
GLAlTFELDER GYULA BESZÉDE!

Általános figyelem közepette ezután Glattfel 
der Gyula csanádi püspök állott szólásra és a
következőket mondotta:

- A tegnap esti szavazással a kérdés eldőlt,

és itt feksz ik ország és világ előtt mint a szó
noki, költői és drámai témák kimeríthetetlen
bányája. Hozzányúlhat tehát mindenki a leg
jobb érzése, hangulata szerint. Visszatérni rá
hiba volna. És ha mégis egy szóval visszaté
rek, csak azért teszem, hogy kifejezésre juttas
sam afeletti örömömet, hogy egy ilyen fájdal
mas kérdés letárgyalását annyi nyugodtság
gal és megértő hangon végezte az igazság
ügyminiszter úr (Éljenzés és taps), hogy azt
különben és jobban nem is lehetett volna.
Mindennek ellenére mégis két panaszt aka
rok felhozni. Az egyik az, hogy az igazság
ügyminiszter éppen a legfrivolabb költőre,

Heinére hivatkozott, amikor az asszimiláció
lehetetlenségét kívánta, de ennek nem tulaj
donítok tragikus jelentőséget. Akit annyira
támadnak, mint egy ilyen javaslatnak képvi
selőjét támadták mindenfelől és minden mo
tívummal, az iparkodik a maga álláspontja
nak igazolására elővenni azt, ami kínálkozik.
Fájlalom, hogy az igazságügyminiszter úr
konciliáns előadása és védelmi módszere
mellett nem talált egy szót annak konstatálá
sára, hogy ennek a Háznak részéről - tradí
cióival, lelkületével, egész gondolkodásával
és jogfelfogásával szemben - óriási és áldo
zatos elhatározás ,volt a komplexum egészét
magáévá tenni. (Ugy van. Ugy van.) En azt
hiszem, az a lényeg, hogy nem is a zsidókról,
a jó vagy rossz zsidókról volt itt számunkra
szó, hanem nagy és mélyenjáró jogi, logikai ,
etikai és alkotm ányos vonatkozású elvekről.

(Ugy van. Ugy van.) És amikor ez a Ház hosz
szú emberöltök ön kifejlődött hagyományai
val - igazán ezt kell mondani - szakítva,
mégis a kormány álláspontjéra helyezkedett,
és a problémát a maga egészébe akceptáIva,
csaknem egyhangúan megszavazta a tör
vényjavaslatot, azt gondolom, ezt mégis ,
mint a megértésre való törekvésnek nyilván
való gesztusát, szabad lett volna az igazság
ügyminiszter úrnak minden tiszteletreméltó

elvi áll ásp ontja dacára vagy ellenére egyetlen
szóval honorálni. Én ezt nem számonkérés
képpen mondom s nem azért, mintha pótló
lag egy ilyen elismerő nyilatkozatot akarnék
tőle kicsikarni, hanem azért említem fel, mert
megerősítenikívánom azt, ami a bizottságok
ban mindenütt végig elhangzott, hogy ez a
Ház nem harcot kíván a kormánnyal, ez a
Ház nem harcot kíván a másik Házzal, ez a
Ház sokszor igen sértő inszinuációk ellenére
némán és hallgatagon megy tovább, a maga
~iján, és teljesítette a kötelességét. (Ugy van,
Ugy van. Taps.) Teszi ezt éppen azért, mert
kerülni kíván minden nehézséget, jól tudván,
hogy hivatása nem bajt szerezni, nem a fel
forgatás elementumait erősíteni, hanem hiva
tása az építőmunka és hivatása azt a kor
mányt, amelynek építőkészségéről teljesen
meg van győződve, az építőmunka terén tá
mogatni, támogatni nemcsak kötelességszerű

kényszer hatása alatt, hanem igazán lelki
egyetértéssel, rokonszenvvel és szimpátiával.
(Eljenzés és taps.)

