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A miniszterelnök nyilatkozik: 
Irjuk-e a békét 

fCSajdí tudósitón^ml) A politikában hét-
főd nagyjelentősáj^u események történtek, A 
kei sz Lény bujlíK pártjai, miután Rubinek 
GyqJa audjdrTcián volt a kormányzónál, az 
utolVi.y^cb&n megkötötték a bókét, a válasz-
tásokról szóló törvényjavaslatot levették a 
napirendről, ami azt jelenti, hogy a kormány 
ideig-óráig, valószínűleg a békeszerződés e!-. 
intézéséig, meghosszabbította az életét. Másik 
eseménye a politikának aiz, hogy a Klebelsberg-
Pallavicini-Tclekl akció hívei, számjsaerkit ti-
»erűcilencen, kiléptek a kisgazda, iUetőLeg ke-
resztény pártból és uj pártot alakítottak, amely 
nagyjában magáévá tette a keresztény blokk 
programniját, elhelyezkedését illetőleg pedig, 
bir szerint, a kisgazdapárthoz áll közel. 

A keresztény pártban viszont azt vélik, 
hogy a tizenkilencek, a „bőrkabátosok" és 
„ezerholdasük" egészen más érdekeket képvi-
selnek, saint a kisgazdáik s neon valószínű, hogy 
Pallavicini őrgróf ugyanazon célokért harcolna, 
mint nagyatádi Szabó. Aminthogy Czettler 
Jenő is szöges ellentétben van Rubinek Gyulá-
val. A kiválást ugy itélik mag, hogy az siet-
tette a pártok megegyezését és újra összeko-
vácsolta a már-már széteső koalíciót. A disszi-
densek, akik már valószínűleg osztozkodtak, is 
a tárcáikon, egyelőre hoppon maradtak. Hir 
szerint egyesek már visza is kívánkoznak régi 
pártjukba. Ha ez igaz, — amiről csak a párt-
körök kulisszái mögött sugdo1ódzmak — vissza 
is veszik őket, Klebelsberg KUEÓ kivételével, 
aki vörös posztó a keresztény pártban. 

Nagy érdeklődéssel várják a politikusok a 
nemzetgyűlés keddi ülését, amelyen napirend 
előtt Swiongl-Semadam Sándor nimlszíerel-
nök a kormány nevében deklarációt olvas tel 
arról, mi a kabinet álláspontja a békeszerződés 
dolgában. 

A politikai pártkörökben rokonszenvesen 
emlékezteik meg arról, hogy az angol munkás-
párt küldöttei közül Wedgewood angol ezredei 
megérkezett Budapestre, s legközelebb meg-
jönnek a bizottság többi tagjai is, hogy a fehér 

3rorról és a munloásüldözéstéT szóló hírek 
pialanságáról a helysorai győződjenek 

leukiienc képviso|t> uj pártot alakított 
Hétfőn délben. a n * o r már ugy látszott, hogy 

a Vo r r n ; inyválsá2 aWRiálissá vált, váratlanul meg-
eg*ztek egymássakla keresztény blokk pártjai. Iz-
gatlias tanácskoztok, a pártkeretekben való eltoló-
dását előzték nj^T a békekötést. Eredetileg ugy volt, 
hog^^asá rna^dé lben — miután már lényegesen 
enyhüTtWt" Jliellentétek — a két párt megbízottai 
perfektuálják az egyezséget. Az utolsó pillanatban 
azonban ujabb nehézségek álltak elő, még pedig 
nzért, merí a csonka kerületek képviselőnek .le-
mondási kötelezettségét a kisgazdák erkölcsi kötele-
zettségű deklarációval, a keresztény pártiak pedig 
törvényhozási intézkedéssel akarták rendezni. Az 
ellentétek emiatt ugy kiélesedtek, hogy politikai 
körökben már számoltak a kormány bukásával. 

