapítanak meg, 
—  most ugyan legutóbb, gondolom, három évre 
történt, de az intenció az, hogy évről-évre álla
pítsák meg —  annak a birtoknak természetes 
értéktöbblete, értékemelkedése minden egyes 
esetben be lesz tudva, igy tehát a vagyonadót 
az után az erdő után is meg fogja fizetni az 
erdőtulajdonos. Azt hiszem, méltóztatnak be
látni, hogy vagy logikus az adómentesség s 
akkor minden olyan adó alól, amely hozadékkal 
vagy jövedelemmel áll kapcsolatban, mentesíteni 
kell azt az erdőtulajdonost a fő használatig, vagy 
pedig nem logikus az adómentesség, akkor azon
ban méltóztassanak a földadót is eltörölni, mert 
ennek igy törvényalkotási szempontból nincs 
értelme.

Kifogást emelek még az ellen, hogy a tör-
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vény úgy mondja ki, hogy menteaitendők. Mél- 
tóztassék kimondani, hogy mentesek. Mert az, 
hogy mentesítendő még egy következő aktust 
tételez fel valaki részéről: vagy törvényhozási 
aktust, vagy kormányintézkedési aktust. Tör
vényhozási aktust, azt hiszem, nem szándékozik 
a mélyen t. minister ur inaugurálni, azt pedig 
már igazán nem szeretném, hogy ehhez még 
egy kormányhatósági intézkedésre legyen szük
ség, pénzügymini8teri rendeletre, vagy valami 
ilyenre, amikor egyszerűen kimondhatjuk ebben 
a törvényben, hogy földadómentes, illetőleg föld- 
és jövedelemadó mentes, s akkor minden további 
kormányhatósági intézkedés nélkül a törvény 
intenciója, a törvény célja megvalósittatik.

Ami a második bekezdést illeti, ez ellen 
inkább csak stiláris szempontból emelhetek 
kifogast. A  második bekezdés ugyanis igy hang
zik: »Az adókötelezettséget a földmivelésügyi 
minister véleményének meghallgatása után a 
pénzügy minister állapítja meg.<

Amikor az első mondat azt mondja, hogy 
a főhasználatig adómentes, akkor adókötelezett
ség megállapításáról csak akkor lehet, ugyebár, 
szó, amikor a főhasználat bekövetkezik, tehát 
egy in futuro bekövetkezendő dologról van szó. 
Hogy tehát a szöveg precíz legyen, mert úgy 
ahogy itt van kétségtelenül laza és pongyola, 
azt a tiszteletteljes indítványt teszem, méltóz- 
tassék az »adókötelezettséget« szó helyett az 
alábbi szavakat bevenni: »Az adókötelezettség 
beálltát«, vagyis azt a momentumot, amikor a 
főhasználat bekövetkezvén, az adókötelezettség 
beáll. Ezt konstatálja majd annak idején a 
pénzügyminister a földmivelésügyi minister úrral 
együtt, nem pedig az adókötelezettséget, ami 
törvényszerkesztési szempontból kétségtelenül 
laza és nem egészen megfelelő szöveget ad.

Tisztelettel kérem mindkét rendbeli indít
ványom elfogadását.

Elnök : Szólásra következik ?
Perlaki György jegyző: Csik József!
Csik József: Mélyen t. Nemzetgyűlés! Már 

abból az egybevetésből is, amelyet Gaal Gas- 
ton t. képviselőtársam a jelen szakaszra vonat
kozólag a jövedelemadót és a földadót illetőleg 
tett, kitetszik, hogy milyen elasztikus a szakasz 
első bekezdése, amikor azt mondja: »a jelen 
törvény alapján beerdősitett terület azon tele
pített erdő főhasználatáig a földadó alól men
tesítendő.* Ez a »főhasználat« szó olyan elasz
tikus fogalom, amely különböző magyarázatokra 
adhat alkalmat.

Halász Móric: Az üzemterv megállapítja!
Csik József: Az üzemterv megállapítja, az 

igaz, azonban épen azt akarom mondani, hogy 
akik a javaslatot kontemplálták és csinálták, 
azok is különbséget tettek földadó és jövede
lemadó között. L)k feltételezték, hogy földadót 
nem kell fizetni az illetőnek, amikor jövedelem- 
adót már kell fizetnie, tehát a két adónem kö
zött disztingváltak és bizonyos jövedelempro-

A nemzetgyűlés 110. ülése 1923.

duktumot feltételeztek attól a területtől, amikor 
földadó alá még nem esik. Nagyon elasztikus 
dolog megállapítani azt, vájjon mikor ér el 
ahhoz a jövedelemmaximumhoz az illető erdő
terület, amikor azt lehet mondani, hogy a fő
használatig ért el. Én tehát épen ebből kifo
lyólag azt proponálnám, hogy egy fix termi
nust, fix időpontot vigyünk be a törvény- 
szövegbe.

Halász Móric: így volt az eredeti szöveg
ben, de kijavították!

Csik József: Bocsánatot kérek, az eredeti 
szövegben is fix volt, nevezetesen 6— 15 év.

Már most milyen helyzet állhat elő ? A  fő
használatot illetőleg többféle vélemény uralkod- 
hatik az erdőhatóságoknál. Egyesek azon a fel
fogáson lesznek, hogy az illető erdőterületre el
érkezett a főhasználat, mások szerint pedig nem. 
Mint az általános vita alkalmával is kifejezésre 
juttattam, ha valamelyik szakközeg a tulajdo
nossal jó viszonyban van, esetleg megállapítja, 
hogy még nem érkezett el az illető erdőterület 
a főhasználatig, holott már elérkezett addig. En 
tehát már csak abból kifolyólag is, mert a tör
vény jogszelleme is azt diktálja, hogy határo
zott időponttal és terminussal dolgozzunk, a 
16. §-nak ekként való módosítását proponálom 
(olvassa): »A  jelen törvény alapján erdősített 
terület az erdősítés kezdetétől számított 15 évig 
a földadó alól mentesítendő. Amennyiben az 
erdősítés előre nem látható okból hosszabb időt 
vesz igénybe, a mentesség arányosan meghosz- 
szabbitható.«

Elnök: Kíván még valaki szólni ? Barthos 
Andor!

Barthos Andor: T. Nemzetgyűlés! A  16. § 
eredeti szövegében úgy szólt, hogy a törvény 
csupán 6— 15 évig akart földadómentességet adni, 
ezt is csak feltételesen szövegezte meg. A  párt 
annak idején alaposan megvitatta ezt a kérdést 
és abban állapodtunk meg, hogy kérni fogjuk a 
beerdősitett területnek a földadó alól való men
tesítését törvényesen megállapítani.

Az igen t. képviselő urak azt kifogásolják, 
hogy csak a földadó alól való mentességet álla
pítja meg az uj szöveg, amit a bizottság is 
elfogadott. A  »főhasználat« kifejezés onnan 
ered, hogy minket az a megfontolás vezetett, 
hogy ha egy üres telket valaki beépít, akkor a 
törvényhozás már régóta bizonyos adómentes
ségben részesíti azt. Ugyanez az indok itt is 
megáll. A  főhasználatig tényleg nincs semmiféle. . .

Gaal Gaston: Jövedelme!
Barthos Andor : . . .  bevétele.
Gaal Gaston: Egyre megy, bocsánatot kérek!
Barthos Andor: Miután nem értékadóról, 

hanem földadóról van szó, engedje meg, t. kép
viselőtársam, hogy e között disztingváljak, mert 
qui bene distinguit, bene docet. Ha mi nagy 
figyelemmel meghallgattuk volt elnökünket és 
t. képviselőtársunkat, ő is lehet néhány percig 
türelemmel és figyelemmel mások véleménye
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iránt. A  mi véleményünk tehát az volt, hogy a 
földadó alól kell mentesíteni, mert hiszen ez a 
rendelkezés elveszi azt attól a kisgazdától vagy 
középbirtokostól, aki addig ott kapált, kaszált, 
aratott. Nekünk nem volt szándékunk a jőve- 
delemadó alól kimenteni ezt a földet, de nem is 
rezón, mert ha vesszük, a főhasználatig is lehet 
jövedelme, ha pedig nincs jövedelem, akkor a 
jövedelemadó is tárgytalan, a finánc sem fogja 
kivetni a jövedelemadót.

Gaal Gaston : Altalányoznak!
Barthos Andor: Csak azt akarom megvilá

gítani, hogy a mi szándékunk ez volt, és meg 
vagyunk elégedve a bizottság részéről megálla
pított szöveggel.

Elnök: Kiván még valaki szólni ? Ha senki 
sem kiván szólni, a vitát bezárom. A  földmive- 
lésügyi minister ur kiván szólni.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésiigyi 
minister: T. Nemzetgyűlés! Gaal Gaston t. 
képviselőtársamnak azt a két jóformán stiláris 
módosítását, amelyek közül az első azt kívánja, 
hogy a törvény ne úgy szóljon, hogy az illető 
terület a földadó alól mentesítendő, hanem a 
földadó alól mentes legyen, a másik pedig azt 
kívánja, hogy az adókötelezettség beálltát a 
pénzügyminister a földmivelésügyi ministernek 
meghallgatásával állapítsa meg, a magam ré
széről elfogadom.

Nem járulhatok azonban hozzá Csik Jó
zsef t. képviselőtársam javaslatához. Hiszen 
Barthos t. képviselőtársam rámutatott itt már, 
hogy a bizottság miért szövegezte igy meg a 
szakaszt. A  pénzügyminister ur ennél a javas
latnál eleinte csak 6 és 15 évre akart földadó
mentességet adni, minthogy azonban az erdő 
használata annyira különböző, hogy némelyik 
erdőt, például az ákácost talán már 10— 15 év 
múlva is lehet használhatóan vágni, addig a 
fenyvest 30— 50 esztendő múlva, a tölgyest pe
dig 80— 100 év múlva lehet főhasználat alá 
venni, ezért a bizottság arra az álláspontra he
lyezkedett, hogy a főhasználatig, tehát addig az 
időig adja meg a földadómentességet a törvény, 
amig be nem áll az az állapot, hogy az a te
rület leadja azt, amit hosszú idő alatt rajta 
neveltek. Amit t. képviselőtársam kívánt, az a 
helyzet rosszabbodását jelentené, épen a birto
kosok kárára.

Csik József: Nem, mert indokolt esetben a 
határidőt meg lehetne hosszabbítani!

Szabó István (nagyatádi) földmivelésiigyi 
minister: Bocsánatot kérek, ezek a meghosszab
bítások és indokolt esetben való eljárások annyi 
utánjárásra adnak okot . . .

Csik József: Akinek a bőrére megy, az 
szívesen megteszi!

Szabó István (nagyatádi) földmivelésiigyi 
minister: . . . hogy feleslegesnek tartanám a tör
vénybe belevenni.

Ami Gaal Gaston t. képviselőtársam második 
módosítását illeti, hogy a jövedelemadó is töröl

tessék, ehhez, nagyon sajnálom, nem tudok 
hozzájárulni, mert a pénzügyminister ur ebben 
a tekintetben hajthatatlan maradt és nem a 
földmivélésügyi minister, de a pénzügyi kor
mányzat álláspontja, hogy a földadót magát el
engedi és pedig most már az ilyen kiterjesztett 
értelemben: a főhasználatig és nemcsak 6, vagy 
15 évig, ami igen jelentős eredmény a gazdák 
szempontjából, de a jövedelemadómentesség be
iktatásához hozzá nem járul. Különben ebben 
a kérdésben Barthos Andor t. képviselőtársammal 
egy véleményen vagyok, hogy ha épen nincs 
jövedelme annak az erdőnek, akkor nehezen lehet 
arra jövedelemadót kivetni.

Gaal Gaston: Átalányozzák!
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 

minister : De t. képviselőtársam azt is mondta, 
hogy ha a jövedelemadót nem engedjük el, akkor 
a földadót sem érdemes elengedni. *"

Gaal Gaston: Nem azt mondottam, hogy 
nem érdemes, hanem azt, hogy nem logikus.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister : Nem fogadhatom el t. képviselőtársam 
nézetét, mert ma már olyan magas a földadó, 
hogy a földadó elengedése is nagyon sokat 
jelent, és nem vagyunk biztosítva afelől, hogy igy 
marad-e a földadó, vagy esetleg nagyobb is 
lehet.

Gaal Gaston : En már biztos vagyok ebben1 
(  Derültség.)

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: Tehát ezt a követelményt, hogy a 
főhasználatig földadómentes legyen minden be
ültetett terület, a magam részéről megfelelőnek 
tartom, azt a két szó változtatást, melyet Gaal 
Gaston képviselőtársam ajánlott, elfogadom, ké
rem tehát, hogy az eredeti szöveget ezekkel a 
változtatásokkal méltóztassék elfogadni. (H e
lyeslés.)

Elnök: Következik a határozathozatal/Két 
részre fogjuk bontani a szakaszt, minthogy az 
egyes bekezdésekhez külön-külön módosítások 
adattak be.

Gaal Gaston: A  szavazás könnyebbé tétele 
céljából visszavonom módositó indítványomnak 
a jövedelemadóra vonatkozó részét. (Helyeslés.)

Elnök: Kérem a jegyző urat, szíveskedjék 
Gaal Gaston képviselő ur benyújtott módosítá
sát felolvasni.

Petrovits György jegyző (olvassa Gaal Gas
ton első módosítását).

Gaal Gaston: Azt az egy szót vonom vissza, 
hogy »jövedelemadó«, csak azt kell indítványom
ból törölni, az indítvány többi része megma
radhat.

Elnök : A  kérdést úgy fogom feltenni, hogy 
méltóztatik-e elfogadni a 16. § első bekezdésé
nek eredeti szövegét szemben Gaal Gaston kép
viselő ur most felolvasott módositó indítványá
val. Amennyiben az eredeti szöveget nem mél- 
tóztatik elfogadni, akkor Gaal Gaston képviselő 
ur módosításával fogadtatik el a bekezdés. (He
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lyeslés.) Felteszem a kérdést: méltóztatik-e el
fogadni az eredeti szöveget szemben Gaal Gas- 
ton képviselő ur módosításával, igen vagy nem ? 
(Nem!) Az eredeti szöveg nem fogadtatott el, 
tehát az első bekezdés Gaal Gaston képviselő ur 
módosításával fogadtatott el.

Következik a határozathozatal a 16. § 
második bekezdésére vonatkozólag, amelyhez 
szintén Gaal Gaston képviselő ur nyújtott be 
módosító indítványt. Kérem a jegyző urat, 
szíveskedjék ezt a módosító indítványt is fel
olvasni

Petrovits György jegyző (olvassa Gaal Gas
ton módosító indítványát a 16. §  második be
kezdéséhez.)

Elnök: Kérdem a t. Nemzetgyűlést: rnél- 
tóztatik-e elfogadni a törvényjavaslat 16. §-a 
második bekezdésének eredeti szövegét, szemben 
Gaal Gaston képviselő ur módosító indítványá
val, igen vagy nem? (N em !) A  nemzetgyűlés 
az eredeti szöveget nem fogadta el, tehát a 
szakasz második bekezdése Gaal Gaston kép
viselő ur szövegezésében fogadtatott el.

Kérdem a t. Nemzetgyűlést: méltóztatnak-e 
elfogadni Ősik József képviselő ur módosító 
indítványát, igen vagy nem? (Igen ! N em !) 
Kérem azokat a képviselő urakat, akik az indít
ványt elfogadják, szíveskedjenek felállni. (Meg
történik) Kisebbség! A  nemzetgyűlés Csik 
József képviselő ur módosító indítványát 
elvetette.

Következik a 17. §. Kérem a jegyző urat, 
szíveskedjék a szakaszt felolvasni.

Petrovits György jegyző (olvassa a 17. §-t). 
Gaal Gaston!

Gaal Gaston: A  házszabályokra való hivat
kozással tisztelettel kérem, hogy méltóztassék a 
szakasznak pontonkinti tárgyalását elrendelni.

Elnök: Azt hiszem, hogy a pontonkint való 
tárgyaláshoz a Ház hozzájárul. Ez lényegesen 
megkönnyíti a tárgyalást. Következik az első 
bekezdés.

Gaal Gaston: Készemről mindkét ponthoz 
kérek szót!

Mélyen t. Nemzetgyűlés! Ennek a szakasz
nak az első pontja — nem az első bekezdése 
— nézetem szerint bizonyos kiegészítésre szorul. 
Azt mondja ugyanis a szöveg, hogy »a község 
tulajdonában lévő alkalmas területből állami 
csemetekertek céljaira megfelelő részt köteles a 
m. kir. erdőigazgatóság rendelkezésére bocsá
tani*. Minthogy szeretném kizárni azt, hogy 
ebbe a »megfelelő« szóba többet lehessen bele
magyarázni, mint amennyire a község kötelez
hető, már pedig a törvény szellemének meg
felelően a község csak arra kötelezhető, hogy 
akkora területet engedjen át erre a célra, 
amennyi a saját határában eszközlendő erdősí
téshez vagy telepítéshez szükséges, sőt vilá
gosan megmondja ennek a szakasznak első sora 
is, hogy a »saját határában«, tehát provideál 
arra, hogy nem köteles akkora csemetekertet

adni, amekkora esetleg más község határában, 
való erdősítéshez szükséges, tisztelettel kérem, 
méltóztassék a »megfelelő« szó után bevenni az 
»arányos« szót és a »köteles« szó után méltóz
tassék bevenni az ideiglenesen* szót.

Ez a két szó a törvény intencióját abszo
lúte nem bántja, ellenben a községet feltétlenül 
biztosítja az ellen, hogy akár nagyobb területet 
vegyenek el tőle, mint amennyi saját területé
nek befásitására szükséges, akár pedig hosszabb 
ideig birtokban tartsák azt a területet faiskola 
céljára akkor is, amikor már arra semmi szük
ség sincs. Az én tiszteletteljes módosításom után 
tehát az első bekezdés következőképen hangza- 
nék (olvassa): »A  község tulajdonában lévő 
alkalmas területből állami csemetekertek céljaira 
megfelelő arányos részt köteles ideiglenesen a 
m. kir. erdőigazgatóság rendelkezésére bocsátani.« 
Tisztelettel kérem indítványom elfogadását.

Elnök: Kíván még valaki szólani? (Senki.) 
Ha senki sem kíván szólani, a vitát bezárom.

A  földmivelésügyi minister kíván nyilat
kozni.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: T. Nemzetgyűlés! Nem járulhatok
hozzá a t. képviselő ur módosító javaslatához. 
A  törvényben benne vau ugyan, hogy az alföldi 
erdőtelepítéseket saját határában a község köte
les előmozdítani, de mégsem gondolhatok arra, 
hogy a legkisebb községben is tudunk létesíteni 
facsemetekerteket. Itt arra kell gondolni, hogy 
nagyobb gócpontokon fogunk facsemetekerteket 
létesíteni, de ezekből nemcsak épen annak az 
egy községnek szükséglete kerül ki, ahol a ker
teket létesítik, hanem azokon a kisebb helyeken, 
is részesülnek belőle, abol nem lehet külön 
facsemetekertet felállítani. Az csak nem kép
zelhető el, hogy mindenütt akarunk facsemete
kertet létesíteni. Olyan 20— 30 kilométeres kör
zetekben akarjuk ezeket létesíteni, ahol a cseme
téket kocsin el lehet szállítani, hogy ne legyünk 
kénytelenek a vasutat és a drága fuvart igénybe 
venni. Nem mondhatjuk ki tehát azt, hogy 
minden község határában csak annyi facsemetét 
fogunk ültetni, hogy annak a községnek szük
séglete fedezve legyen, már pedig ez az indít
vány ezt célozza.

A  másik indítvány pedig, amely m e g 
felelő arányos részre« vonatkozik, olyan apró
lékos magyarázása a törvénynek, hogy ilyen 
módosításokat nem vehetünk bele a törvény 
szövegébe. Kivel vitassuk el az arányos részt? 
Csak akkora facsemetekertet kell csinálni, 
amekkora a szükségletnek megfelel. Felesleges
nek tartom az olyan aprólékoskodást, hogy az 
arányos vagy nem arányos rész felett vitat
kozunk.

Ami az »ideiglenesen« szót illeti, ha arra 
a csenietekertre nincs szükség s az államnak 
csak költségébe kerül, bizonyos, hogy nem tartjuk 
fenn tovább, csak addig, ameddig kell. Ha 
bevesszük a törvénybe azt, hogy »ideiglenesein .
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akkor majd eszébe jut az illetőknek azt mondani 
2— 5 év múlva, hogy: mi csak ideiglenesen 
adtuk oda, tovább nem adjuk. Nekünk arra a 
csemetekertre a cél érdekében még tovább is 
szükségünk lesz. Az ideiglenes megjelölés is 
csak vitákra adhatna alkalmat, s azért kérem 
a t. Nemzetgyűlést, hogy ezt a bekezdést az 
eredeti szövegében méltóztassék elfogadni.

Elnök : A  17. §. első és második bekezdéséhez 
Gaal Gaston képviselő ur módosító indítványt 
adott be. Kérdem: méltóztatik-e a 17. §-nak 
első két bekezdését az eredeti szövegben el
fogadni, szemben Gaal Gaston képviselő ur 
módosító indítványával ? (Igen ! Nem !) Kérem 
azokat a képviselő urakat, akik az eredeti 
szöveget fogadják el, szíveskedjenek felállani. 
(Megtörténik.) Többség. A  nemzetgyűlés Gaal 
Gaston képviselő ur módositó indítványát el
vetette.

Következik a 2. számmal jelölt, de tulajdon
képen harmadik bekezdés.

Kíván valaki szólni?
Gaal Gaston : T. Nemzetgyűlés! A  második 

bekezdés intézkedései szorosan összefüggnek az 
elsővel és épen azért, mert a két bekezdést 
egymás nélkül nem is lehet megítélni, kénytelen 
vagyok visszatérni arra, amit a minister ur az 
imént mondott.

Külön felhívom a t. Nemzetgyűlés figyelmét 
arra, hogy milyen helyzet fog beállani, ha ez a 
szakasz változatlanul úgy megy keresztül, amint 
a javaslatban van. Maga a minister ur is el
ismerte ebben a pillanatban azt, hogy minden 
községben nem állíthat fel facsemete iskolát . . .

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: Természetesen!

Gaal Gaston : . . . hanem bizonyos körzetekre 
lesz kénytelen szorítkozni és ezek a 25— 30 
kilométeres körzetek, melyekbe jó csomó község 
fog beleesni, kapnak egy-egy faiskolát. De ki 
viseli ennek a költségeit ? A  törvény szerint 
nem az egész körzet.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: Az állam!

Gaal Gaston: Bocsánatot kérek, minister 
ur, az állam visel bizonyos költségeket, de a 
területátengedés a község terhére megy s a 
munkaerőről és fuvarról is a község köteles 
gondoskodni.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister :■ Az állam fizeti!

Gaal Gaston : Méltóztassék türelemmel lenni, 
minister ur, hiszen itt van a saját törvényja
vaslatában, hogy a község köteles gondoskodni 
a szükséges fuvarról és munkaerőről.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: De nem a fizetéséről.

Gaal Gaston: Méltóztassék egész nyugodt 
lenni; rá fogok térni a fuvarra is és mindenre. 
Egyelőre csak egyet konstalálok, — és ezt egé
szen higgadtan teszem, felesleges a minister ur 
idegeskedése is, mert végtére is az ügyet szol

gálom —  maga a minister ur is elismerte, hogy 
15— 20 község részére lesz egy facsemetekert; 
már most ehhez egy községnek kell szolgáltatnia 
a területet, tehát ez az egy község ad ingyen 
fundust azoknak a csemetéknek nevelésére, 
melyeket a többi 15— 20 községben fognak fel
használni. A  többi 15— 20 község annak a fun- 
dusnak költségeihez a törvény szerint abszolúte 
semmivel sem járul hozzá.

De tovább megyek. A  2. pont azt mondja, 
hogy a kijelölési, mérési, talajvizsgálási és erdé
szeti munkák végrehajtásához, továbbá állami 
csemetekertek telepítéséhez és műveléséhez szük
séges fuvarról és munkaerőről, az erdészeti 
alkalmazottak és munkások elszállásolásáról, a 
hatóság által megállapított Dapi fuvar és kézi- 
napszámbérek, illetőleg elszállásolási díjak vagy 
lakbérek megtérítése ellenében a község gondos
kodni köteles. Vagyis, a központi község lesz 
köteles gondoskodni mindazokról a kiadásokról, 
amelyek a faiskola érdekében szükségesek, már 
pedig a faiskola nemcsak annak az egy község
nek erdősítési céljait szolgálja, hanem 15— 20 
körülötte levő községnek érdekét is. Hogy ez 
pénzügyileg mit jelent, arra már az általános 
vitánál is hivatkoztam. Más hatóságoknak is van 
forspont-szedési joga a magyar községekben. 
Minduntalan jönnek a különféle hatósági köze
gek és követelik a bírótól a forspont kiállítását. 
Minek ellenében követelik ezt? A  megállapított 
hatósági kilométerpénzek ellenében. Ez a mi 
vidékünkön kilométerenkint 10 korona, a tény
leges fuvardíj pedig kilométerenkint 15© korona, 
úgyhogy minden egyes hatósági közegnek az 
elszállítására 140 koronát fizetünk rá kilométe
renkint.

Ha ezt a magunk községe érdekében tesz- 
szük, még akkor is fáj ez, mélyen t. minister ur. 
Mennyivel inkább fáj annak a központi kör
zetnek, amely úgyis már ingyen fundust adott 
a facsemeték létesítéséhez, hogy még az összes 
fuvarokat és az összes napszámokat is, amelyek 
a facsemetekerthez szükségesek, a hatóság által 
megállapított munkabérért köteles szolgálni, 
holott ő nem kapja meg ezeket, csak a ható
ságilag megállapított fuvarbér tízszereséért, tizen
ötszöröséért. (Mozgás jobb felöl.)

Azt hiszem, mélyen t. min s tér ur, nem vá
dolhat meg engem azzal, hogy nem vagyok tár
gyilagos és hogy nem a javaslat hibáit kritizálom, 
csak arra mutatok rá, hogy ha ez igy változat
lanul megmarad a törvényben, ennek következ
ménye az lesz, hogy minden község iparkodni 
fog szabadulni a facsemetekertektől, mert evvel 
oly óriási kiadások járnak, melyekhez a többi 
községek, amelyeknek érdekében létesítik, semmi
vel sem járulnak hozzá.

Ez kétségtelen hiba. Én nem a minister 
urat hibáztatom érte, mert a minister ur úgy 
fejezte ki magát a tegnapi ülésen, hogy ezt a 
törvényjavaslatot sok okos ember csinálta, de 
mégis vannak olyan dolgok, melyeket sok ember
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sem látott meg. Es ha a sok ember között van 
valaki, aki valamit meglát, akkor kötelessége 
azt elmondani.

Ez abszolúte nem akar támadás lenni a 
mélyen t. minister ur személye ellen. Ez csak 
tárgyilagos megállapítás, melynek semmi köze 
sincs a személyes ügyekhez. Teljesen felesleges, 
hogy a mélyen t. minister ur ezt kvázi szemé
lyes dolognak vegye és ideges legyen. Én ipar
kodom ebből a javaslatból mindent kiküszö
bölni, ami a gazdasági ismeretem szerint az 
életbe való átültetésnél bajokat, igazságtalansá
gokat fog okozni. Merem állítani, hogy nagyon 
sok olyan dolgot meglátok, amit más ember 
nem lát meg, aki csak teoretice ismeri a falusi 
életet, vagy aki csak azt ismeri, de a törvény
szerkesztés különféle dolgaival nincs tisztában. 
A  legjobb kritikát azok gyakorolják, akiket a 
törvény érint Minthogy pedig minket gazdákat 
érint a törvény, a magam szerény tehetsége 
szerint felhozok minden olyan szempontot, amely 
a törvény végrehajtásánál bajt, igazságtalansá
got, felesleges kiadást vagy egyebet jelent.

Méltóztassék az én felfogásomat és fel
szólalásomat kizái'ólag ebből a szempontból 
elbírálni. Tessék elhinni, hogy a személyes 
vonatkozásnak, ha van része benne, legfeljebb 
az a rokonszenv lehet, amellyel én egyébként a 
mélyen t. minister urnák személye és működése 
iránt viseltetem. (Derültség jobb felöl.)

Mindezek előre becsátása után tisztelettel 
indítványozom, hogy méltóztassék ebből a 
szakaszból azt a részt kihagyni, amely arra 
vonatkozik, hogy az állami csemetekertek telepí
téséhez és műveléséhez szükséges fuvarokat és 
napszámosokat a község köteles szolgáltatni. 
Minden állami csemetekertben lesz egy erdő
felügyelő —  nem diplomás felügyelőt értek, —  
hanem legalább is egy facsemete-kezelő erdő
altiszt. Az az erdőaltiszt vegye magának azt a 
fáradságot, hogy a neki szükséges napszámo
sokról és fuvarosokról gondoskodjék.

Ha rólunk, gazdákról senki a világon nem 
gondoskodik, ha nekünk nem állítanak hatósági 
munkásokat, méltóztassék annak az erdőaltiszt
nek ugyanazt tenni, amit mi teszünk: ha nap
számosra van szüksége, vasárnap besétál a szom
széd községbe és ott kihirdeti, hogy a jövő hé
ten hétfőtől kezdve ennyi meg ennyi napszá
mosra van szükségem, jertek ki, megkapjátok a 
rendes napszámot. Az, hogy aztán visszakapja 
a község a megállapított napszámot és fuvart, 
engem nem vigasztal meg, mert állitom és be 
is bizonyítom bárkinek, hogy a hatóságilag meg
állapított napszámbérért és fuvarköltségért soha 
egyetlenegy napszámost és fuvarost nem fog 
kapni sem az erdőaltiszt, sem pedig a község.

Egyet talán elismer a mélyen t. minister 
ur, azt, hogy egy községet a többi érdekében 
megterhelni nem lehet és nem szabad. Ha már 
ezt a szöveget méltóztatik keresztülvitetni, — 
mert hisz ez a minister úrtól függ, a többség

úgy szavaz, ahogy a minister ur akarja, amit 
különben egészen természetesnek is találok, nem 
is ütközöm meg rajta — akkor méltóztassék 
gondoskodni róla egy későbbi intézkedéssel, egy 
uj szakasz felvételével vagy bármi módon, hogy 
az igy előálló költségek az érdekelt községek 
között reparciáitassanak, akkor viseljék azt 
mindazok a községek közösen, amelyeket az a 
csemetekert ellát, mert azt abszurdumnak, igaz
ságtalanságnak és lehetetlenségnek tartom, hogy 
egyetlenegy község legyen megterhelve mind
azokkal a nagy dologi kiadásokkal, amelyek tu
lajdonképen nemcsak egy község javát, hanem 
egy egész körzetnek, 25— 30 községnek a javát 
szolgálják.

Tisztelettel kérem tehát, hogy módosításo
mat, amely akként szól, hogy az állami csemete
kertek munkásai és fuvarjai egyáltalában ki
kapcsoltassanak a szakaszból, a harmadik sor
ban pedig a »munkások« szavak töröltessenek, 
méltóztassék elfogadni.

Elnök : Az idő előrehaladván, a vitát meg 
fogjuk szakítani. A  Ház egy előző határozata 
értelmében fél kettőkor át kell térnünk az 
interpellációkra.

Mielőtt az interpellációkra áttérnénk, jelen
tem a t. Háznak, hogy Bartos János képviselő 
ur, a kivándorlási bizottság.előadója kíván jelen
tést tenni.

Bartos János: Van szerencsém a kivándor
lási bizottságnak jelentését a m. kir. belügy- 
minister ur által a kivándorlásról szóló 1909. 
évi II. te. 6. §-ának rendelkezése alapján ki
adott engedély tárgyában a 9., 10., 11., 12.,
13., 14, 32., 71., 149 , 150, 151., 152., 153.,
154., 156., 161., 164., 167., 168., 170. és 171. 
számok alatt a nemzetgyűléshez beterjesztett 
jelentések tárgyában bemutatni. Tisztelettel ké
rem, méltóztassék a bizottság jelentését kinyo
matni, szétosztani és annak idején napirendre 
tűzni.

Elnök: A  jelentés ki fog nyomatni, szét 
fog osztatni és napirendre tűzése iránt az elnök
ség annak idején külön előterjesztést fog tenni.

Most napirendi javaslatot teszek. Javaslom, 
hogy a Ház legközelebbi ülését folyó évi már
cius hó 13-án, kedden délelőtt 11 órakor tart
suk a mai napirenddel. Kérdem, méltóztatik-e 
napirendi indítványomat elfogadni?

Szakács Andor képviselő ur kíván szólani.
Szakács Andor : A  mai lapokból arról érte

sültem, azt hiszem mindannyian olvastuk, hogy 
az elnökségnek egy igen szép hazafias terve 
merült fel, az t. i. hogy a nemzetgyűlés már
cius 15-én a 48-iki események 75-ik évforduló
ján Petőfi emlékének megörökítése tárgyában 
diszes ülést tartson, hogy a kormány által 
benyújtandó törvényjavaslatot letárgyalhassa.

A  lapok közleményei ugyancsak azt fog
lalják magukban, hogy az elnökségnek nem si
került ennek a nemzetgyűlési ülésnek díszét és 
zavartalanságát biztosítani azért, mert szociál
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demokrata képviselőtársaink a beterjesztendő 
törvényjavaslathoz egy bizonyos pótlást akartak 
indítványozni. Én érdeklődtem az iránt, hogy 
mi lett volna az a pótlás, vagy milyen állás
pontot akartak ők ezen az ülésen érvényesíteni.

Elnök: Ha szabad figyelmeztetnem a kép
viselő urat, e pillanatban határozni kell a Ház 
legközelebbi ülésének napirendjére vonatkozóan, 
méltóztassék tehát lehetőleg ebben a keretben 
maradni. Én csak figyelmeztetem a képviselő 
urat, mert nem engedhetem meg, hogy amikor 
határozatot hoz a Ház keddi ülés napirendjét 
illetőleg, akkor egy következő második vagy 
harmadik ülés napirendjéről beszéljünk. (He
lyeslés jobbfelöl.)

Szakács Andor: Szociáldemokrata képviselő- 
társaink ezen az ünnepélyes ülésen szóvá akar
ták tenni azt, hogy Petőfi költeményeit egyes 
hatóságok'cenzúrázzák és ebben a törvényben, 
amelyben a magyar nemzet legnagyobb költő
jének omlókét óhajtja megörökiteni, garanciát 
kívántak biztosítani arra nézve, hogy Petőfi 
szellemi hagyatéka soha ebben az országban 
senki,által megcsonkítható ne legyen.

En azt hiszem, hogy ez olyan álláspont, 
amelyet mi valamennyien magunkévá teszünk, 
mert hiszen március 15-ének a megünneplését 
zavarjuk meg, ha ellenkező momentum kifeje
zésére vállalkoznánk. Ha március 15-ét akarjuk 
glorifikálni és Petőfi emlékét, ez csak a szabad
ság gondolatának jegyében történhetik. (Helyes
lés a szélsőbaloldalon)

Most már az a kérdés merül fel, ha óhajtjuk 
azt, hogy a háromnegyed százados évfordulóról, 
a magyar szabadság nagy ünnepéről a magyar 
nemzetgyűlés is tudomást vegyen, ha óhajtjuk 
azt, hogy Petőfi születésének százéves évfor
dulója a nemzetgyűlés által megörökittessék, és 
az ő emléke iránt hálánkat és elismerésünket 
kifejezzük, akkor ennek előkészítéséről nem a 
Petőfi ünnepélyt rendező országos bizottságnak 
kell diszponálnia a nemzetgyűlésre nézve, hanem 
igenis magának a nemzetgyűlésnek. (Helyeslés a 
bal- és a szélsöbalóldalon.)

Ezért én abban a véleményben vagyok, 
hogy a nemzetgyűlésnek már most kell gondos
kodnia a március 15-iki ünnepélyes ülés elő
készítése iránt és ez a gondoskodás csak abban 
a szellemben történhetik, amint azt a mi szociál
demokrata képviselőtársaink kívánták és leszö
gezték. (Helyeslés a szélsöbalóldalon.)

Ennélfogva én a napirendi indítványt igenis 
elfogadom, azonban azzal a pótlással, hogy kéres
sék fel a magyar kormány, hogy a Petőfi emlé
kének megörökítését célzó törvényjavaslatot a 
keddi ülésen terjessze elő, hogy azt a nemzet
gyűlés már szerdán tárgyalás alá vehesse. Szer
dán, március 14-én a nemzetgyűlés pártjai igenis 
adhassanak kifejezést óhajtásaiknak teljes szabad
sággal, mert hiszen ez magának az ünnepélynek 
a természetéből folyik, hogy ott klotürt, bizonyos 
ötperces felszólalásokat megszabni nem lehet,

adjanak kifejezést saját felfogásuknak, indítvá
nyozza mindenki szabadon a szabadság ünnepén 
azt, amit jónak lát. Ezt március 14-én a nem
zetgyűlés letárgyalhatja és március 15-én meg 
lehet tartani az ünnepélyes emlékülést,

Ismétlem, az elnök ur napirendi indítványát 
elfogadom azzal a pótlással, hogy kéressék fel 
a kormány avégből, hogy házszabályszerüleg le
tárgyalható legyen a Petőfi emlékét megörökitő 
indítvány, ezt a törvényjavaslatot a keddi ülésen 
terjessze elő. Ha a kormány garanciát kíván arra 
nézve, hogy a felfogásokat összeegyeztesse és egy 
olyan törvényjavaslatot terjeszthessen elő, amely 
a Ház egyöntetű elhatározásával találkozik, vég
tére is a kormánynak mindig módjában áll párt
közi konferenciát egybehívni és ott előzetes meg
vitatás alá bocsátani a törvényjavaslatot.

Elnök: Rassay képviselő ur kíván szólni. 
Rassay Károly: T. Nemzetgyűlés! Bár

mennyire is osztom azokat az intenciókat, amelyek 
Szakács Andor t. képviselőtársamat felszólalá
sában vezették, kénytelen vagyok megállapítani, 
hogy indítványa mint ilyen keresztülvihetetlen, 
mert egy napirendi indítványhoz lehetetlen azt 
indítványozni pótinditvány formájában, hogy a 
nemzetgyűlés felkérést intézzen a kormányhoz 
abban az irányban, hogy valamely törvény- 
javaslatot beterjesszen. A  nemzetgyűlés hatá
rozhat az előtte fekvő törvényjavaslatokról, 
utasíthatja a kormányt bizonyos törvényjavas
latok benyújtására, ez az utasítás azonban nem 
történhetik incidentaliter egy napirendi indít
vánnyal kapcsolatosan, hanem csakis a ház
szabályokban arra az esetre meghatározott 
módon vihető keresztül. Azt az intenciót, amely 
a t. képviselő urat vezette, a magam részéről 
is helyesnek és jónak tartom, bár bizonyos rész
letekben talán nem is értek vele egyet, nem 
értek vele egyet nevezetesen abban, hogy egy 
ünnepi ülésben teljesen szabad felszólalásokat 
biztosítsunk a képviselőknek, hogy mindenki azt 
indítványozhassa, ami neki jól esik. Ez ugyanis, 
bármilyen jó szándékkal legyünk is eltelve vala
mennyien, végeredményben mégis csak az ünnepi 
ülés külsőségeinek megrontására és fényének 
elhomályositására vezet.

Mondom, ezt nem tehetem magamévá, ha
nem ezzel szemben azt indítványozom, hogy az 
elnöki napirendi javaslat utolsó pontja gyanánt 
tűzze ki a nemzetgyűlés a legközelebbi — gon
dolom — keddi ülésen egy kilenctagú bizottság 
kiküldését, amely akármilyen rövid is a rendel
kezésére álló idő március 15-ig, de ha a párt
közi szempontok figyelembevételével küldetik ki, 
mégis alkalmas lesz arra, hogy a március 15-iki 
ünnepélyes ülés programmját megállapítsa és azt 
a Háznak bejelentse. A  Ház azután ennek a 
programmnak megfelelően tűzze ki a március 
15-iki ünnepélyes ülés programmját.

Kérem a t. Nemzetgyűlést, méltóztassék ezt 
az inditványt elfogadni, mert nem szolgál a már
cius 15-iki ünnepélyes ülés fényének emelésére
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az a körülmény, hogy a sajtóban már most per 
longum et latum tárgyaltatnak bizonyos differen
ciák, melyek tulajdonképen nem is differenciák, 
hanem másodrangu kérdések, amelyek tulajdon
képen eloszlathatok, ha jobbról és balról köl
csönös jóakarattal tárgyalja az ügyet egy párt
közi pártatlan bizottság és nemes intencióktól 
vezéreltetve a nemzetgyűlésnek pártatlanul jelen
tést tesz.

Tisztelettel kérem, méltóztassék napirendi 
indítványomat elfogadni.

Elnök: A belügyminister ur kíván nyilat
kozni.

Rakovszky Iván belügyminister: T. Nemzet
gyűlés ! Azt hiszem, téves vizeken evezünk akkor, 
amikor [most akarunk dönteni afelett, hogy 
szerdán, vagy csütörtökön mit tűzzön ki a 
nemzetgyűlés napirendjére és miképen tárgyalja 
azt le. Nézetem szerint most tisztára a keddi 
ülés napirendjének kitűzéséről van szó, Rassay 
igen t. képviselőtársam helyesen fogta fel a 
kérdést, amikor azt mondotta, hogy az elnök ur 
napirendi indítványa elfogadható, ő azonban még 
azt az indítványt vetette fel, hogy a nemzet
gyűlés küldjön ki egy bizottságot a csütörtöki 
ülés külsőségeinek előkészítése végett. Az én 
igénytelen nézetem szerint vagy megvan a lel 
keknek az a harmonikus hangulata, amely a 
csütörtöki ülés teljes zavartalanságát és ünne
pélyes megtartását biztosítja, vagy pedig nincs 
meg. Ha ez a hangulat nem mutatkoznék, úgy 
nem látom célravezetőnek, hogy egy bizottságot 
küldjünk ki, amely ennek lelki előfeltételeit 
megteremtse. (Zaj a baloldalon.)

Rassay Károly: Mi rossz van ebben? (Fel
kiáltások balfelöl: Ettől is félnek ?)

Rakovszky Iván belügyminister: Ennek lelki 
előfeltételeit megteremteni nem egy bizottság 
utján, hanem tisztára a nemzetgyűlés tagjainak 
közös és együttes érzése alapján lehet. Nem azt 
mondom, hogy ebben valami rossz van, nem azt 
állítom, hogy ez veszedelmes, csak azt, hogy 
annak a célnak az elérésére, amelyről szó van, 
ez a bizottság nem alkalmas. Hiába küldünk 
ki bizottságot, ha az ünnepélyes érzés és han
gulat nincs meg a nemzetgyűlésben.

Rassay Károly: De az megvan! Azt nem 
lehet kétségbevonni!

Rakovszky Iván belügyminister: Én is azt
hiszem és meg vagyok róla győződve, hogy meg
van, de ha nem lenne meg, ezen a bizottság 
nem tudna változtatni. Én annak a reményem
nek adok kifejezést, hogy a csütörtöki ülés 
bizottság és hosszas tárgyalások nélkül is abban 
az ünnepélyes hangulatban fog lefolyni, amely 
Petőfi szellemének megfelel. Kérem a t. Nem
zetgyűlést, méltóztassék az elnök ur napirendi 
indítványát elfogadni.

Rassay Károly: A  kormány lesz felelős érte, 
ha nem igy lesz!

Elnök: Szakács Andor képviselő ur kíván 
szólni. . .

A nemzetgyűlés 110. ülése 1923.

Szakács Andor: T. Nemzetgyűlés! Magam 
is éreztem, hogy nem tudtam megtalálni a kellő 
formát indítványom megtételéhez, nem pedig 
azért, mert a nemzetgyűlés házszabályai előt
tünk ismeretlen könyvben ismeretlen helyen 
vannak elraktározva, sőt még a Ház asztalán 
sincs házszabály. így az ember nem tájékozód- 
hatik az ilyen dolgok formája felől. Mégis ide
hoztam a dolgot, és Rassay t. képviselőtársam 
felszólalására csak azt óhajtom megjegyezni, 
hogy tulajdonképen eltérés köztünk nincs, de 
ha ma nem disponál a nemzetgyűlés a 15-iki 
ülés előkészítése iránt, akkor abszolúte nincs 
meg a fizikai lehetősége annak, hogy ilyen tör
vényjavaslat beterjesztessék, tárgyalásra kitüzes- 
sék és az harmadszori olvasásban is elfogad
tassák.

Rassay Károly : Elég szégyen, hogy eddig 
sincs beterjesztve!

Szakács Andor: Ezért kötelességet véltem 
teljesíteni, amikor ezt a kérdést idehoztam. 
Rassay t. képviselőtársam ugyanazt az állás
pontot fejezte ki, mint én, mert én is egy 
bizottság megalakításáról beszéltem, ő pedig 
gondolatomat parlamentáris köntösbe öltöztette 
akkor, amikor konkrét indítványt terjesztett 
elő az iránt, hogy a legközelebbi, keddi ülés 
napirendjére ezen pártközi bizottság kiküldése 
kitüzessék. Ebben az értelemben hozzájárulok az 
indítványhoz. '

Elnök: Rassay képviselő urnák égy közbe
szólására kell reflektálnom, aki azt mondta, 
hogy a Petőfi emlékezetéről szóló törvényjavaslat 
még nincs beterjesztve. Megállapitom, hogy ez 
a törvényjavaslat bizottságilag le van tárgyalva, 
és tárgyalásra kész. A  bizottság már letárgyalta 
a Petőfi emlékezetét megörökít ő törvényjavaslatot.

Pakots József: Semmi akadálya, hogy le
tárgyaljuk !

Elnök: Ez az első megjegyzésem. A  másik 
megjegyzésem az, hogy ebben a pillanatban itt 
áll a képviselő urnák egy indítványa, amely azt 
javasolja, hogy az elnök által javasolt napirend 
uj pontjaként vétessék fel a napirendbe egy bi
zottság megválasztása, amelynek célja lenne a 
március 15-iki ülés Petőfi-ünnepélyének megren
dezése. Felteszem a kérdést: méltóztatnak-e 
elfogadni az elnöki eredeti napirendi javaslatot, 
szemben a Rassay képviselő ur által indítványo
zott napirendi javaslattal, igen vagy nem ? 
(Ig en !)

Szakács Andor: Nem áll szemben!
Elnök: Szembenáll, t. képviselő ur és én 

máskép nem tehetem fel a kérdést. Amennyiben 
a nemzetgyűlés javaslatomat elfogadja, elesik 
Rassay képviselő ur javaslata.

Pakots József: Petőfi várhat még!
Elnök: Kérem azokat a képviselő urakat, 

akik az elnöki javaslatot elfogadják, szívesked
jenek felállani. (Megtörténik.) Többség.

Pakots József: Ellenpróbát! . ;.

. évi március hó 9-én, pénteken. 401
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Elnök: Megállapítottam a nyilvánvaló több
séget. A  nemzetgyűlés az elnök által előterjesz
tett napirendi javaslatot elfogadta.

Szilágyi Lajos : Szavazás a cenzúra mellett! 
Ez tulajdonképen annyit jelent!

Elnök : Benárd képviselő ur személyes kér
désben kért szót.

Benárd Ágoston : T. Nemzetgyűlés ! Végte
lenül sajnálom, hogy Fábián képviselő ur felszóla
lása alatt nem lehettem itt, mivel elkésve értesül
tem az ő napirend előtti felszólalásáról és igy arra 
nyomban nem válaszolhattam. A lap, amelynek 
élén állok . . .  (Zaj a bal- és a szélsőbaloldalon.)

Rassay Károly : Elég szomorú !
Benárd Ágoston : Én büszke vagyok rá, hogy 

a lap élén állok és nem ott ülök Rassay helyén. 
(Nagy zaj a bal- és a szélsőbaloldalon. Felkiáltások : 
Szégyelje magát!)

Pikler E m il: Bombagyár az, nem lap !
E ln ö k : Pikler Emil képviselő urat rendre- 

utasitom.
Rassay Károly : Erre a helyre szubvencióval 

nem lehet eljutni!
Benárd Ágoston: Szégyen ott ü ln i!
Vázsonyi Vilm os: ö  ingyen ül i t t !
Rassay Káro ly : Le kell mondani a szubven

cióról, ha ide akar ülni!
Elnök r Rassay képviselő urat kérem, méltóz- 

tassék csendben maradni.
Nagy Ernő (közbeszól).
Elnök : Nagy Ernő képviselő urat kérem, mél- 

tóztassék csendben maradni.
Benárd Ágoston : Sohasem fogok programmot 

és elveket cserélni.
Reisinger Ferenc: Cserélni csak azt lehet, 

ami van !
Nagy E rnő : Hány kommunista van a lap

jánál ?
E ln ö k ! Nagy Ernő képviselő ur, csendet 

kérek !
Hegedűs György : Nincs annyi, mint másutt!
Benárd Ágoston : Semmi esetre sincs annyi 

szovjettag a szerkesztőségben, mint amennyi a 
szélsőbalon ül, az bizonyos! Tudomásom.szerint 
egy sincs o t t ! ( Felkiáltások a szélsőbaloldalon : Hát 
az öcsémuram hol van ?) Nagyon szellemes, na
gyon uj !

A lap a magyar nemzetnek keresztény szel
lemben és szociális szellemben való újjászületését 
szolgálja minden erővel; a szélsőbalnak minden 
zúgása, lármája és támadása nem fog bennünket 
ebben a küzdelemben megtántoritani egy pilla
natra sem !

Rassay Károly ; És a szubvenció ?
Elnök : Rassay képviselő urat kérem, méltóz- 

tassék csendben lenni.
Pikler E m il: Hány bombájuk van még rak

táron ? (Zaj jobbfelől.)
Elnök: Pikler képviselő urat kérem, méltóz- 

tassék csendben maradni, mert kénytelen leszek 
rendreutasitani!

Benárd Ágoston : Nekünk, különösen nekem, 
politikai állásfoglalásomból anyagi hasznom nin
csen, nem volt és sohasem is lesz. (Felkiáltások 
a szélsőbaloldalon : TJgyan! Hát a vitézi télek ?) 
Én magam ítélem el a legélesebben és legkemé
nyebben, ha elvi harcók személyi harcokká fajul
nak. ( Helyeslés jobbfelől és a középen.)

Propper Sándor : Egyebet sem csinálnak !
Benárd Ágoston : Ha pedig ilyen provokálá- 

sokra, amilyeneket napról-napra tapasztalunk a 
szélsőbal részéről, egyes munkatársaimat az indu
lat heve ragadja el, vagy helytelen információ foly
tán olyant írnak a lapban, ami részben vagy egész
ben nem felel meg a valóságnak . . .

Peyer Károly : Vagy egy bombát küldenek !
Benárd Ágoston : . . .  én vagyok az első, aki 

ezt a legmélyebben fájlalom és elítélem. (Zaj bal
felöl.)

Szilágyi Lajos: A pártonkivüüekről is hamis 
híreket írnak naponta !

Rassay Károly : Ez a legnagyobb bűn, de 
úgy mellékesen mi rólunk is ! (Derültség a szélső- 
baloldalon.)

Pikler E m il: De nekünk bombákat küldenek !
Benárd Ágoston : Ha Szilágyi Lajos képviselő 

ur vállalkozik informátorul vagy tudósítóul, szí
vesen fogom őt szerződtetni, mert igazságos infor
mációjában eleve megbízom.

Rassay Károly : Megbirja a szubvenció ?
Pikler E m il: Tisztességes ember nem szerződ

hetik A Néphez ! (Zaj.)
Elnök : Pikler képviselő urat rendreutásítom ! 

Méltóztassanak csendben lenni.
Benárd Ágoston : Legyen meggyőződve min

denki, legyen meggyőződve Fábián igen t. kép
viselő ur is, hogyha ő igazságtalanul megvádolt- 
nak érzi magát, válasszon el engem tőle bár az 
ellentétek tengere, mindenkor készséggel segít
ségére sietek. (Felkiáltások a szélsöbaloldalon.) 
Nagyon segíti!) És legyen meggyőződve arról, 
hogy én, mint a lap főszerkesztője, kötelessógszerü- 
leg annak politikai irányitója, nem lehetek abban 
a helyzetben, hogy előzőleg minden cikket végig
olvassak. Ezt a cikket sem láttam előzőleg. (Zaj a 
szélsőbaloldalon : Halljuk ! jobbfelől.)

Rothenstein Mór : A kis ártatlan ! (Nagy zaj 
a középen.)

Elnök : Csendet kérek !
Hegyeshalmy Lajos: Nem érdemes ezekkel 

szóba á lln i! (Zaj.)
Peyer Károly : Bettelheim ur, mit lármázik ?
Benárd Ágoston : De biztosítom őt arról, hogy 

a szerző neve föl lesz található a szerkesztőségben. 
Szilárd a meggyőződésem, hogy a történtek után 
önként fog jelentkezni és egészen bizonyos, hegy 
úgy a bíróság előtt, mint egyebütt, ő is kész lesz 
elégtételt szolgáltatni. (Helyeslés jobbfelől és a 
középen.)

Barla-Szabó József: A bírósághoz is tartozik ! 
Nem a nemzetgyűlésbe !

Fábián Béla (szólásra jelentkezik. Felkiáltá
sok jobbfelől. Elég volt!)
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Elnök : Fábián képviselő urat illeti a szó !
Fábián Béla : T. Nemzetgyűlés ! Benárd kép

viselő ur kijelentését, amelyben elmondotta azt, 
hogy ő e cikknek megjelenéséről egyáltalán nem 
tudott, a cikk szerzőjét sem ismeri. ..

Propper Sándor: Szép kis főszerkesztő !
Fábián B é l a : . . .  amelyben kijelenti, hogy 

egyáltalában nem azonositja magát és nem helyesli 
azt a plattformot, amely nemcsak ez alkalommal, 
hanem sajnos, állandóan a lapjában van, hogy a 
politikai kérdéseket személyes kérdésekké teszik 
és a képviselők magánéletéről olyan dolgokat ír
nak, amiknek az ellenkezőjét nemcsak mindenki 
tudja . . .

Benárd Ágoston : A Világ is irt ilyent rólam !
Fábián Béla : Én a képviselő urat biztosítha

tom arról, hogy ugyanezzel a címmel rólam már 
megjelent egy cikk, azt a cikket Szamuely Tibor 
irta és higyje el a képviselő ur, hogy abban az eset
ben, ha nem tudtam volna, hogy Szamuely Tibor 
elvette életének méltó büntetését, meg lettem 
volna győződve arról, hogy A Nép ismeretlen 
munkatársai között mint cikkíró Hollacnder Sá
muel mellett Szamuely Tibor is ott szerepel.

T. Nemzetgyűlés ! Amikor én a nemzetgyűlés 
legutóbbi ülésén egy interpellációt terjesztettem 
elő A Nép és a Szózat izgatásairól, ezt olyan mó
don tettem —■ azt hiszem, hogy ezt a nemzetgyűlés 
minden tagja megállapíthatja — hogy egyetlen
egy elnöki rendreutasításban vagy figyelmezte
tésben nem részesültem, tehát nem személyesked
hettem és nem mondhattam el olyan dolgokat, 
amelyek nem felelnek meg a valóságnak. Erre 
következett az, hogy a szünet alatt, amelyet kér
tem, a nemzetgyűlés folyosóján az egyik újságíró 
felkeresett és azt mondotta : »Kérlek, Viczián kép
viselő ur odament Zsirkay képviselő úrhoz és át
adott neki bizonyos dolgokat és azt mondotta : 
itt van, most fojtsd meg Fábiánt !« (Mozgás a 
baloldalon.)

Rassay Károly : Azt hitte, moziról van szó !
Benárd Ágoston : Torz Coriolán !
Rassay Károly : De szubvenció nélkül!
Viczián István : Kérem, ez nem igaz ! Rosszul 

informálták a képviselő urat!
Fábián Béla : Amikor ezt nekem az illető újság

író mondotta, azt feleltem, hogy én teljes nyugodt
sággal várom azt, hogy itt mi fog történni. Az én 
életemben sem a háború előtt, sem a háború alatt 
— amikor igenis ott vettem részt azoknak a csa
patoknak munkájában, amelyek nekivetették há
tukat a Kárpátok hegylábainak és úgy védték a 
magyar határt — sem oroszországi viselkedésem
ben, sem az Oroszországból való visszatérésem 
utáni magatartásomban nemcsak nem volt és nincs 
olyasmi, amit kifogásolni lehet, hanem, igenis, az 
én katonai conduitlistám, az én ellenforradalmi 
conduitlistám annyira tiszta, hogy bátor vagyok 
mondani, hogy senkinek sem inkább e nemzetgyű
lésben. Akkor én vártam, hogy Viczián képvi
selő u r . .  .

'A nemzetgyűlés 110. ülése 1923.

Viczián István : Nem áll, kérem ! Rosszul infor
málták !

Fábián Béla ; Vártam, hogy el fogják mondani 
ezeket az adatokat, de ez nem történt meg. Ellenben 
megtörtént az, hogy tegnap délután felhívtak tele
fonon és közölték velem, hogy A Népben megjelent 
egy cikk, amelynek a legkisebb kifejezése velem 
szemben az, hogy »bolseviki agitátor*, »nemzet- 
gyalázó selyemfiu«, holott nemcsak magyar nyel
ven, hanem a világ különféle nyelvein megjelent 
egész tömege e könyveknek, tanúsítja azt a mun
kát, amelyet én Magyarországnak és a magyar 
kialakulásnak érdekében a Károlyi-forradalom 
alatt és a bolsevizmus alatt végeztem.

T. Nemzetgyűlés ! Én nem óhajtok ezek után 
e kérdéssel foglalkozni, csak egy kérésem van 
Benárd főszerkesztő úrhoz. (Egy hang a bál- 
lcözépen : Képviselő!) Benárd képviselő úrhoz, 
bocsánatot kérek ! Mi vei az ő neve rajta van azon 
a lapon, azért mondottam, hogy én hajlandó vagyok 
a túlsó párton kijelölendő legszélsőbb három kép
viselő határozatának magam alávetni s ha ebből 
a cikkből egy szó is igaz, lemondok a mandátumom
ról ; de ha nem igaz, Benárd képviselő ur mondjon 
le ! Mert lehetetlenség, hogy egy nemzetgyűlési 
képviselő szignaturájával itt a magyar közéletbe 
állandóan bedobassanak gyújtó anyagok akkor, 
amikor a nemzetnek összetartásra és együttműkö
dés re van szüksége és lehetetlenség az, hogy nem
zetgyűlési képviselőkről állandóan úgy Írjanak a 
lapokban, mint a kapcabetyárokról.

Én különben a magam részéről meg fogom 
indítani a sajtópert, (Helyeslés és felkiáltások jobb
felöl : Ezt is kellett volna csinálni!) és remélem^ 
hogy nem két esztendő múlva fog jelentkezni az, 
aki a cikket irta, hanem, miután én most előre 
megmondom, hogy holnap a rendőrségen be lesz 
nyújtva a feljelentés, legyen szives, jelentkezzék és 
ne késlekedjék betegség és más címen a tárgyalás 
lefolytatá fásáról.

Viczián István : Személyes kérdésben kérek 
szót ! ( Felkiáltások jobbfelől: Elég lesz ! Halljuk ! 
a szélsóbaloldalon !) Engedelmet kérek, t. Nemzet- ■ 
gyűlés, ha engem Fábián t. képviselő ur aposztro
fálni méltóztatott, azt hiszem, kötelességem, hogy 
erre válaszoljak.

Kijelentem, — és Fábián Béla képviselő urat 
megnyugtathatom ebben a tekintetben, — hogy 
arról a támadásról, amely A Népben ő ellene meg
jelent, nekem abszolúte semmi tudomásom nem 
v o lt ; annál kevésbé tételezhető fel tehát az, hogy 
ahhoz én adatokat szolgáltattam volna. De ezekről 
a tényekről, illetőleg vádakról nincs tudomásom, 
s nekem ebben egyáltalában semmi részem nincs. 
(Egy hang a szélsőbaloldalon : Mi van azzal a meg
fojtó levéllel ? Zaj.)

Hegyeshalmy Lajos: Micsoda dolog ez ? (Zaj.)
Viczián István : Mikor ön, Fábián t. képviselő 

ur, a múltkori beszédét tartotta, én közben Zsirkay 
János képviselő úrral igenis beszéltem. Hogy azon
ban mit beszéltem vele, arról önt rosszul informál
ták. Én előterjeszthetném itt a nemzetgyűlésen,

ŐS*

évi március hó 9-én, pénteken.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



404 A nemzetgyűlés 110. ülése 19.23. évi március hó 9-én, pénteken.

hogy mit beszéltem, felmutathatnám vagy felolvas
hatnám, mi az az irás, amelyet neki átadtam.

Fábián B éla : Halljuk!
Viczián István : Azonban ez egészen szükség

telen ; szükségtelen pedig azért, mert ez a nemzet
gyűlés elé nem tartozik. (Úgy van! jobbfelöl.) 
Hajlandó vagyok azonban arra, hogy Fábián kép
viselő urnák ezt megmutassam.

Rassay Károly : Csak olvassa ezek után fe l! 
(Zaj.)

Elnök : Áttérünk az interpellációkra.
Szólásra következik ?
Petrovits György jegyző : Farkas T ibor!
Farkas Tibor : T. Nemzetgyűlés ! A minister- 

elnök úrral folytatott megbeszélés alapján bátor 
vagyok bejelenteni, hogy interpellációm elmondá
sára a Ház legközelebbi ülése előtt fogok engedélyt 
kérni. (Helyeslés.) A mai napon interpellációmtól 
elállók. (Helyeslés.)

Elnök : Szólásra következik ?
Petrovits György jegyző : Haller István!
Haller István : T. Nemzetgyűlés! Az én té

mám, azt hiszem, nem fog semmiféle vihart kelteni, 
(Halljuk! Halljuk!) semmiféle szenvedélyes ki
törésekre nem fog alkalmat adni, sőt látszólag egy 
nagyon jelentéktelen témát hozok a Ház elé, 
amennyiben egy karmester szerződtetésére akarom 
a t. Nemzetgyűlés figyelmét felhivni. (Halljuk! 
Halljuk !) Bárminő jelentéktelennek látszik is azon
ban ez az ügy, miután a Magyar Kultúrával és 
azzal az intézettel van összefüggésben, amelynek 
hivatása a magyar kultúrát bizonyos vonatkozás
ban képviselni, fejleszteni és nevelni, én ezt az 
ügyet elég fontosnak tartom arra, hogy a t. Nem
zetgyűlés figyelmét felhivjam reá. (Halljuk! 
Halljuk!)

T. Nemzetgyűlés! A mi zenei kultúránk ve
zetője a m. kir. Opera. A m. kir. Operának az a 
hivatása, hogy magyar zenei kultúrát fejlesszen, 
hogy a magyar énekeseket nevelje, hogy magyar 
dalművet adjon elő, hogy mindazt, ami a zenében 
magyarul kifejezhető,, a lehető legjobb formában 
kifejezze és mindazt, ami idegen géniusztól ered, 
csak mellékesen kultiválja, és csak azért kultiválja, 
hogy megfelelő mértéket lehessen felállítani a ma
gyar zenei kultúra fejlődésére és igy az össze
hasonlításra megfelelő alkalmat adjon. De, ismét
lem, az én szememben és — azt hiszem — a magyar 
nemzetgyűlés szemében is a magyar királyi Operá
nak, amelyet súlyos áldozatokkal tart fenn a ma
gyar adózó közönség (Igaz! Úgy van !) és amelyre 
súlyos milliókat fizetünk reá, nem lehet más hiva
tása, mint a magyar zenei kultúrának fejlesztése és 
ennek keretében a magyar nemzeti gondolatnak is 
ébrentartása és megvédelmezése. (Úgy van! jobb- 
félöl.)

Épen azért mindaz, ami a m. kir. Opera körül 
vagy vele kapcsolatban történik, számot tarthat a 
magyar nemzetgyűlés érdeklődésére.

Hírlapokban, de egyébként is portálják azt a 
hirt, hogy a m. kir. Operának nivóját emelni kell 
azért, mert az ma nincs megfelelő nívón. Én nem

tudom, kik állapították ezt meg. Tudomásom sze
rint mindazok a nemzetközi műveltséggel biró 
egyének, akik a magyar fővárost felkeresik s a 
m. kir. Operába elmennek, a legnagyobb elismerés
sel, sőt itt-ott elragadtatással nyilatkoznak a 
magyar zenei kultúrának erről az intézményéről. 
Saját fülemmel is hallottam annak idején, amikor 
felelős állásban voltam, nekem magamnak is mon
dották, hogy a m. kir. Operát egészen bátran oda
lehet állítani a külföld bármely operája mellé s az 
összehasonlításnál nem kell nekünk, magyaroknak, 
szégyenkeznünk. Azt hiszem, hogy ez ma is igy van, 
a magyar királyi Opera nem züllött le, azon tehát 
valami importtal segíteni nem szükséges.

Azt gondolom ezenfelül, hogy amikor a magyar 
állam a tisztviselőinek jókora részét szegénysége 
és nyomorultsága miatt kénytelen elbocsátani és 
a pénzügyminister akkor, amidőn arról van szó, 
hogy a tisztviselőknek jóformán csak a száraz 
kenyér beszerezhetését tegyük lehetővé, kénytelen 
azt az expedienst kutatni, hogyan lehetne a tiszt
viselők újabb 20%-ától megszabadulni, akkor 
nagyon meg kell gondolni, vájjon szabad-e és 
léhet-e a m. kir. Operához egy idegen származású 
embert szerződtetni, és annak olyan fizetést adni 
amely valószínűleg nagyon magasan felette áll 
annak a fizetésnek, amelyet ma egy magyar tiszt
viselő a magyar államtól kaphat. A nemzetgyűlés
nek jogában van kutatni, . . .

Hegedűs György : Kötelessége i s !
Haller István : . . . hogy amikor tisztviselőket 

ezerszámra kénytelenek vagyunk elbocsátani, ami
kor a tisztviselőknek alig tudunk száraz kenyeret 
adni, vájjon akkor okvetlenül szükséges-e és meg
engedhető-e az, hogy a m. kir. Operaház nyolc 
karmester mellé még egy kilencedik legyen szer
ződtetve. Én azt hiszem, ez olyan szempont, amely 
mellett nem lehet elsiklani és nem lehet ilyen nyil
vános szerződtetésekkel olajat önteni annak az 
elégületlenségnek a tüzére, amelyben amugyis ég 
Magyarországon a tisztviselői társadalom. (Úgy 
van ! a baloldalon.)

De egyébként is, ha nyolc karmester mellett 
lezüllött az Opera, — amint egyesek állítják — én 
ezt alá nem irom — akkor nem hiszem, hogy egy 
kilencedik karmester szerződtetése fogna ezen az 
állapoton segíteni. Én azt gondolom, hogyha van 
hiba, akkor nem a karmesterekben és nem abban 
van a hiba, hogy még egy karmester nincs ott a 
másik nyolc mellett, hanem akkor a vezetésben a 
hiba. ( Ügy van! balfelől.) De akkor tessék ezt 
nyíltan és őszintén bevallani, hogy a mai vezetés 
rossz. Amikor a m. kir. Operánál van intendáns, 
van igazgató, van nyolc karmester, van ötvenhat 
magánénekes, s mikor a m, kir. Operának — hogy 
egyebet ne mondjak — tizenöt tenoristája van, ha 
mindezek dacára és annak dacára, hogy milliókat 
áldozunk arra, hogy ez az intézet nívón legyen, 
nincs nívón, akkor a hibát valószínűleg felül kell 
keresni.

Akkor tessék egész nyíltan és őszintén, meg
mondani, hogy a m. kir. Opera direkciója nem
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tudja teljesíteni a maga feladatát, és akkor ne 
karmestert tessék keresni, hanem tessék operai 
igazgatót keresni, és tessék keresni megint ne a 
külföldön, hanem tessék megkeresni azt a magyar 
tehetséget, amely hiszem, hogy nálunk megvan, 
és amely alkalmas arra, hogy a m. kir. Operába 
meghozza azt az állítólagos lendületet, amely 
némelyek szerint ma hiányzik. Én azonban nem 
hiszem, hogy erre a lendületre szükség volna, 
és nem hiszem, hogy külföldi importtal leTietne 
ezen segíteni, hanem itt igenis csak a direkcióban 
való változtatás volna az, amely újabb költségek 
nélkül is tudja pótolni azokat a hiányokat, ame
lyek esetleg vannak.

Az Opera igazgatóságának kritikájába most 
abszolúte nem kívánok bocsátkozni, bár meg
jegyezhetném, kissé különösnek találom, hogy pl. 
román tenoristát szerződtetnek vendégszereplésre 
a m. kir. Operához, Nasta nevű tenoristát. Külö
nösnek találom ezt akkor, amikor mindnyájan 
tudjuk, hogy ha egy magyar művész az elszakí
tott területekre megy magánvállalkozásból, akkor 
a lehető legnagyobb nehézségekkel kell neki meg
küzdenie, hogy valamely színpadon meg tudjon 
szólalni. (TJgy van! a középen.) Az, hogy a román 
állam hívjon meg magyar művészt, azt hiszem, 
egyetlen román embernek nem fordult meg az 
agyában. Kissé csodálkozom azon, hogy épen 
csak mi vagyunk azok, akik olyan könnyen túl
tesszük magunkat ezeken a nemzeti szemponto
kon és olyan könnyedén bocsátjuk meg azokat 
a sértéseket, amelyeket a szomszéd államok ma
gyar művészeken és különösen magyar véreinken 
elkövetnek. Csodálkozom, hogy ezt nem vesz- 
szük tudomásul akkor, amikor románt szerepel
tetnek itt magyar színpadon, és magyar adófizető 
polgárok által keservesen juttatott koronákkal 
fizetik.

Ha arról lehet szó, vájjon kell-e tényleg mégis 
oda karmester, mert azt mondják, hogy az olasz 
és francia operák dirigálása nincsen elég jó kezek
ben a nyolc karmesternél, tehát ezek számára kel
lene egy kilencediket szerződtetni, mondom, ha 
ez esetleg igaz volna, — de ismétlem, nem az a 
hivatása a m. kir. Operaháznak, hogy kitűnő 
francia és olasz előadásai legyenek, hanem az, 
hogy minél kitünőbb magyar előadásai legyenek — 
kérdem, vájjon szükség van-e arra, hogy épen 
Tangó Egistot — majdnem egoistot mondtam — 
szerződtesse a m. kir. Opera vezetősége ?

Amikor felelős állásban voltam, vizsgálat 
folyt le, melynek az lett volna hivatása, hogy 
ennek a karmesternek a kommün alatti és kom- 
mün utáni szereplését tisztázza. Ezt a vizsgálatot 
egy társadalmi zsűri intézte, amely azt állapí
totta meg, hogy a kommünben nem hibás. Meg
jegyzem, ezzel í em is vádolta senki. Ez a Tangó, 
aki olasz származású ember, Magyarországra jött 
és itt magyar állampolgárságot vállalt a háború 
alatt. Annak ellenére, hogy rólunk van szó, én az 
olyan nacionalista érzést, mely nemzetét a háború 
alatt hagyja el, s akkor változtat állampolgárságot,

nem sokra becsülöm, még akkor sem, ha valaki 
a magyar állampolgárságot választotta. Én azt 
tartom, hogy valaki a maga nemzetéhez való hű
ségét épen akkor tudja legjobban bebizonyítani, 
amikor nemzete bajban van, háborúban van, és 
még ha szimpatizálok is egy idegen nemzettel, 
megvárom, hogy szimpátiámat akkor nyilvánít
sam, amikor nemzetem már nincs abban a vesze
delemben, melybe a világháború folytán minden 
nemzet sodródott.

Én tehát ennek a t. karmester urnák azt a 
lépését, hogy magyar állampolgárságot vállalt, 
nem tudom túlságosan sokra taksálni. De hogy 
egyébként sem lehet nagyon sokra taksálni, be
bizonyította az a tény, hogy amikor a kommün 
után a románok bevonultak Budapestre, Tangó 
elment Kolozsvárra, román hívásra, ott szerző
dést vállalt, vállalkozott arra, hogy a tőlünk el
rabolt kolozsvári Nemzeti Színházban dirigáljon. 
Az is volt a szándék, hogy ott operát létesítsenek, 
az is volt a szándék, hogy a magyar művészeket 
a román operához csalogassák. Hogy ez nem sike
rült, ennek nagyon sok oka lehet, de ez nem lehet 
mentsége annak, akinek ez a szándéka volt. És ha 
nem lett volna szándékában román operát csinálni 
a budapesti m. kir. Opera ellen, maga az a tény, 
hogy vállalkozott valaki arra, hogy magyar állami 
szolgálatból román államszolgálatba lépjen át s'a 
tőlünk elrabolt kolozsvári Nemzeti Színházban 
dirigáljon, énszerintem a magyar nemzet ellen 
elkövetett olyan inzultus, amelyet, ha egyáltalán 
becsüljük magunkat valamire, nem lehet azzal 
honorálni, hogy azt az embert újra a m. kir. Opera
ház dirigensi székébe ültessük és magyar pénzzel 
fizessük. (Úgy van ! jobbfelől és a középen.)

Méltóztassék elképzelni, vájjon ha a háború 
alatt egy francia állampolgár német szolgálatba 
lépett volna és most Franciaországban újra szol
gálatra jelentkeznék, vájjon akceptálnák-e ? És a 
megfordított eset elképzelhető volna-e ? Csak 
ponc mi, maroknyi magyarság vagyunk olyan cse
kély megbecsüléssel önmagunk iránt, hogy annak, 
aki ellenünk vét, aki oly könnyedén csereberéli az ál
lásokat, mikor bajban vagyunk, mikor megszállás 
alatt vagyunk, szó nélkül megbocsátunk és kilen
cedik karmesternek hozzuk vissza azon a címen, 
hogy olasz operákat nálunk nem tudnak meg
felelően dirigálni. Hát ne dirigáljanak olasz operá
kat, ha pedig szükség van olasz operákra, akkor 
ne Tangó dirigálja, aki a román megszállás aáatt 
a kolozsvári Nemzeti Színházban a magyarok 
letipróinak szolgálatában állott, annak a m. kir. 
Operaházban helye nincs. (Úgy van ! jobbfelől és a 
középen.)

Egyébként volt még egy vád ez ellen az ember 
ellen, még pedig az, hogy még a kommün előtti 
időben a színpadon egyszer izgatottságában- rá
szólt egy énekesre, aki talán beszélgetett vagy 
hangosabban viselkedett, mint neki kedvére lett 
volna, hogy ilyen »Hundessprache«-n ne kiabáljon, 
vagyis azt mondotta a magyar nyelvre, hogy az 
kutyanyelv. Ezt próbálják magyarázgatni, hogy
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nem igy értette. Akárhogyan értette,, aki ilyet a 
száján kiejt, az ne egyék magyar állami kenyeret. 
(ügy van! ügy van ! a 'jobboldalon és a középen.) 
Értelmezhette ezt akármiféleképen, ezt meg
bocsátani nem lehet. Én nem vagyok azon az állás
ponton, hogy csak a munkásnak, csak a nyomor
ban lévőnek vegyük zokon, ha elkeseredettségé
ben, tanulatlanságában, tudatlanságában kiejt 
néha olyan szót, amelyet nemzeti szempontból ki
fogásolni lehetne. Ha megköveteljük egy magyar 
munkástól, hogy még legnehezebb percében is 
tartsa szem előtt, hogy ő végtére egy országnak a 
a polgára s tartozik ennek az országnak valamivel, 
hiszen ha semmije sincs is, csak az élete van meg, 
akkor is köszönhet már valamit annak az ország
nak, mondom, ha megkövetelem egy munkástól 
a nemzeti érzést, akkor nem bocsátom meg .egy 
intelligens embernek azt, hogy állami állásban 
lévén, ilyen csússzon ki a száján, (ü gy  van! a 
középen.)

Egyébként módjában állott volna ennek a 
volt karmesternek a magyar bifóság elé állitani 
azokat, akik róla sajtóban és más nyilatkozatok
ban ezt a ténykörülményt állították. Engem itt 
semmiféle zsűri Ítélete meg nem nyugtat. Mert a 
zsűri felvonultathat ezreket, akik ezt nem hallot
ták, és nem lesznek meghiva olyanok, akik hal
lották. Tessék a bíróság elé menni, és ha ő úgy érzi, 
hogy őt rágalmazzák, ott van a sajtóbiróság, — 
mert a lapokban megjelent ez,az állítás, — tessék 
ott tisztázni a kérdést, mondta-e vagy nem. De 
amig nem tisztázta, amig ez az ügy függőben van, 
addig szerintem nem lehet arról szó, hogy a ma
gyar nemzet őt visszahelyezze állásába, amiről állí
tólag tárgyalások folynak.

Ezekre kívántam felhívni a t. Nemzetgyűlés 
figyelmét azzal a hozzáadással, hogy egyébként 
még egy egészen sajátságos ügy is kapcsolódik ehhez 
a karmesterhez, aki úgy látszik, nem túlságosan 
respektálja a mi 17 centime-os koronánkat. Úgy 
tudom, hogy azt a fikciót állitotta fel, hogy annak 
idején az ő szerződése csak egyoldalulag lett fel
bontva, tehát az tulajdonképen érvényes, és ő 
visszamenőleg akarja követelni az elmaradt fizeté
seket. A magyar állam egy egész életre leszerződött 
tisztviselők százezreivel kötött szerződést minde
nütt egyoldalulag bontotta fel, és azoknak az em
bereknek, akik e hazán kívül nem mehetnek sehova 
sem, nem jutott eszükbe, hogy ezt az egyoldalú fel
bontást törvénytelennek minősítsék és vissza
menőleg — nem tudom, hány esztendőre — köve
teljék a bíróságnál elmaradt járandóságaikat. Ha 
valaki ezt megcsinálja olyan múlt után, mint aminő
vel magyar szempontból ez a karmester dicsekszik, 
akkor azt hiszem ezzel egyszer s mindenkorra el
játszotta minden jogát arra, hogy bármily tekin
tettel legyünk az ő esetleges nagy kvalitásaira, 
amelyekről én különben nem tudok semmit, mert 
azt tudom, hogy Olaszországban tizedrendü szer
ződése volt és Olaszország tudja őt nélkülözni és 
tudjuk nélkülözni Magyarországon is évek óta s 
azt hiszem, fogjuk tudni nélkülözni most is.

Nekünk nincs jogunk — ez az én szilárd meg
győződésem — s különösen a kormánynak nincs 
joga példát adni arra, hogy milyen könnyen teszi 
túl magát olyan lappáliákon, hogy valaki a magyar 
nemzethűség szempontjából igy vagy amúgy visel
kedett. Nekünk nincs jogunk kenyeret adni olyan
nak, aki máshol is tud boldogulni, addig, mig test
véreinknek, akik a magyar állam szolgálatában vol
tak, nem tudunk megfelelő elhelyezkedést és meg
felelő kenyeret adni. (ü gy van! ügy van!)

Ha pedig szükség van arra, hogy a m. kir. 
Opera más vezetés alá kerüljön, nevet nem akarok 
említeni, de tudnék az illetékeseknek adni egy 
olyan tippet, — hogy ezzel a börzenyelvvel éljek, 
— tudnék megnevezni egy olyan egyént, aki azt 
hiszem, Európában és Európán kívül is olyan te
kintélye a zenei kultúrának, dacára annak, hogy 
magyar — és ezt hozzá kell nálunk tenni, — hogy 
egész nyugodtan rá lehetne bízni az Opera fel
lendítését, ha szükség van rá.

Szilágyi Lajos: Valószínűleg legitimista az 
illető !

Haller István : Interpellációm a vallás- és köz- 
oktatásügyi minister úrhoz a következőképen 
hangzik (olvassa)  :

»1. Lehetségesnek és a nemzetnevelés szem
pontjából megengedhetőnek tartja-e a minister ur 
egy olyan magyar állampolgárnak állami szolgá
latba való vételét, aki magyar állampolgár létére 
román szolgálatot vállalt ?

2. Nem tartja-e a minister ur elérkezettnek az 
időt arra, hogy felülről adódjék példa a nemzeti 
önbecsülésre azzal, hogy megelégedjünk saját 
erőinkkel és ne fussunk idegenben sem értékelt 
egyének után csak azért, mert külföldi szárma
zásúak ?

3. Elkerülhetetlenül szükségesnek tartja-e a 
minister ur a m. kir. Operához a nyolc meglevő 
karmesterhez egy kilencediknek a szerződtetését ?

4. Mivel szolgált rá Tangó a magyar nemzet 
különleges hálájára, hogy akkor kapjon szerződést 
állami intézményhez, mikor az állam ezerszámra 
kénytelen elbocsátani tisztviselőit ?

5. Vállalja-e a minister ur a felelősséget egy 
fölösleges szerződtetésért, amely a magyar közön
ség jókora részében nemzeti szempontból ellen
érzést vált ki ?« (Helyeslés.)

Elnök : Az interpelláció kiadatik a kultusz- 
minister urnák.

Fábián képviselő ur személyes kérdésben 
kíván szólni.

Fábián B éla : T. Nemzetgyűlés! Minthogy 
nem óhajtom, hogy egyáltalában még a gyanúja 
is fenmaradjon annak, hogy a Viczián képviselő 
urnái rám nézve valami kompromittáló irat van, 
tisztelettel felkérem Viczián képviselő urat, aki 
nekem kegyes volt megmutatni azt az iratot, 
jelentse ki itt a nemzetgyűlés színe előtt azt, hogy 
ő nemcsak ma az én bemondásom alapján, hanem 
már előzőleg is tudomást szerzett arról, hogy az a 
Fábián Béla, akiről abban a levélben szó van,
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teljesen más Fábián Béla, akihez nekem a világon 
semmi közöm nincs.

Elnök : Viczián képviselő ur kiván szólni.
Viczián István : T. Nemzetgyűlés! Az az 

irás, amelyet az előbb felmutattam és amely annak 
idején Zsirkay János képviselő ur kezében volt, 
nem Fábián Béla képviselő urra, hanem a Demo
krácia nevű szabadkőműves páholyra vonatkozik. 
Ebben le van Írva az, hogy a Demokrácia nevű 
szabadkőműves páholy 1914. évi jelentésében 
többek között azt irta : í A nagy nemzetközi szoli
daritást a vörös szabadkőművesség fogja meg
csinálni^ továbbá egyebek közt azt is : »Minél 
intenzivebben dolgozunk a nacionalizmus ellen, 
annál közelebb jutunk ahhoz, ami a mi alapjainkat 
megszilárditja».

Haller István : Azért szép adalék a szabad- 
kőművesekről !

Viczián István : A szabadkőművesek hivata
losan kiadott névsora szerint ennek a szabadkő
műves pápolynak tagja volt egy Fábián Béla nevű 
biró, aki Budapesten született 1877-ben, felvétetett 
1909-ben a Demokrácia páholyba és mesterfokot 
ért el. Amint arról értesültem — legutóbb Fábián 
Béla képviselő úrtól is — hogy ez ő vele nem azo
nos, ebben kételkedni nekem semmi okom nincs, 
én is úgy tekintem tehát, hogy nem azonos sze
mélyek.

Elnök : Következik Farkas István képviselő 
ur interpellációja.

Farkas István : T. Nemzetgyűlés ! A kormány 
sajtópolitikája megegyezik azzal az általános poli
tikával, amelyet a kormány folytat. Sajtópolitikája 
ép olyan gyilkos és nemzetrontó, mint amilyen 
gyilkos és nemzetrontó a kormány egész politikája. 
Az osztályuralom soha nem dühöngött ebben az 
országban annyira, mint ma. Hallottuk itt tegnap 
is, hallottuk ma is, hogy a jobboldali sajtó azt csi
nálhatja, amit akar, (Ügy van ! a szélsóbaloldalon.) 
hogy a jobboldali sajtó beletaposhat mindenki 
becsületéhe . . .

Rassay Károly: Gyilkosságra uszíthat! (Zai 
jobbfelól.)

Farkas István : . .  . elmondhat mindent és ezt 
a jobboldali sajtót állampénzen támogatják (ügy  
van ! ügy van ! a szélsőbaloldalon.), az állam tartja 
fenn azért, hogy ezt a gyatra, együgyü kormány
zatot támogassa. (Úgy van! Úgy van! a szélső- 
baloldalon. Nagy zaj és ellenmondások jobbfelól: 
Felkiáltások a jobboldalon : Micsoda hang ez !)

Eckhardt T ibor: Menjen a hordóra, ne ide !
Farkas István : Ez a kormányzat, amely igy 

csinálja a dolgokat, minden kritikát erőszakkal el 
akar fojtani, minden ellenzéki véleményt le akar 
torkolni; mindenkit, aki nem támogatja a kor
mányt, üldöznek, bántanak, becsuknak, börtönbe 
vetnek, csak azért, mert egy kormányzási rendszer 
van, amely nem tud elképzelni egy okos, praktikus 
kormányzási módszert, hanem azzal az együgyü- 
séggel, amellyel vezetik és tönkreteszik ezt az 
országot (ügy van! a szélsóbaloldalon.), tönkre
teszik az országban a demokratikus erőket is. (Zaj.)
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Eckhardt T ibor: Ne hallgassuk, gyerünk k i !
Zsitvay Tibor : 1919-ben is interpellált ?
Farkas István : Interpellálok, mert ami itt 

történik, az olyan gazság, hogy ennél nagyobbat 
elképzelni sem lehet. (Úgy van ! a szélsóbaloldalon. 
Zaj jobbfelől.)

Rassay K árá ly : Erős, de találó!
Farkas István : A Népszava mai szá mát el

kobozták. Tessék elolvasni: a belügyi költség- 
vetés számai vannak egymás mellé rakva. Tiszta 
számadatok, semmi konzekvencia levonása. El
kobozták ezt a lapot ma azért. . .

Rassay Károly : Hol a belügyminister ?
Farkas István : . . . mert kritikát mert mon

dani, mert ha van benne egy erősebb szó, akkor 
odamennek az »én ügyészeink, akiknek talán utasí
tásuk is van arra, hogy el kell kobozni, anyagilag 
is tönkre kell tenni ezt a lapot. Megnyugtathatom 
a t. kormányt és a t. túloldalt, minél jobban üldö
zik, annál erősebb lesz ez az újság. (Úgy van! 
Úgy van! a szélsóbaloldalon.) Megnyugtathatom, 
hogy nem fogják tönkretenni sem börtönnel, sem 
üldözésekkel, mert e mellé meggyőződésből álla
nak az emberek. (Zaj és ellenmondások jobbfelól.) 
Meggyőződésből készek az áldozatkészségre.

Propper Sándor: Hol a minister ?
Farkas István : Hogy mennyire igaz ez, el

mondok egy esetet, amely ma történt. Egy uri- 
asszony bejött a Népszava kiadóhivatalába ma 
reggel 8 órakor és elmondotta a következőket: 
Uraim, én cseh területről vagyok itt, nem tarto
zom az urakhoz, nem vagyok szocialista, semmi 
közöm az urakhoz, de a kávéházban, ahol regge
liztem, láttam, hogy milyen módszer szerint koboz
ták el a Népszavát. Elkezdtem sírni, — és a kiadó
ban is elkezdett sírni — ide jöttem, hoztam önök
nek egy nagyobb összeget támogatásul. Küzdje
nek ez ellen a kormányzati rendszer ellen. Sir a 
lelkem azon, hogy szép hazánkban — mondta ő 
szószerint — igy kormányoznak és hogy ezt kell 
visszavinnem megszállott területre.

Nagy Ernő : Önök a szocialisták malmára 
hajtják a vizet !

Szilágyi Lajos : Kommunistákat tenyészt két
ségtelenül A Nép és a Szózat! Ez felháborító! 
(Nagy zaj.)

Elnök : Csendet kérek ! (Zaj.) Csendet kérek, 
képviselő urak !

Rothenstein Mór : Erkölcssajtó !
Eckhardt T ibor: A bíróság kobozza el, nem a 

kormány!
Nagy Ernő (közbeszól).
Elnök : Nagy Ernő képviselő urat utoljára 

figyelmeztetem, méltóztassék csendben maradni!
Nagy Ernő (újból közbeszól).
Elnök : Nagy Ernő képviselő urat rendre- 

utásítom !
Farkas István : Amikor a Népszavának 38 

sajtópöre van, amikor nem múlik el nap, hogy 
sajtópört ne akasszanak a nyakába, akkor a jobb
oldali sajtó kifigurázhatja a rendőrséget, alá
támaszthatja azt a hitet, hogy csokoládé volt a
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bombában, rámondhatja mindenre, hogy vicc volt, 
hecc volt és a másik oldalon az ellenzéki és mun
kássajtót tönkre akarják tenni, üldözik és el
kobozzák. Ha ezt. önök igazságos kormányzásnak 
tartják, ám tartsák annak, de azt hiszem, a túl
oldalon kívül senki a világon ezt nem fogja elis
merni igazságos kormányzásnak . . .

Propper Sándor : A túloldal sem hiszi, de mu
száj neki!

Farkas István : . . . mert ez nem más, mint 
az, aminek jellemeztem. Szoktak ilyenkor, már
cius idusán, beszélni szabadságharcról, sajtósza
badságról, Petőfi Sándorról, akit mi ünnepélyesen 
készülünk megünnepelni. Nem érzik az urak azt, 
nem érzi az a magyar közigazgatás és az a magyar 
kormányzás azt, hogy önmagának ad pofonokat, 
hogy olyan csapásokat mér ezzel az eljárásával 
az országra, amelyek miatt pirulnia kell minden
kinek s amelyek szégyent, gyalázatot jelentenek 
erre a szerencsétlen agyonnyomorgatott országra. 
A kormány hiába akarta — már sokszor meg
mondtuk — kiirtani a munkásosztályt. Amig 
munkásosztály lesz, addig lesz munkásmozgalom 
és ennek lesz sajtója. Nagy, hatalmas erő van 
ebben a munkásosztályban, tessék elhinni. Akkora 
szolidáris erő, akkora hatalmas erő, amely eszmé
nyeiért tud áldozatot hozni és hoz is áldozatot, 
önök bebörtönözhetik, üthetik, végigvesszőzhetik, 
de ez a munkásosztály megállja a maga helyét, 
fentartja a maga irodalmát, sajtóját s ami nekünk 
fáj, az az, hogy a kormány nem engedi érvényesülni 
ebben az országban a demokratikus felfogást.

Propper Sándor: Csinálják a bolsevizmust ! 
Előkészítik !

Farkas István : A kormány egyoldalú dik
tatórikus politikát akar és készít elő olyan 
eshetőségeket, amelyekből baj lehet ránk is, a 
munkásosztályra is és az országra is. Gondolja 
meg tehát a kormány azt, hogy nem helyes 
politika az, amelyet a sajtó terén követ, nem 
helyes politika az, hogy a közvéleményt és a 
kritikát erőszakkal el akarja fojtani. Mi nem 
kérünk különleges védelmet, csak azt kérjük, 
hogy a törvényeket egyformán alkalmazzák, ne 
legyünk másodrangu polgárok, ne üldözzenek 
bennünket politikai véleményünkért, hiszen mi 
nem egyéni harcot vívunk, eszmék és meg
győződések hevítenek bennünket! Ez fájhat 
ugyan bizonyos uraknak, de sajna, a fejlődés 
története igy hozta magával s igy lesz akkor 
is, ha az urak nem akarják.

Pikler Em il: Gyilkosságra uszítani szabad! 
Ott nem mutatkozik ügyész!

Farkas István: A  következő interpellációt 
intézem az igazságügyminister úrhoz (olvassa) : 
»Van-e tudomása az igazságügyminister urnák 
arról, hogy a budapesti kir. ügyészség a Nép
szava március 9-én, ma, megjelent számát a 
lap első oldalán közölt »Miről beszélnek a 
költségvetés milliárdjai« című cikkre való hivat
kozással elkobozta ?«

»Hajlandó-e az igazságügyminister ur az

ügyészségnek a sajtószabadság ellen elkövetett 
ezen súlyos sérelmét vizsgálat tárgyává tenni ?«

»Hajlandó-e az igazságügyminister ur a 
kir. ügyészséget utasítani, hogy a sajtószabad
ság ellen irányuló hasonló rendelkezések kiadá
sától tartózkodjék?® (Élénk helyeslés a hal- és 
a szélsőbaloldalon.)

Rassay Károly : A  házszabályokhoz kérek
szót!

Elnök : Méltóztassék!
Rassay Károly: T. Nemzetgyűlés! Meg

döbbenéssel kell látnom, hogy immár a máso
dik sürgős interpellációt mondják el a Házban 
anélkül, hogy a kormánynak egy tagja is jelen 
volna. (Úgy van! Úgy van! a hál- és a szélső- 
baloldalon)

Szilágyi Lajos :Fumigálják a nemzetgyűlést!
Rassay Károly: Már pedig, ha a kormány 

tagjai a rendes interpellációkkal szemben arra 
az álláspontra helyezkednek, hogy azokat meg
hallgatni 'és azokra válaszolni nem kell, mégis fel 
kell tételeznem, hogy a sürgős interpellációkkal 
szemben, amelyek az elnök ur cenzúráján men
nek keresztül abban a tekintetben, hogy tar
talmuknál fogva a sürgősség megilleti-e őket, 
indokolt volna, hogy a kormány tagjai itt meg
jelenjenek és az interpellációkra feleljenek.

Minthogy nem akarom, hogy ebből uzus 
legyen, az eddigi precedensekre hivatkozom és 
tisztelettel indítványozom, hogy az 1848. évi 
te. értelmében az igzságügyminister ur felké
ressék, hogy azonnal jelenjék meg és az elhang
zott interpellációra a választ megadja. (Élénk 
helyeslés és taps a bal- és a szélsöbaloldalon.) 