Amikor ezt előrebocsátom, akkor szintén
mindenféle oratorikus célzat és hangulatkel
tés kizárásával, tisztelettel kérem itt a plé
numban is azt, amit a bizottságban is kértem,
méltóztassék azt a módosító javaslatot, amely
mint az együttes bizottságok ajánlata itt előt

tünk fekszik, elfogadni és ne méltóztassék
bármiféle impresszióknak vagy hangulatok
nak hatása alatt arra az álláspontra helyez
kedni, hogy mi az asszimiláció lehetőségét

elvből elutasítjuk magunktól. Nem kívánok
ennek az elvi kérdésnek taglalásába bocsát
kozni , csak azt szeretném leszögezni, hogy
amit az asszimiláció lehetetlensége mellett az
utóbbi időben, mert hiszen még évtizedekről

sem lehet szó, felhoznak, ez tulajdonképpen
olyan hipotetikus álláspont, amelyet sem az
élet, sem,a tudomány véglegesen még nem
igazolt. (Ugy van. Úgy van - a baloldalon.)
Emellett legyen szabad arra rámutatnom,
hogy a miniszterelnök úr, akiről szintén teljes
lojalitással ki kell jelentenem itt a plénumban
is, hogy amikor őt négyszemközt, mikor még
nem volt miniszterelnök, ebben a kérdésben
megkerestem és azt hittem, hogy a tudósnál
nagyobb eredményt fogok elérni, mint a po-

1 Megjelent a Nemzeti Újság 1939. április 19. számában
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litikusnál. akkor a miniszterelnök úr nekem
kategorice kijelentette már akkor, hogy ő még
továbbment volna. Ezt csak a tények igazolá
sára vagyok bátor felhozni és annak bizo
nyítására, hogya miniszterelnök úr végig kö
vetkezetesen járt el. A miniszterelnök úr
azonban maga, ennek a szigorúbb álláspont
jának hangoztatása ellenére, tulajdonképpen
már rést ütött azon az elvi állásponton, amely
ennek a törvénynek ismételten hangoztatott
alapelgondolása, hogy leszármazás állás
pontján áll. Sőt a miniszterelnök úr múltkor,
itteni felszólalásában őeminenciájának szó
noklatával és felfogásával szemben deferálva
kijelentette, hogy a kereszténységnek igenis
van asszimiláló hatása.

A keresztség átalakító erejét nem lehet két
ségbe vonni

- Hiba volna, ha mi, a keresztény Egyhá
zak képviselői, a keresztség kegyelmi, belső,

lelki átalakító jellegét most itt dogmatikus ér
vekkel kívánnánk alátámasztani - némileg
megtörtént ez a bizottságokban és megtörtént
gyakran négyszemközti beszélgetésekben-,
de azt le kell szögezní, hogy a keresztség té
nyének, a keresztségbe való bekapcsolódás
megtörténtének és a keresztény nevelésnek, a
keresztény társadalmi környezetnek, a ke
resztény társadalmi befolyásoknak átalakító
és átformáló hatását tulajdonképpen nem le
het kétségbe vonni. Azt hiszem, nincs senki,
aki ezzel szemben arra az álláspontra meme
helyezkedni, hogy ez a világon bárhol, de kü
lönösen itt Magyarországon kétségbe vonha
tó lenne.

- Ha mármost a miniszterelnök úr azt
mondja, hogy a keresztség asszimiláló hatá
sát igenis védelmezni kell, s ha emellett pedig
az élet azt állítja, hogy a keresztség után kö
vetkezik az iskolának hosszú éveken keresz
tül való lélekformálása. a jó hitoktatónak és a
jó lelkipásztoroknak szeretetteljes érintkezé
se, a keresztény környezetnek, a keresztény
baráti körnek hatása, ami nemcsak a gyer
mekjáték kedvességeiben nyilvánul, hanem a
gyermeki élet formálása terén is kiszámítha
tatlan eredményt ér el, akkor, azt hiszem,
nem fogja kétségbe vonni senki, hogy mind
ezek a keresztség által megkezdett átalakító,
lélekváltoztató hatást végső eredményre fog
ják juttatni. Mí, akik a kegyelem emberformá
ló erejét és hatását valljuk és nap nap után
prédikáljuk és önök, mélyen tisztelt felsőházi

tagok, akik nap nap után látják, hogy mikép-
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pen formál az egyházias gondolkodás, a ke
resztény életszokás és a keresztény környezet
népet és nemzetet, egyaránt szembe kell hogy
helyezkedjünk azzal az állásponttal, amely
azt vallja, hogy a kereszténységbe való belé
pésnek és beolvadásnak az asszimiláció te
kintetében nincs bizonyító ereje.