A hétfői ülés folyamán aztán sok minden tör-
tént. A keresztény egyesülés pártiának mérsékelt 
csoportja a kisgazdapárt néhány tagjával együtt 
döntő lépésre határozta el magát. Tizenkilenc kép-
viselő kilépett a pártokból és uj pártot alakított 
Egyesült Keresztény Nemzeti és Kisgazda és Föld-
mivespárt cim alatt. A kilépett képviselők a követ-
kezők: Borbély-Maczki Elemér (kisgazda). dr. 
Czettler Jenő (kisgazda), Fáy Gyula (kisgazda), 
Gedeon Jenő (kisgazda), Gyömrey György (nem-
zeti egyesülés), Hermann Miksa (nemzeti egyesülés), 
Huszár Elemér (kisgazda), Karafiáth Jenő (nemzeti 
egyesülés). Kenéz Béla (nemzeti egyesülés), gróf 
Klebelsberg Kuno (nemzeti egyesülés), Magyar 
Kázmér (kisgazda), Mikovényi Jenő (nemzeti egye-
sülés). őrgróf Pallaviczini György (pártonkívüli 
kisgazda). Putnoky Móric (kisgazda), Reischel Ri-
chárd (nemzeti egyesülés), Rupprecht Olivér (nem-

zeti egyesülés). Salay János, gróf Sigray Antal és 
Tarányi Ferenc (nemzeti egyesülés). 

Az uj párt deklarációt bocsájtott ki, melyben 
hivatkozik az ország súlyos helyzetére, a lesújtó 
békeszerződés következtében és rámutat arra, hogy 
e súlyos helyzetből csak akkor lehet felemelkedni, 
ha a közös veszélyben minden viszálykodást és 
pártszenvedélyt félretéve, a nemzet szoros egység-
ben forr össze. Az uj alakulás elsősorban a Kisgaz-
dapárt felé orientálódik és uj koalíciót akar létre-
hozni. Amikor a kilépés a pártok tudomására jutott 
Hencz Károly kezdeményezésére a miniszterek és, 
pártvezérek tanácskozásra ültek össze, amelyen 
megegyezés jött létre nemcsak a csonka kerületekre 
nézve, hanem bizonyos mértékig a két párt további' 
együttműködésére vonatkozólag is. A csonka kerü-
letek szempontjából megállapodtak abban, hogy: 

1. A belügyminiszter még a mai napon távira-
tilag kiírja a választásokat a 21 csonka kerületben 
és a választásokat junins 20—21-én tartják meg. 

2. A javaslatot visszaadják a közjogi bizottsefß-
nak, amely alkalmas időpontban megfelelően átdol-
gozva újra elő fogja terjeszteni. 

3. A csonka kerületek képviselői a régebbi tneg-
állapodás szerint lemondanak mandátumaikról. 

A folyosón nagy örömmel fogadták az egyez-
ség hirét és biznak abban, hogy a tiszántúli válasz-
tásokig a koalíció mindenesetre fenmaradhat. 

Kedden a nemzetgyűlésen Simonyi-Semaáam 
Sándor miniszterelnök a békeszerződés ajálftsa 
ügyében ünnepélyes deklarációt fog tenni és a hol-
napi nap folyamán a kormánynak a megjbizottja 
fogja Pdrisban a szükséges diplomáciai lépéseket 
megtenni. 

Rubinek G/ula földmivelésiigyi miniszter hétíőn 
délben audlenipn volt a kormányzónál és hir sze-
rint ez a kihallgatás is hozzájárult a pártoJsüílíS^ötti 
béke helyreájitásához. 

