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Súlyos szociális problémák 
jelenlétét mutatják azok a tünetek, ame-
lyekről a fővárosi közigazgatási bizottság 
hétfői ülésén tettek jelentést. Váry Albert 
főügyész és Hann helyettes államtitkár, 
adófölügyelő „egyértelműen rámutattak 
arra, hogy egyre szaporodik azoknak a 
száma, akik nem akarnak dolgozni". Szám-
talanszor kifejezést adtunk annak a fölfogá-
sunknak, hogy az ország mai helyzetében 
egyetlen munkabíró embernek sem volna 
szabad tétlenül töltenie az idejét. Annyi a 
pótlásra váró mulasztás, oly sok a bézag 
gazdasági életünk minden terén, annyi a 
megoldásra váró föladat, hogy valamennyi 
dologképes ember megfeszített munkája is 
csak esztendők múlva láthatja el ugy, 
ahogy, a fönnálló és folyton fokozódó szük-
ségleteket. 

„A tömeg nem akar dolgozni és a bűnese-
tek oka nem a nyomor, hanem dologtalan-
ságra való bajiam" — állapítja meg a fő-
ügyész s ha ez a beállitás abszolút igazság 
volna, alkalmat adhatna kétségbeesésre. A 
főügyész azonban a kriminalista szemével 
nézi az eseményeket, tényt konstatál — ez 
eddig helyes, a konzekvenciák mérlegelése 
és levonása azonban már nem a büntető-
jogász, hanem a szociálpolitikus hatás-
körébe tartozik. A munkakedv csökkenése 
háborús követkeamény: a hat esstendei ne-
héz frontszolgálat ós megfeszített háborús 
termelés, súlyosbítva a fizikai létminimum 
csökkenésével, az egész világon kiváltotta 
ezt a batást. Kiváló szociológusok, hírneves 
pszichiáterek és fiziológiások tekintélyes iro-
dalmat produkáltak már e kérdéssel kapcso-
latban s abban valamennyien megegyeznek, 
hogy esztendők kiengesztelő és kiegyenlítő 
munkája, a szociálpolitika forrásainak bő-
séges buzogása szükségesek ahhoz, hogy a 
testileg-lelkileg agyongyötört emberek mun-
kakészsége teljesen helyreálljon. 

A megállapítással magával itt neun szál-
lunk szembe, noha tudjuk, bogy ezren és 
ezren vannak olyanok, főleg a szakképzett 
ipari munkások között, akik szives-örömest 
dolgoznának, ha egyrészt nyugodt idegálla-
potba kerülhetnének, másrészt, ha mun-
kájukért legalább annyi ellenértéket kapná-
nak, amennyiből magukat ós családjukat 
emberségesen eltarthatnák. Nincs azonban 
elég munkaalkalom. Aki ebben kételkedik, 
sétáljon ki munkaidőben Újpestre, Kőbá-
nyára, Óbudára, Kispestre, Csepelre vagy 
akármelyik más gyári körzetbe s nézze meg 
a hangtalan, hideg gyárkéményeket, a sivár, 
üres gyártelepeket. Ezek nem azért merül-
tek bele a terméketlenség sivár légkörébe, 
mert nem kapnak elegendő munkást, hanem 
főleg azért, mert nines szén, nincs nyers-
anyag, nincs megrendelés X X X X X 
X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X 

Ez a kérdés tehát elsősorban szociálpoli-
tikai kérdés. Következményei azután tarmé-
szetezerüen más területekre is átcsapnak: a 
szociálpolitikai érzéketlenség átplántálja a 
kérdést a napi politikába s amint látjuk, a 
büntetőjog területére is. Más oldalról kell 
megfogni a kérdést. A börtön a legutolsó ós 
a legkevésbé alkalmas eszköz a munkakedv 
fokozására — inkább az elkmkező célt szol-
gálja. 

A svwciálpolitikus igy állapítana meg a 
teendők sorrendjét: elsősorban a tömegek 
lelki- és idegállapotának helyreállításáról 
kell gondoskodni. Ez politikai kérdés, tehát 
a kormányzat föladata. A módszereket már 

több izben volt allkfalmunk a kormány figyel-
mébe ajánlani. Azután a munkaalkalmak 
számát kell szaporítani: szén, nyersanyag, 
a megrendelőkészség fokozása belső bizton-
sággal és szilárdsággal, közmunkák meg-
kezdése, az idevonatkozó kellékek. Termé-
szetesen ki kell küszöbölni az igy létrejövő 
munkaviszonyból még a látszatát is annak, 
hogy itt jótékonykodó pepecselés történik: 
ha nem ds rideg, de mindenesetre komoly 
kapcsolat jöjjön létre munkás és munkáltató 
között, még akkor is, ha a munkáltató a 
város vagy az állam és semmilyen más szem-
pont ne érvényesüljön, mint az, hogy egyik 

részről tisztességes munkára, a másik rész-
ről tisztességes díjazásra kötelezik magukat. 