- Nem mint teológus szólok, nerp. mint lel
kipásztor akarok hatást kelteni. Ujból han
goztatom, hogy távol áll tőlem ahatáskeltés
szándéka. A felsőház tagjainak belátásához,
értelméhez kívánok egy világos, tiszta szót
intézni és kémi a felsőház tagjait, hogy ne en
gedjék magukat hirtelen támadt és hirtelen
változó eszemeáramlatoknak, hogy ne mond
jam, divatoknak rabjaivá lenni. (Helyeslés.)

A szenvedély nem szolgálja az ország javát
- Emlékszem még arra is [... ], hogy 1895

ben [... ], amikor mint fiatal egyetemi hallgató
az illúzióknak és az idealizmusnak teljességé
vel néztem a kor eseményeit, megdöbbentem.
amikor a Nemzeti Múzeum előtt, ahol akkor
a főrendiház üléseit tartotta, egy üvöltő tö
meg lehurrogta és leköpte az ország prímá
~t, aki pedig a megtestesült szelídség volt.
(Ugy van. Ugy van.) Azért, mert igen óvato
san egy szót mert mondani arra nézve, hogy
nem kell a zsidóságot teljesen egyenjogúvá
tenni, és a régi tradíciókat meg kell őrizni. És
ha ma nincs is talán a Ház körül köpködő

tömeg, de morajlik valami, és ugyanez a tö
meg, amely negyvenöt évvel ezelőtt az or
szág prímásával úgy járt el, ma, azt hiszem,
hogy ablakbeveréssel, szenvedélyek szabadra
bocsátásával lehet tulajdonképpen kifejezésre
juttatni azt az új mentalitást, amelynek érde
kében ma harcolni kell. Amikor a tömegnek
ezt a következetlenségét látom, amikor ráesz
mélek arra is, hogy nem ez a következetlen
ség, nem ez a szenvedélyesség szolgálja az
ország javát, és oldja meg a világnézeti kér
déseket, hanem az a következetesség, ame
lyet negyvenöt évvel ezelőtt egy prímás kife
jezésre juttatott, amikor az ősi magyar tradí
ciókat egy idegen szellemiség behatásával
szemben védte, és amelyet ma ugyancsak az
ország prímása kifejezésre juttatott, amikor a
másik oldalra irányuló túlzásokkal szemben,
nem tekintve és nem keresve a népszerűség

tapsait, az igazi emberi és keresztény állás
pont mellett helytáll. (Úgy van. Úgy van.
Nagy taps.) Ezzel szemben lehet talán felhoz
ni hangulatos érveket, ezzel szemben lehet
felhozni aggodalmakat, amelyek a magyar



nép és a magyar vér tisztasága mellett szóla
nak, én tárgyilagosan hallgatok meg minden
kit, csak azt kérem, hogy ugyanezzel a tárgyi
lagossággal hallgassák meg ennek a Háznak
a tagjai azt a szót, amely a történelemből és
az örökkévalóságból hangzik, megmásítha
tatlan és megcáfolhatatlan igazságok és té
nyek védelmére, amelyek szólnak ezen Ház
tagjaihoz, ne engedjék elejteni és elsikkadni
azt, ami egész nemzeti múltunknak és keresz
tény civilizációnknak alapköve, a keresz
ténységnek tényét, értékét, tiszteletét, és ne
elégedjenek meg azzal, hogy a kereszténység
kegyelmi hatásait nem kívánja kétségbe von
ni sem a kormány, sem az alsóház, sem bár
miféle párt, amint az róluk fel sem tételezhe
tő, hanem álljanak e mellé a gondolat mellé,
amelyet mint a miniszterelnök úr bizonyos
mértékben legalábbis koncedált, hogy a ke
reszténységnek igenis van asszimilációs ereje,
s toldják meg ezt a gondolatot azzal a meg
győződésükkel, hogy a keresztény nevelés
nek és a keresztény, nemzeti múltnak van
igenis egészen új életet és egészen új élet
irányt biztosító behatása.