Szakács Andor: Szót kérek!
Elnök : Milyen címen kíván a képviselő ur 

szólni ?
Szakács Andor: Ugyanezen címen!
T. Nemzetgyűlés! A  magam részéről teljes 

egészében magamévá teszem Rassay Károly t. 
képviselőtársam indítványát. A  nemzetgyűlés 
szuverén testület, amely igenis elvárhatja és 
megkívánhatja, hogy legalább a kormány egy 
tagja jelen legyen akkor, amikor fontos köz
érdekű interpellációt mondanak el. Ha a kor
mány ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, 
akkor a nemzetgyűlésnek csakugyan nincs más 
segedelme, mint amelyet Rassay Károly t. kép
viselőtársam indítványozott, ( Úgy van! a bal- 
és a szélsöbaloldalon.) hogy megidéztessék az 
igazságügyminister ur. Azzal a toldással foga
dom ezt el, hogy a kultuszminister ur is azon
nal megidéztessék, illetve '  köteleztessék a meg
jelenésre. ‘ (Élénk helyeslés és taps a bál- és a 
szélsöbaloldalon.)

Szilágyi L a jo s : Vagy van nemzetgyűlés 
nagy nincs! (Zaj.)

Elnök: Az interpelláció kiadatik az igaz
ságügyminister urnák!

T. Nemzetgyűlés! Az igazságügyminister 
urnák a házszabályok 204. §-a értelmében joga
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van ahhoz, hogy erre az interpellációra 30 nap 
lefolyása alatt nyilatkozzék.

Strausz István: Sürgős!
Elnök: Tehát semmiféle szükségessége nem 

nem forog fenn... (Zaj a hal-'és a szélsöbal- 
oldalon.)

Rassay Károly: Azt a Ház mondja meg!
Szilágyi Lajos: Házhatározatot kérünk!
Rothenstein M ór : Hol a kormány ?
Elnök: E pillanatban napirend után va

gyunk, a Ház tárgyalásait nem folytathatja a 
napirend le tárgyalása után. (Zaj és ellenmondá
sok a szélsöbalodalon.)

Vázsonyi Vilmos: Házszabálykérdésben
mindig lehetett határozni!

Elnök: Bocsánatot kérek, nem a házsza
bályok végrehajtásáról van szó e pillanatban, 
mert a házszabályok tökéletesen . . .

Rothenstein Mór: Hol van a kormány? (Zaj.)
Elnök: Csendet kérek! A  házszabályok töké

letesen meghatározzák, hogy a kormány arra 
köteles, . . .

Rothenstein M ó r : Hogy itt legyen. ( Zaj. 
Elnök csenget.)

Elnök : . . . hogy 30 napon belül válaszoljon 
az interpellációkra. E pillanatban ez ellen vétség 
nem történt s ezért semmi indokát nem látom 
annak, hogy most minden napirend nélkül olyan 
tárgy tárgyalására térjünk át, amely a mai 
napirendre nem volt kitűzve. (Zaj a szélsőbal- 
oldalon.)

Rassay Károly: A  házszabályokhoz kérek szót!
Elnök: A  szó megilleti a képviselő urat!
Rassay Károly: T. Nemzetgyűlés! Végtele

nül csodálkozom az igen t. elnök ur házszabály- 
és törvénymagyarázatán. Az igen t. elnök ur 
nagyon jól tudja, hogy ez nem az első eset 
ebben a Házban: a nemzetgyűlés elmúlt idő
szakában, ha jól tudom, kétszer is előfordult 
hasonló eset, amikor a minister urat megidézték, 
a minister ur tényleg megjelent és megadta a 
szükséges felvilágosítást. Az 1848. évi H l. te. 
29. §-án nyugszik a nemzetgyűlésnek, illetve a 
ministernek ez a joga, illetve kötelessége. Ez a 
törvénycikk világosan megmondja, hogy »a minis
terek az országgyűlés mindegyik táblájánál annak 
kivánatára megjelenni és a kivánatos felvilágo
sításokat előadni tartoznak«.

Nagyon kérem az igen t. Elnök urat, (Zaj 
és felkiáltások a szélsöbaloldalon: Szavazzunk !) 
akinek pártatlanságát még a múlt nemzetgyűlés
ből ismerem, méltóztassék e pártatlanságának 
ma is tanujelét adni azzal, hogy amikor nem 
történik semmi egyéb, mint a nemzetgyűlés 
eddigi gyakorlatának megfelelően provokáljuk a 
Ház határozatát, ezt a kérdést feltenni és a 
Ház határozatát provokálni méltóztassék. (Élénk 
helyeslés és felkiáltások a bál- és a szélsöbálolda- 
lon: Szavazzunk!) Azt, hogy szükség van-e rá, 
hogy a minister ur megidéztessék vagy nincs-e 
erre szükség a Ház fogja eldönteni. (Zaj és
. ÉRTSMTÖ, -  ,

felkiáltások a jobboldalon: K i kell tűzni napi
rendre !)

Elnök : Mielőtt a kérdés további tárgyalá
sába belemennék, az ülést tiz percre felfüggesz
tem. (Nagy zaj a szélsöbaloldalon.)

(Szünet után.)

Elnök : Az ülést újból megnyitom. ( Zaj a 
bál- és a szélsöbaloldalon. Felkiáltások: Ez a 
tiz perc? Nagyon hosszú tiz pere volt!) Csen
det kérek, képviselő urak!

Vázsonyi Vilmos: A  házszabályokhoz kérek 
szót! (Felkiáltások jobbfelöl: Nem lehet! Nagy 
zaj a bal- és a szélsöbaloldalon.)

Rassay Károly: De igenis mindig lehet!
Elnök : Csendet kérek!
Rothenstein Mór:  Letellett a tiz perc? (Zaj.)
Vázsonyi Vilmos: T. Ház! A  házszabályok 

259. §-a a következőképen szól ( olvassa) : »E!nök 
a Ház üléseit 5— 10 percnyi időre bármikor 
felfüggesztheti. Ha az ülésben folytonos rend
zavaró lárma és nyugtalanság uralkodik, melyet 
az elnök nem képes lecsillapítani, az elnök ki
nyilatkoztatja, hogy az ülést fel fogja függesz
teni. Ha a csend ezután sem áll helyre, az 
elnök az ülést bizonyos időre, amely egy óránál 
hosszabb nem lehet, felfüggeszti.*

E szakasz semmiféle értelmezést nem kíván, 
mert szövege egészen világos. (Helyeslés a bál- 
és a szélsöbaloldalon.) A  Ház elnökének nincs több 
joga, mint az, hogy legfeljebb 10 percnyi időre 
felfüggeszti az ülést. Szokássá vált, hogy ez a 
10 percnyi idő tovább is tart. (Felkiáltások 
jobb felöl: Ez a gyakorlat!) Igen, ez a gyakorlat, 
amit nekem az igazsághoz hiven mint régi kép
viselőnek meg kell állapítanom, és különösen 
szokássá vált akkor, ha a pártok egyértelműen 
nem tettek kifogást az ellen, hogy ez a 10 perc 
meghosszabbittassék-

Van azonban a szakasznak egy másik im pe-. 
rativ rendelkezése is, amely ugyancsak a zajon
gások miatt való felfüggesztésre vonatkozik, ami
ről azonban itt szó sem lehet, s amely úgy szól, 
hogy egy óránál tovább pedig a Ház üléseit 
felfüggeszteni nem lehet, hanem akkor mindig 
újra és újra meg kell kisérelni, vájjon az az 
akadály, amely miatt az ülés felfüggesztetett, 
elhárítható-e?

Megállapítom azt, hogy az ülés felfüggesz
tése 10 percre történt. Megállapítom, hogy 
akkor 2 óra 40 perc volt, jelenleg pedig 4 óra 
elmúlt, tehát már a házszabályoknak ezen máso
dik pontja is megsértetett, mert egy óránál 
hosszabb ideig tartott a felfüggesztés.

Ha az elnök ur látta azt, hogy a Házban 
kevesen vannak és hogy egy fontos kérdésben 
talán akkor, amikor nincsenek elegen, nem lehet 
határozni, úgy a túlsó oldalnak és a Ház elnö* 
kének módjában van a határozatképesség kérdé
sét felvetni, tehát abszolúte nincs semmi szük
ség arra, hogy a házszabályok megkerülésével,

50
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vagy megszegésével intéztessék el a kérdés. 
(Ügy van! a szélsöbaloldalon.) Ha itt nem vol
tak annyian —  kétségtelen, hogy nem voltak 
annyian —  mint amennyi a határozatképesség
hez szükséges, azon okból, mert akkor vélet
lenül az ellenzéki oldalon többen voltak jelen, 
mint a túlsó oldalon ...

K. Pethes László : Dehogy voltak! (Nagy 
zaj a bal- és a szélsöbaloldalon.)

Rothenstein M ó r Megint letagadják?
Rassay Károly: Almából hívták ide!
Vázsonyi Vilmos : . . . Ilyen okból nem lehet 

a házszabályok nyílt rendelkezését megsérteni, 
hanem egyszerűen meg kell állapítani azt, hogy 
itt hiába vetnek fel bizonyos kérdést, mert a 
Ház nem lévén határozatképes, nem határozhat 
ebben az ügyben. (Zaj. Felkiáltás a szélsöbál- 
óldalon: Nem is volt!) Bocsánatot kérek, ez a 
dolog házszabályszerü elintézése. A  házszabályok
nak olyan megkerülésére azonban, hogy itt a 
Ház igen t. elnöke minket megvárat mindaddig, 
mig a túlsó oldalon összegyűlnek, egy óránál 
tovább tartó időig is, a házszabályoknak ilyen 
kezelésére az elnök umak joga nincs. (Igaz! 
TJgy van! a bál- és a szélsöbaloldalon.) Én ehhez 
semmit »em teszek hozzá, mert úgy érzem, 
hogy a kifejezésnek vagy az állításoknak bármi
féle súlyossága csak lerontaná a tartalmi súlyos
ságát annak, ami nyilvánvaló. (Zaj.) Meg
állapítom egyszerűen azt, hogy az elnök ur a 
házszabályok 258. §-át nem tartotta meg és 
megszegte.

Kuna P. András: Vázsonyi hányszor van 
itt?  (Nagy zaj bál felöl.)

Vázsonyi Vilmos: Valahányszor egészséges.
Elnök: Csendet kérek, Kuna képviselő u r !
Egy indítvány tétetett, amelynek a tar

talma és lényege az, hogy az igazságügyminister 
ur jelenjék meg a Ház, előtt.

Szakács Andor: És a kultuszminister ur!
Elnök: Én csak az igazságügyministert 

hallottam, mindjárt utánanézek, nem vitázom 
erről. Miután időközben arról értesültem, hogy 
az igazságügyminister ur útban van a nemzet
gyűlés felé . . .

Propper Sándor: Tetszett volna leszavaz
tatni !

Rothenstein Mór:  Másfél óráig utón volt!
Elnök: . . . miután én azt hiszem, a lényeg 

az, hogy a nemzetgyűlés felvilágosítást akar és 
nem az, hogy leszavazzon valakit, hanem az, 
hogy egy felvilágosítás történhessék, én azt 
hiszem a dolog érdekében . . .

Kuna P. András: Püccsot akartak csinálni! 
(Zaj.)

Elnök: Kuna P. András képviselő urat 
rendreutasitom. Méltóztassék csendben maradni!

Miután én úgy értesültem, hogy az igazság
ügyminister már útban van a nemzetgyűlés 
felé, ezért eltelt az időnek az egyik része. 
Méltóztassék megengedni, köteles, nyílt őszinte
séggel elmondom, hogy mikor a nemzetgyűlésbe

megérkezett az igazságügyminister ur, akitől 
választ kértek, aki jelen nem volt az ülésen, 
tőlem, mint az ülés elnökétől felvilágosítást 
kért arra nézve, hogy mi történt.

Az az időbeli mulasztás, amely ebből elő
állott, azt hiszem, olyan dolog, amely mentségül 
szolgálhat azért, ami történt, (Zaj bálfelöl.) 
mikor állandó precedens, hogy bármelyik ellen
zéki párt vagy más párt is kérte az elnökségtől, 
mikor a kormánnyal tárgyalások, pártközi tár
gyalások vagy bizottsági ülések folytak, . . .

Karafiáth Jenő: Kár felfújni ezt a dolgot! 
Ez a gyakorlat f

Elnök: . . .  hogy függesztessék fel az ülés, 
és akár tiz, akár busz percre lett a felfüggesz
tés enunciálva, soha kifogás tárgyává nem téte
tett, ha a felfüggesztés 10— 12 vagy 15 perccel 
tovább tartott. Előadtam, hogy a mulasztás 
miért történt, a képviselő uraknak a legközelebbi 
ülésen módjukban van velem szemben a bizal
matlanság kérdését felvetni. Méltóztassanak tehát 
velem szemben ezzel a jogukkal élni.

Most pedig jelentem a t. Nemzetgyűlésnek, 
hogy időközben megérkezett az igazságügyminister 
ur és szólni kíván. (Halljuk! bálfélÖL)

Daruváry Géza igazságügyminister: T. Nem
zetgyűlés! (H alljuk! Halljuk!) Sürgős inter
pelláció intéztetett hozzám, amelyre azonban, 
miután az már írásban is kiadatott nekem, 
jelenleg a házszabályok értelmében nincs mó
domban válaszolni Ha válaszolhatnék is rá, csak 
azt mondhatnám, hogy egy bíróság előtt folya
matban lévő ügyről van szó és ennek folytán, 
amint ezt már többször volt szerencsém az 
egész Ház helyeslése mellett kijelenteni, annak 
érdemében nem nyilatkozhatnom. Most sem 
válaszolhatnék egyebet, minthogy egyenesen igaz- 
ságügyministeri kötelességem ellen vétenék, ha 
egy bíróság előtt folyamatban lévő és a hiróság 
által eldöntendő kérdésben válaszolnék. (Taps 
a jobboldalon. Zaj és ellentmondások a szélsö- 
bálóldálon.)

Rassay Károly: Ügyészségről van szó!
Peyer K áro ly : Ügyészség nem bíróság!
Hébelt Ede : Miért nem a gyilkosokat üldö

zik? (Zaj.)
Elnök: Csendet kérek!
Farkas István: A  házszabályokhoz kérek szót.
Elnök: A  szó a képviselő urat megilleti.
Farkas István : T. Nemzetgyűlés! Úgy látom, 

hogy teljes tévedésben van az igazságügyminis
ter ur is, meg az elnök ur is. Nem bírói eljá
rás. . .  (Felkiáltások jobbfelöl: Milyen címen 
szól?)

Elnök : A  képviselő ur e pillanatban az 
interpellációra választ nem kapott, tehát nincs 
is szólásjoga. Ennek ideje akkor érkezik el, mikor 
az igazságügyminister ur választ fog adni.

Farkas István : Ez igaz, de szavaimat félre
magyarázták. Ilyen házszabályértelmezés egészen 
furcsa dolog, úgy látszik, az egész ügyet megint 
félre akarják magyarázni és el akarják terelni
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arról az ösvényről, amelyre hoztuk. (Zaj és fel
kiáltások jobb felől: Mi címen beszél!)

Rassay Károly : Félre értett szavai helyre
igazítása címén.

Farkas István : Arról volt itt szó, és azt 
értik félre szavaimban is, hogy itt nem bíró
ságról, hanem ügyészi eljárásról van szó.

Eckhardt Tibor: Tévedés!
Farkas István: Dehogy tévedek! Hogy té

vednék? Tessék megnézni a végzést. Nem téve
dek, mert a végzést az ügyészség adta ki és az 
ügyészség foglalta le, (Zaj.) tehát a minister 
ur van tévedésben.

Gr. Bethlen István ministerelnök: Miféle cí
men beszél?

Farkas István : Egészen furcsa dolog volna, 
hogy egy ügyészi eljárást, amely momentán 
pillanatnyi hatások és benyomások alatt szüle
tik meg, ne lehetne szóvátenni.

Elnök : A  gyorsírói jegyzetekből meggyőző
dést szereztem arról, hogy Farkas István kép
viselő ur előbbi interpellációs beszédében a kor
mány politikáját gyilkos és nemzetrontó politi
kának nevezte. ( Nagy zaj és felkiáltások a jobb
oldalon: Hallatlan!) A  képviselő urat ezért a 
kifejezéséért rendreutasitom.

Hátra van még a mai ülés jegyzőkönyvé
nek felolvasása és hitelesítése.

Szakács Andor: A  házszabályokhoz kérek 
szót!

Elnök: A  szó a képviselő urat megilleti.
Szakács Andor: T. Nemzetgyűlés! Amikor 

Rassay Károly t. képviselőtársam megtette azt 
az indítványát, hogy kéressék meg az igazság- 
ügyminister ur, hogy jelenjék meg a mai ülé
sen és adjon felvilágosit ást az interpelláció tár
gyában, indítványát azzal az indítvánnyal pó
toltam meg, hogy a kultuszminister ur is ké
ressék fel, hogy Haller t. képviselőtársam inter
pellációjára adandó felvilágosítás céljából jelen
jék meg az ülésen. Kérem, méltóztassék ezt az 
indítványomat a Ház döntése alá bocsátani.

Elnök : Kérem a képviselő urat, szíveskedjék 
indítványát írásban is beadni. (Zaj és felkiáltások 
a baloldalon : írásban !)

Karafiáth Jenő: A házszabályok 216. §-a ér
telmében. Tessék megnézni!

Rassay Károly : Nem köteles Írásban beadni. 
De megtanulta a háznagy ur !

Elnök : Csendet kérek !
Propper Sándor: Ha az elnökre nem kötelező 

a házszabály, akkor senkire sem kötelező.
Elnök : Propper képviselő urat rendreutasi

tom. Én a házszabályokat magamra nézve köte
lezőnek ismerem el, de amikor az ellenzék kívánja, 
hogy egy minister jelenjék meg a nemzetgyűlés 
előtt, akkor talán mégis méltányos, ha néhány 
percnyi késedelem állott is elő ebből kifolyólag és 
a minister ur utasítás nélkül is megjelent, hogy 
ettől eltekintsenek.

Propper Sándor : Ez pártelnöki és nem ház- 
Inöki cselekvés volt.

Elnök : Propper képviselő urat rendreutasi
tom.

Hébelt Ede : A házszabályokhoz kérek szót.
Elnök : A szó a képviselő urat megilleti.
Hébelt Ede : T. Nemzetgyűlés ! Az elnök ur 

ép az imént említette, hogy a házszabályokat 
magára nézve kötelezőknek ismeri el. Én novem
ber 28-ikán egy interpellációt terjesztettem elő 
a belügyminister és az igazságügy minister úrhoz, 
mely interpellációmban szóvá tettem a zalaeger
szegi internálótábor kérdését, de szóvá tettem 
különösen egy rendkívül súlyos dolgot, t. i. azt, 
hogy a budapesti rendőrségen a foglyokat valla
tás céljából rendkivül súlyosan bántalmazták. (Zaj 
és felkiáltások a jobboldalon : Mi ez ? Milyen címen 
beszél ?)

Karafiáth Jenő: Micsoda komédia ez ? (Zaj 
és felkiáltások a szélsobahldalon : Halljuk ! Halljuk !)

Hébelt Ede : Erre az interpellációra én novem
ber 28-ika óta nem kaptam választ. Ezennel fel
kérem az elnök urat, szíveskedjék felhívni a minis
ter urakat, hogy a 30 napi határidőt tartsák b e . . .

Gróf Bethlen István ministerelnök : A házsza
bályokhoz való hozzászólás címén ilyent nem lehet 
kérni !

Hébelt E de : . . .  és adjanak választ erre az 
interpellációra. (Zaj a jobboldalon.) \

Karafiáth Jenő : Nem vagyunk cirkuszban.
Farkas István : Úgy látszik igen, cirkusz ez a 

nemzetgyűlés. /
Elnök : Harmincnál több képviselő a Szakács 

képviselő ur által ma beadott indítványra vonat
kozólag névszerinti szavazást kért.

Rassay K áro ly : Még be sem adta.
Elnök : Bocsánat, itt van.
Rassay Káro ly : És mi van az én indítvá

nyommal ? Méltóztassék kijelenteni, hogy tárgy
talan. (Zaj a jobboldalon.)

Pikler E m il: Még nem késik el a Jardinból 
Kuna bácsi! '

Schandl Károly : A Jardinba önök szoktak 
járni.

Elnök : Kérem a jegyző urat, szíveskedjék az 
aláíró képviselő urak nevét felolvasni. Kérem azo
kat a képviselő urakat, akik jelen vannak, szíves
kedjenek jelentkezni.

Petrovits György jegyző (olvassa): Schandl 
Károly (Jelen !), Graeffl Jenő (Jelen!), Temesváry 
Imre (Jelen!), Herczegh Béla (Jelen!), Karafiáth 
Jenő (Jeleni), Nagy János (Jelen!), báró Urbán 
Péter (Jelen!), Podmaniczky Endre (Jelen!), 
Putnoky Móric (Jelen!), Patacsi Dénes (Jelen!), 
Viczián István (Jelen !), K. Pethes László (Jelen !), 
báró Kaas Albert (Jelen!), Fáy Gyula (Jelen!), 
Ráday Gedeon (Jelen!), Hajós Kálmán (Jelen!), 
Zeőke Antal (Jelen!), Rakovszky Iván (Jelen!), 
Kováts-Nagy Sándor (Jelen!), Barla-Szabó Jó
zsef (Jelen!), Éhn Kálmán (Jelen!), Putnoky 
Sándor (Jelen!), Nemes Bertalan (Jelen!), Szabó 
István (nagyatádi) (Jelen!), Cseley Ferenc (Je
len!), Eckhardt Tibor (Jelen!), Perlaki György 
(Jelen!), Gaál Endre (Jelen!), Görgey István
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(Jelen!), Csizmadia András (Jelen!), Zsitvay Ti
bor (Jelen!), Petrovics György (Jelen!).

Elnök : Harmincnál több képviselő van jelen. 
Felszólítom Rassay képviselő urat, szíveskedjék 
nyilatkozni arra vonatkozólag, fentartja-e indít
ványát.

Rassay Károly : Minthogy indítványom tárgy
talanná vált, azt természetszerűleg visszavonom.

Elnök : A ministerelnök ur kíván szólani.
Gr. Bethlen István ministerelnök: T. Nemzet

gyűlés ! Nézetem szerint indítványt csak napi
renden levő tárgyhoz lehet beadni. Napirenden 
nem levő tárgyhoz sem indítványt beadni, sem 
afelett határozatot hozni nem lehet, (ü gy van! 
jobbfelól.)

Rassay Károly: Téves.
Gr. Bethlen István ministerelnök: Meggyőző

désem szerint tehát azon indítvány felett most 
határozni nem lehet, illetőleg az indítvány feletti 
szavazás elhalasztásának kérdésében való döntést 
sem lehet ma meghozni, miután az az indítvány 
nem egy napirenden levő tárgyhoz adatott be.

Kérem tehát a mélyen t. elnök urat, ne mél- 
tóztassék ezt az indítványt egyáltalában szavazás 
tárgyává tétetni, a t. Nemzetgyűlést pedig kérem, 
hogy annak elhalasztása felett se méltóztassanak 
dönteni (Helyeslés •jobbfelól. Egy hang a szélsóbal- 
oldálon : Az interpelláció napirenden van !)

Rassay Károly : A házszabályokhoz vagyok 
bátor szót kérnix

Elnök : A szó a képviselő urat megilleti.
Rassay Károly: A ministerelnök urnák az a 

házszabálymagyarázata, hogy csakis napirenden 
levő tárgyhoz lehet önálló indítványt beadni s 
afelett lehet szavazni, ellentétben áll a Ház eddigi 
gyakorlatával, amely szerint hasonló esetekben 
igenis előfordult, hogy a Ház egy-egy ministert 
megidézett és tőle felvilágosítást kért.

Gr. Bethlen István ministerelnök: Olyan 
stádiumban, amikor még az illető tárgy napiren
den volt.

Rassay Károly : Ilyen eset az elmúlt nemzet
gyűlésen tudtommal kétszer, de esetleg háromszor 
is előfordult és az indítvány mindig incidentáliter 
tétetett meg. Ez egészen természetes dolog is. Ez 
az indítvány nem a házszabályokban, hanem az 
1848 : III. tcikk — azt hiszem — 29. §-ában gyö
keredzik, amely világosan megmondja, hogy a 
ministerek az országgyűlés bármely táblájának 
kívánatéra kötelesek megjelenni és ott felvilágosí
tásokat adni.

A dolog természetéből folyik az, hogy egy 
ilyen indítvány csak incidentáliter tétethetik meg 
akkor, amikor a tárgyalás során felmerül annak 
szüksége, hogy valamely dologra nézve felvilágosí
tást kérjenek a kormánytól, vagy a kormánynak 
egyes tagjaitól.

Minthogy a nemzetgyűlésnek éz a joga az 
1848. évi III. tcikkben, parlamentáris alkotmá
nyunk alaptörvényében gyökerezik és riünthcgy 
az elmúlt nemzetgyűlésen három hasonló prece
dens is fordult elő, a magam részéről nem tehetem

magamévá a ministerelnök ur házszabálymagya
rázatát és igen kérem az elnök urat, hogy az 
eddigi gyakorlatnak megfelelően ezt a kérdést sza
vazás alá bocsátani méltóztassék, illetve, mint
hogy időközben beadatott egy indítvány, hogy a 
szavazás halasztassék el a legközelebbi ülésre, ké
rem, hogy a legközelebbi ülésen döntsön ebben a 
Ház. (Helyeslés a baloldalon.)

Annál inkább kell ehhez ragaszkodnom, mert 
az 1920. évi nemzetgyűlés összeülése alkalmával 
kimondotta a nemzetgyűlés az első alkalommal, 
hogy amennyiben a házszabályok alkalmazása 
tekintetében valamelyes kétség merülne fel, a 
házszabályokban nem szabályozott kérdések me
rülnének fel a tárgyalások során, akkor a nemzet
gyűlés fog precedenseket alkotni, amelyek a jö
vőre nézve kötelezők. Minthogy itt a nemzet
gyűlés immár következetesen nem egy precedenst 
alkotott, hanem következetes gyakorlat fejlődött 
ki, amely megfelel az 1848. évi III. te. rendel
kezéseinek is, kérem az elnök urat, méltóztassék 
ennek a gyakorlatnak megfelelően a szavazást el
rendelni. (Helyeslés a bal- és a szélsÓbahldalon.)

Elnök : A ministerelnök ur kíván szólani.
Gr. Bethlen István ministerelnök: T. Nem

zetgyűlés ! A t. képviselő urnák teljesen igaza 
volna abban az esetben, ha a szóbanforgó tárgyak 
elintézést nem nyertek volna. A kultuszminister 
úrhoz intézett interpelláció azonban napirend- 
szerüen elintézést nyert a Háznak azon határozatá
val, amelynek értelmében az interpelláció a kul
tuszminist érnék kiadatott. Ép úgy elintézést nyert 
az igazságügyminister úrhoz intézett interpelláció 
is a Ház hasonló határozatával, amely szerint az 
interpelláció az igazságügyministernek adatott ki. 
(ü gy  van! jobbfelól.)

Azok a precedensek, amelyekre a t. képviselő 
ur hivatkozott, nem felelnek meg a mostani eset
nek, mert azokban az esetekben az illető indít
vány még az elintézés előtt adatván be, szavazás 
tárgyává voltak tehetők és ennek folytán a ház
szabályoknak megfelelően nyerhettek elintézést  ̂
Itt azonban már teljesen bevégzett és elintézem 
ügyekről lévén szó, újabb indítvány napirenden 
kívül nem tehető. Tehető ilyen indítvány, mint 
önálló indítvány, de a napirendre csak akkor 
kerülhet, amikor a Ház afelett határoz, hogy az 
napirendre tűzessék. (Helyeslés a jobboldalon és 
a középen.)

Elnök : Zsitvay képviselő ur a házszabályok
hoz kért szót.

Zsitvay Tibor : T. Nemzetgyűlés ! Annak meg
jegyzése mellett, hogy nemcsak most kértem elő
ször szót, hanem már akkor is szót kértem, mielőtt 
az elnök ur az ülést felfüggesztette volna, (ü gy van / 
balfdől.) tisztán és kizárólag azért nem tettem ezt 
szóvá, mert a magam részéről azt tartom, hogy a 
nemzetgyűlésben az a fontos, hogy előbbre jus
sunk, nem pedig az, hogy az elnök urnák ide vagy 
oda való tekintése közben a figyelmét esetleg el
kerülő dolgokat külön szóvá tegyük. ( Helyeslés 
jobbfelól.)
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Most is csak arra vagyok bátor utalni, hogy 
szerény nézetem szerint a ministerelnök ur állás
pontja a helyes, annál is inkább, mert azok a t. 
képviselő urak, akik eddig felszólaltak és a szóban- 
forgó inditványt előterjesztették, szerintem ezt az 
1848 : III. te. 29. §-a alapján megtehették ugyan, 
de kifejezetten csak erre a törvényre való hivat
kozással és semmi körülmények között sem a ház
szabályok 215. §-ának c) pontja alapján. A t . . 
képviselő urak azonban a szólásjogot a ház
szabályok 215. § o) pontja alapján kérték, amely 
a következőkép szól (olvassa): »Szót kérhetnek 
bármikor azok is, akik a Ház szabályaira, azok 
helyes alkalmazása érdekében hivatkozni akar
nak, mely alkalommal azonban magához a vita 
tárgyához nem szólhatnak.« (Úgy van ! johbfelől.) 
Ebből következik, hogy a szőnyegen levő kérdésre, 
ki nem térhetnek, annál kevésbé terjeszthetnek elő 
inditványt. ( ügy van ! jóbbfelól.)

Ha pedig figyelembe vesszük azt, hogy a ház
szabályok 216. §-a világosan megmondja, hogy 
minden inditványt. Írásban kell előterjeszteni, 
önálló indítványokat előre be kell jegyezni — 
erről a házszabályoknak egy másik paragrafusa 
intézkedik — s az azután következő valamelyik 
ülésen kell a Háznak határoznia afelett, hogy 
látüzi-e az inditványt napirendre, vagy sem, ebből 
következik, hogy az ilyen indítványokkal inciden- 
táliter fellépni, mint ahogy a jelen esetben történt, 
teljesen ellenkezik a házszabályok szellemével, s 
bármilyen precedens fordult i s elő, azok a prece
densek nem lehetnek irányadók akkor, amikor a 
józan törvényalkotás és józan gondolkodás és 
határozathozatal szempontjai kell, hogy irányadók 
legyenek. (Helyeslés a jobboldalon.)

Hangsúlyozom, hogy amennyiben kifejezetten 
az 1848 : III. tcikk 29. §-a alapján bármikor fel
vettetik a kérdés, hogy a kormány megjelenjék a 
nemzetgyűlés előtt, e tekintetben osztom azt az 
álláspontot, hogy ez igenig megtörténhetik; de 
nem történhetik meg szerintem akkor, amikor a 
nemzetgyűlés a következő ülés napirendjét már 
megállapította, rneyt ez semmi másra nem vezet
hetne, mint a nemzetgyűlés akaratának meg
hamisítására. (Igaz ! Úgy van ! jobbfelöl. Mozgás 
a bal- és a szélsőbaloldalon.)

Tisztelettel hangsúlyozom ezzel szemben, hogy 
abszolúte nem koncedálom, hogy akkor a többség 
jelen nem lett volna, ellenben igenis megvan az a 
joga a ■ többségnek, hogy bizonyos esetekben a 
folyosón tartózkodjék, tanácskozásokat folytasson, 
a bizottsági termekben tartózkodjék, mert elvégre 
annyi szó hangzik itt el, hogy talán meg van en
gedve a nemzetgyűlési képviselőknek, hogy nem 
minden szónokot hallgassanak végig.

A magam részéről azt tartom, hogy azok a 
precedensek már azért sem alkalmasak, mert azok
ban az esetekben nem azt célozták, hogy azonnal 
jelenjenek meg a kormány tagjai, hanem mindig 
másnapra idézték be a kormánynak illető tagját. 
(Úgy van! jobbfelöl.) Én ezeket az eseteket meg
néztem, s az illető ministerek tényleg másnap meg is

JjjRTESITO.

jelentek. A kormány tagjai a jelen esetben is eleget 
tettek az intenciónak, most is megjelentek. Ne 
méltóztassanak feltételezni sem a kormány, sem 
a többség részéről, hogy az ellenzéknek a jogait, 
általában a kormány ellenőrzését bárki is ki 
akarná játszani. Én nagyon kérném az ellenzéket, 
hogy ne méltóztassék olyan alkalmakat felhasz
nálni, amelyekkel lehet ugyan zavart csinálni, de 
az országnak megnyugvást nem hoznak, és ame
lyeknek alig lehetne más következménye, mint 
a nemzetgyűlés már amúgy is nehezen fentart- 
ható tekintélyének lejáratása. (Úgy van! jobb- 
felbl. Taps jobbfelöl és a középen.)

Elnök : Harmincnál több képviselő aláírásá
val kérik a névszerinti szavazásnak a legközelebb 
ülésre való elhalasztását.

Schandl Károly képviselő ur a házszabályok
hoz kér szót.

Schandl Károly : T. Nemzetgyűlés 1 Van sze
rencsém társaim nevében' is kérni az elnök urat, 
hogy méltóztassék eltekinteni a névszerinti szava
zástól és azután a legközelebbi ülésre való halasz
tást kérő ívnek felolvasásától, miután indítványun
kat visszavonjuk.

Elnök: Miután a névszerinti szavazásra és 
az elhalasztásra vonatkozó iveket visszavonták, 
én felteszem a kérdést a nemzetgyűlésnek Szakács 
Andor indítványára vonatkozólag.

Bottlik József: Hogyan ? Nem tett indit
ványt ?

Rassay K áro ly : De tett, be van adva 
írásban!

Bottlik József: A házszabályokhoz kérek 
szót!

E lnök : Méltóztassék.
Bottlik József: T. Nemzetgyűlés! A ház

szabályok értelmében minden inditványt, ameny- 
nyiben nem függ össze a tárggyal, Írásban kell 
beadni. ( Felkiáltások a szélsöbaloldálon: Megtör
tént !) A nemzetgyűlés határnapot tűz ki az indít
vány megindokolására és azután tárgyalja az 
inditványt és azután határoz.

Kivételes eset a szóban forgó eset azért, 
(Halljuk! a széteöbaloldálon.) mert, ugyebár, 
amennyiben a tárgyalás során szüksége merül fel 
annak, hogy egy ministert meghallgasson bizo
nyos kérdésben a Ház, ilyen esetben a gyakorlat 
megengedi azt, hogy a képviselő inditványt tegyen.

De mikor tegye meg azt az inditványt ? An
nak az ügynek tárgyalása során. Maga Rassay kép
viselő ur is azzal indokolta meg indítványát, hogy 
ha a tárgyalás során szüksége merül fel annak, hogy 
egy minister is megjelenjék és a szükséges fel
világosításokat megadja, akkor igenis, joga van az 
illető képviselőnek ezt az indítványt megtenni. 
A szóbanforgó esetben azonban nem igy történt. 
Először meginterpellálták gróf Klebelsberg Kunó 
kultuszminister urat, azután Daruváry igazságügy- 
minister urat. A második interpelláció után fel
állott Rassay Károly képviselő ur és indítványozta, 
■hogy Daruváry minister ur kéressék fel, hogy a 
Házban megjelenjék és adja meg a szükséges fel-
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világositásokat. Azután állt fel Szakács Andor kép
viselő ur és indítványozta, hogy idéztessék meg, 
illetqleg hivassék meg Klebelsberg kultuszminister 
ur is. Maga Rassay képviselő ur is tehát azt mondta, 
hogy ha a tárgyalás során szüksége merül fel annak, 
hogy a minister itt megjelenjék és felvilágosítást 
adjon, akkor van joga a képviselőnek, hogy fel
álljon és ezt indítványozza, és akkor fogadhatja el 
az elnök ezt az ind;tványt és teheti fel a kérdést 
határozathozatal céljából.

Az indítvány azonban akkor történt meg, 
amikor az ügy a nemzetgyűlés részéről el volt in
tézve, amikor az interpelláció már ki volt adva a 
kultuszminister urnák. Ez az ügy tehát a mai napon 
befejezett dolog volt és ma már tárgyalás alatt nem 
állott. Szakács képviselő urnák tehát nem volt 
módjában és jogában ezt az indítványt megfenni.

Propper Sándor: Internálni kell Zalaeger
szegre ! (Derültség a szélsóbaloldalon.)

Bottlik József: Németem szerint a dolog ér
demére nézve úgyis teljesen mindegy, hogy most 
határozunk-e ebben az ügyben, vagy nem, de a 
precedens elkerülése végett arra kérem a t. Nemzet- 
gyűlést, méltóztassék eltekinteni attól, hogy ebben 
az ügyben most határozatot hozzunk, mert a dolog 
érdemén ez ugyan nem változtat, viszont azonban 
veszedelmes precedenst alkothat, hogy egy órával 
vagy egy félórával az illető tárgy befejezése után 
felállhat egy képviselő és kívánhatja az illető mi
nister megidézését. (ü gy van! jobbfelöl.) Ennél
fogva kérem az elnök urat, ne méltóztassék az in
dítványt határozathozatal céljából feltenni, de 
méltóztassék azt elutasítani. (Helyeslés jóbbfélöl.)

Elnök: Az ülést öt percre felfüggesztem!
(Szünet után.)

Elnök: Az ülést újból megnyitom. Kérem a 
képviselő urakat, szíveskedjenek helyeiket el
foglalni.

Szakács Andor képviselő ur, az indítvány 
benyújtója kíván szólni.

Szakács Andor: T. Nemzetgyűlés ! Nem óhaj
tom azt, hogy ezt a kissé bonyodalmassá vált kér
dést most incidentáliter a nemzetgyűlés eldöntse. 
Nekünk az a határozott és világos álláspontunk, 
hogy az 1848: III. te. 29. §-a megállapítja a 
törvényhozó testületnek azt a jogát, hogy bár
melyik minister urat, bármikor, amikor kívánja, 
maga elé idézheti. Ebből áz álláspontunkból mi

nem engedhetünk, annál kevésbé, mert a legtöbb 
interpellációra, amelyek súlyos és fontos kérdéseket 
érintenek, a minister urak a 30 nap alatt sem szok
tak válaszolni.

En a Ház elnökségéhez azt a tiszteletteljes 
kérést intézem, hogy mivel a Ház elnökségének 
kötelessége a házszabályok megtartása felett állan
dóan őrködni, amikor minden hó elsején a választ 
váró interpellációk jegyzékét bemutatja a nemzet
gyűlésnek, méltóztassék egyúttal a válasszal adós 
minister urak szives figyelmét felhívni arra, hogy 
házszabá lyszerü kötelességüket teljesítsék. (He
lyeslés a baloldalon.)

Ezek előrebocsátása után indítványomat 
visszavonom. (Helyeslés a jobb- és a baloldalon.)

Elnök : Azt hiszem, tartozom a nemzetgyűlés
nek azzal, hogy ez után az incidens után a követ
kezőket jelentsem ki.

A ministerelnök urnák és Bottlik József kép
viselő urnák teljesen igaza van abban, hogy nincs 
helye határozathozatalnak olyan tárgyban, amely 
a nemzetgyűlésben már elintéztetett. Értem ez 
alatt Szatócs Andor képviselő ur indítványát, 
amely akkor adatott be, amikor az elnök már enun- 
cftálta, hogy az illető interpelláció kiadafik a mi
nister urnák.

Én azonban a parlamenti szólásszabadság vé
delmében kötelezettséget érzek arra, hogy kijelent- • 
sem, hogy a nemzetgyűlésnek kétségtelenül megvan 
a 48-as törvényekben biztositott az a joga, hogy 
ha a többség úgy határoz, maga elé citálhatja a 
kormány bármelyik tagját minden olyan kérdés
ben, amely nem rés judicata. ( Helyeslés.) A nemzet
gyűlésnek ezt a jogát kérdésessé tenni senki nem 
akarja. (Elénk helyeslés.)

Hátra van még a mai ülés jegyzőkönyvének 
felolvasása és hitelesítése.

Kérem a jegyző urat, szíveskedjék a jegyző
könyvet felolvasni.

Petrovits György jegyző (olvassa az ülés jegyző
könyvét ).

Elnök: Van valakinek észrevétele a most fel
olvasott jegyzőkönyv ellen ? (N incs!) Ha észre
vétel nincs, a jegyzőkönyvet hitelesítettnek jelen
tem ki és az ülést bezárom.

(Az ülés végződik d. u. 4 óra 45 férckor.)

3312*. — Budapest, az Athenaeum r.-í. könyvnyomdája.
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A nemzetgyűlés 111. ülése
1923. évi március hó 13-án, kedden,

Scitovszky Béla és Almásy László elnöklete alatt.

r  ■
T á r g y a l: Elnöki előterjesztések. — Szilágyi Lajos napirend előtti felszólalása. — A honvédelmi minister 

nyilatkozata. — Homonnay Tivadar napirend előtti felszólalása. — A ministerelnök nyilatkozata. — 
Az alföldi erdők telepítéséről és a fásításokról szóló törvényjavaslat tárgyalása. — Az országos erdei 
alapról szóló törvényjavaslat tárgyalása, — A legközelebbi ülés idejének és napirendjének meg
állapítása. — Vázsonyi Vilmos sürgős interpellációja a lakásügy kérdésében. — Az ülés jegyző
könyvének hitelesítése.

A kormány részéről jelen vannak: gr. Bethlen 
István, Szabó István (nagyatádi), Belitska 

Sándor, Vass József, Búd János.

(Az elnöki széket Scitovszky Béla foglalja el.)

(Az ülés kezdődik délelőtt 11 óra 40 perckor.)

Elnök: Az ülést megnyitom.
A  mai ülés jegyzőkönyvét vezeti Forgács 

Miklós jegyző ur, a javaslatok mellett felszóla
lókat jegyzi Héjj Imre jegyző ur, a javaslatok 
ellen felszólalókat pedig Bartos János jegyző ur.

Bemutatom a t. Nemzetgyűlésnek Torontál 
vármegye közönségének kétrendbeli feliratát 
az 1922. évi X X I . te. módositása és a vár
megyei közigazgatás reformja tárgyában;

Esztergom város közönségének feliratát a 
saját használatra való dohánytermelés eltiltása 
ügyében;

Zala vármegye közönségének feliratát az 
aradi vértanuk halála évfordulójának nemzeti 
gyászünneppé való nyilvánítása tárgyában, és 
végül

Baja város közönségének feliratát az állami 
és vármegyei közszolgálati alkalmazottaknak 
beszerzési segélyben való részesítése ügyében.

A  feliratok a Házszabályok 242. §-a értel
mében előzetes tárgyalások és jelentéstétel végett 
kiadatnak a kérvényi bizottságnak.

Jelentem a t. Nemzetgyűlésnek, hogy Szi
lágyi Lajos képviselő ur a nyugdíjas katona
tisztek, özvegyek és árvák, — Homonnay Tivadar 
képviselő ur a tisztviselőkérdés ügyében napi
rend előtti felszólalásra kértek engedélyt. En 
az engedélyt nekik megadtam.

Vázsonyi Vilmos képviselő ur is engedélyt 
kért a lakásügyben a népjóléti minister úrhoz 
intézendő sürgős interpellációja előterjesztésére. 
En ezt az engedélyt szintén megadtam. Javas

ÉBTE8ITÖ.

lom, hogy az interpelláció előterjesztésére napi
rendünk letárgyalása. után, de legkésőbb x/*3 
órakor térjünk át. Ha méltóztatnak hozzájá
rulni, (Helyeslés.) ezt határozatként kimondom.

Mielőtt a napirend előtti felszólalásra át
térnénk, Zsirkay János képviselő ur a ház
szabályok 215. §-a alapján személyes kérdésben 
kér szót.

Zsirkay képviselő urat illeti a szó.
Zsirkay János: Mélyen t. Nemzetgyűlés! 

Az a támadás, amely már hetek óta tart elle
nem, nem új előttem, mert annak már minden 
fázisát ismerem; hiszen ez csak felújítás, repriz, 
mert ugyanez Szegeden is lejátszódott ugyan
ilyen beosztásban, ugyanilyen módszerrel. Min
den egyes támadással szemben, A  Tűz ügyé
ben, Az Ember-ben irt cikkem ügyében és a 
kommunizmussal szemben tanúsított magatar
tásom ügyében becsületügyi eljárást indíttattam 
magam ellen. Itt van a kezemben mind a két 
esetben a becsületügyi választmány döntése, 
amelyet ném olvasok fel, csak egyszerűen le
rögzítem, hogy mind a két esetben felmen
tettek.

Drozdy Győző: Nem ismerték!
Zsirkay János: Most, amikor ugyanilyen 

módszerrel a Ház előtt megismétlődtek ugyan
ezek a támadások, tudtam, hogy ennek a táma
dásnak mi lesz a vége, tudtam, hogy ennek a 
támadásnak az utolsó etapja a szegedi direktó
riumhoz intézett levelem lesz. Amikor A  Tűz 
című lappal kapcsolatos szerepem miatt meg
indult ellenem a támadás, már megtehettem 
volna — hiszen tudtam erről a közelgő táma
dásról is — hogy már akkor elejét vegyem a 
támadásnak és előre bejelentsem, hogy mi fog 
következni, de nem tettem, nem tettem pedig 
azért, mert meg akartam várni, hogyan rezonál 
erre a támadásra az a sajtó, amely Fábián 
képviselő ur mentalitásához, világfelfogásához
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olyan közel áll. (Zaj a bal- és a szélsőbalolda
lon.) Nem akarom” elszalasztani az alkalmat, 
hogy megszólaltassam azt a sajtót, melyet min
dig objektivnek és tárgyilagosnak tüntetnek fel. 
Hála Istennek megkaptam ezt az alkalmat és 
megnyílt előttem a lehetőség, hogy igazságom
mal a független magyar bíróság elé kerülhes
sek mert Fábián képviselő ur felszólalása kap
csán Az Est egyik vezércikkében a ‘ következő 
kitételek foglaltatnak. Engedje meg a t. Nem
zetgyűlés, hogy annak csak pár sorát felolvas
sam. (olvassa) r

»Végig zsebrákolta a Károlyi-érát, a leg
teljesebb őszirózsa az ő kalapja mellett virított 
s amikor már nem volt mit habzsolnia, hirte
len lagymatagnak találta az októbert és már
cius 21-ike karjaiba vetette magát.® (Zaj a bál- 
és a szélsőbaloldalon.) '

Bogya János: Gyönyörű hang!
Zsirkay János (olvassa): »Itt is gyorsan 

teleszivta bendőjét s az első szélrohamra ellen
forradalmárnak csapott fel s mint ilyen tátotta 
el száját a polgári rend pirkadó hajnalán.«

Erre a hangra én erről a helyről nem 
válaszolhatok, de megtettem már a lépést az
iránt, hogy a független magyar bíróság előtt 
bizonyítsam be igazságomat, és ott kérjek elég
tételt meghurcoltatásomért.

Rupert Rezső: Beismerte, hogy a levelet 
irta! (Zaj.)

Zsirkay János: De itt vannak azok a t. 
képviselőtársaim, akik Szegeden mellettem dol
goztak. Elég lesz talán, ha Eckhardt Tibor t. 
képviselőtársamra hivatkozom, aki elsőnek érke
zett le Szegedre, és aki tanúsítani tudja, hogy 
mit jelentett akkor kereszténynek és magyarnak 
lenni Szegeden. (Zaj a bál- és a szélsőbalolda
lon. Egy hang balfelöl: ÁtnyergeltI) Kérem 
Eckhardt Tibor t. képviselőtársamat, hogy a 
becsületesség és az igazság nevében . . . (Zaj a 
bal- és a szélsöbaloldalon.)

Nagy Ernő: Az igazi keresztény inkább a 
vérpadra viteti magát és meghal.

Horváth Zoltán: Csak ez az orvosság: Mond
jon le!

Rupert Rezső: Ott van a helye Orosz
országban, ahol Kun Bélának!

Elnök: Csendet kérek!
Zsirkay János: . . . mondja meg, hogy mit 

jelentett akkor az a gondolat, amit mi képvi
seltünk Szegeden. (Zaj a bál- és a szélsöbaloldalon.)

Pikler Em il: Miért vallotta akkor magát 
kommunistának ?

Elnök : Csendet kérek!
Rupert Rezső: Becsületes ember nem ta

gadja le a magyarságát!
Elnök: Kúpért képviselő urat kérem, mél- 

tóztassék csendben maradni.
Rassay Károly: Eckhardt miért nem lépett 

be a kommunista pártba? (Z aj balfelöl.)
Elnök: Nagy Ernő képviselő urat kérem, 

méltóztassék a közbeszólásoktól tartózkodni!

Zsirkay János: Hogy mi voltam én Szege
den és hogy soha köpönyeget nem változtattam...

Pikler Emil: Megírta a levélben, hogy mi
volt!

Zsirkay János: . . .  azt mindjárt meg fog
ják tudni, mert hála Istennek, én is tartogatok 
levelet a zsebemben és megragadom az alkal
mat, hogy azt itt a nemzetgyűlésen felolvassam, 
csak egy pár pillanatnyi türelmet kérek. Hogy 
nem voltam soha kommunista és soha nem vál
toztattam köpönyeget, azt bizonyítja a szegedi 
városparancsnokságnak, a francia kormányzó
nak a levele, illetőleg határozata, mely 1919 
junius 2-án kelt. Először ezt olvasom fel (ol
vassa) : »A  város francia kormányzója 390/A. 
rendeletével politikai okokból és jóakaratának 
bizonyságául s mert az ellenpárt foglyai közül 
is nem egyet bocsátott már ki, megengedte, hogy 
Zsirkay János folyó évi május 31-én Szegedre 
visszatérhessen.® Itt az ellenpárt a kommunista 
pártot jelenti, mert hiszen mindenki jól tudja, 
hogy én Nagel ezredessel, a keresztényszocialista 
párt szervezőjével és elnökével együtt voltam két 
hónapig internálva.

Most pedig térjünk vissza az ellenpártnak 
a 42-es ágyújához. (Zaj a bál- és a szélsőbálolda- 
lon. Halljuk! a jobboldalon)

Elnök : Csendet kérek!
Nagy Ernő: Nem lehet így elintézni a dol

got! Aki kommunista volt, az kommunista! (Zaj.)
Elnök: Nagy Ernő képviselő urat másod

szor figyelmeztetem, ne méltóztasson közbeszólni.
Zsirkay János: Méltóztassanak megengedni, 

hogy a 42-es ágyúval szemben a legilletékesebb 
faktorra, a Terület védő Liga egyik igazgató 
tagjára, a szegedi ügyek központi vezetőjére, 
dr. Okolicsányi Zoltánra hivatkozzam és felol
vassam a következő levelét. (Zaj a bál- és a 
szélsöbaloldalon.)

Rupert Rezső: Okolicsányi nem ismerte önt! 
(Zaj. Halljuk! Halljuk!)

Zsirkay János (olvassa) : »Kedves barátom! 
Az ellened intézett ujabbi parlamenti támadá
sok alkalmából engedd meg, hogy emlékezetedbe 
hozzam a következőket: 1919 április hó elején 
megbizottaid nálam jártak, hogy pénzt szerezze
nek az általad Szegeden megindított katonai 
szervezkedés költségeire. E kérdésben barátaim
mal lakásomon folytak a tanácskozások, amely
nek eredményeképen 14.000 koronát küldtem 
Szegedre a szervezkedés vezetőinek.® Tehát nem 
nekem, hanem a szervezkedés vezetőinek. Azt 
mondja továbbá a levél (olvassa) : »A  szegedi 
direktóriummal szemben követett magatartásod
ról, nevezetesen arról a levélről, amelyből tőkét 
akarnak kovácsolni ellened, nekem és veled 
együtt dolgozó barátaidnak is tudomásunk volt 
és teljesen helyeseltük . . .« (Zaj és felkiáltások 
a szélsöbaloldalon: N o ! N o !)  ». . . magatartáso
dat, mert az akkori körülmények között ezzel a 
levéllel a mi ügyünknek tettél jó szolgálatot, 
mert elhárítottad azokat az akadályokat, ame
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lyek nemkülönben megbénították volna a mi 
működésünket.*

Meskó Zoltán: Nem kellett volna a levelet 
írni, akkor nem kellene védekezni! (TJgy van! 
Úgy van! Taps a szélsöbaloldalon. Horváth 
Zoltán közbeszól.)

Elnök : Horváth Zoltán képviselő urat kérem, 
méltóztassék a közbeszólásoktől tartózkodni.

Zsirkay János (olvassa): »Ez a tény magá
ban véve is elegendő, hogy megerőtlenitse a 
reád szórt vádakat, mert kitűnik belőle, hogy 
te akkor is tovább folytattad a nemzeti ellen
állás megszervezését, amikor már a kommunisták 
letartóztattak téged.«

Rupert Rezső: Könnyű volt Szegeden! Ott 
nem kellett jelentkezni a kommunistáknak!

Zsirkay János (olvassa): »Emlékezetem 
szerint a megszálló francia csapatok parancsnok
ságánál épen azért kérted, hogy ne Nagy- 
kikindára, hanem Újszegedre internáljanak, hogy 
összeköttetésben maradhass a nemzeti ellen
állás szegedi vezetőivel.

Működésed önzetlenségének bizonyítására 
pedig kiemelem, hogy a kommunizmus alatt a 
Területvédő Liga részéről semmiféle fizetésben 
nem részesültél, mert nem volt miből, mivel a 
kommunisták a Területvédő Liga minden pén
zét zár alá vették. Nevetséges dolog tehát kon- 
junkturázással vádolni téged abban a körben, 
amelyben csak nélkülözés és üldöztetés várha
tott reád. (Derültség balfelbl.) Ha téged esetleg 
bármi is visszatartott volna attól, hogy ezeket 
az adatokat felhasználd, én a magam személyét 
illetőleg ezennel feloldalak a titoktartás köte
lessége alól.«

Mélyen t. Nemzetgyűlés! Bármennyire res
pektálom is a szélsőbaloldalnak azt az igyeke
zetét, hogy lerántsanak abba a fertőbe, amely
ben ők most is leledzenek, (Derültség bal felől.) 
mert hiszen ha engem ki akarnak közösíteni és 
lehetetlenné akarnak tenni azért, mert egy le
velet írtam, amelyet politikából és taktikából 
kellett írnom, (Mozgás és zaj balfelöl.) hogy a 
nemzeti gondolatot szolgálhassam, akkor azt 
mondom, keressék és kezdjék a purifikálás mun
káját maguk között, akik között 12 szovjet- és 
direktóriumi tag ül. Hála Istennek, e felszóla
lásomtól kezdve ez az ügy elkerül innen, hogy 
folytatódjék a törvényszék előtt, amely egyedül 
és kizárólag hivatott arra, hogy ebben az ügy
ben igazságot tegyen. Én a magam igazságának 
legteljesebb meggyőződésével, mint magyar em
ber, aki mindig az voltam és hazámért dolgoz
tam, visszautasítom ezt az aljas rágalmat (Zaj 
a szélsöbaloldalon.) és felemelt fejjel állok a 
nemzetgyűlés elé, annak minden tagjával szem
ben vállalom a kötelezettséget cselekedetemnek 
őszinte és becsületes tudatában. (Zaj.)

Pikler Emil: Irta-e a levelet vagy nem, ez a 
kérdés? (Zaj.)

Elnök: Csendet kérek, képviselő urak.
Fábián képviselő ur a házszabályok alapján

személyes kérdésben kíván szólni. (Felkiáltások 
jobbfelöl: Elég volt!)

Fábián Béla: T. Nemzetgyűlés! Zsirkay 
képviselő ur Fábián-féle mentalitásról beszélt 
felszólalásában. (Zaj.) Az én mentalitásom az, 
amit itt egy közbeszólás formájában Meskó 
Zoltán képviselő ur fejezett ki, amikor azt 
mondta, hogy abban az esetben, ha a Károlyi
forradalom kitörése után minden magyar em
ber, amikor láttuk, hogy hova fejlődnek a dol
gok, és a kommunizmus kitöréee pillanatában 
nem Zsirkay-féle levelekkel dolgozott volna, 
hanem keményen szembehelyezkedett volna azzal 
a régimé-mel, amely elvezetett bennünket Ma
gyarország pusztulásához, akkor nem állanánk 
ott, ahol ma állunk. Ez az egyik. (Zaj.)

A  másik megjegyzésem pedig . . .
Rupert Rezső: Jó kommunista volt!
Zsirkay János: Nem dolgoztam velük egy 

pillanatig sem!
Elnök: Csendet kérek képviselő urak.
Fábián Béla Másik megjegyzésem pedig a z . . .
Patacsi Dénes: Az  ország nem kiváncsi r á !
Horváth Zoltán: Épen Patacsira kiváncsi!
Rupert Rezső: Búza Barna tette naggyá!
Fábián Béla: . . . hogy bennünket a közép

iskolában, amikor az ifjúság neveléséről volt szó, 
arra tanítottak, hogy Mucius Scaevola, • hogy 
megmutassa a Kómát körülzáró ellenségnek azt, 
hogy Rómában vannak bátor férfiak, tüzbe tette 
a kezét azért, mert ezzel akarta bizonyítani, 
hogy még százával vannak a zsarnokkal szem
ben római ifjak, akik meg fogják kisérelni azt, 
ami az egyiknek nem sikerült. Azt is tanultuk 
az iskolában, hogy volt Karthágóban egy fog
ságba került római vezér, aki csak azért, hogy 
jellemszilárdságát megmutassa, amikor Rómába 
visszaküldték azért, hogy a rómaiakkal tárgyal
jon, onnan ismét visszament a fogságba, mert 
szavát adta, hogy ha a tárgyalás nem sikerül, 
önként vissza fog menni.

Bogya János: Népszerű előadások!
Fábián Béla: Tanultunk valamit a termo- 

pilei szoros hőseiről is, akik életük árán védték 
hazájukat (Felkiáltások jobbfelöl : Ez személyes 
kérdés?) és tanultunk arról a 70 magyar kato
náról, aki túlnyomó orosz erővel szemben védte 
a sztracenai völgyet.

Nekem Zsirkay képviselő úrral szemben az 
a véleményem, hogy ha ő erre hivatkozik — 
amire ha hivatkoznának Magyarországon azok, 
akik túszként voltak lecsukva — mi történt 
volna abban az esetben, ha az az 500 ember, 
akit a bolsevikiek letartóztattak, mind szépen 
levelet irt volna a bolsevikokhoz és abban az 
esetben, ha Magyarországon nem lettek volna 
emberek . . . (Zaj.)

Zsirkay János: Akkor is a pincében ültem!
(Nagy zaj.)

Elnök: Csendet kérek, képviselő urak.
Pikler Emil: Taktika! Ismerjük ezt a, tak

tikát! (Zaj a balodalon.)
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Elnök: Kiss Menyhért képviselő urat kérem, 
méltóztassék csendben maradni. (Folytmos zaj 
a baloldalon.) Klárik képviselő urat kérem, mél
tóztassék csendben maradni.

Fábián képviselő urat kérem, méltóztassék 
a személyes kérdés keretében maradni. A  kép
viselő urat nem támadták meg, méltóztassék 
röviden e kérdés keretében elmondani észre
vételeit.

Fábián Béla: Kekem még csak egyetlenegy 
mondanivalóm *volna, az, hogy micsoda szégyene 
volna ez ország történelmének, ha a magyar 
bolsevizmus ideje alatt minden egyes ember, 
akit ebben az országban letartóztattak, aki 
ellen ebben az országban eljárást indítottak, 
úgy akarta volna visszaváltani a szabadságát, 
hogy a kommunistákhoz levelet irt volna, hogy 
én is kommunista vagyok és azokért az eszmé
kért küzdők, amely eszmékért ti küzdtök. (Zaj.)

Zsirkay János: Április 7-ikén már ültem!
Elnök: Csendet kérek, képviselő urak. Fá

bián képviselő urat másodszor kérem, méltóz
tassék a személyes kérdés keretében megmaradni 
és nem vitát folytatni. (Folytonos zaj.) Csendet 
kérek!

Kuna P. András: Már 12 óra és még semmit 
sem csináltunk. Azért küldték ide?

Bogya János: Mi küzdöttünk a kommunis
ták ellen! (Zaj a baloldalon.)

Elnök : Kiss Menyhért képviselő urat másod
szor kérem, méltóztassék csendben maradni.

Pikler Emil: Másokat ilyen taktikáért fel
akasztanak !

Elnök: Pikler képviselő urat kérem, mél
tóztassék a közbeszólásoktól tartózkodni.

Fábián Béla: T. Nemzetgyűlés! Akármi
képen álljon a dolog, végeredményben egy bizo
nyos, az, hogy az ifjúságot igy nem fogják 
nevelni és a nemzeti példatárban Zsirkay kép
viselő ur levele nem fog megjelenni, (Zaj jobb
felöl és a középen.) mert nem hiszem, hogy egy 
nemzetnek az volna a törekvése, hogy az ifjú
ságot arra nevelje, hogy amikor elhatározó pil
lanatok következnek . . . (Folytmos zaj.)

E ln ö k Fábián képviselő úrtól, miután nem 
akar a személyes kérdés keretében megmaradni, 
kénytelen vagyok a szót megvonni. (Zaj bal
felöl!)

Következik Szilágyi Lajos képviselő ur 
napirend előtti felszólalása. (Z a j)

Szilágyi Lajos: T. Nemzetgyűlés! Azután 
a bevezetés után, amely úgy látszik mindennapi 
szokássá válik a magyar nemzetgyűlés termé
ben . . . ( ügy van! jobbfelöl.)

Urbanics Kálmán: Bázszabályrevizió kell 
sürgősen!

Pikler Emil: Attól boldog lesz a magyar nép!
Urbanics Kálmán: Ha ez elmarad, nagyon 

boldog lesz! (Zaj.)
Rassay Károly: Költségvetést követeljen,ne 

házszabályt! Akkor lesz komoly tárgyalás, ha 
költségvetés lesz! (Zaj jobbfelöl.)

Eckhardt Tibor: Házszabályrevizió kell.
Elnök: Csendet kérek képviselő urak.
Szilágyi Lajos: Ezután a bevezetés után, 

amely, mint mondottam, úgy látszik minden
napos szokásává fog válni a második alkotmá- 
nyozó gyűlésnek, amelyről azt kell hinnünk, 
hogy sem az illető érdekelteknek, sem pártjuk
nak, sem a nemzetgyűlésnek, sem a nemzetnek 
nem lehet érdeke, hogy ez napról-napra igy 
menjen, de amelyért a legnagyobb igazságtalan
ság volna az egyik, vagy a másik oldalt meg
vádolni, mert hiszen kölcsönösen megy egymás
sal szemben a vádaskodásoknak tömege . . .

Eckhardt Tibor: Az a kérdés, ki kezdi!
Nagy Ernő: Arról lehet beszélni!
Szilágyi Lajos: amely útról azonban előbb- 

utóbb közös akarattal és egyetértéssel a nemzet 
jól felfogott érdekében le kell térnünk. (Élénk 
helyeslés és felkiáltások jobbfelöl: Minél élőbb!)

Rupert Rezső: Kommunista leleplezése miért 
fáj valakinek?

Szilágyi Lajos: . . .  méltóztassanak meg
engedni, hogy ezekután egy olyan kérdésben 
emeljek rövid ideig néhány szót és vegyem 
igénybe a nemzetgyűlés figyelmét, amelyről 
nagyon ritkán esik szó. (H alljuk! jobbfelől.)

A  nyugdíjas katonatisztek, a tiszti özve
gyek és tiszti árvák nyomoráról óhajtok be
szélni; a nyomorgók egy részéről tehát, azokról 
a nyomorgókról, akiket részint a világháború, 
részint az utána jövő két forradalom, részint a 
román rablás, részint pedig azóta a kormány 
tétlensége, másrészt pedig nekünk magunknak, 
a nemzetgyűlésnek különös nemtörődömsége 
taszította a nyomorba.

Rupert Rezső: Az nem á ll! Követeltük 
többször, hogy segítsünk rajtuk!

Rassay Károly: A  nemzetgyűlés? Hát mit 
tehet a nemzetgyűlés? (H alljuk! Halljuk! bál
felöl.)

Szilágyi Lajos: Egy csendes, hallgatag 
tömegről beszélek, amely létszámában már ma 
is hatalmas tömeg, de amely a közeljövőben 
még szaporodni fog, mert épen a nemzetgyűlés 
által hozott törvénynél fogva az átmeneti tisz
tek első részlete, a nőtlen átmeneti tisztek a 
legrövidebb idő alatt a nyugdíjállományba 
kerülnek s ezeket követik egy év múlva a nős 
átmeneti tisztek tömegei, úgy, hogy olyan hatal
mas számról szól az a nyomor, amelyet itt ma 
nyilvánosság elé hozok, hogy e mellett nem 
mehet el továbbra is szótlanul és hallgatagon 
a nemzetgyűlés. (Úgy van! bálfelöl.)

Tartozunk a nyugdíjas katonatisztek iránt 
nemzeti hálával, (Ügy van! a bal- és a jobb- 
oldalm.) amelyet első kötelességünk lett volna 
leróni.

Patacsi Dénes: Az igaz!
Szilágyi Lajos: A  kormány egyik legna

gyobb bűnéül tekintem azt, hogy a bolsevizmus 
letörése után nem vitt olyan kormányzati politi
kát, hogy átment volna a köztudatba az, hogy
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érdemes volt a fronton harcolni és nem volt 
érdemes itthon maradni. Nem látják a hadvisel
tek azt az elismerést, amelyet nekik megígértek, 
amelyet azonban hiába keresnek intézmények
ben megvalósítva. (Úgy van! bal felöl.)

Kiss Menyhért: Mi lesz a hadiözvegyekkel, 
hadiárvákkal ? ígérik folyton!

Meskó Zoltán : A  rokkantakkal ?!
Szilágyi Lajos: Hogy félreértés ne legyen, 

nem teszek különbséget a nemzeti hála tekinte
tében ténylegesek és nem ténylegesek között, 
(Helyeslés bal felöl.) nem teszek , különbséget a 
tisztikar és a legénység között. (Élénk helyeslés.) 
Egyforma hálával tartozunk mindannyiuknak, 
sőt a nemzetgyűlés szempontjából a kötelessé
günk annak kell hogy legyen, hogy a gyengéb
bet, az erőtlenebbet toljuk elsősorban előtérbe 
és védjük meg. (Helyeslés.) Elsősorban az ő 
érdekeiket kell itt képviselnünk. Ha mindezek 
ellenére most a tisztikarról és a tiszti özvegyek
ről és tiszti árvákról beszélek, teszem ezt abból 
az okból, mert a legközelebbi napokban épen 
ez a kérdés lesz aktuális és ebben a kérdésben 
kell a kormánynak állást foglalnia.

T. Nemzetgyűlés 1 Nem lehet tovább hagyni 
ezt az állapotot, hogy a nyugdíjas katonatisztek, 
özvegyek és árvák sorsát egyedül a Nyukosz, 
a Nyugdíjas Katonatisztek Országos Szövet
sége képviselje és intézze.

Kiss Menyhért: Társadalmi egyesület!
Szilágyi Lajos : A  nemzetgyűlésnek magáévá 

kell tennie az ő összes követeléseiket, ez nem 
lehet pártkérdés, (Úgy van! bal felöl.) ebben a 
tekintetben a kormányt erőteljesebb segítségre 
kell szorítani. (Úgy van! a bál- és a szélsőbal- 
oldalon.)

Örülök, hogy az igen t. honvédelmi minis- 
ter ur jelen van felszólalásomnál, mert neki 
biztos tudomása kell hogy legyen arról, miként 
nyomorognak azok, akik a háborúban olyan 
hősiesen megállották helyüket E nyomor megszün
tetése nemcsak általános érdek, de a honvédelmi 
minister ur szempontjából még speciálisan hon
védelmi érdek is. (Úgy van! bal felöl) Mert én 
nem osztozhatom abban a nézetben, amelynek 
Kállay Tibor pénzügyminister ur tegnapelőtt 
egy Tisza-lakoma alkalmával kifejezést adott, 
hogy csak az unokáktól reméli a jobb jövő 
elhozatalát,. . .

Kiss Menyhért: Jó későn!
Szilágyi Lajos: . . . hanem azon a vélemé

nyen vagyok, hogy még mireánk ebben az 
emberöltőben, amelyben mi élünk, vár az a 
feladat, hogy a jobb jövendőt megalapozzuk és 
meghozzuk.

Ha pedig igy gondolkozunk, akkor, igenis, 
elérjük mi is még azt az időt, hogy e nyug
díjas katonatisztekre honvédelmi érdekből az 
országnak még nagy szüksége lesz.

A  kifogások részben törvények, részben 
rendeletek ellen állanak fenn. A  katonai ellá
tási törvény, amelyet 1921-ben tárgyaltunk itt

A nemzetgyűlés 111. ülése 1923.

le, tehát még nem régen, sajnos már elavult. 
Elavult két okból; először azon okból, mert a 
trianoni békeszerződés folytán egészen más 
szerkezetű hadseregünk van, mint amilyen volt, 
másodszor pedig azon ok miatt is, mert a hon
védelmi minister ur egyik elődje végtelenül 
meggondolatlanul, végtelenül károsan egy szol
gálati pragmatikát hozott be a honvédségnél, 
amelynek az életbenléte okozza, hogy a mai 
ellátási törvény immár elavultnak tekinthető. 
(Egy hang bal felöl: K i volt az? A. katonai el
látási törvénynek tételeiről nem is lehet be
szélni, azok olyan szégyenletesen alacsonyak és 
csekélyek, hogy vérlázitó ennek még a fel- 
hánytorgatása, még a felemlitése is. Az egész 
rendszer, amely a katonai ellátási törvényen 
keresztül vonul, az, hogy a mellékjárandóságok 
mind a nyugdíjhoz, a főjárandósághoz arányúi
nak, annak bizonyos százalékát képezik. így te
hát például a lakbér- nyugdíj, a halálozási év- 
negyedi díj, az özvegyi nyugdíj, a nevelési járu
lék, a felmenő vagy lemenő ágbeli rokonok el
eitartási járuléka stb. stb., ez mind egy részét, 
hányadát, százalékát képezi a főjárand óságnak, 
a nyugdíjnak, amely pedig szégyenletesen cse
kély és alacsony.

Ez már egymaga bizonyítja, hogy a mai hely
zet tarthatatlan. A  rendeletileg engedélyezett 
pótlékok és segélyek, bármilyen nagyok is voltak, 
igazságtalanok és aránytalanok voltak és nemhogy 
kiküszöbölték volna az elégületlenséget, hanem 
fokozták azt. Ma a helyzet az, hogy az átmenet 
a tényleges állományból a nyugállományba anya
gilag az illető egyénre nézve katasztrofális zuha
nást jelent, amelyben Dem tudja az illető, hogy 
hol keressen támaszt, hová támaszkodjék. A  nyug
állománybeliek járandóságát csak a tényleges 
állományúak összjárandósága teljes összegének 
megfelelően lett volna szabad megállapítani. 
Most bosszulja meg magát az a hiba, amelyet 
a nemzetgyűlés 1921-ben elkövetett, amikor el
vetette az én indítványomat, amelyben követel
tem, hogy a jövőben tényleges állományú katona
tisztek minden fizetésemelése automatice kihasson 
a nyugdíjas katonatisztek járandóságaira is. 
Akkor ezt az indítványomat elvetették. Azóta 
a honvédelmi minister ur és a pénzügyminister 
ur rendeletekkel operálnak, ezek a rendeleték 
azonban a bajon gyökeresen nem segítenek.

Kérem, méltóztassék az uj katonai ellátási 
törvényjavaslatot minél előbb a nemzetgyűlés 
színe elé terjeszteni, vagy legalább is egy módo
sító törvényjavaslatot, egy novellát idehozni, hogy 
ezeken a bajokon segíthessünk. Méltóztassék 
továbbá ennek a beterjesztendő törvényjavaslat
nak hatályát kiterjeszteni egy újabb csoportra 
is,- azokra a tisztekre, akik valamikor tényleges 
szolgálatban állottak, de onnan nem a nyug
állományba, hanem a tartalékosok és szolgálaton- 
kivüliek állományába léptek át, a világháború 
kitörésekor azonban tényleges szolgálatra jelent
keztek és a világháborút végigvívták. Nincs
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semmi ok arra, hogy ezektől megtagadjuk mind
azokat az anyagi javakat, amelyek a tényleges 
tiszteket megilletik.

Kérem, hogy küszöhöltessenek ki azok a 
régi hibák, amelyek az első törvényalkotásnál 
1921-ben elkövettettek. Szinte szégyenlem meg
mondani például, hogy az évi özvegyi nyugdíjat 
akkor a nemzetgyűlés egy véletlenség folytán 
8000 koronában maximálta. Az a véletlenség 
történt, hogy a honvédelmi minister ur másnemű 
elfoglaltsága miatt nem volt itt benn a terem
ben s helyette a kereskedelemügyi minister ur 
állott fel, mondhatnám ugrott fel hirtelen s az 
általam tett indítvánnyal szemben Hegyeshalmy 
kereskedelmi minister ur a honvédelmi minister 
úrral való szolidaritásból ragaszkodott az eredeti 
szöveghez és megszavaztatta a nemzetgyűléssel 
azt az igazságtalan szakaszt, hogy az özvegyi 
nyugdíj évi 8000 koronára maximáltassék, holott 
köztudomású volt, hogy már a honvédelmi 
minister ur első elaborátumában is évi 12.000 
koronára volt az özvegyi nyugdíj maximálva, 
valamint köztudomású volt az is, hogy a hon
védelmi minister ur részint velem, részint 
másokkal folytatott tárgyalásai során igenis 
hozzájárult ahhoz, hogy az özvegyi nyugdíj ne 
maximáltassék.

Kiss Menyhért: K i volt a honvédelmi 
minister ?

Szilágyi Lajos: Akkor a honvédelmi minister 
ur a Ház akkori igen t. elnöke előtt és nekem 
is Ígéretet tett, hogy a legrövidebb idő alatt 
egy novellával jön, amely Hegyeshalmy akkori 
kereskedelemügyi minister urnák ezt a hibáját 
kiküszöböli. Őszinte sajnálattal kell konstatál
nom, hogy mai napig ez a novella ide be nem 
terjesztetett, úgyhogy az özvegyi nyugdíj ezen 
tévedés következtében mai napig is maximálva 
van.

Hasonló hiba az, amire már akkor is rá
jöttünk, hogy a honvédelmi minister ur teljes 
jóakarattól áthatva, részben akceptálta módo
sító javaslatomat a hadiözvegyek, a tiszti hadi
özvegyek járandóságai tekintetében a hadi
özvegyek számára kiutalandó pótlékoknál, ellen
ben egy számadási hiba folytán ma az az 
abszurd helyzet áll fenn, hogy egy századosnak 
hadiözvegye a törvény értelmében több özvegyi 
nyugdíjat kap, mint egy őrnagy hadiözvegye. 
Itt egy számadási hiba véletlenül becsúszott a 
törvénybe. Bár kértem erre a honvédelmi 
minister urat, őszintén samálom, hogy mai 
napig sem terjesztettebe az idevonatkozó módo
sító törvényjavaslatot.

Kérem továbbá, hogy a temetkezési segélyt, 
amely hihetetlenül alacsony, vérlázitóan, bosszan
tóan csekély összegben van megállapítva- — 
számjegyekkel nem akarom terhelni a t. Nem
zetgyűlést — s amely annyira nem elég, hogy 
egy koporsót lehessen rajta venni, a legrövidebb 
idő alatt méltóztassanak felemeltetni. Ma az a 
helyzet, hogy ha egy nyugdíjas katonatiszt vagy

tiszti özvegy meghal, akkor a rokonság, a bará
tok, a régi hajtársak vagy az ismerősök gyűj
tenek aláírási iveken, hogy tisztességesen el 
tudják temetni az illetőt.

Kérem, hogy méltóztassanak végrehajtani 
a katonai ellátási törvénynek azt a szakaszát, 
amelyben a földmivelésügyi minister ur hozzá
járulásával megszavaztuk azt, hogy a nyugdíja
sok az ő gazdasági önállóságuk megalapozása 
végett megkaphassák nyugdíjuknak vagy járandó
ságuknak tiz esztendei összegét előleg gyanánt. 
Bár ezt akkor nagy egyetértéssel egyhangúan 
megszavaztuk, a helyzet mégis az, hogy a 
pénzügyminister urnák szigorú ceruzája úgy 
állapította meg a honvédelmi minister ur számára 
az idevonatkozó összeget, hogy mindössze 5 millió 
koronát bocsátott a honvédelmi minister ur ren
delkezésére erre a célra, úgy hogy ilyen előleg 
címén mindössze csak 5 millió korona volna 
kiadható a nyugdíjas tiszteknek.

Könnyű kiszámítani, hogy milyen kevés 
nyugdíjas tisztet láthatunk el ebből az összeg
ből számottevő előleggel és hogy az a csekély 
előleg is mit jelent a pénz mai vásárlóereje 
mellett abból a szempontból, hogy valaki a 
gazdasági önállóságát megalapozza. így a törvény
nek ez a szakasza, amely üdvös és szociális, nem 
jelent semmit. A  pénzügyminister ur egyszerűen 
tönkreteszi a törvénynek áldásos kihatását, ezt 
egyszerűen megakadályozza, ami egyszerűen 
annyit jelent, mintha benne sem lett volna a 
törvényben ez az egyébként igen üdvös kihatású 
szakasz.

Kérem továbbá, méltóztassék végrehajtani 
a nemzetgyűlésnek azt a határozatát, amelyre 
most rá kívánok mutatni. Es itt appellálok 
arra, hogy az igen t. ministerelnök ur több 
nyilatkozatában a komolytalanságot emlegette, 
igy legutóbb is, amikor az ellenzék a kormány 
tagjait ide idéztette, komolytalannak jelentette 
ki az ellenzéknek ezt a cselekedetét.

Kiss Menyhért: A  képviselőknek muszáj 
itt lenni!

Szilágyi Lajos: Ha tehát a ministerelnök 
ur komolyan fogja fel a hivatását és a nemzet
gyűlés hivatását is, s ha valóban azon az 
állásponton van, amelyen kell lennie, hogy 
az alkotmányozó nemzetgyűlés szuverén és 
tiszteletreméltó, akkor követelem, hogy a nemzet
gyűlésnek minden határozata valóban végre is 
hajtassák. (Helyeslés a baloldalon.)

A  nemzetgyűlés az elmúlt esztendőben egy
hangú határozatot hozott arra nézve, hogy 
mindazok a járandóságok, amelyeket a katonai 
ellátási törvényben megszavaztunk, adómentesek
nek tekintendők. Ezt egyhangúlag fogadta el a 
nemzetgyűlés. Ugyanakkor azt kell látniok a 
nyomorgó tiszteknek és a nyomorgó özvegyek
nek és árváknak, hogy az igen t. kormány 
semmibe se veszi a nemzetgyűlésnek ezt a hatá
rozatát. Egymás után jönnek olyan törvényjavas
latokkal, amelyekben kereseti adó alá vonják
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ezeket a járandóságot s igy a nemzetgyűlés 
akkori határozatának a szó szoros értelmében 
fittyet hánynak.

Az igen t. honvédelmi minister ur akkor, 
amikor erősen támadtam ebben a kérdésben a 
minister urat, azt a kijelentést tette, hogy majd 
ősszel, szeptemberben a pénzügyminister ur fog 
jönni pompás szociális adótörvényjavaslatokkal... 

Kiss Menyhért: Fog jönni!
Szilágyi Lajos: . . .  és majd ott, ezekben a 

szociális adótörvényjavaslatokban lesz elbírálandó 
ez a kérdés is. Mikor aztán ősszel jött a pénz
ügyminister ur az ő törvényjavaslataival, akkor 
viszont a kormány azzal tért ki a nemzetgyűlés 
határozatának végrehajtása elől, hogy rámutatott 
a kereseti adótörvényjavaslatnak egy pontjára, 
amely azt mondja, hogy az 5000 koronán aluli 
jövedelem nem esik adózás alá s erre a pontra 
hivatkozva a kormány azt mondotta, hogy tehát 
a nyugdíjasok legnagyobb része kiesik az adózás 
kötelezettsége alól.

A  minister ur azonban téved ebben a tekin
tetben, mert jelenleg az összes nyugdíjasok 
igenis adókötelezettség alá vonatnak, sőt mint
egy karácsonyi ajándék gyanánt, pontosan de
cember 24-én adott ki a pénzügyminister ur 
egy olyan rendeletet, amelyben nemcsak a 
nyugdíjakat, nemcsak a lakbérnyugdíjat, hanem 
az összes drágasági segélyeket is adókötelezett
ség alá vonta s ezzel bebizonyította, hogy a 
nemzetgyűlésnek egyhangúlag hozott határoza
tát végrehajtani nem hajlandó.

A  nyugdíjas katonatisztek, tiszti özvegyek 
és árvák járandóságainak másik részét nem 
törvény, hanem rendeletek szabályozzák. Bizo
nyos segélyek: rendkívüli, átmeneti, külön rend
kívüli segélyek cim alatt húznak kisebb-nagyobb 
összegeket az érdekeltek. Sajnos, mindezek az 
összegek nyomorúságosán csekélyek, a mai meg
élhetési viszonyokkal arányban nincsenek és az 
igazságtalanságokat — amint már az előbb is 
említettem — nem hogy kiküszöbölnék, hanem 
még fokozzák. Azonfelül pedig ezek a segélyek 
a legrendszertelenebbül jönnek és csak nagy 
utánjárásra, kilincselésre, közbenjárásra, kérvé
nyezőre és annyira késve, sőt elkésve jönnek, 
hogy ezek a segélyek nem tekinthetők olyan 
segítségnek, mint amilyet joggal elvárhatnak 
tőlünk, akik a választások alkalmával annyira 
hangoztattuk a nyomor megszüntetését, s akik
nek legnagyobb része, de különösen a kormány
párt a kenyér politikájának hangoztatásával 
jött be ide a nemzetgyűlésbe.

Speciális sérelmek vannak e tekintetben. 
Ilyen például az, hogy a családi pótlék egy 
hónapra ma is 135 korona. (Mozgás a balolda
lon.) Ehhez semmi hozzáfűzni valóm nincs. 
Vastag igazságtalanság az, hogy a vidéki nyug
díjasok a Budapesten lakó nyugdíjasoktól hátrá
nyosan vannak megkülönböztetve. Ez különösen 
érezhető azáltal, hogy a fővárosban lakók szá
mára a közüzemi pótlékok terhének ' elbírása

érdekében segítséget nyújtott a kormány, de 
ugyanezt nem teszi meg a vidéken lakó nyug
díjasoknak.

Súlyos sérelem, hogy a kedvezményes ellá
tást, amelyet amúgy is hét hónappal később 
engedélyezték az általam említett érdekelteknek, 
mint más közszolgálati alkalmazottaknak, ma 
már nem az, ami volt, sok tekintetben korlá- 
toztatott és a korlátozások egyik legfelhábori- 
tóbb módja az volt, hogy a kormány külön 
rendeletben kimondotta azt, hogy attól, akinek 
máshonnan havi 6000 korona jövedelme van, a 
kedvezményes ellátást elvonja. Ezt a rendeletet 
annyira antiszociálisnak tartom, hogy direkt 
.vétek a dolgozók ellen, vétek azok ellen, akik 
mellékfoglalkozást kaptak, akik dolgozni akar
nak és tudnak. Vétek ezeket megbüntetni azzal, 
hogy mivel 6000 korona jövedelmük van, ked
vezményes ellátást immár nem kapnak, és vétek 
abból a szempontból is, hogy ha a kormány 
csak annyit vonna el valakitől, amennyi jöve
delme mástól van, ezt megérteném, de ha vala
kinek 6000 korona jövedelme van mástól, hogyan 
lehet elvonni tőle 6000 koronánál többet jelentőt 
kedvezményes ellátást, ezt megérteni nem tudom, 
ez felháborító, ennek magyarázatát a kormány 
nekem megadni nem tudja.

További súlyos igazságtalanság, hogy mind
azoktól, akiknek a kormány trafikjogot engedé
lyezett, a kedvezményes ellátást megvonta. A  
kormány mit csinált? Egy-két zsidótrafikostól 
elvonta a trafikjogot és azon ürügy alatt, hogy 
ezt hadirokkantak, hadiözvegyek és árvák sza
mára juttatja, tényleg adott nyugdíjas tisztek
nek, tiszti özvegyeknek és árváknak trafikjogot, 
bár nem olyan számban, mint elvárhattuk volna. 
Ugyanakkor azonban a kormány nem tudott 
nekik forgótőkét juttatni és igy ezek működé
süket úgy kezdték meg, hogy kölcsönt vettek 
fel, tehát terheli őket a mai magas kamatláb. 
Amikor tehát igy küzködnek s éveken át nem 
számíthatnak tiszta jövedelemre abból a nyomo
rúságos kis trafikból, ugyanakkor a kormány 
azzal sújtja őket, hogy mivel trafikjogot adott 
nekik, a kedvezményes ellátást megvonja úgy 
tőlük, mint családjuk összes tagjaitól, ami még 
nagyobb igazságtalanság.

További sérelem, hogy a vidéki nyugdíjasok
nak, akiknek tüzelőanyagot a kedvezményes ellá
tás keretében a kormány nem tudott adni, vált- 
ságot adott, és például egy métermázsa tüzifa- 
váltság árát 200 koronában, egy métermázsa 
szén váltságösszegét pedig 900 koronában álla
pította meg. Ezek a számok maguk bizonyítják, 
milyen szűk látókörüek, milyen rövidlátók vol
tak azok, akik ezt az összeget a pénzügyminis- 
teriuin illető osztályában megállapították.

Súlyos sérelem, ami ellen mások is panasz
kodnak, hogy a kormány az utazási kedvezményt 
megvonta a nyugdíjasoktól, de különösen súlyos 
sérelem, hogy a vasúti füzetjegyek kedvezményét 
beszüntette. Amikor a kormány tétlensége és
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nemtörődömsége miatt Budapesten a lakásínség 
változatlanul fennáll és a Budapesten elhelyez
kedni kívánók számára a kormány lakást juttatni 
nem tud, és belekényszeríti őket abba, hogy a 
környékbeli falvakban, Kispesten, Erzsébefalván 
lakjanak, ugyanakkor megvonják tőlük a vasúti 
füzetjegy kedvezményét: ez olyan igazságtalan
ság, amelyet semmiféle rabulisztikával menteni 
nem lehet.

Csak futólag említem meg, hogy vannak 
olyan járandóságok, amelyek oly csekélyek, hogy 
a postai kézbesítési díjjal majdnem egyenértékűek, 
így például, amikor a vitézségi érem-pótdíjakat 
kézbesítik, a kézbesítési díj összege majdnem 
egyenlő a pótdíjjal.

A  nyugdíjasok végre is megállapittatni kérik 
azt, hogy a nyugdíjas katonatiszt voltaképen 
kije és mije ennek az államnak.

Kiss Menyhért: Senki fia!
Szilágyi Lajos: Minduntalan azt hallják, 

hogy ők az állam és a nemzet érdekében dol
goztak és vannak hivatva tovább is működni, 
de mindannyiszor megtagadják tőlük, hogy ők 
közszolgálati alkalmazottak és hogy a polgári 
nyugdíjasokkal egyenrangúak. A  nyugdíjas ka
tonatisztek azt kérik és követelik tehát, hogy 
teljesen azonos elbírálás alá kerüljenek, mind
azokkal, akik állami szolgálatban állottak, és 
állami szolgálatból kerültek nyugállományba.

Néhány számadatot mondok csupán. Ha ösz- 
szehasonlitom ezeknek az érdekelteknek mai 
járandóságait a háború előtti járandóságokkal, 
azt kell mondanom, hogy amig a legszüksége
sebb élelmi vagy ruházati cikkek ára ma 
400—500-szoros, esetleg 300-szoros a háború 
előtti árhoz képest, addig a járandóságok ezzel 
arányban oly csekély mértékben emelkedtek, 
hogy még egy nyugdíjas ezredes járandósága is 
csak a 24-szerese a háboruelőttinek.

Rassay Károly: Hát egy szegény hadirok
kant mit kap?

Szilágyi Lajos: Különösen bosszantja és 
ingerli a nyugdíjas katonatiszteket, hogy ma 
egy tényleges állományú hadnagynak több a 
fizetése, mint egy nyugdíjas őrnagynak vagy al
ezredesnek; egy nyugalmazott táborszernagynak 
ötször annyi járandósága volt a háború előtt, 
mint egy tényleges állományú hadnagynak és 
ma csak 1'4-szer annyi a nyugdíja. Amig tehát 
a tényleges állományú tisztekről valamennyire 
gondoskodnak, addig a nyugdíjasokról teljesen 
megfeledkeznek. Régen az volt a szabály, hogy 
ha valaki 40 esztendeig szolgált, úgynevezett 
teljes nyugdíjjal ment nyugállományba, ami 
alatt értettük azt, hogy körülbelül 80— 90%-át 
kapta azoknak a járandóságoknak, amelyeket a 
tényleges szolgálatban élvezett. Hogy ez ma 
hogyan áll, erre nézve egy-két példát hozok fel. 
Ma egy nyugdíjas ezredes csak 57%-át kapja a 
tényleges szolgálatban élvezett járandóságainak 
és a legmagasabbrangu nyugdíjas katonatiszt,

a táborszernagy csak 51%-át kapja a tényleges 
állományú táborszernagy illetményeinek.

Jogos követelmény s nem győzöm eléggé 
hangoztatni, hogy a tényleges tisztek járandó
ságának minden emelkedése automatice vonja 
maga után a nyugdíjasok járandóságának 
emelését.

De felháborító az a különbség, amely a 
polgári közszolgálati alkalmazottak nyugdíjasai 
és a katonai nyugdíjasok között van. Itt a fő
hiba abban van, hogy katonáéknál a rangosztályt 
tekintik kiindulási alapnak, mig a polgáriaknál 
az évi nyugdíjat. Ez ezer és ezer koronányi 
súlyos különbséget jelent a katonák hátrányára.

Ha összehasonlítom a mi nyugdíjasaink 
járandóságait a külföldi nyugdíjasokéval, meg 
kell állapitanom, hogy a minket környező úgy
nevezett utódállamok valamennyien jobban gon
doskodtak a nyugdíjasokról, özvegyekről és 
árvákról, mint a magyar állam. Még Ausztria 
is, amelyet következetesen, mint vörösödé, fél
vörös vagy rózsaszínű szocialista köztársaságot 
említenek, példásan gondoskodott a nyugdíjasok
ról, holott ott meglehetős gyűlölt színben voltak 
beállítva. Ausztriában például a teljes nyugdíj 
90°/o-a a tényleges fizetésnek, itt tehát 40 évi 
szolgálat esetén 90°/o, nálunk pedig 57°/o. Ez 
a különbség mutatja, hogy Ausztriában hogyan 
gondoskodtak róluk és hogyan gondoskodtak 
nálunk.

A  nyugdíjas katonatisztek hivatalos lapja, 
a NyUKOSz, legutóbb egy cikket közölt a ka
tonatisztek nyomoráról, amelyre a Szózat című 
jobboldali, szélsőséges napilap, a kormány ál
landó szócsöve, vasárnap egy leckét adott és 
megállapította, hogy ez a cikk Ízléstelen volt, a cik
ket iró Tallián Zsigmond altábornagyot, aki talán 
a legkimagaslóbb dísze a nyugdíjas tisztek sorá
nak, hazafiatlansággal vádolta meg a Szózat, és 
felszólította a kormányt, hogy járjon el ellene. 
Es tette ezt azért, mert az illető altábornagy 
ur egy cikket irt a NyUKOSz-ba, amelyben 
immár azt a türelmetlen hangot hallatta, amely 
türelmetlen hangnak természetszerűleg be kel
lett következnie abból az okból, mert sem mi 
nem tudtunk itt indítványainkkal eredményt 
elérni, sem pedig a kormány nem jött elénk 
olyan javaslatokkal, amelyek az ő sorsukon se
gítettek volna. Mivel a nyugdíjas katonatisztek 
szövetsége közvetlen szemlélője annak a mun
kának, amelyet a pénzügyminister ur bizonyos 
ellenszenvvel a nyugdíjas katonatisztek iránt 
állandóan végez és mutat, természetszerűleg meg 
kellett jelennie egy ilyen cikknek, amelyből itt 
a nemzetgyűlés előtt felolvasom, hogy mi az, 
amit a Szózat ízléstelennek tekintett.

Azt mondta az illető cikkíró (olvassa): 
»Fel fogom vonultatni egymás után azt a ma- 
gasrangu nyugdíjas tisztet, aki a mészárosnál 
kutyája számára vásárol húscafatokat, pedig 
kutyája nincs, de vannak gyermekei; azt a hadi
rokkant tisztet, aki a Munkásközvetitő Hivatal
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utján keres háziszolgai állást; azt a tisztet, aki
nek — hazája szolgálatában megrokkanva — 
egyetlen vágya, hogy a szegényházba felvétes
sék; azt a hadiözvegyet, akinek férje a harc
téren hősi halált halt és akinek havi 337 koro
nából, tehát napi 11 koronából kellene megél
nie; annak a tiszti árvának sorsát, aki mint a 
viceházmester ágyrajárója tengeti életét, stb., 
stb., és oda fogom melléjük állítani azt a ke
gyelmes urat, aki utolsó párnáját asztalkendő
vel takarja le, mert párnahuzatja már nincs, és 
fel fogom még sorakoztatni melléjük az elret
tentő nyomor számtalan beigazolt esetét.«

Ez a hang, mélyen tisztelt Nemzetgyűlés, 
igenis, elkeseredett hang, de ha a kormány szó
csöve, a jobboldali szélsőséges Szózat című napi
lap erre azt írja, hogy Ízléstelen, az az illető 
lap dolga, de előre megjósolhatom azt, hogy ez
zel a hanggal a kormány minél gyakrabban ta
lálkozni fog, és találkozni fog még egyéb követ
kezményeivel is a nyomornak, ha csak gyorsan 
és mélyrehatóan nem nyúl bele a dolgok me
netébe.

Azt kérem, hogy az elavult törvényt mél- 
tóztassék minél előbb egy novellával pótolni, 
kérem, hogy igazságos és arányos legyen minden 
segély, amelyet a minister ur rendeletileg ki
utal, kérem, hogy jöjjön az a segítség idejében 
és egyszerű legyen a segítséghez való hozzá
jutás. Mert ma azt kell tapasztalni, hogy, ha 
meg is jön az a rendelet, még egy egész kál
váriajárás az, amig valóban hozzájut az , illető 
a segítséghez. (Felkiáltások balfelöl: Évek!) 
Vagy keresztyén és nemzeti alapon áll a kor
mány, vagy nem; vagy kezében van a hatalom 
a kormánynak vagy nincs; vagy szuverén a 
nemzetgyűlés és akkor szent annak akarata, 
vagy nem. Higgyük, hogy igen. De akkor csele
kedjünk és akkor munkánkból egész biztosan 
áldás fakad. (Helyeslés a balköeépen.)