M e g i n t a f t u i ó ^ 

A Ke«Éztény N«mzeti E j ^ t i f t é e pártkor eben 
hétfőn cete sözpryülés vol't.^^í miniszterek köziil 
senki sem -Alt jelen az. i^ekezleten, mert minisz-
tertanácson fel tek, SJM I tagjai viszont nagy szám-
ban jelentek nlHu.ii^n 1 "'_. iili' n aimeAyen Ernst. 
Sá-ndbr képviselő elnökölt, Vass József, a nemzet-
gyűlés tofcja számolt be a pairl'ameatben lefolyt ese-
ményekről. Bejelentette, hogy a vitás csorika kerü-
letek képviselői önként lemondanak mandátumaik, 
ról s hogy ezekben a kerületekben a tiszántúli vá-
lasztásokkal egyidejűleg lesz az uj választás. A disz-
szederekről azt mondta V1«««, feltételezi róluk, 
hogy akciójukban a jó szándék vezérelte őket. Fel-
lépéseik mindenesetre siettette a megegyezésit., sőt 
az az érzése, hogy Klebelsbergék akciója érlelte a 
fúzió gondolatát. 

A kisgazdapárt hétfőn este tartott értekezletén 
egyszerűen tudomásul vette a pártból történt ki-
lépéseket. Értekezlet után a párt tagjai élénken 
kommentálták az uj párt megalakulását. Altalános 
volt az a vélemény, hogy Klebelsbergék abban a 
biztos reményben bontottak zászlót, hogy a két 
kormányzópárt koalíciója szétrobbant és ők ülhet-
nek a Hallerék által kiürített nyeregbe. Állítólag 
már jelöltjeik is voltak az összes megüresedő tár-
cákra és államtitkárságokra, miniszterelnöknek Fáy 
Gyulát szemelték ki, belügyminiszternek őrgróf Pal-
lavicini Györgyöt. A kisgazdapártban ugy ítélik 
meg a helyzetet, hogy Klebelsbergék akciójának 
egyik célja az volt, hogy éket verjenek Rubinekék 
és nagyatádi Szabó Istvánék közé. Nagyatádi Szabó 
István miniszter régóta szálka a nagybirtokosok 
szemében és a kisgazdapártban most rámutatnak 
arra, hogy az uj párt tizenkilenc tagja közül nagy-
birtokosok a következők: Borbély-Maczhy Emil, 
Fáy Gyula, Gedeon Jenő, Gyömörcy György, Hu-
szár Elemér, őrgróf PpUayifini György, Putnoky 
Móric, gróf Sigray Antal és Tarányi Ferenc. A kis-
gazdapártiak nem esinálnak titkot abból, hogy 
nagyatádi Szabó István hívei semmi körülmények 
között sem hajlandók még koalícióba sem lépni őr-
gróf Pallavicini Györgygyei és Czettler Jenővel. 

Érdekes, hogy a nemzetgyűlési pártok szám-
aránya miképpen alakult. A kisgazdapártnak 72 
tagja van, a keresztény nemzeti egyesülés pártjá-
nak 56. az egyesült nemzeti kisgazdapártnak 19, a 
Friedrich-pártrak 7, a demokratapártnak 6, párton-
kívüli 4. 

A fővárosi törvényjavaslatra vonatkozólag a 
kisgazdapártnak nincsen hivatalos álláspontja. Bott-
lik József, a nemzetgyűlés alelnöke munkatársunk 
előtt ugy nyilatkozott, hogy 6 már a bizottsági tár« 

gyalás folyamán kifejtette azt a meggyőződését, 
amely szerint a legnagyobb igazságtalanság a 
törvényjavaslatnak az a rendelkezése, amely 
egyenlő számú bizottsági tagot akar Juttatni a leg-
kisebb és a legnagyobb közigazgatási kerületnek. 
Alkotmányjogi szempontból aggodalmasnak mondja 
Bottlik a belügyminiszter jogát a közgyűlés felosz-
latására. 