- Egy szót szeretnék szólni azoknak, akik
hisznek és egy szót azoknak, akik nem hisz
nek. Azokhoz, akik hiszenek, azt a szót sze
retném intézni, hogy ne viszonozzák a szen
vedély kitöréseit hasonló szenvedélyességgel.
Értsék meg az eszmeáramlatokat, értsék meg
a kor viharaiban jelentkezővillámokat, de ne
ijessze meg őket és ne engedjék magukat
megrémíttetni, hogy talán nagyon mennydö
rög, mert a legnagyobb mennydörgés és a leg
nagyobb vihar után is kiderül az ég és azok,
akik lelküknek tisztaságát megőrizték,nyugod
tan várhalják be azt az örömet, amely majd el
tölti őket, amikor ráeszmélnek arra, hogy helyt
állani ellenséges áramlatok és viharok ellené
re, becsületes, okos és keresztény tett volt.

A kereszténység: lelki újjászületés
- Egy szavam van azokhoz is, akik nem

hisznek. Nem mondom, hogy rossz emberek,
sőt azt is tudom, hogy sokan közülük azt
mondják magukról, hogy keresztények, de a
maguk módja szerint és nem keresztények
Krisztus evangéliumának és az ő Egyházának
tanítása szerint. Én őértük is imádkozom,
hogy megértsük egymást és képesek legyünk
kezet fogni, egymást átölelni, de értsék meg
ők azt, hogy amikor a keresztény meggyőző

dés állást foglalt az Egyház és a szent keresz
ténység igazsága és főleg alapigazsága mel
lett, mert a keresztség minden szentség kapu-
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ja, a keresztség a keresztény élet elindulásá
nak forrása, akkor értsék meg azok, akik nem
hisznek, hogy számunkra a kereszténység
nem az, mint egy egyenruhába öltözés, mint
egy egyenruha felöltése, mint egy jelvény ki
tűzése, mint egy zászlóbontás, számunkra a
kereszténység lelki újjászületés Krisztusban,
számunkra a keresztség egy reveláció, amely
ennek a siralomvölgynek sok nyomorúságá
ban nem valami fantasztikus módon, de ko
moly, szent realitással az örökkévalóság felé
nyit kilátást. Számunkra a kereszténység
Krisztus kegyelmével való egészen új menta
litás kibontakozása és ezt az álláspontot meg
értve, ezt a lelkiséget meghallva és szemlélve,
ennek a lelkiségnek igényét ismerjék el arra,
hogy itt nem pártok és frakciók vitája során,
hanem csak a lelkek megértéséből alakulhat
ki az az emelkedett gondolkodás, amely az
egyeseknek üdvösséget, az egésznek pedig
békét biztosít.

- Ezeket én azért adtam elő, mert ehhez a
meggondoláshoz nem papok, sőt nem is első

sorban papok, hanem ennek a keresztény ma
gyar nemzeti érdeknek és társadalomnak
mélységes tiszteletével áthatott világi urak ré
széről iniciált formulája az a módosító javas
lat, amelyet az együttes bizottságban elfogad
tak. Ez a formula kompromisszum és úgy jött
létre, hogy az Egyház részéről méltányolni
kívánták azt az álláspontot is, de főleg azt a
politikai komplikációt is, amelyben a kor
mányzat áll, de kérte ennek a formulának
megszerkesztőjea kormányzattól, illetve mi
után a kormányzattól azt el nem érhette,
hogy magáévá tegye ezt a formulát, kéri,
hogy most ezt iktassák a törvénybe, mert ez
a formula legalább részben megszünteti azo
kat a nehézségeket és tragédiákat, amelyek az
eredeti szöveg törvényerőreemelkedése ese
tében bekövetkeznének. [... ]