Elnök: A  • honvédelmi minister ur kíván 
nyilatkozni.

Belitska Sándor honvédelmi minister; T.
Nemzetgyűlés! (Halljuk! Halljuk!) Engedel- 
met kérek, hogy szokásomtól eltérően, aránylag 
hosszabban vegyem igénybe a nemzetgyűlés tü
relmét és figyelmét; (Halljuk! Halljuk!) de 
tényleg olyan nagy szociális jelentőségű kérdés
sel állunk szemben, hogy a magam részéről is 
szükségesnek tartom, hogy a nemzetgyűlés fog
lalkozzék ezzel a kérdéssel.

Mindenekelőtt köszönöm Szilágyi képviselő 
ur rokonszenves és meleg szavait, amelyeket 
szegény nyugdíjas bajtársainkkal szemben hasz
nált és, bár a színezésekben és aláhúzásokban 
nem osztozom, tárgyi vonatkozásaiban sok tekin
tetben egyet kell vele értenem. Egyet azonban 
a priori leszögezek. A  kormányt azzal vádolni, 
hogy ezeknek a szegény embereknek sorsát nem 
viseli szivén, nem méltányos. Nemcsak én, akinek 

\ kötelességem ezzel a kérdéssel foglalkozni, hanem 
a kormány is — és itt különösen a minister-

elnök urat óhajtanám aposztrofálni —  a leg
melegebb szívvel kezeli ezt a kérdést, de ha 
felelősségünk tudatában néha keserűbb határ
vonalakat kell vonnunk, az épen onnan ered, 
hogy nem tudunk szabadon és szivünk szerint 
cselekedni, hanem pénzügyi és gazdasági helyze
tünkre való tekintettel bizonyos határokat meg 
kell tartanunk.

Ami a konkrétumokat illeti, méltóztassanak 
megengedni, hogy egyénkint reflektállak ezekre 
a kérdésekre. Az első nagy kérdés, amelyet a 
képviselő ur felvetett, a békearánynak kvázi a 
helyreállítása, hogy t. i. a békében a nyugdíjas 
tisztek fizetése a ténylegesekéhez képest sokkal 
jobb arányban volt, mint ma. Beismerem, hogy 
ez igaz, és azt is kötelességszerüleg kinyilatkoz
tatom, hogy javítani kell ezen a helyzeten, de 
kérném azt is tudomásul venni, hogy nagyon 
fáradságos, küzdelmes munka után igen lényeges 
javulás van már ahhoz képest, ami ezelőtt, 
hogy többet ne mondjak, másfél évvel volt.

Hogy ez igy van, e tekintetben épen arra 
a társadalmi testületre hivatkozom, amelyre 
Szilágyi képviselő ur, mert a NyUKOSz-tól ismé
telten kaptam minden emelésnél elismerő, 
köszönő, hálálkodó átiratokat. Tény az, hogy a 
differencia —  mint Szilágyi képviselő ur helye
sen mondotta —  különösen az u. n. prag- 
matikás ezredesek miatt kissé eltolódott és 
épen ezen kell javítani. Kijelentem, hogy én a 
pragmatikával nem azonosítom magam, hiszen 
már körülbelül másfél éve el is töröltem, de 
annak következményei itt vannak, a gyors 
ezredesi kinevezések megtörténtek, hogy adott 
helyzet előtt állunk, amellyel számolnunk kell 
amelyet rendeznünk kell. Tény, hogy ebből ki
folyólag bizonyos anomáliák állanak fenn és 
ezeken másként segíteni nem lehet, mint ha a 
rendfokozatot a szolgálati idővel kapcsoljuk 
össze. Ez igazságot fog teremteni a nyugdíjasok
nál, ez az én tervem, ezen az alapon tárgyalok 
most a pénzügyminister úrral. (Helyeslés jobb
felöl.)

Ami a 6000 koronás mellékjövedelem ese
tén a természetbeli ellátás megvonását illeti, ez 
az én szememben is méltánytalan. (TJgy van! 
ügy van! a jobb- és a baloldalon.) Mert mél
tóztassanak figyelembe venni azt, hogy ha valaki, 

' pl. egy tábornok 6000 koronás mellékjövedelmet 
kap és öt családtagja van, akkor az öt család
tag után á 3000 koronát kitevő havi pénzbeli 
megváltást elveszít, vagyis elveszít 15.000 koro
nát a 6000 korona mellékjövedelemmel szemben. 
Természetes, hogy ez direkt felhívás a munka
kerülésre (Úgy van! TJgy van ! bal felöl.) és ter
mészetes, hogy ezen javítani, változtatni, kell. 
Az én nézetem szerint igazságosan változtatni 
csak úgy lehet, ha a családtagok számával 
arányba hozzuk az itt szóban forgó mellék- 
jövedelmet. Bejelentem, hogy november 21-ike 
óta tárgyalásban vagyok a pénzügyminister 

' úrral e kérdés felett; sajnos, az egész illetmény
igé r t e s í t ő .
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rendszerünk és ennek a kérdésnek a végrehaj
tási része is olyan bonyolult, olyan nehézkes az 
adminisztrációja, hogy magam is látom, hogy 
bár november vége óta tárgyalunk, eredmény 
még nincsen; de mulasztás nem történt és azt 
hiszem, hogy maholnap mégis csak dűlőre visszük 
ezt a kérdést.

Ami az 1921: X X X I I .  te.-bői előállott 
hibákat illeti, amelyeket Szilágyi igen t. kép
viselő ur teljesen tárgyilagosan, helyesen sorol 
fel, és amely hibák tényleg az én itt nem
létemből és nem Hegyesbalmy volt keres
kedelemügyi minister ur mulasztásából eredtek, 
ezek novelláris utón kell hogy rendeztessenek. 
De épen Szilágyi képviselő ur aposztrofálta a 
novellát olyképen, hogy ezzel kapcsolatban 
tulajdonképen a hadseregnek mai kiegészítési 
rendszerét is novellárisan kell belevinni a nyug
díjtörvénybe. Ez a novella nálam készen van, 
interministeriálisan legközelebb letárgyaljuk s 
remélem, hogy rövidesen az egész komplexust 
a nemzetgyűlés elé lehet terjeszteni. (Elénk 
helyeslés )

Ami a temetkezési segély kérdését illeti, 
ebben teljesen igaza van a képviselő urnák. 
Lehetetlen dolog abból a temetkezési járulékból 
ma a legszerényebb, nem tudom hányadosztályu 
temetkezést is megrendezni a nyugdíjasnak. 
Ennek következménye az, hogy a nyugdíjasok 
halál esetén mindig hozzám fordulnak segélyért 
és természetes, hogy a segélyt meg kell adnom. 
Ezek a segélyek pedig nem temetkezési célokra 
vannak szánva, hanem az élőknek, arra az 
esetre, ha momentán családi szerencsétlenség, 
baj, betegség következnék be, hogy azon hir
telen segíteni tudjanak.

Bejelentem a t. Nemzetgyűlésnek, hogy
1923., tehát ez évi 1923. elnöki szám alatt át
iratot intéztem e kérdés rendezése tekintetében 
a pénzügyminister úrhoz s a kérdés legközelebb 
letárgyaltatik. (Helyeslés a baloldalon.)

Ami már most a földbirtokreformgial kap
csolatban a tiz évre szóló nyugdíjelőleg kiutalását 
illeti, ez a törvényben bennefoglaltatik, az én 
tudomásommal helyesen kezeltetik s én hozzám 
panasz e tekintetben nem érkezett. Lehetséges, 
hogy valaki valamilyen feltételnek, amely a tör
vényben van, nem felelt meg; természetes, hogy 
az a feltétel hijján az előleget nem kaphatta 
meg. Nekem tudomásom nincs arról, hogy valaki 
a pénzügyminister űrtől, ha a feltételeknek meg
felelt, ilyen célra előleget ne kapott volna.

A  nyugdíjilletmények adómentességének 
hiánya tényleg régi sérelem és bejelentem a 
t. Nemzetgyűlésnek, méltóztassék majd annak 
idején figyelemmel kisérni, hogy a kereseti adóval 
kapcsolatban rendeztessék az ügy, amire nézve 
az iniciativát megadtam.

Ami a vasúti kedvezmények megvonását 
, illeti, ez általános intézkedés volt, s nemcsak a 

nyugdíjasokat, hanem az összes közszolgálati 
alkalmazottakat érte, tényleges katonákat etc'.
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Természetes következménye ez a Máv. horribi
lis inveszticióiból folyó deficitnek, és természe
tes, hogy mindenkinek az utazási kedvét lejjebb 
kell szállítani, a gyorsvonatot ritkábban hasz
nálni, etc. De nem is olyan veszélyes a dolog, 
mert hiszen a családtagok, ép úgy mint a tény
leges tisztek családtagjai, évente hatszor kapnak 
kedvezményes jegyet, a nyugdíjas maga tizen
kétszer. Jól tudom, hogy a tizenkétszeri uta
zásra való jog nem tetszik a vidéki nyugdíja
soknak, mert nekik minden hónapban a ked
vezményes ellátás miatt be kell utazniok az 
elosztó helyre és ezzel a kedvezményes utazásra 
való igényük elhasználódik a természetbeni ellá
tás kedvezményével és nincs meg a lehetősége 
annak privát felhasználására. Erre vonatkozó
lag úgy vagyok értesülve, hogy a kívánság az, 
hogy ilyen esetekben a nyugdíjasok pénzvált- 
ságban kapják meg a természetbeni ellátást és 
akkor a kedvezményes utazás akadálya meg
szűnik. (Mozgás a baloldalon.)

Ami végül a közüzemi pótlékot illeti, tisz
telettel bejelentem, hogy a ministerelnök ur 
rendelete szerint a múlt évi 5555. sz. kormány- 
rendelet úgy intézkedik, hogy ha valahol vidéki 
városban megállapítják a közüzemi pótlékot, az 
ott épugy megtérítendő a közszolgálati alkal
mazottaknak és nyugdíjasoknak mint a főváros
ban. Tudtommal erre vonatkozólag panasz nem 
terjesztetett elő, konkrétum nincsen, tehát nem 
is orvosolható.

Ami Szilágyi igen t. képviselő urnák azt 
az előterjesztését illeti, hogy a nyugdíjasok, 
mint állami alkalmazottak kezeltessenek, azt 
hiszem, hogy ez a kérdés vitán felül áll, és 
természetes, hogy a nyugdíjasok állami alkal
mazottaknak tekintendők. A  magam részéről 
nem osztozom abban a nézetben, amelyet sokan 
vallanak, hogy a katonatiszteknek —  beleértve 
a nyugdíjasokat is — ugyanaz az illetmény jár, 
mint a polgári alkalmazottaknak. En ellenkező
leg mindig és mindenkor azon az elvi álláspon
ton állok, hogy a katonai illetmény más kell 
hogy legyen, mint a polgári illetmény. A  
pénzügyminister úrral folytatott tárgyalásaim 
után mondhatom, hogy a pénzügyminister ur is 
arra az álláspontra jutott, hogy tulajdonképen 
az országban két illetményrendszert kellene meg
állapítani, egyet a fegyveres erő számára, — 
hogy úgy mondjam — és egyet a polgári alkal
mazottak számára. Hiszen teljesen más annak 
a katonának a szolgálata, teljesen mások a 
katonának életviszonyai, más az előképzettsége, 
és mellékkereseti lehetősége.

Ez vonatkozik a nyugdíjasokra is, akik 
épen előképzettségüknél fogva nem tudnak el
helyezkedni, én tehát mindig és mindenkor azon 
az elvi állásponton vagyok és maradok, hogy 
igenis, kétféle illetményrendszer szükséges s ezt 
a kettőt egy kaptafára huzni nem lehet, mert 
abból örökös disszonancia és elégedetlenség 
származik.

'. évi március hó 13-án, kedden.
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Azt hiszem, hogy olyan röviden, amilyen 
röviden szoktam elintézni a dolgokat, mindenre 
válaszoltam. Csak azt akarom újra hangoztatni, 
hogy távol áll a kormánytól az a gondolat, 
hogy szerencsétlen nyugdíjas bajtársaimmal ne 
foglalkozzék. Különösen azt a gondolatot sze
retném végleg elpusztitani az agyakból, hogy 
nálunk nem szeretetteljesen gondolnak a nyug
díjasokra, mert hiszen tudom, hogy az utód
államok és a szomszédok többet fizetnek, de 
nem tudom elhinni, hogy ha valaki szegény 
ember, a gyerekét ne szeresse. Azt elhiszem, 
hogy a szegény ember szereti a gyerekét és ha 
nem is tudja selyemben, aranyhímzésű ruhában 
járatni, de mégis szeretetteljesen gondoskodha- 
tik róla, amennyire k<spes.

Kiss Menyhért: Áldozzon érte!
Belitska Sándor honvédelmi minister: Olyan 

ritkán szólalok fel, hogy kérem, méltóztassék 
megengedni, hogy felhasználjam ezt az alkal
mat egypár általánosabb kijelentésre is. (Hall 
ju h !  Halljuk!) Le akarom szögezni és is
mételni akarom a szélsőbaloldalnak azt a mi
napi kijelentését, amely úgy hangzott, hogy nem 
lehet becsületes, magyar ember az, aki a honvéd
ségnek mai nehéz teljesítményei előtt meg nem 
hódol. A  minap a szélsőbaloldalon hangzott el 
ez a kijelentés és általános tetszést aratott. A  
magam részéről arra kérem az igen t. Nemzet
gyűlést, méltóztassanak ezt a mi szegény, kis 
hadseregünket meleg szeretetükbe fogadni, 
(Általános, élénk éljenzés.) mert méltóztatnak 
tudni, hogy hazaszerető, fegyelmezett hadsereg, 
és azt is méltóztatnak tudni, hogy bizony sok 
tekintetben nehéz viszonyok között tengődik. 
(Igaz! Úgy van! jóbbfelöl). Ennek a hadsereg
nek szüksége van a nemzetgyűlés szeretetére, 
mert hiszen a prosperálása sok tekintetben függ 
a nemzetgyűlés támogatásától. (Igaz ! Úgy van !)

Azzal a kéréssel zárom szavaimat, hogy 
méltóztassanak az én jeligémet állandóan szem 
előtt tartani: tartsuk meg ezt a hadsereget 
védképes állapotban, mert a győzők mindenünket 
elvehetik tőlünk, de a becsületünket nem adjuk. 
(Élénk helyeslés, éljenzés és taps- a jobb- és a 
baloldalon.)

Elnök : Homonnay Tivadar képviselő urat 
illető a szó. (Zaj és felkiáltások balfelöl: Szünetet 
kérünk !)

Homonnay Tivadar: T. Nemzetgyűlés! Szi
lágyi Lajos igen tisztelt képviselőtársam a nem
zetgyűlés elé hozta a nyugdíjas tiszteknek 
rettenetesen nyomasztó helyzetét. Ugyanily tárgy
ban óhajtok én is a nemzetgyűlés elé lépni és 
kérem a t. Nemzetgyűlést, hogy pár percet mél
tóztassék erre engedélyezni. Rövid leszek, egy
részt azért, mert Szilágyi t. képviselőtársam igen 
sokat elmondott, amit én akartam elmondani, 
másrészt azért, mert a nemzetgyűlésnek tárgya
lásra szánt ideje nemsokára lejár és amint nem 
tartom helyesnek, hogy szócsatákat vívjunk 
személyes kérdésekben, ép úgy helytelenítem azt

is, hogy minden néven nevezendő üggyel a nem
zetgyűlés elé jöjjünk napirend előtt. De azt a 
tárgyat, amelyet a nemzetgyűlés elé kívánok 
hozni, a nyugdíjasok ügyét, tartom olyan fon
tosnak, mint más tárgyat, amelyet a nemzet
gyűlés elé szoktak hozni napirend előtti fel
szólalás alakjában.

T. Nemzetgyűlés! A  honvédelmi minister 
ur azt méitóztatott mondani, hogy a kormány 
a legmelegebb szívvel kezeli a nyugdíjasok kér
dését. Most hasonló kategóriának, a közalkal
mazottaknak nehéz, sanyarú gazdasági helyze
téről kívánok szólni és azt hiszem, hogy ebben 
a kérdésben is hasonló választ lesz szerencsém 
kapni a kormány részéről. Remélem, ki fogja 
nyilatkoztatni a kormány, hogy hasonlóan meleg 
szívvel gondoskodik' a közalkalmazottaknak, úgy 
a köztisztviselőknek, mint az altiszteknek kate
góriájáról is.

Felszólalásomnak oka főként az, hogy látjuk 
és tapasztaljuk, nemcsak a székesfővárosban, de 
az egész országban mindenütt az érdekelteknek 
idegességét. A  közalkalmazottaknak s a gazda
sági egyesületeknek képviselői lépten-nyomon 
megnyilatkoznak az ellen a tarthatatlan helyzet 
ellen, melyben ma a közalkalmazottak sínylőd
nek. Nincs egyetlen nap sem, hogy egyes újsá
gok akár pro, akár kontra — fájdalom, igen 
sok esetben kontra, ős erre is leszek bátor rá
térni — ne foglalkoznának a tisztviselőkérdéssel. 
A  tisztviselők nap-nap mellett deputációznak a 
ministereknél, a ministerelnöknél, memorandu
mot memorandum után adnak be, melyekben 
kérik, hogy végrevalahára gyökeresen szanálják 
a nyomorúságos helyzetüket.

Hallunk olyan hangokat is, hogy a tiszt
viselők modora, magatartása az utóbbi időben 
olyan erős, amely nem egyeztethető össze a tár
sadalmi poziciójukkal. (Mozgás balfelöl.) Előre
bocsátom, hogy legszentebb meggyőződésem és 
értesülésem szerint a magyar tisztviselői kar, a 
közalkalmazottak kara — beleértve mindenkor 
a ministeriumokat, vasutakat és postát stb., stb.
—  sohasem ragadtatja el magát arra, hogy a 
nemzet ellen foglaljon állást; sohasem ragadtatja 
el magát arra, hogy például általános sztrájkot 
rendezzen. (  Zaj.)

Szilágyi Lajos: Még csak az hiányzik!
Homonnay Tivadar: Ezt azért mondom 

ennyire nyíltan és őszintén, mert épen fél órával 
ezelőtt hallottam, hogy a kormánynak olyan 
híreket továbbítottak volna, hogy a tisztviselők 
erősebb retorzióval kívánnak élni. Ez nem áll; 
a tisztviselők csak azt kívánják, hogy ne csussza- 
nak-másszanak a mindenkori kormányokhoz, 
ministerekhez, hanem végre valahára gyökeresen 
szanáltassék a helyzetük. A  magyar kormánynak
— nemcsak ennek, de a mindenkori magyar kor
mánynak — évtizedek óta az a rossz szokása, 
hogy ankéteznek, bizottságoznak, tárgyalnak és 
mindent csinálnak, csak épen gyorsan nem intéz
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kednek, h o lo tt  jó l tu d ják , h ogy  aki gyorsan  ad, 
az kétszer ad. M a  is ez a  helyzet.

F á jd a lo m m a l á llap ítom  m eg a n em zetgyű 
lés e lőtt, h o g y  b á r  a k orm án y  fo g la lk o zo tt  a 
m in ister tan ácson  a  tisztv iselők  h elyzetének  ja v í
tásával, de ez m ég m in d ig  késik, és nem  h a l
lu n k  fe le lős  á llásban  lev ők tő l o ly a n  n y ila tk oza 
tot, am ely  ezt a  szerintem  m egérth ető  izga lm at 
le  tu d n á  csilla p íta n i s am ely  békességet és m e g 
elégedettséget tu d n a  a tisztv ise lők be  beoltan i. A  
k orm án y  m ost is an nyira  késett a  segélyeknek 
kiadásával, h ogy  az, am it a k öza lk a lm azottak  
k ategóriá ja  kér, m a m ár tú lh a lad ott á lláspont 
s a  k orm án y  m ég ezt sem  ad ta  m eg teljesen. 
M a  m ár a  ren dk ívü li segélynek  lega lább  száz 
százaléka volna  az a m in im ális összeg, am ellyel 
a  tisztv iselők  az á lta lu k  k íván t é letstan dardra  
helyezkedhetnének . N e  m éltóztassan ak  azt h inni, 
h ogy  az 1914. év e lő tti á llapotok ra  kívánnak 
visszatérni, hanem  csak  azt k íván ják , h ogy  a 
k orm án y  azt a  h elyzetet á llítsa  vissza, am ely  az 
1920. év m ájus havában  vo lt á lta lános drágu lás 
idejének  fe le l m eg. Sajnos, a zt lá tju k , h ogy  itt 
a  nem zetgyű lésen  is  —  és ezt n y íltan  k im on 
dom  —  kevés szószó ló ja  és tá m oga tó ja  v o lt  en 
nek a kategórián ak , am ely  p ed ig  m inden  leg 
m esszebbm enő p á rtfog á st m egérdem el.

Ma olvasom egyik lapban, hogy a tiszt
viselők havi 100.000-től 8000 korona havi
segélyt kapnak. Százezer koronát még ministe
rek sem kapnak. Ebben benne van a régi se
gély. A  sajtónak egy része tehát ne állítsa be 
úgy a kérdést a címekben, hogy a tisztviselők 
fizetését megint milyen nagy mértékben eme
lik. Ez feltétlenül visszás hangokat fog kelteni 
más társadalmi rétegekben, és feltétlenül azt a 
célt szolgálja, hogy az egyes társadalmi osztá
lyok között, ha nem is az egyenetlenkedésnek, 
de az elégedetlenkedésnek magvát elhintse. Ezt 
a magam részéről elitélem. Ha valamelyik lap 
nem tudja, hogy mi van a javaslatban vagy a 
rendeletben, inkább ne közöljön címet, (V gy  
van!) de ne izgassa és hiú reményekkel ne 
táplálja a tisztviselői kategóriát, (Igaz! Vgy 
van ! jobbfelöl.) ne írja, hogy ennyit és ennyit 
kap, holott kevesebbet kap, másrészt pedig a 
kevésbé tájékozott és újságot kevésbé olvasó 
ország lakosságának igen nagy százaléka előtt 
ne bizonyítgassa azt, hogy a tisztviselők fizeté
sét megint emelik. (Helyeslés jobb- és balfelöl.)

T. N em zetg y ű lés ! É n  azt hiszem , h ogy  ez
zel a kérdéssel hosszabb  id e ig  érdem es és kell 
fog la lk ozn i. A k k o r , a m ik or a  tisztv iselők  k érd é 
sét itt a  nem zetgyű lés e lő tt  n ap iren dre  hozom , 
k ije len tem  azt, h ogy  teljesen ob jek tív  a lapon  
k íván om  ezek u tán  is b írá ln i a  tisztv iselők  
helyzetét. A z t  hiszem , h ogy  a legob jek tivabb  
k ritik a  az, a  legm érsékeltebb  ellenzéki kép 
viselő, a  legod a a d ób b  k orm án yp árti képviselő is 
be  fo g ja  lá tn i azt, h ogy  a  tisztv iselők  m ai 
n yom orú ságos h elyzete im m ár tarthatatlan . 
(Helyeslés a jobboldalon.) D e  viszont be  kell

látni azt is, hogy a tisztviselők tarthatatlan 
helyzetén ez a kormány sem tett ez ideig any- 
nyit meg, mint amennyit a tisztviselők érdeke 
megkíván és amennyit ez a tisztes kar meg
érdemelne. (Egy hang jobbfelöl: Mert nem te
hették meg!)

A z  első nem zetgyűlésen  én a  tisztviselő
k érdésben  h a  jó l  em lékszem  azt m ondottam , 
h ogy  v  .

Kiss M en yhért: V álasztás  e lő tt  Ígérik !
Hotrionnay T iv a d a r : . . .  h ogy  az állam i 

tisztv iselőket és á llam ot egy kétoldalú  szerződés 
k ö t i egym áshoz, szerződést köt, az á llam  az ő 
a lkalm azottjával, tisztviselőjével és altisztjével 
szo lgá lat idejére  a  m unkásával is. A  szerződés
b e li k öte lezettséget a m inden kori korm ánynak, 
am elynek  kötelessége a  tisztv iselőnyom oron  se
g íten i és egyedü l h iva tott reá, —  m ondtam  az 
első nem zetgyűlésen  —  száz százalékig teljesí
ten i kell.

Szerintem az államnak, —  hogy Thiers 
szavaival éljek —  »becsületes embernek kell 
lennie.* De ma igenis azt állítom, — fenn
tartva a becsületes ember elvét —  ha az ország 
és kormányzat is olyan nehéz helyzetben van, 
hogy választania kell kettő között: az ország
nak tönkremenetele és a tisztviselők helyzetének 
gyökeres, az 1914 előtti állapot standardjára 
való helyezése között, én azt hiszem, hogy a 
kormánynak meg kellene találnia ezt az arany 
középutat, mint ahogy a kultuszminister ur 
most legutoljára Komáromban mondotta.

Kiss M e n y h é rt: Mindig ezen az utón já r !
Homonnay T iv a d a r:  Én egyrészt elismerem 

azt, hogy az állam nehéz pénzügyi helyzete 
nem engedheti azt meg, hogy az államot a 
csődbe vigyük, és jól tudva azt, hogy a tiszt
viselőknek és közalkalmazottaknak az ellátása 
milyen sok milliárdba kerül, .ezt nem is kívánjuk, 
sem én, sem senki más, de igenis másrészről 
megkívánhatjuk mi a felelős kormányzattól, 
amely egyedül hivatott ennek a kérdésnek a 
szanálására, hogy olyan helyzetet teremtsen a 
tisztviselők és közalkalmazottak kategóriáiban, 
hogy a közalkalmazottak az eddigi erkölcsi 
nívójukat és legalább az 1915. évi májusi 
standardjukat fenn tudják tartani.

S zóva l az á llam  elsősorban  tön k re  nem  
m ehet, viszont a korm án yn ak  m eg kell ta láln ia  
azt az u ta t és m ód ot, h ogy  a  k özalkalm azottak 
nak  hatalm as és nem zeti érzéstől á tita to tt  tábora  
tisztességes k u ltu rem berh ez m éltóan  m eg tud jon  
éln i. (Helyeslés a szélsöbaloldalon. Egy hang 
jobbfelöl: A  megélhetést biztosítani kell!)

Én csak röviden kívánok ehhez a kérdés
hez még hozzászólni. Csak pár szóval reflektálok 
egyik lapnak a százezer koronától nyolcezer 
koronáig terjedő havi segélyről szóló közle
ményére. Itt a Ház színe előtt kijelentem, hogy 
az nem igy áll, mert igen sok köztisztviselő és 
közalkalmazott van, aki a most kontemplált és 
kiadott rendelet szerint 8000 koronánál jóval
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kevesebb segélyt fog kapni, mert levonják a 
kedvezményes ellátást egy személytől. A  V I. és 
VII. rangosztályok magas kategóriái — nem is 
beszélek a felsőbbekről, ezeknek a száma igen 
csekély —  havi 10 és 9000 koronás többletet 
fog kapni. Méltóztassék elképzelni, milyen keveset 
fog kapni az a IX ., X . és X I . rangosztály, 
ahol 5000 koronánál kevesebb a havi segély, 
mert levonják a kedvezményt, tehát egy negyed 
pár cipőt, vagy ha úgy tetszik, négy kiló zsírt 
fognak kapni a tisztviselők, hogy ebből az ő 
életstandardjukat emeljék.

A  kormánynak egy hibája a többek között 
a most kiadott rendeletben, és pedig az, hogy 
amit a régi magyar kormányok rossz szokása 
szerint az egyik kezével ad, a másik kezével 
visszaveszi. Az úgynevezett háztartási alkal
mazottak naturáliáját, a kormány egyszerűen 
meg kívánja vonni. Én nem is akarok ebbe a 
kérdésbe mélyen belebocsátkozni, csak annyit 
mondok, hogy ez semmikép sem helyes, pláne 
nem szociális és nem szolgál arra, hogy a tömeg
hangulatot megnyugtassa. A  tisztviselőknek túl
nyomó százaléka — számokról nem beszélek ez 
esetben, mert rendszerint hamis adatokat kap
nánk, egy-két százalékkal, de túlnyomó száza
léka — megint 5000 és 4000 koronán alul fog 
kapni segélyeket. Ezzel szemben, hogy milyen 
minimális a segítség, legyen szabad —  grafikon
ból olvasok, tehát ismét kérem a t. Nemzet
gyűlést, hogy az egyes szavakba és számokba 
ne méltóztassék belekapaszkodni, mert h«gy ez 
tizedestörtnyi pontossággal legyen ebben a grafi
konban leolvasható, az lehetetlen —  bemutat
nom. Bemutatni kívánom a t. Nemzetgyűlésnek, 
hogy ma a tisztviselők’ és közalkalmazottak 
kategóriáiénak milyen az anyagi helyzete, és 
hogyan élnek.

1922-ben a drágaság általában 570-szere- 
sére emelkedett, ezzel szemben az V. rangosz
tálybeli tisztviselőknek a fizetése —  curiai bí
rák, ministeri tanácsosok stb. — 52-szeresére, 
a VI. fizetési osztályban levőké 68-szorosára, a 
IX . fizetési osztálybelieké 127-szeresére, a X . 
fizetési osztályuaké 191-szeresére, a kezelőké 
265-szörösére emelkedett; a kezelő altiszteknél 
a legmagasabb fizetés sem éri el az 571-szere- 

*set, hanem csak a 322-szerest. A  közszükség
leti cikkek, amelyek mondhatnám nap-nap mel
lett emelkednek, a legelsőrendü életszükségleti 
cikkek pedig — azt hiszem, ez is érdekelheti a 
t. Nemzetgyűlést —  1922 szeptemberétől a mai 
napig a következőképen emelkedtek: a tej pél
dául 108— 310-8zeresére, a marhahús és disznó- 
hus 290— 400-szorosára, a fa 396— 550-szere- 
sére, a fehérnemű —  hogy ne soroljak fel min
dent —  570-szeresről 800-szorosra, a kötött
szövött áru 790-szeresről 1320-szorosára és a 
gyapjúszövet 800-szorosről 1100-szorosára szö
kött fel.

Amikor pár hónap alatt ilyen szédületes 
módon emelkedik minden áru, azt hiszem, hogy

"A nemzetgyűlés 111. ülése 1923.

nem helyes dolog az, ha megint toldozunk- 
foldozunk és megint azt mondjuk, hogy a tiszt
viselőknek ismét adunk, — nem tudom, hogyan 
nevezik: Kállay-kettőst vagy gyorssegélyt — 
de lehetetlen állapot, hogy megint havi pár ezer 
koronával akarunk a tisztviselők anyagi hely
zetén gyökeresen segíteni. Itt talán kellemetlen 
húrokat fogok megpendíteni, de úgy érzem, 
hogy én és pártom, amelyhez tartozni szeren
csém van, amely nem az osztályuralom alapján 
áll, és amely nem az osztályuralmat, hanem a 
teljes osztályharmóniát hirdette, hirdeti és amig 
él hirdetni fogja, miután minden társadalmi 
osztálynak az érdekeit volt alkalmam már a 
t. Nemzetgyűlés előtt kellőképen objektíve és 
tárgyilagosan megvédeni — érezzük és érzem 
magamban a kötelességet és vállalom a felelős
séget azért, ha bátor leszek a munkásságnak
— nem mondom, hogy a jól dotált munkásság
nak, amely ma meg tud élni, de hangsúlyozot
tan aláhúzom, a rosszul fizetett munkásságnak
— életstandardját szembeállítani a tisztviselők 
és közalkalmazottak életstandardjával.

Újra és újra ismétlem, hogy nem mondom, 
hogy a munkásság jól van dotálva, ott sem igen 
más a helyzet, de az állam minden egyes pol
gára egyforma, akinek joga van. ahhoz, hogy 
kulturemberhez méltóan éljen. De ha a mun
kásság helyzete nehéz is, mivel a tisztviselői 
kérdés van szőnyegen, úgy érzem, nemcsak 
jogom, de kötelességem is ezt a kérdést végre 
valahára itt e nemzetgyűlés előtt tisztázni. Meg
jegyzem, hogy a Közgazdasági Figyelő március 
10-iki 5. számából vettem adataimat. Ma sze
rintem a munkásság még mindig gyengén van 
dotálva. Ezzel szemben nézzük, hogy egy V. 
rangosztálybeli ministeri tanácsosnak, vagy egy 
curiai bírónak mi a fizetése és mi a naturá- 
liája. Egy Y. rangosztályu ministeri tanácsos 
évi fizetése 331.000 K, naturáliája pedig 62.860 
K. Ez igen nagy szám, ha a számokkal dobá- 
lódzunk, de méltóztassanak elosztani 365-tel és 
akkor meg méltóztatnak látni, hogy egy minis
teri tanácsos fizetése naponta 1080 K, bele
számítva a naturáliáját is, mert a fizetése 908 
K, naturáliája pedig 172 K  20 fillér. 1080 K - 
ból kell tehát egy ministeri tanácsosnak meg
élnie, amelyből tud egy kiló zsírt vei.ni. Ezzel 
szemben a vezető gyári munkás órabére a Köz- 
gazdasági Figyelő március 10-iki 5. száma sze
rint — a rabicmunkásokat értem —  160— 190 
K, középarányost véve 180 K , ami naponta 
1710 K-t tesz ki.

Ha szembeállítom a ministeri tanácsost 
egy szakképzett, és általam munkájáért igen 
tisztelt és becsült munkással, megállapíthatom, 
hogy a ministeri tanácsos fizetése naponta 
680 K-val kevesebb, mint amennyi egy rabic • 
munkádé. De vegyünk egy másik esetet. A  Ma
gyar Államvasutak első tisztviselőjének, elnöké
nek évi 460.700 K  fizetése van a pótlékkal és 
mindennel együtt. Nem akarom a t. Nemzet

évi március hó 13-án, kedden. 427
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gyűlés türelmét hosszasan igénybe venni annak 
felsorolásával, hogy hányféle címen utalják ki 
ezt az összeget, de a végösszeg ennyi. Ehhez 
járul 62.860 K  értékű naturália, 1923 február 
havában. így az államvasutak első tisztviselőjé
nek összilletménye 523.060 K, amelyet, ha 365- 
tel elosztunk, azt látjuk, hogy napi tiszteletdíja, 
illetőleg fizetése 1265 K, hozzáadva 172 K  
20 fillér értékű naturáliát 1437 K. Ezzel szem
ben egy vezető szakmunkás naponta 1464 K -t 
kap, ha ugyancsak a közgazdasági Figyelő sze
rint órabérét 183 K-val számítom és nyolc órai 
munkaidőt veszek alapul.

P ik le r E m il: Ha az év minden napjában 
dolgoznék és ha nem zárnák k i! Hat hónapig 
dolgozik csak egy évben !

Kiss M e n y h é rt: A  szabók dolgoznak egész 
évben!

Homonnay T iv a d a r : 27 K-val kevesebb
fizetése van tehát az államvasutak elnökének, 
mint egy szakképzett munkásnak. (Mozgás a 
középen.) Én nem térek ki mellékvágányokra, 
nem nézek sehova máshová, hanem teljes tár
gyilagossággal, objektivitással bírálom a sző
nyegre hozott kérdést és hozom azt ide a 
nemzetgyűlés elé. Az egész papir és ceruza 
munkája, méltóztassanak utána számolni. Egy 
olyan tisztviselő kapja ezt a fizetést, aki milliár- 
dok felett rendelkezik, milliárdokról szóló köté
seket ihagy jóvá vagy utasít el. Engedelmet 
kérek, mégsem tartom helyesnek, hogy egy 
ilyen tisztviselőnek 1437 K -ja legyen naponta, 
amelyben benne van a naturáliája is. Ugyan
akkor kérdem a t. Nemzetgyűlés tagjait, —  mél
tóztassanak rá önmagukban felelni — vájjon 
mit keres egy tőzsdebizományos vagy egy ügy
nök, nem egy év, hanem egy hét alatt.

De hogy az alsó kategóriákat is említsem, 
egy kezelő altiszt, akinek rangfokozata megfelel 
a Magyar Államvasutak II. osztályú altisztje 
rangfokozatának, évi 102.000 korona fizetést kap, 
a 62.800 korona értékű naturáliával együtt 
164.800 koronát, összesen mindennel együtt. 
Ebből kell megélnie. Ha itt is elvégezzük az 
osztási műveletet, ki fog jönni, hogy naponta 
452 korona 20 fillérje van a naturáliával együtt, 
mert ha azt nem veszem hozzá, csak 28Ő koro
nából kellene ennek a szegény állami alkalma
zottnak megélnie. Vehet rajta magának egy fél 
kiló zsírt. Nem folytatom ezen kérdések tagla
lását, nem folytatom pedig azon egyszerű oknál 
fogva, mert mindig hirdettem és hirdetem, hogy 
nem vagyok hajlandó a társadalmi osztályok 
között különbséget tenni és kategorizálni; de 
akkor, amikor szőnyegen van ez az ügy, minden 
egyes társadalmi osztály érdekeit védve, ki kell 
fejeznem azt az álláspontomat, hogy az államnak 
és a felelős kormányzatnak arra kell törekednie, 
hogy minden egyes polgárának életnívóját, nem 
mondom a békebeli standardra emelje, de leg
alább mindenkinek kulturemberhez méltó, vagy 
azt megközelítő megélhetést biztosítson.

R öv id en  be  is fejezem  felszólalásom at az
zal, h ogy  h a llottam  azt is, h ogy  K öztisztv ise lők  
O rszágos K a m a rá já b ó l lett K öza lk a lm azottak  
N em zeti Szövetségének  egyik  üjésén á llító lag 
kem ény h an gok  hangzottak  el. E n  az elkesere
dettség  h an g já t m eg tu dom  érteni, azért senkit 
a vezetőségből felelőssé tenni nem  lehet.*A  m eg
fe le lő  tom pítások  m egtörténtek , de azért, m ert 
b e teg  gyerm ekek, vagy  talán egyéb nyom asztó 
m ellék k örü lm én yek  m iatt, az életfentartási ösz
tö n  m iatt, talán m om entán általam  k öze lrő l sem 
helyeselt m ód on  m egn yilvánu lt, egy egész tisz 
tességes társadalm i osztá lyra  követ dob ju n k  és 
azt m ondjuk , h ogy  ez az osztá ly  nem  áll nem 
zeti a lapon , h ogy  ez az osztály  sztrá jkokra  izgat, 
nem szabad, nem  lehet, m ert ez nem  igaz. E z  
az osztá ly , ism ételten  k ijelentem , nem  kíván, 
nem  ak ar sztrá jk ot, ez az osztá ly  csak azt 
akarja , h ogy  ne kelljen  lépten -nyom on , m inden 
héten depu tációzn ia , kérvényeznie, csuszni- 
m ásznia  a  m inden kori m inisterhez vagy m inis- 
tere lnök h öz, hanem  igenis a felelős korm ányzat 
n yú ljon  végre va lah ára  a h ón a  alá  olyan  érte
lem ben, am int azt az igen  t. ku ltuszm inister ur 
K o m á ro m b a n  kijelentette, am ikor ezeket m on 
d o t t a :  M ely ik  az a népréteg, am ely leg többet 
szenved ?

E z  a k isem berré lett m agyar közalkalm azott. 
Ig e n  jó l  ism erem  a k ü lfö ld i viszonyokat, k ü lö 
nösen  a n ém et-osztrák  v iszonyokat 'és m on d
h atom , h ogy  o tt  a  k özalkalm azottakkal óriási 
b a jo l*  vannak. N álu n k , csodá latos dolog , a köz- 
a lkalm azottak  becsü letes hazafiassága m agyarázza 
m eg, h ogy  ilyen  rettenetes m egélhetési krízissel 
szem ben, am elyben  vagyunk , a közalkalm azottak  
becsü letes k ötelességéfzéssel do lgozn ak  a m agyar 
haza  fe ltám asztásán  és ez a  k orm án yra  azt a 
kötelességet ró ja , h ogy  tegyen  m eg m inden 
leh etőt a k öza lk a lm azottak  helyzetének jav ítá 
sára. R em élem , h ogy  a legk özelebbi időben  ren 
delet fo g  m egjelenni a tisztviselői illetm ényeknek 
igen  szám ottevő felem eléséről. » E z  azonban nem  
elég, —  m on d ja  a k u ltuszm inister u r velem 
eg y ü tt — . N ek ü n k  m inden t el kell követnünk, 
h ogy  a  k öza lk a lm azottak  h ón a  alá  n yu lju n k .« *

M o st  m eggyőződ tem  arró l, h ogy  a k or
m ányban  egy  m in isterre l tö b b  van, akik  a k ér
dést m elegen  tám ogatják . A  ku ltuszm inister u r*  
segíteni akar a köza lk a lm azottak on  . . .

P ik le r E m il: V álasztás e lő t t !
Homonnay T iv a d a r : . . .  azt m ondja , nem 

elég  az, am it az á llam  ad —  a korm ány felelős 
ta g ja  részéről történ ik  ez a nyilatkozat.

A z z a l zárom  szavaim at, am ire m ár h ivat
koztam , h ogy  a k éto lda lú  szerződés egyrészt a 
k orm án yt, de m ásrészt a  közalkalm azottakat, a 
tisztv iselőket és a ltiszteket is kötelezi, de úgy, 
h og y h a  a k öza lk a lm azottak at ú gy  lá tják  el, h ogy  
m u n káju kat n yu god tan  végezhetik, m egkívánhatja  
tő lü k  a k orm án y  is, h ogy  kötelességüket te lje 
sítsék. A z t  a  kevés szám ú közalkalm azottat 
pedig , ak ik  I I  óra  u tán  já rn ak  be  hivatalukba,
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én ép úgy elitélem és ezeket méltóztassék a B- 
listára helyezni, nem pedig azokat a tisztességes 
dolgozó alkalmazottakat és tisztviselőket, akik 
családjukat fentartva, munkájukat reggel 8 órá
tól kettőig pontossan ellátják. Elitélem annak a 
kevés közalkalmazottnak viselkedését, akik későn 
járnak be hivatalukba, azonban arra kérem a 
kormányt, hogy előzőleg méltóztassék megadni 
a lehetőségét annak, hogy az a'közalkalmazott, 
aki bemegy a hivatalába reggel 8-kor és nem 
9-kor, mert 8 órakor kezdődik a hivatalos 
idő . .  .

Kiss M e n y h é rt: Délután is folytatja. Ott 
ülnek és dolgoznak! (Zaj.)

Homonnay T iv a d a r : Elismerem, hogy a kor
mánynak nehéz a helyzete és talán létszámapasz- 
tásra még mindig szükség van egyes helyeken, 
de kérve kérem a kormányt, hogyha kell, azoknak 
létszámát apassza, akik tisztviselői kötelességük
nek eleget nem tesznek és azt a szerződésüket, 
amit az állammal kötöttek, nem tartják be. 
Abban a reményben, hogy ez a kérdés végre 
valahára tisztázódni fog, még pedig közmegnyug
vásra, voltam bátor a t- Nemzetgyűlésnek idejét 
ennyire igénybe nenni. (Szónokot számosán üd- 
vözlik. Taps.)

E ln ö k : A  minsterelnök ur kíván szólani. 
Gr. Bethlen István m in is te re ln ö k : T. Nem

zetgyűlés! Azt hiszem, nem volna helyes, ha 
egy napirendelőtti felszólalásra adott válaszban 
kívánnám elintézni a tisztviselők ügyét és kí
vánnék erre vonatkozóan részletesen nyilatkozni. 
Hiszen ez nemcsak a köztisztviselőknek az ügye, 
hanem az országnak és a nemzetgyűlésnek ügye 
is. ( Úgy van! Úgy van!) Már pedig egy napi
rend előtti felszólalásra adott választ a Ház sem 
tudomásul nem vehet, sem abban semmiféle 
határozatot nem hozhat. Ez az oka annak, 
amiért ebben a kérdésben most nem kívánnék 
bővebben nyilatkozni. Megjegyzem azonban azt 
is, hogy bizonyos részletei vannak még a kér
désnek, amelyeket a kormány kebelén belül le 
kell tárgyalnunk és amelyek lehetetlenné tennék 
reám nézve azt, hogy ebben a percben részlete
sen nyilatkozzam a kérdésről. Remélem azonban, 
hogy esetleg már a holnapi nap folyamán] — 
hiszen holnap, mint a bejegyzésekből látom, eb
ben a kérdésben több interpelláció is fog el
hangzani —  erre a kérdésre választ leszek ké
pes adni. Addig is a mélyen t. képviselő ur és 
a t. Nemzetgyűlésnek szives elnézését kérem, 
amiért bővebb nyilatkozatot nem teszek. (H e
lyeslés.)

E lnök: Minthogy napirendelőtti felszólalás 
sem vita, sem határozathozatal tárgya nem le
het, áttérünk a napirendre. Következik az al
földi erdők telepítéséről és a fásításokról szóló 
törvényjavaslat részletes tárgyalásának folyta
tása, és pedig a 17. §.

A  földmivelésügyi minister ur kíván szólni.
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 

m in is te r: T. Nemzetgyűlés!' Az erdészeti javas

lat 17. §-ánál Gaal Gaston képviselőtársam 
kifogásolta azt, hogy azoknak a munkálatok
nak teljesítésénél, amelyek az erdészeti fásítás
ból kifolyóan előállnak, a csemetekertekre vo
natkozó és felmérési munkálatoknál a törvény 
kötelezi az illető községeket arra, hogy fuvarról 
és napszámról gondoskodjanak. Gaal Gaston t. 
barátom ebben az intézkedésben zaklatást lát. 
Rá kell mutatnom arra, hogy az 1898. évi 
X IX . te. 18. §-ában az erdészeti közegek ré
szére az állami kezelés alatt lévő erdőknél, tehát 
a régi közbirtokossági erdőknél és a többieknél 
is a törvény előírja ezeket a munkálatokat épen 
úgy mint itt, azzal a különbséggel, hogy a régi 
törvény szerint a községek ezeket a munkálato
kat ingyen voltak kötelesek adni és teljesíteni. 
Ennél a törvényjavaslatnál pedig csak az a 
kötelezettségük áll fenn, hogy munkásokról és 
fogatokról kell gondoskodniok, de nem ingyen, 
hanem a hatóság által megállapított áron. Ez 
a törvényjavaslat tehát az Alföld fásítására 
vonatkozólag már nagyon jelentős változást tar
talmaz, amennyiben az érdekelt községek nem 
ingyen tartoznak gondoskodni ezekről a munká
latokból, viszont azonban az erdészeti közegeket 
nem tehetjük ki annak, hogy ha ilyen nagy 
helyekre kimennek és nem juthatnak napszám
hoz, fuvarhoz, amig ennek utána járnak és meg
szerzik, olyan helyzet álljon elő, hogy munkájuk 
hátrányt szenvedjen.

Gaal Gaston képviselőtársam aggodalmának 
másik része az, hogy a munkálatok akkor egy 
község terhére rovatnak,... (Zaj.)

E ln ö k : Csendet kérek, képviselő urak! 
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 

m in is te r : . . .  hogy azt az egy községet terhelik 
azok a munkálatok, amelyek a csemetekertek 
felállításával s a többivel járnak. Megnyugtat
hatom a t. képviselő urat, hogy abban a módo
sításban, amelyet az előadó ur be fog terjesz
teni, benne van az, hogy csak a saját községük 
határáig kötelesek az illetők ezeket a munkála
tokat teljesíteni. Amikor kijelentettem, hogy 
ezeket a csemetekerteket nem akarjuk minden 
kis község határában felállítani, hanem olyan 
gócpontokon állítjuk fel, amelyek nagyobb terü
leteket foglalnak magukban és lehetőleg oly- 
képen, hogy kocsin lehessen a csemetéket elszállir 
tani, akkor Gaal Gaston t. képviselőtársam erre 
a nyilatkozatomra hivatkozva, kifogásolta azt, 
hogy a községek kötelesek olyan munkálatokhoz 
is hozzájárulni, amelyek nem az ő községük ha
tárában történnek. Mindezeket a kifogásokat az 
előadó ur által előterjesztendő módosítás telje
sen kiküszöböli. Ebben a módosításban a cse
metekertek munkálatainál ezeket a költségeket 
töröltük és csak azokra, a munkálatokra tartjuk 
fenn a községek kötelezettségét, hogy munkaerő
ről gondoskodjanak, amely munkálatok a község 
érdekében történnek, amikor a község egy ré
szének fásításáról van szó. A  többit mind töröl
tük. Ehhez azonban kénytelen vagyok ragasz-
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kodni, mert az a község, amelynek érdekében a 
munkálat történik, annyi áldozatot igazán meg
hozhat, hogy munkásokról gondoskodjék ...

G aal G aston: Nincs is ellene kifogásom!
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 

m in is te r: . . . még pedig pénzért, nem ingyen, 
mert a hatóság által megállapított béreket le
szünk kötelesek megfizetni. E tekintetben az 
előadó ur lesz szives módosítást beterjeszteni 
és kérem a t. Nemzetgyűlést, méltóztassanak 
majd az előadó ur módosítását elfogadni.

Elnök : Gaal Gaston!
Gaal G asto n : T. Nemzetgyűlés! Félreértett 

szavaim helyes értelmezése címén kérek szót. 
Egészen röviden konstatálni vagyok kénytelen, 
hogy a mélyen t. minister ur engem félreértett. 
Méltóztassék a módosításomat megnézni; az én 
módosításom teljesen fentartja azt, hogy mind
azoknál az erdősítési munkálatoknál, amelyek a 
község érdekében általában szükségesek, a költ
ségeket természetesen a község viselje. Egy 
szóval sem kifogásoltam a javaslatnak ezt a 
részét, ellenben kifogásoltam, —  és örömmel 
veszem tudomásul, hogy kifogásomat a mélyen 
t. minister ur honorálja —  kifogásoltam azt, 
hogy az állami csemetekertekre vonatkozó költ
ségeket, b á r . az illető csemetekert nem csupán 
annak az egy községnek javára válik, hanem 
2S— 30 község részesül belőle, arra az egy köz
ségre huzzuk rá.

Minthogy úgy értesülök a mélyen t. minister 
úrtól, hogy az előadó ur a törvényjavaslatnak 
ez általam kifogásolt részét egy módositványban 
eliminálni kívánja, abban az esetben, ha az a 
módosítás annak a célnak, amelyet én a módo
sításommal el akartam érni, megfelel, nagyon 
természetes, hogy a magam módosítását vissza 
fogom vonni.

E ln ö k : Az előadó ur kíván szólni! 
M ars ch a ll Ferenc e lő ad ó : T. Nemzetgyűlés! 

Méltóztassék megengedni, hogy a földmivelésügyi 
minister ur imént elhangzott kijelentésének fo- 
lyományaképen a 17. § harmadik bekezdésének 
törlését és a következő uj szöveg beiktatását 
javasoljam (olvassa): '» Azokhoz a teendőkhöz, 
amelyeket a birtokosok helyett az állam telje
sít, a szükséges munka és fuvarerőről —  kivéve 
az állami csemetekertek telepítéséhez, művelésé
hez és felügyeletéhez szükséges munka és fuvar
erőt, —  továbbá az erdészeti alkalmazottak el
szállásolásáról a hatóság által megállapított napi 
fuvar- és kézi napszámbérek, illetőleg elszállá
solási díjak vagy lakbérek megtérítése ellenében 
gondoskodni köteles.*

Tisztelettel kérem a szakasz harmadik be
kezdésének a javasoltam szövegben való elfo
gadását.

G aal G asto n : Mélyen t. elnök u r ! Az elő
adó ur javaslata után az én módositó javasla
tom feleslegessé válván, azt visszavonom. (H e
lyeslés jobb felől.)

E lnö k: Gaal Gaston képviselő ur a maga 
indítványát visszavonta.

Senki szólni nem kívánván, a tanácskozást 
befejezettnek nyilvánítom és a vitát bezárom. 
Következik a határozathozatal. Ezek szerint 
csak az előadó urnák van egy indítványa a 17. § 
2. pontjával szemben.

Én a kérdést az eredeti szöveggel úgy fo
gom feltenni, hogy méltóztatnak-e az előadó ur 
módositó indítványával szemben az eredeti szö
veget elfogadni: igen vagy nem. Amennyiben 
nem az eredeti szöveget méltóztatnak elfogadni, 
úgy az előadó ur indítványát fogom elfogadott
nak kijelenteni.

Felteszem tehát a kérdést, méltóztatnak-e 
a 17. § 2-ik pontját eredeti szövegezésében, 
szemben az előadó ur indítványával elfogadni: 
igen vagy nem? (N em !) A  nemzetgyűlés az ere
deti szöveget nem fogadván el, az előadó ur in
dítványát jelentem ki elfogadottnak.

Következik a III. fejezet. Vegyes rendel
kezések. 18. §. Kérem a jegyző urat, szivesked- 
kedjék felolvasni.

Héjj Im re  jegyző (olvassa a III . fejezet 
18. §-át). Gaal Gaston!

G aal G as to n : Nem kívánok most szólni!
E ln ö k : Az előadó ur kíván szólani!
M arsch a ll Ferenc e lőadó: T. Nemzetgyűlés! 

A  18. § arról intézkedik, hogy a földmivelés
ügyi minister e törvény rendelkezéseit kiterjeszt
heti a javaslat, illetőleg most már törvény 1. 
§-ában fel nem sorolt olyan törvényhatóságokra 
is, amelyekben a jelen törvény 2. §-ában emlí
tett területek fordulnak elő.

T. Nemzetgyűlés! Előre kell bocsátanom, 
hogy ez a szakasz az eredeti javaslatban nem 
szerepelt. Csakis igen tekintélyes oldalról el
hangzott óhajoknak megfelelően vétetett fel, 
hogy e törvénynek rendelkezése az Alföldön 
túlmenőleg az ország egyéb részeiben is alkal
maz tassék.

Miután már az általános vita folyamán 
több oldalról észrevételek hangzottak el, hogy 
ezen az alapon egy nagyszabású erdészeti poli
tika indulhat meg az ország egyéb részeiben, 
s tulajdonképen a törvényjavaslat a címében 
jelzett céljain és feladatain túlmenne, amennyi
ben a törvényjavaslat címe csak az alföldi erdők 
telepítéséről és a fásításokról szól, — hogy eze
ket az aggályokat eloszlassuk, — hiszen az 
erdészeti igazgatásnak másképen is módjában 
áll, nemcsak a szakasz alapján, intézkedni, ha 
bizonyos oldalról óhajok merülnek fel erdősí
tésre és fásításra nézve, tisztelettel javaslom e 
18. szakasz törlését.

E ln ö k : Kíván valaki szólni?
G aal G asto n : T. Nemzetgyűlés! Az előadó 

ur javaslatához a magam részéről egész terje
delmében hozzájárulok. (Helyeslés.)
• E ln ö k : A. földmivelésügyi minister ur kíván 

nyilatkozni.
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Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
m in is te r : T . N e m ze tg y ű lé s ! E z  a szakasz a 
b izottság  tárgyalásainál vétetett fe l a  javaslatba. 
A z  eredeti törvényjavaslatban  nem  volt benn, 
a  b izottsági tárgyalásnál azonban  épen a b iz o t t 
sági tag  urak részéről nyilván u lt m eg az a 
kívánság, h ogy  a törvén yn ek  ezt az intézkedését 
adandó esetben terjesszük  ki az ország  tö b b i 
részére is, nem csak  az A lfö ld r e , a  tiszántú li 
részre. A k k o r  tehát a b izottság  k íván ságára  
vétetett fel .ez, am i az eredeti törvén y javasla t
ban  nem volt benn. H a  p ed ig  a k ívánság m ost 
n agyobbrészben  od a irán yu l, hogy ez a szakasz 
ne legyen benne a törvén yben , ú gy  rám nézve 
sem m iféle ön m egtagadásba  nem  kerül, h og y  a 
szakaszt törö ljü k . R észem ről h ozzá já ru lok  a 
törléshez. (Helyeslés jobb felöl.)

E lnö k: K iv á n -e  m ég valaki s z ó ln i?  (Nem.) 
H a  senki sem kíván szólni, a  tán ácsk ozást b e 
fejezettnek n yilván itom  és a v itá t bezárom . 
K övetk ezik  a h atározathozata l.

Amennyiben az előadó ur indítványa a 18. § 
törlését kívánja, az előadó ur indítványát szembe 
fogom helyezni az eredeti szöveggel.

Kérdem tehát a t. Nemzetgyűlést, méltóz- 
tatik-e a 18. §-t eredeti szövegezésében, szem
ben az előadó ur törlési indítványával, elfogadni, 
igen vagy nem? (Nem!) Az eredeti szöveg nem 
fogadtatván el, az előadó ur törlési indítványát 
jelentem ki elfogadottnak. Ezzel kapcsolatban 
természetesen a következő szakaszok számozása 
megváltozik, minden szakasz eggyel kisebb 
számmal lesz ellátandó.

K övetk ezik  ezek szerint a rég i 19, uj 18. §. 
K érem  a jegyző  urat, szíveskedjék felolvasni.

Héjj Im re  jegyző (olvassa a régi 19, uj 18. 
§-t). G a a l G a s to n !

Gaal Gaston : T. Nemzetgyűlés! A  18. §-nál 
meg kell tennem egy tiszteletteljes észrevételt. 
Ebben a magam részéről aggályokat táplálok' 
arra nézve, hogy ha ez a szakasz úgy, amint 
kontempláltuk, keresztülmegy, ebből a büro
kratikus túltengésnek olyan fajtája következik, 
amelyet én semmiféle tekintetből, sem államgaz
dasági szempontból, sem az erdészet szempont
jából kívánatosnak és szükségesnek nem tartok.

E lism erem  annak szükségességét, h ogy  azok  
a területek, am elyek pár exce llen ce  erd őterü le 
teknek vannak m inősítve, —  h a  m ár egyszer az 
állam i bü rok rácia , az erdészeti h ivata l ezeket 
m indenáron  törzskönyvezni k íván ja  —  ú gy  m in t 
a m últban  törzskönyvezve voltak, a jövőben  is 
törzskönyveztessenek. D e  sehogy sem  látom  be  
annak akár gazdaságpolitikai, akár közigazgatási 
fon tosságát és jelentőségét, h ogy  a  legh aszon ta 
lanabb, legkisebb  fásítások, h olm i alék  és m ás 
ilyen do lgok  k i^ ön  n agy  p rotok ollu m ok ba , kü lön  
állam i törzsk ön yvek be legyenek  bejegyezve. M é l- 
tóztassék e lgondoln i, a  pap irpazarlásnak  m ekkora  
töm egét, a haszontalan  m unkának m ilyen  n agy  
m értékét fo g ja  az igén ybe venni, ha m inden  
egyes b irtok osnak  az A lfö ld ö n  á ltala  létesített

Értesít*.

legk isebb  a lé ját vagy m ijét térképezik , törzs
kön yvbe fog la ljá k  és á llandóan  nyivántartják. 
E n  nem  tu dom  m egérten i a  m agam  józan  eszé
vel, —  én, aki a gazdaságot nem csak törzsk ön y 
vekből, p rotok o llu m ok b ól, hanem  jó form á n  fo ly 
tonos kézim unkával va ló  részvételből ism erem  —  
h ogy  eb b ő l a bü rok ratik u s m u n k ából akár az 
állam nak, akár az erdészetnek haszna legyen. 
M eg  kell ezt oldan i m inden féle országos tö rz s 
k ön yvek  vezetése nélkül. H a  a községházán  azokat 
a b izon yos alékat, am elyeket létesítenek, je g y 
zékbe veszik és a  jegyzék et az ira tok nál depo
nálják , ez tökéletesen  elég  ahhoz, h ogy  az oda  
k iszá lló  erdészeti közegek  utánanézzenek, vá jjon  
a jegyzők ön yvben  lévő' fásítások  m egvannak-e.

D e  nem  tartom  szükségesnek, h o g y  eb b ő l 
országos törzskönyvezést csináljunk , lem appázva, 
bek ötve  és á llandóan  n y ilván tartva  és ilyen  m ó 
don  já tszadozzu n k , h ogy  ekként fejezzem  ki 
m agam at.

M eg jegyzem , ez nem  fon tos, nem  súlyos a 
gazdák  szem pon tjából sem , m ert h ogy  az erdé
szeti h ivata l m ilyen  törzskönyvezéssel szórakozik , 
az bennünket, gazdák at nem  é r in t ; de, ism étlem , 
országos szem pon tból ezt nem  lá tom  m egindo- 
k oltn ak  és m egokoltnak . E lő re  bocsátom , h ogy  
az erdőtelep ítés és fásítás szükséges, viszont 
azonban  nem  tartom  szükségesnek, h ogy  m inden 
legh aszon ta lan abb  fásítás, allézás országos törzs 
kön yvbe vétessék.

E n  nem  tu dom , sik erü lt-e  a  m élyen t. m i
n ister u rnák  h ozzá járu lását ahhoz m egnyernem , 
h og y  ez tu la jdon k ép  a  b ü rok ratizm u s tú lzásba 
vitele és nem  tu dom , k apok -e  a m inister ű rtő l 
bárm ifé le  o lyan  n y ila tk ozatot, h ogy  ha m ár it t  
a törvén yben  ig y  is van, m ajd  a  végrehajtás, a 
végrehajtási u tasítás során fo g  gon doskodn i 
arról, h ogy  ez a törzskönyvezés esetleg a tú l- 
ságba  ne m enjen  és ilyen  m inden féle h aszonta
lan kis fásítások  b ep rotok ollá lásáva l ne tö ltsék  
az ország  ide jét és ne pazarolják  az ország  
p ap irosát és pénzét.

M in d en  eshetőségre a m agam  részéről egy 
rö v id  in d ítván yt vagyok  b á to r  beterjeszten i. 
E rre  részem ről n agy  sú lyt nem  helyezek s am eny- 
n yiben  a m élyen t. m in ister u r m egn yu gta t 
arra  von atk ozólag , h ogy  a végreh a jtási u tasítás
ban  gon doskod ik  arró l, h ogy  tú lsá gb a  m enő 
bü rok ratizá lás ne lehessen, in d ítványom at vissza 
fo g o m  v o n n i; abban  az esetben azonban, ha a 
m in ister u r ilyen  n y ila tk ozatot nem  tenne, kény
telen volnék in d ítványom at országos érdek ből 
m egtenni.

In d ítv á n y om  od a irán yu l, h ogy  a szakasz 
h arm adik  sorában  ezek a s za v a k : »a  tpbb i fá s í
tásokat p ed ig  a gazdasági fásítások  törzsk ön yvé
ben * töröltessenek. T iszte le tte l kérem  in d ítvá 
nyom  elfogadását.

Héjj Im re  je g y z ő : B a rth os  A n d o r !
Barthos A n dor : T . N em zetg y ű lés ! A  szakasz

hoz érdem ben  felszóla ln i nem  kívánok, csupán 
egy stiláris m ódosítást h ozok  javaslatba, tisztán
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a magyarosság szempontjából. Indítványozom, 
hogy a szakasz első sorában az »ezen« szót 
»jelen« szóval helyettesítsük.

E ln ö k : Kíván még valaki szólani? (N em !) 
Ha senki sem kíván szólani, a vitát bezárom.

A  földmivelésügyi minister ur kíván szólani.
Szabó István (nagyatádi)  földmivelésiigyi 

m in is te r: T. Nemzetgyűlés! Gaal Gaston t. 
képviselőtársamnak a következőket (válaszolom: 
Amire t. képviselőtársam hivatkozott, hogy a 
végrehajtási utasításban lesz-e gondoskodás 
arról, hogy oda, nem tudom, milyen haszon
talan dolgokat ne vegyünk bele, biztosíthatom 
t. képviselőtársamat, hogy itt haszontalan dol
gokról, játékokról és komolytalan dolgokról 
nincs szó. -A végrehajtási utasításnak nem kell 
olyan értelemben megszövegeződnie és kiadatnia, 
hogy itt, nem tudom, játékokról lehessen be
szélni.

Az én t. képviselőtársam kifogásolja ezt a 
törzskönyvezést. Engedelmet kérek, ha mi tör
vénnyel kötelezzük a birtokosokat bizonyos 
fásítások teljesítésére, akkor, ha erről nem 
vezetünk hivatalos kimutatást, akkor 10— 20 
év múlva esetleg nyoma sem lesz annak, és 
azt sem lehet majd megállapítani, hogy hol 
volt elrendelve a fásítás, és hol kell azt fen- 
tartani. Mégis csak kell a törzskönyvelés.

G aal Gaston : Országos törzskönyvről be
széltem.

Szabó István (nagyatádi) földm ivelésiigyi 
m in is te r : T. képviselőtársam sikeresen tudja 
kiszínezni a lehetetlenség határáig elmenő lehe
tőségeket. Ebben a tekintetben azonban én 
kénytelen vagyok a törvényjavaslat ezen szaka
szának eredeti szövegéhez ragaszkodni, mert 
ezek a törzskönyvelések épen azért nagyon szük
ségesek, hogy azok, amiket sok fáradsággal és 
munkával létesíteni tudunk, továbbra is meg
tartassanak. Es talán azok a törzskönyvelések 
másra is jók lesznek. Nem lehetetlenség, hogy 
ezekre a törzskönyvelésekre esetleg peres vagy 
örökösödési ügyekben is feltétlenül szükség is 
van. Az az erdészeti hivatal igazán csak magá
nak okoz több munkát vele, ba törzskönyvezni 
és nyilvántartani akar, s nem okoz ezzel sem 
a községi elöljáróságnak, sem a jegyzőnek dol
got. Nem tartanám helyesnek, hogy az erdé
szeti hivatalok helyett a községi jegyzők iro
dáiban legyenek azok a feljegyzések, amelyek 
arra vonatkoznak, hogy bizonyos határban me
lyek azok a területek, amelyeket erdősíteni kell. 
Itt igenis, szigorúan ügyelnünk kell arra, hogy 
ha már létesítünk valamit; az meg is maradjon.

Ez a ? törzskönyvelés azért szükséges.
Arra nézve pedig újból megnyugtathatom t. 

képviselőtársamat, hogy abba a végrehajtási 
utasításba semmiféle felesleges dolgot nem fogunk 
belevenni. (Helyeslés jobbfelöl.)

Kérném tehát a szakasz eredeti szövegé
nek elfogadását azzal a stiláris módosítással, 
amelyet a magyarosabb kifejezés szempontjából

Barthos Andor t. képviselőtársam előterjesztett. 
Ehhez az utóbbi módosításhoz a magam részé
ről is hozzájárulok, a továbbiakban azonban 
kérném Gaal Gaston képviselő ur módosításá
nak elvetését. (Helyeslés a jobboldalon.)

E ln ö k: A tanácskozást befejezettnek nyil- 
vánitom. Következik a határozathozatal.

Minthogy Gaal Gaston képviselő ur módo
sító indítványa ellentétben áll az uj 18. §-szal, 
a kérdést akkép fogom feltenni, hogy elsősor
ban felteszem a kérdést, hogy méltóztatnak-e a 
18. §-t Gaal Gaston képviselő ur módosításá
val szemben elfogadni, igen vagy nem ? Ameny- 
nyiben az eredeti szöveget méltőztatnak elfo
gadni,* Gaal Gaston képviselő, ur módosítása 
elesik. Azután fogom feltenni a kérdést Bar
thos Andor képviselő ur módosító indítványára, 
nevezetesen, hogy méltóztatnak-e a 18. §-hoz 
Barthos Andor képviselő ur módosítását elfo
gadni, igen vagy nem? (Helyeslés.)

Felteszem tehát a kérdést, méltóztatnak-e 
a 18. §-t eredeti szövegezésében elfogadni, szem
ben Gaal Gaston képviselő ur módosításával, 
igen vagy nem? (Igen!) A  nemzetgyűlés a 
18. § eredeti szövegét fogadván el, Gaal Gaston 
képviselő ur módosító indítványát elvetettnek 
jelentem ki.

Most felteszem a kérdést, méltóztatnak-e a
18. §-hoz Barthos Andor képviselő ur által be
adott módosító indítványt elfogadni, igen vagy 
nem? (Igen!) Barthos Andor képviselő ur 
módosító indítványát tehát elfogadottnak jelen
tem ki.

Következik a régi 20, uj 19. §. Kérem a 
jegyző urat, szíveskedjék azt felolvasni.

Héjj Im re  jegyző (olvassa a régi 20, uj
19. §-t). Gaal Gaston!

G aal G asto n : T. Nemzetgyűlés! Kérem a 
mélyen t. elnök urat, méltóztassék a házszabá
lyok értelmében a szakasznak pontonként való 
tárgyalását elrendelni.

Elnök : Méltőztatnak Gaal Gaston képviselő 
ur javaslatához hozzájárulni ? ( Igen !) Kimondom 
tehát határozatkép, hogy az uj 19. §-t két 
részben fogjuk tárgyalni, t. i. külön az első és 
külön a második bekezdést.

G aal G asto n : T. Nemzetgyűlés ! Az uj 19. 
§ első bekezdéséhez tulajdonképen érdembeli 
megjegyzéseket tenni nem kívánok, tisztán an
nak azon kifejezéseit szeretném kiküszöbölni, 
amelyek félreértésekre adhatnak alkalmat. Ne
vezetesen van ennek a bekezdésnek olyan része, 
amely többet mond, mint amennyi szükséges, s 
viszont van olyan része, amely kevesebbet 
mond, mint amennyi szükséges ahhoz, hogy 
egészen világosan és határozottan meg lehessen 
állapítani, hogy mikor kerül valaki olyan hely
zetbe, hogy azután kihágásért felelősségre le
hessen vonni.

Azt mondja a szakasz első bekezdése 
(olvassa) :  »Az, aki a kijelölési munkával meg
bízott állami közegeket munkájuk sikeres el-
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végzésében bármi módon akadályozza . . .« Én 
azt hiszem, hogy ez a »bármi módon« kifeje
zés egy felesleges pleonazmus, amire semmi 
szükség nincs. Tökéletesen elég az, .ha annyit 
mondunk: »Sikeres elvégzésében akadályozza.® 
Ez a » bármi módon« kifejezés legfeljebb arra 
lehet jó, hogy valakire esetleg rá lehessen 
huzni az akadályozás kihágását olyan esetben 
is, amikor az illetőnek tulajdonképen esze ágá
ban sem volt valakit akadályozni. Itt tehát a 
»hármi módon® szavak törlését indítványozom.

A  következő mondat igy hangzik (olvassa) :
». . . vagy azokat valótlan adatok szolgáltatásá
val megtéveszti.® Megtörténhetik bárkivel is, 
hogy valakit megtéveszt a legnagyobb jó
hiszeműség mellett. Valaki a legnagyobb jó
hiszeműséggel szolgáltathat adatokat, amelyekről 
azt hiszi, hogy tényleg úgy vannak, és meg
téveszti velük az erdészeti hatóságot anélkül, 
hogy bármi szándéka volna. Ha ide azt a szót 
méltóztatnának beszúrni »tudva« — t. i. tudva 
megtéveszti, — akkor a rossz szándék fel- 
tételezésével feltétlenül megérdemli az illető, 
hogy kihágási eljárás alá vonassák. De nézetem 
szerint maga az, hogy az illető megtévesztett 
valakit, de nem rossz szándékból, nem tudva, 
kihágási eljárás alapja nem lehet.

A  harmadik módosításom ehhez a bekezdés
hez ugyancsak egy beszúrás, amely megint 
jobban megvilágítja a deliktumot, amennyiben 
deliktum forog fenn. Ez a bekezdés ugyanis azt 
mondja (olvassa): »Aki a jelen törvényben 
előirt kötelességének a kitűzött időig eleget 
nem tesz . . .« Ezzel szemben azt kívánnám, a 
nemzetgyűlés mondja ki (olvassa): » A  kitűzött 
időig saját hibájából eleget nem tesz.«

Nagy E rn ő : Ez fontos!
G aal Gaston : Megtörténhetik ugyanis, hogy 

például én a kitűzött időig nem tudok eleget 
tenni, de nem a saját hibámból, hanem olyan 
körülmények következtében áll elő az a helyzet, 
amelyeket nekem elhárítani módomban nem 
volt, de amelyek vis majornak mégsem minősít-, 
hetők. A  vis major ugyanis — mint méltóztat- 
nak tudni — minden büntetőjogi felelősség alól 
mindenkit mentesít. Lehetnek azonban olyan 
akadályok is, amelyek vis majort ugyan nem 
képeznek, de mégsem valakinek a hibájából álla
nak elő. -

Tisztelettel kérem, méltóztassanak ezt a 
három módosítást, amelyek tulajdonképen a tör
vényjavaslatot egyáltalában nem érintik, csak 
ezt a szakaszt teszik világosabbá és pontosabbá, 
elfogadni. (Helyeslés a baloldalon.)

Elnök: Kíván még valaki szólani? (Nem.) 
Ha szólani senki sem kíván, a vitát bezárom.

A  földmivelésügyi minister ur. kíván szó
lani.

Szabó István (nagyatádi) földm ivelésügyi m i
nister : T. Nemzetgyűlés! Ha az igen t. kép
viselőtársamnak aggályai vannak a szakasz első 
bekezdésében foglalt »bármi módon« kifejezés

A  nemzetgyűlés 111. ülése 1923.

ellen, hozzájárulok, hogy a »bármi módon« sza
vak töröltessenek. (Helyeslés.)

Ami t. képviselőtársam második módosítá
sát illeti, amely szerint a szövegbe oda, ahol a 
megtévesztésről van szó, szintén kíván egy szót 
beszúrni . . .

G aal Gaston : Tudva megtéveszti!
Barthos Andor : Ez benne van a megtévesz

tésben !
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 

m in is te r : . . . ennél a módosításnál azt kell mon
danom, hogy erre tulajdonképen nincsen szükség, 
mert hiszen a javaslat szövegében az van, hogy 
»megtéveszteni igyekszik«, tehát rá kell bizo
nyítani az illetőre, hogy céltudatosan igyekszik 
megtéveszteni a hatóságot. Ha valaki szándéko
san téveszti is meg az erdészetet, még mindig 
mondhatja azt, hogy »nem tudta«, ezt mindenre 
rá lehet mondani, és igy lehetséges lenne a 
megtévesztés anélkül, hogy büntető szankció alá 
esnék. Mondom, mivel a szövegben úgyis benne 
van, hogy »megtéveszteni igyekszik« . . .

G aal G asto n : Nincs benne, az van, hogy 
megtéveszti.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
m in is te r: A  kezemben levő eredeti javaslatban 
az a kifejezés van, hogy megtéveszteni igyek
szik. Ha azonban az együttes bizottság jelen
tésében nem igy van, akkor hozzájárulok ahhoz, 
hogy az eredeti javaslat kifejezése fogadtassák el.

G aal G as to n : Ehhez én is hozzájárulok.
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 

m in is te r : A  »tudva« szó beszúrásához nem já
rulok hozzá, ellenben szívesen elfogadom azt a 
kifejezést, hogy • »megtéveszteni igyekszik«, mert 
nekem is az a célom, hogy csak azokat büntes
sük, akik valóban meg akarják téveszteni az er
dészetet, és nem az a cél, hogy derüre-borura 
büntessünk. Kérem az én módosításom elfoga
dását. (Helyeslés.) Esetleg a t. előadó ur lesz 
szives a módosítást beterjeszteni.

G aal G aston: Akkor én visszavonom ezt a 
módosításomat.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
m in is te r : Ami Gaal Gaston képviselőtársamnak 
harmadik módosítását illeti, hogy szurassék be 
ez a kifejezés: »saját hibájából®, ehhez hozzá
járulok, mert én is azt tartom, hogy nem kell 
büntetni azt, aki nem a saját hibájából mu
lasztja el kötelességének teljesítését. (Helyeslés.)

E ln ö k : Az előadó ur kíván szólni.
M arsch all Ferenc e lőadó: T. Nemzetgyű

lés! A  földmivelésügyi minister ur által tett 
nyilatkozat folyományaképen tisztelettel javas
lom, hogy a 20. §, illetve az uj 19. § harmadik 
sorába a »megtéveszti« szó helyett »megtéveszteni 
igyekszik* szavak iktattassanak he. (Helyeslés.)

G aal Gaston : Én három módosításom közül 
a másodikat visszavonom, mivel ezt a minister 
ur kijelentése és az előadó ur javaslata fölös
legessé teszi és csupán az első és harmadik 
módosításomat tartom fönn.

. évi március hó 13-án, kedden.
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Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: Hozzájárulok.

Elnök: A  tanácskozást befejezettnek nyil
vánítom. Következik a határozathozatal. A  kér
dést úgy fogom föltenni, hogy elsősorban az 
eredeti szöveget bocsátom szavazás alá, és 
amennyiben a nemzetgyűlés azt nem fogadná 
el, akkor egymásután felteszem a kérdést Gaal 
Gaston képviselő ur kétrendbeli módosítására 
és az előadó ur módosítására. (Helyeslés.) 
Amennyiben a kérdés ilyen feltevéséhez a nem
zetgyűlés hozzájárul, felteszem a kérdést, mél
tóztatik-e az uj 19. § első bekezdését eredeti 
szövegezésében elfogadni: igen vagy nem? (Nem!) 
A  Ház a szakaszt eredeti szövegezésében nem- 
fogadja el. Kérdem már most, méltóztatik-e a 
19. §-t Gaal Gaston képviselő ur első .módosí
tásával elfogadni: igen vagy nem ? (Igen !) A  
nemzetgyűlés Gaal Gaston képviselő ur első 
módosítását elfogadta.

Kérdem a nemzetgyűlést: méltóztatik-e el
fogadni Gaal Gaston képviselő ur harmadik mó
dosítását, igen vagy nem ? (Igen !) Ezt a mó
dosítást is elfogadottnak jelentem ki.

Kérdem a nemzetgyűlést: méltóztatik-e az 
előadó ur módosítását elfogadni igen, vagy 
nem? (Igen!) Ezt a módosítást is elfogadott
nak jelentem ki.

Következik a 19. § második bekezdése. 
Gaal Gaston képviselő urat illeti a szó.

Gaal Gaston: T. Nemzetgyűlés! Miként az 
általános vitában kifejtettem, ennek a bekez
désnek intézkedéseit bizonyos mértékben aggá
lyosaknak tartom. Az előttünk levő javaslat és 
a legutóbb letárgyalt javaslat is a kibágási ese
tek igen nagy számát statuálják. Nézetem az, 
hogy tekintve azt a természetes előszeretetet, 
mellyel az erdészeti státus az erdészeti alap 
növelése iránt viseltetik, nem lehet csodálni, ha 
az erdészeti alapot majd gyarapítani kívánják 
és attól félek, hogy ha a befolyó kihágási pén
zek négyötöde az erdei alapot fogja illetni és 
csupán egyötöde a községek szegényalapját, 
akkor ez bizonyos stimuláló hatással lesz az 
erdészeti karra a kihágások számának fokozása 
tekintetében.

Tudom, hogy megint azt méltóztatik majd 
mondani, —  különösen a minister úrtól fogom 
hallani, — hogy én a világon minden rosszat 
feltételezek az erdészeti karról. Méltóztassék el
hinni, semmivel több rosszat nem tételezek fel 
róla, mint amennyit én a bürokratikus intéz
ményeknek a perifériákon működő közegeiről 
élettapasztalatból tudok. Amikor az adótörvénye
ket tárgyaltuk, felszólaltam a tantiéme-rendszer 
ellen és mindaz ellen, ami a tantieme-rendszert 
előmozdítja, de a pénzügyminister ur akkor 
szükségesnek látta védelmébe venni a kinn mű
ködő tisztviselőket. Méltóztassék kimenni az 
országba és megnézni, mik történnek a dohány
jövedéki, a szeszkihágások, a bortermelési adók

terén. Abból a rendszerből, mely az elért bün
tetéspénzek nagyrészét azoknak a közegeknek 
juttatja, melyek a kihágást felfedezik, olyan 
lehetetlen állapotok keletkeztek, amelyeknek a 
falvaknak a2 ilyen komplikált törvényekre nem 
nevelt népét kiszolgáltatni nem lehet, hiszen 
vannak tisztviselők, akik ilyen módon akarnak 
százezreket és vagyonokat szerezni. Tudok esete
ket, amikor kolosszális büntetést szab ki az 
elsőfokú közeg, csak azért, hogy megijessze az 
illetőt, de a második szava az, hogy egyezzünk 
ki. A  törvény ugyanis módot ad neki arra, 
hogy kiegyezzék az illetővel, pedig ha az illető 
fellebbezne, nem rónák ki rá az elsőfokon kisza
bott büntetést ; csakhogy az a szegény paraszt- 
ember nem tudja, hogy fellebbezni is lehet és 
kiegyezik. így  károsítják a törvény intenciója 
ellenére az adófizetőket. \

Én, aki ezeket a példákat a gyakorlatból 
ismerem, akihez százával jönnek panaszra a 
környékbeli parasztemberek, minden ilyesmitől 
félek, egyszerűen azon elv alapján, hogy, akit 
egyszer a kigyó megcsípett, az a gyiktól is 
megijed. Kétségtelen, hogy súlyos bünteté
sekkel is el kell érnünk a törvénytiszteletet és 
iparkodni kell elérni mindazt a jót, amit a mi
nister ur ebbe a törvényjavaslatba belefoglalt, 
hogy megfelelő kihágási eljárással is biztosítsuk 
a törvény végrehajtását. Vigyázzunk azonban a 
kérdés másik oldalára is, hogy ezek a pézbii’sá- 
gok ne legyenek stimuláló hatással az erdészeti 
közegekre. Ezek a kihágási pénzek nagyobb ré
szükben folyjanak be a községek szegényalapjá
ra, nagyon ráfér, ne menjek olyan alapra, amely
ből bizonyos irodalmi működés címén és más 
címeken az az erdészeti kar is részesülhet, mely 
a kihágásokat konstatálja, feljelenti és részben 
el is bírálja.

Nem kívánok a törvény intencióin semmit 
sem változtatni, csupán arra kérem a minister 
urat, hogy ezt méltóztassék megváltoztatni. Tu
dom, az egyik régebbi törvényben is ugyanez 
az arány van megállapítva, de van egy másik 
törvényünk, melyben más arány van megállapít
va. Én nem kívánom a büntetéseket leszállítani. 
Aki a törvényt nem tartja meg, azt büntessék 
meg. Az állam nem szorul ezekre a büntetés
pénzekre, de a községek nagyon rászorulnak. 
Méltóztassék a javaslatba megállapított arányt 
megfordítani, a befolyt büntetéspénzek egyötödét 
az erdészeti alap részére biztosítani, négyötöde 
pedig maradjon a községi pénztárakban, ez 
minden községre nagyon ráfér.

Ezzel megelőzzük azt, hogy a javaslat in
tézkedése stimuláló hatással legyen az erdészeti 
közegekre, és kizárjuk azt, hogy túlságba vigyék 
a kihágások megállapítását csupán azért, — ha 
van rá ok, ha nincs — mert az erdészeti kar
nak ebből bizonyos előnye van. Tisztelettel 
kérem, méltóztassék elfogadni azt a módosítá
somat, hogy a javaslat szövegében az egyötöd 
helyébe négyötöd és a négyötöd helyébe egyötöd
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tétessék, ami egyszerűen megfordítja az arányt 
a községek javára, szemben az erdészeti alappal.

Elnök: Kíván még valaki szólni ? Halász 
Móric képviselő u r !

Halász Móric: Igen t. Nemzetgyűlés! Azt 
hiszem, hogy előttem szólt G-aal Gaston t. kép
viselőtársam bizonyos tekintetben a kihágásokra 
gondol. Az erdei kihágásokról intézkedik már 
az 1901. évi X X . te.; annak értelmében a ki- 
hágási büntetéspénzek felerésze illeti meg a 
községet, felerésze pedig az erdei alapot. Ez a 
szakasz azonban kizárólag erdőrendészeti át
hágásokról beszél. Erdőrendészeti áthágások 
esetében már az 1879: X X X I . te. értelmében 
is az volt az állapot, amit ez a törvényjavaslat 
most világosan kifejez.

Én nem látok semmiféle nehézséget senj 
abban, hogy esetleg az 1901. évi X X . te. alap
ján az áthágási büntetéspénzek is ugyanúgy 
kezeltessenek, mint a kihágási büntetéspénzek. 
Erdőrendészeti áthágás azonban a legritkább 
esetek közé tartozik, mert hiszen erdőrendészeti 
áthágást csak a tulajdonos saját erdejében 
követhet el. Ez a bizonyos 100.000 és 200.000 
koronás maximális birság csak akkor volna 
kivethető, ha pl. valaki makacsul megtagadná 
az erdősítést, vagy üzemterven kívül egyszerűen 
nekifogna erdeje valamelyik részének kivága- 
tásához. Ennélfogva nem látom be, hogy a 
Gaal Gaston t. képviselőtársam által benyúj
tott határozati javaslat ezt a célt miképen 
akarná szolgálni. Én azt tartom, hogy marad
hat azon a módon a törvényjavaslat, ahogyan 
van. A  legrosszabb esetben pedig kérném, hogy 
az 1901. évi X X . te. alapján a felosztási arány 
fele-felerészben állapíttassák meg.

Barthos Andor: Szót kérek!
Elnök : Barthos képviselő ur kíván szólni.
Barthos Andor: T. Nemzetgyűlés ! A  ma

gam részéről annak megfontolását ajánlom, hogy 
a mi jogrendszerünk úgynevezett egyszerűsítésé
nek elvét nem kellene itt szem előtt tartani. Ha 
azt nézzük, mit mond az 1879. évi X X X I . te. 
a pénzbüntetésekről s azonkívül a kártérítési 
összegekről, s viszont, ha nézzük a későbbi lex 
generálist, akkor azt látjuk, hogy a 23. § meg
mondja, hogy fele-fele részben az állam és a 
község között osztassák meg a büntetéspénz, 
ugyanennek a törvénynek 42. §-a pedig minden 
ellenkező törvényes rendelkezés hatályavesztését 
kimondja. Megfontolandónak tartom tehát, hogy 
jogrendszerünkbe, amely az egyöntetűséget kell 
hogy szem előtt tartsa, egy ilyen jogszabályt 
vájjon beilleszthetünk-e és nem volna-e helyes 
az, amire, úgy látszik, alludálni kívánt t. bará
tom, dabasi Halász Móric képviselőtársam, hogy 
már csak az egyöntetűség kedvéért is ragasz
kodjunk ahhoz, hogy fele-felerészben a község 
és az állam között osztassák meg az áthágási 
büntetéspénz. Nem szabad azonban, miután min
den felszólalónak kötelessége a jóhiszeműség, 
elhallgatnom azt sem, hogy én, mint jogász, tu

dok különbséget tenni kihágás és áthágás között.
Egészen más a kihágás, mert hiszen az 

egy deliktum, amely a vétség után következő 
legkisebb jelentőségű büntetendő cselekmény, 
amelynél tulajdonképen nem is annyira a jog
rend megtámadását kívánja a törvényhozó bün
tetni, mint inkább egy szabály megszegését 
kívánja valamivel megtorolni. Ezt jól tudom, 
valamint azt is, hogy az erdőtörvény, az 1879. 
évi X X X I . te. egy kategória sui generist 
alkotott akkor, mikor áthágásnak nyilvánít 
bizonyos dolgokat. Ha tehát az igen t. törvény- 
hozás bölcsessége az elmondottak ellenére is 
egy külön intézkedés szükségességét látja fen- 
forogni, akkor én természetesen nem kívánok 
erre nézve külön javaslatot tenni, mindössze 
csak megfontolásra, meggondolásra tartom érde
mesnek azt az előbb említett gondolatot, vájjon 
a jogrendszer egyöntetűsége érdekében nem 
volna-e helyes itt is elfogadni azt a szabályt, 
amelyet az u. n. egyszerűsítési törvény, az 1901. 
évi X X . te. 23. §-a expressis verbis, minden 
más ellenkező tör vény szabályt hatályon kívül 
helyezőleg elrendelt.

Ezt voltam bátor előadni.
Elnök : Kíván még valaki szólni ? Ha szólni 

senki sem kíván, a vitát bezárom.
A  földmivelésügyi minister ur kíván szólni.
Szabó István (n a g ya tá d i) földmivelésügyi 

minister: T. Nemzetgyűlés! Ennél a módosításnál 
tulajdonképen csak arról van szó, hogy a község 
mennyi részt kapjon a büntetéspénzekből és 
mennyit kapjon az erdei alap. Nagyon sajnálom, 
hogy épen ennél a törvényjavaslatnál liozta fel 
Gaal Gaston t. képviselőtársam .azt, hogy a bün
tetéspénzeket hogyan szabják ki és mennyire 
igyekeznek büntetésekre okot és módot találni, 
mert azok, amiket t. képviselőtársam elmondott, 
megengedem, hogy előfordulnak, de nem ezen a 
téren. Előfordulnak a fináncpolitikában, a pénz
ügyi téren. Előfordulhatnak ott a dolog termé
szeténél fogva, mert ott az*a szabály, hogy a 
fináncot öthatodrész illeti meg a bírságösszegből 
és csak egyhatodrész kerül az államkasszába. 
Ha tehát azoknak a községeknek ilyen nagy 
jövedelmet biztosíthat az, ha visszaéléseket fe
deznek fel, megengedem, hogy igyekeznek találni 
és felfedezni visszaéléseket minél bővebben és 
minél gyakrabban, mert hiszen saját maguknak 
is van belőle hasznuk.

• De bocsánatot kérek, ennél a törvényjavas
latnál igazán nem igy van. Itt a büntetéspénz
ből egy fillért sem kap az, aki a visszaéléseket 
felfedezi vagy bejelenti, az egy fillérben sem 
részesül, hanem az egész büntetéspénzt az erdei 
alajmak kell átadni Erre a törvényre és ezekre 
az. erdészeti intézkedésekre ráhúzni azt, amit 
pénzügyi téren tapasztalunk, nem tartom e s 
szén szerencsés gondolatnak, mert igen furcsa 
világításba állítanánk azokat az erdészeti köze
geket, akik a visszaéléseket bejelenteni kötelesek. 
Azt hinné róluk a közönség Gáal Gaston t,
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képviselőtársam beszéde nyomán, hogy ebből a 
büntetéspénzből az ő zsebük telik meg és ezek 
a büntetéspénzek az ő zsebükbe folynak. Köte
lességemnek tartom erre rámutatni, mert a 
valódi helyzet az, hogy az ezen törvény alapján 
kiszabandó büntetésekből a feljelentő egy fillért 
sem kaphat, hanem —  újra ismételnem kell — 
azok az erdei alap javára folynak be.

Abban az erdei alapban, amelynek most 
jön a tárgyalása, a különböző alapokat akarjuk 
összevonni. Ez az alap ma is olyan kevés, hogy 
annak kamataiból bizony nem lehet elérni azo
kat a nagy célokat, amelyeket az erdészet terén 
el akarunk érni. Ismeri a t. Nemzetgyűlés a 
pénzügyi helyzetet, tudja azt, milyen nehéz a 
pénzügyi kormányzattól még ilyen befekteté
sekre is segítséget, kölcsönt, vagy egyáltalában 
bármiféle pénzt megszerezni, vagy megkapni. 
Ha most meghozzuk ezt a törvényt, ha fási- 
tani akarunk, akkor ezt az erdei alapot gyara- 
pitanunk kell, amennyire csak lehet, hogy a 
pénzügyminister úrtól függetlenül, külön is 
legyen bizonyos anyagi erőnk, hogy azt a célt 
elérjük, amelyet ezzel a törvényjavaslattal szol
gálni kívánunk. Én tehát a magam részéről 
ebből a szempontból is kívánnám az eredeti 
szöveg fentartását és azt, hogy a községekkel 
szemben az erdei alapot gyarapitsuk azokból a 
büntetéspónzekből, amelyek az erdei áthágások
ból származnak.

Különben is itt van az 1879. évi X X X I . 
te., amelyre Gaal Gaston t. képviselőtársam is 
hivatkozott már. Ez a törvény is azt mondja, 
(olvassa): »A  jelen törvény alapján a kártérí
tésen felül fenmaradt behajtható pénzbünteté
sekből és az elkobzott tárgyak eladásából be
folyt összegek egyötödrészben az illető községi 
szegény- vagy betegápolásalap, négyötödrészben 
a képezendő országos erdei alap javára fordí
tandók.*

Tehát az 1879: X X X I . te. is már ugyan- 
éhben az értelemben intézkedik. Mi ezt az 
intézkedést fenn akarjuk tartani.

Az a másik dolog, hogy az 1901 : X X I . te. 
23 §-ában foglaltak szerint a büntetéspénzek 
fele illeti a községet, fele pedig az erdei alapot, 
a kihágási ügyekre vonatkozik, ez a törvény 
pedig — nagyon helyesen jegyezte meg tisztelt 
képviselőtársam — az áthágási ügyekre mondja 
ki ugyancsak azt az arányt, amit az 1879. évi 
X X X I . te. már annak idején kimondott. Tehát 
semmi újabb változtatás nincs, az 1879: X X X I . 
te. rendelkezéseit átvesszük ide és a kihágási 
ügyek nincsenek idefoglalva, azokra megmarad 
az 1901: X X . te. Nem hozunk tehát semmi uj 
intézkedést ebben a tekintetben, mert az át
hágási ügyekre hagyjuk meg az egyötöd és 
négyötöd arányt.

Mindazok figyelembevételével, amiket itt 
bátor voltam elmondani az erdei alapok támo
gatása céljából és miután a büntetéspénzekből 
sem a feljelentő, sem más semmit nem kaphat,

azokat teljes egészében erre a célra fordítják, 
kérem a szakasznak eredeti szövegezésében való 
elfogadását. (Helyeslés.)

Elnök : A  tanácskozást befejezettnek nyil
vánítom. Következik a határozathozatal. Az uj 
19. § második bekezdéséhez két módosítás ada
tott be, melyek ellentétben vannak az eredeti 
szöveggel. A kérdést tehát elsősorban az eredeti 
szövegre fogom feltenni. Amennyiben az eredeti 
szöveget nem méltóztatnak elfogadni, fel fogom 
tenni a kérdést Gaal Gaston képviselő ur módo
sítására, amely közelebb áll az eredeti szöveg
hez. Amennyiben azt sem méltóztatik elfogadni, 
fel fogom tenni a kérdést Halász Móric kép
viselő ur módosítására.

