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Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „A
földművesek emléknapjáról” címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánom benyújtani. 



...../2018. (.....) OGY határozat 

A földművesek emléknapjáról

1. Az Országgyűlés szeptember 17-ét a földművesek emléknapjává nyilvánítja.

2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy gondoskodjon az emléknap méltó megtartásáról.

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Az emberiség számára a kultúra és a civilizáció időszaka azzal egyidejűleg kezdődött meg, hogy
az ember megtanult földet művelni. A földművelésnek a kezdetektől három alapvető eszköze
van: a termőföld, az emberi munka és a hozzáadott tudás.

A magyar  földműves  évszázadokon keresztül  fenntartója  és  megtartója  volt  az  országnak,  a
verejtékes munkájával és a háborúban kiontott vérével kiszolgáltatottan is a haza szolgálatára
állt.  1848  februárjában,  majd  áprilisában  a  jobbágyi  kötöttségek  túlnyomó  részt  eltörlésre
kerültek, a magyar földműves elindulhatott a polgárosodás útján. Az alapvető termelőeszköz, a
föld mérhetetlenül igazságtalanul oszlott meg. A magyar földműves, a magyar paraszt továbbra
is a földért volt kénytelen küzdeni.

Nagyatádi Szabó István, aki hat holddal, azaz alig több mint három és fél hektár termőfölddel
bíró kisparaszti családból származott, és csak hat elemi osztályt tudott elvégezni, egész életének
és politikai munkásságának a középpontjába a termőföld igazságosabb elosztását helyezte.  A
földbirtok  helyesebb  megoszlását  szabályozó  rendelkezésekről  szóló  1920.  évi  XXXVI.
törvénycikk – amelyért Nagyatádi sokat küzdött – csak enyhítette a földtulajdoni viszonyokban
fennálló aránytalanságot,  igazságtalanságot.  Ez a földosztás – amely Nagyatádi Szabó István
nevéhez  kötődik  –  minden  hibája  és  gyengesége  ellenére  reményt  adott  arra,  hogy  az
igazságosabb földtulajdoni viszonyok elérhetőek.

Nagyatádi  Szabó  István  születésnapján,  szeptember  17-én  arról  a  földműves  társadalomról
emlékezünk meg, amely a jó és a bal sorsában egyaránt készen áll a haza szolgálatára.
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