- Mindent mérlegelve, úgy látjuk - folytat
ta ezután -, hogy nincs módunkban mind a
két Házzal elfogadtatni azt az álláspontot,
mely a kereszténység teljes honorálását jelen
ti, a keresztény Egyházak képviselőiés ebben
a Házban e körül a kérdés körül buzgólko
dott világi uraknak igen tekintélyes száma
abban egyezett meg, hogy akkor lehetőerr

messzemenően honoráljuk a miniszterelnök
úr felfogását, honoráljuk annyiban, hogy ne a
származás szerint, hanem mégis olyan idő

pont szerint állapítsuk meg, hogy kiről lehet
vélelmezni történelmi alapon, hogy ehhez a
nemzethez hozzáidomult, mint aminő alapon



a kormány véleimezte az asszimilációt a leg
fontosabb polgári jog, az országgyűlési vá
lasztási jog adományozásával kapcsolatban.
Ezért voltam bátor a bizottságban azt indít
ványozni, hogy aki 1867 előtt itt volt, és utána
még azt az elhatározó lépést is megtette,
hogy szakított hitével is, és az emberileg el
képzelhető legünnepélyesebb formában és
gesztussal belekapcsolódott abba, amit ke
resztény magyar nemzetnek nevezünk, arról
mégis vélelmezzük és tételezzük fel a teljes
összeforrottságot.

- Miután ez is aggodalmakkal találkozott,
hozzájárultam és most is hozzájárulok ahhoz,
menjünk még tovább, és a mi nemzeti szent
évünk kezdetén már itt volt zsidó honpolgáro
kat, akik azóta szünet nélkül ennek a földnek
igézete alatt éltek, ennek az országnak levegőjét

szívták, ennek a magyar társadalomnak a befo
lyása alatt álltak, és azonfelül megtették azt az
elhatározó lépést, hogy beléptek Krisztus Egy
házába, azokat vélelmezzük egészen egyenjo
gú, velünk együtt gondolkodó és érző, velünk
együtt e hazáért élni és halni tudó és akaró pol
gártársainknak és hittestvéreinknek.

- Amikor még ez sem volt elég, akkor
ezenfelül még abban állapodtunk meg, hogy
legalább húszévi kereszténység után tekint
sük őket keresztényeknek, vagyis oly hosszú
idő után, amely idő alatt már igazán próbáját
lehet adni annak, hogy az illető tudja, mit
akar az Egyháza, s amely idő alatt annak a
keresztény egyháznak módja és lehetősége

volt arról meggyőződést szerezni, akárcsak
az őskereszténység idején a katekumenátus
kapcsán, hogy az illető csakugyan beolvadt.
Dyen terminus elmúlása után és az 1848óta va
ló itt gyökerezettség útján ismerjék el, hogy az
illető tényleg keresztény magyarnak minősíthe

tő, és ennek az országnak ősi alkotmányos tör
vényei által a keresztény egyház tagjai számára
biztosított teljes egyenjogúsághoz juthat.

- Ennek a törvényjavaslatnak ez a pontja
bennünk, felsőházi tagokban, azt hiszem leg
alábbis legtöbbünkben, valószínűleg azért is
különös, kellemetlen és nehéz impressziót
kelt, mert visszaható erővel bír - amitől mi
eddig mindig húzódtunk és irtóztunk -, és
visszaható erővel kívánja az eredeti szöveg
elérni azt, hogy emberekről,akiknek a zsidó
ságról már sejtelmük sincs (Ugy van. Úgy
van), már gyermekkorban megkeresztelked
tek, már keresztény óvodába jártak, s keresz
tényelemin és középiskolán keresztül jutot
tak el szaktudásukhoz, újból azt állítsák,
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hogy nem keresztények, hanem zsidók. Dyen
visszaható erő, azt hiszem, bennünk az igaz
ságérzetet és méltányosságérzetet a legnagyobb
mértékben érinti és ellenállásra hívja ki.