Kérdem tehát: méltóztatik-e az uj 19. § 
második bekezdését eredeti szövegezésében el
fogadni, igen vagy nem ? (Igen ! Nem !) Kérem 
azokat a képviselő urakat, akik a második be
kezdést eredeti szövegezésében fogadják el, szí
veskedjenek felállani. (Megtörténik.) Többség. A 
19. § második bekezdése eredeti szövegezésében 
fogadtatott el s igy elesik Gaal Gaston és Halász 
Móric képviselő urak módosítása.

Következik a régi 21., uj 20. §. Kérem a 
jegyző urat, szíveskedjék a szakaszt felolvasni.

Héjj Imre jegyző (olvassa a régi 21— 23, 
azaz u j 20—22. §§-at, amelyek észrevétel nél
kül elfogadtatnak).

Elnök: Ezzel a törvényjavaslat részleteiben is 
letárgyaltatván, harmadszori olvasása iránt napi
rendi javaslatom során fogok a nemzetgyűlésnek 
javaslatot tenni. Ezzel a törvényjavaslattal elinté
zést nyert az Országos Gazdasági Egyesületnek 
és a Magyar Erdőgazdák Országos Szövetségé
nek kérvénye is.

Következik az Országos Erdei Alapról szóló 
törvényjavaslat tárgyalása

Az előadó urat illeti a szó.
Horánszky Dezső előadó: T. Nemzetgyűlés! 

Azokkal a törvényjavaslatokkal, amelyeket a 
mélyen t. Nemzetgyűlés erdészetünk fejlesztése 
érdekében elfogadott, bizonyos tekintetben szer
ves összefüggésben vannak azok a pénzügyi vonat
kozású kisebb törvényjavaslatok is, amelyeket a 
t. Nemzetgyűlés előtt ismertetni szerencsém van.

(Az elnöki széket Almásy László foglalja el.)

Ha az erdészet reformjával foglalkozunk, 
azt hiszem, foglalkoznunk kell a pénzügyi vonat
kozású kérdésekkel is, az erdei alap kérdésével 
és az erdőbirtok-hitel kérdésével, amely kérdések 
ugyan ezidőszerint sajnos közgazdasági viszo
nyaink között nagyobb pénzügyi- jelentőségűek 
nem lehetnek, de mindenesetre olyan természe
tűek, hogy a viszonyok változásával az erdészet 
fejlesztésében hathatós faktorok lehetnek.

Az országos eredeti alapot az 1879. évi 
X X X I . te. alkotta meg, általános, országos 
efdészeti célok előmozdítására. Beutalta ez a 
törvény ebbe az alapba az áthágásokból befolyó
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jövedelmek, illetve pénzbírságok négyötöd részét, 
azután az elkobzott javak értékesítéséből be
folyó ellenértéktiek ugyancsak négyötöd részét. 
Az eredeti alapot magát tulajdonképen az 1880. 
évi szabályrendelet szervezte meg, mert az alap
nak közelebbi célját és rendeltetését, bevételeit 
és kiadásait ez a szabályzat irta körül. Később 
alkottatott az 1884. évi X X V I. tcikkel az 
erdővásárlási alap, hasonlőlag erdészeti célok 
támogatására, majd az 1913. évi X X X I I I . 
tcikkel az erdőfeltárási alap ugyancsak erdé
szeti célok támogatására, és most az előttünk 
fekvő törvényjavaslat azt célozza, hogy ezek az 
alapok egyesittessenek, egységesittessenek és be- 

. utaltassák a Faértékesitő Hivatal tiszta jöve
delme is, amely jövedelmeket az 1917. évi szer
vező rendelet annak idején elkopárosodott terü
letek megszerzésére és kopár területek fásítá
sára szánt. Most, miután ezeknek az alapoknak 
az egységesítéséről van szó, bátor leszek röviden 
magának a törvénynek egyes szakaszait ismer
tetni, (Halljuk! Halljuk!) mert azt hiszem, 
hogy maga a törvényjavaslat hosszabb indoko
lásra nem szorul.

A törvényjavaslat 2. §-a részletesen meg
jelöli azokat a bevételi forrásokat, amelyek épen 
az alapok egyesítése következtében az egységes 
alap rendelkezésére állanak a jövőben. Ezek 
között a források között semmiféle újítás nincs, 
ezek azonosak azokkal a forrásokkal, amelyekkel 
a régi, különálló alapok is rendelkeztek s tulaj
donképen csak a jövedelmek egységesítéséről és 
általánosításáról lehet szó.

A  törvényjavaslat 3. §-a sorolja fel részle
tesen az erdei alap céljait, rendeltetését. Azt 
hiszem, ebben sincs semmiféle nóvum, kivéve 
azt az egyet, hogy az erdészeti igazgatás fel
hatalmazást kér arra is, hogy a jövedelmekből 
a jövőben erdészeti célokat szolgáló ingatlanokat 
is vásárolhasson. Az erdészeti kormányzat itt 
arra gondol, hogy az erdőbirtokokat megfelelő 
épületekkel egészíthesse ki.

A törvényjavaslat 4. §-a az alap budget- 
szerü kezelésére vonatkozólag tartalmaz intéz
kedéseket.

Az 5. § feljogosítja az erdészeti kormány
zatot arra is, hogy a pénzügyminister és föld- 
mivelésügyi minister urak ellenőrzése és jóvá
hagyása mellett kivételesen az erdei alap tőkéjét 
is igénybe vehesse átmenetileg azokra a célokra, 
amelyek a törvényjavaslatban részletesen meg 
vannak jelölve.

A  törvényjavaslat 6. §-a köztartozás jelle
gűvé minősiti azokat az előlegezett kiadásokat, 
amelyek az erdőbirtokosok helyett teljesittetnek 

'bizonyos kivételes esetekben. A  vegyes rendel
kezések pedig természetes konzekvenciái az 
előző szakaszoknak, mert ha az egyes külön
álló alapokat megszüntetjük, az alapok elszá
molását is meg kell ejteni s az eredmény a fő
alapba utalandó be, másrészről természetes, 
hogy hatályukat vesztik azok a törvényes in

tézkedések, amelyek egyes különálló alapokra 
vonatkoztak.

A  pénzügyi és földmivelésügyi bizottság 
együttesen foglalkozott a javaslattal, azt álta- 
láüosságban elfogadta, úgy hogy erre vonat
kozólag csupán kisebb stiláris módosításom 
lesz, amelyet leszek bátor a részletes vita során 
előterjeszteni. Miután azonos, egységes jellegű, 
eddig külön kezelt alapok egyesítéséről van 
szó, és miután a pénzügyi kormányzatnak 
amúgy is tendenciája az, hogy az alapok szá
mát lehetőleg csökkentse azáltal, hogy azokat 
egyesíti, egységesíti és egyszerűsíti, bátor va
gyok a javaslatot általánosságban és részletei
ben elfogadásra ajánlani. (Helyeslés.)

Elnök : Szólásra következik ?
Bartos János jegyző: Strausz István!
Strausz István: T. Nemzetgyűlés! Méltóz- 

tassék megengedni, hogy az idő előrehaladottsága 
miatt beszédemet holnap mondhassam el. (Zaj.)

Elnök : Ha jól értettem, a képviselő ur azt 
a kérést terjesztette elő, hogy bestédét a hol
napi ülésen mondhassa el. Minthogy ez a kérés 
a házszabályok 212. §-a alapján jogosult, kér
dem a t. Nemzetgyűlést, méltóztatnak-e meg
engedni, hogy Strausz István képviselő ur be
szédét a holnapi ülésen mondhassa el? (Igen!) 
Tehát ilyen értelemben, mondom ki a határo
zatot. (Zaj. Felkiáltások a jobboldalon: Nem 
lehet!) Az idő előrehaladott voltára való tekin
tettel a vitát megszakítom. (Zaj. Félkiáltá ok 
balfelől: Interpelláció van!)

Csendet kérek, képviselő urák! Mielőtt 
Vázsonyi Vilmos képviselő ur sürgős interpellá
ciójára áttérnénk, napirendi javaslatot kívánok 
tenni. Javaslom, hogy a legközelebbi ülésünket 
holnap, folyó hó 14-én, szerdán délelőtt 10 óra
kor tartsuk, amelynek napirendjére tűzessék ki 
az alföldi erdők telepítéséről és a fásításokról 
szóló törvényjavaslat harmadszori olvasása, to
vábbá a mai napirendünkre 2., 3., 4., 5., 6., 7.,.
8., 9. és 10. pontként kitűzött törvényjavasla
tok, illetve mentelmi bizottsági jelentések tár
gyalása. Méltóztatnak ehhez a napirendi javasla
tomhoz hozzájárulni? (Igen !)

Ha igen, ilyen értelemben mondom ki a 
határozatot. Holnap szerdai nap lévén, termé
szetesen a házszabályok értelmében fel fognak 
olvastatni az indítvány- és interpellációs-könyvek.

Vázsonyi képviselő urat illeti a szó.
Vázsonyi Vilmos: T. Nemzetgyűlés! Inter

pellációm megtételénél nem vezet az a szándék’ 
hogy azt a kérdést, amelyről szólni kivánok’ 
politikai szempontból tárgyaljam le. Ellenkezően’ 
a célom elsősorban az, hogy a t. kormányt meg
győzzem arról, hogy azok a tervek, amelyeket állí
tólag végrehajtani óhajt, beleütköznek a közér
dekbe s hogy meggyőzzem a nemzetgyűlésnek min
den pártját, nemcsak az ellenzéket, arról hogy a 
lakáskérdésben tervezett rendelkezések katasz
trofális hatással volnának gazdasági életünkre. 
(TJgy van! balfelől.)
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T. Nemzetgyűlés! A  legnagyobb tévedésünk 
az volt, hogy azt hittük, hogy a háború befe
jeztével vége van az ^ibnormis gazdasági hely
zetnek is, holott épen ellenkezője az igaz. Ma, 
a háború befejezte után, sokkal abnormisabb a 
gazdasági helyzet nemcsak a legyőzött, de még 
a győző államokban is, mint volt a háború 
idején. Abnormis gazdasági helyzetben a nor
mális életnek törvényeivel kormányozni nem 
lehet, és azt a fényűzést egyetlen ország sem 
engedheti meg magáinak, hogy a szabad for
galom elveit juttassa érvényre és épen csak 
bizonyos pontokon akkor, amikor körülötte a 
világ egyáltalán nem áll a szabad forgalomnak 
elve alapján.

Az én meggyőződésem az, t. Nemzetgyűlés, 
hogy ez a súlyos tévedés okozta tulajdonképen 
a mi valutánk megromlását. Amikor mi egy 
bizonyos ponton áttértünk minden előkészítés 
nélkül a megkötött forgalomról a szabad for
galomra, akkor raktuk le alapját annak, hogy 
valutánk megromoljon, mert a legfontosabb érték- 

- mérő árának felszabadításával alkalmat adtunk 
arra, hogy a koronának a belső értéke meg
romoljon. Ha bizonyos standardáruknak az árát 
megragadni nem tudjuk, a drágaság folytonos 
fokozódásával, a korona belső értékének meg
romlásával a valuta lezüllését megakadályozni 
nem lehet.

•Most abban a sajátszerü helyzetben vagyunk, 
hogy kétféle koronánk van: van egy külföldi 
koronánk, amely stabilnak látszik s amelynek a 
zürichiek örvendezhetnek, ez a korona Zürichben 
egy fél esztendő óta húsz körül mozog, s van 
egy belföldi koronánk, amelynek mi nem örül
hetünk, mert ez a belföldi korona a megfagyasz
tott zürichi kurzus dacára szakadatlanul romlik 
és szakadatlanul fokozódik a drágaság. (Igaz! 
TJgy van! balfelől.)

Ebben az abnormis gazdasági helyzetben 
tervezi állítólag a kormány azt a rendelkezést, 

* hogy mint felszabadító kíván működni, de egye
lőre csupán a felmondást kívánja felszabadítani és 
fel akarja szabadítani a béremelést. A kormány 
mint felszabadító a háztulajdonosok számára 
meg fogja engedni azt, hogy az üzletek, műhe
lyek és irodák bérét — igy szólnak a hírek — 
szabadon állapíthassák meg, bírói mérsékléstől 
és korlátozástól mentesen, s hogy ezekre a he
lyiségekre vonatkozóan szabad legyen a felmon
dás. Ugyanezt a rendelkezést tervezi a kormány 
az úgynevezett nagylakásoknál is, ami alatt 
— szintén a hírek szerint — azokat a lakáso
kat érti, amelyek hat szobából állanak, elejtvén 
tehát az eddigi rendelkezéseknek azt a pontját, 
amely szerint az 1920. évben vagy az 1917. év
ben fizetett bér magassága szolgál, legalább a 
fővárosban, alapjául a szabályozásnak.

T. Nemzetgyűlés! A szabadforgalomnak 
alapja a forgalomnak normális mivolta. Ott, 
ahol kereslet és kínálat egyensúlyban nincs, ahol 
nincs termelés, ott szabadforgalomról nem lehet

beszélni, ott a felszabadítás azt jelenti, hogy a 
gyengébbet odadobjuk zsákmányul az erősnek. 
Ott a felszabadítás azt jelenti, hogy a gyen
gébbet leigázzuk az erős javára, ott a felszaba
dítás azt jelenti, hogy szabaddá tesszük a kizsák
mányolást. (Igaz! Ügy van! a baloldalon.)

Minthogy senki kétségbe nem vonhatja azt 
az alaptételt, hogy belátható időn belül nagyobb 
építkezés nem várható, a jelenben pedig kétség
telen, hogy elegendő üzlethelyiség, elegendő mű
hely, iroda és elegengő lakás rendelkezésre nem 
áll, ennélfogva a szabad felmondás -elvénék 
proklamálása azt jelentené, hogy az ipart, a 
kereskedelmet és a szabad foglalkozásokat 
exisztenciájukban támadjuk meg. Mit jelent a 
szabad felmondás? A szabad felmondás azt 
jelenti, hogy a tőkeerős rálicitálhat a tőkében 
gyengébbre, azt jelenti, hogy az üzlet- és mű
helybérekre a tőkeerős újabb exisztencia ráli
citálhat és kibecsülheti a régi üzletből, a régi 
műhelyből és régi irodából azt, aki ott exisz- 
tenciát alapított magának, sőt aki a detailüz- 
leteknél azzal az üzlettel bizonyos tájékon üzlet
kört teremtett, aki egy vagyontárgyat alkotott, 
amivel a háztulajdonos házát értékesebbé tette.

A  szabad felmondás azt jelentené, hogy a 
tőkeerősek kidobhatnák a tőkében gyengébbeket 
és azoknak a helyére lépnének. A  korlátlan 
béremelésnek pedig az a következménye, hogy 
ilyen inszolid exisztenciák lepvén meg az üzle
teket, ezek nagyon természetesen mindenféle 
korláttól mentesen hárítanák át a reájuk nehe
zedő terheket magára a fogyasztó közönségre, 
úgyhogy a felmondás szabadsága és a béremelés 
szabadsága csak látszólag kérdése az iparnak és 
kereskedelemnek, tényleg azonban kérdése az 
egész városi lakosságnak, sőt az egész ország
nak, kérdése pedig azért, mert a szabad bér
emeléssel és újabb, nem szolid alapokon nyugvó 
exisztenciáknak az üzleti életbe való betódulá- 
sával a korona belső elértéktelenedésének újabb 
lökést adunk, megindítjuk az újabb nagy drága
sági folyamatot, amely pedig amúgy is már 
ilyen beavatkozások nélkül is szakadatlanul 
folyik, mert hiszen a majdnem változatlan 
zürichi kurzus mellett 100 és 200°/o-os emel
kedéseket látunk azóta, mióta a zürichi kurzusa 
20 körül mozog.

Erdélyi Aladár: Mióta a kosztpénz emelkedik.
Vázsonyi Vilmos: Ha már most erre az 

alapra helyezkedünk, akkor bekövetkezik a 
koronának, mint már mondottam, további 
lezüllesztése, bekövetkezik annál inkább, mert 
hiszen az állam és a város egyes tereken maga 
is hozzájárul a folytonos drágasághoz, a vasúti 
és közúti tarifáknak az emelésével, úgy hogy 
egy szakadatlan leromlását látjuk a korona 
belső vááárlási értékének. Ilyen körülmények 
között azután, ha megindul ez a katasztrofális 
nagyságú drágasági folyamat, ha az ipar és 
kereskedelem az eddigi- terhek mellett még ezt 
a nagy és súlyos béremelési terhet is viseli,
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ha a szabad felmondás által exisztenciájában 
és létében fenyegettetik, akkor oly gyors le
romlása fog bekövetkezni a valutánknak, amelyről 
nem is álmodnak azok, akik ezt a rendelkezést 
életbe akarják léptetni; olyan gyors leromlás, 
amely mellett lehetetlen lesz a valutának 
mesterséges eszközökkel való tartása is, mert 
végre teljesen lehetetlen a külföldtől elvárni, 
hogy nagyobb értéket tulajdonítson a koronák
nak, mint amennyi értéket mi magunk tulajdoní
tunk annak. (TJgy van! balfélől.)

T. Nemzetgyűlés! Nagyon jől megértettem, 
hogy a házbérek és üzletbérek emelésének kér
désénél a pénzügyi szempontok is szerepet ját
szanak, mert hiszen a házadó egyike a leg
magasabb adóknak. Budapesten a házadó 24%, 
egyéb városokban 20%, másutt 15%, tehát el 
lehet mondani, hogy az egész országban átlag 
20%-ot tesz ki. Ehhez járul még az úgynevezett 
kincstári haszonrészesedés, amely szintén jelen
tékeny összeget tesz ki, ehhez járulnak továbbá 
a városi pótlékok, a házbérkrajcárok, úgyhogy 
a házbérnek és üzletbérnek igen jelentékeny 
része az államnak és a városnak kezén marad. 
Ha a pénzügyminister ur azt hiszi, hogy az 
úgynevezett felszabadító akció következtében 
nyerni fog azon, hogy nagyobb lesz a házadó, 
nagymértékben csalódik.

A  pénzügyminister ur 800 millió koronára 
kontemplálja a házadónak bevételét, nem szólva 
a kincstári haszonrészesedésről. 20% átlagot 
véve alapul, ez 16 milliárd korona házbérnek és 
üzletbérnek felel meg az egész országban. Ha 
ezek az emelések, amelyeket terveznek, véghez 
vitetnek, minimális számitással tízszeres emelést 
vár luftunk a jelenlegi állapottal szemben, tehát 
160 milliárdot kell kivasalni az országból csak 
házbér és üzletbér fejében. Vájjon 160 milliárd 
korona házbér és üzletbér ki vasalása után 
miféle; drágasági folyamat fog itt megindulni? 
Lesz-# majd olyan naiv ember, aki elhiszi, hogy 
azok, akikre ilyen exorbitáns terheket akarnak 
róni, hajlandók lesznek ezeket a terheket maguk 
viselni ? A  kereskedelem és ipar ezt az ajándékot, 
amelyet a kormány szándékozik neki megadni, 
egyáltalán nem érdemli meg, mert már más 
ajándékokat is kapott. Ha a forgalmi adót a 
fogyasztóközönség viseli is, de az ipar és keres
kedelem kezeli; az ipar és kereskedelem a pénz
beszedője, ingyenes finánca az államnak, midőn 
beszedi a forgalmi adót és könyvvezetésre kény
szerül. A kereseti adó az egyetlen adó, amely
nél a valóságos, kinyomozott, könyvelésen ala
puló tiszta jövedelmet akarja az állam kinyo
mozni és a kereseti adó az ipart, kereskedelmet 
s a szabad foglalkozásokat terheli. Ezenkívül az 
ipar és a kereskedelem megkapta még azt az 
ajándékot is, hogy alkalmazottainak adóját sza
vatosság terhe mellett ő tartozik beszolgáltatni, 
ami magyarul azt jelenti, hogy ezeket az adó- I 
kát az alkalmazottai helyett ő tartozik megfi- I 
zetni — én magam is fizetem az adót a cselé- I

ÉRTESÍTŐ.

deim után — mert hiszen a szociális béke nem 
óvható meg másként, mintha az alkalmazottak 
után magam fizetem az adót, és azt hiszem, 
nincs senki, aki ezt az adót az alkalmazottaitól 
levonná. Ez tehát újabb terhe volt az iparnak 
és a kereskedelemnek, (Felkiáltások jobb felöl : 
A földbirtoknak is ! )  igen, az egész ország la
kosságának, amennyiben alkalmazottakat tart.

Azt hiszem, ezek után teljesen lehetetlen 
még azzal is megajándékoznunk az ipart és 
kereskedelmet, hogy az üzleteknek, a műhelyek
nek bérét szabadon lehessen* emelni, bírói mér
séklés nélkül és hogy szabad legyen a felmondás.

E rendelkezések mellett a hirek szerint a 
kormány az u. n. nagylakások felszabadítását 
is tervezi, vagyis azt, hogy ott is szabad legyen 
a felmondás és a béremelés. Ez nagyon tetsze
tősen hangzik demokratikus szempontból, ennek 
a rendelkezésnek azonban semmiféle értéke nincs, 
mert először is mindenki, aki azt hiszi, hogy 
ez az emelés csak a nagylakásokra fog szorít
kozni, megjegyezheti magának azt a mondást, 
hogy: követni fogsz a vérpadon. Az a felfogás, 
mintha hatszobás lakásokban csak gazdag 
emberek laknának, teljesen helytelen és illu- 
zorius. Ha valaki a külső részeken hat szobá
ban lakik nagyszámú családjával, az sokkal 
kevésbé tőkeerős, mint az, aki a Szabadság
téren négy vagy öt szobában lakik. (Zaj a 
jobboldalon.) Ez teljesen illuzórius, mert ha 
valaki irodát vagy rendelőszobát tart és a hat 
szobából legalább kettő irodának vagy rendelő
szobának szolgál, vagy, amint ismerek esetet, 
abban a lakásban szegény szüleit is tartja, ha 
ott külsőleg hat szobát találnak is, ebből még 
nem lehet gazdagságra vagy tőkeerőre követ
keztetni. A  régi rendelet nem is állott ezen az ala
pon, hanem az 1920. évben fizetett bért vette 
alapul. Amidőn erről a rendelkezésről, valamint 
az üzleteknek és műhelyeknek felszabadításáról 
van szó, beszélnek arról is, hogy ettől remélik 
az építkezés megindítását. Hát ez a lehető leg
nagyobb illúzió, — hogy a legenyhébb kifejezést 
használjam. Mert ha a nagy lakásokat szabadon 
fel lehet mondani, • vagy ami avval egyértékü, 
azok bérét bírói mérséklés nélkül szabadon le
het emelni, vagy pedig ha az üzlethelyiségeket 
szabadon fel lehet mondani, vagy ami azzal egy- 
értékü, azok bérét birói mérséklés nélkül szaba
don lehet emelni, mi következik ebből? Az, 
hogy most már azok, akiknek felmondottak, 
vagy akik ezt a bért nem tudják megfizetni, 
sietni fognak építkezni? Nem. Ezeknek helyébe 
azok lépnek, akik meg tudják fizetni a magas 
bért, tehát épen azok, akik építkezhetnének; a 
tőkeerősek fognak ezek helyébe lépni, (Úgy van ! 
balfélől.) a gyengébbek pedig kidobatnak, s aki
ket a nagy lakásokból kidobnak, nem mehetnek 
kis lakásokba, mert ezek tovább is megkötve 
maradnak a kormány tervei szerint.

Miután tehát a nagylakásokban ezek sze
rbit csak milliárdosok lesznek, a hajléktalan
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milliárdosok számára barakkhelyiségeket kell 
majd nyitni. Az üzlethelyiségekbe pedig — amint 
mondottam — bemegy a schieber-elem, amely 
a más által megteremtett vagyonértéket, a mű
helynek, a boltnak értékét egyszerűen lefoglalja 
a maga számára; egyszerűen rálicitál a régi 
szorgalmas munkásemberre, aki azt az üzletkört, 
azt a vagyont megteremtette magának, tehát 
ismét a gyenge fog onnan kidobatni, aki nem 
tud magának sem műhely-házat, sem üzleti házat 
építeni, a tőkeerős pedig bevonul az ő helyére. 
»Veteres migrate coloni!«

Az építkezés kérdésének tehát evvel a kér
déssel semmiféle kapcsolata nincs. Mindezektől 
az intézkedésektől az építkezés megindítását 
nem lehet remélni. Az építkezés csak akkor 
indulhat meg, ha az építkezést maga az állam 
veszi a kezébe, (Igaz! JJgy van! balfelöl.) ami 
az államnak nemcsak szociális kötelessége, 
hanem a legjobb pénzügyi politika is.

Ha az állam az építkezéseket már régeb
ben, amikor ez sürgettetett, megindította volna, 
akkor a lerongyolódott koronát valorizálhatta 
volna, mert minden beépített korona tulajdon
képen a valuta stabilizálása, (Úgy van! bal
felöl.) amint minden beépített tégla, minden 
beépített vas, fa és munka tulajdonképen arany
érték, amely megmaradt abból az időből, amikor 
ezek a házak felépültek.

Folyton halljuk azt a dogmatikus ellenve
tést, hogy ez nem lehet állami feladat. Az, hogy 
mi állami feladat és mi nem állami feladat, kor- 
szakonkint változik. 40 esztendővel ezelőtt más 
nézeten voltak az emberek az állami feladatok
ról, mint ma és 10 vagy 20 év múlva ismét 
más nézeten lesznek. Mindig az az állami fel
adat, amit a közérdek parancsol, hogy állami 
feladattá legyen (Úgy van! Úgy van! a bal
oldalon.) és mindig állami feladat annak az el
végzése, amit a magánosok elvégezni nem tud
nak. A  magánosok pedig az építkezést nem vég
zik és nem végezhetik el; nem végezhetik el 
azért, mert nem áll rendelkezésükre építkezési 
hitel és nem akarják elvégezni azért, mert az 
építkezés számukra jövedelmező befektetés gya
nánt nem kínálkozik.

Kiss Menyhért: Kényszeríteni kell őket!
Vázsonyi Vilmos: Arra is rá fogok térni. 

Azok, akik azt várják, hogy amikor most majd 
szabaddá teszik a lakásoknak egy részét, sza
baddá teszik az üzleteket, most már építkezni 
fognak, végtelenül csalódnak. A  tőkererősek, 
akik elhelyezést keresnek, még mindig szíveseb
ben fogják megvenni a kész házakat, (Úgy 
van ! balfelöl ) semmint hogy építkezzenek, mert 
amikor az építkezési tervüket elkészítik, a va
luta ingadozásai miatt nem tudják, hogy a vé
gén tulajdonképen mennyibe fog kerülni az ő 
házuk; vesznek tehát kész házakat. Épen a tőke
erősek ezt fogják tenni, amint vettek is házakat 
tőkeerős kezek azoktól, akik a házakat tartani nem 
tudták. És miért veszik meg a házakat ? Megve

szik azért, amiért vettek valutát. A  valuta sem 
kamatozik, a dollárok, a lírák és a frankok sem 
kamatoznak. Miért vettek tehát dollárt, lírát, 
egyáltalában valutát ? Egyszerűen azért, hogy a 
korona ingadozásaitól mentesítsék magukat. Égy 
idegesség, a korona romlásától való félelem 
kergette őket bele abba, hogy valutát vegyenek, 
mert konzerválni akarták meglévő tőkéiket. Es 
akik aranyat vesznek, vájjon azoknak az arany 
micsoda kamatot hoz? Sémmit sem hoz, de ők 
a fősúlyt arra helyezik, hogy tőkéiket konzér- 
válják és akik házakat vettek, azok is arra 
helyezték a súlyt, hogy tőkéiket konzerválják.

Ilyen körülmények között kizárólag az 
állam az, amely képes építkezni, az állam az, 
amelynek ez az építkezés tulajdonképen csak 
látszólag kerül pénzébe, mert hiszen uj adó
objektumokat teremt magának az állam, egy 
rezervoárját a későbbi házadónak, munkaalma- 
kat teremt, az iparágaknak egész sokaságát 
táplálja, beépíti és stabilizálja a maga valutáját. 
Az a dogmatikus ellenvetés tehát, hogy az 
állam nem építhet, hogy az állam nem végez
heti el az építkezést, nem helytálló, mert ez 
oda fog vezetni, hogy mi ebből a kérdésből 
itt nem tudunk kijutni.

Az állam mellett az építkezés feladata'‘és 
kötelessége azon tőkeerős vállalatoknak, . . .

Kiss Menyhért: Bankoknak!
Vázsonyi Vilmos : ...amelyek igenis képesek 

arra, hogy a maguk alkalmazottjai számára 
építsenek és ezáltal a lakásszükségletet és az 
üzleti helyiségek szükségletét kielégítsék. Igenis 
van törvényes mód erre és egyes államok meg 
is ragadták ezt a törvényes kényszert, hogy 
ezeket a vállalatokat építkezésre kényszerítsék. 
Ehhez a módhoz is hozzá lehet folyamodni, de 
magának az államnak hatékony közreműködése 
nélkül ez lehetetlen. Legyen kegyes a kormány 
itt egy igen kiváló pénzügyi szakférfiúnak, 
Magyarország egyik legkiválóbb elhunyt politi
kusának, Wekerle Sándornak az örökét átvenni, 
aki szintén értett valamit a dolgokhoz és leg
lelkesebb híve volt a lakásépítésnek még nor
mális, békés időkben is, amikor sokkal keveseb
bet jelentett a lakáskérdés, mint amennyit jelent 
most. Hogy még egy érvet hozzak fel arra nézve, 
hogy az építkezés állami feladat: ha a mene
külteknek Budapestre való feljövetele és általá
ban csonka Magyarországba való feljövetele itt 
még nagyobbmértékü lakásínséget teremtett, 
vájjon ennek a menekültügynek a rendezése, a 
menekültek számára uj lakások építése nem az 
egész nemzetnek a feladata és kötelessége-e?

Nem állami feladat-e ez, amelyről az ál
lamnak kell gondoskodnia ? Lehet-e ezt a kér
dést a régi lakosság rovására megoldani? Nem, 
ez lehetetlenség. Igenis, az államnak kell itt a 
maga részéről is a legnagyobb mértékben be
avatkoznia. Én óriási ellenmondást látok abban, 
hogy a kormány egyfelől teljesen tisztában van 
azzal, hogy abnormis gazdasági helyzetben va.
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gyünk, másfelől rózsás mosollyal a lakáskérdés 
terén azt hiszi, hogy elérkezett már a szabad- 
forgalom ideje. A  kormány, helyesen, olyan 
súlyos rendelkezéshez nyúlt, mint a Devizaköz
pont, mert a koronának további leromlását meg 
akarta akadályozni és minden ostrommal szem
ben nyugodtan hivatkozik arra, hogy abnormis 
a helyzet, nekem, akárhogy korlátozza is ezt a 
kereskedelmet, a Devizaközpontot fenn kell tar
tanom, de ugyanez a kormány ugyanettől az 
ipartól és kereskedelemtől viszont a szabadság 
elve alapján megvonja a védelmet és kiszolgál
tatja a szabad felmondásnak és szabad béreme
lésnek. Amidőn tehát egyfelől a Devizaközponttal 
akadályozom a korona leromlását, másfelől 
pedig a drágasági folyamat mesterséges meg
indításával, (Úgy van! Úgy van! a bal- és a 
szélsöbaloldalon.) exorbitáns béremeléssel a korona 
értékének belső leromlását mozdítom elő és igy 
egy lökést adok arra, hogy a külföldön is figyelje
nek és koronánk belső értékének folytonos le
romlását a külföldön is eszkomptálják: én e 
kettő között igen nagy ellenmondást látok és 
ezt a kettőt összeegyeztetni nem tudom.

Itt van egy másik abnormitás. Hiszen a 
bevitel terén elmegyünk egészen a prohibitiv 
vámokig azért, mert rendkívüli időket élünk; 
hiszen nem lehetne megnyugvásunk abban, hogy 
a gyáripar egyes rétegei nem védvámokat, 
hanem prohibitiv vámokat kapnak, amelyek a 
külföldön minden versenyt lehetetlenné tesznek. 
Hát szabad a kivitel? Az sincs felszabadítva 
még teljesen. Szabad az árak alakulása? Hát 
nincs itt az árvizsgálóbizottság, amely az ipar 
és kereskedelem számára a maximális árakat 
az úgynevezett irányadó árak tekintetében még 
fentartotta ? A  kormány tehát egyáltalában 
nem áll még a szabadforgalom alapján és a 
legújabb időkben a Devizaközpontnak helyesen 
való felállításával a legnagyobb példát adta 
arra, hogy a kötött forgalmat bizonyos tekin
tetben fenn kell tartani azért, mert szerinte a 
szabadforgalom abnormis viszonyok között a 
sírját ássa meg minden valutának és minden 
valuta teljes lezülléséhez vezet.

Ne méltóztassanak mindezekből azt a kon
zekvenciát levonni, mintha én azon az állás
ponton volnék, hogy a háztulajdon jogos és 
méltányos követeléseit olyanoknak tekintem, 
hogy azokat kielégíteni nem kell. Habár a 
tisztelt háztulajdonos urak kegyesek voltak en
gem megtisztelni különböző röpiratokkal és 
invektivákkal, ez engem egyáltalában nem tart 
vissza annak kimondásától, hogy igenis teljesen 
jogosnak tartom azt, hogy a változó viszonyok 
szerint a lakásbéreknek és az üzletbéreknek 
revíziója következzék be és nem zárkózom el 
annak kimondásától, hogy a legutóbbi szabá
lyozást a mai viszonyok szerint már tényleg 
túlhaladottnak és meg nem felelőnek tartom, 
mert az időközi drágaság ezeket a rendeleteket 
tényleg teljesen illuzóriussá tette. Sőt tovább

megyek, még az elől a gondolattól sem zárkó
zom el, hogy a valuta folytonos ingadozásai 
mellett a bérmegállapításnál valami értékmérő 
vétessék alapul, például a búzaár, vagy ehhez 
hasonló, — csak felvetem ezt a gondolatot — 
amely nem teszi illuzóriussá azt, hogy bizonyos 
szorzószám állapittatik meg, amely mindig a 
valóságos viszonyoknak megfelelően biztositja a 
háztulajdon számára a hozadékot. Csak azt a 
jogot nem lehet megadni a háztulajdonnak a 
jelenlegi viszonyok és körülmények között, hogy 
szabadon élhessen a felmondással és szabadon, 
a magas egekig emelhesse fel a béreket minden 
bírói mérséklés nélkül akkor, amikor kellő számú 
lakás és helyiség még nem áll rendelkezésre.

Egy alapjában véve konzervatív kormány, 
Tisza István kormánya a háború alatt csinálta 
meg azt a rendelkezést, mely a felmondást kor
látozta, a béremeléseket megakadályozta, de még 
tovább is ment és mondhatnám majdnem igaz
ságtalanul a háztulajdonra hárította azt a köte
lességet, hogy viselje a hadbavonultak házbérét, 
holott ezt a terhet az államnak lett volna köte
lessége viselnie. Egy konzervatív kormány, amely 
szűk választójogon alapult, védelmébe vette a 
lakosságot és — magántulajdon ide, magántulaj
don oda — a felmondást korlátozta, a lakbér- 
emeléseket nem engedélyezte, és egy osztályra 
hárította át azt a terhet, amelyet az államnak 
kellett volna a hadviseltek érdekében viselnie. 
Ily körülmények között, egy tág választójogból 
kikerült nemzetgyűlés és az ebben a nemzet
gyűlésben ülő kormány a mai abnormis, sokkalta 
rosszabb helyzetben, mint aminőben gazdaságilag 
akkor voltunk, ráhelyezkedhetik-e arra az állás
pontra, hogy szabaddá teszi a felmondást, rá- 
helyezkedhetik-e arra az álláspontra, hogy bírói 
mérséklés nélkül szabaddá teszi a béremelést? 
Ez teljesen lehetetlen álláspont volna és ismét
lem, a pénzügyminister ur nagyon csalódik, ha 
azt hiszi, hogy ebből valami nagy jövedelme volna.

Mert amit megnyerne a házbéremelések 
következtében a házbéradóban, azt a megindult 
katasztrofális drágaság következtében szives 
volna visszafizetni a tisztviselők természetbeni 
ellátásánál. (Úgy van! balfélöl.) Hiszen, hogy 
mit érnek a költségvetések, azt látjuk abból, 
hogy mióta a költségvetést beterjesztették, köz
ben az már kilyukadt és a tisztviselőkre vonat
kozó részében teljesen alaptalanná és illuzóriussá 
változott. A  természetbeni ellátás tétele tekin
tetében, amely a költségvetésünkben bent van, 
egyáltalában sohasem lesz költségvetésünk, 
amely szolid és kiszámítható volna, mert a 
végrehajtás pillanatában mindig nagyobb össze
get fog az kitenni, mint az előterjesztés idő
pontjában, Ha tehát megindítja a pénzügy
minister ur a drágaságnak ezt a folyamatát, 
akkor beszedhet ugyan több házbéradót, de 
visszafizeti mindezeket a nagy drágaság követ
keztében a tisztviselők természetbeni ellátásánál. 
Az emelés azután mehet mindig tovább és
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tovább, mert a drágaság tekintetében a helyzet 
úgy áll, hogy az egyik magas ár nemzi a mási
kat és ez igy megy in eternum, az alsóbbrendű 
lények szaporodási törvényei szerint; vég
eredményben pedig azok sem nyernek, akik azt 
hiszik, hogy időközben valami zsákmányra 
tettek szert, mert amikor hazaviszik nagy zsák
mányukat és azt elraktározzák, csak elérték
telenedett papírpénzeknek tulajdonosaivá válnak.

A  háztulajdon jogos igényeit és jogos kö
veteléseit, amint mondottam, teljesíteni kell. A  
magam részéről egyáltalán nem állok azon az 
agitátori állásponton, hogy nem szabad semmi
féle házbéremelést csinálni, ellenkezőleg azt 
mondom, hogy a változott viszonyokhoz mérten 
és anélkül hogy az katasztrofális drágaságot 
vonna maga után, bizonyos béremelésnek be 
kell következnie.

Azonban rá kell mutatnom arra is, hogy 
a kormány rendelkezése, amennyiben csak az 
üzlethelyiségekre és a nagy lakásokra vonat
kozik, tulajdonképen nem segít a háztulajdo
non, mert azok a háztulajdonosok, akiknek 
házaiban nagy lakások vannak és azok a ház- 
tulajdonosok, akiknek házaiban keresett üzlet- 
helyiségek vannak, a városnak csak egy bizo
nyos, belső, kedvezményezett részén találhatók. 
A  szűkölködő háztulajdonosok — mert ilyenek 
is vannak —  épen azokban a szűk kis mellék
utcákban és külvárosokban találhatók, meg, 
ahol egy szobakonyhás, kétszobás és három
szobás, minden modern komfortot nélkülöző, 
régies, ósdi lakások vannak. Mit segít a ház
tulajdonosok óriási többségén az, ha az igen t. 
kormány segit a City és környéke kedvezmé
nyezett háztulajdonosain? Mit segit ez a ház- 
tulajdonosokon, az úgynevezett kis Hausherren, 
amint a budai részeken és a régi Ferencváros
ban, Józsefvárosban mondani szokták? Ezeken 
mindez egyáltalán nem segit. Ez a megoldás 
tehát még a háztulajdon szempontjából is el
vetendő.

Ezeken a kis háztulajdonosokon az segítene, 
ha a t. pénzügyminister ur végre megértené azt, 
hogy lehetetlenség ugyanolyan adókulcs szerint 
megadóztatni azokat a házakat, amelyekben 
sokkal magasabb szorzó szerint megengedett 
liázbéremeléa-következett be, mint azokat a háza
kat, amelyekben csak egy alacsony szorzó mellett 
engedtetett meg a házbéremelés. Ahol kislakások 
vannak, ezeknek a kislakásoknak építői — mert 
szociális gondoskodást árultak el azzal, hogy 
kislakásos házakat építettek és azt a nehéz fel
adatot választották maguknak, hogy sok apró 
lakóval érintkezzenek —  helyes szociális szem
pontból nem emelhetik fel úgy a béreket, miként 
a belső előkelő negyedekben lévő és nagylaká
sokkal rendelkező házaknak tulajdonosai. De 
miért fizetnek ezek a kislakások után ugyanolyan 
percent szerint adót, mint a nagylakások? 
Bocsánatot kérek, ha a t. kormánynak megesik 
a szive a szűkölködő háztulajdonosokon, akkor

értse' meg, hogy a házbéradó tulajdonképen nem 
egyéb, mint lakásadó, mert azt áthárítják a 
lakóra; és értse meg, hogy a kislakást nem 
szabad ugyanolyan százalék szerint megadóztatni, 
mint a középlakást és a nagylakást nem ugyan
olyan százalék szerint, mint a kislakást és a 
középlakást.

Enyhítéseket kell adni az adó terén a kis 
háztulajdonosoknak és ha adó terén adnak nekik 
enyhítést, ez segitség a számukra, de az nem 
segítség, ha az üzlethelyiségek felszabadulnak 
és szabadon lehet felmondani. Az sem segitség, 
ha az ő tisztelt kollégáik, a nagy háztulajdono
sok, a nagy lakásokban szabadon felmondhatnak 
és szabadon emelhetnek béreket. A k  mondtam, 
hogy: i tisztelt kollégáik. Ez a kifejezés teljesen 
helytelen, mert hiszen a háztulajdon nem fog
lalkozás, a háztulajdon tőkebefektetés. A  régi 
háztulajdon tulajdonképen nem volt egyéb, mint 
a patriciusságnak egy kifejezője. Hiszen a régi 
patriciusi városokban nem volt teljes veretű 
városi polgár az, aki legalább egy kis házzál 
tulajdonul nem rendelkezett. (Úgy van! bctl- 
felöl.) S a régi patriciusi félfogás az volt, hogy 
a ház nem arravaló, hogy a ház jövedelmet 
hozzon, hanem arravaló, hogy reprezentáljon, 
( Úgy van! balfelöl.) arravaló, hogy a tőkémet 
megóvja és arravaló, hogy én magam benne 
lakjam és kifelé mutassam azt, hogy a város 
törzsökös polgárai közé tartozom, hogy van 
nekem magántulajdonom.

E háztulajdonos helyébe lépett a másik 
háztulajdonos, aki már tisztára építési spekulá
cióból épített. Hát bocsánatot kérek, ez a ház
tulajdon úgy keletkezett, hogy ebben a legke
vesebb tőkéje van benn magának a háztulajdo
nosnak. A  legnagyobb tőkéje van benne a köl
csöntadó bankoknak, mint törlesztéses és bank
kölcsön. Ha azt mondom, hogy egynegyed része 
van benne az eredeti építtető tőkéjének és három
negyedrésze a banktőke, akkor én már egy nagy- 
szeíü példát mondottam. Én ismertem buda
pesti bankspekulantokat, akik sokkal rosszabb 
viszonyok között építtettek, mert úgyszólván 
nem volt semmijük, amikor hozzáfogtak az épí
téshez, úgy hogy adósai maradtak az iparosok
nak és nagyon bajosan tudtak keresztülvergődni. 
Nagyon súlyos baj érte tehát azokat, akik speku
lációból építettek házakat, mert abban a viz- 
özönben, amely a valuta leromlása következté
ben bekövetkezett és óriási tőkeértékeket nyelt 
el, az eladósodott házak tulajdonosai egyszerre 
az általános vizözön következtében súlyosan gaz
dag emberekké változtak át. Ismertem embere
ket, akiknek 10— 15 házuk volt, amely nem ért 
semmit; ők házmesterei voltak e házaknak. S 
amikor bekövetkezett a korona leromlása, be
következett az ingatlanok értékemelkedése, akkor 
nagyon gazdag emberekké változtak át (Úgy 
van! balfelöl.) teljesen lerongyolódott szegény 
emberekből.

Mert arról sohasem szól a krónika, hogy

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



A nemzetgyűlés 111. ülése 1923. évi március hó 13-án, kedden. 443

az aranyértékben, frankértékben kapott kölcsö
nöket ma lerongyolt koronákban kell vissza
fizetni, hogy tehát az ingatlanváltságot mind
ezen urak, akik spekulációból építettek, maguk 
számára elintézhették. Átmentették tehát a tő
két. S aki ezt elmondhatja önmagáról, hogy a 
tőkéjét átmentette, az már a legboldogabb em
berek közé tartozik a valutáris vizözönben. 
Hányán mondhatják el azt magukról, hogy át
mentették a tőkét ? Amint mondottam, ha valaki 
aranyat vesz, annak sem hoz az kamatot; de 
ha aranyban volna mindannyiunknak az a kész
pénze, amely annak idején papírban volt meg, 
akkor mindannyian, ugyebár, nagyon meg vol
nánk elégedve és nem hallatnánk panaszos sirá
mokat. Egy dilemmát állítok fel. Az egyik az ere
deti építtető. Az eredeti építtetők építtettek a 
másiktól kölcsönvett aranyfrankon vagy arany
koronán, amit visszafizetnek papirkoronában. 
Ok tehát ne panaszkodjanak. A  nem eredeti 
építtetők pedig, akik megszerezték ezeket az 
ingatlanokat már akkor, amikor Tisza István 
kormánya kötötté tette a házbéreket és korlá
tozta a felmondást, miért panaszkodnak? Ok 
már abban az időben szerezték az ingatlant, 
amikor nagyon jól tudták, hogy kötött a for
galom. (Úgy van! jobb felől.) ők az általuk is
mert viszonyok között szerezték meg az ingat
lanokat és megszerezték olyan viszonyok és 
körülmények között, . .

Rassay Károly : Tessék eladni!
Vázsonyi Vilmos: . . ,  amikor valorizálták a 

maguk pakirkorcnáját. Nagyszerűen valorizálták 
azt akkor, amikor mások megszorultak, vagy 
azt hitték, hogy a házak értékemelése máris 
igen nagy és nem győztek várni, eladták a há
zukat. Ezek megvették ezeket a házakat és 
valorizálták a maguk papirkoronáját, ami nekünk, 
akik beszélhetünk általában arról, hogy van 
papirkoronánk, —  csak tiszteletből használom 
a többesszámot —  ilyen jól azt hiszem, egyál
talában nem sikerült.

Akinek tehát háza van, annak beépített 
aranya van; és ha az a ház nem is hoz annyit, 
amennyi elégséges volna arra, hogy egy exisz- 
tenciának alapul szolgáljon, kérdem mit hoz 
ma a készpénz, amit betett valaki a takarék- 
pénztárba?! Micsoda kamatot hoz a készpénz-? 
Mit hoz a készpénz, amely ki van téve minden
féle veszedelemnek ?! (Egy hang balfelöl: A  
hadikölcsön!) A  hadikölcsönről még szólani 
fogok. Általában méltóztassék szemügyre venni, 
hogy a tőkementés az állag megmentésének 
gondolata idegesen uralkodik az emberen. És 
ha ezt képesek megcsinálni a maguk számára, 
abszolúte nem törődnek a hozzadékkal. Nézzük 
példának okáért a tőzsdén a papírok szakadat
lan emelkedését. Egy értékpapírnak árfolyamát 
annak idején az a távolabbi ok szabályozta, 
hogy mit ér az a vállalat, amelyet az értékpapír 
képvisel, mit ér az a vagyon, amely abban a 
vállalatban van.

Másodszor a közelebbi ok, amely sokkal 
jobban befolyásolta a régi normális időben, az 
értékpapírok árfolyamát, az volt, hogy milyen 
osztalékot fizetnek, mi annak a részvénynek a 
hozadéka. Hát, bocsánatot kérek, milyen józan 
összefüggés van ma áz értékpapírok magas ár
folyama és az értékpapírok hozadéka, osztaléka 
között ?

Erdélyi Aladár: Eltitkolják a többit! (Zaj.)
Vázsonyi Vilmos: Semmiféle összefüggés

nincs. Ha nézem azokat a mammuth-részvénye- 
ket, amelyek milliós árakat mutatnak, látom, 
hogy az osztalékuk egy százaléknak sem felel 
meg. Középpapiroknál is csak egy százalékos 
vagy másfél százalékos kamatozást találunk. 
Teljesen képtelen és lehetetlen árfolyamok azok, 
ha a hozadékot, az osztalékot veszem fel alapul. 
És mégis miért vesznek értékpapírt az emberek ?

Rassay Károly : Mert konzerválódik a tőke.
Vázsonyi Vilmos: Vesznek különösen azóta, 

— hiszen azóta indult meg a tőzsdén is a nagy 
hausse —  amióta a valutavásárlás, a tőke
átmentésnek ez a módja nem lehetséges. Ők 
tehát az értékpapirvételben akarják elvégezni 
az ő tőkéjük, az ő állaguk biztosítását.

A  t. háztulajdonosok mindezeket a szem
pontokat mindig elfelejtik és sohasem akarják 
azt a különbséget megérteni, amely megvan az 
ingatlanok és egyéb vagyontárgyak között. Én 
már egyszer elmondottam itt a nemzetgyűlésen 
azt, hogy milyen különböző életrajza van há
romféle 100.000 koronának: az egyiknek, ame
lyet a gondos polgár, mint szorgalmas -ember, 
bevitt a takarékpénztárba, mert ő nem vesz ér
tékpapírt, ő viszi a pénzét a bankba; a másik
nak, amelyért a polgár a lapok hazafias felhí
vása következtében hadikölcsönt vett; s a har
madiknak, amelyet az a polgár egy józan pilla
natába^ befektetett abba, hogy egy családi házat 
vett magának. Az a ház, amelyet az illető
100.000 koronáért megvett, ma 30 millió koro
nát ér meg. De az a 100.000 korona, amit az 
a polgár bevitt a takarékpénztárba, hol van és 
miféle értéket képvisel? Á  hadikölcsön is mi
féle értéket képvisel? Ha pedig folyton özve
gyekről és árvákról hallok beszélni a háztulaj
donnal kapcsolatban, hát azt hiszem, hogy a 
hadikölcsönné} sokkal több özvegyről és árváról 
lehet szó! ( Élénk helyeslés és taps a bal- és a 
szélsöbáloldálon.) És ha az özvegyekért és ár
vákért fáj valakinek a szive, akkor ma, amikor 
tulajdonképen már milliárdokban dolgozunk és 
már a hadikölcsön visszafizetése sem okozna 
valami nagy gondot, tessék arról gondoskodni, 
hogy' az özvegyeknek, árváknak, nyugdíjasoknak, 
tisztviselőknek és más rászorultaknak a hadi
kölcsönét hogyan adjuk vissza, nem pedig, hogy 
a szűkölködő háztulajdonosokon hogyan segít
sünk. ( Élénk helyeslés és taps a bál- és a szélsö
baloldálon.)

Pikler E m il: Biztos győzelmet, a világ összes 
boldogságát ígérték nekik! (Zaj. Elnök csenget.)
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Vázsonyi Vilmos: Ismétlem, a főok, amiért 
interpellációmat beterjesztem, az, hogy meggyőz
zem a kormányt arról, hogy teljesen időszerűt
len és teljesen helytelen volna ezen a téren az 
u. n. felszabadítás politikáját követni. Az ok, 
amiért megtettem interpellációmat, az, hogy 
arra kérjem a Háznak minden pártját, hogy 
ebben a kérdésben képviselje a közérdeket 
(Helyeslés balfelöl.) és ne engedje, hogy a sza
bad felmondás s szabad béremelés elvével újabb 
katasztrofális drágasági folyamat induljon meg. 
Az ok, amiért megtettem interpellációmat, az, 
hogy alkalmat adjak a t. népjóléti minister 
urnák arra, hogy megnyugtassa azokat, akik 
aggodalmaskodnak, s akik a legnagyobb keserű
séggel vannak eltelve, és végül hogy biztosít
sam a nemzetgyűlés számára azt a jogot, hogy 
ezt a kérdést a nemzetgyűlés megkerülésével 
elintézni nem lehet. (Helyeslés és taps a bal- 
és a szélsöbaloldalon.)

Pikler Em il: Miért vagyunk akkor itt?
Pakots József: Tessék a nemzetgyűlés elé 

hozni és törvényt alkotni róla!
Vázsonyi Vilmos: En el tudom képzelni, 

hogy a kormány újabb törvényes felhatalmazást 
adat magának arra, hogy ezt a kérdést rendeleti 
utón intézze el, de ezt a törvényes felhatal
mazást most már nem a rendkívüli hatalom 
gyakorlásáról szóló törvények alapján kapja 
meg. Ha ezt megkapja a törvényhozástól, akkor 
joga van ezt a matériát rendeletileg szabályozni. 
A  nemzetgyűlésnek azonban mindenesetre alkal
mat kell adni arra, hogy az alapelvek tekin
tetében a maga akaratát érvényre juttathassa. 
(Úgy van! a baloldalon.) hogy abban a kérdés
ben, legyen-e szabad felmondás, legyen-e szabad 
béremelés, mely birói mérséklés alá nem esik, 
hallathassa a hangját és kifejezésre juttathassa 
a maga akaratát. _ v

Rassay Károly: És viselje a felelősséget!
Vázsonyi Vilmos: A  nemzetgyűlésnek al

kalmat kell adni erre, mert lehetetlen, hogy 
amikor apró kérdésekről döntünk, akkor épen 
ilyen kérdésben, mely egyike a legfontosabbak
nak, mely mindannyiunkat érdekel, mely mind
annyiunk mindennapi életébe belevág, a fejünk 
felett határozzanak és ankéteken boldog-boldog
talan hozzászólhasson, csak épen a nemzet- 
gyűlés tagjai ne fejezhessék ki idejekorán a 
maguk véleményét. (Ügy van! a bal- és a szélső
baloldalon.) Én még azt az illúziót táplálom, hogy 
ilyen kérdésben, mely nem politikai kérdés, 
talán lehet egymást meggyőznünk; én azt az 
illúziót táplálom, hogy ilyen kérdésben, mely 
nem lehet pártkérdés, lehetséges egy olyan köz
véleményt, teremteni, amely előtt mindenkinek 
meg kell hajolnia. És mert ebben a meggyőző
désben vagyok, előterjesztem a következő inter
pellációt (olvassa):

»1. Törvény, vagy rendelet utján szándé
kozik-e a kormány a lakásügynek a felmondásra 
és béremelésre vonatkozó részét rendezni?

2. Hajlandó-e a kormány a nemzetgyűlés
nek mindenesetre módot nyújtani arra, hogy a 
szabad felmondás és a birói mérséklés alá nem 
eső szabad béremelés tekintetében akaratát ki
fejezésre juttassa?

3. Való-e egyáltalán az a hir, hogy a kor
mány az üzletek, műhelyek, irodák és nagy 
lakások szabad felmondását és szabad bér
emelését tervezi, a többi lakásra vonatkozólag 
pedig az 1917. évi bérek ötvenszeres bér
összegét akarja felemelt bérként engedélyezni?® 
( Elénk helyeslés és taps a bal- és a szélsöbal
oldalon.)

Elnök : A  népjóléti minister ur válaszolni 
kíván.

Vass József népjóléti és munkaügyi minister:
T. Nemzetgyűlés ! Nagyon sajnálom, nem vagyok 
abban a helyzetben, (Zaj a szélsöbaloldalon. 
H alljuk! Halljuk! jobbfelöl.) hogy a sürgős 
interpelláció kérdésében konkrét és végleges 
válasszal szolgálhassak. Idő előtt hozatott ide 
ez a kérdés, abban az értelemben idő előtt, 
hogy a kormánynak még nincs a legkardináli- 
sabb pontokban teljesen kialakult és végleges 
olyan állásfoglalása, amelyet már a nagy nyil
vánosság elé lehetne hozni akár megvitatás cél
jából, akár más célból.

Kiss Menyhért: Mikor lesz?
Vass József népjóléli és munkaügyi minister: 

T. képviselő ur, én egy szó nélkül hallgattam 
végig ötnegyedóráig a beszédet, és azt hiszem, 
az államférfim s képviselői képességek csúcs
pontja nem az örökös közbeszólás, (ügy van! 
jobb felöl.)

Azzal a beszéddel szemben, amelyet most 
szerencsém volt hallani, sem a vitatkozás, sem 
az érdemi bírálat szerepét nem vállalhatom és 
pedig azért nem, mert nagyon sok olyan kérdést 
döngetett az igen t. képviselő ur, amelyre a 
kormánynak egyetlen tagja sem gondolt, és olyan 
rémeket festett a falra, amelyekre mi egyáltalán 
nem gondoltunk.

Rassay Károly: Kérjük a megnyugtatást! 
Vass József népjóléti és munkaügyi minis

ter : Ez a megnyugtatás!
Másrészt vannak a most elhangzott beszéd

ben olyan megállapítások, amelyekkel én maga
mat teljesen tudom azonosítani. (Zaj a bál- és 
a szélsöbaloldalo'n. Halljuk! Halljuk! jobbfélöl. 
Elnök csenget.) Amint vettem észre az igen 
t. képviselő ur megállapításaiból, egynéhány 
pont vitán felül áll. Az első az, hogy a lakás
kérdést adminisztratív utón megoldani nem le
het, a lakáskérdés egyetlen megoldása az épí
tés. Az építés előmozdítására vonatkozólag a 
törvényjavaslat készen van és ezzel a törvény- 
javaslattal rövid idő múlva, amikor a kormány 
végleges álláspontja már kijegecesedett, leszek 
bátor a nemzetgyűlés elé lépni. Ugyanebben a 
törvényjavaslatban kell — amint beszéde leg
végén találgatva említette az igen t. képviselő 
ur —  megteremteni a rendelet kiadására is a
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jogi alapot, természetesen azokban a vonatko
zásokban, amelyekben az egész rendeletnek, va
lamint az építkezést előmozdító programmnak 
fundamentumát meg kell vetni. Ekkor tehát 
lesz módja az igen t. Nemzetgyűlésnek, hogy 
ezzel a kérdéssel szakszerűen és behatóan fog
lalkozzék, s az igen t. képviselő urak mindegyike 
erre vonatkozó óhajtását a nemzetgyűlés elé 
tárhassa. Ez az első pont.

A  második pont, amely vitán felül áll, az, 
hogy házbéremelés nélkül teljesen lehetetlen 
tovább is adminisztratív hatalmi eszközökkel a 
kérdést ebben a helyzetben tartani. Házbér
emelésnek tehát jönnie kell, ez vitán kívül áll.

A  harmadik pont, amelyet megnyugtatásul 
kívánok leszögezni, és amely olyan pont, amely 
mint rém jelentkezett azon a falon, amelyet 
méltóztatott odafesteni, az, hogy a béremelés
nek és a felszabadításnak —  ha bizonyos kate
góriákban történnék felszabadítás, —  bírói vé
delem alá kell bizonyos mértéken felül helye
ződnie. Ez az én meggyőződésem is. Béremelés 
és felmondás tehát semmiféle irányban — a 
kötött forgalmat kivéve —  bírói védelem nél
kül — legalább az én szerény meggyőződésem 
szerint — nem lehetséges. (Helyeslés a jobb- és 
a baloldalon.)

Végül legyen szabad a kérdésekre vonat
kozólag konkrét, bár nem végleges választ 
adnom. Az első kérdés az, hogy törvény vagy 
rendelet utján kivánja-e a kormány a kérdést 
szabályozni ? Azt a részt, amely rendeletbe 
való, rendelet utján, azt a részt, amely tör
vénybe való, törvény utján kívánja a kormány 
szabályozni. (Derültség és zaj a bal- és a szélsö- 
baloldalon. Elnök csenget.)

Mivel azonban az építés a prius és a bármi 
irányban való szabad forgalom csak az építés
től tehető függővé, egészen természetes, hogy 
először kell jönnie a törvénynek és azután jö
het ebben a vonatkozásban a rendelet. Azt 
hiszem, ez sokkal világosabb, hogy sem ezen 
kacagni lehetne.

A  második kérdés (olvassa): »Hajlandó-e 
a kormány a nemzetgyűlésnek mindenesetre 
módot nyújtani arra, hogy a szabad felmondás 
és a bírói mérséklés alá sem eső szabad bér
emelés tekintetében akaratát kifejezésre jut
tassa?*

Tekintettel arra, hogy szerény véleményem 
szerint bírói mérséklés alá nem eső szabad fel
mondás nem terveztetik, következőleg a második 
kérdés tárgytalan.

A  harmadik kérdés (olvassa): »Való-e
egyáltalán az a hir, hogy a kormány az üzle
tek, műhelyek, irodák és nagylakások szabad 
felmondását és szabad béremelését tervezi, a 
többi lakásra vonatkozólag pedig az 1917. évi 
bérek 50-szeres bérösszegét akarja felemelt bér
ként engedélyezni?*

Tisztelettel azt vagyok bátor megjegyezni, 
hogy bizonyos kategóriákban tényleg terveztetik 
bírói védelem alá helyezendő szabad felmondás. 
Természetes, hogy ez a szabad felmondás épen 
a bírói védelem alá való helyezettsége révén 
nem fogja fedni és kimeríteni a szabad fel
mondás teljes fogalmát, s ennek következtében 
lehet majd arról vitatkozni, vájjon ezt szabad 
felmondásnak vagy korlátozott felmondásnak 
lehet-e nevezni. Tökéletesen mindegy.

Farkas István : Eő az, hogy drágaság 
legyen, hogy meginduljon a ladna. (Zaj.)

Elnök (csenget) : Csendet kérek.
Vass József népjóléti és munkaügyi m inister: 

Végül arra a kérdésre, hogy vájjon a kisebb 
lakásokra nézve ötvenszeres béremelés kontemplál- 
tatik-e, választ adni nem tudok, mivel a kor
mány a szorzószámra vonatkozólag még végleges 
álláspontot nem foglalt el.

Pikler E m il: Szóval lesz szorzás! Inkább 
osztás lenne! (Zaj.)

Vass József népjóléti és munkaügyi minister:
Ennek következtében ismétlem, nem vagyok 
abban a helyzetben, hogy a sürgős interpellációra 
végleges választ adhassak.

Kiss Menyhért: Mi lesz a lakáshivatallal?
Vass József népjóléti és munkaügyi minister: 

Ki fogjuk önt elnöknek nevezni! (Derültség.)
Elnök : Az interpelláló képviselő urat illeti 

a szó.
Vazsonyi Vilmos: Nem kívánok szólani.
Elnök : A  képviselő ur nem óhajtván szólni, az 

interpelláció végleges válaszadás céljából kiada- 
tik a népjóléti minister urnák.

Hátra van még a mai ülés jegyzőkönyvének 
felolvasása és hitelesítése. Kérem a jegyző urat, 
hogy a jegyzőkönyvet felolvasni szíveskedjék.

Héjj Imre jegyző (olvassa az ülés jegyző
könyvét.)

Elnök : Van-e valakinek észrevétele a most 
felolvasott jegyzőkönyv ellen? (N incs!) Ha 
nincs, a jegyzőkönyvet hitelesítetnek jelentem 
ki és az ülést bezárom.

(Az ülés végződik délután 3 óra 2ő perckor.)

33124. — Budapest, az Athenaeum r.-t. könyvnyomdája.
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A nemzetgyűlés 112. ülése
1923. évi március hó 14-én, szerdán,

Scitovszky Béla, Huszár Károly és Almásy László elnöklete alatt.

T árgyai : Elnöki előterjesztések. — A pénzügyi, földmivelésügyi, közgazdaságügyi és munkásügyi bizott
ságok beterjesztik együttes jelentésüket a gazdasági munkásviszonyból felmerülő ügyekben a 
közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozó eljárásról szóló törvényjavaslat tárgyában — 
Az alföldi erdők telepítéséről és a fásításokról szóló törvényjavaslat harmadszori olvasása. — 
Az országos erdei alapról szóló törvényjavaslat tárgyalása. — A gazdasági bizottság beterjeszti 
jelentését a nemzetgyűlés 1922/23. évi költségvetési előirányzatnak megállapított hitelekkel szemben 
mutatkozó túlkiadásokról, előirányzat nélküli kiadásokról és költségtöbbletekről. — A legközelebbi 
ülés idejének és napirendjének megállapítása. — Interpellációk: Zsitvay Tibor a ministerelnökhöz, 
egyes belpolitikai jelenségek tárgyában. — A ministerelnök válasza. — Kitajka Lajos a kereske
delemügyi és belügyministerhez, a vasúti és villamos munkások egyesülési és gyülekezési joga tár
gyában. — Nagy Ernő a belügyministerhez, beszámolójának meg nem engedése tárgyában. — 
A belügyminister válasza. — Hegymegi-Kiss Pál a belügyministerhez, a bajai választás ügyében.
— A belügyminister válasza. — Hegymegi-Kiss Pál a ministerelnökhöz és a pénzügyministerhez, 
a tisztviselőkérdés végleges rendezése tárgyában. — Perlaki György a pénzügyministerhez, a 
közalkalmazottak illetményeinek rendezése tárgyában. — Patacsi Dénes a pénzügyministerhez, a 
felekezeti tanítóknak a hitközségtől élvezett lakása, illetve épülete házadó mentessége tárgyában. 
Patacsi Dénes a pénzügyministerhez, a közbirtokosság saját erdejében termelt fa forgalmi adó
mentessége tárgyában. — Szakács Andor a földmivelésügyi ministerhez, a földreform és az aratási 
szerződések tárgyában. — A földmivelésügyi minister válasza. — Farkas Tibor az összkormányhoz, 
a Kansz nagy választmányának gyűlésén elhangzott nyilatkozatok és a tisztviselökérdős tárgyában.
— A ministerelnök válasza Hegymegi-Kiss Pál, Perlaki György és Farkas Tibor interpelláoiójára.
— Az ülés jegyzőkönyvének hitelesítése.

A kormány részéről jelen  vannak: gr. Bethlen 
István, Rakovszky Iván, Szabó István (nagy
atádi), gr. Klebelsberg Kunó, Daruváry Géza.

(Az ülés kezdődik d. e. 10 óra 40 perckor.)

(Az elnöki széket Scitovszky Béla foglalja él.)

Elnök : Az ülést megnyitom.
A mai ülés jegyzőkönyvét vezeti Forgács 

Miklós jegyző ur, a javaslatok mellett felszólalókat 
jegyzi Héjj Imre jegyző ur, a javaslatok ellen fel
szólalókat pedig Bartos János jegyző ur.

Bemutatom a t. Nemzetgyűlésnek Csongrád 
vármegye közönségének kétrendbeli feliratát a 
földadóról alkotott 1922. évi XXI. te. 13. §-ának 
megváltoztatása, illetőleg a közigazgatási alkal
mazottak illetményeinek rendezése tárgyában ;

Székesfehérvár város közönségének a jóvá- 
tételi kérdés ügyében ;

a fejérvármegyei gazdák gyűlésének gróf Ká
rolyi József képviselő ur által benyújtott és ellen- 
jegyzett kérvényét az 1920/21. évekre kivetett

ÉRTESÍTŐ.

vagyon és jövedelmi adó, valamint a cselédek 
általános kereseti adójának kirovása tárgyában.

A feliratok és a kérvény a házszabályok 
242. §-a értelmében előzetes tárgyalás és jelentés- 
tétel végett kiadatnak a kérvényi bizottságnak.

Következik az inditványkönyv felolvasása. 
Kérem a jegyző urat szíveskedjék az indítvány- 
könyvet felolvasni.

Bartos János Jegyző: Az inditványkönyvben 
újabb bejegyzés nincs.

Elnök : Következik az interpellációs könyv 
felolvasása.

BartOS János jegyző : Az interpellációs-könyv- 
ben a következő bejegyzések történtek.

Csik József — a földmivelésügyi ministerhez — 
a földreform végrehajtása körül tapasztalt vissza
élések tárgyában ;

Zsitvay Tibor — a ministerelnökhöz — egyes 
belpolitikai jelenségek tárgyában ;

Kitajka Lajos — a kereskedelemügyi- és bel- 
ügyministerekhez — a vasúti- és villamosmunká
sok egyesülési és gyülekezési joga tárgyában ;
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Lukács György —  a népjóléti ministerhez — 
az albérlők helyzete tárgyában ;

Szilágyi Lajos — a belügyministerhez — a 
Bihar vármegyében levő botrányos állapotok tár
gyában ;

Nagy Ernő — a belügyministerhez —  beszá
molójának meg nem engedése tárgyában ;

Hegymegi-Kiss Pál — a belügyministerhez — 
a bajai választáson a belügyminister részéről el
követett szabálytalanság m iatt;

Bessenyey Zenó — a népjóléti ministerhez — 
mi az oka annak, hogy Nagy Vince forradalmi bel
ügyminister kényelmes lakáshoz jutott, Molnár 
Béla volt képviselő, a magyarság egyik martiija 
pedig szerény hajlékától meg lett fosztva ;

Lakó Imre — az összkormányhoz —  a pénz
tőkének egészségtelenül tőzsdei játék céljából 
Budapestre torlódása, a hitelügyleteknek a köz
gazdaság szolgálata érdekében való szabályozása, 
a kosztpénzekkel űzött uzsora megfékezése tár
gyában ;

Hajós Kálmán — a kereskedelemügyi minister 
hez — a budapesti telefonmizériá k tárgyában ;

Hegedűs György — a földmivelésügyi minis
terhez — a letenyei választókerületben részlegesen 
végrehajtott földreformnál elkövetett törvény
ellenességek m iatt;

Hegymegi-Kiss Pál — a ministerelnök és a 
pénzügyn inisterhoz — a tisztviselőkérdés vég
leges ierdezése tárgyában ;

Perlaki György — a pénzügyministerhez — a 
közalkalmazottak illetményeinek rendezése tár
gyában ;

Eeisinger Ferenc —  a belügyministerhez — a 
zalaegerszegi interné lótábor és a rendőri felügyelet 
alá helyezés tá rgyában ;

Patacsi Dénes — a pénzügyministerhez — a 
felekezeti tanitók hitközségtől élvezett lakás-, 
illetve épület, házadómentesség tárgyában.;

Patacsi Dénes — a pénzügyministerhez — a 
közbirtokosság saját erdejében és szükségletére 
termelt fa utáni forgalmi adómentesség tárgyé bán ;

Griger Miklós — a vallás- és közoktatásügyi 
ministerhez —  a sóskúti községi óvoda ügyében ;

Fábián Béla — a honvédelmi ministerhez —  az 
Oroszországban túszként visszatartott hadifog
lyok, hadi árvá inak tárgyában ;

Rupert Rezső — a kultuszministerhez — 
egyesek doktori címének és diplomájának elkob
zása tárgyában ;

Szakács Andor — a földmivelésügyi minister
hez — a földreform és az aratási szerződések dol
gában ;

Szakács Andor — a ministerelnökhöz — a 
kormányzat általános iránya tárgyában;

Kiss Menyhért — a kultuszministerhez — 
az iparművészeti iskola válsága tárgyában ;

Kiss Menyhért — a népjóléti ministerhez — 
a lakáshivatal mizériái tárgyában;

Kéthly Anna — a közélelmezésügyi és föld
mivelésügyi ministerekhez — a kenyér, zsir, cukor 
újabb drágulása ée az élelmiszer kivitele tárgyában; '

Farkas Tibor — az összkormányhoz — a 
Kansz nagy választmányának gyűlésén elhang
zott nyilatkozatok és a tisztviselőkérdés tárgyá
ban ; ,

Kiss Menyhért.— az összkormányhoz — a 
munkásoknak a gyárakból való kizárása tárgyá
ban.

Elnök; Miután nagyobb szánni interpelláció 
van bejegyezve, javaslom, hogy az interpellációk 
meghallgatására napirendünk letárgyalása után, 
de legkésőbb 1 órakor térjünk át. Méltóztatnak 
javaslatomhoz hozzájárulni? (Igen!) Ha igen, 
ilyen értelemben mondom ki a határozatot.

Nagy János képviselő ur, mint a pénzügyi, 
földmivelésügyi, közgazdaságügyi és munkásügyi 
bizottságok előadója, kiván jelentést tenni.

Nagy János (egri) előadó : Van szerencsém a 
t. Nemzetgyűlésnek (Halljuk! jobbfélöl.) bemu
tatni a pénzügyi, földmivelésügyi, közgazdasági 
és munkásügyi bizottságok együttes jelentését a 
gazdasági munkásviszonyból felmerülő ügyekben 
a közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozó eljá
rásról szóló törvényjavaslatra vonatkozólag. Ké
rem annak kinyomatását, szétosztását és napi
rendre tűzését.

Elnök : A bizottságok jelentése ki fog nyo
matni, szét fog c sztatni és annak idején napi
rendre fog tűzetni.

Következik napirend szerint az alföldi erdők 
telepítéséről és a fásításokról szóló törvényjavas
lat harmadszori olvasása. Kérem a jegyző urat, 
hogy a törvényjavaslatot felolvasni szíveskedjék.

BartOS János jegyző (olvassa a törvényjavas
latot) .

Elnök ; Az előadó ur kiván szólni.
Marsohall Ferenc előadó: T. Nemzetgyűlés! 

Indítványozom, hogy a 2. § uj 4. bekezdése után 
beiktatott uj 5. bekezdés, amely Így szól: »A fásí
tásra szánt területeken, főleg pedig az utak mentén 
amennyiben a talaj minősége megengedi, gyü
mölcsfa-fásítás foganatosítandó* következőképen 
sző végeztessék á t : »A gazdasági fásításoknál, 
főleg az utak mentén, ha a talaj minősége meg
engedi, gyümölcsfák telepítésére is figyelemmel 
kell lenni«.

Az 5. §-nál pedig indítványozom, hogy a 2. 1 
bekezdés utolsó sorában a zárjelben lévő óvárosi 
tanács« szavak »törvényhatósági bizottság« sza
vakkal cseréltessenek fel.

E lnök : Szólni senki sem kiván. A tanács
kozást befejezettnek nyilvánítom és a vitát be
zárom. Következik a határozathozatal.

Kérdem a t. Nemzetgyűlést: méltóztatnak-e 
az alföldi erdők telepítéséről és a fásításokról szóló 
törvényjavaslatot harmadszori olvasásban az elő
adó ur által javasolt kétrendbeli stiláris módosítással 
elfogadni, igen vagy nem? (Igen!) A nemzet
gyűlés a törvényjavaslatot az előadó ur által 
tett módosításokkal harmadszori olvasásban is 
elfogadta. Á törvényjavaslat kihirdetés végett elő 

I fog terjesztetni.
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Napirend szerint következik az országos erdei 
alapról szóló törvényjavaslat folytatólagos tár
gyalása.

Szólásra következik ?
Bartos János jegyző : Strausz István !
Strausz István: T. Nemzetgyűlés! (Halljuk! 

Halljuk! a bal- és a szélsőbaloldalon.) Az erdő
javaslatok sorozatában elérkeztünk a harmadikhoz.

Ezek az erdőjavaslatok tulajdonképen tartal
mukban egyneműek, de különösen egyneműek 
céljaikban. Épen azért nem helyeslem, hogy a 
földmivelésügyi kormányzat ezeket a célokat 
különféle törvényjavaslatokba szétdarabolta, el
aprózta. Az újabb törvényalkotási módszerek a 
lex speciális-tói most már tartózkodnak. Az ilye
nek, mint itt az egységes erdőprogramra tör
vénybe való iktatása, miként itt egyik felszólaló 
is említette: lex codex-ben kerülnek megoldásra. 
Ez nem egyszeTÜ formai kérdés, mert az egységes 
törvényjavaslat, az úgynevezett lex codex az 
illető törvénybe lefektetett programmot sokkal 
áttekinthetőbbé teszi és könnyebben lehet azt 
átvinni a köztudatba, továbbá maga a végre
hajtás is sokkal egyszerűbb, eszerint a végre
hajtás lényegesen kevesebb költségbe kerül.

Azonban nem akarom a t. földmivelésügyi 
minister úrtól megtagadni, hogy hasznos munkát 
végzett a törvényjavaslatok kidolgozásával, csak 
azt állapítom meg, hogy ez a munkája sokkal 
gyümölcsözőbb lett volna, ha azt egy egységes 
törvényjavaslatban terjeszti elő, mert az egységes 
törvényjavaslat felszívhatta volna mindazokat az 
erdőtörvényeket, amelyek még most hatályban 
vannak és e törvényjavaslatok után is hatályban 
maradnak.

Most már az a fontos, hogy a földmivelésügyi 
minister ur emancipálni tudja magát az erdő
igazgatóságok és az erdőhivatalok számának meg
állapításában az egyoldalú politikai befolyásoktól. 
Mert amint tudjuk, ezt a fontos, lényeges kérdést 
a már megszavazott törvény a rendeletileg szabá
lyozandó kérdések közé sorolta. Odasorolta azt is, 
hogy az uj erdőhatóságok hol állíttassanak fel. 
Én bízom a földmivelésügyi minister úrban, hogy 
a politikai tekinteteket az erdőhatóságok elhelye
zésénél is ki fogja tudni kapcsolni.

Ami az erdészeti létszámkérdést illeti, e tekin
tetben nekem nincsenek skrupulusaim, mert hiszen 
ez voltaképen a pénzügyminister urra tartozik, aki 
majd a budget, az előirányzat megállapításánál 
annak idején bizonyára érvényesíteni fogja tudni 
az államháztartás érdekében a maga jogát.

Még csak egy-két szót kívánok szólani a már 
megszavazott másik törvényjavaslatról, amely az 
alföldi erdők telepítéséről és a befásitásról szól.

Amikor én e törvényjavaslat indokolását 
elolvastam, de különösen, amikor Marschall Ferenc 
t. képviselőtársam ékesen szóló előadói beszédét 
hallottam, ez teljesen magával ragadott. Lelki 
szemeim előtt láttam az Alföldön a hatalmas 
erdőket és hallani véltem ott az éneklő madarak 
hangversenyét. De amikor felszabadultam, fel

A nemzetgyűlés 112. ülése 1923

ocsúdtam az indokolás és az előadói beszéd hatása 
alól, megszokott hivatásomhoz képest ceruzát 
vettem kezembe és a számítások azt igazolták, 
hogy ami ebben a törvényjavaslatban lefektetve 
van, az hosszú időre csak illúzió marad.

A trianoni béke nemcsak az erdőterületeket 
szakította el tőlünk, hanem elszakította azokat 
az anyagi eszközöket is, amelyek lehetővé tennék 
azt, hogy mi egy hatalmas telepítést, erdő-politi
kát érvényesítsünk az Alföld területén. Elég arra 
rámutatnom, számításaim alapján, hogy az állami 
erdőbirtok-ga'zdaságok, amelyek üzemi alapra van
nak fektetve, számításom szerint évenként több 
mint 200 millió korona hiánnyal zárulnak. Hogyan 
lehet nekünk tehát egyelőre arra gondolnunk, 
hogy az államháztartás és az általános közgazdaság 
mai viszonyai között egy hatalmas erdőtelepítést 
viszünk keresztül az Alföldön. Ez tisztán az 
entente-tól függ, attól függ, ad-e nekünk kölcsönt. 
Kell is hogy adjon kölcsönt erre a célra is, mert 
nem lehet neki érdeke az, hogy egy nemzet, ame
lyet ő silányitott tönkre, itt fainségben sínylődjék, 
mert a fa a kenyér után a legfontosabb háztartási 
és ipari szükséglet. Ezt azért hangsúlyozom, mert 
a külföldi lapokban, különösen a kisentente lap
jaiban már örvendeznek afelett, hogy itt az erdő- 
gazdaságunkat kiépíteni törekvő törvényjavasla
tok tárgyaltatnak és igyekeznek ennek reális ala
pot adni, hogy ebből aztán megnöveljék a jóvá
tétel fizetésére a maguk igényét.

Épen ilyen megítélés alá esik a jóvátétel 
szempontjából az, hogy az egyik törvényjavaslat 
indokolása azzal a megállapítással él, hogy a mi 
megmaradt erdőterületünk 2,042.000 katasztrális 
holdat tesz ki. A külföldi lapok ezt úgy tárgyal
ják, hogy ez a mi területünkhöz, a mi népessé
günkhöz képest elég erdőterület. Mikor mi ezt be
állítottuk az indokolásba s mikor ez a tárgyalá
sok során itt is többször felemlittetett, hiba volt 
az, hogy ezt úgy állítottuk be, mintha itt a jelzett 
egész erdőterületen hozamképes erdők állanának, 
amelyek kitermelhetők. Én nagyon kérem a t. 
földmivelésügyi minister urat, találjon módot 
még a tárgyalások folyamán arra, hogy részletesen 
mutassa ki, mennyit tesz ki ebből a jelzett erdő
területből a hozamképes, a kitermelhető erdő
terület.

Erdélyi Aladár : Ott van a költségvetés, abban 
benne van !

Strausz István : Abban nincs benne.
Erdélyi Aladár : Az benne van, hogy ebből az 

erdőterületből nincs jövedelem.
Strausz István : Én az erdőterületről be

szélek. Amikor ennek az erdőterületnek leg
nagyobb részén még csemeték sincsenek hanem 
csak az abszolút erdőtalajok beszámításával tör
tént a bemondott erdőterület megállapítása, hogy 
szaporítsuk és nagyítsuk a magunk rovására a 
helyzetet, akkor szükséges, hog}- a kormányzat 
itt, a*nemzet színe előtt megcáfolja azt a kritikát, 
amelyben ezt az adatot egyes külföldi lapok úgy

’. évi március hő 14-én, szerdán.
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magyarázzák, mintha az egészében kihasználható 
faállományt jelentene.

Elsősorban ebből a szempontból kivánok 
szólani az Országos Erdei Alapról szóló törvény- 
javaslathoz. Ha valaki olvassa ezt a törvényjavas
latot, vagy nem olvassa, hanem inkább csak hall 
róla, az a benyomása, mintha itt a tárca költség
vetési dotációja, a tárcafedezet mellett még hatal
mas alapok jövedelmei is rendelkezésre állanának 
erdőpolitikánk érvényesitésére. Nagyon tévednek 
azonban azok, akik igy gondolkoznak, Ezek tulaj
donképen csak illúziók, mert vannak ugyan nekünk 
alapjaink, amelyeket most az erdei alap fogalma 
elnevezése alatt egyesíteni akarunk, de ezeknek 
az alapoknak alig van vagyonuk, sót azt mond
hatnám, hogy az erdei célokat szolgáló alapok 
tőkéje a mai viszonyok között nem tesz számot.

Minthogy sem az indokolás nem említi, sem 
pedig a tárgyalás folyamán nem történt utalás 
arra, hogy ezek az alapok tőke tekintetében 
hogyan állanak, leszek bátor az erre vonatkozó 
adatokat itt felolvasni. (Halljuk! Halljuk!) Az 
erdei vásárlási alapnak az 1917/18. év végén 
2,627.759 K  60 f ;  az erdőfeltárási alapnak 
1,056.653 K  03 f, az erdei alapnak pedig 
1,945.194 K  16 f volt az aktív vagyona, ille
tőleg tőkéje. Ha pedig nézem, hogy ez a vagyon 
miféle értéktényezőkből áll, azt kell mondanom, 
hogy ezen alapok tőkéjének csak egyharmada 
reális érték, mert az alapok tőkéjének legnagyobb 
része vasúti hozzájárulások fejében kapott törzs- 
részvényekből áll. A  t. Nemzetgyűlés tagjai között 
a nagybirtokosok nagyon jól tudják, hogy mit érnek 
ezek a törzsrészvények. Nem tudom tehát, miért 
van szükség arra, hogy a kérdéses alapokat 
továbbra is fentartsuk, vagy hogy csak azt a 
lépést tegyük meg, hogy beolvasztjuk az erdei 
alapba a másik két alapot. Ezzel legfeljebb azt 
érjük el, hogy megnövekszik az entente igénye 
a jóvátételre. Nézetem szerint sem okszerü- 
ségi, sem célszerűségi szempont nem forog fenn 
az alapoknak fentartására, illetőleg egy alapba 
való összeolvasztására.

Hogy megértessem magamat, vissza kell 
mennem az alapoknak genezisére. Ez a genezis 
mindent megmond; sőt azt is igazolja, hogy az 
alapok vagyonát be kell olvasztani, a szoros 
kincstári vagyonba inkamerálni kell. ( Zaj a hal- 
oldalon.) Az 1870-es és 80-as években a kor
mányzatban minden egyes ministernek, külö
nösen az u. n. gazdasági ministereknek az volt 
a törekvésük, hogy a tárcahitelek, a tárca
fedezetek mellett külön alapot is létesítsenek. 
Úgy vélekedtek, hogy ez a programmjuk bizo
nyos részének a kivitelében könnyebb, szabadabb 
mozgást enged. Azt mondották, hogy a tárca- 
hitelek, a tárcaköltségvetés nagyon megköti 
őket. E mögött a törekvés mögött az rejtőzött, 
hogy bizonyos utalványozásokat az alkotmányos, 
főleg a közjogi ellenőrzés elől elvonjanak. Mégis 
sikerült egyes ministereknek ezt elérniük. Később, 
már a 90-ee ép az azutáni években jött rá a

parlament, hogy tulajdonképen miért létesí
tettek az úgynevezett állami alapok. Arra töre
kedett ezután a parlament, hogy ezeknek az 
alapoknak ellenőrzését is a maga budget-jogá- 
nak körébe vonja és kényszeritette a kormány
zatot arra, hogy az alapok költségvetését és 
zárszámadását a rendes ágazatok kezelésébe, 
a tárcakezelésbe állítsa be.

Ez meg is történt, különösen az erdei alapra 
nézve. A  másik két alap létesítése uj keletű, 
azok bevételei és kiadásai még nem voltak be
állítva az állami költségvetési előirányzat kere
tébe. Arról, hogy milyen komplikációval jár 
egy-egy alap adminisztrálása az állam vagyon
kezelésében és hogy ez az adminisztráció az 
alaptőkéje jövedelmének jó részét felemészti, 
majd később fogok szólni.

Most csak arra utalok, hogy a törvény- 
javaslat 2. §-a szerint mit kíván a földmive- 
lésügyi kormány az erdei alapba beolvasztani. 
Az erdei alap jövedelme volna első^rban — 
mondja a törvényjavaslat 2. §-a — az erdő- 
rendészeti áthágások után kivetett pénzbírságok. 
További jövedelme volna az erdei kihágások 
bizonyos hányadrésze, továbbá szakmunkák ki
adásából elért jövedelem. És most |ön a lényeg. 
Azt mondja a negyedik pont (olvassa): »Azok 
az összegek, amelyek az 1884: X X V I . és 1913. 
évi X X X I I I . tc.-ben foglalt felhatalmazás alap
ján eladott ingatlanokért, továbbá az úrbéri el
különítés, arányosítás, tagosítás, telepítés, fel- 
darabolás, határkiigazitás vagy kisajátítás során 
értékesített vagy a törvényhozás külön intézke
dése alapján eladott vagy elcserélt állami erdő
kért időnként befolynak.

5. Az 1904: X IV . te. 13. § 4. m) pont
jában foglalt rendelkezéssel az erdővásárlási alap 
gyarapítására engedélyezett 5 millió korona.

6. A  törvényes rendelkezések utján az 
Országos Erdei Alap céljának, vagy az alap 
rendeltetésének megfelelő céloknak előmozdítá
sára rendelt vagy önkéntes adományok utján 
felajánlott összegek, valamint a Magyarországi 
Paértékesitő Hivatal tiszta jövedelme.

7. Az alap gyümölcsözőleg elhelyezett pén
zeinek kamatai.«

Ezek a rendelkezések megállhatnának vala
hogyan, ha régi nagy személyzet fentart- 
hatására számíthatnánk, aminek egyedüli fel
tétele régi hatalmas erdőbirtokaink voltak. 
Addig megengedhettük magunknak azt a 
luxust, hogy erdőalapot tartottunk fenn. De 
különben is egyenesen lehetetlen, hogy az 
erdei alapba beolvasszuk az erdővásárlási és 
erdőfeltárási alapot. Az a három cél, amelyet 
az erdei alap és a másik két alap szolgál, 
egyenesen ütközik egymással. Az egyik az 
egész ország erdőgazdasága érdekeinek elő
mozdítására szolgál, a másik kettő pedig kizáró
lag az állami erdőgazdaságok fejlesztésének 
célzatával létesittetett annak idején a törvény- 
hozás által. Ezért nem lehet a három alapot
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egy alap keretébe kumulálni, mert hiszen az 
alaptőkének épen az a karakterisztikonja, az a 
jellegzetessége, hogy mindig csak egy cél szol
gálatába állítható be. vagyis az alap létesítése 
egységes célvagyon kijelölését jelenti, amely 
később különféle célok szerint nem osztható 
meg. De egyébként is az 1884. évi X X V I . és 
az 1913. évi X X X I I I . tcikkben említett 
erdőbirtokok már csak illuzióképen tárgyal
hatok, mert hiszen azok nagy része elszakiitatott 
a magyar államtól. Nem látom tehát létjogosult
ságát sem a beolvasztásnak, sem az alapok külön 
fentartásának.

Még a Faértékesitő Hivatalt kell szó tár
gyává tennem. Ezt csak most ismeri meg tulaj
donképen a nemzetgyűlés. Micsoda hivatal ez ? 
Tudjuk, hogy a háború alatt a kivételes rendel
kezések alapján szervezték meg és hogy ma is 
fennáll egész terjedelmében. Egy nagy apparátus 
dolgozik ott; úgy tudom, hogy a Faértékesitő 
Hivatal központjában 65 egyén van alkalmazva, 
köztük 4 erdőfőtanácsos, 12 erdőtanácsos és 
nem tudom hány erdész. Azonkívül vannak 
fatelepei, ahol mindenütt 2 kirendelt okleveles 
erdész van beosztva ellenőrzési célokra. Azt sem 
tudjuk, — mert ezzel adós marad az indokolás — 
hogy a földmivelésügyi kormányzat fenn akarja-e 
ezt továbbra is tartani Az, hogy ennek a jöve
delme az alap jövedelmei közé beállittatik, azt 
a látszatot kelti, mintha a hivatal állandósítása 
határoztatott volna el. Hozzáteszem még, hogy az 
országban kinn a perifériákon is vannak ki- 
rendeltségei, ahol kétszer annyi személyzet mű
ködik, mint a központjában. Ezenkívül még egy 
kormánybiztosságot is állítottak a Faértékesitő 
Hivatal fölé. (Egy hang balfelöl: Az jó ! )  Épen 
nem jó, igen t. képviselőtársam, mert két ilyen 
nagy apparátus egymás intézkedéseit kontra- 
karirozza. Sok panaszt hallottam már, hozzám 
is jöttek azzal a kérdéssel, hogy miért áll fenn 

- még mindig a fakormánybiztos3ág ? Még csak 
egyöntetű tanácsokat sem tud adni .a Faértéke
sitő Hivatal a feleknek, mert a kormánybiztos
ság azokat hatásköri féltékenységből rendszerint 
megcáfolja, úgy, hogy a két hivatal egymásnak 
a működését bénítja, ellensúlyozza.

Az 1917-ben kelt 1851/917. számú kor
mányrendelet azt mondja, hogy a hivatal bevé
teleiről és kiadásairól félévenként számol el. Azt 
is elrendeli ennek a kormányrendeletnek 42. §-a, 
hogy a földmivelésügyi kormányzat ennek a 
Faértékesitő Hivatalnak a jövedelmeiről éven
ként jelentést tartozik tenni a törvényhozásnak. 
Ebben a törvényindokolásban azonban csak 
egyszerű utalás van a kormányrendeletre, de 
hogy mi volt az eddig befolyt jövedelem, meny
nyi az, amit gyümölcsözőleg, alapszeríileg ke
zeltek, arról szó sincs. A  jövedelemnek az erdei 
alapba való bevonása törvény utján —  úgy lát
szik —  jóváhagyását célozza a Magyarországi 
Faértékesitő Hivatal további fennállásának és 
jóváhagyását akarja jelenteni a kormánybiztos

ságnak. Kérem a t. földmivelésügyi minister 
urat, hogy a tárgyalások során tájékoztassa a 
nemzetgyűlést, hogy tulajdonképen mi a szán
déka ezzel a hivatallal, meddig kívánja azt fen- 
tartani, szükség van-e arra, vagy most már csak 
azt a célt szolgálja, hogy a közalkalmazottak 
kedvezményes fáját beszerezze és ezt a kedvez
ményes fát kiszolgáltassa.

Hangsúlyozom, hogy a hivatal jövedelmét 
nem lehet bevonni az erdei alapba anélkül, hogy 
azt a nemzetgyűlés számszerint meg ne ismerje 
és magának a Faértékesitő Hivatalnak zárszá
madásával érdemben foglalkozott volna.

Hiszem, hogy a továbbiak során az igen t. 
földmivelésügyi minister urat meg tudom győzni, 
hogy feltétlenül szükség van az alapok egybe
olvasztásáról szóló törvényjavaslat visszavoná
sára. Ehhez elsősorban azt kell megvilágítanom, 
milyen célokat szolgálnának az összevont ala
pok. A  felsorolást a 3. § tartalmazza. Az első 
pont azt mondja (olvassa): »Az ország erdő- 
gazdaságának fejlesztésére, erdőtelepítések és 
fásitások előmozdítására.* Ugyanez a cél be van 
állítva megfelelő költségvetési javadalommal, 
fedezettel úgy az erdőüzem költségvetésébe, 
mint magába a földmivelési tárcába is, az 
állami erdészeti igazgatás címén.

»2. Az erdészeti tudomány és szakirodalom 
előmozdítására.® Erre semmi szükség, mert hi
szen ez nem diszkrét kiadás, amelyet el kell 
dugni egy alapba. Ez is beállítható, sőt van is 
ilyen természetű költségvetési fedezet a föld
mivelésügyi tárcánál erdőigazgatás címén.

A  3. pont egy különleges eljárást akar 
szentesiteni. Eddig tényleg az volt a gyakorlat, 
hogy ha idegen erdőbirtokosok vették igénybe 
az állami erdészeti tisztviselőket, akkor erre a 
célra szükséges előleg az erdei alapból adatott. 
Ha pedig erdészeti áthágások avagy kihágások 
esetén utazási vagy egyéb költség volt várható, 
akkor ezekre az előleg szintén az erdei alapból 
utalványoztatok. Ez a legelhibázottabb eljárás 
volt, mert nagyon komplikálta a kezelést úgy a 
tárcánál, mint az alapnál. Más tárcánál is van
nak ilyen előlegezett kiadások, sőt se szeri, se 
száma az oly eseteknek, amikor az állam az ál
lami alkalmazottaknak idegen felek megterhe
lése mellett előlegeket engedélyez. Megvannak a 
törvényes rendelkezések, hogy miképen kell eze
ket az előlegeket folyósítani magában a költség- 
vetésen alapuló háztartásban. Ha ezeket az elő
legeket az erdészet körében is a maga helyén 
számoljuk el, akkor nincs szükség annak külön 
törvényben való kimondására, hogy ezek köz
tartozások módjára hajthatók be. Ezzel megint 
egy uj esetet, uj eljárást statuálunk az adózta
tás körében, amire abszolúte nincs szükség.