Ötven százalékos e M § 
A nemzetgyülép<dontése a c sonka kerGletekrd 

udósitónktót.) A nemzetgyűlés hétfői 
ülésén létrejött az egyezség a két kormányzópárt 
között. A csaáfca kerületekről szóló vitát befejezte 
a Ház és az előadó indítványára kimondotta, hogy 
a tiszántúli kerületekben junius 20-ikán tartandók 
meg a választások, a viitáe osonka kerületekre vo-
natkozók« pedig a közjogi bizottság u j előterjesz-
tést fog tenni annak idején. Eszerint a keresatény 
pártnak sikerült a tiszántúli választások terminu-
sát egy héttel eltolni, viszont a vitás csonka kerü-
letek képviselői csak a tiszántúli választások után 
és önként fog-nak lamandani mandátumaikról. 
Kedden kezdi meg a Ház a fővárosi törvényható-
sági választásokról szóló törvényjavaslat tárgyalá-
sát. A tótfői ülésTŐl következő részletes tudósi til-
sunk számol be: 

A napirendhez elsőnek Turl Béla szólalt lel. A 
csonka kerületek tisztán közjogi kérdését politikai 
válsággá fúj ták. A szóbanforgó kerületek tiszta 
kisgazda-kerületek s ott keresztény egyesülés párt i 
jelölt valószínűleg fel sem lép. Több, mint egy-
millió választó jogáról van szó. A határidőre ke-
resztény sajtó örül, hogy a keresztény egyesülés 
párt ja válságba került. Ezért állítják t e párthecc-
nek az ügyet. 

Ferdinándy Gyula igazságügyminiszter vála-
szolt Túri Bélának. A miandátumfoaztás nemcsak 
nálunk, de a külföldi alkotmányjogi életben is is-
meretien fogalom. Ast .a képviselőt, aki nem ta r t j a 
magát ahhoz az elba-tározáshoz, hogy mandátumá-
ról lemond, a nemzeti közfelháborodás, a párt ki 
fogja vetni magából. A kisgazdapárt a válságírt 
nem felelős. Meglepte a belügyminiszter beszéde, 

Friedrich István: Egy kormányban vannak! 
(Zaj!) 

Ferdinánoy Gyula: E beszéd nem alkalmas a 
parlamenti béke megteremtésére. 

Friedrich István: Ha miniszterek egymással ve-
szekednek, akkor kormányválság van! 

Ferdinándy Gyula: A kisgazdapárt nem er.gcd-
het álláspontjából. Más megoldás uinos, mint a 
törvényjavaslatnak a napirendről való levétele. 
Miután hiába kísérődtük meg a megegyezést, a be-
adott indítványomat visszavonom. (He^peslé* 
jobbról). 

Az elnök az ü!£st 10 percre felfüggeszti. 
Vt2 órakor az elnök újból megnyitja az ülést, és 

jelenti, hogy Somogyi István elállott a 
szólási jogától, ezért a vitát berekeszti és az elő-
adót illeti a szó. 

Rubinek István bejelenti, hogy hosszas tárgya-
lás után az ország érdekében a pártoknak sikerült 
oly véleményre jutni, amely mindkét párt jogérié. 
két kielégíti. (Taps és éljenzés a két kormányzó-
párton.) A május lü-én bejelentett közjogi javal-
latot ezennel vissza ven ja és a következő két indit. 
ványt teszi: 

— Először az idegen megszállás a'ól felszaba-
dult területeken az 5084/1910. M. E. rendelet alap. 
ján 1020. évi junius 20-ikára kéri a választásokat. 

— Második indítványa az, hegy a törvényja-
vaslat második részét további tárgyalás céljából 
küldjék vissza a közjogi bizottságnak. 

A két indítványt a Húz éljenzéeeel veszi t u . 
ck másul. 

Az elnök: A különvélemény előadóját illeti a szó. 
Somogyi István. Mit beszéljen, az rríár kilépett a 

pártból! (Derültség!) 
Dömötör Mihály belügyminiszter: A békés 

együttműködés érdekében . . . (Nagy taps.) 
Friedrich István- Az a fő, hogy kibékültetek! 
Meskó Zoltán (Friedrich felé): Az ország érdeke 

kívánta! 
Hornyánszky Gyula: Jobban fáj ez a kibékülés 

n::ktek, mint íekiink. 
Dömötör Mihály belügyminiszter. A bíKés 

együttműködés érdekében a módoeitott törvényja-
vaslatot elfogadásra ajánlja. (Éljenzés.) 

Az elnök: A tárgyalást befejezettnek jelenti ki 