Vannak méltatlanok, akik besurrantak az
Egyházba

- Ha nem is kívánunk érzelegni, és rideg
tárgyilagossággal szemléljük az eseményeket
- folytatta a csanádi püspök -, előttünk ott
vannak a családok ezrei, amelyek nyugtala
nul reszketnek és aggódnak azért, hogy mi
lesz velük és gyerekeikkel. Mi lelkipásztorok
ezek közül sokról azt a meggyőződést szerez
hettük, hogy tényleg egész meggyőződéssel

beolvadtak Egyházunkba. Nekem nemcsak
semmiféle atyámfia nem érdekelt ebben a do
logban, de még csak olyan zsidó barátom
sincs, akit hozzámtartozása révén mentesíteni
akarnék. Vannak azonban nekem igen nagy
számmal volt növendékeim, akik már kezdő

papkoromban jöttek hozzám, hogy keresz
tények akarnak lenni. Végig egész papi mű
ködésem során sokan jöttek ezzel a kéréssel
hozzám. Tudom, hogy vannak méltatlanok,
vannak olyanok, akik besurrantak az Egyház
ba - s ezen az állásponton állva talán sze
lekciót kellene gyakorolni őskeresztény híve
ink között is, de ezt nem szabad és nem is
lehet megtenni -, de vannak itt olyanok, akik
ről láttam az egész életük során, hogy nem ke
resztlevelet lobogtatnak, hanem keresztény
mentalitást ragyogtatnak. Mármost ezekről én
azt szavazzam meg, hogy ezek nem keresz
tények? Méltóztassanak magukat az én hely
zetembe, lelkiállapotomba beleélni és megér
teni, hogy ez számomra erkölcsi lehetetlenség.

- Miután azonban itt nemcsak papoknak,
de elsősorban világi embereknek szólok, hí
vő, keresztény, meggyőződéses férfiakhoz,
kérem, értsék meg azt is, ami az önök lelké
ben lejátszódik, ami az önök hitét nyugtala
nítja, zavarja s a felelősségérzetet felkelti.
Mindezt megértve, bizalommal kérem, mél
tóztassanak az együttes bizottság által konst
ruált javaslatot elfogadni, ami által az érde
kelteknek legalább egy része, éspedig - erre
helyezem különösen a súlyt - értékesebb ré
sze, régóta itt gyökerezett része mentesül. És
ha nem sikerül nekünk, az egyházak képvi
selőinek a teljes egyenjogúságot biztosítani
minden egyes hívőnk számára, legalább az a
vigasztalásunk legyen, hogy a fájdalmat és
áldozatot viselők számára a lehetőség szerint
csökkentettük. És ha nem lehetett már húsvét



ünnepére az Alleluja örömét a mi híveink lel
kébe belevarázsolni, legalább már a húsvéti
ünnepek után közvetlenül lehetséges legyen
azt a meggyőződést kelteni összes híveink
ben, hogy sem az Egyház nem hagyta őket

cserben, sem a magyar haza nem volt szük
ségtelenül rideg velük szemben, hanem az
Egyház és nemzet összefogásával lehetőleg

mégis tűrhető állapotot értünk el, s azért
ajánlom elfogadásra a módosító indítványt.

Glattfelder Gyula csanádi megyéspüspök
mélyenjáró beszéde igen nagy hatást gyako
rolt a majdnem teljes számban megjelent fel
sőházi tagokra, akik Csanád püspökét lelke
sen és hosszan ünnepelték. Serédi Jusztinián
bíboros-hercegprímás helyéről felemelkedve,
kézszorítással üdvözölte a szónokot beszédé
nek befejezése után.

Gróf Széchényi Viktor azzal kezdte be
szédét/ hogy Glattfelder Gyula csanádi püs
pök a magasröptű vita egyik legszebb, legmé
lyebben szántó és formáiban is legragyogóbb
szónoklatát mondotta el, amelyért hálás lesz
a felsőház. Helyesnek Iátja egy új/ ötödik be
kezdés beiktatását, amely zsűri megalkotásá
nak gondolatát valósítja meg. Szükségesnek
tartja, hogy a kormány képviselője is helyet
foglaljon a bizottságban. Ilyen irányú javasla
tot is terjeszt elő.