Ha a törvényjavaslat törvényerőre emelke-. 
dik, ez a része arra is alkalmat ad, hogy az 
erdei alapból a "kormány egyoldalú politikai 
szolgálatokat jutalmazzon azáltal, hogy leírja az
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előleget. Ez tárca kezelésénél nem fordulhat elő, 
mert az előleg leírása esetén a zárszámadásban 
a ministernek be kell jelentenie a leírás jog
címét megfelelő indokolás mellett, és ki kell 
mutatnia név szerint, hogy kinek és miért en
gedte el az előleget.

A  4. pont azt mondja, hogy az egyesitett 
erdei alapból az állami birtokok kiegészítésére 
alkalmas erdőrészleteket szóval az állami birto
kok részére ingatlanokat szerezhetnek meg. Ez 
dokumentálja a legeklatánsabban, hogy ez az 
alap nem csupán egyetemes érdekeket szolgál, 
hanem emellett még külön érdeket, az állami 
erdőgazdaságnak érdekét is, úgyhogy többféle 
cél szolgálatát akarja beolvasztani a földmivelés- 
ügyi minister ur az alapba, amit pedig kizár 
maga az »alap« elnevezés, az alapvagyon ismer
tetett sajátossága.

De ilyen különleges intézkedésre nincs is 
szükség, mert a minister ur az állami erdő- 
gazdaságoknál ugyanily rendeltetésű költség- 
vetési hitel felett diszponál, ami —  ha jól 
emlékszem — 88 millió korona. Nincs tehát 
rációja annak, hogy ugyanily természetű 
beruházásokra egy alap jövedelme is kijelöltes
sék. Ez a rendszer különben is kontrakarirozná 
azt az elvet, amelyet a pénzügyminister ur a 
budgetirozás tekintetében az állami erdőbirto
kokra nézve felállított. A  pénzügyminister ur 
ugyanis az állami erdőbirtokokat üzemnek minő
sítette. Ha pedig ez üzem, akkor sem az erdő
vásárlási, sem az erdőfeltárási alapot, amely 
egészében az állami erdőbirtok tulajdontartozéka, 
nem lehet az állami erdőigazgatás című ágazat
hoz költségvetésileg beilleszteni és ennek az 
ágazatnak szolgálatába állítani.

Itt van egy igazán figuraszámba menő 
pont, amely azt mondja, hogy »az Országos 
Erdei Alap terhére vásárolt ingatlanok és erdő
birtokossági arányrészek az állam tulajdonát 
képezik«. Nem tudom, hogy ennek kimondása 
miféle célzattal történik. Mint számviteli ember 
azonban érteni vélem, hogy mit szolgál az, 
hogy ez nem az alap tulajdona. Hiszen az alap 
maga is kizárólag állami vagyon. Ez mégis 
azért történhetett, hogy majd annak idején 
az állami erdőgazdaság leltárában, mérlegében, 
szerepeljen az alap ingatlan vagyona. Az alap
nál kezelik tehát, de más ágazat leltárában, 
mérlegében fog majd szerepelni. Az össze
visszaságra jellemző a 3. §. Ez azt rendeli el, hogy 
a kibővített erdei alap előirányzata az állami 
erdészeti igazgatás költségvetési címnél illesz
tendő be a bevételeknek és a kiadásoknak rész
letes tagozásával.

Tudom, hogy ilyen szakkérdést nem lehet 
i|t a plénumban meggyőző módon tárgyalni. 
Álláspontom helyességét szemléltető módon is 
kellene kimutatnom. Fölemlítem még, hogy 
egyetlen egy olyan célja nincs a kibontatott 
erdei alapnak, amely a tárca költségvetésébe, 
avagy akár az állami erdőgazdaság üzemi

költségvetésébe be ne lenne állítva és megfele
lően ne lenne javadalmazva.

Ezek szerint ugyanazon célokra kétféle hi
tele lesz a minister urnák, tárca- és alaphitel, 
ami meg nem engedhető. De mégis az a lénye
ges, hogy mennyi munkát von maga után az 
erdei alap fentartása. Külön könyvelés, főkönyvek, 
segédkönyvek, számlakönyvek kellenek, emellett 
az államnak valamennyi általános pénztárát be
hálózza az erdei alap, mert mindenütt külön 
naplót kell vezetni. Emellett egészen más intéz
kedéseket igényel egy alapnak kezelése, mert 
más itt az utalványozás és bevételi előirányzás, 
mint a tulajdonképeni költségvetésen alapuló 
állami kezelésben. Egy osztály alakul a minis- 
teriumban az alap igazgatására, amely éberen 
őrködik afelett, hogy mily kiadás tartozik az 
alapra, s mily kiadás tartozik a tulajdonképeni 
tárca kezelésbe. E tekintetben éles disztinkciót 
vonnak és a zöld asztalon egész aktaszerü har
cok indulnak meg, amelyek hetekig-hónapokig 
tolják ki a kérdésnek megoldását. Szaporodik 
az akta; de amilyen arányban ez szaporodik, 
olyan arányban pusztulnak és gyérülnek a fa
csemeték. Ilyen intézmény fentartására igazán 
nincs szüksége annak a különben helyes erdő
politikának, amelyet a t. földmivelésügyi minis
ter ur a törvényjavaslatokban inaugurál.

A  továbbiakban szeretnék még rámutatni 
arra, hogy tulajdonképen mennyire komplikálja 
a kezelést az is, hogy bizonyos esetekben a tő
kéhez is szabad hozzányúlni. A 4. § taxatíve 
felsorolja ezeket az eseteket. Megindul egy 
aktaszerü purparlé a pénzügyminister ur és a 
földmivelésügyi minister ur között Tudjuk, hogy 
ezek mily időrablók és hogy végre a jó ügy 
elposványodására vezetnek.

(Az elnöki széket Almásy László foglalja el.)

Az alapok további életbentartásának tehát 
abszolúte nincs értelme. Egyedüli helyes állás
pont az, ha mind a három alapot inkameráljuk, 
beolvasztjuk a szoros állami vagyonba és a 
dotációt a földmivelésügyi minister ur e költ
ségvetés utján igényli úgy az állami erdészeti 
igazgatásra, mint az állami erdőbirtok-gazdasá- 
gokra. Az alap fentartásával semmiféle előnyt 
nem nyer programmjának megvalósítására, sőt 
ezt csak hátráltatja. Én a legtárgyilagosabb 
kritikát iparkodtam mondani, mert támogatni 
akarom a kivitelét annak a szép programúinak, 
amelyet a földmivelésügyi minister ure törvény- 
javaslatokban lefektetett. Meg vagyok győződve, 
hogy azok a szempontok, amelyekre vázlatosan 
tárgyaltam, e javaslat készítésénél nem mérle- 
geltettek, sőt figyelmen kívül hagyattak. Ép 
ezért bizom abban, hogy a földmivelésügyi mi
nister ur a nemzetgyűlés többségével elfogad
tatja következő határozati javaslatomat (olvassa):

»Mondja ki a nemzetgyűlés, hogy a törvény- 
javaslatot a tárgyalás napirendjéről leveszi és
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utasitja a földmivelésügyi kormányt a törvény
javaslatban említett alapok vagyonának a szoroB 
állami vagyonba való beolvasztására és az alapok
ból eddig fedezett mindennemű kiadásnak be
illesztésére az állami költségvetésbe. Ugyanily 
eljárásra utasitja a nemzetgyűlés a földmivelés- 
ügyi ministert a magyarországi Faértékesitő 
Hivatal bevételeinek és kiadásainak előirányzá
sára nézve, amellett hogy a hivatal megszerve
zését a nemzetgyűlés jóváhagyása elé tartozik 
terjesztem. Az eziránt szükséges törvényjavaslat 
beterjesztésére a nemzetgyűlés a földmivelésügyi 
kormánynak hatheti időt ad.« (Helyeslés bál
fém.)

Elnök: Minthogy szólásra feljegyezve senki 
sincs, kérdem, kiván-e még valaki szólni? (N em !) 
Ha szólni senki sem kiván, a vitát bezárom. A  
földmivelésügyi minister ur kíván nyilatkozni.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister : ,T. Nemzetgyűlés! Igazán csodálkozom 
rajta, hogy az előbbeni törvényjavaslatoknál és 
a mostaninál is felszólalt képviselő urak álta
lában elismerik, hogy ezekre a törvényjavas
latokra szükség van, hogy ezek a törvényjavas
latok jó intenciókból fakadnak, hogy ezeknek 
eredménye az országra áldást is hozhat, de 
ugyanakkor majdnem valamennyi törvényjavas
latnál azt az indítványt nyújtják be, hogy a 
törvényjavaslatot vonjam vissza.. Bocsánatot, kérek, 
ha a törvényjavaslat jó, ha a javaslatok soro
zata jó, akkor ezeknek visszavonása azt bizo
nyítaná, hogy nincsen rájuk szükség. Ép ezért 
sajnálatomra nem járulhatok hozzá t. képviselő- 
társam határozati javaslatához.

Strausz István t. képviselőtársam nagy 
elismeréssel nyilatkozott az Alföld fásításáról 
szóló törvényjavaslatról is, hivatkozott az előadó 
ur beszédére is, amely őt úgyszólván magával 
ragadta. Ezek a törvényjavaslatok kiegészítő 
részei az eddig letárgyalt javaslatoknak, és ezért 
szükségesek ahhoz, hogy teljes legyen az az 
egész, amelyet megalkotni kívánunk.

Hogy ezek a javaslatok milyen helyes célt 
szolgálnak, hivatkozom egy most megjelent fü
zetre, melyben dr. Pálfy József, aki tanulmá
nyozta az angolországi .viszonyokat, a követke
zőket irja (olvassa): » Angliában a termő terü
let megnövelésére oly mohón igyekeztek a gaz
dák, hogy még a szomszédos birtokokat elválasztó, 
a mesgyéken országszerte végigültetett szélfogó 
bokrokat és cserjéket is kiirtották, helyüket 
felszántották és bevetették. Azután várták a 
nagyobb terméseket, de bizony a nagyobb évi 
termések elmaradtak, ellenkezőleg, az évi ter
méseredmények lecsökkentek és állandósultak, 
mert a talaj és a növényzet elvesztették a sze
lekkel szemben volt védelmezőjüket. A  szelek 
szabadon kiszáríthatták tavasszal a téli ned
vességben gazdag földeket és a növényeket ki
kelésüktől beérésükig fokozott párolgásra kény- 
szerithették.«

Hosszabban i.s lehetne ebből olvasni, de

nem akarom vele fárasztani a nemzetgyűlés 
türelmét. Anglia nem az a klimáju ország, 
mint Magyarország, Anglia sokkal nedvdusabb 
ország, és azok a szárazságok, amelyek nálunk 
vannak, Angliában alig fordulnak elő, hiszen a 
tenger közelében van, ködös, párás a levegője, 
de még ott sem tenyésztették a fákat, hanem 
kiirtották. Ezt a képviselő ur is elismerte fel
szólalásában, tehát én is hivatkozhatom arra, 
hogy a törvényjavaslat olyan célt szolgál, amely 
nemzetgazdasági szempontból mindenképen el
sőrangú.

A  t. képviselő ur azt mondja, hogy az 
állami erdők gazdálkodása 200 millió deficittel 
zárult. Tévedni méltóztatik. Nem tudom honnan 
vette t. képviselőtársam ezeket a számadatokat, 
mert hiszen az állami erdőktől a múlt évben 
45 millió jövedelmünk volt, dacára a nagy be
ruházásoknak, amelyeket most kell elvégeznünk, 
hogy az állami erdőket gazdaságosabban tudjuk 
kihasználni és az eddig megközelíthetetlen része
ket kis vasutakkal közelítsük meg.

A  jóvátétel kérdését is említette Strausz 
István t. képviselőtársam. Engedelmet kérek, a 
jóvátétel tekintetében az ezután ültetendő erdők 
talán mégsem jöhetnek számításba. Hosszú idő 
kell ahhoz, amig jövedelme lesz az országnak 
azokból az erdőkből, vagy azokból a fákból, 
amelyeket csak ezután fogunk majd beültetni. 
Mi megmondtuk, hogy csonka Magyarországnak
2.042.000 katasztrális hold erdeje maradt. Az 
errevonatkozó adatok világosak, azokat azentente 
előtt hiába hallgatnók el; az entente-nak száz 
és egy módja van arra, hogy minden adat bir
tokába jusson. Nem csak az el nem rejthető 
ingatlanokról, de az eldugható ingó vagyonról 
is törzskönyvezett adatai vannak, nem volna 
semmi értelme, ha elhallgatnék, hogy mennyi 
erdőnk van, hiszen az felmérhető. Ebből a
2.042.000 katasztrális hold erdőből állami erdő
83.000 hold, a többi magánerdő.

Strausz István : Csemetefák is vannak benne!
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 

minister : A 2,042.000 hold erdő nagy része nem 
vágható, hiszen van benne egyéves erdő, tízéves, 
ötven- és százéves erdő és a gyenge ültetésü 
erdőket nem lehet a jövedelmezőség szempont
jából számításba venni, hiszen ezek nem vág- 
hatók, ezek haszna csak később mutatkozik.

A  múltkori törvényjavaslatok tárgyalása 
során rámutattam már arra, hogy ellenőrzés 
hiányában faállományunk mennyire lecsökkent. 
Nem akarok most erre külön kitérni, de meg
állapítom, hogy meglevő erdeinkben 32'5%-kal 
kevesebb a faállomány, mint volna akkor, ha 
betartották volna a vágási szabályokat. Kimu
tatható s az entente előtt tényekkel is bebizo
nyítható, melyeket lecáfolni, eltagadni nem lehet, 
hogy csak 1,300.000 köbméter, tehát legfeljebb .
65.000 vagon egy évi termelésünk, amely a 
csonka ország tüzifaszükségletét közel sem elé-
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giti ki, úgy, hogy a múlt évben 99.200 vagon 
tűzifát importáltunk a külföldről.

Tehát ezekből a számokból világos az, hogy 
az entente az erdősítés tekintetében semmiféle 
jóvátételtöbbletet nem követelhet, hiszen a 
fenyőerdőinket, épületfát és fűrészárut teljesen 
elveszítettük, egyáltalában nincs csonka Magyar- 
országon. Épen ez az oka az építkezés lehetet
lenségének, hogy épületfánk egyáltalában nincs, 
mert azokat az erdeinket mondhatni teljesen 
elveszítettük, amelyekből épületfát és fűrészárut 
lehetne kitermelni. Ezeket a dolgokat sem szé
píteni, sem elrontani nem lehet az ententenál, 
mert amit ezután akarunk ültetni, arra nem 
lehet jóvátételt szabni.

Ami az alapok összevonását illeti, ebben az 
egyszerű kis törvényjavaslatban csak arról van 
szó, hogy mivel ezek az erdei alapok különböző 
címeken és formákban szerepelnek, ezeket egy 
helyre vonjuk össze. Itt is felemlítette t. kép
viselőtársam, hogy az entente azt gondolja, hogy 
nagy pénzösszegekről van szó. Hiszen megnéz
heti, megláthatja, tudhatja is, hogy miről van 
szó; épen azért kell a többféle erdei alapot egy 
helyre összevonni, mert egyenként és külön- 
külön alig jelentenének valamit, oly csekély az 
összeg, amely ezekben az alapokban van; de 
ha egy helyre vonjuk össze ezeket az alapokat, 
akkor épen annak az adminisztrációnak a tekin
tetében, amelyről t. képviselőtársam —  aki, elis
merem, hogy mint a számvevőszék volt elnöke 
ebben a tekintetben elsőrangú szaktekintély —  
olyan hosszasan szólott, amelyet hosszadalmas
nak és bonyolultnak festett le a nemzetgyűlésen, 
annak érdekében is inkább előnyös, ha több 
alap helyett egyetlen alapot kezelünk, mert akkor 
az adminisztráció sokkal egyszerűbb lesz.

A  faértékesitő hivatal tekintetében meg
nyugtathatom t. képviselőtársamat, hogy az nem 
öröklétű intézmény. Ezt a szükség hozta létre, 
a mai napig megszüntetve nincsen, a megszün
tetés elmaradásának még olyan okai vannak, 
hogy a ministertanács nem látta jónak azt a 
jelen időben megszüntetni. A  fakormánybiztos 
ismételten beadta lemondását, nehogy az a színe
zete legyen a dolognak, mintha ott akarna 
maradni. De a fakormánybiztosságot felállítot
ták először is a főváros és a területén lakó 
köztisztviselők faellátásáról való gondoskodás 
céljából. A  fakormánybiztosság gondoskodott és 
gondoskodik az államvasutak talpfakészletéről. 
A  faértékesitő hivatal gondoskodik a főváros 
tüzifaellátásáról, gondoskodik arról, hogy a 
szegényebb lakosság legalább némileg olcsó fához 
jusson Budapesten. Ha ezek az okok megszűn
nek, ha a köztisztviselők tüzifaszükségletéről 
nem kell gondoskodni és a főváros bele megy 
abba, hogy az ő faellátásáról ne gondoskodjék 
külön a kormány, ha itt ezekbe az állami ellá
tásokba, mint a milyen a talpfaszükséglet is 
nálunk, nem leszünk ráutalva, hogy belenyúl
junk igazán olyan eszközökkel, amelyeknek én

sem vagyok a barátja, mikor a fatermelésnek 
az állam egy bizonyos hányadát leveszi, szóval: 
rekvirálja, hogy az államvasutakat fentarthas- 
suk, mert nincs talpfára való erdőnk, csak igen 
kevés, mondom, ha ezek az okok megszűnnek, 
akkor ez a faértékesitő hivatal is abban a pilla
natban megszűnik.

Ez egy szükségszülte intézmény, amelyről 
többször volt szó, hogy igyekezzünk megszün
tetni és meg is van a törekvés arra, hogy ezt 
megszüntessük, a jelen pillanatban azonban meg
szüntetve még ministertanácsi határozat alap
ján nincsen; nem is a földmivelésügyi minister- 
nek épen az érdeke vagy akarata vagy hatá
rozata az, hogy ez megmaradjon, hanem minis
tertanácsi határozat.

Ami magát a törvényjavaslat szerkesztését 
illeti, ezt a törvényjavaslatot, amellyel a Ház 
elé jöttem, tárgyalta az igazságügyi ministerium 
a pénzügyministeriummal behatóan épen arra 
való tekintettel is, amit t. képviselőtársam is 
említett s a szakemberek a törvényjavaslatnak 
ebben a szövegében állapodtak meg az illetékes 
ministeriumokkal egyetértőleg. Én tehát mégis 
csak kénytelen vagyok ennél a törvényjavaslatnál 
maradni s arra kérem a t. Nemzetgyűlést, hogy 
mivel ez egyike a legegyszerűbb javaslatoknak, 
amellyel jönni lehet, hogy t. i. a többféle erdei 
alapból csináljunk egy alapot, hogy a célnak 
jobban meg tudjon felelni, hogy az erdei alapok 
kezelése, adminisztrációja egyszerűbb és olcsóbb 
legyen: mindezeknek a tekintetbevételével kérem 
a törvényjavaslatnak általánosságban eredeti 
szövegében való elfogadását s t. képviselőtársam
nak azon indítványának, hogy a törvényjavaslat 
vétessék le a napirendről, elutasítását. (Helyeslés.)

Elnök : Az előadó urat illeti a szó. Mint
hogy az előadó ur szólni nem kíván, a ház
szabályok 213. §-a értelmében a vita bezárása 
után az elleninditvány beadóját, jelen esetben 
Strausz képviselő urat megilleti a szó, mivel 
rajta kívül még kilencen Írták alá indítványát.

Strausz István : A  földmivelésügyi minister 
ur válaszában mindenről beszélt, csak arról 
nem, ami, az én határozati javaslatomnak a 
lényege. Én nem vontam azt kétségbe, hogy 
minél hatékonyabb támogatására van szükség 
a mi erdőfejlesztési politikánknak, én csak arra 
mutattam rá, hogy szükségtelen külön, egyforma 
erőforrásokat teremteni csak azért, hogy az 
erdészeti közigazgatást és általában az állami 
közigazgatást szövevényessé tegyük, hogy azt 
komplikáljuk. Az egész vonalon, de elsősorban 
az igen t. egységes párt részéről naponként han
goztatják azt az elvet, hogy egyszerűsíteni kell 
adminisztrációnkat, a fölösleges intézményeket 
kell megszüntetni, a mellett, hogy a legszük
ségesebb mértékig kell redukálni a tisztviselői 
létszámot. Ez az alap is olyan intézmény, amely 
több tisztviselőt foglalkoztat meddő cél szolgá
latában.

Rámutattam arra, hogy ugyanazok a célok,
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amelyeket ez az egyesített alap rendeltetéséül 
vall, be vannak állítva a költségvetésbe, tehát 
kétféle az elszámolás; nem akarom ismételni, 
hogy mennyire komplikált kétféle elszámolás az, 
de itt van ez a nagy könyv, az állami zár
számadás, amelyet, ha megmutatnék az igen 
tisztelt földmivelésügyi minister urnák, abból 
azt látná, hogy az erdei alap kezeléséről a 
múltban — a törvényjavaslatban kontemplált 
módon — külön zárszámadás szerepel az alapok 
között és külön zárszámadást mutatott be a 
a földmivelésügyi tárca zárszámadásában. Ez 
felesleges volt már a múltban is, de különösen 
felesleges most, amikor az állami erdőgazdasá
got üzemnek minősítjük. Aki ezt nézi, — már 
pedig a külföld is forgatja — nem tudja annak 
rációját adni. Eddig még annyiban volt valami 
értelme, mert azok a célok, amelyeket különböző 
alapok szolgáltak, az állami költségvetésből 
egészen ki voltak kapcsolva. Azonban a pénzügy- 
minister ur az állam üzemeire általa inaugurált 
budgetirozásban gondolt erre, mert már az 
1922/23. évi költségvetésben teljesen redukálta 
azokat a szolgálatokat, amelyeket az erdei alap
tól az erdőgazdaságok körében várnak.

Ugyanis a kiadások 1922/23. költségvetési 
indokolásánál megjelöli, hogy mire fog szolgálni 
az előirányzott 200.000 korona. Eszerint csak
200.000 koronáról van szó! A  papír ára, amit 
a külön alapnak a kezelése igényel, felemészti 
a 200.000 korona egyharmadát. De ebben az 
indokolásban már a pénzügyminister ur azt 
pedzette, hogy elejteni kívánja ezt az alapot. 
Abban a forrongó munkában, amely őt leköti 
most, hogy az államháztartást rendezze, nem is 
lehet tőle várni azt, hogy az alapok fentartásá- 
nak kérdésével mélyrehatóbban foglalkozzék. De 
mégis szakit időt arra, hogy a személyzeti külön 
apparátus, amely az erdei alapot igazgatja, a 
költségvetésbe bele ne kerüljön. A  régi költség- 
vetés szerint t. i. személyi kiadások, jutalmazá
sok és effélék is voltak elszámolva az alapnál. 
Megmondom most nyíltan én, ettől is féltem 
én az alap jövedelmét. Az erdészet körében —  
kénytelen vagyok kijelenteni, mert erre provo
kált az igen t. földmivelésügyi minister ur —  
az a törekvés érvényesül, hogy az állami erdő- 
gazdaságok kezelésének ellenőrzésére minél hozzá
fér hetetlenebb legyen a nemzetgyűlés számára.

Magánál az állami erdők gazdaságánál a 
legutóbbi időben — mint értesültem — a kettős 
könyvviteli rendszerre tértek át, amely teljesen 
lehetetlenné teszi a nemzetgyűlés számára azt, 
hogy érdemleges betekintést nyerjen az állami 
erdőbirtokgazdálkodásba. Álláspontom igazolá
sára elég, ha rámutatok arra, hogy az európai 
államok az állam üzemi gazdálkodást, az üzemi 
ágazatok könnyvviteli rendszerét mind revízió 
alá vették és mindenütt kivétel nélkül áttértek 
az egyszerű, kincstári könyvelésre azzal a meg
állapítással, hogy az olyan gazdasági ágazatnál, 
amely kötött budgettel dolgozik, a kettős könyv-

ÉRTMITŐ.

viteli rendszer alkalmazása csak arra jó, hogy 
teljesen elmosódjék a közjogi érdemleges ellen
őrzés alapja. Ezt az alapoknak fentartása csak 
tetézi.

Megállapítom, hogy érdemleges érvet nem, 
tudott a t. földmivelésügyi minister ur az alapok 
fentartásá mellett felhozni.

Miért tartjuk tehát fenn az erdei alapot 
borított alakban! Ez csak makacs ragaszkodás 
a múlthoz, még akkor is, ha rossz. Nagyon 
kérem az egységespártot, hogy ne iktasson mindent 
törvénybe csak azért, mert hatalmon van. Ha 
tévedés is — szokták mondani —  beiktatjuk, 
mert miénk a hatalom, miénk a többség. (Ellen
mondások jóbbfélol.)

Szilágyi Lajos: A  többség nem az övé!
Strausz István: Ennek a törvényjavaslatnak 

a beiktatása ennek az elvnek a követését jelen
tené. Még megjegyzem, hogy azt nem mondot
tam, igen t. minister ur, hogy az entente a 
facsemetékre alapítja a jóvátétel igényének fel
fokozását.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister: A  jóvátételt,tetszett emlegetni!

Strausz István : Én csak arra mutattam rá, 
hogy mikor mi ilyen nagyszabású erdőgazdasági 
programmot iktatunk törvénybe, különösen a 
kisen tente lapjai azt írják, hogy ez a program m 
pénzügyileg alá van támasztva. Hiba volt tehát, 
hogy a tárgyalások során nem volt megvilágítva, 
hogy az erdőgazdasági programm kivitelének 
még a megkezdése is a szükséges anyagi eszkö
zök előteremtésének lehetőségétől függ. Az alföld 
erdőkkel való betelepítése stb. csak illúzió! 
Beszélhetnék én erről a kérdésről igen hossza
dalmasam De még csak azt emelem ki, hogy 
engem csak a szükségszerű egyszerűsítés, szem
pontja indított határozati javaslatom megtéte
lére. Ismétlem, hogy ezzel a többséget akartam 
támogatni; ha leszavaznak, nekem meglesz az 
erkölcsi elégtétele javaslatomnak egyedül az 
ország javát célozó megtételében. (Helyeslés bal- 
felől.)

Elnök : A  földmivelésügyi minister ur kíván 
szólni.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister : Újra csak azt kell kinyilatkoztatnom : 
nagyon sajátságosnak tartom, hogy az ellenzéki 
képviselők a kritika jogát, amire teljes joguk 
van...

Rupert Rezső: Hála Isten, hogy elismeri!
Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 

minister: ... arra használják fel, hogy a be
nyújtott törvényjavaslatokat, amelyek már annyi 
bizottságokban és olyan alaposan letárgyal
tattak, az ő kívánságukra, sorra vonjuk vissza. 
Bocsánatot kérek, vagy komolyan jön ide az a 
többség egy törvényjavaslattal, amelyről meg 
van győződve, hogy jó, hogy törényerőre kell 
emelni, vagy nem komolyan jön. Ha komolyan 
jön, ne méltóztassék feltételezni arról a több
ségről. hogy azt egy egyszerű felszólításra, és
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hallásra vissza fogja vonni. Ennél a törvény- 
javaslatnál ezekkel a visszavonási javaslatokkal 
találkozom. A t. képviselő ur azt mondja, hogy 
én nem magyarázom meg, hogy mire kell ez az 
alap. Meg van ennek az alapnak a rendeltetése 
az előbbeni törvényben határozva, amely az 
indokolásban megmondja, — minden képviselő
nek módjában van elolvasni, hogy mire akarjuk 
ezeket az alapokat felhasználni.

Igazán ne méltóztassék a pénzügyminister- 
nél még nagyobb pénzügyminister lenni, ami
kor a pénzügyministert méltóztatik ideállitani, 
hogy ő nem ért rá megnézni ezt a törvény- 
javaslatot és azért járult hozzá. Méltóztassék 
tudomásul venni, hogy személyesen foglalkozott 
vele az a pénzügyminister, aki ezeket a külön 
alapokat bevonta mind a pénzügyministeriumba 
és mégis ennél a tételnél helyesnek találta, 
hogy ezek a különféle erdőalapok egységesi (.fes
senek és meghagyassanak az ő külön rendelte
tésüknek előmozdítására.

T. Nemzetgyűlés! Nem igaz az, hogy több 
tisztviselőt foglalkoztatunk ezzel a törvény- 
javaslattal; egyetlen egy külön tisztviselőt sem 
kell ennek az alapnak a kezelésére beállítani, 
mert eddig is kezelték ezeket az alapokat, és 
pedig különféleképen különféle alapokat kezel
tek. Inkább kevesbítjük az egészet és most az 
a hivatal, amely az egész ügyfhenetet vezeti, az 
épen úgy ellátja ennek az alapnak a kezelését, 
hogy külön hivatalt szervezni és külön embere
ket beállítani ebben a tekintetben igazán nem 
lehet. /

Én nem egészen értem magyarázatomnak 
a kétféle módját, hogy amikor én idejövök a 
törvényjavaslattal, hogy huszonegy hivatalból 
hatot csináljak, négy alapból egy alapot csinál
jak, hogy összevonjam és kevesebb legyen vele 
a vesződség és a célnak jobban megfeleljen, 
hogy akkor a t. képviselőtársam — mondom, 
előbb is elismertem, most is elismerem az ő 
számviteli nagy tudását — azt igyekszik bele
magyarázni, hogy erre a törvényre nincs szük
ség. Egyszerűsítjük, összevonjuk, a célnak job
ban megfelelővé tesszük ezt a törvényjavaslatot; 
ez az álláspontunk, ez a többségnek az állás
pontja, ez volt a képviselőház bizottságának is 
az álláspontja. Mindezeknél fogva én újra ké
rem a törvényjavaslat elfogadását és a határo
zati javaslat elutasítását. (Helyeslés jobbfelöl.)

-Elnök: A  tanácskozást befejezettnek nyil
vánítom. Kérem a jegyző urat, szíveskedjék 
Strausz István képviselő ur határozati javasla
tát. fölolvasni.

Héjj Imre jegyző (olvassa Strausz István 
határozati javaslatát).

Elnök: A  határozati javaslatban több rend
beli beszúrás van, mely az olvasást nehézzé 
teszi. Kérem a t képviselő urakat, méltóztassa- 
nak máskor az ilyen beszúrásoktól tartózkodni 
és lehetőleg folyamatos szöveget beadni.

Strausz István képviselő ur határozati

javaslata a törvényjavaslatnak a napirendről 
való levételét célozza és igy a dolog természeté
ből folyólag ezt terjesztem először szavazás alá.

Kérdem a t. Nemzetgyűlést: méltóztatnak-e 
elfogadni Strausz István képviselő ur határozati 
javaslatát, igen vagy nem? (Igen! Nem!) Akik 
elfogadják, méltóztassanak felállani (Megtörté
nik.). Kisebbség. A nemzetgyűlés a határozati 
javaslatot mellőzte.

Most felteszem a kérdést: méltóztatnak-e 
az országos erdei alapról szóló törvényjavaslatot 
a földmivelésügyi és pénzügyi bizottság együttes 
szövegezésében általánosságban a részletes tárgya
lás alapjául elfogadni, igen vagy nem? (Igen! 
N em !) Kérem azokat a képviselő urakat, akik 
elfogadják, méltóztassanak felállani (Megtörténik)  
Többség. A  nemzetgyűlés a törvényjavaslatot 
általánosságban elfogadta.

Következik a részletes tárgyalás. Kérem a 
jegyző urat szíveskedjék a törvényjavaslat címét 
felolvasni.

Héjj Imre jegyző (olvassa a törvényjavas
lat címét és I  , 2. §-ait, melyek észrevétel nél
kül elfogadtatnak. Olvassa a 3. §-t )

Elnök: Az előadó ur kíván szólni.
Horánszky Dezső előadó: .Mélyen t. Nem

zetgyűlés! A  3. § utolsó bekezdéséhez \ agy ok 
bátor átszövegezést proponálni a következő 
indítványban. Méltóztassék az utolsó bekezdést 
következőleg szövegezni (olvassa) : »Az országos 
erdei alap terhére vásárolt ingatlanok és erdő
birtokossági arányrészek az államnak az alap 
jövedelmeztetésére szolgáló tulajdonát képezze.* 
Ez a gondolat már az indokolásban is le van 
fektetve, a pénzügyi és a földmivelésügyi bizott
ság azonban szükségesnek látta, hogy ez a tör
vény szövegében is kifejezést nyerjen és ezért 
óhajtotta igy módosítani a szakasz utolsó bekez
dését. Bátor vagyok módosításomat elfogadásra 
ajánlani.

Elnök: Kíván valaki szólni ? Ha szólni 
senki sem kíván, a vitát bezárom; a tanácsko
zást befejezettnek nyilvánítom.

A  3. § első, második, harmadik és negyedik 
bekezdése meg nem támadtatván, azokat elfoga
dottnak jelentem ki. A  negyedik bekezdéshez az 
előadó ur adott be módosítást, mely ellentétben 
áll a negyedik bekezdés eredeti szövegével. A  
kérdést azért akként fogom feltenni, hogy mél
tóztatnak-e elfogadni a negyedik bekezdést vál
tozatlanul ; amennyiben a negyedik bekezdést 
nem méltóztatnának változatlanul elfogadni, 
akkor a bekezdést az előadó ur által javasolt 
szövegben jelentem ki elfogadottnak.

Kérdem tehát a t. Nemzetgyűlést: méltóz- 
tatik-e a 3. § negyedik bekezdését eredeti szöve
gezésében elfogadni, igen vagy nem? (Nem!) 
A  nemzetgyűlés az eredeti szöveget nem fogadta 
el, igy a bekezdést az előadó ur által javasolt 
módosítással jelentem ki elfogadottnak.

Következik a 4. §. Kérem a jegyző urat 
szíveskedjék felolvasni.
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Héjj Im re  jegyző (olvassa a törvényjavas
lat 4— 6. §-ait, a II. fejezetének elmét és 
7~12. §-ait, melyek észrevétel nélkül elfogad
tatnak).

E ln ö k : Ezzel az országos erdei alapról 
szóló törvényjavaslat részleteiben is letárgyal
tadén, harmadszori olvasása iránt napirendi 
indítványom során fogok a t. Nemzetgyűlésnek 
javaslatot tenni.

Következik az erdőbirtokhitelről szóló tör
vényjavaslat tárgyalása. Az előadó urat illeti 
a szó.

Horánszky Dezső előadó: Mélyen t. Nem
zetgyűlés! Törvényhozásunk és pénzügyi kor
mányzatunk a múltban állandóan arra töreke
dett, hogy a reálhitel elömozditása érdekében a 
reálhitel eszközeit képező, vagy erre szolgáló 
zálogleveleket és kötvényeket a törvényes bizto
sítékokkal vegye körül. A  törvényes biztosíté
kok részint abban kerestettek, hogy az ilyen 
hitelezési üzletággal foglalkozó pénzintézet igaz
gatósága fokozott felelősségnek vettetett alá, ré
szint abban, hogy gondosan megválogatt attak 
azok az alapok, amely alapokra záloglevelek, 
vagy kötvények kibocsáthatók. Hogy ez a hitel- 
politika a múltban helyes volt, azt igazolja 
nemcsak az a körülmény, hogy zálogleveleink és 
kötvényeink úgy a belföldi, mint a külföldi 
piacon állandó kereslet tárgyát képezték, de 
igazolja talán az is, hogy a papírok bonitása és 
szekuritása soha a múltban csorbát nem szen
vedett. De talán ennek a túlzott óvatosságnak 
a következménye viszont az is, hogy maga az 
erdőbirtokhitel a záloglevél- és kötvénytörvény
ben megfelelő megoldást nem nyert, mert én nem 
tartom megfelelő megoldásnak azt, hogy az er
dőbirtok állománynál csupán az erdőtalaj egy- 
harmad része fogadtatott el a záloglevél-törvény
ben fedezetül, maga az erdőállomány pedig egy
általán fedezetül nem fogadtatott el.

Természetes, hogy a kérdésnek ilyen be
állítása visszahatással volt magára a hitelezési 
üzletre is, amennyiben ennek konzekvenciája az 
volt, hogy az erdőbirtokállománynak általában 
nem állott hitel rendelkezésére, vagy ha állott 
is, az csak nehéz körülmények között és minden
esetre súlyosabb feltételek mellett volt kontra
hálható, mintha normális lett volna. A törvény- 
javaslat indokolása rámutat arra is, hogy a 
múltban számtalan erdőbirtokot megmenthettünk 
volna, ha az erdőbirtoknak hitel állott volna 
rendelkezésére, mert hiszen az erdőtulajdonos 
sok esetben kényszerítve volt birtokát eladni 
csak azért, mert nem birt hitelt kapni, más
részt számtalan erdőbirtokon okszerűbb gazdál
kodás folyt volna, ha megfelelő hosszúlejáratú 
hitel állott volna rendelkezésére. Mindezen 
hézagokon kíván ez a törvényjavaslat segíteni 
azzal, hogy 1. §-ábau fel akarja jogosítani a 
hazai pénzintézeteket arra is, hogy az erdő- 
birtokállomány 60%-a erejéig bekebelezett zálog

jogok alapján az 1897. évi X X X I I . te. hatálya 
alá eső kötvényeket bocsáthasson ki.

Én ezt a 60°/o-ot megfelelőnek tartom, ha 
figyelembe veszem azt, hogy a kötvénytörvény 
egyébként 60 és 75°/o-okkal operál. Ami a hite
lező biztosítását illeti, erre vonatkozólag kautéla- 
ként állítja fel a törvényjavaslat először azt, 
hogy az ilyen lekötött birtokok okleveles erdő
mérnökök utján lennének becsülendők és a 
becslés a földmivelésügyi ministeriuin által volna 
jóváhagyandó és véglegesen megállapítandó. Egy 
további kautéla lenne azután az, hogy az ilyen 
jelzálogul lekötött ingatlanok üzemtervszerüleg, 
vagy ahol üzemterv nincs, okszerüleg lennének 
kezelendők és az ilyen kezelést az állami erdő
igazgató állandóan ellenőrizné. Egy további 
kautéla még az is, hogy ha az adós kötelezett
ségének eleget tenni nem tudna, vagy ha egyéb
ként a hitel veszélyeztetettnek látszanék, ebben 
az esetben feljogosittatnék a földmivelésügyi 
kormányzati hatóság arra is, hogy az ilyen bir
tokokat állami ellátásba vegye és maga gondos
kodjék a kölcsön megfelelő törlesztéséről.

A  törvényjavaslat 5. §-ának utolsó bekez
déséhez még egy kautéla állíttatott fel, t. i. az, 
hogy ha a lekötött erdő bevételei a kiadásokat 
nem fedeznék, ebben az esetben lehetséges legyen 
a bekebelezett zálogjogot az adósnak egyéb va
gyonára is kiterjeszteni. Ezt a gondolatot a 
pénzügyi bizottság nem fogadta el azért, mert 
úgy volt meggyőződve, hogy az általam már 
említett egyéb kautélák is elégségesek lehetnek 
ahhoz, hogy a hitelezőt teljesen biztosítsák és 
fedezzék.

A z előttünk fekvő törvényjavaslat termé
szetesen nem eredményezi azt, hogy annak elfo
gadása esetén az erdőhitelezési üzlet azonnal 
meg fog indulni, mert hiszen tudjuk jól, hogy 
a hosszúlejáratú hitelek stagnálásának, akadá
lyainak egyéb mélyreható okai vannak, amelyek 
között bátor vagyok hangsúlyozni különösen a 
pénzérték állandó változását. . .

Horváth Z o ltá n : És a kosztpénzt!
Horánszky Dezső e lő ad ó : Talán az is lehet

séges . . .  úgy, hogy természetesen ez a sza
nálás nem fogja azonnal meghozni a javu
lást. De azt hiszem, ebből nem az következik, 
hogy a kérdés el általában ne foglalkozzunk. 
Ennek a kérdésnek meg kell teremteni a jogi 
lehetőségeit, és a gazdasági lehetőségeket majd 
a gazdasági viszonyok fogják magukkal hozni.

Mindezen indokok alapján, miután a tör
vényjavaslat helyes és régen kívánt okos célt 
szolgál, bátor vagyok azt általánosságban és 
részleteiben is elfogadásra ajánlani.

Elnök : Szólásra következik P
Szólásra senki feljegyezve nincs. Kérdem a 

t. Nemzetgyűlést, kiván-e valaki hozzászólni? 
(Nem  f) Miután senki szólni nem kíván, a tör
vényjavaslat általános vitáját berekesztem

A  földmivelésügyi minister ur szólni nem 
kíván; a tanácskozást befejezettnek nyilvánítom

6ü*
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és felteszem a kérdést: méltóztatnak-e az erdő- 
birtokhitelről szóló törvényjavaslatot a föld- 
mivelésügyi és a pénzügyi bizottság együttes 
szövegezésében általánosságba a részletes tár
gyalás alapjául elfogadni, igen vagy nem ? 
(Ig en !) A  Ház a törvényjavaslatot általános
ságban elfogadta.

Következik a részletes tárgyalás. Kérem a 
jegyző urat, szíveskedjék a törvényjavaslat címét 
felolvasni.

H éjj Im re  jegyző (olvassa a törvényjavaslat 
címét, amely észrevétel nélkül elfogadtatik. 
Olvassa az 1. §-t).

E ln ö k : Az előadó ur kíván szólani.
Horánszky Dezső előadó: T. Nemzetgyűlés! 

Az 1. §-hoz stiláris módosítást vagyok bátor 
ajánlani. Az első sorban »A  kötvény kibocsá
tására jogosult intézetek« helyett helyesebb 
szövegezésnek tartotta a pénzügyi bizottság 
»A  kötvények kibocsátására jogosult hazai 
pénzintézeted kifejezést, mert ez precízebb. 
Ezenkívül a negyedik sorban a »jelen törvény 
alá eső« szavak kihagyatnának, miután feles
legesek. A  szöveg eszerint a következőképen 
szólana (olvassa): »A  kötvény kibocsátására 
jogosult hazai pénzintézetek stb. . . . ameljeknek 
biztosítására az erdőbirtokon jelzálog van bekebe
lezve stb.« Vagyok bátor ezt a módosítást 
elfogadásra ajánlani.

E ln ö k : A  vitát berekesztem. A  tanács
kozást befejezettnek nyilvánítom. Az előadó ur 
által beterjesztett módosítás nincs ellentétben 
az eredeti szöveggel és ezért úgy teszem fel a 
kérdést, hogy méltóztatnak-e elfogadni az eredeti 
szöveget, azután pedig felteszem a kérdést 
külön-külön az előadó ur által beterjesztett két 
módosításra.

Felteszem a kérdést: méltóztatnak-e az 1. § 
eredeti szövegét elfogadni? (Igen!) A  nemzet
gyűlés az eredeti szöveget elfogadta.

Kérdem: méltóztatnak-e az előadó ur által 
az 1. §-hoz benyújtott elsőrendbeli módosítást el
fogadni, igen vagy nem? (Igen!) A  nemzet
gyűlés az előadó ur elsőrendbeli módositását 
elfogadta.

Kérdem a t. Nemzetgyűlést: méltóztatnak-e 
az előadó ur által javasolt második stiláris 
módosítást elfogadni, igen vagy nem? (Igen!) 
A  nemzetgyűlés az előadó ur másik módositását 
is elfogadta s igy az 1. §-t az előadó ur által 
javasolt módositásokkal jelentem ki elfogadottnak.

Következik a 2. § Kérem a jegyző urat, 
méltóztassék felolvasni.

H éjj Im re  jegyző (olvassa a 2—4. §§-okat, 
amelyek hozzászólás nélkül egyhangúlag elfogad
tatnak, olvassa az 5 §-t.)

E ln ö k : Az előadó ur kiván szólni. 
Horánszky Dezső e lő a d ó : T. Nemzetgyűlés! 

Indítványozom, hogy a törvényjavaslat 5. §-ának 
harmadik sorában a »nem gazdálkodik oksze
rűen és emiatt« szavak helyett, »a birtokos gaz
dálkodása folytán « szavak tétessenek. Ez csupán

stiláris módosítás. Ennek folyományaként in
dítványozom továbbá, hogy ugyanebben a sor
ban lévő »válhatna« szó, »válik« szóval cserél
tessék fel. Indítványozom továbbá, hogy az 5. § 
hatodik sorában az »alább« szó elhagyassák. Ez 
t. i. kapcsolatos a szakasz utolsó bekezdésével, 
amelyre vonatkozólag bátor voltam javasolni a 
pénzügyi bizottság javaslatához képest, hogy ezt 
a pontot általában elhagyni méltóztassék, és ha 
az utolsó bekezdés elmarad, természetesen az 
»alább« szó is felesleges. Kérem, méltóztassa- 
nak ezeket a stiláris módosításokat elfogadni.

E ln ö k : Minthogy szólni senki sem kiván, a 
vitát berekesztem. A  földmivelésügyi minister 
ur nem kiván szólni, a tanácskozást befejezett
nek nyilvánítom.

Az előadó ur négyrendbeli módosítást ja
vasolt, de ezek mind csak stiláris természetűek 
és lényegében az eredeti szakasszal ellentétben 
nincsenek. Az első háromrendbeli módosítás az 
5. § első bekezdésére, a negyedik stiláris módo
sítás pedig az 5. § harmadik bekezdésére vonat
kozik. A  kérdést úgy teszem fel, hogy a sza
kaszt pontjaira fogom felosztani és felteszem a 
kérdést, hogy a Nemzetgyűlés az 5. § első be
kezdését eredeti szövegében elfogadja-e vagy sem. 
Ha a Nemzetgyűlés ezt elfogadta, akkor szava
zás alá fogom bocsátani ugyanerre a bekezdésre 
vonatkozólag az előadó ur által előterjesztett 
három stiláris javaslatot.

Kérdem a t. Nemzetgyűlést: méltóztatnak-e 
az 5. § első bekezdését eredeti szövegében elfo
gadni, igen vagy nem? (Igen!) A  Nemzetgyűlés 
az 5. § első bekezdését elfogadta.

Kérdem a t. Nemzetgyűlést: méltóztatnak-e 
az előadó ur által az 5 § első bekezdésére vonat
kozólag benyújtott elsőrendbeli módosítást el
fogadni, igen vagy nem? (Igen!) A  nemzetgyű
lés az előadó ur által javasolt módosítást el
fogadta.

Kérdem a t. Nemzetgyűlést: méltóztatik-e 
az előadó ur másodikrendbeli módositását el
fogadni, igen vagy nem? (Igen!) A nemzetgyűlés 
az előadó ur által javasolt másodikrendbeli módo
sítását is elfogadta.

Kérdem a t. Nemzetgyűlést: méltóztatnak-e 
az előadó ur harmadik stiláris módositását, el
fogadni, igen vagy nem? (Igen !) A nemzet
gyűlés a módosítást elfogadja.

Az 5. § második bekezdése meg nem támad- 
tatván, azt elfogadottnak jelentem ki.

A  harmadik bekezdésre vonatkozólag az 
eredeti szöveggel nincs ellentétben az előadó ur 
által javasolt módosítás. Kérdem tehát: mél
tóztatnak-e az eredeti szöveget elfogadni ? Igen!) 
A  nemzetgyűlés az eredeti szöveget elfogadta. 
Kérdem: méltóztatnak-e az előadó urnák az 
5. § utolsó bekezdéséhez javasolt stiláris módo
sitását elfogadni, igen vagy nem? (Igen!)) 
A nemzetgyűlés a módosítást elfogadta.

Következik a 6. §.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



A nemzetgyűlés 112. ülése 1923. évi március hó 14-én, szerdán. 459

Héjj Im re  jegyző (olvassa a , .6. §rt, amely 
észrevétel nélkül élfogadtatik).

E lnök: Ezzel az erdőbirtokhitelről szóló 
törvényjavaslat részleteiben is letárgyaltatván, 
annak harmadszori olvasása iránt napirendi 
javaslatom során fogok a nemzetgyűlésnek 
javaslatot tenni.

A  törvényjavaslat letárgyalásával egyúttal 
elintézést nyert a Magyar Erdőgazdák Országos 
Szövetségének kérvénye.

Következik a napirend 4 pontja: a Hágá
ban 1912 január 23-án kötött nemzetközi 
ópiumegyezmény becikkelyezéséről a népjóléti és 
munkaügyi minister ur törvényjavaslata.

Az előadó urat illeti a szó.
Benárd Ágoston e lő a d ó : T. Nemzetgyűlés! 

Hágában 1912-ben különböző nemzetek kép
viselői egyezményt kötöttek, mely az ópiumnak 
és rokonvegyületeinek előállítását, a velük való 
foglalkozást, azoknak tartását és forgalomba- 
hozatalát volt hivatva szabályozni. Ez az egyez
mény törvényjavaslat formájában csak azért 
nem került eddig a nemzetgyűlés elé, mert más, 
bennünket közelebbről érintő fontosabb és sür
gősebb javaslatok ennek benyújtását elodázták.

Másrészt nálunk Magyarországon ebben a 
tekintetben már régebben megtörtént minden 
olyan törvényes intézkedés, amely alkalmas volt 
az ópiummal való visszaélésnek nemcsak korlá
tozására, hanem majdnem egészen való meggát- 
lására is. Hogy miért épen most jövünk elő 
ezzel a javaslattal, ennek magyarázata az hogy 
a békeszerződés 230. cikkelye szerint a szerző
désnek életbeléptetésétől számitott 12r hónapon 
belül kötelesek voltunk törvényhozási utón intéz
kedni ennek az egyezménynek a becikkelyezé
séről. De be kell cikkelyeznünk ezt az egyez
ményt már csak azért is, hogy ezzel megmu
tassuk, hogy a kérdés megoldásában, amely az 
egész emberiség testi és lelki épségét olyan 
közelről érinti, mi is hajlandók vagyunk közre
működni.

Kérem a törvényjavaslat tárgyalását és 
annak úgy általánosságban, mint részleteiben 
az eredeti szövegezésben való elfogadását. (He
lyeslés jóbbfélöl.)

Elnök : Kiván-e valaki szólani? (Senki sem.) 
Ha senki sem kiván szólani, a törvényjavaslat 
általános vitájára vonatkozólag a tanácskozást 
befejezettnek nyilvánitom és a vitát bezárom. 
Kérdem a t. Nemzetgyűlést: méltóztatik-e a 
törvényjavaslatot általánosságban a részletes 
tárgyalás alapjául elfogadni, igen vagy nem? 
(Igen !) A  nemzetgyűlés a ' törvényjavaslatot 
általánosságban a részletes tárgyalás alapjául 
elfogadta.

Következik a részletes tárgyalás. Kérem a 
jegyző urat, szíveskedjék a törvényjavaslat címét 
felolvasni.

Barthos János jegyző (olvassa a törvény- 
javaslat címét, valamint 1. és 2. §-ait, amelyek 
észrevétel nélkül elfogadtatnak.)

E ln ö k : A  törvényjavaslat részleteiben is 
letárgyaltatván, azt végleg elfogadottnak jelen
tem ki és harmadszori olvasása iránt napirendi 
javaslatom során fogok előterjesztést tenni.

Következik a mentelmi bizottság jelentése 
sajtó utján elkövetett rágalmazás vétsége miatt 
feljelentett Lingauer Albin nemzetgyűlési kép
viselő ur mentelmi ügyében.

A z előadó urat illeti a szó.
Mikovínyi Jenő e lő ad ó : T. Nemzetgyűlés! 

A  győri kir. főügyészség Lingauer Albin nem
zetgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesz
tését kérte, mert nevezett ellen a szombathelyi 
kir. törvényszéknél dr. Krámer Vilmos községi 
lakos, ügyvéd, sajtó utján elkövetett rágalmazás 
vétsége miatt feljelentést tett.

Ugyanis a Szombathelyen megjelenő »Vas- 
vármegye« című lap 1922 május hó 18-iki szá
mában »Dr. Freyberger Jenő lemondott« cím 
alatt irt cikkben a következők foglaltatnak: 
» Viszont a kőszegi kormánypárt egyik lelkes 
kortese is magának vindikálja az érdemet, hogy 
engem áthelyeztetett. 0  mint menekült bizonyára 
az őt befogadó Kőszeg iránt való hálából fejtette 
ki azt az áldásos tevékenységet, hogy engem, a 
benszülöttet, szülővárosomban kirágalmazzon. 
Hát persze, adj a tótnak szállást stb.« és ez a 
feljelentés azt mondja, hogy ez a cikk félreért- 
hetlenül azért vonatkozik a fő magánvádlóra, 
erre a Kramer Vilmos nevű ügyvédre, mert 
más menekült ügyvéd Kőszegen nem nyitott 
irodát.

A  szombathelyi m. kir. államrendőrség 
által felvett jegyzőkönyv tanúsága szerint a 
»Va8vármegyev című napilap felelős szerkesz
tője Breznay Pál akként vallott, hogy az in
kriminált közleményt Lingauer Albin képviselő 
ur irta.

A  bizottság az iratok átvizsgálása után 
meghallgatta Lingauer Albin nemzetgyűlési kép
viselőt, aki a cikk szerzőségét elismerte, és a 
maga részéről is kérte mentelmi jogának fel
függesztését.

Miután a bizottság a bűncselekmény tény- 
álladéki elemei és a képviselő, valamint a cse
lekmények között összefüggő személyi és tárgyi 
kapcsolatot fenforogni látta, politikai zaklatást 
pedig nem állapított meg jelen esetben, ennél
fogva javasolja a t. Nemzetgyűlésnek, hogy Lin
gauer Albin képviselő mentelmi jogát ez ügyből 
kifolyólag függessze fel.

E ln ö k : Kiván valaki szólni ? Senki sem. 
Szólni senki sem kiván; a vitát bezárom és kér
dem a t. Nemzetgyűlést, méltóztatik-e a men
telmi bizottság javaslatát elfogadni és Lingauer 
Albin képviselő ur mentelmi jogát a most tár
gyalt ügyből kifolyólag felfüggeszteni, igen vagy 
nem? (Igen !) A  nemzetgyűlés a mentelmi bi
zottság javaslatát elfogadta és Lingauer Albin 
képviselő ur mentelmi jogát ez ügyből kifolyó
lag felfüggesztette.

Következik ugyancsak a mentelmi bizott
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ságnak jelentése szintén sajtó utján elkövetett 
rágalmazás vétsége miatt feljelentett Lingauer 
Albin nemzetgyűlési képviselő ur mentelmi 
ügyében.

Az előadó urat illeti a szó.
Mikovínyi Jenő előadó: T. Nemzetgyűlés! 

Ugyancsak a győri kir. főügyészség szintén a 
szombathelyi kir. törvényszék kérelme folytán 
Lingauer Albin nemzetgyűlési képviselő men
telmi jogának felfüggesztését kérte, mert Höhl- 
riegel Györgyné szombathelyi lakos nevezett 
képviselő ellen kétrendbeli sajtó utján elkövetett 
rágalmazás vétsége miatt feljelentést tett azon 
a címen, hogy a »Vasvármegye« című újságnak 
1922 julius hó 1-én megjelent számában »Tüne- 
tek a kőszegi választási harcban« cím alatt a 
következőket irta : »Az ellenzék pártvezetősége
tegnap jelentést tett az ismert özvegy Höhl- 
riegel Györgyné ellen, aki a kőszegi rokkantak 
és hadiözvegyek képviselőjeként szokott fellépni. 
Höhlriegelné azonban nagyon furcsán szokta 
felfogni az ő vezérszerepét, pl. a most is felvett 
jegyzőkönyv szerint öt hadiözvegy panaszt emelt 
ellene, mert megfenyegette őket, hogy ha nem 
szavaznak Rakovszkyra, akkor hadiözvegyi járu
lékait el fogják veszíteni, fejenkint 2000 korona 
büntetést fognak fizetni és be lesznek csukva. 
A  megijedt idősebb védtelen özvegyek sírva 
kerestek védelmet az ijesztő fenyegetés elől. 
Lingauer erre személyesen sietett a rendőrségre, 
magával vitte tanúként Kincs apátot és Frei- 
berger Ferencet és előttük a rendőrkapitánynál 
megtette a feljelentést Höhlriegel Györgyné 
ellen eme példátlan eljárása miatt és védelmet 
kért a hadiözvegyek és rokkantak számára 
Höhlriegelné határokat nem ismerő önkényke
désével szemben.«

»Hőhlriegelné egyébként egy másik asszony
nak posztót ígért, ha a kormánypárti jelöltre 
szavaz, ez az eset is fel van jelent ve.«

A  »Vasvármegye<'-ének 1922 junius hó 4-én 
megjelent számában »A  kőszegi választás« cím 
alatt pedig a következők foglaltatnak:

»A  választás különben csendben és rend- 
bey folyt le, csupán Kőszegen érte egy baleset 
a közismert Höhlriegel alezredesnél akinek 
kézzelfogható kellemetlenségei támadtak. Höhl
riegelné, a kormánypárt mellett agitálva, egye
seket szidalmazni kezdett, amire az utca pub
likuma sürgősen leintette őt erről a foglalko
zásáról. A  nagy kavarodásnak a rendőrség ve
tett véget, amely Hőhlriegelnét eltávolította.*

Ezek a tényállítások foglaltatnak ebben a 
két cikkben is.

Miután az iratok betekintése után a bi
zottság meghallgatta Lingauer Albin képviselő 
urat is, aki a cikk szerzőségét és azért a fele
lősséget elvállalta, sőt kifejezetten maga is kérte 
— bár ez a mentelmi jog szempontjából nem 
fontos — mentelmi jogának felfüggesztését, a 
bizottság arra való tekintettel, hogy a panasz 
tárgyává tett cselekmény tényleg megállapítja

m  a  nemzetgyűlés 112. ülésé 1923

a körülirt bűncselekmények tényálladókát és 
miután a személyi összefüggés meg van a cse
lekmény és a képviselő ur között, politikai zak
latást pedig nem lát fenforogni, javasolja a t. 
Nemzetgyűlésnek, hogy ez ügyből kifolyólag 
is függessze fel Lingauer Albin képviselő ur 
mentelmi jogát.

Elnök : Kíván még valaki szólani ? Senki sem. 
H a senki sem kíván szólani, a vitát bezárom.

Kérdem a t. Nemzetgyűlést, méltőztatik-e 
elfogadni a mentelmi bizottság azon javaslatát, 
hogy Lingauer Albin képviselő ur mentelmi 
joga a most tárgyalt ügyből kifolyólag fölfüg
gesztessék, igen vagy nem? (Ig en !)  A  Nemzet
gyűlés a mentelmi bizottság javaslatát elfogadja 
és ez ügyből kifolyólag Lingauer Albin képvi
selő ur mentelmi jogát felfüggeszti.

Következik a napirend 7. pontja: a men
telmi bizottság jelentése becsületsértés vétségé
vel vádolt Kiss Menyhért nemzetgyűlési képvi
selő ur mentelmi ügyében.

A z előadó urat illeti a szó.
Mikovínyi Jenő előadó: T. Nemzetgyűlés! 

A  budapesti kir. ügyészség a budapesti kir. 
büntetőtörvényszék vádtanácsának végzése alap
ján Kiss Menyhért képviselő mentelmi jogának 
felfüggesztését kérte, mert nevezett ellen Vá- 
rossy Gyula főmagánvádló sajtó utján elkövetett 
becsületsértés vétsége miatt feljelentést tett.

A  feljelentés alapján az »Uj Lap« című 
politikai napilap 1921 szeptember 28-án meg
jelent számában »Hazaáruló vagyok-e ?« címen 
közzétett cikk képezi, amelyben a következők fog
laltatnak: »Megkaptam »Hazaáruló vagyok-e ?« 
című munkádat, melyet tiszteletpéldányként 
részemre megküldöttél. A  válaszom a könyvedre 
rövid és egyszerű: Az vagy. Kószó István.«

A  bizottság meghallgatta Kiss Menyhért 
képviselőt, aki a bizottság előtt előadta az 1922. 
évi április hó 25-én a budapesti m. kir. állam
rendőrségnél felvett kihallgatási jegyzőkönyv 
tartalmával egyezően, hogy a cikket ő irta, de 
abban semmi olyant nem akart írni és nem is 
irt, amivel Yárossy Gyula főmagánvádlót becsü
letében megsértette volna. Az igaz, hogy a 
Kószó István által vele közölt levelezőlap szö
vegét a cikkben szószerint idézte, ez azonban 
büntetőjogi szempontból nem az ő felelősségének 
terhére esik, mivel a forrást megnevezte.

A  bizottság tekintettel arra, hogy a vád 
tárgyává tett cikkben olyan cselekmény elköve
tését nem látja, amelyért Kiss Menyhért bün
tetőjogi felelősséggel tartozik, tekintettel arra, 
hogy a Kószó István által a cikk szerint fő- 
magánvádlóhoz irt levelezőlap szövegét a forrás 
megnevezésével fette közzé, figyelemmel továbbá 
arra, hogy az iratoknál lévő feljegyzések szerint 
a főmagánvádló ugyanezen cikk mellett Kószó 
István képviselő ellen is feljelentést tett és ezzel 
a kérdéssel a mentelmi bizottság csak azért nem 
foglalkozhatott, mert Kószó István képviselő 
mentelmi jogának felfüggesztését ez a főügyész

évi március hú 14-én, szerdán.
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ségi megkeresés nem kérte és ilyen kérelem a 
nemzetgyűléshez nem intéztetett, Kiss Menyhért 
terhére néni lát bűncselekményt fenforogni, és 
vele szemben a folyamatba tett eljárásban zak
latást lát, miért is javasolja a t. Nemzetgyűlés
nek, hogy Kiss Menyhért képviselő mentelmi 
jogát ez ügyből kifolyólag ne függessze fel. 
(Helyeslés.)

Drozdy G yőző : De Kószóét igen!
E lnök: Kíván még valaki szólni? (N em .)  

Ha senki sem kíván szólani, a vitát bezárom. 
Kérdem: méltóztatik-e a mentelmi bizottság 
jelentését, amelyben Kiss Menyhért képviselő ur 
mentelmi jogának a szóbanforgó ügyből kifolyó
lag való felfüggesztését nem javasolja, elfogadni, 
igen vagy nem? (Igen.) A  nemzetgyűlés a 
mentelmi bizottság jelentését elfogadta és Kiss 
Menyhért nemzetgyűlési képviselő ur mentelmi 
jogának a most tárgyalt ügyből kifolyólag való 
felfüggesztését nem rendeli el.

Következik a napirend 8. pontja: A  men
telmi bizottság jelentése rágalmazás vétsége 
miatt feljelentett Esztergályos János nemzet; 
gyűlési képviselő mentelmi ügyében.

Az előadó urat illeti a szó.
Mikovínyi Jenő előadó: T. Nemzetgyűlés! 

A. budapesti kir. főügyészség Esztergályos János 
képviselő ur mentelmi jogának felfüggesztését 
kérte, mert nevezett ellen a budapesti kir. bün
tetőtörvényszéknél Igaz Pál budapesti lakos 
főmagánvádló feljelentést adott be sajtó utján 
elkövetett rágalmazás vétsége miatt.

A tényállás, amelyre a feljelentés alapítva 
van az, hogy a Budapesten megjelenő Népszava 
című lapnak 1922. évi április hó 16-án meg
jelent 87. számában »Figyelmeztetés« cím alatt 
egy közlemény jelent meg, melyben a követ
kezők foglaltatnak (olvassa): »A  szombati
napon párt unk központi titkárságához a Fővárosi 
Orfeum igazgatósága nevében telefon utján 
kérdést intéztek, hogy a titkárságnál, vagy a 
pártban Igaz Pál nevű egyén van-e egyáltalában 
alkalmazásban? Az illető a Fővárosi Orfeum 
igazgatósága előtt, mint a szociáldemokrata párt 
alkalmazottja mutatkozott be, és mint ilyen, az 
orfeum helyiségét a pártunk részére rendezendő 
jótékonycélu előadásra kérte átengedni Tekin
tettel arra, hogy a szociáldemokrata pártnak 
ilyen nevű alkalmozottja nincsen, és a múltban 
sem volt, továbbá, mert pártunk részéről sem 
Igaz Pál nevű egyén, sem bárki más, ilyen 
irányú megbízást nem kapott, nyilvánvaló, hogy 
az ilyen pártunk nevével visszaél. Ezért arra 
kérünk mindenkit, ha bárhol ilyen nevű egyén 
pártunk nevében jelentkeznék, mint szélhámost 
a rendőrségnek adja át.«

A  bizottság meghallgatta Esztergályos 
János képviselő urat, aki kijelentette, hogy a 
cikket ő irta, azért a felelősséget vállalja, de 
kijelenti azt is, hogy ő a feljelentőt személyében 
érinteni egyáltalában nem kívánta, mert az ő 
cikke csak arra az ismeretlen egyénre vonat

kozott, aki visszaélt épen úgy a szociáldemo
krata párt nevével, mint Igaz Páléval.

Mindezek alapján a bizottság kötelesség- 
szerüleg vizsgálva azt, hogy forog-e fenn egyál
talán bűncselekmény, megállapította, hogy jelen 
esetben a nevezett képviselő cselekménye a pa
nasz tárgyává tett bűncselekmény tényálladékát 
nem meríti ki és ezért javasolja a t. Nemzet
gyűlésnek, hogy Esztergályos János képviselő ur 
mentelmi jogát ez ügyből kifolyólag ne függessze 
fel. (Helyeslés.)

E lnö k: Kiván valaki szólani?
Nemes Bertalan képviselő ur kiván szólani!
Nemes B erta lan  : T. Nemzetgyűlés! Bocsána

tot kérek, nekem az a meggyőződésem, hogy ha 
valaki egy újságcikk által sértve érzi magát és 
elégtételért a bírósághoz megy, ebben az eset
ben az a rendje és módja a dolognak, hogy a 
bíróság mondja ki, vájjon annak a cikknek 
írója az illetőt megsértette-e, vagy nem. Ez az 
eddigi joggyakorlat. Ez az oka annak, hogy a 
másik esetben sem fogadtam el a mentelmi 
bizottság véleményét.

Mély tisztelettel indítványozom tehát, hogy 
méltóztassék a mentelmi bizottság véleményével 
Szemben Esztergályos János képviselő ur mentelmi 
jogát ez alkalommal felfüggeszteni.

E lnö k: Kiván még valaki szólni?
Pakots József: Szót kérek.
Drozdy G yő ző : Szót kérek!
E ln ö k : Pakots József képviselő ur kiván 

szólam!
Pakots József: T. Nemzetgyűlés! Teljesen 

osztoznám előttem szólt t. képviselőtársunknak 
véleményében,. mert magam is azon az állás
ponton vagyok, amelyet ő kifejtett, ez az eset 
azonban egészen más elbírálás alá tartozik. T. i. 
joga van egy újságnak, ha nevével visszaélés 
történik, kijelenteni, hogy ez a visszaélés távol
án a lap szellemi kötelékébe tartozó munka
társak bármelyikétől. Itt a lap nevével igen 
odiózus módon élt vissza valaki, aki magát Igaz 
Pálnak adta ki Nem lehet csakugyan meg
állapítani, hogy Igaz Pál volt-e az, aki visszaélt, 
de tény az, hogy ez a visszaélés az ő neve 
alatt történt.

Minthogy az illető képviselő ur, aki a 
felelősséget vállalta, kijelentette, hogy tisztán 
egy védelmi álláspontot foglalt el a lap tisztes
ségének megvédése érdekében valakivel szem
ben, akit nem ismer s akit személyében sér
teni nem akart, ellenben bárkivel szemben, aki 
a lap erkölcsi rovására valamilyen bűncselek
ményt, mondjuk, zsarolást akart elkövetni és a 
lap nevével visszaélt, meg kell védenie a lapot, 
ennélfogva nem látom helyét annak, hogy a t. 
képviselő ur kiadassék, és zaklatás esetét látom 
az illető részéről, aki itt a képviselő ur kiadá
sát kéri. Maga Esztergályos képviselő ur nagyon 
helyes álláspontot foglalt el, amikor megállapí
totta, hogy a maga részéről senkit bántani, 
sérteni nem akart, amely megállapítást az illető
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ur is, aki sértve érzi magát, teljes elégtételnek 
veheti. Az illető, ha sértve érezte magát, ennél 
nagyobb és nyilvánosabb korrekciót a képviselő 
úrtól nem követelhet.

Ezek alapján úgy hiszem, hogy a nemzet
gyűlésnek azt a helyes álláspontot kell elfog
lalnia, hogy ne adja ki a t. képviselő urat. (H e
lyeslés bal felől.)

E ln ö k: Drozdy Győző képviselő ur kiván 
szólani.

Drozdy G yőző : T Nemzetgyűlés! A  magam 
részéről is csatlakozom előttem szóló t. kép
viselőtársam megjegyzéseihez azzal a hozzáadás
sal, hogy igenis a túloldalon ülő t. képviselő- 
társam argumentumaival szemben nagyon köny- 
nyen bizonyítható, hogy különösen a választások 
alatt egyes képviselők ellen komoly ok nélkül 
peres eljárást indítottak. Erre különösen alkal- 
mul szolgált azoknak a képviselőknek, akik 
újságokba szoktak Írni, egy-egy cikket. Jó ma
gam is a választások alatt négy olyan sajtópert 
kaptam, amelyek szépen elcsendesültek és ame
lyeknek hire sem hallatszik azóta. Különösen 
megtörténhetett az ilyesmi, ha ilyen Igaz Pál 
féle nevek, ilyen szinte álnevek, amelyek tulaj
donképen nem léteznek, szerepelnek valamely 
cikkben. Esztergályos János t. képviselőtársam, 
mint cikkíró, szintén nem egy igazi Igaz Pálról, 
hanem egy ál Igaz Pálról irt, aki visszaél úgy 
a pártjuk nevével, mint Igaz Pálnak a nevével. 
Könnyen fenforoghatott tehát az az eset, hogy 
amint a kormánypárt részéről valami Igaz Pál 
vagy Látó László szignált választási röpiratokat 
és annak nevével jelentek meg rágalmak elle
nünk, itt is hasonló Igaz Pál ugorhatott be, 
csak azért, hogy a választások alatt pert indít
sanak valamelyik képviselő ellen.

Én igenis ebben az esetben egy példáját 
látom annak, hogy egy ellenzéki képviselőjelöltet 
ilyen peres utón is üldöztek és eljárást indítottak 
ellene. Ezért a mentelmi bizottság megállapítását 
rendkívül korrektnek és tárgyilagosnak tartom, 
s ahhoz a magam részéről is hozzájárulok.
(Helyeslés a szélsöbáloldalon.)

E ln ö k: Kiván még valaki szólni? (N e m !)  
Ha senki sem kiván szólni, a vitát bezárom.

Az előadó ur kiván szólni!
M ikovínyi Jenő előadó: T. Nemzetgyűlés! 

Tökéletesen igaz az, hogy egy bűncselekmény 
fenn nem forgásának, illetve bebizonyítható, 
vagy he nem bizonyítható voltának megálla
pítása magára a perrendi eljárásra és a bíró
ságra tartozik. Másrészt azonban igaz az is, 
hogy a mentelmi bizottságnak vizsgálnia keli 
elsősorban azt, hogy a panasz tárgyává tett 
cselekmény megállapítja-e valamely bűncselek
mény tényálladékát ?

Amikor egy olyan ügy és akta kerül a 
mentelmi bizottság elé, amelynél a különböző 
nyomozati jelenségek, adatok, vallomások nem 
teszik világossá a tényállást, és olyan lehető
ségeket engednek, amelyeknek elbírálására tény*
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lég nem hivatott a mentelmi bizottság, akkor 
helyénvaló, hogy ebbe ne bocsátkozzék bele, 
hanem adjon szabad utat a bűnvádi eljárás 
lefolytatásának és ennek keretében a bűncselek
mény fenforgására, vagy fenn nem forgására 
vonatkozó kérdés eldöntésének.

Amikor azonban olyan világos a tényállás, 
mint a jelen esetben, akkor a mentelmi bizott
ságnak nem szabad elzárkóznia az elől, hogy bele
menjen annak megítélésébe, hogy forog-e fenn 
bűncselekmény. S akkor nem prejudikál a bíró
ságnak és nem teszi a bíróság hivatását saját 
kötelességévé, amikor ilyen megállapítást tesz 
és olyan konklúziót merít belőle, hogy bűn- 
cselekmény itt abszolúte nem látszik fen- 
forogni.

Ezért tette meg a mentelmi bizottság ezt 
a javaslatát, és azért kérem annak elfogadását.
(Helyeslés.)

E ln ö k: A  tanácskozást befejezettnek nyil
vánítom. Következik a szavazás. Kérdem a t  
Nemzetgyűlést: méltóztatik-e elfogadni a men
telmi bizottság javaslatát, amely úgy szól, hogy 
Esztergályos János képviselő ur mentelmi joga 
ne függesztessék fel? (Ig e n ! N em !)  Kérem 
azokat a képviselő urakat, akik a bizottság javas
latát elfogadják, méltóztassanak felállani. (M eg
történik.) Többség! Kimondom határozatképen, 
hogy a Ház a mentelmi bizottság javaslatát 
elfogadta.

Következik a napirend 9. pontja: a men
telmi bizottság jelentése levéltitok megsértésé
nek vétségével vádolt Mátéffy Viktor nemzet
gyűlési képviselő mentelmi ügyében. Az előadó 
urat illeti a szó.

M ikovínyi Jenő előadó: T. Nemzetgyűlés ! A  
budapesti kir. főügyészség kérte Mátéffy Viktor 
képviselő ur mentelmi joginak felfüggesztését, mert 
nevezett ellen Bayer Ágoston budapesti lakos 
az esztergomi kir. járásbíróságnál a btk. 327. 
§-ába ütköző levéltitok megsértésének vétsége 
miatt feljelentést adott be.

A  feljelentés szerint a panaszos Budapesten 
1922. évi május 1-én a nyugati pályaudvaron 
átadott egy levelet Sehleiffer Mátyásné eszter
gomi lakosnak, aki a feljelentő családja házi
orvosának felesége volt, azzal a kéréssel, hogy 
azt Esztergomba magával vigye, és ott a velük 
átellenben lakó szüleihez juttassa el. A  borítékra 
rá volt írva: »küldjék e levelet Józsival át Osvád 
Babának«. A  feljelentés szerint Sehleiffer Má
tyásné e levelet nem kézbesítette, hanem fel
bontotta, és mivel Osvád Baba édesatyja Mátéffy 
Viktornak, az akkori időben a választások alatt 
ellenjelöltje volt, a feljelentés állításai szerint a 
levelet kiszolgáltatta Mátéffy Viktornak, illetve 
az ő pártvezetőségének.

Á  bizottságnak nem állván más rendelke
zésére, mint a feljelentés tartalma, ebből meg
állapította, hogy semmi olyan pozitív adatot a 
feljelentés nem tartalmaz, mely a feljelentés és

’. évi március hó 14-én, szerdán.
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Mátéffy Viktor képviselő ur személye között az 
összefüggést valószinÜ8Ítené.

Nevezetesen,- Schleiffer Mátyásné, a feljelen
tés szerint, azt állította, hogy a levelet elvesztette, 
a levelet az esztergomi pályaudvarról küldték 
be mint talált holmit Osvád Violának. Az »Esz- 
tergom« című lap szerkesztője állítása szerint a 
levelet közzététel végett dr. Mike Lajos adta át 
a nyomdának, aki kijelentette, hogy a levél nyil
vánosságra hozatalával járó felelősséget vállalja. 
Ezekből a tényekből arra következtetni, hogy a 
levél felbontása és tartalmának nyilvánosságra 
hozatala körül Mátéffy Viktor képviselő urnák 
semmiféle szerepe nem lehet, mert maga az a 
körülmény, hogy az ő választási pártjához tar
tozó egyének kezébe került ismeretlen módon 
e levél, Mátéffy Viktornak sem tettes, sem 
bűnrészes vagy bűnsegédi minőségét nem való
színűsíti.

Mindezek alapján a bizottság az okozati 
összefüggést a cselekmény és a nevezett kép
viselő ur személye között nem látván, megálla
pította azt, hogy jelen esetben zaklatás forog 
fenn és ennélfogva javasolja a t. Nemzetgyűlés
nek, hogy Mátéffy Viklor képviselő ur mentelmi 
jogát ezen ügyből kifolyólag ne függessze fel. 
(Helyeslés.) ,

E ln ö k: Kíván valaki szólni? (N em !) Ha 
szólni senki sem kíván, a vitát bezárom, a 
tanácskozást befejezettnek nyilvánítom. Követ
kezik a határozathozatal. Kérdem a t. Nemzet- 
gyűlést: méltóztatik-e elfogadni a mentelmi
bizottság javaslatát, igen vagy nem ? (Igen !) 
A  nemzetgyűlés a mentelmi bizottság javaslatát 
elfogadta és Mátéffy Viktor képviselő ur men
telmi jogát ezen ügyből kifolyólag nem függesz
tette fel.

Következik a napirend 10. pontja: a men
telmi bizottság jelentése hatósági engedély nél
kül tartott népgyülés által elkövetett kihágás 
miatt feljelentett Csik József nemzetgyűlési 
képviselő mentelmi ügyében.

A z előadó urat illeti a szó.
Mikovínyi Jenő e lő a d ó : T. Nemzetgyűlés! 

Sopron vármegye tiszti főügyésze Csik József 
képviselő ur mentelmi jogának felfüggesztését 
kérte, mert nevezett 1922 március hó 5-ikén 
az egymással összeépült Agyagos és Eertőszer- 
gény községekben a templomtéren hatósági en
gedély kikérése nélkül népgyülést tartott.

Szilágyi L a jo s : Megcsinálta Nagyatádi is! 
(Mozgás a jobboldalon.)

Meskó Zoltán : A  kormány tagjai nem kér
nek engedélyt! Okosan tette!

K állay  T a m á s : K i kell adni azokat!
Mikovínyi Jenő e lő a d ó : A  bizottság meg

hallgatta Csik József képviselő urat, aki kije
lentette, hogy ő a jelzett helyen és időben nép
gyülést nem tartott, hanem mint a keresztény
szocialista párt főtitkára kiment a mondott na
pon a megnevezett községekbe, és ott csak tag
gyűlést kívánt tartani; mivel azonban odajöve-

ÉRTE8ITÖ.
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telének hírére a keresztényszocialista párt tag
jai sokan összejöttek, nem zárt helyiségben érint
kezett velük, hanem a szabadban, a templom
téren.

Kijelentette továbbá azt is, hogy az ő párt
főtitkári minőségéről és arról, hogy ő mint 
ilyen járt künn a mondott községekben, úgy a 
főszolgabírónak, mint Horváth Kálmán jegyző
nek tudomása volt. A  jelentések betekintése és 
a nevezett képviselő ur meghallgatása után a 
mentelmi bizottság megállapította, hogy a pa
nasz tárgyává tett bűncselekmény tényálladékai 
jelen esetben nem forognak fenn, mert a nép- 
gyülések megtartása tárgyában kiadott rendelet 
a pártszervezetek vezetőségének a tagokkal való 
érintkezésére még abban az esetben sem vonat
kozik, ha az ilyen tagösszejövetelek különös 
körülmények következtében a szokásos mérete
ket túlhaladják. A  feljelentéshez csatolt községi 
előljárosági jelentésből megállapítható, hogy bár 
az állítólagos népgyülés 1922 március 5-ikén 
történt, az eset hivatalos feljelentés tárgyává 
csak 1922 julius 13-ikán, tehát Csik József 
képviselő ur megválasztása után tétetett meg a 
kapuvári főszolgabiró által.

Meskó Z o ltá n : Sokáig gondolkoztak.
S zilágyi L a jo s : Vártak, mig a kormány

pártba bevonul.
Mikovínyi Jenő e lő a d ó : Ezek után a bizott

ság zaklatás esetét látván fenforogni, javasolja 
a t. Nemzetgyűlésnek, hogy Csik József képvi
selő ur mentelmi jogát ne függessze fel. (He
lyeslés.)

E ln ö k : Kíván valaki szólni? (Nem !) Ha 
szólni senki sem kíván, a vitát bezárom, a 
tanácskozást befejezettnek nyilvánítom. Követ
kezik a határozathozatal.

Kérdem a tisztelt Nemzetgyűlést, méltóz- 
tatik-e a mentelmi bizottság javaslatát elfogadni: 
igen vagy nem? (Igen !) A  nemzetgyűlés a 
mentelmi bizottság javaslatát elfogadja és Csik 
József képviselő ur mentelmi jogát ez ügyből 
kifolyólag nem függeszti fel.

Tárgysorozatunk ezzel ki van merítve és 
mielőtt napirendi javaslatot tennék s áttérnénk 
az interpellációk meghallgatására, az ülést öt 
percre felfüggesztem.

(Szünet után.)

(Az elnöki széket Huszár Károly foglalja el.)

Elnök : A z ülést újból megnyitom. A  gazda
sági bizottság előadója kíván jelentést tenni.

Usetty Ferenc, a gazdasági bizottság elő
adója : T. Nemzetgyűlés! Tisztelettel bemutatom 
a nemzetgyűlés gazdasági bizottságának jelen
tését a nemzetgyűlés 1922/23. évi költségvetési 
előirányzatában megállapított hitelekkel szemben 
mutatkozó túlkiadásokról és előirányzatnélküli 
kiadásokról, valamint ezen költségvetési év végéig 
előreláthatólag bekövetkező szükségleti többle-
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tekről. Kérem ezen jelentés kinyomatását, szét
osztását és annakidején napirendre tüzesét.

Elnök : A  jelentés ki fog nyomatni, szét fog 
osztatni és annak idején napirendre fog tűzetni.

Napirendi javaslatot fogok tenni. Javaslom, 
hogy legközelebbi ülésünket folyó hó 20-án, 
kedden délelőtt 11 órakor tartsuk s annak napi
rendiére tüzzük az Országos Erdei Alapról, az 
erdőbirtokhitélről s a Hágában 1912. évi január 
hó 23-án kötött nemzetközi ópium-egyezmény 
becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatok harmad
szori olvasását, továbbá a gazdasági munkás
házak építésének állami támogatásáról szóló 
1907. évi X L Y I. te. kiegészítéséről, a gazda
sági munkaviszonyból felmerülő ügyekben a köz- 
igazgatási hatóság hatáskörébe tartozó eljárás 
szabályozásáról szóló törvényjavaslatok tár
gyalását, valamint a gazdasági és könyvtári 
bizottság jelentésének tárgyalását és a mentelmi 
bizottság jelentését Peyer Károly, Kúpért Kezső, 
Klárik Ferenc, Lingauer Albin, Szabó István 
(nagyatádi) és Perlaki György képviselő urak 
mentelmi ügyében. Méltóztatik a javaslatomhoz 
hozzájárulni ?

Szólásra jelentkezett Horváth Zoltán kép
viselő ur.

Horváth Z o ltá n : T. Nemzetgyűlés! Leg
nagyobb sajnálatomra az elnök ur napirendi 
javaslatát nem tehetem magamévá és pedig két 
irányban nem. Elsősorban ellenkező indítványt 
teszek abban az irányban, hogy a legközelebbi 
ülésünket ne 20-án, hanem holnap, azaz már
cius 15-én tartsuk (Helyeslés a szélsőbal oldalon.) 
és ennek az ülésnek egyedüli programmja a 
Petőfi Sándor emlékéről szóló törvényjavaslat
nak a tárgyalása legyen, ünnepélyes ülésnek 
szánván a holnapi ülést. (Helyeslés a szélső- 
baloldalon.) Indítványomnak másik része az, 
hogy 20-án ne tartson a Ház ülést, mert 
20-ika Kossuth Lajos halálának évfordulója. 
(Helyeslés a szélsöbaloldalon.) Én úgy érzem, 
hogy ezen indítvány ellen egyetlen egy magya
rul érző képviselőtársamnak sem lehet kifogása. 
Méltóztassék tehát az elnök ur javaslatával 
szemben az én indítványomat elfogadni. (Helyes
lés a szélsöbaloldalon.)

Nagy E rn ő : Ez már csak magyar indít
vány, azt hiszem!

Elnök : Szólásra következik Lukács György.
Lukács György: T. Nemzetgyűlés! Van 

szerencsém az elnök ur napirendi indítványát 
elfogadásra javasolni.

Mindnyájunknak szive vágya volt az, hogy 
március 15-én ünnepeljük Petőfit. A  közokta
tásügyi bizottságban történt annak idején az 
iniciativa abban a tekintetben, hogy március 
15-ike lefoglaltassék ennek a nagy nemzeti esz
mének, és felkéretett annak idején a Ház t. el
nöke, hogy lépjen ebben a tekintetben érintke
zésbe a pártokkal. Az elnök meg is felelt ennek 
a felkérésnek, azonban sajnos, nem sikerült a 
pártokkal olyan megegyezést létesítenie, amely

biztosította volna azt, hogy ez az ünnep a leg
méltóbb formák között fog lefolyni. Ennélfogva 
kénytelenek voltunk lemondani szivünknek erről 
a hő óhajáról. Hozzáteszem ehhez még azt, hogy 
különben is a képviselő urak nagyrésze vidéken 
fog tartózkodni ez alkalommal, és a fővárosban 
egyébként is lesz külön Petőfi-ünnepély az Or
szágház előtt. Ezért az elnök ur indítványához 
járulok hozzá.

Ami Kossuth Lajos emlékének megünnep
lését illeti, mindannyian szivünk mélyében gyász- 
szál leszünk eltelve azon a napon, azonban azt 
hiszem, ez az emlékezés nem akadályozhat ben
nünket munkánkban. (Helyeslés jobb fel öl. Zaj 
és felkiáltások a baloldalon: Olcsó frázis!)

Horváth Z o ltá n : Schwarzgelb még most is.
Nagy E rn ő : Ez illik is egy volt darabont 

ministerhez! Egy darabont ministermk igy kell 
beszélnie! Akkor is úgy beszélt, most is úgy 
beszél! (Eqy hang a jobboldalon: Jól beszél!)

Horváth Z o ltá n : Fekete-Sárgák még most is!
E ln ö k : Csendet kérek. Szakács Andor kép

viselő urat illeti a szó.
Szfl ács Andor: T . Nemzetgyűlés! Én tel

jes egészében magamévá teszem Horváth Zoltán 
t. képviselőtársamnak azt az indítványát, hogy 
a Ház legközelebbi ülését holnap tartsuk és azt 
Petőfi Sándor és a márciusi események emléké
nek szenteljük. Magamévá teszem azt az indít
ványt is, hogy 20-án/ Kossuth Lajos halálának 
évfordulóján ne tartsunk ülést, hogy ezzel is 
gyászunkat és megemlékezésünket juttassuk kife
jezésre a legnagyobb magyar hazafi emléke iránt. 
Annál inkább magamévá testem ezt az indít
ványt, mert Lukács György t. képviselőtársam 
felvilágosítása előttem teljességgel homályos és 
érthetetlen. Nekem ugyanis nincs róla tudomá
som, hogy a kormány vagy a nemzetgyűlés 
elnöksége megkísérelte volna, hogy a holnapra 
tervezett ünnepélyes gyűlésnek zavartalan, har
monikus lefolyása biztosíttassák.

S zilágyi Lajos : Megint csak a szociál
demokratákkal tárgyalt!

Nagy E rn ő : Már pedig a szocialistákon 
kívül más ellenzéki párt is van itt!

Vázsonyi V ilm o s : összetévesztették a válasz
tással ! (Derültség a baloldalon.)

S zakács  A n dor: Már a pénteki ülésen volt 
szerencsém felemliteni, hogyha a mi szociál
demokrata t. képviselőtársaink azzal a kíván
sággal állnak elő, hogy a március 15-iki ünne
pélyen tárgyalandó Petőfi-javaslatba pótlólag 
olyan pont vétessék fel, hogy Petőfi szellemi 
hagyatéka örök időkre szabadnak nyilvánít
tassák s ahhoz senki szentségtelen kézzel meg
csonkítás szándékából hozzá ne nyúlhasson,. . .

Rassay K á ro ly : Ez nem lehet ok!
Szakács Andor : . . .  ez Petőfi megünnep

lésének olyan feltétele, amelyhez valamennyiünk
nek hozzá kell járulnunk, (Helyeslés a szélsö
baloldalon.) mert ha nem járulunk hozzá, azzal 
igenis megsértjük Petőfi emlékezetét. (Zaj.)
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Hogyan inéltóztatnak elképzelni, hogy március 
15-ét megünnepeljük és a cenzúra mellett tün
tessünk (Úgy van! Úgy van! a hal- és a 
seélsöbaloldalon.) épen azzal a nagy magyar 
költővel szemben, aki a cenzúrát Magyar- 
országon összetörte? Ez egyáltalában nem fér 
a mi fejünkbe.

Azonkívül azt az érvet sem tudom maga
mévá tenni, hogy az ünnepélyt megzavarná, ha 
szociáldemokrata képviselőtársaink a törvényja
vaslat pótlása iránt egy ilyen, a szabadság esz
méjét szolgáló indítványt előterjesztenek. Hiszen 
március 15-ike a szabadság ünnepe, a szólássza
badság ünnepe . . .

Rassay Károly : Attól félnek, hogy számon 
kérik a március 15-iki programmot!

Szakács Andor: Hogyan rontja az ünnepet 
az, aki ennek az ünnepnek a szellemében terjeszt 
elő pótlást vagy indítványt a javaslathoz? Azt 
gondolom, végtére nem vagyunk a 67-es kiegye
zés után mesterségesen létrejött törvényhozó 
testületek letéteményesei vagy örökösei. De ha 
csakugyan a magyar nemzet képviselői vagyunk, 
akkor igenis kötelességünk, hogy amikor az 
egész országban ünnepelnek, amikor a nemzet
gyűlés előtti téren is fel vannak állítva a diadal- 
lóbogók, a nemzetgyűlés is megemlékezzék a 
háromnegyedszázados évforduló alkalmából a 
márciusi eszmékről, hadd szárnyaljanak azok 
ismét szét ebből a törvényhozási teremből és 
hadd töltsék el mindenkinek a lelkét, hadd 
töltsék el azon túlbuzgó közegek lelkét is, akik 
még Petőfi Sándort is cenzúrázni merészelik.

Nagy Ernő : Hadd repüljön a magyar turul!
Szakács Andor: Nagyon kérem, méltóztassa- 

nak ebben a kérdésben egyöntetűen határozni, 
annál is inkább, mert hiszen épen a jelenlévő bel- 
ügyminister ur volt oly szives, amikor pénteken ezt 
a kérdést szőnyegre hoztam, kijelenteni, hogy neki 
semmi kétsége sincs aziránt, hogy az egész nemzet-_ 
gyűlés teljes egyértelműséggel, egy szívvel és lélek
kel fog a márciusi eseményekről megemlékezni.

Rassay Károly: Mit tettek azóta ebben az 
irányban ?

Szakács Andor: A magyar nemzetnek egyik 
legnagyobb szerencsétlensége az volt, hogy nem 
folytathatta azt az öncélú nemzeti politikát, ame
lyet a márciusi eszmék ebben az országban inaugu- 
ráltak. A külföld is ezért ítélt el bennünket. Most, 
amikor megcsonkítottak és kicsinyek vagyunk, 
manifesztálnunk kell amellett, hogy igenis vissza
térünk szent történeti hagyományainkhoz és a 
szabadság szellemében akarunk itt élni és virá
gozni.

Nagy Ernő : Hadd repüljön a magyar turul! 
ügy, úgy belügyminister ur ! (Derültség a jobb
oldalon.) Hadd menjen túl a határokon !

Elnök : Urbanits Kálmán képviselő urat illeti 
a szó !

UrbaníCS Kálmán: T. Nemzetgyűlés! Az 
elnök ur napirendi indítványát teszem magamévá 
és azt ajánlom elfogadásra elsősorban is azért,.

mert ép az előttem felszólalt t. képviselőtársam 
mondta, hogy márczius idusát úgy ünnepeljük meg 
kellőképen, különösen az idei évforduló alkalmával, 
ha innen a nemzetgyűlésből száll szanaszéjjel az 
országba a nemzet ujjáébredésének, március 
15-ének az eszméje. Ennek pedig akkor teszünk 
csak eleget, ha valamennyien részt veszünk a 
magunk kerületében tartandó ünnepélyeken (H e
lyeslés jobbfélől.) és gondoskodunk arról, hogy 
szanaszét az országban mindenütt megünnepeljék 
március idusát.

Meskó Zoltán : Szóval a nemzetgyűlés ne 
ünnepeljen!

UrbaníCS Kálmán : Ami pedig azt illeti, hogy 
20-án, Kossuth Lajos halálának évfordulóján ne 
tartsunk ülést, azt a magam részéről szintén nem 
tehetem magamévá, nem pedig azért, mert más 
években is tartott a nemzetgyűlés március 20-án 
ülést és a gyászt semmiképen sem akadályozhatja 
az, ha itt komoly munkát fejtünk ki. Kérem az 
elnök ur napirendi inditványának elfogadását. 
(Helyeslés a jobboldalon.)

Rassay Károly: Akkor is gyászolni akarunk 
menni!

Elnök : A ministerelnök ur kíván szólni.
Gr. Bethlen István ministerelnök: T. Nemzet

gyűlés ! Nagyon szívesen hozzájárultam volna 
ahhoz, hogy a nemzetgyűlés március 15-én Petőfi 
emlékének törvénybeiktatása céljából ülést tart
son. Hozzájárultam volna ehhez abban az esetben, 
ha biztosítható lett volna az, hogy ez az ülés való
ban ünnepélyes ülés lesz, amelyet semmiféle disz- 
szonáns hang meg nem zavar. (Helyeslés jobbfélől.)

Rassay Károly : Biztosítjuk !
Pikler Em il: Éijen a sajtószabadság! Élj en 

Petőfi szelleme!
Pakots József: Megakarták cenzúrázni az 

ünnepélyt!
Elnök : Csendet kérek !
Gr. Bethlen István ministerelnök : Ilyen érte

lemben tettem volt az elnökségnek propoziciót, 
az elnök ur azonban mély sajnálatomra arról 
győződött meg, hogy az ellenzéknek egyik frak
ciója ezt az ajkaimat sem mulasztotta volna el 
arra, hogy a maga részéről politikai vitát fel
idézzen ezen ünnepélyes ülés megtartásánál. (Zaj 
a baloldalon.)