Ravasz László gróf Széchényi Viktor mó
dosító indítványához szólt hozzá, és az egye
sített bizottság javaslatának elfogadását kérte.

Az igazságügyminiszter válasza
Tasnádi-Nagy András igazságügyminisz

ter válaszolt ezután a vita során elhangzottakra.
Balogh Jenő beszédével kapcsolatban megálla
pítja, hogy itt nem büntetőjogiés kollektív fele
lősségről van szó, hanem arról, hogy bekövet
kezett-e az asszimiláció vagy sem. Az egyéni
elbírálás lehetetlen, és ezért kellett általános
szabályokat megállapítani. A javaslat azért
tesz kivételeket, mert nem akar általánosítani.
Glattfelder Gyula megyéspüspök nyilvános
elismerését hálásan köszöni. Az asszimiláció
kérdésével kapcsolatban hivatkozott Prohászka
Ottokárra, aki azt mondotta, hogya tapasztalat
azt mutatia, hogy az asszimiláció lehetetlenség.
A konkrét javaslatokkal kapcsolatban kijelen
tette a miniszter, hogy Gaár Vilmos javaslatát
nem fogadja el. Gróf Széchényi Viktor módosí-
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tásával szemben közömbös. A felsőház fogja
eldönteni, hogy elfogadja-e.

A felsőház ezután az első paragrafust a bi
zottság szövegezésében fogadta el. A felsőház

elfogadta Gaár Vilmos kiegészítő módosítását
is. Elfogadták az új 6. bekezdést is, amely a
kivételek tekintetében intézkedik.

A második szakasznál, amely a frontharco
sokról szól.

Bíró Zoltán szólt hozzá, amire
Tasnádi-Nagy András igazságügyminisz

ter válaszolt. A szakaszt éppúgy, mint a to
vábbi paragrafusokat a bizottságok módosí
tásával fogadták el. Báró Waldbott Kelemen
szólalt fel a 12. szakasznál és a magyar sző

lősgazdákérdekében kérte, hogy a zsidó ital
mérők leváltására öt évet állapítsanak megJ
mert ellenkezőesetben a magyar szölösgazda
egzisztenciáját veszélyeztetnék.

Kozma Miklós ugyancsak a 12. szakasz
nál kifogásolta azt a szakaszt, amely arról
rendelkezik, hogy az illetékes miniszter a mo
ziengedélyeket bármikor felülvizsgálhatja. Ez
a rendelkezés bizonytalanságot teremt és a
keresztény érdekek ellen is irányul. Módosító
indítványt terjesztett elő, amelynek értelmé
ben a miniszter lIa jelen törvény végrehajtása
céljából" vizsgálhatja felül bármikor a mozí
engedélyeket.

A 12. szakaszt Kozma Miklós kiegészítő

módosításával fogadták el. A következő sza
kaszokat ismét változatlanul fogadták el,
majd a 22. szakaszhoz, amely a kivándorlás
ról intézkedik.

Hoepfner Guidó szólalt fel és utalt arra,
hogy a jelenlegi valutáris viszonyok között
alig lehet kivándorIásról beszélni.

Egry Aurél ugyancsak azt hangoztatta,
hogy a kivándorIásról komoly emberek kö
zött szó sem lehet. Megvalósíthatatlan illúzi
ónak törvényjavaslatba való foglalása ez. A
szükséges devizamennyiség felett szerinte
nem is rendelkezünk.

A következő szakaszokat változatlanul fo
gadták el, s ezzel a zsidójavaslat részletes tár
gyalását befejezték. Az elnök enunciálta, hogy
a módosításhoz való hozzájárulás céljából a tör
vényjavaslatot visszaküldik a képviselőházhoz

[00']'
Az ülés egy óra előtt néhány perccel ért

véget.