Bogya János : Petőfit vörösre akarták festeni !
Elnök : Csendet kérek !
Gr. Bethlen István ministerelnök: Sajnos, ez 

az oka annak, hogy lehetetlennek tartom, hogy a 
nemzetgyűlés a holnapi napon ülést tartson. Azt 
hiszem ugyanis, sokkal jobb, ha nem tanusitjuk 
azt, hogy még ebben a kérdésben sem tudunk 
egyetérteni. . . (Úgy van ! Úgy van! a jobboldalon. 
Felkiáltások a bal- ás a szélsőbaloldalon: Elég 
szomorú !)

Rupert Rezső : Önökön múlik !
Gr. Bethlen István ministerelnök : . . .  mint

azt, hogy összeülünk és látszólag ünnepélyes ülést 
tartunk, de tényleg az ünnepély politikai vitává 
fajul el. Ez az oka annak, amiért kérem,' mél tóz-
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tassék a Ház elnökének napirendi indítványát 
elfogadni.

Rassay Károly : Hát a 20-iki üléssel mi van ?
Elnök : Következik a határozathozatal.
Kérem azokat, akik az elnöki napirendi in

dítványt elfogadják, szemben Horváth Zoltán 
képviselő ur indítványával, szíveskedjenek fel- 
állani. (Megtörténik.) Többség. Ilyen értelemben 
mondom ki a határozatot.

Jelentem egyúttal, hogy a folyó hó 9-én tar
tott I10-ik ülésünkben tett elnöki bejelentésemre 
való utalással március 20-án, kedden tartandó 
ülésünkben délután fél 3 órakor Mayer János 
képviselő ur összeférhetlenségi ügyében meg
történik az összeférhetlenségi Ítélő bizottság 
tagjainak kisorsolása, amikor is a sorsolás meg- 
ejtése után a kisorsolandó bizottság az ügyet 
azonnal tárgyalás alá fogja venni.

Peidl Gyula képviselő ur személyes kérdésben 
kért szót.

Peidl G yula : T. Nemzetgyűlés! A napirendi 
indítvány kapcsán már előzőleg a sajtóban és ma 
itt a nemzetgyűlés színhelyén is (Zaj. Halljuk! 
Halljuk! a szélsöbaloldalon.) megneveztetett a 
szociáldemokrata párt nemzetgyűlési frakciója 
mint olyan, amelynek állásfoglalása tette lehetet
lenné a nemzetgyűlés holnapi ünnepélyes meg
nyilatkozását.

Rupert Rezső : Szánalmas kitérés !
Peidl Gyula : Tekintettel arra, hogy Scitovszky 

elnök ur annak idején velem közölte az elnökség
nek a március 15-iki ülésre vonatkozó ezt a tervét, 
úgy érzem, nem hagyhatom a magam nevében és 
a pártom nevében sem szó nélkül (ü gy  van! a 
szélsöbaloldalon.) a dolognak azt a beállítását, 
mintha akár én, akár a szociáldemokrata párt 
(ü gy  van a szélsöbaloldalon.) ünneprontók akar
tunk volna lenni, mintha tehát ezért akadt volna 
meg rajtunk ez azünnepélyes aktus.

Meg kell mondanom, hogy a mi részünkről 
nemcsak hogy nem forgott és nem forog fenn 
ünneprontási szándék . . .

Bogya János : Vörösrefestési szándék !
Rupert Rezső: Mit tudja maga azt, hogy ki 

volt Petőfi! (Derültség és felkiáltások a középen: 
Kitűnő ! Jó kedve van Rupertnek !)

Peidl Gyula: . . . hanem mi Petőfi emlékét, 
igenis, ünnepélyes keretet: között kívántuk és 
kívánjuk törvénybe iktatni. Azt tartom azonban, 
hogy ez hozzánk méltóan csak akkor lehetséges, 
ha őszintén történik: (ü gy van ! a szélsőbaloldalon.) 
viszont csak akkor ünnepelhetjük Petőfit őszintén, 
ha ez az ünnepély Petőfi szellemében folyik le. 
( ügy van ! a szélsőbaloldalon.)

Rassay Károly : Ha nem tagadjuk meg 
március 15-ét !

Rothenstein Mór : Nem képmutatásban ! (Zaj 
jobbfelól. Egy hang a jobboldalon : Sokszor jó, ha 
nem mutatják a képüket !)

Peidl G yula : Epén erre való tekintettel 
akkor, amikor az elnök ur hozzám fordult, én 
készséggel járultam hozzá a tervezethez azzal a

megjegyzéssel hogy Petőfit vagy teljesen az ő 
szellemének megfelelően lehet ünnepelni, vagy 
sehogy, (ü gy van! a szélsőbaloldalon.) Miután 
pedig épen a Petőfi-centennáriummal kapcsola
tosan . . .

Bogya János : Nagy csürés-csavarás !
Peidl Gyula : . . . azt a tapasztalatot szereztük, 

hogy a világon mindenütt száz százalékig ünnep
ük Petőfit, csak Magyarország az egyetlen, ahol 
a rendőrtől kezdve felfelé megállapítják azt a 
percentuális határt, ameddig Petőfit ünnepelni 
lehet, (ügy van! a szélsőbaloldalon.)

Bogya János; Most már csakugyan Irtjuk, 
hogy helyes, ha nem tartjuk meg a holnapi ülést!

Farkas István : Maga szégyelje magát, tisztelt 
Caligula !

Elnök : Csendet kérek !
Peidl G yula : Ezen szerzett tapasztalatunk 

alapján az volt a szándékunk, és ezt tudtára 
adtam az elnök urnák, hogy a Petőfi-törvény- 
javaslathoz oly értelmű pótlást kívánunk java
solni, amely szerint jövőben pedig rer.dő: i és 
közigazgatási hatóság nem avatkozhatik bele abba, 
hogy Petőfit meddig szabad és mely határon túl 
nem szabad ünnepelni. (Zaj.)

Rassay Káro ly : Ez volt az ünneprontás 1 
Egységespárti Petőfit akarnak 1'

Urbanics Kálmán: Épen elég ünneprontást 
csinálnak !

Elnök : Csendet kérek !
Peidl Gyula : Az a véleményem . . .
Urbanics Kálm án : Volt 1919 május 1-én 

elég vörös Petőfi-ü mep !
Peidl Gyula : . . .  hogy ha a Petőfi-ümepélyt 

pártpolitikától mentesen kivárjuk megtartani, 
akkor ez a mi kiegészítő1 ü k akceptábilis. Ahhoz 
viszont mi a magunk részé: ől nem járulhatunk 
hozzá, hogy szemfényvesztósdit játsszunk. (Zaj, 
ellenmondások és felkiáltások jobbfelől és a közé- 

. pen : Ez személyes megtámadtatás ! ügy van ! ügy 
van ! a szélsöbaloldalon.)

Rassay Káro ly : Igen, ez személyes meg
támadtatás !

Peidl Gyula : Ezeket kívántam a magam és a 
szociáldemokrata párt nemzetgyűlési frakciójának 
(Zaj a középen. Felkiáltások a szélsőbaloldalon: 
De türelmetlenek!) reputá ciója érdekében lesze
gezni. Csak azt ismétlem, hogy tehát távol állott 
tőlünk az a szándék, hogy ünneprontók legyünk, 
ellenkezőleg, teljessé akarjuk tenni ezt az ünne
pélyt Petőfi szellemének "*megfelelőleg. (Elénk 
helyeslés és taps a szélsőbaloldalon.)

Elnök : A ministerelnök ur kíván nyilat
kozni. (Halljuk! jobbfelől és a középen.)

Gr. Bethlen István ministerelnök: T. Nemzet
gyűlés ! Azt hiszem, az, amit a t. képviselő ur 
elmondott, bizonyítéka annak, hogy helyesen jár
tam el akkor, . . . (Zaj a szélsőbaloldalon.)

Peidl Gyula: A cenzúra szent nevében!
Gr. Bethlen István ministerelnök: ...am ikor 

azt kértem, hogy térjünk napirendre a kérdés 
felett. (Elénk helyeslés jobbfelől és a középen.)
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Én csak egyet akarok mondani. A t. kép
viselő ur azt mondja, hogy vannak itt magyar 
képviselők, akik Petőfit csak bizonyos százalékig 
akarják ünnepelni, (ügy van ! a szélsőbaloldalon.)

Barla-Szabó József: Ott ülnek szemközt!
Gr. Bethlen István ministerelnök: Hát én 

tudok ilyen képviselőket, akik Petőfit csak öt 
százalékig akarják ünnepelni, (Élénk helyeslés és 
taps jóbbfelől és a középen.) mert Petőfi irt olyan 
költeményeket, amelyeknek a címe az, h ogy : 
»Akasszátok fel a királyokat!« (Nagy zaj és fel
kiáltások a szélsőbaloldalon : Budaörs !)

Nagy Ernő : ön  rálövetett a királyra 1 Az 
ilyen ember ne beszéljen!

Pikler E m il: Budaörsöt nem mi csináltuk !
Elnök : Csendet kérek !
Nagy Ernő : Mindenkinek, de Bethlennek igy 

nem szabad beszélni! Petőfi megénekelte, maga 
meg felakasztatja! (Folytonos zaj.)

Elnök : Nagy Ernő képviselő urat figyelmez
tetem, hogy a kö;beszólásoktól tartózkodjék !

Pikler E m il: Meggyilkolták a királyt, úgyis !
Elnök : Pikler képviselő urat rendreutasitcm ! 
Gr. Bethlen István ministerelnök: A t. kép

viselő ur és pátija nem Petőfit akarja ünnepelni 
a nagy nyilvánosság előtt, hanem a saját nézetei
nek akar propagandát csinálni. (Zajos helyeslés, 
éljenzés és taps jóbbfelől és a középen. Zaj a szédső- 
baloldalon.)

Rassay Károly: Bethlen István, a királyhű!
Reisinger Ferenc: Budaörsi fajmagyarok !
Elnök : Zsitvay Tibor képviselő ur követ- 

kezik.
Zsitvay Tibor (szólásra jelentkezik).
Reisinger Ferenc: Még egy budaörsi király- 

védő !
Rupert Rezső: Ágyuzzátok agyon a kirá

lyokat !
Elnök : Csendet kérek, képviselő urak !
Kérem az interpelláló képviselő urat, kezdje 

meg bes1 édét.
Zsitvay T ibor: T. Nemzetgyűlés ! Én telj es 

megértéssel látom azt a kü delmet és odaadást, 
nem kevésbé áldozatkés-séget, amellyel a kormány 
a gazdisági és lelki erők egye rsú'yának helyreállí
tására törekszik. (Zaj és felkiáltások a szélsőbal- 
oldalon : Erről lehetne beszélni!) Talán nem ilyen 
megnyugvással nézném abban az esetben, ha arról 
az oldalról most helyeseltek volna ! (Mozgás a 
szélsőbaloldalon.) De mégsem adom föl azt a re
ményt, hogy minden magyar ember, valljon bár
milyen pártpolitikát', belsejében egyöntetűen kell 
hogy törekedjék arra, hogy a konszolidáció utján 
minél jobban előrehaladjunk. (Úgy van ! jóbbfelől.)

T. Nemzetgyűlés ! Valahogyan a súlyos meg
rázkódtatásokkal és lelki deformációkkal járó 
háború következményeképen és valahogyan ép- 
ugy a forradalmak következményeképen odáig 
jutottunk, hogy a tömeglélek elvesztette a maga 
képességét, vagy legalább is úgy látszik hogy el
vesztette, hogy nagy nemzeti perspektivákat meg
lásson, mert azt tapasztaljuk, hogy alantas, kicsi

közeli célok, a mindennapi élet keserves céljai
nak meglátása köti le minden figyelmét.

Ezzel szemben csakis az az erkölcsi erő, amit 
önbizalomnak ismerünk, képes arra, hogy a nemzet 
nagy tömegeit ismét képessé tegye a nagy távlatok, 
a nemzeti célok meglátására és ezzel egyszersmind 
azoknak szolgálatára. Épen azért azt tartom, hogy 
minden becsületes magyar embernek kötelessége, 
hogy ebben a nehéz időben arra törekedjék, hogy 
a nemzet önbizalma, lelki ereje megerősödjék és 
helyreálljon, (ü gy  van ! jobbjelól.) Ezzel szemben a 
legnagyobb sajnálattal észlelek oly jelenségeket, 
amelyek nem ismeretlenek a magyar politikában, 
amelyek az utolsó húsz esztendő alatt tervszerűen 
juttatták Magyarországot Trianonhoz.

Szeder Ferenc: Azok, akik a háborút csi
nálták !

Horváth Zoltán : A Tiszák uralma !
Karafiáth Jenő: Visszasírnák Tiszát !
Zsitvay T ib o r : Én nem becsületes magyar 

emberekről beszéltem és akkor Tisza Istvánt igy 
odaállítani, mint akinek köze van Magyarország 
összeomlásához . . . (Nagy zaj.) Felkiáltások jóbb
felől : Menjen Prágába ! Mi van Prágában ?)

Kállay Tamás (közbeszól).
Gieswein Sándor : Mi van a rendreutasítással ?

• Elnök : Megtörtént már. Kállay képviselő 
urat rendreutasitottam.

Zsitvay Tibor : Olyan hangok hallatszanak az 
országban, amelyek az önbizalmat el akarják foj
tani, olyan hangok hallatszanak, amelyek újra 
pacifizmust hirdetnek, . . . .

Karafiáth Jenő: Prágában ! Cseh földön.
Zsitvay Tibor : . . .  és megragadják azt a kezet, 

amelyben nincs fegyver, mert ellenfeleink kivették, 
megragadjá k még akkor is, ha nem akar mást, csak 
az igazságéit az égre felmutatni, Hallatszanak 
oly hangok, amelyek teljesen hasonlók azokhoz a 
hangokhoz, . . .

Rupert Rezső; A Népben, vagy a Szózatban ?
Zsitvay Tibor : . . . amelyek a megszálló hatal

mak sajtójában szokták Magyarországot rágal
mazni, támadni és oly irányokat mutatni, ame
lyekkel mi újabb Trianonhoz jutunk.

Hébelt Ede: Az igazság hangja hallatszik ! 
A bomba !

Elnök: Hébelt képviselő urat kérem mpltóz- 
tassék csendben maradni.

Pikler E m il: Néha bomba hangok !
Elnök : Pikler képviselő ur állandóan közbe

szól. Kérem méltóztassék a házszabályokat be
tartani. (Szeder Ferenc közbeszól.) Szeder Ferenc 
képviselő urat állandó közbeszólásaiért rendre- 
utasitojn.

Zsitvay T ib o r : T. Nemzetgyűlés ! Vannak 
hangok, amelyek újra köztársasági propagandát 
akarnak kezdeményezni és ezzel. . . ( Állandó zaj.)

Pikler E m il: Habsburg-propagandát !
Elnök : Csendet kérek ! Pikler képviselő urat 

kérem, méltóztassék csendbe maradni, különben 
kénytelen leszek még egyszer rehdreutasitani.
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Horváth Zoltán : Habsburg propagandát sza
bad csinálni ?

Szilágyi Lajos : Azt, kell csinálni!
Szakács Andor: Budaörs!
Rupert Rezső: Budaörsön agyonlőtték a 

királyságot ! Tiszta hipokrizis ! (Nagy zaj jobbfelöl.)
Zsitvay T ibor : Nagyon sajnálom, de a szélső

baloldal minden erőlködése sem fog arra kénysze- 
riteni, hogy a személyeskedés terére térjek át. Én 
csak a jelenségekről beszélek.

Rupert Rezső : A bombamerénylet!
Elnök : Rupert képviselő urat kérem, méltóz- 

tassék csendben maradni.
A képviselő urak oly érzékenyek minden közbe

szólással szemben, ha saját maguk beszélnek, 
tehát méltóztassék ezt akkor is respektálni, ha 
más beszél. így elfajulnak a tárgyalások és megint 
eljutunk azokhoz a scénákhoz, amelyek egyálta
lán nem kívánatosak az ország érdekében.

Nagy Ernő : Uj választások kellenek. (Zaj.)
Plathy György: Érik a házszabály-revizió. 

(Nagy zaj balfelöl.)
Elnök : Csendet kérek a Ház minden oldalán !
Zsitvay T ib o r : Ezeket a jelenségeket egy

szóval is jelezhetném, hiszen ennek terminus
technikusa már régen kialakult. Ez semmi más, 
mint maga az oktobrizmus. > «

Rupert Rezső : Csakugyan októberben volt a 
budaörsi csata.

Zsitvay Tibor : Nem tudom, miért fordul a 
képviselő ur ezzel a kérdéssel hozzám. Én semmi
féle kérdésben nem rejtem véka alá nézetemet. 
(Szeder Ferenc közbeszól.)

Elnök : Szeder képviselő urat kérem méltóz
tassék végre csendben maradni. Ha a képviselő 
ur nem veszi figyelembe az elnöki figyelmeztetést, 
kénytelen leszek a házszabályok egyéb rendelkezé
seit alkalmazni.

Pikler Emil : Francia-Kiss Mihály megbízásá
ból beszél ?

Zsitvay Tibor : Az előbb mondottam, hogy 
húsz esztendős jelenségek megismétlődésével állunk 
szemben és ezek a jelenségek — klasszikus tanúra 
fogok hivatkozni. . .

Szeder Ferenc : Francia-Kiss Mihályra %
Zsitvay Tibor : . . . nem céloznak mást, mint 

a nemzeti erők felőrlését.
Nagy Ernő : Nem igaz ! Mindig a nemzet mel

lett voltak!
Elnök : Nagy Ernő képviselő urat állandó 

közbeszólásáért másodszor rendreutasitom. Lehe
tetlen igy tárgyalni. Méltóztassék csendben maradni.

Zsitvay T ib o r : A forradalom vezérkarának 
egyik, jelző nélkül megemlített tagja, Jászi Oszkár 
irta a Magyar Kálvária — Magyar feltámadás 
c. könyvében, melyben forradalmi seregszemlét 
tart, hogy a X X. század beköszöntésének pilla
natától kezdve a szerinte demokratáknak neve
zett szervezetek egyetlen feladata volt Magyar- 
országon : a régi Magyarországnak és a nemzeti 
erőknek felőrlése.

SötŐ JŐZSef: A háború !

Nagy Ernő : Jászihoz semmi közünk !
Zsitvay T ib o r : Ebből a beismerésből egész 

világosan láthatjuk, hogy ugyanazokkal a jelen
ségekkel ma ugyanezt célozzák.

Fábián B é la : Szó szerint kell felolvasni. Ez 
nincs benne!

Zsitvay Tibor : ,Nem töltöm azzal a Ház idejét. 
Itt a kezemben a könyv, a t. képviselő urnák 
megengedem, hogy ülés után elolvassa azt, de hogy 
szavaim hitelességében kételkedjék, azt senkinek 
sem engedem meg.

Vázsonyi Vilmos : Hogy mondhatja, hogy a 
demokrata szervezetek, amikor Jászi ellenem hasá
bokat'irt ?

Zsitvay T ib o r : Végtelenül csodálom, hogy 
Vázsonyi képviselő ur találva érzi magát ebben. 
Én azt mondottam, hogy ő — Jászi — nevezi a 
demokrácia szervezeteinek a forradalom előkészítő 
szerveit és egy szóval sem mondtam, hogy épen 
Vázsonyi Vilmos képviselő ur lett volna az, aki 
a szerepet vitte. Azt mondtam, hogy személyek
kel nem foglalkozom és Jászi Oszkár tizes felsoro
lását sem hozom ide. Én a legnagyobb mértékben 
kétségbe is vonom, hogy ezek a szervezetek 
demokrata politikát csináltak volna, mert ha ez 
a felőrlés demokrata politika lett volna, úgy a 
trianoni szerződés a demokrácia diadala lenne. 
Már pedig azt hiszem, ezt senki sem mondhatja.

Peidl Gyula : Osztályuralom !
Zsitvay T ib o r : Akinek nincs köze hozzá, ne 

vegye magára. (Zaj.)
E ln ö k : Méltóztassanak csendben maradni, 

különben kénytelen leszek az ülést felfüggeszteni. 
(Nagy zaj.) Rainprecht képviselő urat kérem, 
méltóztassék segítségére lenni az elnökségnek 
abban, hogy a Házban a nyugodt és csendes tár
gyalást biztosíthassuk.

Zsitvay Tibor: Kétségtelen dolog, hogy a 
forradalomnak számos, talán kiszámíthatatlanul 
sok okát lehetne felsorolni. Ezt a megjegyzésemet 
azért bocsátom előre, mert elejét akarom venni 
a céltalan közbeszólásoknak. Mondom, számos 
okát lehet felsorolni, de talán megengedik, hogy 
egyhangúlag állapítsuk meg azt is, hogy egyik 
igen fontos oka az volt, hogy a múlt kormányok 
sok mindenben, de abban is nagy mulasztásokat 
követtek el, hogy nem vették kellően komolyan 
ezt a felőrlő politikát, nem nyúltak vaskézzel 
hozzá azokhoz a törekvésekhez, amelyek az ország 
nemzeti erőit tönkre akarták tenni. (Tlgy van! 
ügy van! jobbfelöl.) Hiszen méltóztassanak meg
engedni, megint csak Jászi Oszkárra hivatkozom, 
aki az októberi éjszakáról azt Írja, hogy Kunfival 
együtt ott ültek az Astoriában és óráról órára 
várták, mikor jönnek értük és azt mondták egy
másnak, hogy rövidesen fel fogják őket akasztani. 
Valósággal nevetséges volt az a gyengeség, amely- 
lyel a kritikus időkben meghátráltak a kormányok 
az előtt a törpe kisebbség előtt, amely bolondította 
a nemzetet.

Halász M ó r ic : Elég hiba vo lt !
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Pikier E m il: Ennek a rossz lelkiismeret volt 
az oka, semmi m ás!

E lnök : Csendet kérek! Kérem különösen 
Pikier Emil képviselő urat, méltóztassék csend
ben maradni, mert különben kénytelen volnék 
a kétszeri rendreutasítás után a házszabályokban 
előirt utón és módon eljárni, ha nem méltóztatik 
semmibe venni az elnöki figyelmeztetést. Nagyon 
kérem a képviselő urat, ne méltóztassék meg
nehezíteni elnöki működésemet.

Zsitvay T ib o r : Épen azért tartom kötelessé
gemnek, ha ilyen jelenségek ismétlését látom ■» 
magyar közélet terén, hogy interpellációval for
duljak a kormányhoz és megnyugvást szerezzek 
a hazafias magyar közvéleménynek a tekintetben, 
hogy itt újabb októbrista izgatásoknak, a nemzeti 
erők újabb felőrlésének helye nem lehet és ezzel 
szemben ez a kormány tudni fogja kötelességét. 
(Elénk helyeslés a jobboldalon és a középen. Fel
kiáltások a szélsöbahldalon: Hol van ilyen jelen
ség ? Mondja meg ! Zaj.)

Nyugaton, amelyre oly nagyon szeretnek 
egyesek hivatkozni, nem nézték ölhetett kezek
kel azt, hogy valaki a nemzet ellen milyen 
politikát folytat, (ü gy  van! jobbfelöl. Zaj a szélsö- 
báloldahn.) Ott a lehető legkíméletlenebbül törtek 
azok ellen, akik a nemzeti akaratot semmibe vették.

Rupert Rezső: összetéveszti az egységes
pártot a nemzettel!

Hébelt Ede : Mi vagyunk a nemzet, nem 
Patacsi! ( Felkiáltások jobbfelöl: Milyen nemzet ? 
Zaj. Elnök csenget.)

Nagy E rn ő : Aki a nemzet ellen tesz, azt fel 
kell akasztani; nem mandátumot kell neki juttatni, 
hanem börtönbe és akasztófára kell juttatni! Ez 
kellene ! Nem tapsolni neki! (Zaj.)

Elnök: Nagy Ernő képviselő urat kérem, 
méltóztassék talán külön bes- édben elmondari 
megjegyréseit. (Derültség. Zaj. Halljuk! Halljuk!)

Zsitvay Tibor: T. Nenr e1 gyűlés ! Én néhány 
külföldi példát, francia példát akart k felhozni, s 
előrebt csatom mindjárt azt, hegy ha felhozom a 
példát, nem a'ért hozom fel, hogy azt minden 
részletében helyeseljem, sem azért nem hozom 
fel, hogy a t kri1 izé Íjam, de ide állítom a példát 
a;ért, hegy méltó tassanak látni, hegy a nyugati 
demokrácia őrs ágában, Franciaországban hogyan 
és miként járnak el. (Mozgás a szelsőbaloldalon.)

Irt van az egyik eset, a Duval esete. Ennek 
bű ilajstroma abból állott, hogy megállapították 
róla, hogy a háború alatt 13 esetben átment a 
szomszédos Svájc területére és ott, mint nemzet
közi helyen, ahol. mindenkivel lehet' találkozni, 
találkozott sokféle emberrel és többek között 
németekkel is beszélt. E?ek után az ő bűnlajstro
mában a következő tétel következik : három memo
randumot adott át előkelő francia politikusoknak, 
mindenféle pártállásunknak, amelyekben nem mon
dott mást, mint azt ecsetelte, hogy Svájcban azt 
a benyomást nyerte, hogy Németország még igen 
nagy erőkkel rendelkezik és Franciaországra elő
nyös volna, ha békét keresne. Ezután következik

A nemzetgy űlés 112 '. ülése 1923.

az, hogy Duval külföldről pénzösszegeket kapott. 
Hogy erről világos elszámolást tudott adni, ezt 
most nem hozom elő, de tény az, hogy ezek után 
a lapja, a Bonnet Rouge átalakul hetilapból napi
lappá, és ahogy megállapítják, pacifizmust hirdet 
és a hangja hasonló lesz a Gazette des Ardennes 
hangjához.

Rupert R e z s ő Olvassa el a Szózat mai szá
mának a regényét! (Zaj.)

Zsitvay T ibor: Szívesen állok önnel vitába 
olyan témáról, amelyet ön vet fel, de engedje meg 
nekem, hogy ha én vetek fel egy témát, azt logi
kusan mondjam el, mert különben azt a feltevést 
kelti bennem, hogy a képviselő urat érinti ez a 
felolvasás.

Rupert Rezső : Engem nem !
Zsitvay T ibor: Mert nem akarom azt mon

dani, hogy októbrista politikát folytat. . .  (Rupert 
Rezső közbeszól).

Elnök : Kérem Rupert képviselő urat, ne mél
tóztassék állandóan zavarni a szónokot.

'Zsitvay Tibor: Hogy mi az a pacifizmus, 
amit Duval a Bounet Rouge-ban hirdetett, 
ennek non plus ultrájakép felhozza az ügyész a 
vádbeszédében a következő passzust (olvassa): 
ÜL Allmagne est un peuple redoutable; un peuple 
qui lutte pour són existence.« Németország népe 
rettenetes félelmetes nép, amely a maga exiszten- 
ciájáért küzd. Ezt mondja a háború alatt egy 
francia újság az ellenfeléről. S mi a következ
mény ? B ír semmi egyéb bizonyíték vele szemben 
nincs, mégis a zsűri ítélete a következőkép szól: 
Igaz-e, hogy Svájcban a német intelligencia tagjai
val érintkezett Duval ? Egyhangú igen. Velük 
egyetértésben csinálta-e a sajtó-kampányt ? Egy
hangú igen: S a büntetés : halálbüntetés.

Peidí Gyula: A nyugta nem volt hamis ! (Zaj.)
Zsitvay T ibor : Észerint a demokrata francia 

felfogás szerint teljesen elegendő, ha valaki, még 
akár jóhiszeműen is, az ellenség malmára hajtja a 
vizet. Közömbös az, hogy pénzeket kapott-e. (Zaj. 
Elnök csenget.) Minthogy az előbb egy közbeszólt: tt 
hallottam, hogy nem egészen úgy van, egy esetleges 
újabb megjegyzés ellen ajánlom, hogy méltóztassék 
a Le Temps 1918 május 17-iki számát elolvasni 
annak, aki az idézeteimben esetleg kételkedik.

Rassay Károly : Mi ebből a konzekvencia ?
Zsitvay T ibor: A másik eset a következő: 

Nem olyan eseteket hozok fel, amelyek nem köz
tudomásúak. Ott van továbbá Bolo pasa esete. 
Erre vonatkozólag rpps bizonyiték nincs, minthogy 
tényleg egyszerre az ő nevén a bankokban pénz 
van, érintkezik Svájcban az előkapott ex-khedi- 
vével Abbas Hilmivel, és Abbas Hilmiről nincs 
további bizonyiték, minthogy — szörnyűség — 
Bécsben egyszer megfordult a háború alatt. Ellen
ben tény az, hogy ő megpróbálja Venni a Figarót, 
az Information-t, végül a Rappelt megveszi és a 
Journalnál többmillióval érdekeltséget vállal s itt 
bizonyos sajtócampagne indul meg, amely igen 
hasonlít már a pacifista hangokhoz. Ezt a kifejezést 
használj a a vádirat: ^hasonlít a pacifista ha ngokhoz«.

évi március hó 14-én, szerdán. 469
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Giesswein Sándor: Csak hasonlít!
Zsitvay T ibor : Ezekután nem történik más, 

minthogy Bolo pasát a bíróság elé állií já k. Az ítélet 
pedig a következőkép szól: Igaz-e, hogy 1915-ben 
Svájcban Bolo pasa találkozott Jusszuf Szadik és 
Abbas Hilmi pasával, akik a német ellenséges 
hatalommal érintkezésben voltak? Egyhangú igen. 
A második kérdés: Igaz-e, hogy ezután nyilván 
német eredetű nagyobb összegű pénzt kapott 
Abbas Hilmi utján arra a célra, hogy a közhangu
latot a németekkel való béke és engesztelődés 
irányában befolyásolja ? Egyhangú igen.

Rassay Károly : Esküdtszék, Ugy-e ?
Pikler E m il: Hol van a magyar esküdtbiróság !
Rassay Káro ly : Morál: állítsuk vissza az 

esküdtszéket !
Zsitvay Tibor : Nem akarom tovább idézni az 

eseteket.,
Szeder Ferenc: A háború alatti eseteket 

tessék idézni! (Zaj.)
Zsitvay T ibor : Csak azzal az ellenvetéssel 

foglalkozom, hogy ez a háború alatt történt (Zaj 
a szélsőbaloldalon. Halljuk! Halljuk! jobbfelól. 
Elnök csenget.) és most már talán azt mondhattok, 
hogy nem vagyunk háborúban. Franciaország a 
Caillaut-esetben a háború után ítélkezett És azt 
hiszem, hogy nemcsak mi magyarok mondjuk azt, 
hogy nem vagyunk békében, és pedig azért nem, 
mert békét igazság és erkölcs nélkül nem tudunk 
elképzelni ; de nem vagyunk békében azok szerint 
a nagy gondolkozók szerint sem, akik az apró kis 
ködökön keresztül tudnak tekinteni és mint Nitti 
meg tudják mondani: »Europasenza pace«. De ellen
feleink is, akik magukat Trianonban és Neuillyben 
győzőknek nevezték ki, azzal, hogy állig felfegy
verkeznek a lefegyverzettekkel szemben, akarat
lanul elismerik, hogy nincs béke. De nem vagyunk 
békében azért sem, mert hiszen gazdasági téren 
a legnagyobb erővel folyik a harc, úgy, ahogy azt 
Benes beígérte, mér akkor, amikor még a háború 
folyt és az mondotta, hogy a legyőzendőkkel szem
ben a gazdasági harcot a végletekig, a teljes meg
semmisülésig kell folytatni. (Zaj a bál- és a szélső- 
bahldalon.)

Vanczák János : Tehát marakodjunk befelé !
Zsitvay T ib o r : Azt kérdezem, hogyha ilyen 

helyzetben vagyunk, ha nem vagyunk a béke álla
potában sem és itt vagyunk egy túlságosan pró
bára tett idegzetű nemzettel, akkor szabad-e 
nekünk megtűrnünk, hogy újra pacifizmust hir
dessenek ?

Giesswein Sándor: Mért n W  szabad pacifiz
must hirdetni ? (Nagy zaj jobbfelól.)

Meskó Zoltán : Mert legyőztek bennünket !
Farkas István : Csak háborút szabad hirdetni ? 

(Nagy zaj. Giesswein Sándor közbeszól.)
Karafiáth Jenő : Főtisztelendő ur, hidegvér !
Rainprecht A n ta l: Krisztus is pacifista

v o lt ! ( Folytonos nagy zaj. Giesswein Sándor közbe
szól.)

Elnök : Csendet kérek, képviselő urak! Giess
wein képviselő urat kérem, méltóztassék lecsende

sedni és a tárgyalás menetét nem zavarni. (Nagy 
zaj. Giesswein Sándor közbeszól.) Giesswein képvi
selő urat állandó közbeszólásai miatt rendreuta- 
sitom. A képviselő urakat pedig nagyon kérem, 
méltóztassanak az ellenvéleményt nyugodtan meg
hallgatni.

Zsitvay Tibor : . . .  de én igazán nem csodá
lom, ha Giesswein Sándor t. képviselőtársam any- 
nyira türelmetlen, mert én csak azt tudom mon
dani, hogy pacifizmus alatt hazafias politikát 
egyáltalán nem tudok elképzelni. (Helyeslés jobb
felöl. Zaj és éllenmondások balfelől.)

Farkas István : Hol marad a vallás parancsa : 
Ne ölj !

Zsitvay Tibor: Lehetetlen pacifizmust hir
detni akkor, amikor összes ellenségeink állig van
nak felfegyverkezve. Akkor hirdetni pacifizmust, 
amikor rablók tartják az ország túlnyomó részét 
megszállva, és akkor hirdetni, hogy a fegyverese
ket ilyen népbolonditó eszmékkel fogják lefegy
verezni, legalább is nevetséges naivság . . . (Zaj 
és közbeszólások a baloldalon, helyeslés a jobboldalon.)

Horváth Zoltán : Hol van hadsereg ?
Drozdy Győző : Csak a költségvetésben van 

hadsereg! (Zaj.)
E lnök : Kérem Drozdy képviselő urat, szíves

kedjék csendben maradni.
Rupert Rezső: Az Istent kell kérni, hogy 

megtartson minket.
Elnök : Rupert képviselő urat kérem, szíves

kedjék csendben maradni.
Zsitvay Tibor : Voltak Magyarországon vállal

kozó szellemek, akik az ország ellen felelős kor
mány nélkül önálló külpolitikai szálakat fonogat- 
tak és ezzel eljuttatták Magyarországot Trianon
hoz. Vájjon szabad-e a mai körülmények között 
teljesen közömbösen nézni azokat a külföldi uta
zásokat, Belgrádba, Prágába, (ü gy van! jobb
felöl. Zaj a baloldalon.) amelyekről napról-napra 
értesülünk, anélkül hogy akadna törvényes fórum, 
mely az annyira kiszolgáltatott nemzet érdekében 
megkérdezné, . .  .

Nagy E rn ő : Friedrichről tetszik beszélni ? 
(Derültség.)

Zsitvay T ib o r : . milyen címen, milyen jo
gon járnak oda és mit végeznek ? Óvakodjanak 
az illetők, hogy-egy szép napon az a párisi példa, 
amelyet idéztem, ne kerüljön alkalmazásba, (Nagy 
zaj a baloldalon.) mert igen sok olyan utazásról 
tudunk, amelyre teljesen áll ez a példa, (ü gy van ! 
jobbfelöl. Zaj a szélsöbaloldalon.)

Rassay Károly : Remélem, jobb nyugtákat és 
jelentéseket szedtek, mint a múltkor!

Zsitvay Tibor : Az oktobrizmusról megvan a 
nemzet közvéleményének Ítélete. Az október itt 
nem fog többé megismétlődni, hiába szítják az 
elégületlenséget idebenn és hiába csalogatják az 
ellenséget ide befelé. (Zaj a szélsöbaloldalon.)

Drozdy Győző : Közben fizetik a jóvátételt!
Elnök : Kérem Drozdy képviselő urat. szíves

kedjék csendben maradni!
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Zsitvay Tibor: Ezekkel a jelenségekkel szem
ben én igen súlyosnak tekintem a kormány 
felelősségét, mert szerintem a kormány nem 
hivatkozhat arra, hogy a kivételes hatalom meg
szűnt, nem hivatkozhat arra, hogy külön tör
vényekre volna szükség, mivel szerény vélemé
nyem szerint a fennálló törvények értelmében 
a legnagyobb szigorral lehet eljárni a hasonló 
izgatásokkal, szervezkedésekkel és propagandák
kal szemben. (Helyeslés jobb felöl. Nagy zaj és 
felkiáltások a szélsőbaloldálon: Francia Kiss, 
Orgovómy, Kecskemét!)

Én azt az álláspontomat, hogy a fennálló 
törvények keretén belül teljes eréllyel el lehet 
járni, igen érdekes régi ministertanácsi rende
lettel fogom igazolni. (H alljuk!) Előrebocsá
tom — ne méltóztassék Vázsonyi Vilmos t. 
képviselő urnák megint találva érezni magát — 
itt is a demokrata szó fordul elő, itt is hasz
nálták ezt a jelzőt, de a demokrácia ellen. A  
rendeletet röviden ismertetem. »Kelt 1868. évi 
március hó 3-án«, báró Wenckheim Béla van 
aláírva, 434/R. B. M. a száma, Pest szabad 
királyi város közönségének szól, és betiltja a 
demokrata körök címén induló szervezkedést. 
(Derültség a baloldalon.)

• Peidl Gyula: Ezt csinálták évtizedeken 
keresztül!

Pikler Em il: Azért nézünk igy k i!
Rassay Károly: Tudja-e ennek a történe

tét? Mondja el, ha tudja, mi volt az előzménye!
Zsitvay T ibor: E rendelet szerzőjében bizo

nyosan valami konzervatív államférfiut keresnek, 
vagy ahogy önök mondják, kurzuslovagot keres
nek, vagy nem tudom micsoda reakciós embert. 
Méltóztassék tehát óvatosnak lenni. Én előbb a 
rendelet idevonatkozó részeit olvasom fel. A  ren
delet betiltja a demokrata szervezkedést és azt 
mondja (olvassa): »Minthogy az ország alkot
mánya nem egyik vagy másik törvényben, hanem 
a fennálló törvények összességében fekszik, 
minthogy a ministerium eskü és felelősség terhe 
alatt kötelezve van arra, hogy a létező alkot
mányt, a fennálló törvények összegét, amelyeket 
módosítani csak a törvényhozás van jogosítva, 
megtartani, mások által megtartatni fogja, 
ugyanazért oly organizált s az egész országra 
hálózatképen kiterjeszteni szándékolt, tisztán 
vagy főleg politikai klubokat, amelyeknek nyíl
tan bevallott, de eddigi tetleges működésében 
is félreismerhetetlenül látható célja az ország
nak egyik alaptörvénye ellen van irányozva, 
helyben nem hagyhat, sőt meg sem tűrhet. 
Miután a programmban a fennálló alkotmány 

*és annak egyik lényeges alaptörvénye ellen úgy 
egyesületi, valamint társadalmi utón oly izgatás 
irányoztatok, amely sajnálatos eszmezavarra s 
tovább fejlődésében forradalomszerü kicsapongá
sokra is vezethetne és minthogy ez, fájdalom, már is 
tényleges tüntetésekben nyilatkozott, amit pedig 
sem a kormány meg nem engedhet, sem a nép 
nem akarhat,' a pesti demokrata körnek alaku-

SR TEsrrő .

lása az alapszabályok alapján nem engedélyez
hető. «

Rassay Károly: Tudja-e mi volt az előz
ménye? Mondja el!

Vázsonyi Vilmos: Majd én megmondom, ő 
úgy sem tudja! (Zaj.)

Zsitvay T ib o r : Néhány gyerekes kis tünte
tés volt az előzménye. Én egy szóval sem mon
dom, hogy az illető egyesület ellen a legkisebb 
animozitás vezet, én az elvet akartam kifejezésre 
juttatni. Nem lehet ennek értelmét elcsavarni. 
Tény, hogy ennek a rendeletnek Írásba foglalója 
Horváth Boldizsár és maga Deák Ferenc.

Rassay Káro ly : Az 1867-iki kiegyezési tör
vény ellen volt tüntetés!

Zsitvay Tibor: En ezekhez csak azt kívá
nom hozzátenni, hogy hajlandó-e a magyar kor
mány megnyugtatni a hazafiasán gondolkozó 
magyar közvéleményt, amely nem tűri, hogy 
felette, nélküle újból az oktobrizmus legyen úrrá. 
(Nagy zaj és felkiáltások a szélsőbaloldálon : Or- 
govány! Kecskemét!) Interpellációm a követ
kező (olvassa):

»Hajlandó-e a ministerelnök ur a hazafias 
közvéleményt megnyugtatni a tekintetben, hogy 
az ország romlását már egyszer előidézett és 
most megismételni célzó októbrista törekvések, 
izgatások, szervezkedések.. .«

Gaal Gaston: Akárhonnan induljanak ki! 
(Zaj.)

Sütő József: Hát az internáló táborral mi 
lesz ? *

Zsitvay Tibor (folytatólag olvassa): ».. .párt
ós egyletalakitások lehetetlenné tételére a kor
mány minden törvényes eszközt igénybevesz, a 
pacifista és köztársasági propaganda ellen a 
küzdelmet felveszi, a gyanús külföldi kapcsola
tok nyomán pedig. ..«  (Nagy zaj.)

Farkas István: Metternich epigónjai!
Pakots József: A  nemzeti körben 48-ban 

megszövegezték a 12 pontot.
Zsitvay Tibor (folytatólag olvassa): ... a 

kicsinyesség vádjától vissza nem riadó alapos
sággal szoigalmazza a tényállás tisztázását és 
indokolt esetben a megtorlást ?«

Sütő József: Az Ébredőket, a Sörház-utcát 
oszlassák fel! (Zaj.)

Elnök: A  ministerelnök ur kíván válaszolni!
Gr. Bethlen István ministerelnök: T. Nemzet

gyűlés! (Halljuk! Halljuk!) A  t. képviselő ur 
azt kérdezi tőlem, hogy hajlandó-e a kormány 
gondoskodni arról, hogy az oktobrizmus, amely 
most, úgy látszik, fejét újból felütötte ... ( Nagy 
zaj és felkiáltások a szélsőbaloldálon: H ol! H ol! 
Egy hang a szélsőbaloldálon: A  ministerelnök 
is benne volt! Egy hang jobbfelöl: Ott Horváth 
Zoltán tájékán!) Én idézem a t. képviselő ur 
által mondottakat.

Mielőtt a kérdésre in merito válaszolnék, 
legyen szabad röviden rekapitulálnom, hogy mi 
is az az oktobrizmus, (Halljuk! Halljuk!) mert 
az oktobrizmus meghatásozásától függ, hogy a

98

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



472 A nemzetgyűlés J12. ülése 1923. évi március hó 14-én, szerdán.

kormány ezzel szemben milyen álláspontot fog
laljon el.

Rupert Rezső: ügy van! Ez helyes!
Gr. Bethlen István ministerelnök: Én az

oktobrizmus alatt azt a politikai irányt ismerem, 
amely a régebbi időben tulajdonképen a Jászi- 
féle radikalizmus alatt volt ismeretes.

Nagy Ernő: Ez helyes. (Zaj.)
Gr. Bethlen István ministerelnök: Nem

tudom, úgy vettem észre . . . (Zaj.)
Elnök : Csendet kérek!
Gr. Bethlen István ministerelnök: . . .  hogy 

vannak egyes képviselők itt a parlamentben is, 
akik az oktobrizmusról úgy szoktak beszélni, 
mint amelyet őt magukévá is tehetnek. Ennek 
folytán fontosnak tartom, hogy megállapítsuk, 
mi is az az oktobrizmus, más elnevezéssel néze
tem szerint a Jászi-féle radikalizmus . . .

Rassay Károly : Én már próbáltam párszor, 
nem sikerült!

Gr. Bethlen István ministerelnök: . . .  amely
nek megvan a maga programmja, amely egy 
dokrina és amelynek megvan a maga metódusa. 
Amilyen perverz és az országra nézve káros a 
doktrína maga és a programm, talán még 
fokozottabb mértékben káros az országra nézve 
az a metódus, amelyet ez alatt ismerünk. A  
doktrínában a legszélsőbb nézetek foglalnak 
helyet, elkezdve a köztársasági államformától . . .

Hébelt Ede : Az nem szélső forma!
Halász Móric: Dehogy, a középső! (Zaj.)
Elnök: Csendet kérek!
Gr. Bethlen István ministerelnök: Vannak 

képviselő urak, akik ezt magukévá teszik. ( Nagy 
zaj.)

Elnök: Csendet kérek!
Rassay Károly: Ön milyen államformát 

követ? Milyen az ön áll amforái ája ? /
Gr. Bethlen István ministerelnök: Én a tör

vényes állásponton állok, amely a törvényben 
foglaltatik, amelynek megfelelően Magyarország 
nemzeti királyság. (Éljenzés és taps a jobbolda
lon és a középen, nagy zaj a szélsőbaloldalon.) 
Ha a képviselő urak nem ismerik a törvényt, 
arról nem tehetek. (Zaj és közbeszólások a Ház 
mindkét oldalán.)

Rassay Káro ly: Nagyon téved! Ha már 
közbeszól, legalább illenék tudnia, hogy akkor 
nem ültem ott. Az 21-es törvény!

Gr. Bethlen István ministerelnök: Helyet 
foglal ebben a doktrínában természetesen a leg
radikálisabb és legszélsőségesebb választójog 
alapján álló egykamarás nemzetgyűlés és sok 
más követelés, amelyek ehhez hasonlók. Ezen 
radikalizmus doktrínájában azonban még mesz- 
szebbmenő követelések is foglaltatnak . . .

Gaal Gaston: Keresztény Magyarország!
Gr. Bethlen István ministerelnök: . .  . ame

lyek őt a liberalizmustól abban különböztetik 
meg, hogy mig a liberalizmus egyszerűen a 
szabad verseny révén igyekszik arra, hogy min
den, ami ebben az országban érték, felszínre

kerülhessen, és érvényesülhessen, addig a radi
kalizmus mindent el akar pusztítani ebben az 
országban, amely az ő felfogásának nem felel 
meg és ami ebben az országban konzervatív 
erőt jelent. ( Úgy van ! Úgy van 1 a jobboldalon 
és a középen.) Hiszen láttuk 1918-ban azt a 
vallásellenes irányzatot, amellyel a radikalizmus 
a porondra lépett. A  Galilei-kör és azok a sza
badkőműves páholyok, amelyek a G-alilei-körrel 
közösséget vállaltak, a radikális párt valláselle
nes irányzatát követték (Úgy van! Úgy van! 
jobbfelöl) és evvel léptek a porondra. Gazdaság- 
politikai téren nem az a cél, hogy a szegénye
ket és a gyengéket istápolják, hanem hogy 
tönkretegyenek mindenkit, aki ebben az ország
ban birtokkal és vagyonnal rendelkezik. (Úgy 
van! Úgy van! a jobboldalon és a középen.)

Sütő József: A  munkabérek nem azt iga
zolják, ministerelnök ur! (Egy hang a szélső- 
baloldalon: Mi volt a földreformmal?

Gr. Bethlen István ministerelnök: A  föld
reformot a radikális párt nem azért hozta napi
rendre, hogy a nincsteleneket földhöz juttassa, 
hanem azért, mert alkalmas fegyvernek tartotta 
arra, hogy a széles néprétegeket a maga céljai
nak megnyerje. (Igaz! Úgy van ! • Taps a jobb
oldalon és a középen.)

Most rá fogok térni magára a metódusra, 
mert a metódus az a perfid módszer, amelynek 
segítségével hangzatos jelszavakat használnak, 
(TJgy van! Úgy van! jobbfelöl.) de nem azon 
célból, hogy a szegényeken és gyengéken segít
senek, hanem azért, hogy azokat, akik ennek az 
államnak pillérei, tönkretegyók és saját ural
mukat megalapozzák. (Úgy van! Úgy van! 
jobbfelöl. Zaj a szélsöbaloldalon.)

A  nemzetiségi politika terén láttuk 1918- 
ban a kanton-rendszer kifejlődését, a nemzet 
nemzeti érzésének megtagadását, nemzeti tradí
cióinknak s mindannak, ami szent volt előttünk 
évszázadokon keresztül, és tönkretételét az egy
séges magyar nemzeti államot chimaerák és 
illúziók kedvéért.

Nagy Ernő : A  ministerelnök ur miért tá
mogatta ezt. a politikát? .

Karafiálh Jenő: Mikor támogatta? (Nagy
zaj.)

Gr. Bethlen István ministerelnök: Valóban 
nem tartom érdemesnek, hogy a t képviselő ur 
közbeszólására válaszoljak. (Élénk éljenzés és 
taps a jobboldalon és a középen.)

Megvan ennek a doktrínának, ennek az 
irányzatnak a maga külpolitikai programmja is. 
A  pacifizmussal kezdték. Amikor a világháború' 
végén határainkon fegyverben álltak ellenségeink; 
amikor mindenki tudta, hogy az összeomlás 
esetleg küszöbön lehet; amikor mindenki tudta, 
hogy ellenségeink csak arra várnak, hogy fegy
veres erővel az utolsó lökést adják meg ennek 
az összeomlásnak: akkor egy cliimaera kedvéért 
ezek az urak azt mondották, hogy nem akarunk
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katonát látni, (Úgy van! Úgy van! jobbfelöl.) 
és pacifizmust hirdettek. (Nagy zaj.)

Rupert Rezső: Ez demagógia! (Zaj.)
Elnök : Rupert képviselő urat rendreutasi- 

tom. Méltóztassék végre csendben maradni!
Rupert Rezső: A ministerelnök ur hol volt ? 

Akkor beszélt volna! (Nagy zaj. Felkiáltások 
jobbfelöl: Mentelmihez!)

Farkas István: A sorrend téves!
Elnök: Csendet kérek!
Rupert Rezső: Csak azt mondottam, miért 

nem volt ott akkor is!
Farkas István : A  flottát előbb átadták!
Rassay Káro ly : Most jelenti be, hogy vád 

alá helyezik a Károlyi kormányt. Várjuk meg!
flupert Rezső: Vád alá kell helyezni őket!
Farkas István (közbeszól).
Elnök: Farkas képviselő urat kérem mél

tóztassék csendben maradni!
Horváth Zo ltán : Most jön a vád alá he- 

helyezési indítvány!
Gr. Bethlen István ministerelnök: Ugyan

akkor kiszöktek; amikor a meglévőt tönkre
tették, akkor a Duna konfederációnak eszméjé
vel léptek a porondra! (Zaj balfelöl.)

Rupert Rezső: Vád alá velük!
Gr. Bethlen István ministerelnök: Mint 

hogyha egy pezsgés üveget földhöz lehetne 
vágni, ezer darabra zúzni s azután újból ösz- 
szeragasztani és bele újból pezsgőt tölteni anél
kül, hogy annak feszereje az üveget széjjel
dobná. Mint hogyha egy poharat össze lehetne 
mesterségesen ragasztani, 'abba újból folyadékot 
önteni és abból inni. Akkor, amikor a meg
lévőt tették tönkre . . . (Nagy zaj és felkiáltá
sok a szélsöbaloldalon: Vád alá kell helyezni!)

Elnök (csenget): Csendet kérek kép
viselő urak!

Gr. Bethlen István ministerelnök: T. Nem
zetgyűlés, ha volt valami, ami még perfidebb 
volt azoknál a pro'grammpontoknál, amelyeket a 
nemzet elé tártak, úgy csak az eljárás és a 
methodus lehetett perfidebb, (Igaz! Úgy van! 
a jobboldalon), mert szabadságjogokat és egyen
lőséget hirdettek ezek az urak, de terror alá 
helyezték az egész nemzetet, és lehetetlenné tet
ték a polgárság megmozdulását. (Folytonos 
nagy zaj a bal- és a szélsöbaloldalon.)

Elnök (csenget): Csendet kérek képviselő 
urak!

Gr. Bethlen István ministerelnök: Nemcsak 
én vagyok ezeknek a tanúja, de sok tagja ennek 
a nemzetgyűlésnek.

Szeder Ferenc: Vád alá kell helyezni!
Elnök (csenget): Csendet kérek!
Szeder Ferenc: Vád alá kell helyezni! 

(Nagy zaj.)
Elnök: Szeder Ferenc képviselő urat rendre- 

utasitom.
Rupert Rezső: Vád alá kell helyezni őket!
Elnök: Kérem a képviselő urakat ne mél- 

tóztassanak folyton közbeszólni.

Gr. Bethlen István ministerelnök: Én csak 
azt felelem a t. képviselőtársamnak, hogy a 
kormány igenis el van szánva arra, hogy min
den törvényes eszköz igénybevételével megaka
dályozza ebben az országban ilyen események 
megismétlődését. (Helyeslés és taps a jobbolda
lon. Helyeslés a bal- és a szélsöbaloldalon.)

Tudom azt, hogy az ország határain kívül, 
de idebent az országban is bizonyos propaganda 
folyik ennek az irányzatnak a felélesztésére. Az 
ország határain kívül nap-nap után látjuk azt 
a propagandát, melyet az újból éledő nemzeti 
erők diszkreditálása érdekében folytatnak, (ügy  
van! a jobboldalon.) Látjuk azt, hogy a kon
szolidáció művét lehetetlenné kívánják tenni eb
ben az országban azáltal, hogy hamis hirek 
terjesztésével tönkreteszik ennek a nemzetnek 
jó hírnevét; (Zaj és felkiáltások a szélsöbalolda
lon : Bomba!) látjuk azt, hogy az országtól el
csatolt területeken az ott élő magyar véreink 
•lelkületét sem átalják megmételyezni; (ügy  
van ! jobbfelöl.) látjuk, hogy közel akarnak ezúton 
férkőzni mihozzánk. T. Uraim, ha van kormány
kötelesség ilyen fellépéssel szemben megvédeni a 
nemzetet, úgy ez bizonyára a kormány köteles
sége. (Helyeslés és taps a jobboldalon.) Azt 
felelem a t. képviselő urnák, hogy bárhonnan 
történő propagandával szemben hasonló fegyve
rekkel vagyunk kénytelenek védekezni. Ézzel 
szemben- más nem segit, mint hasonló propa
gandának folytatása, (Zajos felkiáltások a bal- 
és szélsöbaloldalon: Bomba!) & belső propagan
dával szemben igenis, képesek vagyunk véde
kezni, hiszen itt vannak a törvényes rendelke
zések, itt van az 1913. évi X X X I V . tcikk . . .

Rassay K áro ly : Erre ment ki az egész 1
Gr. Bethlen István ministerelnök: . . .  amely a 

köztársasági propaganda ellen véd, itt van az 
1921. évi III. te. 7. és 8. §-a, amelynek értel
mében minden olyan nyilatkozat ellen, amely az 
ország jóhirnevét kockára tenni alkalmas, tör
vényes utón lehet eljárni. (Nagy zaj a szélsö
baloldalon.) De itt van a végrehajtó hatalomnak 
minden törvényes eszköze is. Én tehát csak annyit 
felelhetek a t. képviselő urnák, hogy ki fogjuk 
meríteni a törvényes eszközöket, mert az, hogy 
ebben az országban a konszolidáció megbolygat- 
tassék és hogy újból az 1918. évi állapotok 
állíttassanak helyre, a magunk részéről tűrni 
nem fogjuk. (Elénk helyeslés és taps a jobb
oldalon és a középen. Zaj a szélsöbaloldalon.)

Elnök: Az interpelláló képviselő urat illeti 
a szó.

Zsitvay Tibor: T. Nemzetgyűlés! A  minis
terelnök ur részletesen körülírta az oktrobizmus 
fogalmát. Azt hiszem, hogy ehhez csak egyetlen 
egy mondatot tehetek hozzá és ez az, hogy ha 
még lehettek 1918 októberében jóhiszemű októ
bristák, mai nap már a történelem tanulságai után 
jóhiszemű októbristák nem lehetnek. (Úgy van ! 
Élénk taps a jobboldalon.)

Ha itt a nemzetgyűlésen felszólalásommal
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akaratom ellenére is vihart keltettem, meg 
vagyok győződve róla, hogy a ministerelnök ur 
válasza odakünt a nemzetben megnyugvást fog 
kelteni. Épen ezért a választ tudomásul veszem. 
(Élénk helyeslés a jobboldalon. Zaj a bál- és a 
szélsöbaloldalon.)

Elnök: Következik a határozathozatal. K é
rem azokat a képviselő urakat, akik a minister
elnök ur válaszát tudomásul veszik, szíveskedje
nek felállani. (Megtörténik.) Többség! A  nem
zetgyűlés a választ tudomásul vette. (Éljenzés 
és taps a jobboldalon.)

Griesswein Sándor képviselő ur személyes 
kérdésben kért szót. A  szó őt megilleti. (Nagy 
zaj és felkiáltások a jobboldalon és a középen: 
Mi van Prágával ? Mi történt Prágában ? Hall
ju k  ! Halljuk ! bál felöl.)

Elnök ( csenget): Csendet kérek képviselő 
urak. (Zaj.) Kérem a képviselő urakat, mél- 
tóztassaqak a szónokot csendben meghallgatni, 
különben kénytelen volnék az ülést felfüggesz
teni.

Giesswein Sándor: T. Nemzetgyűlés! Sze
mélyes kérdésben kértem szót, amihez minden
kinek joga van ebben a Házban. (Úgy van! 
Úgy van ! bal felöl. Zaj és felkiáltások jobb felöl: 
Menjen Prágába!)

Hivatkozbatom arra, hogy én nem szoktam 
a Ház türelmét saját személyemmel .igénybe 
venni, de itt nemcsak az én saját személyem 
volt érintve, de érintve volt az az egyesület is, 
amelynek élén állok, s amelynek eLő elnöke 
Türr István tábornok volt, azután Jókai Mór. 
Ha ezek lehettek pacifisták és ha lehettek a 
Magyar Békeegyesület elnökei, akkor tiltakozom 
az ellen, hogy a pacifizmus szót olyan értelem
ben vegyék, hogy az kvázi hazaárulásnak minő
síttessék. (Helyeslés bál felöl.)

Bogya János: Hazaárulás a pacifizmus! 
(Nagy zaj a szélsöbaloldalon.)

Giesswein Sándor: Igen, a túlzók Olasz
országban Nittit is hazaárulónak mondták.

Bogya János: Olaszország nem vesztett terü
letet a háborúban, de Magyarország területet 
vesztett. (Zaj.)

Farkas István: Kaligula.
Elnök (csenget): Kérem a képviselő urakat 

a baloldalon, méltóztassanak a szónokot csend
ben meghallgatni.

Giesswein Sándor: Én nem voltam azok 
között, akik a trianoni békekötést elfogadták, 
nem járultam hozzá mint magyar ember és 
nem járultam hozzá mint pacifista, mert lát
tam, hogy ez a békére és a magyar nemzetre 
káros lesz. (Iga z! Úgy van! Taps a balolda
lon.) Ott ülnek önök között azok, akik az ok
mányt aláírták. (Nagy zaj.)

Drozdy Győző: Vagonszámra viszik ki a 
nemzet milliárdjait!

Elnök : Drozdy képviselő urat kérem, mél- 
tóztassék csendben maradni!

Farkas István : Csak azért teszik, hogy 
uralmon maradhassanak.

Rupert Rezső : Becsapják a nemzetet! Kép
mutatók a nemzet előtt. (Folytonos nagy zaj.)

Elnök: Ha a képviselő urak meg nem szün
tetik a közbeszólásokat, kénytelen leszek az 
ülést felfüggeszteni. A  baloldalon állandó a 
nyugtalanság, úgyhogy a szónok nem tudja 
beszédét elmondani.

Giesswein Sándor: Tiltakoznom kell az el
len is, hogy a pacifizmust összefüggésbe hozzák 
azzal az oktobrizmussal, amely annak idején 
azt mondotta: »Nem akarok katonát látni!« 
Igenis, én is óhajtom, hogy ne lássunk milliós 
hadseregeket se nálunk, se másutt. Legyen min
denütt ez a jelszó. (Nagy zaj a szélsöbalolda
lon.) Az igazi pacifizmus nem annak a jóvá
hagyását jelenti, amit a veszedelmek idején 
mondottak, hogy t. i. »Nem akarok katonát 
látni!«. Azért szintén tiltakozom az ellen, hogy 
a pacifizmust a Jászi Oszkár-féle oktobrizmus
sal hozzák összefüggésbe. (Helyeslés a szélsőbal-, 
oldalon. Z a j)  Ezeket kívántam megjegyezni, és 
most csak azzal zárom be felszólalásomat, hogy 
a pacifizmus az, amit a római pápa hirdet min
den népnek, és azért a kereszténység nejében 
ne beszéljen senki a pacifizmus ellen. (Zaj a 
bál- és a jobboldalon.)

Bogya János (közbeszól. Zaj).
Elnök : Bogya képviselő urat kérem, szíves

kedjék csendben maradni.
Bogya János: Mi kell önnek, Nagy-Magyar- 

ország vagy a pacifizmus? (Zaj.)
Elnök : Bogya képviselő urat kérem, méltóz- 

tassék csendben maradni (Zaj.)
Giesswein Sándor: Nekem a pacifizmus ál

tal kell Magyarország restaurálása! Azután 
másodszor hivatkozom arra a keresztény termé
szettudósra, Louis Pasteurre, . . .

Bogya János: Mi kell önnek, Magyarország, 
vagy a pacifizmus!

Elnök: Bogya képviselő urat ismételten 
kérem, méltóztassék csendben maradni.

Reisinger Ferenc: Orvtámadás!
Giesswein Sándor: Ismétlem, nekem a paci

fizmus által kell Magyarország helyreállítása.
Bogya János: Menjen Prágába előadást

tartani!
Rassay Károly : Abszurdum, igy nem lehet 

egyszerűen lehazaárulózni senkit!
Giesswein Sándor: Végül hivatkozom a 

nagy francia keresztény tudósra, Louis Pas
teurre, aki azt mondottá: »Je crois invincible- 
ment que la Science et la paix triomphera sur 
l'ignorance et la guerre.« »Én állhatatosan meg 
vagyok győződve arról, hogy a béke és a tudo
mány győzni fog a háború és a tudatlansággal 
szemben.« (Élénk helyeslés és taps a szélsöbal
oldalon. Nagy zaj.)

Rassay K áro ly : Nem lehet itt senkit terro
rizálni.
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Elnök : Yázsonyi Vilmos képviselő ur
kért szót.

Patacsi Dénes (közbeszól. Zaj.)
Elnök: Patacsi képviselő urat kérem, mél- 

tóztassék csendben maradni.
Patacsi Dénes (ismét közbeszól. Zaj. ) ,
Elnök: Patacsi képviselő urat rendreutasi- 

tom. Méltóztassék megkönnyíteni az elnökségnek 
az ülés vezetését. Lehetetlen, hogy száz és száz 
közbeszólás legyen állandóan.

Vázsonyi Vilmos : Személyes kérdésben kérek 
szót. Személyes kérdésben azért is, mert nem 
kívánom, hogy, a Ház egy közbeszólásomat félre
magyarázza. Én Zsitvay Tibor t. képviselő ur 
beszéde közben kizárólag azért szóltam közbe, 
mert a képviselő ur Jászi Oszkár könyvét idézve, 
olyan passzust olvasott fel, nem ismertetve a 
könyv egyéb részeit, amely nagyon általánosít. 
Beszélt arról, hogy ime, ő hivatkozik Jászi 
Oszkár tanúvallomására, hogy ebben az ország
ban a demokrata szervezetek a nemzeti erők 
lerombolásán dolgoznak. T. képviselő urnák erre 
közbeszóltam és itt megismétlem, # hogy ha ezt 
a könyvet elolvasta, akkor viszont meg kellett 
állapítania, hogy a jelenlegi rendszerrel szemben 
sincs annyi gyűlölködéssel ennek a könyvnek 
az Írója, mmt amilyen gyűlölködéssel van az én 
személyemmel szemben. (Igaz! Úgy van! jobb- 
és bal felöl.)

Minthogy azonban ez a kifejezés, hogy 
»demokrata szervezetek^ azon névnél fogva, 
amellyel én a politikai pályámat 1901. év óta, 
amióta a képviselőháznak tagja lettem, folytat
tam, olyan kifejezés, amely általánosít, amint 
ált i Iában a t. képviselő ur általánositó kifeje
zéseket használt, kötelességemnek tartottam, 
hogy tiltakozzam az ellen a felfogás ellen, 
mintha én a múltban valaha olyan politikát 
képviseltem volna, ( Uyy van! Úgy van! a 
szélsöbaloldalon.) amely szembenállóit a nem
zeti iránnyal, mert akkor valószínűleg nem 
lehettem volna az egyesült ellenzék vezérlő
bizottságának tagja és nem lehettem volna a 
nemzeti kormányokban minister, és akkor való
színűleg nem állottam volna szemben épen a 
Jászi Oszkár radikalizmusával, amellyel nyílt 
színen folytattam le harcokat egészen a forra
dalomig, (Igaz! jobbfelöl.) mert ettől az irány-’ 
tói elválasztott engem először a szekularizáció 
kérdése, amelyben az én demokratikus felfogá
som dacára homlokegyenest ellentétes felfogást 
vallottam velük, elválasztott másfelől a nemzeti
ségi kérdésben vallott álláspontjuk, amely kér
désben egész a forradalom kitöréséig intran- 
zigens álláspontot ' képviseltem. (Helyeslés a 
jobb- és baloldalon.)

Ezt minden képviselőtársam tudja, aki 
abban az időben velem együtt volt képviselő. 
Ez okozta azt, hogy közöttem és Jászi Oszkár 
között ellentét volt, s ha én erre a könyvre és 
azokra a támadásokra, amiket ellenem intézett, 
nem válaszoltam, ezt azért nem tettem, mert

egy külföldön élő embernek, még hogyha ellen
ségem is, még ha velem szemben igaztalan is, 
nem válaszolok idebent és nem akarok arra a 
feltevésre alkalmat adni, mint hogyha én az ő 
támadásaiból és gyűlölködéséből akarnék ma
gamnak tőkét kovácsolni. Kötelességemnek tar
tottam azonban felszólalni, mert közbeszóláso
mat úgy értelmezhették volna, minthogyha én 
az oktobrizmus kérdésében érdekeltnek tarta-. 
nám magamat, pedig én abban gyilkos módon 
nem érdekelt ' vagyok, mert hiszen kénytelen 
voltam az oktobrizmus elől, hogy enyhén fejez
zem ki magamat, innen elvonulni. Aki kiváncsi 
arra, hogy miért, az egyszerűen olvassa el a 
Tisza-per aktáit, vagy kérdezze meg az akkori 
rendőrfőkapitányt, avagy hallgassa ki azokat a 
detektiveket, akiket nemcsak hozzám, de Szte- 
rényi Józsefhez és Wekerle Sándorhoz is el- 
küldöttek azzal a kedves felkéréssel, hogy men
jünk el Budapestről, mert az életünket itt nem 
garantálják.

Én tehát az oktobrizmusban érdekelt nem 
vagyok és nem ezért szóltam közbe a magam 
részéről, hanem csak azért, mert általános ki
fejezéseket használt a tisztelt képviselő ur. De, 
ha nem vagyok érdekelt, viszont az én felfogá
som az, —  bocsánatot kérek, hogy eltérést 
engedek, meg magamnak és a Ház kegyes el
nézését kérem —  hogy azt, hogy ki milyen 
szerepet vitt a múltban ebben az országban, 
ha a jelenben nem zavaró tényező, ha a jelen
ben nem lázitó és felforgató tényező, felejtsük 
el már egyszer és jöjjön már a megbocsátás 
minden irányban.

Kováts-Nagy Sándor: Maguk tartsák be ezt!
Vázsonyi Vilmos: Peccatur intra et extra 

muros 1 Ha itt folytonosan egymásnak múltjából 
hánytorgatunk fel hibákat, . . .

Zsitvay Tibor: Szó sem volt róla az inter
pellációmban !

Vázsonyi Vilmos: . . . akkor nem tudjuk a 
jelen kérdéseit és a jövő nagy problémáit meg
oldani. Én tehát nem azért hangsúlyozom azt, 
hogy nem voltam októbrista, mint hogyha 
azokkal szemben gyűlölködni akarnék, akik 
októberben ittmaradtak, vagy szolgáltak, vagy 
az októberben résztvettek; én nem azért hozom 
fel, bár abban én teljesen egyetértek, hogy 
abban a legnagyobb szerencsétlenséget látnám, 
ha az országban forradalmi politika verhetne 
gyökeret, mert elég volt már a forradalmakból 
jobbról is és balról is. (Nagy zaj a Ház min
den oldalán. Élénk helyeslés és taps a bal- és 
a szélsöbaloldalon.)

Rassay Káro ly : Jobbra is, balra is !
Rupert Rezső: Csak jobboldaliról lehet be

szélni! A  baloldalon nincs!
Vázsonyi Vilmos : Személyes megtámadtatás- 

nak kell mindenkor tekintenem, ha általánositó 
kifejezéseket méltóztatik használni. Tessék meg
nevezni azokat a politikusokat, akikről szó van. 
Ne használjanak olyan kifejezéseket, hogy a
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»szélsőbal^ mert az egy geográfiái, egy topo
gráfiái fogalom. Ha én itt ülök, a szélsőbal
oldalon vagyok, de hogyha odaülök, már nem 
vagyok a szélsőbaloldalon. Tessék megnevezni 
azokat, akikről szó van és akkor nem lesz nyug
talanság. Mert aki helytelen politikát csinál, az 
a nemzet és a magyar érdek ellen vét; aki 
felforgatást akar csinálni, aki az államhatalom 
tekintélyét le akarja rombolni, aki a törvényes 
kormánynak nem akar engedelmeskedni a tör
vényes hatáskörben, az ellen megadunk itt párt
különbség nélkül minden előzetes szankciót.

Rupert Rezső : Én nem bújtam el az október 
elől, mint maguk! (Felkiáltások a jobboldalon: 
Nonono!)

Palay T ib o r : Micsoda beszéd ez ?
Patacsi Dénes (közbeszól. Zaj).
Elnök : Patacsi képviselő urat rendreutasi- 

tom. Méltóztassék nyugodtan maradni!
Nagy Ernő : Nemzetünk nagy költője! (Élénk 

derültség.)
Vázsonyi Vilmos: Azért kellett személyes 

kérdésben felszólalnom, mert a, t. képviselő ur 
beszéde végén, amikor a kormányt bizonyos 
intézkedésekre hívta fel, a demokrata köröknek 
Wenckheim akkori belügyminister által való fel
oszlatására hivatkozott.

Zsitvay Tibor: Akkor is megmondtam, mit 
értek'az alatt!

Vázsonyi Vilmos: A  demokrata körök sokkal 
jobban összefüggnek Kecskeméttel, semmint azt 
Kecskemét t. képviselője tudja. Leszek bátor 
ezt is, ha a nemzetgyűlés megengedi, felderíteni. 
A  demokrata körök Wenckheim idejében — és 
hozzátehetem, még Horváth Boldizsár idejében 
is, mert akkor a szabadelvüségnek még ragyo
góbb alakját hívhatom segítségül — felforgató 
körök voltak, mert politikájuk kettős volt: egy
felől képviselték szemben a belső függetlenségi 
párttal, amely törvényes alapon állott, a Kos
suth Lajos által hirdetett inkompatibilitási elvet, 
(Úgy van! Úgy van! a baloldalon.) azt, hogy 
az osztrák császár nem lehet egyúttal magyar 
király, tehát szélső függetlenségi körök voltak, 
másfelől pedig propagálták- a földosztást.

Peidl Gyula: Ez volt a nagy bűn, a föld
osztás !

Vázsonyi Vilmos: Es az az esemény, amely 
a demokratakörök feloszlatására vezetett —  saját- 
szerű fátum és véletlenség! Épen Kecskeméten 
játszódott le, ahol Asztalos János mérnöknek 
— Kecskeméten az irattárban megméltóztatik 
találni az erre vonatkozó adatokat —  vezetése 
alatt keletkezett egy demokratakor. Ott a nép 
fogadni akarta azokat, akik megjelentek az 
állomáson ; összetűztek a zsandárokkal és lázadás 
tört ki, amelynek sebesültjei vagy áldozatai is 
voltak Ez volt az oka annak, hogy ezeket a 
demokrata köröket, amelyektől a hivatalos füg
getlenségi párt távol állott és amelyeket Asztalos 
János és Madarász Vilmos szerveztek meg az 
országban, feloszlatták még pedig anélkül, hogy

ebből valami nagyobb baj, vagy mozgolódás 
támadt volna, feloszlatták, most ezt a címet 
viselték, viselték pedig azért, mert aki Kossuth 
Lajos leveleit ismeri, tudja, hogy Kossuth Lajos 
azt kivánta a függetlenségi párttól, hogy nemzeti 
demokrata pártnak nevezze el magát és ne 
függetlenségi pártnak. A  címazonosság mellett 
ez úgy volna felfogható, mintha egy törvényes 
alapon álló és demokráciát hirdető kört abban 
a korszakban Wenckheim, Deák és Horváth Bol
dizsár korszakában olyannak tekintették volna, 
amely fenn nem állhat.

Ezért kellett a Ház engedélyével ezt a kis 
exkurziót megtennem, hogy felderítsem, mit 
jelentettek és mik voltak a demokratakörök 
Wenckheim idejében. A  magam részéről csak 
arra akarom kérni ismételten a képviselő urat 
és mindenkit, ne méltóztassék az általánosítá
sok terén mozogni..^

Zsitvay T ibor: Én vagyok legnagyobb ellen
sége az általánosításoknak!

Vázsonyi Vilmos: .. .  hanem méltóztassék 
konkretizálni. # Az nem személyeskedés, ha meg
nevezzük azt, aki bűnös politikát folytat; az 
köteles személyeskedés.

Zsitvay T ibor: Az a királyi ügyész köteles
sége!

Vázsonyi Vilmos: Akkor személyeskedem, 
ha elvi és kényszerítő ok nélkül egy mérkőzés
ben, amikor érveim már kifogytak, gyűlölködés
ből a személyt támadom, mert az érvet meg
semmisíteni nem tudom. Ahol azonban a sze
mély bűnös politikát kíván, ott a személyt meg 
kell neveznem, mert meg nem nevezésével igaz
ságtalanságot követek el másokkal szemben, akik 
ugyancsak meggyanusithatók akkor, ha általá
nosságokban mozgunk. ( Úgy van ! a baloldalon.) 
Már pedig helyes az az alaptétel, amelyet a 
képviselő ur felállított, hogy minden forradalmi 
politika és minden lázitás, —  hozzá tehetem: 
jobbról és balról — és minden az államhatal
mon kívül lévő szervezkedés, amely hatalmat 
akar bitorolni...

Pikler Em il: Sörház-utca!
Vázsonyi Vilmos : . . . átka és csapása ennek 

a nemzetnek; ebben a tekintetben teljes mér
tékben és pártkülönbség nélkül egyetértünk. 
'(Élénk helyeslés és taps.)

(Zsitvay Tibor szólásra emelkedik.)
Elnök : Milyen címen kíván a képviselő ur 

szólni ?
Zsitvay Tibor: Félreértett szavaim helyes 

értelmezése címén kérem néhány pillanatra a 
Ház türelmét. Mindenesetre teljesen egy érte
lemben lehetek az igen t. előttem szóló kép
viselőtársammal abban a tekintetben, hogy én 
sem helyeslem a minden ok nélkül és minden 
alkalommal a múltak bűneit felhánytorgató 
számonkérést. Minden személyes él nélkül és 
anélkül, hogy jelenlévő, avagy távollévő képvise
lőket támadtam volna, bizonyos jelenségekről 
beszéltem, és azok ellen kértem a jövőre nézve
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megnyugtatást. Ennek következtében teljesen 
indokolatlannak tartom, hogy felszólalásom által 
bármely képviselő is személyében megtámadva 
érezze magát. Ha valaki magára veszi, arról 
igazán nem tehetek.

Még egy-két szót leszek bátor megjegyezni 
arra vonatkozólag, hogy nagyon jól tudtam, 
milyen előzményei voltak annak a bizonyos 
J868-iki feloszlatásnak, de azok egyáltalában 
nem tartoztak ide, és felszólalásom keretébe és 
egyáltalában nem szorultam rá arra, hogy utó
lagos felvilágosításban részesüljek, mert hiszen 
véletlenül épen előttem fekszik az a könyv, 
amelyben az eset le van írva. Ez a körülmény 
abba a kényszerhelyzetbe hoz, hogy viszont 
helyre kell igazitanom Yázsonyj képviselő urat, 
mert igaz ugyan, hogy kecskeméti ügyvéd volt 
az az Asztalos, ellenben a kérdéses lázadás 
Eélegyházán tői tént és pedig a rendelet megjele
nése után. Tehát nem lehetett annak előzménye.

Elnök: Szólásra következik?
Héjj Imre jegyző: Kitajka Lajos!
Elnök: Kitajka képviselő urat illeti a szó.
Kitajka Lajos : T. Nemzetgyűlés! Március 

idusának, a Petőfi-cen ennáriumnak idején a 
sokat hánytorgatott konszolidációnak, a társa
dalmi egyetértés politikájának vélek szolgálatot 
tenni azzal a kivételes hazafiság tüntetéssel és 
gyülölethirdetéssel szemben, amelynek propagá
lására közvetlenül előttem a ministerelnök ur 
is volt szives vállalkozni.

Ezt a célt vélem szolgálni, amikor olyan 
közszabadságokat kívánok ezúttal reklamálni, 
amelyek már az 1848-iki márciusi követelések
ben is benne foglaltattak, amelyek azonban 
széles néprétegek részére mind e napig nem 
valósultak meg. A  gyülekezési és egyesülési 
jogról van szó, nem először, és sajnos, valószínű
leg nem is utoljára, itt a nemzetgyűlés termé
ben. Ezúttal kivételesen egy olyan társadalmi 
réteg gyülekezési és egyesülési szabadságáról 
lesz szó, amely ezeket a közszabadságokat, az 
alkotmányos életnek ezen fundamentumait leg
inkább nélkülözi. A  vasúti munkások, a villamos 
és helyiérdekű vasúti alkalmazottak gyülekezési 
és egyesülési jogáról van szó, ezt kívánom szóvá- 
tenni. A  Máv. munkakötelékébe tartozó munká
sok 1923 február 8-án a régi képviselőház 
helyiségében gyűlést akartak tartani a követ
kező napirenddel: 1. Nyugbérpénztári kivánsá- 
gok. 2. Szövetségi alapszabály ismertetése és 
elfogadása. Ezt annak rendje és módja szerint 
bejelentették az államrendőrség főkapitányságá
nak, mely a megtartani szándékolt gyűlést a 
következő megokolással tiltotta be (olvassa): 
»A  bejelentést tudomásul nem veszem és annak 
megtartását államrendészeti érdekből be tiltom.«

Meg vagyok győződve arról, hogy Marinovics 
rendőrfőkapitány ur, aki a végzést kiadta, nem 
a saját elhatározásából adta ki ezt a végzést, 
hanem előzőleg valószínűen megbeszélte a belügy- 
nainiszter urraj, mert hiszen, ha nem is szükséges

megdicsérnem a budapesti magyar királyi állam- 
rundőrséget a gyülekezési és egyesülési jog körül 
tanúsított nagy serénységeért, de Budapesten 
mégis úgy, ahogy valamiféle egyesülési és gyüle
kezési lehetőségek vannak a munkásság számára. 
Ha tehát itt, amikor a magyar államvasuti munká
soknak gyűléséről van szó, a főkapitány ur ilyen 
végzést hozott, akkor bizonyára megkérdezte 
előbb a felettesét, az országos főkapitányt és a 
belügyminister urat és valószínűleg ennek a közös 
tárgyalásnak eredménye lett az a lakonikns 
rövidségü válasz, hogy »államrendészeti okokból 
betiltom«.

Érdemes megállni egy pillanatra ennél a 
[tételnél. Mi tulajdonképen az állam rendje, ha 
nem az, hogy az állampolgárai szabadon egyesül
hessenek és gyülekezhessenek abból a célból, hogy 
a maguk érdekeit, céljait és szükségleteit kifeje
zésre juttatva, azokat illetékes helyre eljuttassák ; 
ott erről tudomást szerezhessenek, a bajokat orvo
solhassák és a szükséglethez képest megfelelőbb 
intézkedéseket tehessenek a kialakult helyzettel 
szemben. És van-e rendje egyáltalán annak az 
államnak és lehet-e államrendnek nevezni olyan 
rendszert, ahol a legelemibb lehetőségekkel nem 
rendelkeznek a munkások, ahol ezekkel a leg
elemibb jogokkal nem élhetnek bizonyos foglal
kozásbeli kategóriák. Szerintem nem. A gyüle
kezési és egyesülési jog mindenekfölött való joguk 
azoknak, akik saját hazájukon csak az egyesülés
nek, csak a szervezkedésnek segítségével tudnak 
segíteni és minden állami gyámkodás, minden 
állami omnipotencia haszon nélkül való marad, 
ha nem lehet megfelelő ellenőrzést gyakorolni a 
létesült intézményekkel szemben azoknak, akikért 
az intézmények, akikért bizonyos intézkedések 
létesítettek.

Vájjon mennyiben ellenkeznék az állam
renddel, mennyiben sértené az állam rendjét az, 
ha ezek a vasúti munkások például a nyugbér- 
szabályzatról tárgyaltak volna ezen a gyűlésen ? 
Mert hiszen ez volt a programúira tűzve : nyugbér
pénztári kívánság. Ezt a nyugbérpénztárt tudva
levőleg még 1907-ben létesítették az államvasuti 
alkalmazottak részére, de már akkor is kifejezetten 
azzal a szándékkal, hogy ez csak bizonyos próba
időre készül és majd a gyakorlatban fogják eldön
teni, mennyire vált be és ahhoz képest fogják a 
szabályzatokat módosítani. A vasúti munkások 
vezetői tervezetet dolgoztak ki, amelyből egyúttal 
kitűnik az is, hogy mik azok a sérelmek, amelyeket 
ezen a gyűlésen meg akartak beszélni. Ezek igen 
egyszerű dolgok. Arról volt szó, hogy a nyugbér
pénztári szabályzat szerint három-négyezer korona 
készpénzt és az államvasuti kedvezményeket 
kapják nyugdíjaztatás esetén az államvasuti mun
kások, de a kedvezményt elvonják tőlük abban az 
esetben, ha a készpénznyugdíjon felül privát
szolgálatban legalább hatezer korona havi kereset
nél többre tudnak szert tenni. A tegnapi nap folya
mán a katonatiszti nyugdíjazások ügyénél a 
honvédelmi minister ur volt szives kijelenteni,
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hogy ez az intézkedés egyenesen arra utalja a 
nyugdíj asokát. . .

Peidl Gyula: Munkakerülésre !
Kitajka Lajos : . . . hogy ha bizonyos mérték

ben még munkaképesek is volnának, ne igyekezze
nek a termelő munkára, inkább munkakerülők 
legyenek azért, mert bizonyos kedvezményeket 
elveszítenek abban az esetben, ha ilyen, a mai 
fogalmak szerint mindenesetre minimális kereseti 
többletre nyugdíjaztatásuk után privátszolgálat
ban szert tudnak tenni. Ilyen és ehhez hasonló 
követelésekről, ennek a tervezetnek megbeszélésé
ről esett volna szó azon a gyűlésen, amelyet a 
vasúti munkások megtartani szándékoltak és 
amelyről az államrendőrség főkapitánya a belügy- 
minister úrral egyetértőén azt mondja, hogy a 
vasúti munkásoknak ezt a gyűlését államrendé
szeti okokból betiltja.

A további kívánságok szintén nem terjedtek 
túl azokon a lehetőségeken, amelyeket minden 
vasúti munkásnak joga van szorgalmazni és köve
telni, ha a saját érdekében szükségesnek tartja. 
Amikor azt látják pl., hogy a nyudíjazás mértékéül 
szolgáló legmagasabb szolgálati időt, ahelyett hogy 
a legyengült testi erőhöz, a háborús viszonyok 
között leromlott egészségi állapothoz képest le
szállítani igyekeznének, az előkészületben lévő 
nyugdíjtervezetben 30 évről 35 évi szolgálatra 
akarják felemelni, jogos kívánság, hogy a szabály
zatnak ezt a rendelkezését a vasúti munkások 
megtárgyalják, és érthető, hogy ezt úgy kívánják 
módosítani, ahogy a mai viszonyoknak, a mai 
egészségügyi lehetőségeknek a munkás munka
erejének jobban megfelelő, mint a tervezetben 
lévő rendelkezés.

Csak ezt a néhány példát kívántam felhozni 
arra nézve, hogy milyen természetű lett volna 
annak a gyűlésnek programmja és lefolyása, ame
lyet az államrendőrség főkapitánya a vasúti mun
kásság részére nem engedélyezett. Ezenkívül a 
gyűlés másik programmpontja a szövetségi alap
szabályoknak ismertetése lett volna. Amikor ez
előtt körülbelül egy esztendővel, úgy hiszem utol
jára, hosszú idő után először és utoljára engedtek 
gyűlést a vasúti munkásság számára, vagy leg
alább azon vasúti munkások számára, akikről azt 
tartják, hogy szociáldenfokratáknak vallják ma
gukat : akkor azon a gyűlésen megbízást kaptak 
a gyűlés intézői arra, hogy alapszabályt’ dolgoz
zanak ki a vasúti munkásság megszervezésére.

(Az elnöki széket Almásy László foglalja el.)

Hát igaz, hogy a vasúti munkásság szervez
kedési joga és szervezkedési szabadsága minden 
időkben korlátozva volt, és minden idők között 
a lehető legminimálisabb mértékre volt szorítva 
Magyarországon, ellentétben minden más hala
dottabb országgal, ahol a vasúti munkások ép- 
ugy szervezkedhetnek, épugy alkothatnak a ma
guk gazdasági érdekképviseletére, a maguk gazda
sági érdekeinek megvédésére szakmai szervezete

ket, mint ahogyan alkothatnak, alakíthatnak más 
szakmák szervezeteket. Magyarországon ez tilos 
a vasúti munkásság számára. Egy ilyen alap
szabály benyújtásával és szorgalmazásával a vasúti 
munkásság a maga szervezkedési szabadságát, 
szervezkedési lehetőségét akarta törvényes formák 
között belügyministeri jóváhagyással és a keres
kedelemügyi minister jóváhagyásával kieszközölni 
a maga érdekeinek védelmére. «

Mondottam, t. Nemzetgyűlés, hogy hiába min
den igyekezet arra, akármilyen jó céllal, akár
milyen tartalommal alkothatunk szociálpolitikai 
intézményeket, tehetünk kedvezéseket, biztosít
hatunk jogokat betegség, munkanélküliség, elsze- 

'rencsétlenedés esetére, de ha azoknak, akikért 
ilyen intézmények létesülnek, nincs meg a lehető
ségük ahhoz, hogy szervezetten, közösen befoly
hassanak ilyen intézmények formálására, szorgal-. 
mázhassák azok módosítását megfelelő értelem
ben, a maguk szükségletei szerint, mint ahogy 
az egyszerű példabeszéd szerint senkit sem lehet 
a saját akarata ellenére boldogítani: épen úgy 
minden ilyen szociálpolitikai alkotás is holt intéz
ménylesz, hogyha az érdekeltek a szervezetük révén, 
a szervezetük segítségével nem nyerhetnek ezekre 
az intézményekre megfelelő befolyást, következés
képen tehát joggal elvárhatja a vasúti munkásság, 
amelynek teljesítményét az illetékes tényezőknek 
minden tekintetben elismerni és honorálni kell, 
hogy ne zárassanak ki azokból a jogokból, ame
lyekkel más alkalmazotti kategóriákat, más fog
lalkozási körbe tartozó munkásoknak még élni 
lehet Magyarországon úgy, ahogy.

Ha pedig a vasúti munkások ilyen követelést 
támasztanak, az nem veszélyeztetheti az állam 
rendjét és semmi esetre sem szolgálhat indokul 
arra, hogy lehetetlenné tegyék e munkáskategó
riának, hogy gyülekezés utján ezt a jogot a maga 
számára illetékes helyen szorgalmazni, kiforszi- 
rozni igyekezzék.

Hiszen van a vasúti munkásoknak szervezete, 
a vasúti alkalmazottaknak vannak szervezetei 
Magyarországon is. Csak természetesen olyan szer
vezet, amilyent a mindenkori kormányzat jónak 
lát megengedni, amilyenhez a mindenkori kor
mányzat a maga hozzájárulását odaadja.

Batitz Gyula : Ami a saját képére van alkotva.
Kitajka Lajos: Köztudomás szerint vannak 

szervezetek, ott van a KANSz, a vasúti tisztviselők 
képviseletében, mint általában a közalkalmazot
tak képviseletében, amely hiszen tesz is a vasúti 
munkásság és a vasúti alkalmazottak érdekében 
bizonyos intézkedéseket, Szorgalmaz dolgokat, 
ahogyan azt épen a legutóbbi események kapcsán 
is láttuk. Ott van a VOGE a Vasutasok Országos 
Gazdasági Egyesülete, ez a keresztény szociális 
alakulat, amely privilégiumokat élvez a kormány
tól, sőt nemcsak engedélyt kap, hogy a maga el
veinek megfelelőeg szervezeteket alkothasson a 
vasúti munkásság körében, hanem egyenesen kény
szerítik a vasúti munkásokat arra, hogy ezekbe 
az egyesületekbe beiratkozzanak; kényszerítik
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olyan módon, hogy ezeknek az egyesületeknek 
nagy vasúti tisztviselők, elnökigazgatók és Máv 
felügyelők vannak a vezetőségében és irányításá
nál és ezek égisze alatt akarják megszervezni a 
vasúti munkásokat olyan szellemben és olyan 
programúi érdekében, amik a mai kormányzati 
rendszer érdekeinek megfelelők, kedvesek és hasz
nosak.

Baticz Gyula : És amiket a munkások utálnak.
Kitajka Lajos : Mig a szociáldemokrata vasúti 

munkásoknak egyetlenegy gyűlést nem szabad 
megtartaniok, mert az beleütközik az állam rend
jébe, addig a privilegizált vasutas szervezetnek, a 
VOGE-nek, a Vasutasok Országos Gazdasági 
Egyesületének következő hirdetménye jelenhet 
meg a Máv műhelyeiben és egyéb munkahelyein 
( olvassa) : »1923 február ‘21-től a VOGE tagsági 
díjai hivatalból vonatnak le. Felkérjük azon tag
társainkat, akiknek tagsági díjuk le nem vonatott, 
hogy azt az alább jelzett napokon és időben helyi
ségünkben bejelentsék. Mindazok, akik nemzet- 
ellenes magatartásuk miatt amúgy sem lehetnek 
VOGE tagok, de elírás folytán tőlük tagdíj levo
natott, ezt a körülményt szintén tudassák, hogy 
a levont összeget visszautalhassuk és nevüket tö
rölhessük. Hivatalos órák február hó 9-én és 10-én 
délután 4—6 között. Tudatjuk még, hogy a hátra
lékok is hivatalból vonatnak le. Horváth Gergely 
s. k. elnök, Czigány Sándor s. k. főtitkár. (Mozgás 
a szélsőbaloldalon. Felkiáltások : Ez a kényszer !)

Ez a hirdetmény a magyar államvasutak hiva
talos papirosán Lóránt műhelyfőnök ellenjegyzésé
vel jelent meg.

Pikler E m il: Épen úgy, mint a szovjet idején !
Kitajka Lajos : Ez jele annak, hogy bizonyos 

szervezetekben bizonyos és nem is elsősorban gaz
dasági érdekeket képviselő, hanem igenis kifejezet
ten politikai célokat szolgáló szervezetekben, hiva
talból vonják le a Máv. kötelékébe tartozó mun
kások járulékait és hivatalból adnak ki hirdetmé
nyeket, amelyek e járulékok levonására figyelmez
tetik a munkásokat.

Saly Endre : De azért mi terrorizálunk, nem ők!
Kitajka Lajos: Ez kétoldalú elbánás, sőt 

mondhatnám háromoldalú, mert hiszen harmadik
féle szakszervezetbe, harmadikféle társadalmi egye
sülésbe is lehet még tömöríteni a vasúti munkáso
kat, -csak azokat a munkásokat nem lehet tömörí
teni, akik azt a bűnt követték el, hogy esetleg 
szociáldemokratáknak vallják magukat.

A másik dolog, amit interpellációmban szóvá 
tenni kívánok, a villamos -és helyiérdekű vasúti 
alkalmazottak országos szövetségének alapszabály- 
ügye. Annak idején ezek az alkalmazottak már 
bizonyos kormányigéretet kaptak arra nézve, hogy 
az alapszabály benyújtása esetén meg fogják kapni 
a jóváhagyást ahhoz, hogy a maguk részére szak
szervezetet alakíthassanak.

Egy esztendővel ezelőtt nyújtották be az alap
szabályaikat a kereskedelemügyi minister úrhoz s 
azok egy esztendő után, január 24-én érkeztek 
vissza a következő leirattal (olvassa) : »Az alakulás
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előtt álló villamos és helyiérdekű vasúti alkalma
zottak országos szövetsége ideiglenes vezetősége 
elnökének. A magyarorszá gi villamos Ó3 helyiérdekű 
vasúti alkalmazottak országos szövetsége alap
szabálytervezetének egy példányát idezártan azzal 
küldöm vissza, hogy az alapszabályokat az idezárt 
példányban fekete tintával keresztülvezetett módo
sításokkal és kiegészítésekkel a belügyminister úrral 
egyetértőleg jóváhagyni hajlandó vagyok. Ennek 
folytán felhívom Címet, hogy az alapszabályokat 
az általam kívánt módosításokkal és kiegészítések
kel változatlan szövegezésben a szövetség alakuló 
közgyü ése elé terjessze és ha azokat az alakuló 
közgyűlés a szövetség alapszabályainak elfogadja, 
illetve ilyenekül megállapítja, úgy azokat az ala
kuló közgyü.ésről felvett jegyzőkönyvvel együtt 
négy példányban -terjessze újból jóváhagyásom 
alá. Az alapszabálytervezetek folytatólag iiva, be
szúrások és javítások nélküli példányokban lesznek 
bemutatandók. A minister helyett az államtitkára

Ezek az alapszabályok nagyjában ugyan
olyan alapszabályok voltak, mint amilyen alap
szabályokat minden szakegyesület, minden mun
kás-szakszervezet nyújt be akkor, amikor ilyen 
alapszabályszelü egyesületet akar alakítani. Az 
ezeken az alapszabályokon eszközölt módosítá
sokból, azokból a módosításokból, amelyeket a 
kereskedelemügyi minister ur ezeken keresztül
vinni óhajt, látszik meg az, hogy tulajdonképen 
hogyan képzelik el odafenn a szakszervezeteket, 
valószínűleg azokat a szakszervezeteket is, ame
lyeket a készülőben lévő szakszervezeti törvény 
értelmében majd jóváhagyni hajlandók lesznek a 
kereskedelemügyi, illetőleg a belügyministe- 
riumban.

Mindenekelőtt jellemző, hogy a címből töröl
ték azt a szót: »magyarországi«. (Derültség a 
szélsőbaloldalon.) Nem tudom, hogy mennyiben 
tartották a villamos és helyiérdekű vasutak alkal
mazottak szervezetének címével összeférhetetlen
nek azt, hogy magyarországinak nevezhesse magát, 
ha ezek a munkások szükségét érezték annak, 
hogy kifejezzék alapszabályaikban azt, hogy ők 
magyarországi munkások lóvén, egy magyar- 
országi egyesületet akarnak alkotni.

Gaal Gaston : Magyar munkások !
Halász Móric : Azt nem mondják !
Kitajka Lajos : A célok között a gazdasági 

célok tekintetében fel volt véve az, hogy a tagok 
a villamostársaságok megbízása következtében 
a munkafeltételek megállapításánál közvetítőkként 
akarnak részt venni a törvényhozó testületekhez 
intézendő mindennemű beadványokkal, előterjesz
tésekkel, a tagjaik szolgálati viszonyából eredő 
és a szolgálati helyen előforduló minden törvény
telen állapotról az illetékes hatóságokhoz teendő 
előterjesztésekkel. Ezzel szemben a kereskedelem
ügyi minister ur, valószínűleg a belügyminister 
úrral egyetértőleg is, a következő szövegezést 
kívánja bevétetni (  hassa) : »A tagoknak köl
csönös támogatása által jobb munkafeltételek 
szorgalmazása és a megszerzett jogok védelme «
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További megjegyzés (olvassa) : »Megjegyeztetvén, 
hogy munkaszünetelésben (sztrájk) résztvett tagok 
részére segély nem utalható ki.«

Itt a kereskedelemügyi minister ur ezekben 
a módosításokban mindenekelőtt korlátozni kí
vánja azokat a célokat, amelyeket ez az egyesület 
szolgálni kíván, amikor csak azt engedi meg, 
hogy a tagok kölcsönös támogatás utján a jobb 
munkafeltételeket csak szorgalmazhatja és csak a 
megszerzett jogokat védelmezheti, vagyis újabb 
jogokat, újabb engedményeket a munkaszolgálat, 
a szolgálati szabályok vagy egyéb tekintetben 
ez az egyesület nem követelhet, hanem csak arra 
jogosult, hogy a meglévő, a már engedélyezett 
jogokat védelmezhesse.

A további célok tekintetében c) pont alatt 
könyvtár és szakirodalom létesítését vették be 
az alapszabálytervezetbe. Ennél a pontnál töröl
tetett a szakirodalom létesítése, a könyvtár helyett 
pedig az a módosítás veendő b e : »szakkönyvtár 
létesitése«. Ezeknek a villamos és helyiérdekű 
vasúti alkalmazottaknak szervezetében tehát nem 
szabad saját művelődésükre könyvtárt létesíteni. 
Nem szabad nekik bizonyos szakirodalommal hely
zetük előbbrevitelét szolgálni, hanem csak az van 
megengedve, hogy szakkönyvtárt létesíthessenek 
s minden más könyv, minden más olvasmány 
beszerzése, amelyből általános műveltséget szerez
hetnének ezek a munkások, ennek az alapszabály
nak keretében, ha ez ilyen módon nyerne jóvá
hagyást, nem volna lehetséges.

A szövetség általában minden politikai párttól 
és minden egyéb szövetségtől és szakszervezettől 
teljesen függetlenül működik, más szövetséghez, 
vagy hasonló célú más alakulathoz nem csatla- 
kozhatik. Az egyesület működése kizárólag vasúti 
alkalmazottakból alakult szervezettel határoz
ható el. Ebben a paragrafusban a kereskedelem
ügyi minister jóváhagyás előtt, illetve a jóváhagyás 
feltételéül azt kívánja kikötni, hogy ezek a mun
kások nem egyesülhetnek a saját munkástársaikkal, 
nem csatlakozhatnak azokhoz az egyesületekhez, 
mint pl. a szakszervezeti tanácshoz, amely Magyar- 
országon a munkásság összességének a képviselete, 
nem csatlakozhatnak az ilyenfajta egyesületek
hez, nem járhatnak el szolidárisán más szakszerve
zetekkel olyan célból, hogy bizonyos speciális érde
keket ezekkel együttesen, ezekkel közösen védel
mezhessenek meg.

A legfontosabb azonban az, ami a végén jön 
és ami az egész alapszabálymódositásnak a karak
terét adja meg és jellemzi azt a felfogást,' amelyet 
a kereskedelemügyi- és a belügyministeriumban a 
gyülekezési szabadságjogok tekintetében táplál
nak. Itt a kereskedelemügyi minister a kormány
hatósági ellenőrzésre vonatkozólag egy uj passzus 
bevételét kívánja. Szerintem a belügyminister ur
nák vagy a kereskedelemügyi minister urnák nem 
is szükséges az alapszabályokban kikötni azt, hogy 
egy általa engedélyezett egyesület felügyeletére 
jogosult és hogy milyen módon jogosult.annak a 
felügyeletére, mert a dolgok természeténél fogva

e nélkül is meg van a joga, a lehetősége, a hatalma 
ahhoz, hogy annak az egyesületnek működését 
ellenőrizhesse. Következéskép teljesen felesleges, 
hogy az alapszabályokban kívánjon kiköttetni 
olyan rendelkezéseket, amelyek az ő számára an
nak az egyesületnek az életében ezeket a jogokat 
biztosítja. ( Úgy van! a szélsőbaloldalon.) Ez a be
vétetni kívánt passzus igy szól (olvassa)  : »A keres
kedelemügyi m. kir. minister a szövetség működé
sét kiküldöttje utján ellenőrzi. Az ellenőrzés gya
korlása végett a kiküldött a szövetség és a helyi
csoportok levelezésébe bármikor betekinthet, to
vábbá a vezetőség valamennyi ülésére, igy a köz
gyűlésekre, választmányi ülésekre, a helyicsopor
tok és szakosztályok üléseire a tárgysorozat köz
lésével legalább 8 nappal előbb meghívandó, azo
kon megj elenhet, felszólalhat és amennyiben szük
ségesnek tartja, azokat fel is oszlathatja.«

Rothenstein Klór : Ez a híres autonómia !
Baticz Gyula : A kartell-ülésekre nem mennek 

el, ahol a drágításokat csinálják !
Kitajka Lajos (továbbolvas): »A szövetség 

összes üléseiről (közgyűlés, választmányok, szak
osztályok, helyicsoportok, befizető helyek stb.) 
jegyzőkönyvet kell felvenni és annak egy példá
nyát legkésőbb az ülést követő 15 nap alatt a kor
mányhatósági ellenőrzéssel megbízott m. kir. vas
úti és hajózási főfelügyelőséghez kell bemutatnia

Saly Endre : A munkáskizárást nem ellen
őrzik !

Kitajka Lajos : Az állami omnipotenciának 
csimborasszója az, ami az itt kívánt módosítás 
szövegezésében megnyilatkozik. Miféle egyesülés, 
a polgároknak miféle szabad egyesülése az, ahol 
ennyire a nyakára akarnak ülni az ő megnyilat
kozásaiknak, ahol ennyire akarják korlátozni a 
mozgás lehetőségét, hogy minden megmozdulás
nál, minden levélírásnál ott akarnak lenni, minden 
mozdulatot ellenőrizni kivannak, abból a célból, 
nem • történik-e ez, nem tudom, milyen féltett 
szempontok sérelmére. Ez a módosítási tervezet 
a jellemzője bizonyára annak á tervezetnek is, 
amelyet a benyújtandó szakszervezeti törvény- 
javaslatban kíván a kormányzat inaugurálni, ami
kor e javaslatról úgy beszélnek, mint szociálpoli
tikai alkotásról.

Ebben a tárgyban különben a ministerelnök 
ur egy ízben már volt szives kijelenteni, hogy ezek 
a munkások azért nem kaptak eddig alapszabá
lyokat, mert nem voltak hajlandók elfogadni olyan 
alapszabályokat, amilyeneket például a keresz
tény szociális vasúti munkások elfogadtak.

Tény, hogy a keresztény szociális vasúti mun
kások ehhez hasonló alapszabályt elfogadtak, és 
ennek alapján működnek, csakhogy más dolog az, 
ha a keresztény szociális villamos s helyi érdekű 
vasúti alkalmazottak kapnak alapszabályt, és más 
dolog az, ha a szociáldemokrata vasúti alkalma
zottak kapnak alapszabályt. Azokban az alap
szabályokban is ki van kötve, hogy csak szak- 
irodalommal foglalkozhatnak, hogy nem csatlakoz
hatnak más szervezetekhez, politikai vagy társa-
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dalmi egyesülésekhez, Ennek ellenére egészen vígan 
csatlakoznak és egész vígan fejlesztik a szakiro
dalmat egymással szemben az ébredő villamos 
alkalmazottak és a keresztény szociális villamos 
alkalmazottak szervezetei, természetesen megint 
csak a vezetők és műhelyfónökök asszisztenciája 
mellett. Amig az alapszabályokban fel van állítva 
a tilalomfa, szabadon gyakorolhatják azokat a 
jogokat, amelyeket ezek az alapszabályok egyéb
ként megtiltanak, és amelyekkel meg akarják til
tani a szervezkedő villamos és helyi érdekű vasúti 
alkalmazottaknak, hogy olyan szervezetet alkot
hassanak, amilyenhez bizonyos mértékig még Ma
gyarországon is van joga más munkakörben fog
lalkoztatott alkalmazottaknak.

Amikor arról beszél az alapszabály tervezet, 
hogy nem szabad más egyesületekkel karöltve 
működni, akkor azt látjuk, hogy nem is a szakmá
hoz tartozó szervezet, hanem egy társadalmi egye
sület, mely nemcsak villamos alkalmazottakat, 
hanem minden társadalmi osztályhoz tartozó egyé
neket szervez táborában, formális harcot fólytat 
azért, még pedig egészen szabadon, hogy a saját 
táborába terelje azokat a villamos alkalmazotta
kat, akik nem akarnak hozzá csatlakozni. Jellemző 
erre a szakirodalmukra, hogy e villamos alkalma
zottak szaklapjai milyen hangon és milyen modor
ban tárgyalnak egymással a villamos alkalmazot
tak gazdasági érdekeinek előbbre vitele céljából.

A Magyar Villamos című lap, a keresztény 
szociális villamosalkalmazottak szaklapja a követ
kező szakirodalommal kedveskedik az ébredő 
villpmosalkalmazottak szaklapjának (olvassa) : 
»TfíStelt Borsy ur ! 1922. év december havi ébredő 
újságban, vagyis a karácsonyi lap kiadásában 
olvastam egy cikket, amely a bérmozgalmakról 
szól. ön  azt írja, hogy mink, keresztény szocia
listák csak a zsidók, vagyis a szociáldemokraták 
fegyverét akarjuk használni, példának okáért 
sztrájk, amerikázás. Mink mindig a békés utón 
járunk és meg is jártuk azokat a helyeket, amit 
ön gondolt, csak annyi különbséggel, hogy ön nem 
vett részt ebben az úgynevezett kérdésben, sőt 
ön a karácsonyi lapjában azt Írja, hogyha nem is 
adnak semmit sem, azt is köszönettel kell fogadni. 
Itt ön megmutatta azt, hogy egyedüli ember, aki 
a saját érdekéért dolgozik, nem a közért. Én is 
adtam a karácsonyi újságjukra 50 koronát azzal 
a tudattal, hogy abból a káposztalével megtöltött 
fejéből más gördül ki, mint amilyen a második 
oldalon van, és teljes tudatában vagyok annak, 
hogy ön már nem is villamoskocsivezető a vasút
nál, hanem vizsgáló kalauz. Ön az egyedüli, aki 
minden más megbízása nélkül koptatja cipőjét a 
Lipót-köruton, persze azért, mert fél attól a becsü
letes kenyérkereső szabályzattól, amely önre vár.«

Kuna P. András: Mindig a személyeskedés ! 
(Derültség a baloldalon és felkiáltások : Feléberedt!)

Kitajka Lajos : A keresztény szociális villamos - 
alkalmazottak 11 pontban vonják felelősségre ezt 
a Borsy urat, mire ez a Borsy ur az ébredő villa
mosok lapjában részletesen megfelel a 11 pontra,

majd a következő megjegyzéseket írja (olvassa) :  
»Bővebben, élesebben azért nem foglalkozunk cik
kükkel, mert nem akarunk a vöröseknek jő napot 
szerezni. Különben is az a véleményünk, hegy ez 
az ellenségeskedés nem' az ébredő villamcsok és a 
keresztény szocialista villamcsok harca, nem azok 
ügye, hanem az utóbbiak egyes vezetőinek, vagyis 
harca a pozícióért. Ezek már biztosan nem ülnek 
azon a helyen, ahová bajtársaik bizalmából kerül
tek. Ezt a bizalmat sikerült eljátszaniok, s most 
olybá szeretnék feltüntetni a dolgot, mintha siker
telenségeik, ügyetlenkedéseik nem saját gyámol
talanságuknak gyümölcse volna, hanem az ébredők 
gáncsvetéseinek következmények.

Ilyen szellemben működnek villamos vasúti 
alkalmazottak azoknak az alapszabályoknak kere
tében, amelyeket részükre a kereskedelmi minister 
ur a belügyminister úrral egyetért öleg volt szives 
engedélyezni és igy fejlesztik, igy képzelik el felülről 
azt a szakirodalmat, amelyet egy szakszervezetnek 
szolgálnia kell. A villamos és helyiérdekű alkalma
zottak akkor, amikor alapszabályt kérnek felettes 
hatóságuktól, a kereskedelemügyi és belügyminister 
uraktól, olyan alapszabályokat kívánnak, amelyek 
mellett megvan, legalább az a lehetőség, az a moz
gási szabadság, amely elégséges ahhoz, hogy a maguk 
különleges érdekeit a maguk módján megfelelően 
megvédelmezhessék.

Amikor a másik oldalról meg van engedve, 
hogy ilyen módon és ilyen tempóban dolgozhassa
nak bizonyos szervezetek a Vasúti munkásoknak 
és a villamos alkalmazottaknak bizonyos irányok
ban való megszervezhetése céljából, akkor joggal 
követelhetik azok a villamos és helyiérdekű alkal
mazottak is, akik szociáldemokratáknak vallják 
magukat, hogy gazdasági egyesületet alkothassa
nak a maguk számára érdekeik megvédelmezésére. 

Kuna P. András (közbeszól).
BatiCZ Gyula : Még ha ez nem is tetszik Kuna 

P.-nek !
Kitajka Lajos : A szolgálati szabályzatba 

nem ütköző, a szolgálati szabályzat szellemében 
fekvő dolgot kívánnak, mikor ezt követelik és 
épen ellenkezően járnak el azok a dédelgetett ked
vencek, azok az úgynevezett szakszervezetek, 
amelyeknek működési teret engednek, s amelyek 
különleges szabadságokat élveznek a Villamos vas
úti alkalmazottak megszervezése tekintetében. Ott 
megengedett dolog, hogy a szolgálati szabályzattal 
ellentétben kényszerit hessenek és fogdeshassanak 
tagokat, hogy valakit politikai meggyőződésében 
korlátozhassanak s terrorizálhassanak ebben vagy 
abban az irányban; csak akkor nem megengedett 
ez, ha szociáldemokrata alkalmazottakról, szooiál- 
demokratá munkásokról van szó.

Mindezek alapján az alábbi interpellációt 
intézem a kereskedelemügyi és belügyminister 
urakhoz (olvassa):

»Van-e tudomása a belügyminister urnák arról, 
hogy a vasúti munkások február 8-ára

1. a nyugbérpénztári kívánságok,
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2. a szövetségi alapszabályok ismertetése és 
elfogadása
napirenddel hirdetett és szabályszerűen bejelen
tett gyűlésének a megtartását a budapesti fő
kapitány betiltotta ?

Hajlandó-e a belügyminister ur a betiltást 
hatályon kívül helyezni ?

Hajlandók-e a belügyi és kereskedelemügyi 
minister urak a vasúti munkások szövetségének 
alapszabályait jóváhagyni ?

Hajlandók-e a villamos és helyiérdekű vasúti 
alkalmazottak szövetségének alapszabályait jóvá
hagyni ?«

Elnök: Az interpelláció kiadatik a kereske
delemügyi és belügyminister uraknak.

Szólásra következik ?
Héjj Imre jegyző: Nagy Ernő! (Felkiáltások 

jobbfelól: Gulácsyról lesz szó ?
Rassay Károly: Körülbelül! Benne van a 

dologban !
' Nagy Ernő : T. Nemzetgyűlés ! Kerületem több 

községében beszámolót akartam tartani, ezt azon
ban a közigazgatás megakadályozta. így többek 
között a barabási főszolgabíró betiltotta, hogy 
Kerecsenyben népgyülést tartsak — és pedig a 
következő határozattal (olvassa) : »Tiszakerecseny 
község közvetlenül a cseh megszállott terület 
mellett fekszik, ahol köztudomás szerint a csehek 
védőszárnyai alatt igen sok kommunista tartóz
kodik, akiknek esetleges át jövetelét megakadá
lyozni és őket a tervbe vett beszámolótól távol
tartani elegendő erőm nincs. Ilyen körülmények 
között a rendet fentaitani nem tudom és nem 
tudom biztosítani a jelenlevő nemzetgyűlési kép
viselőket sem afíelől, hogy inzultusok ne érjék.« 
(Egy hang a középről: Ez szép!)

Rupert Rezső : Humánus belpolitika !
Nagy Ernő: Ugyanilyen indokolással tagad

ták meg Nagylónyán a beszámoló tartásának 
engedélyezését, Jándon és Vásárosnaményban pe
dig azzal az indokolással, hogy a bejelentők nem 
Írták alá foglalkozásukat és lakcímüket.

T. Nemzetgyűlés ! Mint nagyon jól méltóztat- 
nak tudni, nekem a beregi közigazgatás a válasz
tások alatt sehol sem engedte meg, hogy a néphez 
szóljak, hogy népgyülést tartsak. Mindenféle 
törvénytelenséggel, a legnagyobb brutalitással meg
akadályoztak engem abban és személyemet a 
legéberebb figyelemmel kisérték. Most a válasz
tások után hónapokkal, amikor azt hittem, hogy 
az izgalmak már lecsillapodtak és a bántalmak 
fá jdalmai annyira-amennyire tompultak, a néphez 
akartam szólni és beszámolóc akartam tartani, 
hogy az ősi földhöz való ragaszkodást úgy túl, 
mint itt tőlem hallja az a n ép ; tőlem, aki már 
harminc év óta beszélek hozzá, akit ismer, becsül 
és szeret. Mint méltóztatnak látni, tőlem ilyen 
lehetetlen indokolással megtagadta ezt a köz- 
igazgatás, Z-iikay János igen t. képviselő urnák 
azonban (Zaj jobbfelól.) megengedték azt, akinek 
pedig semmi köze nincs Bereg vármegyéhez, 
akiről nagyon jól méltóztatnak tudni, milyen fegy

verekkel választották meg a tarpai kerületben. 
Hiszen fényesen illusztrálja ezt az, hogy 2400 
szavazó közül az én petíciómat 1760 irta alá, 
pedig én nem is nagyon törekedtem erre, csak 
odaadtam az embereknek, hogy hordják szét az 
iveket. Mondom, Zsirkay igen t. képviselő urnák, 
akiről kimutatták, hogy a kommunizmussal milyen 
közelebbi szerelemben volt, akiről kimutatták, 
hogy milyen zengzetes cikkeket irt annak idején 
az ájult nemzetnek, megengedték ezt, sőt nem
csak hogy megengedték, hanem mindenütt fő
szolgabírói és alispáni fedezett alatt tartotta 
gyűléseit.

Az igen t. ministerelnök ur az imént nagyon 
hangoztatta a jogrendet, hangoztatta a hazafisá- 
got s hangoztatta azt, hogy mit szólnak odaát a 
megszállott területen lévő magyarok az októbris
ták viselkedése ellen. Tisztelettel kérdem az igen 
t. ministerelnök urat, mint szólnak az olyan vá
lasztáshoz, mint amilyent Tarpán rendeztek ? Mit 
szólnak az olyan eljáráshoz, amilyent ezek a fő- 
szolgabirák csinálnak ? Méltóztassék elhinni, t. 
ministerelnök ur, beszéljenek rólam akármit, én 
mindig azon a nemzeti alapon állottam, amelyen 
becsületes, hazáját szerető magyarnak állnia kell. 
Nagyon jól tudom, hogy onnan Bereg vármegyé
ből úgy informálták a belügyminister urat, hogy 
én a Károlyi-forradalom felidézésében részes vol
tam és a Károlyi-forradalom alatt lázitottam a 
fennálló jogrend vagy mi ellen. Ezt tagadom. Mél
tóztassék ezt bizonyítani és méltóztassék nekem 
alkalmat adni, hogy kimutathassam igazamat.

Amikor egész Bereg vármegye lángban állott, 
amikor minden főszolgabírót és jegyzőt elüztsek, 
az én járásomban, a vereckei járásban, a legna
gyobb csend, a legnagyobb nyugalom volt, engem, 
jegyzőimet és csendőreimet a nép mindenütt ho
zsannával fogadott. Nekem januárig semmi közöm 
nem volt a Károlyi-forradalomhoz, nekem az volt 
a kötelességem, hogy védjem a határt az ukrán 
betörés ellen. Méltóztassék csak informálódni a t. 
ministerelnök urnák, hogy nem tettem-e meg a 
kötelességemet az ukrán betörés alkalmával ? 
Elmentem, tárgyaltam velük és megmondtam, 
hogy ha beteszik lábukat Bereg vármegyébe és az 
országba, akkor fajrokonaikkal, az ukránokkal ve
retem ki őket. És amikor felfordult az egész világ, 
Bereg vármegyében, igenis, behívtak alispánnak 
s akkor az úgynevezett régi urakat. . .

Gaal Gaston: Akiket Gulácsynak hívnak! 
(Derültség.)

Nagy Ernő : .  . .  igenis Gulácsyt és társait be
mentem védelmezni. (Derültség.) Azt vagyok bá
tor kérdezni az igen t. ministerelnök úrtól, hogy 
melyik lázitja jobban a megszállott területen levő 
lakosságot ?

Gr. Bethlen István ministerelnök: Gulácsy. 
(Derültség.)

Nagy Ernő : Igenis, Gulácsy eljárása és a mi
nisterelnök ur és a belügyminister ur eljárása, akik 
azt a népet agyonzaklatják, üldözik, becsukják 
csak azért, mert eszméi mellett kitart. (Zwj.) Bo-
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csánatofc kérek, ne tessék ezen a fejét csóválni, 
hanem méltóztassék belenézni a Zsirkay-féle ak
tákba. Bizony jobb is, ha kimegy a ministerelnök 
ur ( Derültség.) és legjobb lesz, ha végleg kimegy 
innen a ministerelnök ur. Ez a leghelyesebb lesz. 
(Élénk derültség.)

Kuna P. András : Hányféleképen tálalják fel 
Zsirkayt‘1

Nagy Ernő: Tessék menni a vezére után, 
Kuna képviselő u r !

Nagyon kérem az igen t. belügyminister 
urat, méltóztassék véget vetni a beregi állapo- 
potoknak és annak a népzaklatásnak, amelyet 
Bereg vármegyében Gulácsy István és társai 
véghezvisznek. (Úgy van! bal felöl.) Ez zavarja 
fel azt a nyugalmat, amely Bereg vármegyében 
meg volt, és ha most mesterségesen fel nem 
piszkálták volna, mindig meg lett volna.

Zsirkay ur mellett a kommunisták voltak, 
azaz bocsánat, azok nem voltak kommunisták; 
mert nálunk Beregben annak is igen enyhe volt 
a lefolyása, azok voltak mellette, akiket 
Gulácsyék bele akartak keverni a kommuniz
musba. A  beregmegyei gazdák, a 10— 200 hol
das gazdák mindig az ősi eszme mellett, a haza- 
szeretet mellett voltak, és azt a zászlót hordoz
ták, melyet Rákóczi Ferenc és Uray Imre 
hagyott rájuk, s amelynek én, ha gyenge is, de 
igaz képviselője vagyok és leszek.

Kérem a belügyminister urat, méltóztassék 
intézkedni, hogy engedjék meg ezeket a nép- 
gyüléseket és ilyen haszontalan, magyar főszol
gabíróhoz, magyar emberhez —  hogy úgy mond
jam — magyar gentryhez nem illő indokolással 
ne utasítsák vissza a népgyülési bejelentéseket. 
(Zaj.)

Talán a kommunistáktól félnek ? Bocsá
natot kérek, Bereg vármegye szomszédságában 
ősi magyar emberek vannak; nem kommunisták 
azok s ha átjönnek a népgyülésekre, ott haza
fias eszméket tanulnak, viszik át a másik terü
letre és ott hirdetik tovább. Ez az integritás
nak az igazi politikája, nem pedig az, amit a t. 
minister ur és a t. többség követ. (Zaj és derült
ség a jobboldalon.)

Kuna P. András: Ugyan, ugyan!
Nagy Ernő: Bizony Kuna P. ur! (Derült

ség a szélsöbáloldalon.)
A  következő interpellációt vagyok bátor az 

igen t. belügyminister úrhoz intézni ( olvassa):
»Van-e tudomása a belügyminister urnák 

arról, hogy a tarpai főszolgabíró a f. évi feb
ruár 25-ikén Yásárosnaményben és Jándon, 
március 15-ikén Tarpán; a barabási főszolgabíró 
e hó 4-ikén Nagylónyán és Tiszakerecsenyben 
tartani akart képviselői beszámolóm tartását 
nem engedte meg?

Hajlandó-e a minister ur intézkedni, hogy 
a beregmegyei közigazgatási hatóságok a be
számolóim tartását ne akadályozzák meg ?« 
(Helyeslés bál felöl.)

T. Nemzetgyűlés! Felkérem az igen t.

belügyminister urat, az igazi magyar hazafiság 
nevében és a tisztesség nevében is, hogy szün
tesse meg ezeket az állapotokat. Tessék az én 
fegyelmi ügyeimet megvizsgálni és ha bűnös 
vagyok, elcsapni, de tessék a Gulácsyék fegyelmi 
ügyeit is megvizsgálni és ha ő bűnös, őt is el
csapni. (TJgy van! a szélsöbáloldalon. Zaj jobb- 
felöl.)

Elnök: A  belügyminister ur kíván szólni. 
(H alljuk! Halljuk !)

Rakovszky Iván belügyminister: T. Nemzet
gyűlés ! Mielőtt az interpelláció lényegére vála
szolnék, méltóztassanak megengedni, hogy fog
lalkozzam azzal a kitéréssel, amelyet a képviselő 
ur beszéde folyamán és a beszéde végén is tett.

A  képviselő ur arra kér engem, hogy az 
ellene emelt vádak dolgában igazságos fegyelmi 
eljárást rendeljek el. Azt hiszem, a képviselő 
ur tisztában van azzal, hogy ezeknek a vádak
nak dolgában a törvényes eljárás folyik, sőt a 
képviselő ur kérésére azt is megtettem, hogy 
mivel a képviselő ur a beregvármegyei fegyelmi 
választmányt elfogultnak tartotta, az ügyének 
elbírálására egy másik fegyelmi választmányt 
delegáltam. Ugyancsak a nyíregyházai törvény
széknél vannak a képviselő ur ellen emelt és 
annak idején vád tárgyává tett olyan panaszok, 
amelyek a törvényszék elé tartoznak, úgy, hogy 
ez az ügy teljes pontossággal, a szabályoknak 
és törvényeknek megfelelően lesz elintézve.

Ami már most a beszámolók betiltását 
illeti, a rendelkezésemre álló adatok szerint négy 
ízben jelentett be a képviselő ur beszámoló 
gyűléseket, melyeknek megtartását az illetékes 
főszolgabíró ur nem engedélyezte. Az első ilyen 
gyűlés március hó 15-ikén d. e. 11 órakor tar
tatott volna. (Zaj balfelöl.) A  főszolgabíró ur 
nem vette tudomásul a bejelentést azért, mert 
a gyűlésnek a törvény keretén belül való meg
tartásáért felelősséget vállaló rendezőség meg
nevezve nincs, tehát a bejelentésben formahiba 
történt. (Zaj a szélsöbáloldalon.)

Hasonlóképen a f. évi március hó 24-ikén 
délután negyed négy órára Jánd községbe hir
detett beszámolót azért nem engedélyezte a fő
szolgabíró, mert a beadvány ugyancsak nem volt 
szabályszerű; a megtartani szándékolt gyűlés 
helye a beadványban feltüntetve nem volt.

A  képviselő ur továbbá beszámoló tartására 
kért engedélyt Yásárosnaményben február 25-én 
délelőtt 11 órára. Ezt a bejelentést sem vette 
tudomásul a főszolgabiró azért, mert a meg
tartani szándékolt gyűlésnek a törvény keretén 
belül való lefolyásáért felelősséget vállaló ren
dezőség tagjainak polgári foglalkozása a bead
ványban nem volt feltüntetve.

Rassay Károly: Ez vicc, minister ur. (Zaj 
a szélsöbáloldalon.)

Rakovszky Iván belügyminister: Yégül pe
dig negyedízben engedélyt kért a képviselő ur 
egy gyűlés megtartására Tiszakerecseny község
ben március 4-ikén délután 3 órára. Minthogy
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feltűnő volt, hogy mindezek a gyűlések forma
hibák miatt nem engedélyeztettek, erre az utolsó 
gyűlésre vonatkozólag bekértem a bejelentést 
és konstatáltam, hogy valóban nem felelt meg 
a beadvány az erre vonatkozó rendelet határoz- 
mányainak-

Az igen t. képviselő ur tisztában van vele, 
hogy az 1922. évi 6000. számú rendelet 2. §-a 
szerint a beadott kérelemben fel kell sorolni a 
megtartani szándékolt gyűlés helyét, pontos 
idejét, tárgysorozatát, valamint a gyűlésnek a 
törvények, törvényes rendeletek és az engedély 
keretein belül való lefolyásáért felelősséget vál
laló rendezőség tagjainak nevét, polgári foglal
kozását és pontos lakcímét.

Ez volna a tényállás, amelyhez két meg
jegyzésem volna. Az egyik az, hogy arra kérem 
a képviselő urat, hogy minthogy ezek a kellé
kek a rendeletben elő vannak írva, méltóztas- 
sék már egyszer szabályszerű kérelmet beadni, 
(Zaj a szélsöbaloldalon.) mert nem olyan nagy 
dolog az illető községben négy olyan polgárt 
találni, aki a beadványt aláiria, és a beadvány
ban az illetők polgári foglalkozását és lakhelyét 
is méltóztassék kitenni. (Zaj.) A  törvények és 
szabályok arra valók, hogy azokat be is tartsuk. 
(XJgy van! jobbfelöl.) Addig, mig a képviselő 
ur, illetve a gyűlést kérők a szabályokat be 
nem tartják, a főszolgabírót nem tehetem fele
lőssé azért, mert a rendelethez ragaszkodik, 
amely rendeletek elvégre is azért adattak ki, 
hogy azokat betartsák.

A  másik pedig, amit meg akarok jegyezni az, 
hogy —  amint az iratokból meggyőződtem — a 
főszolgabírót az elutasító végzések meghozata
lában késedelem nem terheli, mert hiszen min
dig azonnal vagy rövid időn belül megtette az 
intézkedést, olyan időben, hogy a gyűlés nap
jáig a fellebbezés is elintézhető legyen. (Zaj a 
szélsöbaloldalon )

Meskó Zoltán: Kötelessége lett volna már 
a beadáskor figyelmeztetni a hiányokra!

Karafiáth Jenó: Nem kötelessége! 
Rakovszky Iván belügyminister: Ha ilyen 

aprólékos konkrét hatósági intézkedésekről van 
szó, amelyek ellen fellebbezésnek van helye, 
akkor igénytelen nézetem szerint nem az a meg
oldási mód, hogy a képviselő urak meginter
pellálnak engem, mielőtt a fellebbezési utat 
igénybe vették volna.

Rassay Károly: Határozott rosszhiszeműség
gel jártak el.

Rakovszky Iván belügyminister: Méltóztas- 
sék legközelebb szabályszerű kérvényt beadni a 
főszolgabíró úrhoz; ha azután a főszolgabiró a 
kérelmet elutasítja, méltóztassék a határozatot 
megfellebbezni. Biztosítom a képviselő urat, hogy 
a legjobb indulattal és a képviselő ur politikai 
jogainak tiszteletbentartásával fogom az ügyet 
elintézni. (Helyeslés és taps a jobboldalon.)

Elnök: Az interpelláló képviselő urat illeti 
a sző.

Nagy Ernő: T. Nemzetgyűlés! A  6000/922. 
belügyminÍ8teri rendelet 2. §-a tényleg azt 
mondja, hogy a gyűlést összehívóknak polgári 
foglalkozása és lakhelye is pontosan megjelö
lendő. Jánd községnek mindössze ezer lakosa 
van. Ott mindenki ismeri egymást. A  főszolga
biró, aki szintén falusi ember, tudja, hogy ki az 
a Toldi Gergely, ki az a Simon Gyula, vagy 
Kiss Péter, és azt is tudja, hogy ez a Toldi 
Gergely nem alispán vagy csizmadia, hanem 
kisgazda.

Karafiáth Jenő: Lehet több Toldi Gergely 
is! (Zaj.)

Nagy Ernő: Az ilyen esetekben nem az az 
eljárás, hogy azért nem engedélyezik a gyűlést, 
mert Toldi Gergely vagy Kiss Pista nem irta 
oda, hogy kisgazda, és hogy Jándon melyik 
utcában lakik, hiszen talán nincs is annak az 
utcának neve. Csak úgy Írják oda, hogy az 
alvégen, vagy a felvégen? Yagy mikor nincs is 
házszám és házszámot írják oda?

Méltóztassék megengedni, ezután lesz rá 
gondom, hogy igy legyen. Nem vehetem tudo
másul az igen t. minister urnák az interpellá
cióra adott válaszát, azt azonban örvendetesen 
tudomásul veszem, hogy ha minden tekintetben 
eleget fogunk tenni ennek a rendeletnek, enge
délyezik ezt a népgyüléstartást.

Arra kérem a belügyminister urat, mint 
régi huszonötéves közigazgatási tisztviselő, aki 
annak a népnek, ahol megfordultam, úgy a 
szegénynek, mint a gazdagnak, úgy a zsidónak, 
mint a kereszténynek, úgy a kisurnak, mint a 
nagyurnak igyekeztem igazi apja és vezére lenni, 
igyekeztem teljesen objektiven és tárgyilagosan 
a nép érdekében eljárni, — méltóztassék utasí
tani a közigazgatási tisztviselőket, hogy ők is 
ne a paragrafusokon rágódjanak, hanem a nép 
érdekeit nézzék, azt védelmezzék. (Helyeslés a 
szélsöbaloldalon.)

Elnök: Kérdem a t. Nemzetgyűlést, hogy 
méltóztatik-e a belügyminister urnák Nagy 
Ernő képviselő ur interpellációjára adott válaszát 
tudomásul venni, igen vagy nem? (Igen! Nem!) 
Kérem azokat a képviselő urakat, akik a választ 
tudomásulveszik, méltóztassanak felállani. (Meg
történik.) Többség. A  HáZj a választ tudo
másul veszi.

Szólásra következik ?
Héjj Imre jegyző: Hegymegi-Kiss Pál!
Hegymegi-Kiss P á l: Én a bajai választási 

eljárás során a belügyminister részéről elköve
tett szabálytalanságot kívánom szóvátenni. Előre
bocsátom azonban, hogy ezt a szabálytalanságot 
nem Rakovszky Iván belügyminister ur követte 
el, hanem az általános választások alkalmával 
hivatali elődje: gróf Klebelsberg Kuno belügy
minister.

Miután azonban Baján választás lesz és 
ismét kilátás van ilyen szabálytalanság elköve
tésére, ennélfogva szóvá teszem a nemzetgyűlés 
előtt. Szóvá teszem pedig abból az indokból, mert
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a 2200. számú minisztertanácsi rendelet, amely 
a választási eljárást ezidőszerint szabályozza, 
117. §-ában a belügyminister ur kötelességévé 
teszi ennek a rendeletnek végrehajtását.

Szóvá tettem én ezt a választási szabályta
lanságot már az első indemnitási javaslat tár
gyalásánál tartott beszédemben is, amikor a 
választási visszaéléseket tártam fel. Rámutattam 
arra, hogy Baján nem tartják be a választási 
rendelet 11. §-át, amely szerint Baján és a 
hozzátartozó Vaskút községben titkosan kellene 
szavazni. A  választási rendelet 11. §-a ugyanis 
azt mondja, hogy (olvassa): » Törvényhatósági 
városokban titkosan történik a szavazás, más 
választókerületekben pedig a szavazás nyilváno
san történik.« Tehát ebből a rendelkezésből 
világos, hogy a választókerületek egyes helyein 
a szavazási eljárást, a szavazási módot külön
bözőképen végrehajtani nem lehet. Minthogy 
Baja városhoz tartozik Vaskút község is, ebből 
az következik, hogy Vaskút községben is titko
san történik a szavazás. Következik pedig azért, 
mert ez a rendelet maga is kifejezetten meg
tiltja azt, hogy más magyarázatot is lehessen 
adni. Nem mondja ugyanis, hogy ^községekben*, 
hanem »más választókerületekben* nyílt a sza
vazás.

Meskó Zoltán : A  főispán csinálta! Telefo
nált Pestre, hogy nem lesz meg a többség!

Hegymegi-Kiss Pál: Hogy ezt a központi vá
lasztmány Baján is igy értelmezte már az első 
választás alkalmával, azt bizonyítja, hogy eszerint 
tűzték is ki a választást, állapították meg a 
szavazóköröket és eszerint bocsátották ki a 
hirdetményt is. Az utolsó pillanatban azonban 
az akkori főispán egy belügyministeri utasításra 
hivatkozva azt a közlést tette, hogy Vaskút 
községben nyilvánosan kell szavazni. Ekkor 
azután Vaskút községben igy is szavaztak, te
hát Baján ebből a szempontból már a múlt al
kalommal is szabálytalan volt a választás.

Nem akarom, hogy ugyanaz a szabály
talanság, amelyet Klebelsberg belügyminister ur 
elkövetett, most is fentartassék. Mivel pedig 
tudomáson van arról, hogy ilyen ministeri uta
sítás kiadatott, ennélfogva én arra kérem a 
belügyminister urat, aki a választási rendelet 
117. §-a értelmében ennek a választási rende
letnek a végrehajtásáért felelős, hogy a szük
séges intézkedéseket tegye meg.

Mást is meg kell említenem. Előrebocsá
tom azt, hogy a kormány jelöltjével szemben 
Baja városban az egyik ellenzéki jelölt az én 
unokatestvérem, Kiss „György, ennek a város
nak volt főispánja. Otőle kaptam azt a sür
gönyt, hogy a fináncok és detektívek erősen 
korteskednek. Arra kérem a minister urat, 
hogy a közszolgálati alkalmazottakat a korfes- 
kedési eljárásból móltóztassék kihagyatni, s ez 
iránt a szükséges lépéseket megtenni.

Azt is meg kell itt említenem, hogy az 
ottani főispán ur már most a választás előtt

év i m árcius hó 14-én, szerdán.

olyan eljárásra ragadtatta magát, amely eljárást 
én a magam részéről helyesnek nem tartok.

Meskó Zoltán: Igaza volt Klehelsbergnok, 
hogy nem akarta kinevezni. Bár rá hallgattam 
volna!

Gr. Bethlen István ministerelnök: Érdekelt
fél Meskó.

Hegymegi-Kiss P á l: Az egyik városi tiszt
viselő, akinek a betegen fekvő ellenzéki jelölt 
valamikor épen még a Bethlen István gróf ur 
kormánya alatt főnöke is volt, — 8 ez a jó 
viszony ma is fennáll — kiment az ellenzéki 
jelölt feleségéért a vasúthoz. Amint a főispán 
ur ezt megtudta, ezért büntetésül reggel nyolc 
óráig ezt a tisztviselőt hivatalba állította. (Zaj.) 
Remélem, hogy a kormány az ilyen fegyverek
kel való választást fedezni nem fogja. Ebben a 
tekintetben a belügyminister urat a hivatalos 
esküje is köti. Ennélfogva a minister úrhoz a 
következő interpellációt bátorkodom intézni 
(olvassa): »Hajlandó-e a belügyminister ur a 
2200/1922. M. E., számú rendelet 11. §-a első 
bekezdésében foglalt rendelkezéseknek a bajai 
választás során való betartását biztosítani, ille
tőleg a múlt választáson a főispán utján közölt 
ministeri utasításnak szabályellenes voltára a 
helyi hatóságokat figyelmeztetni?

Hajlandó-e a belügyminister ur a közszol
gálati alkalmazottaknak a bajai választásba 
való kortesbeavatkozását megakadályozni.*

Dobóczky Dezső: Ez is a Pesti Hírlapban 
jön? (Felkiáltások jobbfelöl: Családi ügy!)

Elnök: Az interpálláció kiadatik a belügy
minister urnák.

A  belügyminister ur válaszolni kíván.
Rakovszky Iván belügyminister: Az igen t. 

képviselő ur két vádat emel a bajai választás 
szempontjából a kormányzat ellen. Az egyik az, 
hogy a hivatali elődöm által 1922-ben 2200. 
szám alatt kiadott ministerelnöki rendelet sza
bálytalan volna s azt kívánja tőlem, hogy én 
ezen rendeletet hatályonkivül helyezzem.

Hegymegi-Kiss Pál: Nem, ezt nem mond
tam!

Rakovszky Iván belügyminister: T. Nemzet
gyűlés! A  választási rendelet a titkos szava
zásra vonatkozólag úgy intézkedik, hogy tör
vényhatósági városokban titkosan történik a 
szavazás, más választókerületekben pedig nyíl
tan. A  választási rendelet csak kétféle választó- 
kerületről intézkedik, a vegyes választókerüle
tekről megfeledkezik, és a szövegezés két hete
rogén elemét állítja egymással szembe. Neveze
tesen első mondatában bizonyos közigazgatási 
egységekről beszél, a második mondatában pedig 
választási egységekről, választókerületekről. A  
választójogi rendeletnek ez a hiányossága ter
mészetesen prakszisban akkor nyilvánult meg, 
amikor tényleg egy vegyes választókerületről 
kellett dönteni, ahol ez a két heterogén egység 
nem volt egymással összeegyeztethető, mert a 
prakszisban nem ugyanazok.
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Ezt a kérdést, az én nézetem szerint, na
gyon szigorú jogászi szemmel akartuk volna el
dönteni, hivatali elődömnek olyan értelemben 
kellett volna eligazitania, hogy azt mondta volna, 
hogy miután az egyéb választókerület nem tör
vényhatósági város, hanem vegyes választókerü
let, tehát az egész választókerületben nyíltnak 
kellett volna lennie a választásnak. (Élénk de
rültség és felkiáltások a bal- és a szélsobalólda- 
lon: Nagyszerű!)

Rupert Rezső: Jogásznak méltóztatik tar
tani magát? Ez komoly kormányzat?

Karafiáth Jenő: Úgy is lesz a jövőben! Le
gyenek nyugodtak! Csak ne féljenek a nyilvá
nosságtól !

Rakovszky Iván belügyminister: Amikor jó
zan, logikus fejtegetésre kacagással válaszolnak, 
az rendesen annak a jele, hogy a fejtegetés tel
jesen igaz. (ügy van! ügy van! a jobboldalon.)

Meskó Zoltán: Maguk kacagnak, a nemzet 
meg sir, az a baj.

Rakovszky Iván belügyminister: Magam is 
belátom, liogy politikailag a kérdésnek ilyen 
ti>ztán jogi és etimológiai alapon való megol
dása helytelen lett volna, és ezért hivatali elő
döm nem a rendelet szószerinti szövegéből, ha
nem annak szelleméből indult ki, mondván, 
hogy a rendelet célja az, hogy azokban a tör
vényhatósági városokban, ahol a szellemi élet 
fejlettebb, ahol a közönség a titkos választásra 
érettebb, titkos legyen a szavazás, ellenben azok
ban a községekben, ahol a falusi jellegnél fogva 
a társadalmi élet szervezettsége kezdetlegesebb, 
a szavazás nyilt legyen. (Zaj balfelöl.)

Meskó Zoltán: É z ,a  kisgazdák lebecsülése!
Farkas István: És ezt el merik itt mon

dani ? !
Pikler Emil: A  nemzet lebecsülése az, hogy 

a nemzet éretlen!
Szeder Ferenc: Magukat becsülik le vele!
Elnök: Csendet kérek, képviselő urak. Sze

der képviselő urat kérem, szíveskedjék csend
ben maradni. A  képviselő urakat most nem 
illeti meg a szó!

Rakovszky Iván belügyminister: Ennek kö
vetkeztében bocsátotta ki hivatali elődöm 88.260. 
számú múlt évi rendeletét, melyben, —  mint 
mondottam —  ezt a kérdést nem a rendelet 
szószerinti szövegének, hanem értelmének és 
célzatának megfelelően oldotta meg olyan módon, 
hogy Baja törvényhatósági városban a szavazás 
titkos legyen, ellenben a választókerülethez csa
tolt községben nyilt szavazás folyjék. Nézetem 
szerint ez a rendelet teljesen megfelel annak, 
amire a 2200. számú kormányrendelet célzott, a 
magam részéről tehát nem vagyok hajlandó azt 
visszavonni. Hangsúlyozom azonban, hogy ezt, 
még ha ellenkező állásponton volnék, sem tehet
ném meg, mert régen elfogadott elv, hogy az 
időközi választásoknak mindig azon az alapon 
kell lefolyniok, amely alapon az általános válasz
tás lefolyt. Helytelenül járnék tehát el akkor,

ha az általános választás alkalmával elfogadott 
elveken ma, az időközi választásoknál, változ
tatni akarnék s ezért a magam részéről szük
ségesnek tartom, hogy ez az időközi választás 
is úgy folyjék le, amint az illető választókerü
letben az általános választás alkalmával szavaztak.

A  képviselő ur másik kifogása a bajai 
választással szemben az, hogy ebben a választó- 
kerületben az állami tisztviselők korteskednek. 
Ebben a kérdésben disztingválnunk kell. Ahhoz 
nekem nincs jogom, hogy az állami tisztviselőket 
megakadályozzam abban, hogy politikai meg
győződésük legyen. . .

Meskó Zoltán: A  főispán ezért internál
tatott egy tisztviselőt!

Rakovszky Iván belügyminister: . . .  és hogy 
politikai mozgalmakban részt vegyenek.

Rassay Károly: A zt sem lehet! A  törvény 
tiltja!

Gaal Gaston: Ezt a törvény tiltja, minister 
ur! Még a tanítóknak sem szabad!

Rakovszky Iván belügyminister: Természetes 
azonban, hogy ezeknek a mozgalmaknak meg
van a határuk és erre nézve tényleg törvény 
intézkedik. A  curiai bíráskodásról szóló tör
vényben vannak lefektetve azok az alapelvek, 
amelyek a közigazgatási tisztviselőknek a válasz
tási mozgalmakban való részvételét korlátozzák. 
Bár kérdéses, hogy ez a törvény a mai nemzet
gyűlésre alkalmazható-e, mindenesetre per ana
lógiám zsinórértékül kell hogy szolgáljon, és a 
magam részéről konkrét esetekben mindig ezen 
törvény álláspontjából indulok ki.

Abban az esetben tehát, ha valóban vissza
élések történnének, ha köztisztviselők hivatalos 
hatalmukkal való visszaélés segítségével a vá
lasztás eredményét befolyásolni akarják, meg 
fogom tenni a kellő intézkedéseket ezen vissza
élések megakadályozására. Kérem a t. Nemzet
gyűlést, méltőztassék válaszomat tudomásul 
venni. (Helyeslés jobbról és a középen.)

Elnök: A z  interpelláló képviselő nrat illeti 
a szó!

Hegymegi-Kiss Pál: T. Nemzetgyűlés! A  bel
ügyminister válaszát egyetlenegy részében sem 
vehetem tudomásul. Először is helyreigazitás- 
képen ki kell jelentenem, én nem azt kértem, 
hogy a belügyminister ur ezt a választási ren
deletet helyezze hatályon kívül, hanem azt az 
utasítást, amelyet hivatali elődje minden törvé
nyes felhatalmazás ellenére a konkrét esetben 
jogtalanul adott ki. Ennek az utasításnak a 
kibocsátásához nem volt joga a minister ur 
hivatali elődjének. Ez az utasítás törvénytelen. 
Lehet, hogy a választást aszerint tartották meg, 
de kétségtelen, hogy a magyar kormány mind
egyik tagjának, ha törvénytelenséget észlel, azt 
igenis helyre kell igazítania.

Tájékoztatom a minister urat, hogy vegyes 
választókerületek nincsenek? a választási rende
let ilyent nem ismer, mert ha a minister ur 
előveszi a Belügyi Közlönyt, és áttanulmányozza
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a választási rendeletet, megtalálja benne hiva
tali elődjének 35.341 / 192 v. számú rendeletét, 
amelyet minisztertanácsi felhatalmazás folytán 
a 2200. számú, általam említett választási ren
delet 11. §-ának utolsó bekezdésében foglalt 
rendelkezés értelmében adott ki. Ebben vannak 
megállapítva a szavazókörök és e szerint Baja 
törvényhatósági város szerepel választási kerület
ként és nem Baja és Vaskút község. Ezt a 
belügyminister ur nem is értelmezheti másként, 
mert a szavazókörökre s egyáltalában a kerü
leti beosztásokra vonatkozó rendelkezésekben 
csak Baja városról van szó és nem Baja város
ról és Vaskút községéről.

Ami pedig azt illeti, hogy a tisztviselők
nek szabad korteskedniök, erre nézve nem 
adhatok más választ a belügyminister urnák, 
mint azt, méltóztassék átnézni az idevonatkozó 
törvényes rendelkezéseket, és méltóztassék abból 
megállapítani, hogy szabad-e a tisztviselőknek 
korteskedniök?

Elnök: A  belügyminister ur kiván szólni.
Rakovszky Iván belügyminister: T. Nemzet- 

gyűlés! A  képviselő ur egészen helyesen igazat 
adott nekem egész okfejtésemben, amikor azt 
mondotta, hogy a választási rendelet vegyes 
kerületekről nem intézkedik. Éppen itt a baj, 
mert konkrété voltak vegyes kerületek.

Rupert Rezső: Nincsenek vegyes kerületek!
Rakovszky Iván belügyminister: Vannak, és 

ezt a jelen esetben az interpelláló képviselő ur 
sem vonja kétségbe, hogy t. i. a szóbanforgó 
kerület egy törvényhatósági városból és egy köz
ségből áll.

Ami a tisztviselők politikai szabadságát 
illeti, a képviselő ur félreértette szavaimat, 
amikor azt mondotta, hogy én azt állitottam 
volna, hogy a tisztviselőknek szabad kortesked
niök. Igenis azt mondtam, hogy politikai meg
győződésüknek szabad lenniök és hogy vég
eredményben ezen politikai meggyőződésüknek 
megfelelőleg a törvényes korlátokon belül a 
választási mozgalomban részt vehetnek.

Meskó Zoltán: Ezt sem szabad csinálniok! 
Hogy lehet ilyet állítani, belügyminister ur? 
Ezért internált a főispán egy tisztviselőt, mert . 
állítólag korteskedett!

Rakovszky Iván belügyminister: Mihelyt ez 
a mozgalom a törvényes korlátokba ütközik 
bele, . . . (Zaj a bal- és a szélsöbaloldálon.)

Rassay Károly: Nem ismeri a rendeleteket, 
ha ilyet mond minister létére!

Elnök: Csendet kérek, képviselő urak!
Rakovszky Iván belügyminister: Kérem, a 

rendelet is törvényes korlátozás.
Rassay Károly: No, de ez megtiltja!
Elnök: A  házszabály pedig a közbeszólást 

tiltja meg! (Derültség.)
Rassay Károly: De törvénytelenséget nem 

szabad hirdetni!
Elnök: Kérem a képviselő urat, tessék 

csendben maradni!

A nem zetgyűlés 112. ülése 1923.

Rassay Károly: A  ministernek kell legelső 
sorban megtartani a törvényt!

Elnök: A  képviselő urak azt kívánják, hogy 
a minister ur válaszoljon, és nem engedik szó
hoz jutni!

Rassay Károly: Nem mi kívánjuk, hanem 
a házszabályok!

Rakovszky Iván belügyminister: Mihelyt tör
vényekbe, vagy ha úgy kívánja a képviselő ur, tör
vényes rendeletekbe ütközik a mozgalom, a poli
tikai vélemény nyilvánítása, magam is azt mon
dom, hogy ezt az eljárást meg kell akadályozni. 
Maga az interpelláló képviselő ur mondotta, 
hogy ezek a törvények igen szigorúak. Épen azért, 
mert ezek a törvények igen szigorúak, semmi 
ok sincs rá, hogy a törvénynek és a törvényes 
rendeletnek határain túlmenjünk. Ne méltóz- 
tassanak félreérteni, én nem törvénytelenségre 
akarom ezzel felhatalmazni a tisztviselőket, csak 
azt állítom, hogy a tisztviselőknek is lehet poli
tikai meggyőződése és ennek a politikai meg
győződésének kifejezést is adhat . . . (Zaj bal
felöl.)

Peidl Gyula: A szocialisták mellett is?
Rakovszky Iván belügyminister: . . .  ha emel

lett törvényt és rendeletet nem sért. (Helyeslés 
jobb felöl.)

Elnök: Kérdem a t. Nemzetgyűlést: mél- 
tóztatnak-e a belügyminister urnák Hegymegi- 
Kiss Pál képviselő ur interpellációjára adott 
válaszát tudomásul venni, igen vagy nem ? ( Igen ! 
N em !) Kérem azokat a képviselő urakat, akik 
a választ, tudomásul veszik, méltóztassanak fel- 
állani. (Megtörténik.) Többség! A  nemzetgyűlés 
a választ tudomásul vette. (Felkiáltások a szélsö
baloldalon : Ellenpróbát kérünk !)

Hegymegi-Kiss Pál képviselő ur személyes 
megtámadtatás címén kért szót. A  szó meg
illeti.

Hegymegi-Kiss P á l: T. Nemzetgyűlés! Volta- 
képen a másik, még ezután következő interpel
lációm során akartam egy kis kitérésre enge
délyt kérni. Azonban nem tudom, meddig húzódik 
el a nemzetgyűlés mai ülése és azonkívül, 
minthogy egyik képviselőtársam részéről úgyis 
aposztrófáltattam, hogy mi van a Pesti Hírlap
nak abban a bizonyos közleményében, ennél
fogva, ha méltóztatnak megengedni, személyes 
kérdésben csak pár percig igénybe venném a 
nemzetgyűlés szives türelmét. Nem hoztam volna 
e kérdést ide a Ház elé, mert újságcikkben 
ellenem megjelent támadásra újságban felel
hettem volna, vagy felelhettek volna azok, akik 
e tekintetben rektifikációt adhatnak. De mert 
a helyzet az, hogy az idevonatkozólag mellettem 
kiadott nyilatkozat közlését amint arról tudo
másom van, —  úgy az az újság, amely a 
támadást ellenem intézte, valamint egy másik, 

.hozzám közel álló újság is megtagadta és igy 
a sajtó a javamra való nyilatkozást elzárta, itt 
a nemzetgyűlésen vagyok kénytelen a követ
kezőket kijelenteni.

. évi március hó 14-én, szerdán.

ÉRTESÍTŐ. 70
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A  komáromi választásról van szó. Ennek 
az a része, hogy az ellenzék nagy többsége 
Beniczky Ödön volt beliigyminister urat, én 
pedig 'Latinák Jenő iparost támogatom, nem 
tartozik ide a nemzetgyűlés elé.

Meskó Zoltán: Fő az, hogy Klebelsberg 
megbukjon! Ez a lényeg!

Rupert Rezső: Meg is bukik.
Meskó Zoltán: Uj vezértek van már.
Hegymegi-Kiss Pál: Amikor egyes képviselő- 

társaim, úgy a szociáldemokrata párt, mint a 
többi ellenzéki párt részéről velem a komáromi 
jelöltség kérdését tárgyalták, én bizalmas körben 
a nemzetgyűlés folyosóján pár kifogást tettem 
Beniczky Ödön volt belügyminiszter ur jelölt
ségére vonatkozólag, amely kifogásokat itt a 
nemzetgyűlésen felhozni nem akarok... (Fel
kiáltások jobbról: Halljuk! Halljuk!)

Karafiáth Jenő: Igen érdekes!
Hegymegi-Kiss Pál: ...Senkit a háta mö

gött és olyan helyen, ahol nem válaszolhat, nem 
támadok. Azonban a volt minister ur kifogá
saimat, illetve annak egy kis részét rosszul hal
lotta, illetve tévesen kapta az információkat és 
ezt szóvá tette a Pesti Hírlapban. Én tartozom 
a saját reputációm érdekében a következőket 
kijelenteni :

Először is a volt minister ur tévedésben 
van, mert én Komáromban lentjártamkor az ő 
nevét soha fel nem említettem. Annál kevésbé 
tettem ezt, mert semmiféle választási agitáció 
során az ellenjelöltet vagy' annak támogatóit 
támadni a háta mögött nem szoktam. Ennél
fogva én Komáromban róla semmiféle nyilat
kozatot nem tettem. Különben is én a volt 
minister ur ellen semmiféle dehonesztáló nyilat
kozatot nem tehetek, erre alapom sincs. Beniczky 
Ödön képviselőjelölt ur a hirlapcikkben szóvá 
teszi az én összeomlás alatti magatartásomat. 
Megvallom őszintén, mindig vártam, hogy ezt 
itt a nemzetgyűlésen, esetleg a túlsó oldalról 
szóvá teszik, de sohasem gondoltam volna, hogy 
ez a támadás ellenzéki inspiráció folytán épen 
erről az oldalról történjék ellenem.

Karafiáthl Jenő’: Egység jaz ellenzéken!
Hegymegi-Kiss Pál: Bátorkodom kijelenteni, 

hogy én Beniczky Ödön képviselőjelölt, urnák, 
volt belügyminister urnák . . . (Zaj.)

Elnök : Csendet kérek! Kérem, képviselő ur...
Hegymegi-Kiss P á l: Rövid leszek!
Elnök: Figyelmeztetni akarom a képviselő 

urat, hogy a házszabályok 215. §-a alapján kért 
szót, hogy személyes megtámadásra kíván vála
szolni.

Hegymegi-Kiss P á l: Engem aposztrofáltak, 
hogy mi van a Pesti Hírlapban Kérem a Házat, 
legyen szives, adja meg nekem az engedélyt 
arra, hogy még röviden szólhassak, mert újság
ban nincs mód mellettem nyilatkozni. (Felkiál
tások jobb felöl: Megadjuk ! H alljuk! Halljuk!)

Karafiáth Jenő: A  hozzá közelálló újságok 
nem engedik nyilatkozni. (Zaj.)

Elnök: Csendet kérek, képviselő urak! K ö
telességem kijelenteni/ hogy a képviselő urat 
csak annyiban illeti meg a szó, amennyiben a 
Házban előfordult személyes megtámadtatásra 
kíván nyilatkozni.

Rupert Rezső: Itt történt!
Hegymegi-Kiss Pál.: Amit magatartásomra 

vonatkozólag Beniczky Ödön volt belügyminister 
ur a Pesti Hírlap hasábjain kijelentett, bátor 
vagyok a következőket megemlíteni: Felemelt 
kézzel állok érdemben az összeomlás alatti 
magatartásom tekintetében, egyáltalában nem 
védekezem, csupán hivatkozom az itt különböző 
oldalakon ülő barátaimra és arra a félesztendei 
működésre, amelyet itt tárgyilagos, becsületes 
hozzászólásaimmal, mindig a hazafias érzéstől 
áthatva végeztem. Kérdem az urak lelkiis
meretére appellálva, hogy ezek alapján vét
hettem volna-e öntudatoson a haza ellen?! (Egy 
hang jobb felöl: Nem gorombáskodott soha!) 
Azonban helyre kell igazítani a volt minister 
ur nyilatkozatait.

Perlaki György: Tolt jelölt urat!
Hegymegi-Kiss Pál: ... Jó ízlésem tiltja, 

hogy ezt a védő nyilatkozatot, amely itt van a 
kezemben a Károlyi-forradalom alatt történt 
kinevezések észközlőjétől, itt felolvassam, de ezt 
a nyilatkozatot a volt minister urnák és mind
azoknak szívesen rendelkezésére bocsátom, aki
ket ez a kineveztetés egyáltalában érdekel. 
Azonkívül: A  volt minister ur engem semmiféle 
feddésben ministersége alatt nem részesíthetett, 
mert az én igazolási ügyemet később, Meskó 
Zoltán államtitkársága alatt intézték el, és ebben 
a tekintetben őhozzá mint a jury elnökéhez 
fordulok, tegye szivére a kezét, hogy becsületes 
ember vagyok-e én ? Velem szemben semmiféle 
bizottság krudélis Ítéletet tudtommal nem ho
zott. Érzékeny ember vagyok. Állásomról le
mondtam talán más okból is, ami ide most 
egyáltalán nem tartozik. Lehettek tisztviselő
társaim, akik nem akartak velem együtt szol
gálni, de akikkel a régebbi időkben jó viszonyban 
voltam, azokkal jó viszonyban vagyok ma is.

Abban a tekintetben is tartozom a volt 
minister ur hiedelmét helyreigazítani, hogy én 
nem azt mondottam, hogy a volt minister ur 
megfosztott engem állásomtól, hanem csak azt 
mondtam, hogy kiemelt állásomból. Azután 
abban a tekintetben is helyre kell igazitanom 
a volt minister ur hiedelmét, hogy én nem azt 
mondottam, hogy 80 tisztviselőtársamat fosztott 
meg állásától, hanem azt mondtam, hogy körül
belül 80 panasz miatt indíttatott meg az el
járás. Tartozom kijelenteni azt is, hogy a régi 
belügyi tisztviselők közül egyiknek sem volt 
baja a büntetőtörvényszékkel, csak egypár Ein- 
schubnak, akit a belügyministerium tisztikara 
soha a kebelébe nem fogadott. Tudok olyan 
esetet, —  elismerem ezt a volt minister urnák — 
amikor ő egy Ítéletet enyhített.

Karafiáth Jenő: Sajnos!
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Rássay Károly: Miért nem akkor mondta?
Hegymegi-KÍ88 Pál: Meg kell mondanom, 

hogy keserves dolog nekem ezeket itt a nem
zetgyűlés előtt bolygatni. Egyre nézve azonban 
feltétlenül kell nyilatkoznom. Azt mondja a volt 
minister ur, hogy én olcsón úsztam meg a fele- 
lősségrevonás idejét. (Halljuk! a középen.)

En, mondhatom, a lelkiismeretemet tisztá
nak érzem. Ha pedig vétettem, megszenvedtem, 
mert hosszú élet szorgalmának minden gyümöl
csét elveszítettem. De azt is állítom, hogy mun
kával, igen nehezen, de soha meg nem aláz- 
kodva, az ellenkező irányzathoz nem fordulva, 
kerestem meg üldöztetésem napjaiban kenyere
met. Bár 37 esztendős vagyok, ősz fejjel állok 
ezen a helyen, (Zaj.) a sok szenvedés ennek az 
oka. Mindegyik jó emberem becsülése kisért 
mindig az utamon, mert tudták, hogy akár
milyen is lehet velem szemben a vád, de az én 
becsületességemet, hazafiságomat kétségbevonni 
nem lehetett.

Karafiáth Jenő: Érdekes!
Rupert Rezső: Ugy-e milyen érdekes ?! 

Nagyszerű ez, hogy az ellenzék hogyan veszeke
dik ! ( Egy hang jobbfelöl: Ne gúnyolódjék!)

Hegymegi Kiss Pál: Különös, hogy a volt 
belügyminister ur nekem mondja azt, hogy 
olcsón úsztam meg a felelősségre von ás idejét. 
Ezt innen, e padsorokból állítani, ahová a volt 
belügyminister ur talán jönni kíván, nem lehet, 
mert akkor én tetemrehivom a hátam mögött 
állókat és azt mondom, hogy ez a hang a 
kurzus hangja! (Élénk helyeslés a szélsöbál- 
oldalon.)

Peidl Gyula (a jobboldal fé lé): Miért nem 
tapsolnak ?

Elnök : Szólásra következik ?
Bartos János jegyző: Bessenyey Zenó!

(Nincs itt!) Lakó Imre! (Nincs itt!) Hajós 
Kálmán! (Nincs itt!)  Hegedűs György! (Nincs 
itt!)

Elnök: Ezek az interpellációk töröltetnek!
Bartos János jegyző: Hegymegi-Kiss Pál!
Hegymegi-Kiss Pál: T. Nemzetgyűlés! Saj

nálom, de interpellációmat el nem halaszthatom, 
mert egy olyan kérdésről akarok itt a nemzet
gyűlésnek, úgy hiszem, most bekövetkezhető 
szünete előtt beszélni, amely nagyon is aktuális: 
a tisztviselői kérdésről.

Előre kell bocsátanom, hogy nem foglalko
zom a mostani súrlódásokkal, nem foglalkozom 
azzal sem, hogy Kelety Dénest, a köztisztvise
lők mai vezérét és azután a Közalkalmazottak 
Nemzeti Szövetségét minő keserűség érte, vagy 
a kormánynak velük szemben minő kifogásaik 
lehetnek.

Mint a törvényhozás tagja, a nemzet tra
gédiáját nézem s úgy találom, hogy a helyzet 
körülbelül olyan, mint mikor a nélkülöző kol
dustól, a magyar államtól, tehetetlen gyermeke, 
a tisztviselő, kenyeret kér. Mint régi tisztviselő, 
mélyen átlátom azt a csalódást, amely ezt a társa

dalmi réteget érte, mikor az a kormányzati rend
szer, amely reáépitette hatalmát és amelyet ez a 
réteg érdemein messze túlmenőleg támogatott, 
most nem képes és nem tud a nyomorúságon 
segíteni.

Nem vegyitek ebbe a kérdésbe politikumot, 
nem keresem azt, ki a felelős, hogy három év 
alatt ezt a reánk nézve államveszélyt miért nem 
igyekeztek megoldani, eliminálni. Miért hagyták 
elmérgesedni. Nem használom ki ezt a kérdést 
kortescélokra sem, hogy most mint ellenzéki az 
elkeseredett százezreket a felelős kormány ellen 
hangolni kívánjam.

Úgy gondolom, hogy a törvényhozásnak a 
gyógyítani akaró orvos szerepét kell magára 
vállalnia azzal a betegséggel szemben, amelyet 
Magyarország csonka testében a tisztviselői lét
számfelesleg okoz. Ez a létszámfelesleg ugyanis 
mintegy rákos daganatként önmaga táplálására 
felszívja azokat a gazdasági erőket, amelyek a 
csonkitott testnek, az államnak olyan, amilyen 
fentartására valamiképen elégségesek; és e da
ganat szétömölve, elpusztítja magát az értékes 
testrészt, a szükséges tisztviselői kart is.

Úgy érzem, t. Nemzetgyűlés, hogy mi a 
tizenkettedik órában vagyunk a nehézségek kez
deténél, amikor most már a követelések nehezen 
pótolhatók. De még mindig lehetséges helyre
pótolni azokat a mulasztásokat, amelyek három 
esztendő hibái voltak. Az a nézetem azonban, 
hogy nem ideig-óráig használó orvosszerrel, hanem 
a kérdés mélyébe belenyúlva kell próbálni meg
oldani azt a nagy problémát, amely árnyékként 
kiséri állami életünket és veszélyezteti gazda
sági lehetőségünket is.

A  létszám felesleg, t. Nemzetgyűlés, állam
veszély. Allamveszély mindenkire, elsősorban 
magára az államra, veszély az adózó polgárokra, 
de veszély magára a tisztviselői karra is. Ennek 
nem lehet más az eredménye, mintegy állami 
tönk, a magyar társadalom értékes részének, a 
tisztviselői karnak elzüllése, a nyomorgó tiszt
viselői ivadékoknak, egy jövő generációnak meg
semmisülése.

Az a kérdés, lehet-e ezt megoldani. Néze
tem szerint, bármennyire nehéz is a helyzet, a 
megoldást feltétlenül meg kell kísérelni. Mert 
nem állhatunk azon az állásponton, amelyen 
Kunfi Zsigmond állott, hogy a magyar tisztvi
selőknek ebből az országból ki kell vándorolniok. 
(Általános helyeslés.) Itt kell nekik maradniok, 
ő rajtuk itt kell segíteni. (Egy van!)

Ki kell azonban térnem azokra az előítéle
tekre, amelyek a tisztviselőkkel szemben fenn- 
állanak. Kénytelen vagyok megállapítani, hogy 
a hivatalnoki kar nem népszerű, nem népszerű 
az országban, de nem népszerű a nemzetgyűlé
sen sem. Vizsgáljuk meg először azokat az oko
kat, amelyek ezeket a népszerűtlenséget előidézik. 
Egy párat a magam részéről felsorolok.

Először is ezt a foglalkozást improduktív
nak tartják a többi termelő foglalkozással szem

70*
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ben. A tisztviselők túlsokasága, az ezzel kap
csolatos nehéz terhek is kihivják a többi 
társadalmi rétegek ellenszenvét. Azonkívül igen 
sok helyen találkozunk rossz, here, dologtalan 
tisztviselőkkel is és az ezekkel szemben táplált 
ellenszenvet azután jogtalanul az egész tisztvi
selői karra is általánosítják. (Egy hang jobb- 
félöl: Dehogy!) A  hivatalnoki működés olyan 
nehéz bürokratikus eljárás mai igazgatási rend
szerünk mellett, hogy ennek a nehézkessége 
folytán az egyesek részéről észlelt hátrányokat 
mind a tisztviselők magatartásának tudják be. 
Azután kétségtelen, hogy mivél a tisztviselői 
kart nem kellően fizetik, nem is kellően hasz
nálják ki s náluk a munka időpontja sokkal 
kevesebb, mint más foglalkozási ágaknál. Az is 
kétségtelen, hogy vannak tisztviselők, akik a 
közönséggel megfelelő bánásmódot nem tanúsí
tanak; elfelejtik azt, hogy a tisztviselő van a 
népért és nem a nép a tisztviselőért. ( Úgy van ! 
jobbfelöl.)

A  tisztviselői kar voltaképen a végrehajtó 
hatalmat szolgálja s igy a polgárokkal szem
ben egyes ügyekben a kényszert alkalmazza. Ez 
megint egy ok arra, hogy népszerűtlenné vál|ék 
a hivatalnoki kar. Azután vissza kell mennünk 
a régi rendszerre, amikor a tisztviselőknek elő- 
haladása, érvényesülése nem a munkaképesség
hez, a szorgalomhoz volt kötve, hanem a pro
tekcióhoz. Ezt látják még ma is igen sok eset
ben, s a közvélemény ennélfogva is a tisztvise
lőkkel szemben rosszul gondolkozik.

Azután a szolgálati pragmatika hiánya 
folytán népszerűtlenné teszi a tisztviselői kart 
az is, amit itt a nemzetgyűlésnek nyíltan meg 
kell mondanom, hogy a tisztviselőket politikai 
szolgálatokra használják fel. (Úgy van! a bal- 
és a szélsöbaloldalon. Mozgás jobb felöl.)

Mindez azonban nemcsak egyes tisztviselők
nek — a rossz tisztviselőkről beszélek — a 
bűne, amelyet azután igyekeznek általánosítani, 
hanem magának a mai kormányzati rendszernek 
is a bűne, amely egyfelől a szolgálati pragmati
káról, igazgatásunknak egyszerűsítéséről nem 
gondoskodott, a szabálytalanságokat, hiányokat 
eliminálni nem igyekezett. Tehát mindazokért a 
bajokért, amelyek ebben a tekintetben feltorlód
nak, elsősorban maga a kormányzati rendszer 
a felelős, annyival is inkább, mert három év 
óta sohasem akarta ezt a fenyegető veszedelmet, 
a tisztviselői túlfelesleget elimálni, illetőleg a 
tisztviselők létszámát lecsökkenteni.

A  tisztviselők mai fellépésének oka, első
sorban a nyomorúság, másodsorban helyzetük 
kilátástalansága és a csalódás a mai kormány
zati rendszerben és a mai tisztviselői vezérekben.

A  tisztviselői kar terrorisztikus fellépését 
ha volt ilyen, igen természetesen nem helyeslem.

Sokan kifogásolják, hogy a tisztviselői kar
nak nincs joga ahhoz a képviseleti rendszerhez. 
Ne tévesszük el az igazságot. A  hozzászólás joga 
megvan minden érdekeltségnek, meg volt a

múltban is, megvolt a tisztviselői karnak is az 
Állami Tisztviselők Országos Egyesületében. Hi
szen régebben a tisztviselői illetményekért igen 
erős és agilis eljárást is folytattak, különösen 
még Tisza Kálmán idejében, ha jól visszaemlék
ezem. De ez a képviseleti rendszer nem is bontja 
meg a fegyelmet, ha áz intézményesen, szolgá
lati pragmatikában van szervezve, s ha egyfelől 
az előlépés, az önfegyelmezés, a nivófejlesztés 
kérdésében adatik meg bizonyos intézményes 
hozzászólási, vagy véleményezési jog, másfelől a 
gazdasági érdekek kérdésében. Ezekben azon
ban annyira túlmenni, hogy az a fegyelem kor
látáit megbontsa, nem szabad, nem is lehet.

A  tisztviselői feleslegnek okai szerintem a 
következők: Az egyik ok a háború volt, amely 
uj hivatalokat kreált, amelyek mindezideig mind 
megszüntetve nem lettek, sok ilyen hivatal áll 
fenn még ma is. További ok a mi csonkasá- 
gunk, az t. i., hogy Nagy-Magyarországból 
csonka Magyarország lett, és Nagy-Magyaror- 
szág tisztviselői karát csonka Magyarország el
tartani nem képes, annyival is inkább nem, 
mert hiszen a központi igazgatásnál tulajdon
képen alapos létszámredukció még nem is 
történt.

Oka a tisztviselői feleslegnek a menekülés 
is. T. i. a tisztviselők egy része a megszállott 
részekből kijött ide Magyarországba, itt tartóz
kodik, itt letelepedett és állami segítséggel él. 
Szerintem ez a kényszerhelyzeten kívül a hely
telen és a könnyelmű kormányzati politikára is 
visszavezethető. Azok a tisztviselők, akik a meg
szállott részekből kikerültek, ott mind a magyar
ság lelkes apostolai voltak, s ha nem is nyilvá
nosan, nem is szóval, nem is tettekben, de jelen
létükkel mégis mint a magyarságnak egyes 
bástyái szerepeltek ott a köztudat előtt.

Meskó Zoltán : Kiüldözték őket!
Hegymegi-Kiss Pál: Tudom, hogy nagy ré

szét kiüldözték, — erről majd beszélünk — de 
a túlságosan nagy kiözönlést örvendetes jelen
ségnek természetesen nem tarthatom.

A  tisztviselői felesleg további oka az is, 
hogy még az utolsó három év alatt is, legna
gyobb nyomorúságaink közepette is kreáltattak 
uj pozíciók, történtek einschubok. Ebben a 
tekintetben lehetne említéseket tenni, személye
ket megnevezni, de ez azt niszem, teljesen feles
leges. Mondom, még a legújabb időben is, ami
kor már erre igazán nem volt szükség, kreál
tattak uj állások, amikor pedig inkább az állá
sok redukciójára, mint szaporítására lett volna 
szükség.

.Az az államveszély, amely most beállott, 
amely most kezdődik, tiszteletteljes nézetem 
szerint nem egy egyszerű bérharc, hanem tulaj
donképen egy mélyebben fekvő betegség, amely 
gyökeres orvoslást igényel. Ezt az orvoslást min
den tényező bevonásával kell megoldani, és mi
nél inkább húzódik ez az orvoslás, annál na
gyobb lesz reánk nézve a veszély. Mert az igazi
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konszolidáció rovására esik az, ha egy jelentős 
társadalmi réteg a gyűlöletnek van kitéve és ha 
értékes munkaerő pazaroltatik el, amint hogy 
most a tisztviselői felesleg révén a munkaerő a 
hivatalokban el is pazaroltatik.

(Az elnöki széket Huszár Károly foglalja él.)

A  nemzetgyűlésre is háful nézetem szerint 
ebben a tekintetben a felelősség. A  nemzet
gyűlés szuverén, s ha látja a bajt, erkölcsi 
kötelessége, hogy ezen segítsen. Nagyon sok
szor hivatkoztak itt az angol példára. Azt 
hiszem, mindnyájunk előtt köztudomású, hogy 
az angol parlament ilyen súlyos, veszedelmes 
társadalmi, vagy közgazdasági jelenségeknél 
mindig vizsgálat tárgyává tette a kérdéseket, 
bizottságokat küldött ki a baj megállapítására, 
s a bizottságok működése alapján jártak el 
azután a kormányok és gondoskodtak a gyöke
res rendezésről. Ilyenképen kellene most is el
járni és ezt a kérdést törvényes utón kellene 
rendezni.

Hogy mi volna a megoldás, ebben a tekin
tetben a felelet könnyű, maga a véghezvitel, 
a végrehajtás azonban rendkívül nehéz. A  meg
oldás nem lehet más, mint a létszámredukció, 
a megmaradt tisztviselői karnak emberséges 
díjazása, a kimaradt, illetőleg más pályára 
irányítandó tisztviselői karnak becsületes el
helyezése és a szolgálati pragmatika.

A  szolgálati pragmatikának benyújtása 
tulajdonképen csak három minister uron: a 
belügy-, igazságügy- és pénzügyminister uron 
áll, ebben a tekintetben tehát nagyon könnyű 
a segítség. A z  emberséges díjazásról is lehet 
a létszámredukció után gondoskodni. Ellenben 
maga a létszámredukció nehéz kérdés, s ezt a 
törvényhozásnak feltétlenül meg kell vizsgálnia.

Ebben a tekintetben az én tiszteletteljes 
nézetem szerint bennünket körülbelül négy 
szempont vezethet. A  egyik szempont: a pénz
ügyi szempont, hogy az államnak az igazgatás 
minél kevesebb költségbe kerüljön. A  másik 
szempont: a hivatali érdek, t. i. hogy a köz- 
igazgatási tevékenységnek jó ellátása biztosít
tassák és ebből a célból lehetőleg a jó tiszt
viselők maradjanak meg. A  harmadik: az embe
riességi szempont, hogy a tisztviselőknek leg
gyengébb, legszegényebb és legelhagyatottabb 
részét a pusztulásnak, a nyomornak ki ne 
tegyék. Végül a nemzeti érdek, amely azt 
követeli, hogy ne szaporittassék itt a szellemi 
proletárok száma, hogy ez a középosztály, amely 
a múltban olyan becses és jó szolgálatokat tett 
a nemzetnek, védessék meg és irányittassék 
gazdasági foglalkozásra, más pályára, abol a 
munkaereje minden tekintetben kihasználható 
lesz.

Ezek a szempontok azok, amelyek itt 
egyaránt figyelembe jöhetnek, s ezeknek közös 
eredője eredményezheti azt a helyes megoldást,

#1

amelynek alapján ezt a kérdést keresztül kell 
vinni.

Történt már 1848 után is a tisztviselői 
karnak elbocsátása, amikor a magyar tisztviselő
ket a beállított idegen tisztviselők váltották fel. 
Akkor mindenki önként hagytael ahelyét, deákkor 
igazgatási rendszerünk nagyobb részben tulaj
donképen nobile officium is volt. Az akkori 
tisztviselők voltaképen vagyonos emberek voltak, 
tehát nem volt nehézség. Ma azonban egy 
világháború s az azután következő nagy gazda
sági válság után, amikor az emberek lekoldu- 
sodtak, az exisztenciákat veszélyeztetnők, magyar 
családok kerülnének nyomorba és a jövő gene
ráció menne tönkre, ha a pénzügyi és hivatali 
érdek mellett az általam említett nemzeti és 
emberiességi szempontokra is épugy figyelemmel 
nem lennénk. A  redukciónak tehát feltétlenül 
egyúttal az elhelyezkedés biztosítását is kell 
jelentenie.

Ebben a tekintetben több szempontot lehet 
felhozni. A  főkérdés az, hogyan kell ezt a lét
számredukciót keresztülvinni, mely szerv, ki 
vigye azt keresztül, és minő eszközökkel.

Az elsőre nézve, hogy t. i. hogyan kell a 
redukciót keresztülvinni, bár ez a kérdés mé
lyebb vizsgálatot, tanulmányozást igényel, a 
magam részéről kénytelen vagyok a közérdek 
szempontjából mégis egypár szempontot felso
rolni. Ilyen elsősorban az egyes felesleges állá
sok megszüntetése. Itt nem a létszámredukciót, 
hanem magának az állásnak megszüntetését ér
tem. Ebben a tekintetben a központi igazgatást 
illetőleg vissza kell mennünk egészen az 1914-iki 
állapotokig. A  ministeri állásokat, a politikai 
államtitkári állásokat is le kell redukálni, le 
kell redukálni a főispáni állásokat, le kell re
dukálni az udvartartás maradványait, és egyál
talában szigorú tallózást kell keresztülvinni az 
igazgatás minden terén és mindazokat az állá
sokat, amelyek feleslegesek, meg kell szüntetni.

A  másik ilyen kérdés, amely az államház
tartást megkönnyítheti és a létszámredukciónak 
egyik, idővel sikeres, most azonban úgy látszik 
kilátástalan eszköze lehet, a menekült tisztvise
lők visszahelyezése a megszállott területekre.

Kiss Menyhért: Nem engedik vissza!
Hegymegi-Kiss Pál: Meg kell vizsgálnia egy 

szervezetnek, hogy azok a menekült tisztviselők 
miért vannak itt. Akik üldözöttek, akik azért 
jöttek ide, mert ott nem maradhattak, azok 
maradjanak itt, de azokat a tisztviselőket, akik 
nem azért jöttek ide —  sajnos, én ilyenekről is 
tudok —  vissza kell vinni a megszállott terü
letekre. Az igaz, hogy mi a kisentente-val nem 
vagyunk kielégítő viszonyban, de kénytelenek 
vagyunk bizonyos tekintetben úgy lenni. Itt a 
kormánynak meg kell kezdenie az eljárást és ez 
a kezdeményezés idővel talán eredményre is 
vezethet. Én ebben a tekintetben teljesen tájé
kozatlan vagyok, mert ezeknek a tárgyalások
nak a belső anyagát nem ismerem, de érzem
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azt, hogy Erdélyben, Marosvásárhelyt, Kolozs
várott egész utcák lettek néptelenekké, mert ki
küldték onnan a magyar tisztviselőket. Ezek
nek a visszairányitását, illetőleg egy ilyen irá
nyú akciót feltétlenül meg kell kezdeni nemzeti 
érdekből is. Beismerem és látom, hogy most ez 
hamarosan nem fog eredményre vezetni, de 
idővel talán ennek mégis csak lesz valami ha
szon ebből.

A  redukció egyik eszköze az is, hogy az 
uj alkalmazottakat, visszamenőleg a forradalma
kig, elsősorban kell felmenteni állásaiktól. Ezek 
még nem is olyan régen vannak ezen a tiszt
viselői pályán, nagyobbrészt fiatalabb emberek 
is, akiknek elhelyezkedése az állam kellő segít
sége, támogatása mellett, ha az állam hónuk 
alá teszi a kezét, lehetséges. Ezekkel könnyebb 
elbánni, ezeken könnyebb segíteni, mintha 
hosszú szolgálattal biró tisztviselőket helyez el 
az állam más pályára.

Tessék azután a here és dologtalan tiszt
viselőket megfelelő törvényes eljárás alapján el
küldeni. Sajnos, ha nem is nagy számmal, de 
vannak ilyenek is, akik vendégként járnak a 
hivatalba. Ezekre tisztviselőtársaik, akik gör
nyednek a munkától, ujjal mutogatnak. A  pro
tekció korszaka ma már megszűnt, ezekkel a 
tisztviselőkkel szemben szabályszerű eljárás alap
ján feltétlenül joga van eljárni az államnak.

Elsősorban pedig a fiatal tisztviselők azok, 
akik más pályára küldendők. Succrescentiáról 
gondoskodni kell, de most egy olyan felesleg 
van, hogy bizonyos ideig a succrescentia várhat 
is. Méltóztassanak megengedni, hogy személyeket 
említek fel, de elnézem itt a nemzetgyűlésen is 
három minister ur titkárát: a ministerelnök 
űrét, a népjóléti minister űrét és a belügy- 
minister űrét.

A  ministerelnök ur titkára, egyik udvar
helyi pénzügy igazgató fia, egy igen tehetséges, 
derék fiatalember, a népjóléti minister ur tit
kára, Eerry tábornok fia, szintén minden tekin
tetben tehetséges ember, a belügyminister ur 
titkára Jékey, szatmármegyei földbirtokos ur 
kiváló fia. Az első kettőnek vagyoni helyzete 
sem olyan, hogy most, ilyen nehéz időben ilyen 
kiváló képzettség mellett erre a pályára jöjje
nek; jobb volna nekik más, gazdasági pályán 
elhelyezkedniök. A  harmadiknak a vagyoni hely
zete olyan, hogy elmehet, irányíthatja, vezetheti 
a maga gazdaságát és munkálkodhat. (Egy hang 
jobb felől: Az öccse gazdálkodik.)

Meskó Zoltán: Nincs rászorulva!
Hegymegi-Kiss Pál: Ketten is gazdálkod

hatnak.
Mindhárom tisztviselőnek, akiket megemli- 

tettem, kiválóságát feltétlenül elismerem. De 
amikor a tisztviselői létszámredukcióról beszélek, 
amikor arról van szó, hogy milyen nehézségek 
előtt állunk és olyanokat kell esetleg a tiszt
viselő pályáról más pályára venni, kiknek ott 
is jó kilátásaik vannak . . .

Bessenyey Zenó: Csak megbízhatóbb az, 
akinek vagyona van, nagyobb a garancia!

Nagy Ernő: A  szegény ember van olyan 
becsületes, mint a gazdag ember!

Hegymegi-Kiss Pál: Én nem arról beszélek, 
hogy ki megbízható, ki nem. Ne tessék más 
vágányra terelni a témát, mert én azzal, hogy 
ezeket a tisztviselőket megemlítettem, épen elis
meréssel akartam ftdózni az ő munkásságuknak, 
csak sajnálkozásomat fejeztem ki, hogy ilyen 
fiatalon, ilyen tehetséggel ezen a pályán vannak. 
Azt akartam hangsúlyozni, hogy ma, miután 
a létszám felesleg miatt succrescentiáról most 
nem igen kell gondoskodnunk, helyes, ha első
sorban a fiatalabb tisztviselők helyezkednek el 
más pályákon.

Ugyanebben a tekintetben meg kell emlí
tenem a gyermektelen tisztviselőket is, azzal a 
megjegyzéssel természetesen, hogy mindez csak 
úgy történhetik, hogy a hivatali érdek rovására 
ne essék.

Mivel t. képviselőtársam felvetette, rátérek 
arra is, hogy ha ilyen létszámredukciót kell 
keresztül vinni, amely az államnak annyi kese
rűséget, nehézséget és bajt okoz, a vagyonos 
tisztviselőkre is figyelemmel kell lennünk, még 
pedig azért, mert a vagyonos tisztviselők más 
pályán is könnyebben boldogulhatnak, mint a 
szegény tisztviselők.

Elismerem, hogy a vagyonos tisztviselőkben 
bizonyos igazgatási ágat illetőleg nagy garancia 
van már vagyonuknál fogva is, ki kell azonban 
jelentenem, hogy a szegény tisztviselők között 
is megvan ugyanez a garancia, mert a becsü
letet nem a vagyonhoz kötötték. Miután a mai 
nehéz körülmények között az államnak válasz
tania kell, én úgy érzem, hogy az is irányadó 
szempont lehet a mérlegelésnél, hogy a vagyo
nos tisztviselők a maguk gazdasági helyzeténél 
fogva más pályán is boldogulni tudnak.

Bessenyey Zenó: A  vagyonosnak ne adja
nak nyugdíjat!

Hegymegi-Kiss Pál: Ezt is helyeslem, em
líteni is akartam, — itt is hivathozhatnám 
személyekre — hogy a vagyonos tisztviselőknek 
ne adjanak nyugdíjat, illetőleg a nyugdíjak ki
szolgáltatását függesszék fel addig, amig jó va
gyoni helyzetben vannak. Ha pedig vajaki no- 
bile officiumként akarja betölteni azt a hiva
talt, ha egy vagyonos tisztviselő fizetés nélkül 
tovább akar munkálkodni, hagyják meg ott, 
mert ez az államnak és az igazgatásnak feltét
lenül hasznára van. (Zaj.)

Elnök: Csendet kérek, képviselő urak!
• Hegymegi-Kiss Pál: Ami azt a kérdést illeti, 

hogy ki és minő eszközökkel vigyék keresztül a 
redukciót, erre nézve nekem más véleményem 
nem lehet, mint hogy a parlamentnek magának 
kell ezt a kérdést megvizsgálnia.

De az én nézetem szerint ezeknél a kérdé
seknél meg kell hallgatni az érdekelteket, első-
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sorban magát a tisztviselői kart. Ez kötelessége 
a magyar államnak. Azután a szakértőket is.

Gaal Gaston: Kelety Dénest!
Hegymegi-Kiss Pál: Meg kell hallgatni min

denkit. Én e tekintetben különbséget nem tehe
tek, különben is ez nem rám tartozik. A  nem
zetgyűlésnek meg kell ezt a kérdést vizsgálnia 
és az én tiszteletteljes nézetem szerint törvény
hozási utón kell rendezni oly módon, hogy a 
létszámredukció folytán más pályára menni 
kényszerülő tisztviselők megfelelő elhelyezkedé
séhez az állam segítsége biztosítva legyen. Na
gyon jól tudom, hogy e tekintetben rendkívül 
nagyok a nehézségek, ezeket igy elméletben el
mondani nagyon könnyű, de a gyakorlatban 
megvalósítani nagyon nehéz. (Úgy van ! Úgy van !)

Az én célom nem lehetett más, mint az, 
hogy a tisztviselői illetmény rendezés kérdéséből, 
mely a kormány és a tisztviselők között tár
gyaltatott, levonjam a tanulságokat, és anélkül, 
hogy ezzel a tisztviselői karnak ártani akarnék, 
de egyúttal az állam érdekeit is szem előtt 
tartva intézzem a következő kérdést a minister- 
elnök úrhoz és a pénzügyminister úrhoz (olvassa) : 
»Hajlandó-e a kormány a túlnagy tisztviselői 
létszámnak céltudatos és emberies alapon való 
megszüntetése és a hivatalnok-kérdésnek végle
ges megoldása érdekéből a szükséges lépéseket 
megtenni, evégből parlamenti bizottság kiküldé
sét javasolni és megfelelő törvényjavaslatot be
nyújtani? (Helyeslés balfelöl.)

Gömbös Gyula: Akkor már el van temetve!
Elnök: A  ministerelnök ur kíván szólani! 
Gr. Bethlen István ministerelnök: T. Nemzet

gyűlés! Mivel még két interpelláció fog ebben 
a tárgyban elhangzani, kérem a nemzetgyűlés 
hozzájárulását, hogy a három interpellációra 
majd együttesen válaszolhassak. (Helyeslés.)

Elnök: Szólásra ki következik?
Bartos János jegyző: Perlaki György !
Perlaki György: T. Nemzetgyűlés! Teljesen 

igazat adok Hegymegi-Kiss Pál tisztelt képvi
selőtársamnak, aki azt állította, hogy a tiszt
viselői kérdést minden pártszemponttól eltekintve, 
tisztán tárgyi alapon kell elbírálni. Én tárgyi
lagos alapon óhajtok maradni, még a színezéstől 
is távol tartom magamat és tisztán a számokat 
óhajtom beszéltetni, bár, sajnos, ezek a számok 
egyes helyeken úgy fognak feltűnni, mintha 
szándékosan színezve lettek volna összeállítva.

A  pénzügyminister ur nyilatkozata alapján 
arra számithattunk, hogy a tisztviselői kérdés
ben gyökeres megoldást fog a kormány keresztül
vinni. Sajnos, ezen feltevésünkben és reményünk
ben csalódtunk, amikor a tegnapi hivatalos 
lapot olvastuk, amennyiben kénytelen vagyok 
megállapítani, hogy a hivatalos lapban közölt 
fizetésrendezés gyökeres megoldásnak egyáltalán 
nem nevezhető, mert ez a fizetésrendezés külö
nösen az alsóbb fizetési fokozatokban nem adja 
meg azt a létminimumot, amelyre a tiszt
viselőnek feltétlenül szüksége van.

493

Nem adja meg neki a megélhetést, sőt egyes 
fizetési fokozatokban ugyanannyit elvesz a kor
mány, amennyit ad. így  például a IX . fizetési 
ozztályban a rendkívüli segély azelőtt 13,500 
korona volt, a felemelt rendkívüli segély 18.500 
korona, tehát a differencia 5000 korona. Ezzel 
szemben ugyancsak a tegnapi hivatalos lapban 
megjelent rendelettel a kormány a cselédektől 
elvonja a természetbeni ellátást. A  pénzügymi- 
nisterium február hónapban a természetbeni 
ellátás összegét 3400 koronában állapította meg, 
ez azonban a mai viszonyok között sokkal több, 
mert ha a tisztviselőnek az államtól kapott 
élelmicikkeket másutt kell beszereznie, akkor 
ezt 3400 koronáért nem szerezheti meg, az 5000 
korona többlet erre feltétlenül rámegy.

Tegnap itt azt az ellenvetést hallottam, 
hogy minek a cseléd. Azzal tisztában vagyunk, 
hogy a közalkalmazottak cselédet csak ott tar
tanak, ahol arra feltétlenül szükség van, ahol 
a családtagok száma nagy, ahol apró gyerme
kek nagyobb számmal vannak. Itt nem lehet 
elvárni, hogy a IX . rangosztályban lévő tiszt
viselő neje teljesen egyedül lássa el a háztartás 
teendőit és amikor a házi szükségletek beszer
zésére kénytelen távol lenni, gyermekeit őrizet
lenül hagyja odahaza. Eddig is csak ott tartot
tak cselédet, ahol erre feltétlenül szükség volt. 
Luxusból ma a közalkalmazott cselédet nem 
tarthat.

Tisztelettel kérem tehát a kormányt arra, 
hogy a nagyobb családtaggal biró tisztviselők
nél vegye figyelműbe a cseléd szükséges voltát 
és ott, ahol erre szükség van, ne vonja el a ter
mészetbeni ellátást.

Ugyancsak helytelenítem azt a tervet is — 
nem tudom komolyan foglalkozott-e vele a kor
mány, mivel azonban a lapokban megjelent, 
szólni óhajtok róla — hogy az altisztek család
tagjai csak 16 éves korukig kapják meg a ter
mészetbeni ellátást. (Egy hang a középen: Ez 
nagyon helyes!) Ez nem helyes, mert például 
a múlt évben alkottuk meg az ipartörvény re
víziójáról szóló törvényt, mely kimondja, hogy 
csak kivételes esetekben mehet a gyermek inas
nak 14 éves kora előtt, s kimondja azt is, hogy 
iskolai előképzettség nélkül legalább 4 évet kell 
a gyermeknek tanoncsojban eltöltenie; tehát ha 
a 14-hez hozzáadjuk a 4-et, az 18 év. Azt is 
nagyon jól tudjuk, hogy a tanonc nem keresi 
meg azt, ami az ellátáshoz feltétlenül szükséges. 
Az altiszteknek tehát lehetővé kell tenni, hogy 
gyermeküket iparosnak vagy kereskedőnek nevel
hessék és családtagjaik számára legalább 18 éves 
életkorukig biztosítani kell a természetbeni el
látást.

Őszintén megmondom, hogy én a természet
beni ellátásnak hive nem vagyok, én ezt mielőbb 
megszüntetendőnek tartom; ( Helyeslés.) azonban 
helytelenítem a természetbeni ellátásnak oly • 
módon való leépítését, hogy az egyes család
tagoktól elvonják a természetbeni ellátást, de
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ugyanakkor a családfőnek nem adják meg ezt 
az ellenértéket, mellyel el tudná tartani az 
illető családtagot.

Barthos Andor: Megkapja, ha folytatja az 
iskolát!

Perlaki György: Ká akarok mutatni arra 
is, hogy ez a fizetésrendezés az alsóbb fizetési 
fokozatokban a létminimumot nem biztosítja. 
Összeállítottam egy kimutatást, melybe a szó 
szoros értelmében csak a legszükségesebb cik
keket vettem fel. E  kimutatás szerint 24.200 
korona az az összeg, amelyre egy négytagú 
családnak ma feltétlenül szüksége van, de ebben 
az összegben nem szerepeltettem még a húst 
sem, nehogy valaki azt mondja, hogy az nem 
feltétlenül szükséges. Hogy mennyire reálisan, 
sőt szűkösen számítottam, bizonyítja, hogy a 
tüzelőanyag pótlására nem vettem fel többet, 
mint naponta 27 kg szenet és fát. Ma 10 méter
mázsa szenet és 10 métermázsa fát kapnak a 
tisztviselők természetben, ez napi 2 7 kg-nak 
felel meg, természetesen nem elég, pótolni kell, 
vettem tehát ennek a kétszeresét. Azt hiszem, 
ez sem jelent akkora összeget, melyre azt lehetne 
mondani, hogy túlnagy. Világításra és gázra 
felvettem ezer koronát, naponkint 10 hektowatt- 
nak a fogyasztását. Azt hiszem, ez sem olyan 
nagy összeg, amire feltétlen szükség ne volna. 
Czipőjavitá8 címén mindössze 1800 koronát 
szerepeltettem havonkint egy négytagú család
nál; azt hiszem, havonkint legalább egyszer 
kell cipőt talpaltatni, egy pár cipő talpalása 
pedig nem kerül kevesebbe, mint 1800 koronába.

Iskolaszerekre felvettem 1500 koronát ha
vonta. Azt hiszem, ez sem sok akkor, amikor 
tankönyvekre 8— 10.000 koronát is kell köl
teni; amikor egy füzet nem kevesebb, mint 
50 korona, egy ceruza ára pedig 30— 50 korona 
között váltakozik.

Azt hiszem különben, nem’ szükséges bőveb
ben indokolnom azt, hogy a létminimumnak 
nem felel meg az átlagos emelés, amikor a béke
beli fizetésnek csak 90-szerese, mig a legszüksé
gesebb életszükségleti cikkeknek ára 1000— 
1500-szoros, sőt a cérnánál 3500-szoros az emel
kedés. Ha pedig naponkint számítjuk a fizetést, 
akkor az a IX . fizetés  ̂ osztályban naponkint 
666 koronát tesz ki. Átszámítva a fizetést a 
a mai valutáris értékek ‘szerint, a békeértéknek 
megfelelően, a IX . fizetési osztályban 34 korona 
50 fillér, a VI. fizetési osztályban pedig 51 ko
rona 75 fillér a fizetés. Nagyon jól tudjuk, 
hogy a koronának kurzusa — sajnos —  ma 
már csak Zürichnek felel meg; Zürichben álla
pítják meg azt, idehaza pedig a koronának belső 
vásárló értéke a zürichi jegyzéstől teljesen füg
getlenül alakul ki és egyes cikkeknél jóval alatta 
áll a korona belső vásárló értéke a zürichi jegy
zésnek.

Tudjuk azt is, hogy az árak már a béké
ben is emelkedők voltak. Ez az emelkedés a 
kulturális igények emelkedésének folyománya.

A  kulturális igények emelkedésének következ
ménye volt az, hogy a fogyasztás emelkedett, a 
fogyasztás emelkedésével, a kereslet is emelke
dett, igy tehát az árak magától értetődőleg 
szintén emelkedtek. Ezt az emelkedést ma a 
szabaddátétel utján igyekeznek behozni s igy, 
ha a békebeli színvonalon megtartanék a fize
téseket, még akkor sem biztosíthatnánk valami 
luxuséletet, ilyen alacsony színvonalon azonban 
természetesen lehetetlen azokat fentartani.

A  fizetéseket tehát felfogásom szerint fel
tétlenül javítanunk kell. De nagyon jól tudjuk 
azt is, hogy ez a javítás olyan horribilis költ
ségeket okoz, amelyeket ez a szerencsétlen, le
romlott ország nem bir el. Más megoldás nincs, 
mint a tisztviselői létszámredukcióhoz nyúlni. 
Ennek azonban nem szabad úgy történnie, mint 
ahogy történt a közelmúltban, amikor a tiszt
viselők ezreit B-listára helyezték és ugyan
akkor rendszeresítették a különórákat. A  költ
ségvetés egyes tételeire akarok csak rámutatni; 
ugyanakkor, amikor a B-listásokat elbocsátot
ták, a másik oldalon újabb tisztviselőket vettek 
fel. így volt például a vasútnál, ahol a költ
ségvetés indokolása határozottan megemlíti, 
hogy 661 alkalmazottal van több, mint azelőtt, 
már pedig vasutasokat is helyeztek B-listára.

Á  B-listára helyeztek ugyanis egyéneket s 
a nyugdíjalapot megterhelték evvel, már pedig 
ez is állami kiadás, s ugyanakkor újakat alkal
maztak, tehát tulajdonképen újabb költséget 
okoztak az államnak. A  vasút ezt az eljárást 
azzal indokolja, hogy bizonyos háborús elszámo
lások stb. még hátralékban vannak, amelyeket 
még fel kell dolgozni és csak akkor térhet át 
a létszámredukcióra. Nem tudom, milyen el
számolások lehetnek azok, mert itt ezt nem 
említi az indokolás, tehát nem tudom meg
ítélni, hogy azok az elszámolások megérik-e azt 
a költséget, amelybe az államnak kerülnek.

A  vasút kimutatja, hogy a háborús időből, 
mondjuk, a közös hadügyi kincstárt terheli 
valamilyen összeg, de hogy ebből lesz-e gazda
sági hasznunk vagy nem, azt nem tudjuk. K i
mutatja a vasút azt is, hogy a kereskedelem
ügyi vagy a pénzügyministeriumot terheli bizo
nyos összeg, de kérdés, hogy érdemes-e azt a 
rengeteg pénzt azért kifizetni, hogy ezek az 
elszámolások ilymódon befejezést nyerjenek.

A  költségvetés többi tételének átvizs
gálásakor számos olyan tételt találtam, melyek
nek redukciója minden nehézség nélkül ke
resztülvihető. Ezekkel majd más alkalommal 
fogok foglalkozni, most nem óhajtom ezzel a 
nemzetgyűlés idejét tölteni.

Ezenkívül már több ízben rámutattam itt 
a nemzetgyűlésben arra, hogy jelenlegi drága 
adminisztrációnkat egyszerűsíteni kell. Az egy
szerűsítésnek nemcsak az lesz a következménye, 
hogy kevesebb tisztviselővel jobb adminisztrá
ciót tudunk megvalósítani, de takarékossági 
szempontból is óriási jelentősége van, tehát ezt
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a kérdést feltétlenül össze kell kapcsolni a tiszt
viselőkérdés megoldásával.

Említettem a túlóra-rendszert is, amelyet 
én helytelennek, sőt erkölcstelennek tartok. 
(ügy van! jobbfelöl és a baloldalon.) Állandóan 
arra hivatkozunk, hogy akkora tisztviselői lét
számunk van, amelyet eltartani nem tudunk, de 
ez az óriási tisztviselői létszám a rendes hiva
talos órák alatt még sem tudja feldolgozni azt 
az anyagot, amely eléje kerül. Itt feltétlenül 
hibának kell lenni. Minthogy a tisztviselő nem 
kapja meg a rendes fizetésében azt, amire fel
tétlenül szüksége van, esetleg úgy gondolkozha-• 
tik, hogy a túlórákból származó jövedelemre 
feltétlenül szüksége van, tehát a rendes hivata
los órák alatt nem fejti ki azt a tevékenységet, 
amelyet elvárhatnánk tőle, (ügy van!) hanem 
számit arra, hogy majd a túlórák alatt végzi 
el a munkáját.

A  költségvetésben minden egyes tételnél 
hatalmas összegek szerepelnek a túlórák címe 
alatt. Ezt a rendszert megszüntetendőnek tar
tanám, a túlórákra fordítandó összeget pedig 
igenis a tisztviselők fizetésének javítására hasz
nálnám fel, és megkövetelném, hogy a tisztvi
selő az alatt az idő alatt, amig a hivatalos 
órája tart, a kötelességét tényleg teljesítse is. 
Itt igazat kell adnunk azoknak, akik bizonyos 
kifogásokkal élnek, akik általánosítanak azért, 
mert egyeseknél nem tapasztalják azt a köte
lességtudást, amelyet elvárhatnánk. De azért, 
mert egyes helyeken ez nincs meg, általánosíta
nunk nem szabad és azért mert talán egyesek a 
kötelességüket nem teljesítették, nem szabad a.z 
összességet büntetni, (Igaz! ü g y  van! a jobb- 
óldálon)\ az összességnek szemére vetni, hogy 
kötelességét nem teljesiti, és hogy kötelessége 
teljesítésében hanyag.

Meg akarom említeni azt is, amit szintén 
hallottam, hogy helytelenítették a tisztviselők 
szervezetének eljárását, amelyet ebben a moz
galomban folytatott. Különösen helytelenítették 
Kelety Dénesnek, a Kansj: elnökének eljárását,. . .

Reisinger Ferenc : Állam az államban!
Perlaki György: ... igaz, én is elismerem, 

hogy itt Kelety Dénes túllőtt a célon, s hogy 
nem olyan eljárást követett, amelyet várhattunk 
volna, s amely a tisztviselői méltóságnak tel
jesen megfelelt volna. De azért, mert ezt a 
hibát elkövette, nem szabad a tömegekkel szem
ben, amelyek ezért a hibáért nem okolhatók és 
nem hibáztathatok, megrovást alkalmazni.

Ezek után a következő interpellációt vagyok 
bátor a pénziigyminister úrhoz intézni: »Haj- 
laudó-e a pénzügyminister ur a közalkalmazottak 
illetményeinek gyökeres rendezésére vonatkozó 
javaslatokat a legrövidebb idő alatt elkésziteni 
és a nemzetgyűlés elé terjeszteni ?«

Itt piég megjegyezni óhajtom azt, hogy 
azért tartom szükségesnek, hogy ezek a kér
dések a nemzetgyűlés elé kerüljenek, hogy a 
nemzetgyűlésen alaposan letárgyaltassanak, hogy

értesítő.

A nemzetgyűlés 112. ülése 1923.

ebben a nehéz kérdésben a kormánnyal a nemzet
gyűlés a felelősséget megoszthassa, hogy itt 
ezen kérdések tárgyalásánál szélesebb mederben “ 
térhessünk rá és világíthassunk rá arra, hogy 
tulajdonképen az a szerencsétlen és kegyetlen 
béke, amelyet ránk kényszeritettek, az oka 
annak, hogy több ezer családdal szemben kérlel
hetetlenül kell hogy eljárjunk. (Helyeslés jobb
felöl.)

Elnök: A ministerelnök ur már bejelen
tette, hogy a tisztviselőkérdésre vonatkozó három 
interpellációra egyszerre óhajt válaszolni, azért 
a kérdést d ministerelnök ur beszéde után fogom 
szavazásra feltenni.

Szólásra következik?
Héjj Imre jegyző: Reisinger Ferenc!
Reisinger Ferenc : Tisztelettel kérem inter

pellációm elhalasztását. ( FelTciáltásoJc jobbfelöl: 
Nagyon helyes!)

Elnök: Azt hiszem, hogy a t. Ház hozzá
járul Reisinger képviselő ur interpellációnak 
elhalasztásához. (Igen!) Ilyen értelemben mon
dom ki a határozatot. Szólásra következik?

Héjj Imre jegyző: Patacsi Dénes!
Patacsi Dénes: Nem akarok abba a hibába 

esni, hogy engem is megunjanak, azonban, mi
után nagyon sürgős az interpellációm, én tisztán 
a lényegre helyezem a fősúlyt.

Meskó Zoltán: Nem untunk mi meg senkit!
Patacsi Dénes: Azt már nem Meskó Zoltán 

mondja meg, hanem a nagy többség!
T. Nemzetgyűlés! Tulajdonképen inter

pellációm tárgya, hogy röviden indokoljam, az, 
hogy az uj házadótörvény 2. §-ában csak az 
áll, hogy adómentességet élveznek a házadó alól 
a templomok, lelkészlakások, iskolák, a köz
ségek közalkalmazottai, mint az orvos, a jegyző, 
a szülésznő, és a községi tanítók is stb., de 
nem áll ez fenn az egyházközségi, a felekezeti 
tanítók által lakott egyházközségektől élvezett 
tanítói lakásokra. Én pedig azt tartom, hogy 
ha ez a hiba, amelyre nem gondoltunk, be
csúszott ebbe a törvénybe; jóvá kell tennünk, 
mert szerintem honorálni kell az egyházközsé
gek és felekezetek áldozatkészségét, amellyel 
külön iskolai adókat rónak ki öumagukra, hogy 
a kultúra fejlesztésében a magyar állam terhén 
könnyítsenek. Ezért a következő interpellációt 
intézem a pénzügyminister úrhoz (olvassa) :

Hajlandó-e a pénzügyminister ur a házadó
mentességet kiterjeszteni a hitközségi (feleke
zeti) tanítók által lakott épületekre, épugy, 
mint ahogy ez más községi közalkalmazottak 
által lakott épületekre nézve is fennáll?

2. Hajlandó-e ily irányú rendeletet kiadni 
és a pénzügyigazgatóságokat ily értelemben sür
gősen utasítani? (Helyeslés.)

Elnök : Az interpelláció kiadatik a pénz
ügyminister urnák!

Szólásra következik?
Héjj Imre jegyző: Patacsi Dénes!

71

. évi március hó 14-én, szerdán.
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Patacsi Déne$: Ezen interpellációm tekin
tetében is nagyon rövid kívánok lenni. Több 
panasz érkezett hozzám nemcsak a magam 
kerületéből, de a vármegyémből is, hogy a köz- 
birtokossági erdőknél a közbirtokosság által 
saját maga részére kitermelt fa ntán is forgalmi 
adót szednek, holott nem kereskedelmi célokra 
termeli ki az a kisbirtokos ember a fát, nagy 
költséggel és áldozattal ápolgatva erdejét, hanem 
csak épen a saját gazdasági szükségletére termeli 
ki azt, mert hiszen egész évi szükségletét nem 
fedezheti onnan és a nagy erdőgazdaságokból 
beszerzett fa után úgyis kénytelen forgalmi adót 
fizetni,.

Épen azért, miután a forgalmi adót azon 
a címen vetik ki, mert ott árverezés folyik, ki
jelenthetem, hogy az árverezés azért történik, 
mert nem jut minden emhernek egy-egy fa, 
hanem mikor kitermelték, azt egyenlően nem 
őszi hatják el; ezért árverezi etnek, és az egyik 
ráfizet a járandóságára, a másik pénzt kap, 
szóvlf egymás között nem kereskedelmi célból 
folyik ez az árverés, hanem ez csak kiegyenlitő 
segédeszköz arra, hogy eloszthassák egymás között 
a maguk fáját, az erdő után pedig már a 
vagyonváltságot és az adót úgy is fizetik. Ennél
fogva szerintem nagyon méltányos lenne, ha a 
forgalmi adó ezektől a kisemberektől nem 
szedetnék be. Ezért a következő interpellációt 
intézem a pénzügyminister úrhoz (olvassa) :

Hajlandó-e a pénzügyminister ur a pénzügy
igazgatóságokat utasítani, hogy a közbirtokos- 
saját erdejéből saját szükségletre kitermelt és 
csak az arányos elosztás szempontjából árvere
zett faé/ték után forgalmi adót ne szedjenek? 
(  Helyeslés.)

Elnök : Az interpelláció kiadatik a pénz
ügyminister urnák!

K i a következő interpelláló?
Héjj Imre jegyző: Griger Miklós! (Fel

kiáltások : Nincs itt!)
Elnök: A  képviselő ur nem lévén jelen, in

terpellációja töröltetik!
Következik ?
Héjj Imre jegyző: Fábián Béla!
Elnök : A  képviselő ur az elnökség utján 

azt a kérést intézteti a t. Nemzetgyűléshez, hogy 
méltóztassék hozzájárulni ahhoz, hogy az inter
pellációt a legközelebbi interpellációs napon 
mondhassa el. (Helyeslés.) Ilyen értelemben mon
dom ki a határozatot. Következik?

Héjj Imre jegyző: Kúpért Rezső!
Elnök: A  képviselő ur ugyancsak azt kéri 

az elnökség utján, hogy interpellációját a leg
közelebbi interpellációs napon mondhassa el. 
(Élénk felkiáltások jobbfelöl: Csak személyesen 
lehet kérni!) Erre precedensek vannak a ré
gebbi gyakorlatban is. Régebben is felkérték a 
képviselő urak az elnökséget s az elnökség in
tézte ezt a kérést a Házhoz; a Háznak termé
szetesen jogában van az engedélyt megadni, 
vagy megtagadni. (Helyeslés.) Azt hiszem azon

ban, kimondhatom a határozatot, hogy a nem
zetgyűlés megadja a jogot az interpelláció el
halasztására. (Helyeslés) Következik?

Héjj Imre jegyző: Szakács Andor! (Fel
kiáltások jobbfelöl: Halasszuk é l! Itt a novella!)

Szakács Andor: Nagy kedvem volna elha
lasztani az interpellációmat, mert nincs szeren
csénk a földmivelésügyi ministsr úrhoz, már 
pedig, ha az ő jelenléte nélkül hangzik el az 
interpelláció, akkor nem hiszem, hogy ő arról 
tudomást fogna szerezni. 'Mindazonáltal köte
lességemnek tartom, hogy rövidre összefogva,

• elmondjam azt, amit halaszthatatlanul sürgős
nek tartok, épen azért, mert a földbirtokreform- 
novella állítólag készül Én nem tudom, készül-e, 
vagy nem készül . . .

Gömbös Gyula: Készül.
Reisinger Ferenc : Ha Gömbös mondja, ak

kor biztos, hogy készüli
Szakács Andor: .  . . mert a t. túloldalnak 

egyes tagjai még tavaly decemberben indítottak 
meg a mozgalmukat az iránt, hogy ezek a le
hetetlen visszásságok a földreform végrehajtá
sából kiküszöböltessenek és december óta már 
elmúlt háröm-négy hónap, a földreformnovellá
val pedig még mindig nem találkoztunk. Most 
a t. Nemzetgyűlés vezetősége át akar térni a 
szünetek rendszerére; most megint lesz egy 
rövidebb szünetünk, de már Írják az újságok, 
hogy hosszabb húsvéti szünet is következik. így 
én nem tudom, hogy a fölreformnovella mikor 
kerül a nemzetgyűlés elé.

Gömbös Gyula: Itt van a földmivelésügyi 
minister ur.

Szakács Andor: Az egész országban álta
lában tapasztaljuk egy pár elszigetelt esetet 
kivéve, hogy a földreformtörvényt, az 1920. évi 
X X X V I . tcikket az Országos Földbirtokrendező 
Bíróság vagy nem hajtja végre, vagy pedig 
teljesen a törvény szellemével ellentétesen értel
mezi. Én már'ismételten szóvátettem azokat az 
állapotokat, amelyek ebben a tekintetben Békés 
vármegyében uralkodnak, és ha ismét ezekre 
hivatkozom, azért teszem, mert ezeket a konkrét 
példákat ismerem leginkább és azért is tulaj
donítok fontosságot ennek, mert tudjuk, hogy 
Békés vármegye egyike az ország azon részeinek, 
ahol már nem évtizedek, hanem évszázadok óta 
agrárszocializmus van, ahol a nép a legnagyobb 
mértékben rá van szorulva arra, hogy a törvény- 
hozás és a kormány a hóna alá nyúljon és 
megfelelő keresethez juttassa.

Mikor a törvényt a nemzetgyűlés meg
hozta, úgy Békésen, mint Mezőberényben azon
nal megindította az igényjogosultak sokasága a 
megváltási eljárást, amit az Országos Földbirtok
rendező Bíróság úgy Békésen, mint Mezőberényre 
nézve még 1921-ben el is rendelt.

1921-ben rendelte el az Országos Föld
birtokrendező Bíróság a megváltási eljárást és 
sem Mezőberényben, sem Békésen még a föld
reform végrehajtva nincs.
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Szeder Ferenc : Békéscsabán sincs!
Szakács Andor: Egész Békés megyében körül

belül ez a helyzet. Békésre nézve ítéletet hozott 
az Országos Földbirtokrendező Birőság 1922 
április 4-én tartott tanácsülésében, Mezőberényre 
nézve pedig junius 25-én tartott ülésében Ítél
kezett, még pedig úgy, hogy póteljárás megindí
tását rendelte el. Nem akarom ismertetni azt a 
rengeteg sok bizottsági és bírósági eljárást, azt 
a sok mindenféle küldöttség járást, amelyet az 
igényjogosult nép itt Budapesten is nagy költ
séggel véghezvitt, nem akarom ismertetni pl. azt, 
hogy a mezőberényi igényjogosultak egy eszten
dővel ezelőtt 1,800.000 koronát előlegeztek a 
bíróságnak az eljárási költség fedezésére és azóta 
ez a pénzük ott benn van. Csak egy számra 
akarok hivatkozni, arra, hogy a békési igény- 
jogosultak 13.500 katasztrális holdra jelentettek 
be igényt a törvény értelmében, amely három 
holdig ad a nincsteleneknek és 15 holdig ter
jedhető kiegészítést biztosit a törpebirtokosoknak.

Erdőhegyi Lajos : A  típust meg kell álla
pítani !

Szakács Andor: Ezzel szemben a Földbirtok
rendező Bíróság a 13.500 katasztrális hold 
helyett ítéletében megítélt a békésmegyei igény- 
jogosultaknak 3425 katasztrális holdat és a köz
ségnek 266 hold legelőt. Annak illusztrálására, 
hogy egy ilyen községben, ahol a község határá
ban 23.163 katasztrális hold nagybirtok van, 
hogyan juthat a népnek csak 3400 hold ebből 
a 23.000 holdas nagybirtokból, elkészíttettem a 
községben ennek a területnek a térképét és 
ebből még azt a megdöbbentő jelenséget is ész
leltem, hoay a véletlennek különös közrejátszása 
folytán, vagy a biróság bölcsesége következtében 
az igényjogosultaknak megítélt földterületek 
mind a köz-é-től legmesszebbre eső terület
részeken vannak.

Szeder Ferenc: így szokták! Ez az uzus!
Erdőhegyi Lajos : Mondjon példát!
Kiss Menyhért: Véletlen!
Szakács Andor: Méltóztassék megnézni, 

mindenütt a legtávolabb eső, megközelíthetetlen 
helyeken adták a parcellákat és pedig adtak 
egy igényiogosultnak átlag 80.0— 1000— 1200 
négyszögölet olyan távolságra a községtől, amely
nek megjárása egynapi időbe kerül. Adtak 
tehát 800 négyszögölet és olyan területeket 
Ítéltek oda, vizjárta, szikes területeket, hogy 
amikor a biróság másodelnökét felvilágosították, 
hogy milyen földet Ítéltek oda a szegény nép
nek, ahol igazán csak a sírját találhatja meg, 
a biróság másodelnöke maga is belátta, hogy 
ezen sürgősen változtatni kelj; kicserélte a meg
ítélt területet és jobb földet ítélt meg nekik. 
( Egy hang jobb felöl: Akkor rendben van !) Azt 
a 400 holdat kicserélte. Akkor ez ellen felszó
lalt a nép, felszólalt úgy a mezőberényi, mint 
a békési lakosság, mert Mezőberéuyben is az 
eljáró biró, aki a póteljárást lefolytatta: Kis 
Bertalan curiai biró, előterjesztést tett az O r

szágos Földbirtokrendező Bíróságnak tavaly 
szeptemberben. Ehhez az előterjesztéshez min
den érdekelt tényező hozzájárult, természetesen 
az uradalmak kivételével, és ez az előterjesztés 
teljes mértékben kielégítette volna a mezőbe
rényi igényjogosultakat, ugyannyira, hogy há
lával és igazán könnyekkel szemükben köszön
ték meg a bírónak igazságos és pártatlan el
járását.

A  földbirtokrendező birőság azonban az 
eljáró biró munkálatát nem fogadta el, azt 
visszautasította, és helyette ítéletbe iktatott egy 
olyan szabályozást, amely a népet nemhogy ki
elégítette volna, hanem ellenkezőleg a legnagyobb 
mértékben elkeserítette.

Kiss Menyhért: Milyen birtokról van szó? 
Kinek a birtoka?

Szakács Andor: Különböző birtokok, van 
közöttük idegen honos birtoka is, . . .

Kiss Menyhért: Mi a neve?
Szakács Andor: . . . akinek Ausztriában van 

vagy 70.000 hold földje, özvegy gróf Meran 
Jánosné, (Egy hang a jobboldalon: Magyar 
honos! Ezt nem lehet szanálni!) akinek gyer
mekei ugyan magyar honosok, de ő maga idegen 
honos. Valóban azt mondom, — ma is hallot
tunk itt erre vonatkozólag allúziókat —  hogy 
nem áll az, amit itt Zsitvay Tibor t. képviselő- 
társunk rólunk, a 48-as kisgazdapárt tagjairól 
is feltételez, hogy mi a nép elégületlenségét még 
állandóan szítjuk. Ellenkezőleg, merem állítani, 
ahogy barátaimat és a legtöbb ellenzéki t. kép
viselőtársamat ismerem, hogy még mi vagyunk 
azok, akiknek működésébe valami csekély kis 
reményt helyez ez az esztendők óta hiába vára
kozó, a legnagyobb nélkülözésekkel küzködő 
földmives szegénység.

Ha a mi szavunknak itt-ott még hitelt nem 
adnának; ha a mi Ígéreteink és biztatásaink 
nem táplálnák őket, hogy most erre a tavaszra 
még nem lett meg a föld kiosztása, de lássák, 
a minister urban is megvan a jóindulat és 
novellával akar a dolgokon segíteni, hogy őszre 
megtörténhessék a földosztás, akkor igazán nem 
tudom, milyen állapotok következnének be. Nem 
mondom én, hogy a nép forradalomban törne ki, 
erre ne is gondoljunk, hanem igenis olyan zavar
gások fordulnának elő, minthogy a szegény 
ember nem tud .családjának kenyeret adni, 
gyermekét egész télen át nem tudta iskolába 
járatni, amelyek csak károsak lehetnek. (Mozgás.) 
Ezen nem nevetni kellene, hanem sajnálkozni. 
Nem volt a gyermekeknek lábbelijük, ruházatuk, 
nem tudtak iskolába járni, odahaza egy ingben 
ténferegtek és a szalmazsákon hevertek egész 
télen át. A kormánynak nehéz problémát okozna, 
ha a nép reménységét teljesen elveszítené arra, 
hogy helyzete valahogy is jobbra fordul.

Tartozom itt annak a kijelentésével, hogy 
amikor az ottani uradalmak helytelen földbir
tokpolitikájáról és arról az igazán érthetetlen 
és konok elfogultságról beszélek, mellyel ezt a

\ 71*
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törvényhozás és az ország minden józan ténye
zője által szükségesnek tartott reformot meg
akadályozni, vagy jellegéből kiforgatni igyek
szenek, nem gondolok gróf Hoyos Miksa t. kép
viselőtársam uradalmára, amely igenis leadta a 
megfelelő részt két község lakosságának is 
—  a békéscsabaiaknak és a békésieknek is — 
és ahol már a megosztás folyamatban is van.

Az ő uradalma ellen — teljes lojalitással 
kijelentem — semmiféle panaszunk nincs, de 
annál nagyobb panaszunk van a békési Wenck- 
heim-féle uradalomra és a többi uradalmakra, 
mert nemcsak azt csinálják, hogy mindenféle
képen megakadályozni igyekszenek a földreform 
megvalósítását, nemcsak azt teszik meg, hogy a 
kisbérieteket a minister ur rendeletének világos 
megszegésével felmondják, hanem megakadá
lyozták *a bérlőket abban, hogy ősszel a földre 
rámehessenek és azt művelés alá vonhassák; 
inkább parlagon hagytak ezer és ezer hold 
földet, mindaddig, mig az országos földbirtok
rendező bíróságtól hosszas eljárással olyan elvi 
döntést nem tudtunk kieszközölni, mely szerint 
kisbérietek a mmisteri rendelet értelmében erre 
a gazdasági évre is meghosszabbittatnak. A 
munkásokat az uradalmakban való foglalkoz
tatás tekintetében is állandóan mellőzik és ki- 
semmizik. Az egyik uradalom már tavaly is 
állandóan Vésztőről hozta a napszámosokat, 
most pedig, amikor az aratási szerződés meg
kötésére került a sor, egészen egyszei’üen a 
békési aratókat teljes számban mellőzték.

Nagy érdeklődéssel olvastam a minister ur 
egy rendeletét, amelyet 70 000/1922. szám alatt 
valamennyi vármegye alispánjának és valamennyi 
törvényhatósági joggal felruházott város polgár- 
mesterének megküldött és amelyben éppen azt 
igyekezett biztosítani, hogy valamely vidék vagy 
község munkássága lehetőleg abban a községben 
találjon munkát és elhelyezést, erre a gazdasági 
esztendőre, amelyben lakik. T. minister ur, saj
nálattal jelentem, hogy ezt a rendeletét nálunk 
nem hajtották végre.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésiigyi 
minister: Nem rendelet, csak felhívás!

Szakács Andor: Létay Ernő t. barátom is 
megkért arra, hogy jelentsem be, hogy a ható
ságok náluk sem hederitenek egyáltalában sem
mit erre a rendeletre. . '

Szeder Ferenc: Fütyülnek rá!
Szabó István (nagyatádi) földmivelésiigyi 

minister: Ez nem rendelet, ez felhívás!
Szakács Andor: Ez a rendelet a legüdvö- 

sebb célokat szolgálta. Ez a rendelet meg
határozza, hogy nem lehet a munkástól az 
ottani viszonyok szerintieknél alacsonyabb bér
ért munkateljesítést kívánni. Ez a rendelet 
meghatározza a hatóságnak azt a kötelességét, 
hogyha ok nélkül nem helybeli munkásokat 
foglalkoztatnak, ezt a kormánynak jelenteni 
kell, de én nem hiszem, tisztelt minister ur, 
hogy Békés vármegye alispánja bejelentette

volna a földmivelésügyi ministeriumnak, hogy a 
békési uradalmak az idei nyárra nem egyeztek 
meg az aratás tekintetében a békési munkások
kal és Vas megyéből szerződtettek 700 arató
munkást Békés község területére. Ezt én nem 
tartom üdvös és helyes dolognak és azt hiszem, 
ebben teljesen egyetértünk, mert az ilyen el
járás megint csak azt fogja eredményezni, hogy 
helyben munkát nem kap az illető, a Horthy- 
akció nagyon csekély, sok helyen, semmiféle 
munkához a szegény nép nem jutott és a jövő 
nyáron az aratás után megint ott .fog állni, 
hogy ‘ télire nem lesz betevő falatja és a leg
nagyobb nélkülözésnek, ínségnek fog elébe nézni.

Nem akarom a nemzetgyűlés idejét továbbra 
ezzel a kérdéssel igénybe venni, csak azt az egy 
célt óhajtottam elérni, hogy az igen t. föld
mivelésügyi minister ur, akinek e kérdésben 
való jó szándékát valamennyien elismerjük, 
figyelmét felhívjam arra, hogy a földreform 
novellának előterjesztése rendkívül sürgős. Mert 
ha a nemzetgyűlés azt kellő időben le nem 
tárgyalja, akkor a gazdaságii évnek ősszel való 
bevégzése után a földosztások a novella értel
mében egyes községekben meg nem történhetnek, 
a földosztás megint el fog halasztódni a követ
kező esztendőre, és akkor nem tudom, hogy a 
reményében megcsalatkozott és évek hosszú sora 
óta hiába várakozó nép mily magatartást fog 
tanúsítani ebben a kérdésben.

Méltóztassanak elhinni, a magyar emberek
nek, a földmives szegénységnek óriási nagy 
többsége ma Magyarországon nem tesz egyebet, 
mint csak nyomorogva lézeng. Ha viszonyunk 
a szomszédos államokhoz annyira megjavulna, 
amit én annyira óhajtandónak tartok, hogy a 
gazdasági fluktuáció megindulhatna a mi meg
csonkított hazánk és az elrabolt országrészek 
között, akkor merem állítani, hogy a gazdasági 
törvényszerűség erejénél fogva a dolgozó magyar 
népnek százezrei hagynák itt ezt a megcsonkí
tott országot és munkaerejüket azoknak a meg
szállt országrészeknek, idegen céloknak szolgá
latára bocsátanak.

Lehetetlenség volna őket erőszakkal vissza
tartani. Ezek olyan állapotok, amiken sürgősen 
változtatni kell. Én tehát két irányban intézek 
kérdést az igen t. földmivelésügyi minister úr
hoz. Az egyik kérdésem (olvassa): »Hajlandó-e 
a földmivelésügyi minister úr a földreformno
vellát sürgősen a nemzetgyűlés elé terjeszteni ?« 
Másik kérdésem »Hajlandó-e a minister ur a 
70.000/1922. V /l . ü. o. jelzéssel kiadott rende
letének feltétlenül érvényt szerezni ?« Es ebből 
következik a harmadik kérdésem (olvassa): 
» Hajlandó-e a békési uradalmaknak a vasme
gyei munkásokkal kötött aratási szerződésének 
érvénytelenítése iránt intézkedni.

Elnök: Az interpelláció kiadatik a földmi
velésügyi minister urnák.

A minister ur válaszolni kíván,
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Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi 
minister : T. Nemzetgyűlés ! Valamennyien tud
juk a nemzetgyűlés tagjai közül, hogy a föld
reformtörvény végrehajtása, már előre is nem 
egy éve volt tervezve és mindenki tisztában volt 
azzal is, hogy az ország valamennyi községében 
egy vagy másfél év alatt a földreformügyeket 
végrehajtani nem lehet. Ma a helyzet az, hogy 
miután a földreform végrehajtása nagy erővel 
megindult és igen sok községben tárgyalják azt, 
azok a községek, amelyekben a tárgyalás még 
nem indulhatott meg, békétlenkednek és türel
metlenkednek, amiért náluk még nem hajtották 
végre a földreformot. A  végrehajtás gyorsítására 
a jelenlegi rendszer mellett, amikor ez teljesen 
a bíróság hatáskörébe tartozik, nincs más mód, 
mint az, ha a bírói kiküldöttek számát lénye
gesen szaporítjuk. Az igazságügyministeriumban 
azonban e tekintetben nehézségek vannak, mert 
az igazságügyministerium arra hivatkozik, hogy 
nem rendelkezik annyi bíróval, a polgári peres
kedésekben is évekig húzódnak el a bírói íté
letek, mert annyi az anyag, a pereskedés, hogy 
a polgári bíróságok nem bírják az ügyeket kellő 
időben ellátni, szerintük azért, mert kevés a 
biró ahhoz, hogy az anyagot feldolgozza és az 
ítéleteket meghozza. Mindenesetre a novellában 
iparkodni fogunk ezen a hátrányon segíteni, 
mert a végrehajtás gyorsítását minden elkép
zelhető eszközzel elő kell segíteni.

Jeleztem már, a legnagyobb baj az, hogy 
nem mindenhol lehet egyszerre lefolytatni a 
földreform tárgyalását, és ahol nem folytatják, 
ott türelmetlenség van. Hogy a bíróság ítéletei 
mennyiben, eshetnek kifogás alá és mennyiben 
nem, e tekintetben nem nyilatkozhatom, mert 
hiszen az országos birtokrendező bíróság függet- 
lenbiróság, amelynek Ítéletébe sem a földmivelés
ügyi minister, sem senki bele nem szólhat. Maga 
a t. képviselőtársam is elismerte, hogy bizonyos 
ügyből kifolyólag a birtokrendező bíróság mó
dosította a határozatát, amikor arra a tapasz
talatra jutott, hogy a földeket nem jó helyen 
mérte ki. Mindenkinek, aki a gazdasági életet 
ismeri, tisztában kell lennie azzal, hogy ha 
valaki egy-két vagy három hold földet kap és 
nincs gazdasági felszerelése, igavonó állatja, 
annak hiába adják oda öt-hat kilométernyi 
távolságban a földet, mert ha igavonó állatot 
beszerezni nem tud, ezt a földet megművelni 
képtelen. Ha tehát ily kevés földet lehet jut
tatni a szegény, nincstelen embereknek, ennek 
csak ott van értelme, ahol a község határában 
vagy a lakóhelytől nem messzire lehet a földet 
adni, hogy az illető megközelíthesse. Ezzel tisz
tában kell lenni a gazdasági felügyelőnek első
sorban, de magának a birónak is, aki az életet 
valamennyire ismeri. Ha ilyen szempont ellenére 
történnek bírósági döntések, mindenesetre meg 
kellene nézni, vájjon lehetséges lett volna-e 
közelebb is kiadni a földet, vagy talán egyálta
lán nem volt lehetséges közelebb kiadni. Ezekbe

a bírósági döntésekbe azonban a földmivelésügyi 
ministernek beleszólása nincs.

T. képviselőtársam azt kérdezi, hajlandó 
vagyok-e azt a rendeletemet megújítani, illetve 
végrehajtani, amely szerint mindenki helybeli 
munkásokat tartozik alkalmazni. Felvilágosít
hatom t. képviselőtársamat, hogy ez nem ren
delet, mert ilyen rendelet kiadására a minister 
nem jogosult. Ez csak felhívás volt a munka
adókhoz, hogy lehetőleg igyekezzenek helyi mun
kásokat alkalmazni, hogy helyben munkanélküliek 
ne legyenek. Mert sem kormánynak, sem föld
mivelésügyi ministernek ennyire belenyulási joga 
nem lehet a magánügyekbe. Mert ugyebár, ha 
akár törvénnyel, akár ministeri rendelettel akar
nék ezt szabályozni és megparancsolni, akkor 
nem lehetne a kérdést egyoldalulag felállítani 
úgy, hogy csak a munkaadó köteles helybeli 
munkásokat felfogadni munkára, hanem a mun
kásokra is bizonyos kényszert kellene alkalmazni, 
hogy kötelesek legyenek ott munkába állni, ahol 
laknak. Ez olyan belenyúlás volna a magán
jogba és a gazdasági élet menetébe, hogy erre 
lehetetlenség volna törvényt hozni, rendeletileg 
pedig még kevésbé lehet belenyúlni. Mivel azon
ban láttam annak helytelenségét és káros voltát, 
hogy a helybeli munkások helyben, ahol pedig 
volna munka, nem jutnak munkához, hanem 
idegenből igyekeznek oda munkásokat vinni, jó- 
akaratulag felhívtam a munkaadókat, hogy 
vegyék figyelembe a helyi munkások kívánságait 
és érdekeit és a munkaadásnál lehetőleg ne 
mellőzzék őket.

Többféle szempontból még ma is nagyon 
figyelmébe ajánlanám az igen t. munkaadóknak 
ezt a felhivásomát, mert hiszen abban teljesen 
igaza van interpelláló képviselőtársamnak, hogy 
amióta a mostani szerencsétlen helyzet beállott 
Magyarországon, a mezőgazdaságban, ahol az
előtt munkáshiány volt, ma az országnak igen 
jelentékeny részében kevés kivétellel nagy mun
kásfelesleg van, úgyhogy a mezőgazdasági 
munkásoknak a mezőgazdaság nem bir kellő 
munkaalkalmat nyújtani. Ez pedig tényleg lehe
tetlen állapot, mert ha addig régebben előfor
dultak az ipari munkásoknál ezek a bajok a 
munkahiány miatt, most ezek a mezőgazdaság
ban tapasztalhatók. Gondoskodnunk kell tehát 
valahogyan arról, hogy azok az emberek munká
hoz jussanak; mert ha nem tudjuk őket munká
hoz juttatni, ha nem tudjuk őket eltartani a 
saját munkájuk után, akkor igazán két válasz
tás van előttünk: vagy földhöz kell újból azokat 
is juttatnunk, hogy meg tudjanak élni, vagy 
következik a legveszedelmesebb és legkótségbe- 
esettebb eszköz, az, hogy kiengedjük őket az 
ország határán túl. Azt hiszem, hogy egy 
magyar embernek sem érdeke és kívánsága az, 
hogy ezek az állapotok bekövetkezzenek; min
den magyar embernek tehát arra kellene töre
kednie, hogy minél több munkaalkalmat tudjon 
a birtokán nyújtani annak a mezőgazdasági
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munkásnak, aki most a munkaalkalmat nem 
találja meg.

Újra kell jeleznem, hogy mindezek csak kiván- 
ságok és figyelmeztetések a bekövetkezhető nagyon 
nehéz állapotokra nézve, amelyeknél nem tudjuk, 
hogy a végük hova lyukad ki, hogy hol csattan ki 
az ostor. Ez tehát csak figyelmeztető volt a munka
adók számára. De rendeletileg intézkedni nem 
tudok.

A másik kérés, hogy igyekezzem a földreform 
novelláját beterjeszteni. Hát én igyekezem is, 
(Helyeslés bálfélól.) amennyire a lekötött idő en
gedi ; ennek elkészítésében meglehetősen előhalad
tam, de annyi mindenféle érdekeltség kivánja, 
hogy ezekhez a tervezetekhez hozzászólhasson, 
hogy ezt a novellát nem tudtam a nemzetgyűlés 
elé hozni. Mindenesetre azonban iparkodni fogok 
arra, hogy mielőbb a nemzetgyűlés elé hozzam 
A földreform dolgában hozzám intézett többszörös 
interpellációkra pedig, ha nem is vagyok itt mindig 
és nem is tudok rájuk felelni, általában csak azt 
felelhetem, hogy úgyis ide akarok és ide fogok jönni 
azzal a földreformnovellával, és módja lesz minden 
egyes képviselőtársamnak arra, hogy itt a nemzet
gyűlés előtt elmondhassa panaszait, kívánságait és 
elmondhassa, hogyan akarja a földreform végre
hajtását gyorsítani.

Ezért arra kérném t. képviselőtársaimat, mél- 
tóztassanak figyelemmel lenni arra, hogy addig 
ezek a különleges interpellációk a helyzeten nem 
lendítenek sokat. Ha pedig itt lesz a novella, meg
lesz a mód és alkalom rá, hogy behatóan, a leg
nagyobb jóindulattal, igazán az ügy fontossága 
iránt érzett szeretettel és lehetőleg úgy oldjuk meg 
ezt ^ kérdést, amint az az adott viszonyok és körül
mények között a legsikeresebben megoldható.

Én tehát megígérem, hogy ezt a novellát 
hozom, és ha élek, fogom is hozni. Remélem, nem 
sok idő telik bele. Ezekben kívántam válaszolni 
az interpellációra. Kérem válaszomnak tudomásul
vételét. (Helyeslés jobbfelöl.)

Elnök : Az interpelláló képviselő ur kivan 
szólani 1

Szakács Andor : T. Nemzetgyűlés ! Én igazán 
csak egypár rövid szóval kívánok reflektálni a 
minister ur válaszára, amely különben engem többé- 
kevésbé kielégít.

Az egyik megjegyzésem az, hogy én azért ne
veztem a minister ur 70.000/922. számú leiratát 
rendeletnek, mert maga a minister is igy nevezi. 
Az a címe ennek a leiratnak, hogy körrendelet.

Szabó István (nagyatádi) földmivelésügyi mi
nister : Felhívás, hogy hívják fel a hatóságokat.

Szakács Andor (olvassa): »Felhivom t. címe
det, hogy ezen rendeletemet...« , tehát én is igy 
neveztem.

A másik az, hogy mi indított engem arra, 
hogy a minister ur szives figyelmét felhívjam, hogy 
már sporadikusan jelenségek vannak az Alföldön 
arra nézve, hogy egyes uradalmak épen az eddigi 
szűkkeblű politikájuk folytatásaképen a saját ter
mészetadta munkásaikat mellőzik a gazdasági

szerződéseknél, amiből utóvégre kisebb-nagyobb 
bajok származhatnak, amit a minister ur is szi
ves volt elismerni. Arra, hogy ezt idehozzam, és 
a minister ur figyelmét felhívjam, Békés község 
hozzám intézett átirata indított. (Olvassa :) »A bé
kési földmunkások panasza folytán tisztelettel 
jelentjük, hogy a békési uradalom olyan csekély 
aratóbéreket állapított meg az aratómunkások 
részére, hogy azok ilyen csekély díjakért az arató- 
munkálatokat nem vállalhatták el. Ennélfogva a 
békési uradalom 700 vasmegyei aratómunkást 
szerződtetett.

Szabó István (sokorápátkai) : Azoknak megéri 
a messze utat megtenni %

Szakács Andor (olvassa) : Mi, akik szivünkön 
viseljük községünk nyugalmát és békességét, teljes 
felelősségünk tudatában azon tiszteletteljes kéré
sünket terjesztjük elő, hogy a magas kormány 
utján ezen sérelmes munkaszerződést feloldatni 
méltóztassék.«

T, Nemzetgyűlés ! Most van a nemzetgyűlés 
előtt a mezőgazdasági munkások bérének meg
állapításáról és munkaviszonyairól szóló törvény- 
javaslat, úgy tudom, hogy ki is van tűzve, vagy 
legközelebb ki lesz tűzve tárgyalásra. Amikor egy 
ilyen törvényjavaslatot szükségesnek tartott a 
kormány ide hozni és amikor ilyen törvényjavas
lat a nemzetgyűlést foglalkoztatni fogja, akkor 
nem tudom melyik időpont volna időszerű az ilyen 
sérelmeknek a nemzetgyűlés elé való terjesztésére.

Én ismételten arra kérem a minister urat, 
hogy tegyen intézkedést. Tudom nagyon jól, hogy 
a magángazdaságokat nem kötelezheti rendeleti
leg, de a hatóságokat igenis kötelezheti, és én nem 
kétlem, hogy ha Békés vármegye hatóságainak 
figyelmét a megtörtént sérelmekre felhivja, azok
nak bizonyára lehetne elég befolyásuk az uradal
makra, hogy a sérelmes szeri ódéseket változtas
sák meg. Mert ne méltóztassék azt hinni, hegy 
minden esetben az a nagybirtokos a saját szemé
lyében felelős ezekért a szerződésekért vagy a 
munkásokat ért sérelmekért.

 ̂ Magam jól tudom, — mert egy pár esztendeje 
foglalkozom ilyen kérdésekkel, — hogy a községi 
életben lassankint az az uradalmi jószágigazgató 
olyan hatalmi kört vindiká l magának és lassar.kint 
épen az ő hatalmi túltengéséből olyan elkeseredett 
viszony keletkezik ő közte és a munkásság között, 
hogy azt mondja : » Azért is megmutatom, hogy 
egyetlen egy embernek sem lesz, aki velem újat 
mert huzni a múlt esztendőben, betevő falatja !« 
— és az ország más részéből hozat arató munká so
kat, gyakrabban jobb díjazással, csakhogy a bo- 
szuját kitölthesse a helybeli munkásságon. Viszont 
ha a nagybirtokos meggyőződik e panaszok jogos 
voltáról, úgy — miután nincs ily személyes feszült 
viszonyban a munkássággal, épen társadalmi hely
zeténél fogva, amely nagylelkülségre kötelezi, nem 
kétlem, hogyha megfelelő irányban történik az a 
figyelmeztetés, a kormány igenis érvényt szerez 
a maga intenciójának.

Ami a novellát illeti, én hiszem, hogy ki fog
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bennünket elégíteni a minister ur javaslata. Ezt az 
előbb is megmondottam. Épen azért a t. minister 
ur válaszát tudomásul veszem. (Helyeslés.)

Elnök : Következik a határozathozatal. Kér
dem a t.Nemzetgyűlést: méltóztatik-e a földmivelés- 
ügyi minister urnák Szakács Andor képviselő ur 
interpellációjára adott válaszát tudomásul venni, 
igen vagy nem ? (Igen !) A Ház a választ tudomá
sul veszi.

Szólásra következik ?
Forgács Miklós jegyző : Szakács Andor !
Szakács Andor : Tisztelettel kérem, méltóztas- 

sék megengedni, hogy ezen interpellációmat a kö
vetkező interpellációs napon mondhassam el. 
(  Helyeslés.)

Elnök: A Ház az elhalasztáshoz hozzájárul. 
Következik ?

Forgács Miklós Jegyző: Kiss Menyhért!
Kiss Menyhért: Tisztelettel kérem, hogy in- 

terpellt ciómat elhalaszthassam. (Helyeslés.)
Elnök : A Ház az elhalasztáshoz hozzájárul.
Szólásra következik ?
Forgács Miklós Jegyző: Kiss Menyhért!
Kiss Menyhért: Tisztelettel kérem interpellá

cióm elhalasztását. (Megadjuk !)
Elnök : A Ház hozzájárul.
Következik ?
Forgács Miklós jegyző: Kéthly Anna !
Kéthly Anna: Tisztelettel kérem az elhalasz

tást ! ( Megadjuk !)
Elnök : A Ház a halasztást megadja.
Ki a következő interpelláló ?
Forgács Miklós jegyző: Kiss Menyhért!
Kiss Menyhért: Tisztelettel kérem az el

halasztást ! (Megadjuk !)
Elnök : Hozzá méltóztaknak járulni ? (Igen !) 

A Ház a halasztást megadja. Következik ?
Forgács Miklós jegyző: Farkas Tibor! (Fel

kiáltások jobbfelöl: Megadjuk ! Halljuk ! Halljuk ! 
a bálközé'pen I)

Farkas T ibor: T. Nemzetgyűlés ! Interpellá
cióm elmondásánál és indokolásánál frázist és 
érzelmi momentumokat kerülni akarok, azt hi
szem, hogy ezt a kérdést a legalkalmasabb módon 
úgy tárgyalhatjuk, ha nyugodtan foglalkozunk vele.

A közel múltban alkalmunk volt olyan jelen
ségeket látni, amelyek aggasztóak. Ugyanis én 
azt tartom, hogy az állam fennállásának és lété
nek egyik biztosítéka az, hogy azok, akik az 
állam alkalmazottai, akiknek elsősorban kell az 
állami célok megvalósítása érdekében közre- 
működniök, szembe ne helyezkedjenek sem a tör
vényekkel, sem a rendeletekkel, sem a végre
hajtó hatalommal, (ügy van! balfelöl.)

Igaz ugyan, hogy egy másik fontos momen
tum pedig az, hogy ezek megélhetése és független
sége biztosítva legyen. (Helyeslés.) Nem hiszem, 
hogy. itt kompromisszumra lehessen lépni és hogy 
helyes politika volna az, hogy az állam alkalma
zottainak nagyobb szabadságot engedélyezünk 
és kisebb fegyelmet kívánunk meg tőlük annak 
fejében, hogy kevesebb fizetést adunk nekik.

Ez rossz rendszer volna. Azt hiszem azonban, 
hogy a köztisztviselő helyzetét és kötelességét 
nem lehet tisztán a kenyérkérdés szempontjából 
elbírálni, mert van közhivatalnoki kötelesség 
s ez mindenesetre kötelez arra, hogy a közhivatal
nok a lehetőség szerint nyugodtan és belátással 
várja a végrehajtó hatalom intézkedését.

A KANSZ gyűlésén annak elnöke és a választ
mány több tagja részéről is olyan nyilatkozatok 
hangzottak el, amelyek a pillanatnyi elkeseredés 
folytán talán menthetők némi tekintetben, de 
mindenesetre kifogásolandók a közrend, az állam 
biztonsága szempontjából.

Abszolúte megengedhetetlennek tartom azt, 
hogy tisztviselők a kormány pénzügyi politikáját 
teljesen lekritizálják. Helytelennek tartom, hogy 
azt mondják, hogy ebben az esetben mi félreállunk 
és helyt adunk olyanoknak, akik talán más eszkö
zökkel is el tudják a kívánt célt érni. Azt hiszem, 
hogy a köztisztviselők nem hivatottak arra, hogy 
fenyegetőleg lépjenek fel az állammal szemben.

Nem helyeslem azután a folytonos memoran
dumozást sem. Nem akarom ezt a kérdést kiélezni, 
— hiszen az élet többé-kevésbé az egyének és az 
osztályok harca — nem akarom éles beállításba 
helyezni, amint e tekintetben részben a gazdákról 
nyilatkoztak ; hiszen a lapok hozták ezeket, min
denki elolvashatta és levonhatja a konzekvenciákat. 
Nem akarom részletesen kifejteni azt a memoran
dumozást, amelyet a tisztviselők a kormánynál 
végeztek. Hogy ezt a kérdést már 10 nap előtt 
említettem, tettem ezt azért, mert aggályos tünet
nek látok mindenféle szindikalista mozgalmat a 
köztisztviselők részéről. Ezzel küzd Franciaország, 
ahol nagy bajok vannak. Mi, akik szintén hajlandók 
vagyunk forradalmi kísérletezésekre, amint azt a 
múlt megmutatta, kell, hogy ezekkel szemben még 
óvatosabbak legyünk. Mi ugyanis, sajnos, azok 
közé az államok közé tartozunk, ahol ha a rendőr 
valakivel konfliktusba kerül, a publikum nagy részé 
hajlandó ezt nevetve nézni és nem tesz úgy, mint az 
angol közönség, amely igenis a rendőrnek segít.

Én módot akartam keresni és nyújtani a kor
mánynak ahoz, hogy a közvéleményt és pedig első
sorban a nemzetgyűlést tájékoztassa arról, hogy mi 
az álláspontja. Azt hiszem, hogy helyes utón jártam, 
mert én a mai napon meggyőződést szereztem a 
lapokban olyan jelenségről, amely összefüggésben 
áll a KANSZ-szal annyiban, hogy épen a KANSZ 
elnökének rendeletéről van szó. Ezt a rendeletet 
eredeti szövegében nem sikerült megszereznem, 
de az leközöltetett a székesfehérvári Friss Újság
ban és leközli Az Est is, valamint a vasutasok 
hivatalos lapjában is említés történik róla, miről 
saját szemeimmel meggyőződést nem szereztem, 
de hallottam, hogy a mai számban benne van. 
A nemzetgyűlés engedelmével bátor leszek fel
olvasni ezt a rendeletet, mert az nagyon érdekes és 
aggodalmat keltő.

Szeder Ferenc: Kicsit szovjetizü!
Farkas T ib o r : A rendeletet kiadta a MÁV. 

elnöke. Ez egy körrendelet az üzletvezetőségekhez
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a lapok közlése szerint. Hangsúlyozom, hogy ezt , 
én a lapokban olvastam, de a rendeletet eredeti 
szövegében nem láttam. Ez a rendelet igy szól 
(olvassa) : oÉrtesülésünk szerint előfordultak ese
tek, hogy oly községekből, amelyeknek lélekszáma 
2000-en alul van, a vasutasok kiköltözni voltak 
kénytelenek, mert a legutóbbi lakásrendelet értel
mében ezekben a községekben a lakások szabaddá 
tétettek és a tulajdonosok a legridegebb önzéssel 
oly magas lakbéreket követeltek az illetőktől, hogy 
azokat megfizetni képtelenek voltak.

Az ily vasutasok azután újból vagonlakókká 
váltak és ismét részeseivé lettek azoknak a sanyaru- 
ságoknak, amelyekből többnek ezek közül már 
előzőleg bőségesen kijutott. Az oly községek, 
amelyeknek közigazgatása közönnyel nézi lakosai
nak ezt az önző számításból követett eljárását, 
legyenek elkészülve a következményekre is, ame
lyek szükségképen annak nyomába lépni fognak. 
Ne lepődjék meg rajta, ha a vasútnak nem lesz 
azután módjában a községhez tartozó állomáso
kon a szolgálatot fentartani, ha rendelkezésre álla
nak is azok a vasutasok, akik a szolgálat ellátásá
hoz szükségesek, aminek pedig alapfeltétele az, 
hogy az illetők lakással bírjanak. Ehhez képest a 
szükséges alkalmazottak hiányában az illető állo
mást a kö forgalom elől el fogjuk zárni és azon . . .

Gaal Gaston : Az állam köteles nekik lakást 
adni ! Az állam alkalmazottja, nem a falué !

Nagy Ernő : Igazsága v a n ! (Zaj.)
Farkas Tibor (olvassa) : ». . . úgy az áru fel- 

és leadást, mint az utasok fel- és leszállása céljá
ból a személyvonatok megállítását meg fogjuk 
szüntetni. (Zaj.) Felhívjuk az üzletvezetőségeket, 
hogy sorolják fel, mely községben tapasztaltak 
máris olyan eljárást, amelynek következtében 
vasutasaink a községből kihurcolkodni és vasúti 
kocsikba költözni voltak kénytelenek, hogy az 
esetek számához és súlyosságához képest az emlí
tett eszközhöz folyamodjunk, amely, ha talán túl
zottnak is látszik, de kényszerűségből nem mellőz
hető, mert elvégre személyzet hiányában az állo
mási szolgálatot csak abban a terjedelemben lehet 
fentartani, amily mérvben ahhoz a szükséges sze
mélyzet rendelkezésre áll. Intézzenek az üzlet
vezetőségek ilyen értelemben köriratot a kisebb 
községekhez tartozó állomások főnökeihez és a 
beérkezett javaslatok alapján tegyenek ide az 
eredményről mielőbb jelentést. Nincs észrevéte
lünk az ellen, ha az állomásfőnökök javaslatuk meg
tétele előtt azokhoz a községekhez, amelyekből 
már kényszerű kiköltözések történtek, jelen rende- 
letünk tartalmának közlésével kérdést intéznek, 
hogy hajlandók-e kiköltözött vasutasaink lakhatá
sát lehetővé tenni, vagy sem.«

Gaal Gaston : Tiszta bolsevizmus !
Szeder Ferenc: Szovjetizü ez !
Farkas Tibor (olvassa) : »Végül megjegyezzük, 

hogy ehhez a rendszabályhoz kell folyomodnunk« 
(Zaj a baloldalon. Kiss Menyhért közbeszól.) — talán 
megbocsát a t. Ház, ha én is intézek egy kérést 
Kiss Menyhért t. képviselő úrhoz, hogy legyen

szives a következő mondat elmondását közérdek
ből nem zavarni — minthogy a lakásrendelet 
említett sérelmes rendelkezésének módosítása, il
letve hatálytalanítása iránt felsőbb helyre tett 
előterjesztéseinknek nem lett eredményei ( Fel
kiáltások jobbfelöl: Ez a baj.)

En megengedem, hogy a rendeletnek szövege 
talán nem igy szól, — bár nem merem hinni, hogy 
ez a lapokba változtatással került volna bele — 
de ha igy van, kell, hogy minden józan és higgad
tan gondolkozni tudó embernek az esze meg
álljon. Mert vagy van kormányrendelet, olyan 
rendszabály, amelyet mindenkinek tisztelnie kell 
és elsősorban tisztelnie kell a közhivataloknak, 
(Igaz ! TJgy van!) vagy nincs, úgy hogy Magyar 
országon a rendeletet senki komolyan nem veszi. 
Az utóbbi esetben azonban ne beszéljünk mindig 
arról, hogy itt ilyen oktobriznaus, olyan oktobriz- 
mus van, amelyet meg akarunk szüntetni. Az okto- 
brizmus is lehet kétféle: lehet vörös oktobrizmus, 
de lehet, azt hiszem — sajnos — fehér oktobriz
mus is.

Gaal Gaston : Amint látható! Megszünteti a 
vasúti közlekedést! Messzebb vagyunk az októbris
táktól ! (Zaj. Halljuk ! Halljuk !) Az állam gondos
kodjék az alkalmazottakról! 9

Homonnay T ivadar: Ha nincs személyzet, 
nem lehet közlekedés ! Ez a tény ! Ebből kell ki
indulni ! Magyarázza meg . . .

Elnök : Homonnay képviselő urat kérem, 
méltóztassék csendben maradni.

Farkas Tibor : Azt hiszem, hogy majd a minis- 
terelnök ur meg fogja magyarázni azt, hogy mit 
ért ő helyesen a törvényes rendelet érvényessége 
és tiszteletbentartása alatt.

Nem akarom a kérdést tovább huzni, még 
csak egyetlenegy argumentumot hozok fel. In
terpellációm szövegében tulajdonképen ez is benne 
van, de érinteni vagyok kénytelen, mert olyan 
szavak hangzottak itt el, látni vélek olyan ten
denciát, amely azt kívánja megvalósítani, hogy 
a tisztviselők létszámcsökkentése alkalmából első
sorban a vagyonosak menjenek el. Én azt mon
dom, hogy a tisztviselők létszámcsökkentésénél 
más elv nem lehet irányadó, mint az, hogy azok, 
akik visszatartatnak, a legrátermettebbek, a leg
jobbak legyenek, minden melléktekintet nélkül. 
( Alalános helyeslés.)

Pintér László :|Nem lehet keresztülvinni, nem 
lehet egyénileg elbírálni minden embert. (Zaj.)

Farkas Tibor : Én elismeréssel és megértéssel 
vagyok mindenféle szociálpolitika iránt, de az 
első elv az, hogy egy állam sem folytathat olyan 
szociálpolitikát, amely nincs, arányban anyagi 
erejével. Ez az ország nem engedhet meg magá
nak jótékonysági intézkedéseket a köz kárára. 
Nekünk minden erőnket meg kell feszítenünk . . . 
(Zaj.) __ .

Elnök : Csendet kérek, képviselő urak !
Farkas Tibor : . . .  és arra kell törekednünk, 

hogy ezt az állam és az állam felépítése érdeké
ben biztosítsuk és felhasználjuk.
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Interpellációm szövege a következő ( olvassa) :
»Hajlandó-e a kormány gyors, erélyes és 

szigorú intézkedésekkel megakadályozni azt az 
állam- és társadalomellenes magatartást, amelyet 
a KANSZ nagy választmányának gyűlésén el
hangzott nyilatkozatokból meg lehet állapítani ?

Megtette-e a kormány a szükséges intézkedé
seket arra az esetre, ha a közalkalmazottak egy 
része hivatalos kötelességének megszegésével a 
közérdekű üzemek működését meg akarná za
varni ?« (Mozgás és zaj a jobboldalon és a középen.)

Homonnay T ivadar: Eszük ágában sincs! 
(Zaj.)

Hegyeshaimy Lajos : Ezt az oktobrizmus ta
lálta k i !

Nagy E rn ő : Voltak ott tisztességes és jó 
hazafiak!

Farkas Tibor (továbbolvassa) : »Hajlandó-e 
a kormány a tisztviselőkérdés végleges megoldásá
hoz haladéktalanul hozzáfogni és a nemzetgyűlés
nek olyan javaslatot tenni:

1. hogy a tisztviselők létszámát csökkentse 
annyira, hogy ez a létszám helyes arányban legyen 
azzal a munkával, amelyet a hivatalos órák alatt 
kifejtendő pontos kötelességteljesités esetén el 
lehet végezni;

2. hogy ez a szükséges és közérdekű munka 
megfelelő díjazásban részesüljön;

3. hogy a létszámcsökkentés esetében annak 
elbírálásánál, hogy kik tartandók vissza a köz- 
szolgálatban, csak a pártatlanul elbírált ráter
mettség legyen irányadó ?«

Homonnay Tivadar: Mi lesz az anyagi el
látásukkal ?

Elnök : Az interpelláció kiadatik a miniszter- 
’ elnök ur utján az összkormánynak.

A ministerelnök ur kíván válaszolni.
Gr. Bethlen István ministerelnök: T. Nemzet

gyűlés ! (Halljuk! Halljuk!) Mielőtt rátérnék a 
tisztviselőkérdés tárgyalására, legyen szabad egy 
pár szót szólnom abban a tárgyban, amelyet Farkas 
Tibor t. képviselőtársam hozott fel, nevezetesen 
egy rendelet ügyében, amelynek másolata ma 
Az Est című lapban megjelent, és amelyet az állam
vasutak elnökigazgatója intézett volna az ország
ban funkcionáló különböző vasutigazgatósá gokhoz.

A jelen pillanatban nincs még tudomásom 
arról, hogy ilyen rendelet kiment volna, igen vagy 
nem; bátor vagyok azonban a t. képviselő urat 
figyelmeztetni arra, hogy alig hiszem, hogy egy 
ilyen rendelet kiment volna, mert hiszen a vas
utasoknak módjukban van egészen más eszközök
kel gondoskodni elhelyezésükről. Hiszen a ma 
érvényben lévő rendeletek értelmében elég az, ha 
olyan ministertanácsi határozat hozatik, hogy 
X  vagy Y községekben, még ha az 2000 lakosnál 
kevesebbel is bir, az illető vasutasok részére lakás 
rekvirálandó és azok a vasutasok elhelyezendők.

Hyen határozatokat minden ministertanács 
hoz sokszor, nem vasutasok, hanem postások, 
iskolák, vagy csendőrség javára, úgy, hogy én alig 
hiszem, hogy szükséges lett volna egy ilyen rendelet

kiadása, mert hiszen a kormánynak a szükséges 
eszközök rendelkezésére, állanak, hogy ott is, ahol 
ilyen bajok vannak —  mint ahogy tudom, hogy 
sok helyen vannak bajok — ezeknek a megszünte
téséről gondoskodjék. A baj oka ugyanis az, hogy a 
2000 lakosnál kevesebbel biró községekben a 
lakásrendelet érvénye tényleg felfüggesztetett.

Szeder Ferenc : Az az oka a bajnak, hogy nincs 
lakás !

Gr. Bethlen István ministerelnök: Ennek a 
következménye természetesen az, hogy az ottani 
vasutas tisztviselőknek és a menekült tisztviselők
nek is — magyarán mondva — a bért felstájgerbl- 
ják úgy, hogy ezek nem képesek azt megfizetni. 
Ehelyett ők azután a vagonlakást választják, ami 
viszont természetesen a vasút üzemére rendkívül 
hátrányos és kellemetlen, úgy, hogy a vasutigazga- 
tóság és a vasúti elnökség is minden eszközt igénybe 
vesz abból a célból, hogy a vagonokat megint ki- 
ürittesse és megszüntesse ezt az állapotot.

Természetes azonban, hogy ilyen eszközökhöz 
nem szabad nyúlni és ha ilyen rendelet ment volna 
ki ebben a tekintetben, azt hiszem, a kereskedelem
ügyi minister gondoskodni fog, hogy azok, akik 
a hibát elkövették, felelősségre vonassanak. (He
lyeslés.)

Evvel áttérek a tisztviselőkérdés tárgyalására. 
Mint méltóztatnak tudni, eddig, talán 3 év óta, 
a kormány mindig a Közalkalmazottak Nemzeti 
Szövetségével lépett érintkezésbe, valahányszor a 
tisztviselői fizetésemelésekről volt szó. A jelen 
■esetben is igy történt. Hogy most a tárgyalások 
elhúzódtak és végeredményben is nem vezettek 
eredményre, annak két oka volt.

Az egyik ok az, hogy a Kansz., a Közalkalma
zottak Nemzeti Szövetsége, olyan követelésekkel 
lépett fel a fizetésjavitás tekintetében, amelyeket 
a kormány és különösen a pénzügyminister ur 
elsősorban, túlzottaknak talált. A másik ok azon
ban az volt, hogy tekintettel arra, hogy a kormány 
a költségvetést már benyújtotta és a költségvetés 
tételeihez ragaszkodni köteles, csak abban az eset
ben mehet és mehetett bele abba, ha egy olyan 
rendezést talál, amely a költségvetést legalább 
lényegében nem alterálja.

A kormánynak egyáltalában két alapvető 
kiindulási pontja volt a kérdés megbeszélésénél és 
rendezésénél. Az egyik az volt, hogy tényleg fel
tétlenül szükséges a fizetések javítása, mert hiszen 
az utolsó fizetésrendezés óta, december 1-e óta, 
az árakban olyan eltolódás mutatkozott, amely 
lehetetlenné tette a tisztviselők részére, hogy 
avval a fizetéssel, amelyhez decemberben jutottak, 
exisztenciájukat biztosítsák. Ez volt az oka, hogy 
a kormány belátva ezt a helyzetet, a maga részé
ről a fizetésjavitáshoz hozzájárult, de természete
sen csak olyan mérvben, ahogyan azt a gazdasági 
viszonyok feltétlenül szükségessé' teszik.

A .másik szempont, amelyik a kormányt ve
zette, ismétlem, az volt, hogy miután a fizetés- 
javítás a költségvetésben fedezetet nem talál, vagy 
olyan megtakarításokat kell eszközölnünk, ame-

72ÉRTESÍTŐ.
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lyek lehetővé teszik, hogy a másik oldalon a fizetés- 
javitás keresztülvihető legyen, vagy pedig az adó
emelés eszközéhez kellett volna nyúlnunk. A kor
mány felfogása szerint a második eszközhöz nem 
lehet és nem volna helyes nyúlni. Különben .is, 
végre már hozzá kell fognunk ahhoz a nehéz, sú
lyos, de minden körülmények között megoldandó 
feladathoz, hogy a költségvetésben mindazokat 
a megtakarításokat keresztül vigyük, amelyek álla
munk jelenlegi helyzetével és viszonyaival össze
egyeztethetők és amelyeket ezek az állapotok 
tényleg meg is követelnek. (Helyeslés.)

Ami a fizetésemelés mérvét illeti, a Közalkal
mazottak Nemzeti Szövetsége a rendkívüli segé
lyeknek 100%-kal való felemelését követelte. Ne
vezetesen a rendkívüli segélyek az eleinte meg
állapított segélyösszegnek harmincszorosáig emel
tettek volt. A Közalkalmazottak Nemzeti Szövet
sége most ennek a segélynek hatvanszorosra való 
felemelését kérte, ami kerek 100%-os emelést je
lent. Minthogy a rendkívüli segély a tisztviselők 
fizetésének túlnyomó nagy részét teszi ki, úgy hogy 
— eltekintve a természetbeni járandóságoktól — 
a többi pénzbeli járandóság ehhez viszonyítva a 
fizetésnek egy igen csekély részét teszi, igy az a 
követelés, hogy a tisztviselők rendkívüli segélye 
100%-kal emeltessék, annyit jelentett volna, hogy 
a tisztviselők fizetése úgyszólván megdupláztassék.

A kormány felfogása szerint ez olyan követelés 
volt, amely semmi esetre sem talált indokolást a 
visz- nyok romlásában. Igaz ugyan, hogy az árak
ban lényeges eltolódás mutatkozik a múlt év decem
bere óta, amikor a rendkívüli segély harmincszo
rosra emeltetett, de ez semmi esetre sem 100%-os 
eltolódás, sőt ha végignézem a statisztikai hivatal
nak erre vonatkozó kimutatásait, akkor a legfonto
sabb élelmicikkekre nézve megállapítom azt, hogy 
tavaly december óta, sőt még október óta is szá
mítva, a legfontosabb közszükségleti cikkek ára 
körülbelül februárig 15%-kai emelkedett. (Fel
kiáltások a szélsöbabldalon : Tévedés!)

Bocsánatot kérek, nem tévedés; rendelke
zésre állnak a statisztikai adatok decembertől 
február 15-éig. Már most azóta — szó sincs róla — 
lényegesebb emelkedés következett be, de ma 
még ez sem megy t . l a 30—35%-on, az akkori 
árakhoz viszonyítva, úgy hogy ezzel parifikálva 
a fizetéseknek egy 100%-os emelését, a kormány 
a maga részéről ezt indokoltnak nem tarthatta.

Hozzájárultunk azonban ahhoz, hogy a rend
kívüli segélyek megfelelő skála szerint 33—66%, 
tehát átlagosan véve 50% erejéig emeltessenek. 
Azért különféle skála szerint, mert hiszen régi ob- 
szerváció, régi megállapítás az, hogy a különféle 
fizetésemelések folytán olyan helyzet alakult ki, 
hogy az alsóbbrangu tisztviselők tulajdonképen 
sokkal nagyobb mértékben részesültek a fizetés- 
emelésekben, ha nem is százalékszámban, de/ a 
felsőbb osztályokhoz viszonyítva ma mindenesetre 
sokkal jobban vannak fizetve, mint a felsőbb 
rangban levő tisztviselők, úgy hogy olyan átlagos 
nivó alakult ki, ahol a felsőbb- és alsóbbrangu

tisztviselők fizetése között az eltérés valóban, igen 
csekély. Ez pedig a szolgálati viszonyok és a fe
gyelem szempontjából semmi esetre sem kívánatos. 
(Helyeslés jobbfelől.)

Ez volt az oka annak, hogy lehetőleg vissza
térve a régi differenciákra, amelyek fennállottak a 
felsőbb fokozatban és az alsóbb fokozatban szolgáló 
tisztviselők fizetése között, ha ezek nem is állít
tatnak helyre, de lehetőleg megközelíthet ők legye
nek. Azt hiszem, hogy ez nemcsak méltányos, 
nemcsak helyes, de állami szempontból s a tiszt
viselői kar fegyelme és tekintélye szempontjából is 
feltétlenül szükséges volt. (ü gy van! a középen.)

T. Nemzetgyűlés! Ugyanakkor felemeltük a 
túlóráknak a díjazását 100 %-kal és felemeltük a 
lakbért és a lakbérnyugdíj pótlékot is.

Gaal Gaston : Legjobb volna eltörölni a külön- 
órázást! D lgozzanak a hivatalos órák alatt!

Gr. Bethlen István ministerelnök: Természe
tes, hogy azokkal az intézkedésekkel, amelyek a 
tisztviselői kar viszonyainak rendezését célozzák, 
karöltve kell hogy járjanak azok az intézkedések 
is, amelyekkel azt akarjuk élérni, hogy egyfelől a 
felesleges tisztviselőktől szabaduljon az állam, 
másfelől pedig, hogy mindazok a megtakarítások 
eszközöltessenek, amelyek budgetáris szempontból 
feltétlenül szükségesek. Ebben a tekintetben, hogy 
a mélyen t. Nemzetgyűlést tájékoztassam, közölni 
kívánom a következőket. (Halljuk! Halljuk!)

A kormány először is elhatározta, hogy a tiszt
viselők által alkalmazott cselédek természetbeni 
ellátását április elsejétől kezdve meg fogja szün
tetni. Ebben a tekintetben nem osztozhatom Per
laki t. képviselőtársamnak abban a felfogásában, 
hogy az állam még a tisztviselő által tartott cseléd
nek az ellátását is biztosítsa, (ügy van! a szélső• 
baloldabn.)

Gaal GastOI): Visszaélésekre ad alkalmat! 
Gr. Bethlen István ministerelnök: Végered

ményben a cselédtartás olyan luxus, amelyet ha 
valaki megbir, megteheti, de hogy azt az állam 
mindenkinek .minden körülmények között bizto
sítsa, arra az államnak vállalkoznia nem lehet és 
nem szabad, (ügy van! jobbfelől.) De hiszen ez 
bizonyos igazságtalanságot is jelent, mert vannak 
tisztviselők, akik nem tartanak cselédet, és akik 
ennek folytán ettől a benetől el is esnek, épen a 
szegénységük folytán, minthogy nincsenek abban 
a helyzetben, hogy cselédet tartsanak.

Másodszor pedig elhatározta a kormány, hogy 
a családi pótlék tekintetében visszatér arra az 
állapotra, amelyben a tisztviselők voltak a Károlyi
kormány határozata előtt. A Károlyi-kormány 
volt ugyanis az, amely elhatározta, hogy a családi 
pótlék minden tisztviselő részére egészen a 24-ik 
életévig kiadassák, tekintet nélkül arra, hogy 
milyenek az életviszonyai annak a tisztviselőnek. 
Ebben a tekintetben mi visszatérünk a régi álla
potra, melynek megfelelően az állami tisztviselők 
igenis, megkapják a gyermekek családi pótlékát 
24 éves korig, de a nem tisztviselői minősítésű 
alkalmazottak csak 16 éves korig, (Helyeslés a
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középen.) és csak abban az esetben, ha igazoltatik, 
hogy valamely gyermek oly eredményt mutat fel 
a tanulásnál, amely indokolttá teszi a segély meg
adását, fogjuk ezt megadni. (Helyeslés jobbfelől és 
a középen.)

Azt tervezzük, hogy a nyugdíj kérdést egy
általában mélyreható revízió alá vesszük, (Helyes
lés.) mert hiszen hiába csinál az állam megtaka
rításokat, hiába bccsát el tisztviselőket, a mai 
nyugdíj helyzet mellett ez az államra nézve alig 
jelent megtakarítást, mert ahelyett hogy fizetést 
adna, ad helyette nyugdíjat. Itt tehát, figyelembe 
véve az állam rendkívül súlyos helyzetét, kényte
len lesz a kormány messzemenő rendezést inaugu- 
rálni s ez természetesen törvényhozási utón, no 
vella alakjában fog a nemzetgyűlés elé kerülni. 
Kérni fogom majd a t. Nemzetgyűlést, hogy ebben 
a tekintetben a kormányt támogassa.

Ugyancsak megindítottuk a természetbeni el
látásnak szigorú rivízióját, (Helyeslés a jobboldaton.) 
mert hiszen ezen a téren rendkívül sok visszaélés 
van. . .

Gaal Gaston: EH őrölni!
Gr. Bethlen István ministerelnök: . . . é s  úgy

szólván a természetbeni ellátás használtatik fel 
igen sokak részéről arra, hogy nyugdíjba menve, 
mégis olyan pozíciót biztosítsanak maguknak, 
amely mellett még csekélyebb mellékjövedelem 
esetén is az illetőnek igazi terhét tulajdonképen 
az állam viseli. Itt tehát igen szigorú revíziót 
kívánunk keresztülvinni, tekintet nélkül arra, 
hogy ki mikor és milyen körülmények között jutott 
ehhez a bene-hez, és gondoskodás fog történni 
arról, hogy ezek a visszaélések megszüntethesse
nek. (Helyeslés.)

A főkérdés természetesen a tisztviselői lét
szám apasztása. Ebben a tekintetben a minister- 
tanács azt a határozatot hozta, hogy 20% erejéig 
akarja egyelőre a tisztviselői létszámot apasztani. 
Ebben a tekintetben bizonyos határozott termi
nusokkal fogunk dolgozni.

A ministertanács nevezetesen kötelezte az 
egyes reszortminister urakat, hogy április 15-éig 
a maguk részéről ministertanács elé terjesszék 
azokat a javaslataikat, amelyek alapján a saját 
resszortjukban a 20%-os létszámcsökkentést ke
resztülvinni óhajtják. A ministertanács fog ezen 
javaslatok felett véglegesen dönteni és fog azután a 
kormány a pénzügyi bizottság elé egy hasonló vég
leges javaslattal jönni és fogja kérni a pénzügyi 
bizottság, esetleg a Ház plénumának hozzájáru
lását is. (Helyeslés.)

Ami a létszámcsökkentés keresztülvitelét 
illeti, az egyéni keresztülvitelt úgy tervezzük, 
hogy junius 1-én fog közöltetni mindazon egyesek
kel, akik a létszámcsökkentés folytán nyugdíjba 
küldetnek, illetve végkielégítésben részesülnek, 
hogy oktbóer 1-én a helyük megüresedik és ennek 
folytán az állami szolgálatból távozniok kell. Ez
által el kívánjuk kerülni azt, hogy megismétlődjék 
az a helyzet, amely a B-lista keresztülvitelénél 
volt, hogy egyik napról a másikra tudták csak meg

az illető tisztviselők, hogy B-listára kerültek s nem 
volt idejük gondoskodni arról, hogy a gazdasági 
élet valamely bransában elhelyezkedjenek.

Ezzel karöltve természetesen a kereskedelmi 
minister, a földmivelésügyi minister és a pénzügy - 
minister urak egy meglehetősen nagy akciót kell 
hogy kezdjenek mint a gazdasági bransok vezetői, 
hogy az igy nagy számban az állami szolgálatból 
elbocsátott tisztviselők a gazdasági életben valami 
módon elhelyezést nyerjenek. (Helyeslés.)

Ezekben voltam bátor reasszumálni azokat a 
terveket, amelyeket a kormány keresztül kíván 
vinni és amelyeket a kormány szem előtt tart, 
mikor a tisztviselőkérdés rendezésével foglalkozik.

Csak röviden ki akarok térni még a Közalkal
mazottak Nemzeti Szövetségének szerepére.

T. Nemzetgyűlés! A kormány eddig együtt 
dolgozott ezzel a szövetséggel három éven keresz
tül és minden egyes alkalomkor sikerült eloszlatni 
azokat az ellentéteket, amelyek a tisztviselői fize
tési kérdések és egyes kérdések terén felmerültek. 
Egyáltalában az a nézetem, hogy a Közalkalma
zottak Nemzeti Szövetsége igen nagy érdemeket 
szerzett a múltban. (Helyeslés a jobboldalon és 
középen.) Ne felejtsük el, hogy 1919-ben', mikor a 
bolsevizmus megszűnt, a Közalkalmazottak Nem- 
ezti Szövetsége volt az, mely az egész magyar tiszt
viselői kart tömöritette, ebbe a szervezetbe egy 
intranzigens hazafias irányt újból bevitt és az egész 
tisztviselői karban a fegyelmet a maga részéről is 
helyreállítani a kormánynak segítségére sietett. 
(Helyeslés a jobboldalon és középem)

Ezek olyan érdemek, amelyeket szem elől 
téveszteni nem volna helyes. Ez nem jelenti ter
mészetesen azt, hogy ha a Közalkalmazottak 
Nemzeti Szövetsége túllépvén a maga hatáskörét, 
kormányzati hatáskört akarna magának vindi
kálni, hogy ebben az esetben a kormány teljes 
erejét szemben fogja magával találni. (Felkiáltá
sok jobb- és balfelöl: Nagyon helyes !) Mert hiszen 
mi arra a térre semmi esetre sem léphetünk, hogy 
egy bizottság alakuljon, akármilyen hazafias tes
tület is az a bizottság, amely automatice állapítsa 
meg majd azután, hogy mi legyen az egyes tiszt
viselők fizetése. Ez össze nem egyeztethető a 
parlamentarizmussal, (Helyeslés a Ház minden 
oldalán.) ez össze nem egyeztethető a ministeri 
felelősséggel és össze nem egyeztethető azokkal 
az elvekkel, amelyeket a kormány szem előtt kíván 
tartani. Ha voltak talán egyes szimptomák, ame
lyekre az én t. képviselőtársam épen a Kansznál 
az utolsó időben rámutatott, úgy azokat én a 
magam részéről csak mélyen sajnálom, de azt 
hiszem, hogy ezeket túltragikusan venni nem 
volna helyes. (Helyeslés a Ház minden oldalán.) 
Meg vagyok győződve, hogy a magyar tisztviselői 
kar a hazafias irány mellett kitart, és semmiféle 
sztrájk nemcsak hogy nem szerveztetik és nem 
terveztetik, hanem soha eszeágában sem volt, hogy 
egy ilyen sztrájkot szervezzen. (Igaz ! ügy van!) 
En tehát arra kérem a Nemzetgyűlés mélyen t. 
tagjait, hogy ha történnek is egyes kiszólások,
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azokat ne inéltóztassék túltragikusan venni és 
méltóztassék megnyugodni abban, hogy ha ko
moly szimptóma mutatkoznék, akkor a kormány 
meg fogja találni minden körülmények között az 
erőt, (Elénk helyeslés a Ház minden oldalán.) amely 
szükséges arra, hogy ilyen fellépést a maga részéről 
megint háttérbe szorítson. (Helyeslés.)

T. Nemzetgyűlés ! Az egész tisztviselői kar
hoz is van egy szavam. Mi tudatában vagyunk 
annak, hogy a tisztviselői kart a magyar állam 
a mai körülmények között nem fizetheti úgy, 
mint ahogy fizette a háború előtt, a békeidőben. 
De kérdem : melyik az a társadalmi réteg, amely 
a jövedelmei tekintetében ott állana, mint a há
ború előtt ? ( Felkiáltások jobb- és balfelöl: A sibe- 
rek és tőzsdeügynökök !) Akár a gazdákra, akár az 
iparosokra, akár a kereskedőkre nézek, bocsánatot 
kérek, t. Nemzetgyűlés, mi tologathatjuk egy
másra a hibákat, de ha objektive nézzük a dol
gokat, meg kell hogy állapítsuk, hogy ebben az 
országban a háború és a szomorú béke folytán 
mindenki. . .

Gaal Gaston : Mindenki koldus !
Gr. Bethlen István ministerelnök: . . .  egyfor

mán veszített, és mindenki meg kell hogy eléged
jék egy kisebb jövedelemmel és kisebb bevétellel, 
mint amellyel birt a háború előtt. (Úgy van!)

A magyar kormány tehát nem helyezkedhetik 
arra az álláspontra, hogy akár aranyparitást, akár 
másféle világparitást nyújtson a tisztviselőknek, 
mert hiszen tudjuk,— és ha a tisztviselők objektive 
megnézik a statisztika számait, ők is be kell hogy 
lássák — hogy a magyar közgazdasági élet nem 
áll semmiféle vonatkozásában az aranyparitáson. 
(ügy van!) Tisztában^kell lennünk azzal, hogy 
itt a kormány is és a magyar tisztviselőség is tulaj
donképen két malomkő között van.

Az egyik oldalon a folytonos valutaromlás, az 
ennek következtében beálló drá gulás, a másik olda
lon pedig a lehetetlenség, hogy az állam a bevételeit 
olyan mértékben fokozza, amely szükséges ahhoz, 
hogy azokat a kiadásokat, amelyek szükségessé 
válnak, fedezhesse. Ezen a helyzeten mi csak 
akkor fogunk tudni segíteni, ha végre a nyugati 
államok is a reparáció kérdésének Damokles- 
kardját rólunk leveszik, (Helyeslés a Ház minden 
oldalán.) mert amig ez a Damokles-kard a fejünk 
felett lebeg, addig pepecselhetünk, addig csinál
hatunk foltozó munkát pénzügyi téren, a tiszt
viselőkérdés terén, de egy végleges rendezést, egy 
végleges pénzügyi konszolidációt nem fogunk tudni 
csinálni. (Igaz ! ügy van !)

Én kérem tehát a tisztviselői kart, hogy a 
maga részéről azokat a kívánságait, amelyek, 
elismerem, hogy sokban jogosak, lehetőleg mérsé
kelje, mert hiszen el fog következni az idő, amikor 
meggyőződésem szerint a pénzügyi konszolidáció
nak egy hatékonyabb lépése után az ő sorsukban 
is javulás fog beállani.

Kérem válaszom tudomásulvételét. (Élénk 
helyeslés és taps a jobb- és a baloldalon.)

Elnök : A ministerelnök ur együttes választ

adott három képviselő ur interpellációjára. A három 
interpelláló képviselő urat szintén megilleti a szó. 
Kérdem, kiván-e szólani az első interpelláló, Hegy- 
megi-Kiss Pál képviselő ur ?

Hegymegi- Kiss P á l : Én a ministerelnök ur 
válaszával nem kívánok foglalkozni, tisztán csak 
tudomásul veszem azt, hogy a kormány megteszi 
a lépéseket abban a tekintetben, hogy a létszám
redukció és egyáltalában a tisztviselőkérdés ren- 
deztessék. Csak két körülményre vagyok bátor a 
ministerelnök ur figyelmét felhívni. Azt méltózta- 
tott mondani ministerelnök ur, hogy a tisztvise
lőkkel kiilön-külön, személyenkint fogják közölni, 
hogy kik azok, akik beletartoznak azok közé, akik
kel a létszám voltaképen apasztatik. Én a magam 
részéről, nehogy ebben a tekintetben bárminemű 
üldözés vagy efféle lehessen, azt szeretném, ha a 
kormány meg is állapítaná azokat az általános 
szempontokat, amelyeknek figyelembevételével ez 
a 20 %-os létszámredukció meg fog történni.

A másik, amire bátor vagyok a ministerelnök 
ur figyelmét felhívni, az, hogyha egy bizonyos 
igazgatási ágban többlet van, á másikban pedig 
hiány, akkor annak a többletnek oda, ahol hiány 
van, átvitele iránt is szintén méltóztassék megtenni 
az intézkedéseket.

Itt bátor vagyok megemlíteni a szőnyegen 
levő közigazgatási reform kérdését is, különösen 
is, hogy nagy számban vannak menekült önkor
mányzati tisztviselők, akiknek az önkormányzat 
körében való megfelelő elhelyezéséről, anélkül 
hogy ezzel az önkormányzati közül eteknek jogai 
sérelmeztetnének, megfelelő módon intézkedni le
hetne. Ez távolabbi dolog. Az elsőt tisztán csak 
azért akartam megemlíteni, hogy az egyes tiszt
viselőket valamelyes üldöztetés vagy támadás ne 
érje. Szeretném ezért, ha a létszámredukciónál 
az általános szempontokat is megállapítaná a kor
mány. Nagyon jól tudom, hogy ez nagyon nehéz, 
de bizonyos szempontokat mégis meg kell álla
pítani, hogy üldözési j ellege ne legyen ilyen reduk
ciónak, mert hiszen akinek el kell mennie, az bizo
nyára panaszkodni fog.

Különben a választ tudomásul veszem.
Elnök : Perlaki képviselő ur nem kíván a szó

lás jogával élni.
Még Farkas Tibor képviselő urnák van szólási 

joga.
Farkas T ib o r : T. Nemzetgyűlés ! Nagy álta

lánosságban megnyugvással vettem tudomásul a 
ministerelnök ur válaszát, de mindenesetre én is 
nélkülözöm, hogy nem világosittattunk fel arra 
nézve, milyen elvek szerint fog tulajdonképen ez 
a redukció kereszt ülvitetni.

A ministerelnök ur egy kéréssel fordult az 
ország tisztviselői karához. Én egy tiszteletteljes 
kéréssel fordulok a t. Nemzetgyűléshez : ugyan
akkor, amikor a tisztviselői fizetésnél ezt a szo
morú operációt elvégezzük, a nemzetgyűlés ne 
forduljon fokozott igényekkel az ország teljesítő
képességéhez.

Elnök : Következik a határozathozatal.
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Kérdem a t. Nemzetgyűlést: méltóztatik-e 
a ministerelnök urnák Hegymegi-Kiss Pál kép
viselő ur interpellációjára adott válaszát tudo
másul venni, igen vagy nem ? (Igen!) A nemzet
gyűlés a választ tudomásul vette.

Kérdem: méltóztatnak-e a ministerelnök ur
nák Perlaki György képviselő ur interpellációjára 
adott válaszát tudomásul venni. (Igen!) A nem
zetgyűlés a választ tudomásul vette.

Kérdem a t. Nemzetgyűlést, méltóztatik-e a 
ministerelnök urnák Farkas Tibor képviselő ur 
interpellációjára adott válaszát tudomásul venni, 
igen, vagy nem ? (Igen !) A nemzetgyűlés a választ

1?“

Hátra van még a mai ülés jegyzőkönyvének 
hitelesítése.

Kérem a jegyző urat, szíveskedjék a mai ülés 
jegyzőkönyvét felolvasni.

Forgács Miklós jegyző ( olvassa az ülés jegyző
könyvét).

E ln ö k : Van-e valakinek észrevétele a jegyző
könyv ellen 1 (Nincs !)

Ha nincs észrevétel, a jegyzőkönyvet hitele
sítettnek jelentem ki és az ülést bezárom.

(A z ülés végződik d. u. 6 óra 35 férckor.)

asiM. — Budapest, a* Athenaeum r.-t. könyvnyomdái*
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