Végül helyes és célszerű szociálpolitikai 
intézkedéseik kel és igazságos bérpolitikával 
lehetővé kell tenni a munkáscsaládok emberi 
megélhetését. Nem akarjuk ismételni az ide-
vonatkozó szükségleteket. Számtalanszor el-
mondottuk, mindenki tudja, isimeri: osjak 
éppen hozzá kell fogni a megvalósításhoz. 

Kíséreljék meg azok a bizonyos illetéke-
sek ezeket a módszereket alkalmazni X X 
X X X X X meg fogják látni, micsoda 
varázserő lakozik bennük, micsoda lendüle-
tet fog venni a magyar ipari gépezet. 

Kilenc és fél milliárdos deficit a költségvetésben. 
* * 

K i a d á s i 20 ,2 -10 .743 .615 — B e v é t e l a 1 0 , 5 2 0 . 5 5 5 . 6 0 4 k o r o n a . 

A pénzügyminisztertől kedden benyújtott ál-
lami költségvetésben nem kis föltűnést kelt 
legelső sorban az a hozzámeHékelt törvény-
javaslat, amelybon a kormány arra kér föl-
hatalmazást, hogy — az eddigi törvényes uta-
sítások ellenében — a most benyújtott költség-
vetésen 

szerkezeti változtatást 
eszközölhessen. A törvényjavaslatnak ez a 
szerkezeti modernesitése azt jelenti, hogy az 
eddigi szokástól eltérően, hiányzik belőle a 
részletes költségvetési előirányzat és a velejáró 
indokolás és igy nem lehet megállapítani, hogy 
az egyes minisztériumok — a beruházási ösz-
szegeken kívül — mire kérik az előirányzott 
összegeket. A szerkezeti módosítást kérő ja-
vaslat az idő rövidségére és részben a papír-

hiányra hivatkozik, megindokolni akarván, 
hogy a fölhasználás szempontjából miért nem 
tudja tételenként föltüntetni a költségvetés ha-
talmas summáit 

Mielőtt a költségvetési törvényjavaslatról 
részjetesebb beszámolót közölhetnénk ,a követ-
kező általánosabb rajzú képet adhatjuk róla: 

Rendes kiadás: 8.434,580.516 korona. Átmeneti 
rendkívüli kiadás 10.773,018.009 korona. Beru-
házási kiadás: 1.300,112.000 korona. Az össz-
kiadás 20.210,748.615 korona. 

Rendes bevétel: 8.800,104.943 korona. Rend-
kívüli bevétel: 1-711,450.831 korona. Az össz-
bevétel 18.528,555.834 korona. 

A deficit 9.69»,192.811 korona. 
(Itt a cenzúra 33 sort törölt.) 

* * 
A p é n z Q g y m i n i s x t e r volt soron. 

A nemzetgyűlés keddi ülése az illetékemelő 
javasla t tárgyalását folytatta. A javaslatot 
Korányi pénzügyminiszter hosszabb beszéde 
után általátalosságban elfogadták, ma jd meg-
kezdték az egyes szakaszok v i t á j á t is. Az ille-
tékemelő javaslatot a szerdai ülésen valószí-
nűen részleteiben is letárgyalják é3 ha idő lesz 
rá, szerdán már a numerus claususról szóló ja-
vaslatnak ogy héttel ezelőtt félbe<37,.ikit)ott ál-
talános tárgyalás t folytat ják tovább. X X 
X X X X X X X X X X X a pénz-
ügyminiszter kedden beterjesztett« az 1920—21. 
évi állami költségvetést. A költségvetési tör-
vényjavaslatot még nem nyomatták ki és nem 
osztották szót a nemzetgyűlés tag ja i között, 
azonban gyorsan hire kelt a költségvetés gi-
gászi számadatainak, a kiadások és a bevéte-
lek arányának és kedden délelőtt ez volt a fo-
lyosó szomorú szenzációja 

Az iilés megnyitása után az <illami költsénvetésröl szóló 
javaslatot terjesztette be Korányi pénzügy minister , 
azután folytatták 

az illetékemelő javaslat 
t á rgya lásá t . 

Az eiső szónok Korányi pénzügyminiszter volt, aki 
bőven israertette pénzügyi programját. Közölt« mindenek-
előtt, hogy e program megvalósítására tiz törvényjavas-
latot dolgoztak ki, amelyeket nemsokára a nemzetgyűlés 
eió terjeszt . Gnál tiasztonnak a tisztviselőkérdésben ki-
fejtett álláspontjára mogjegyezte, hogy a nemzet becsii-
lote kivánia, hogy azokat a szerződéseket, amelyeket a 
tisztviselőkkel kötött, betartsa mindaddig, amig csak 
liirja. A tisztviselőt nem lebet egy elbocsátani — mond-
dot'.a —, mint egy „cselédet". Igr.7. hogy az összes állami 
intézmények nagyok a megosonkitott országhoz képest, 
de ezeket egyszerre megszüntetni nem lehet. Mindent el-
követ a tisztviselői kérdésben a helyes megoldásra, a ter-
mészetbeni ellátás is ezt a célt szolgálja. A miniszter-
tanCcs U0 milliót szavazott r>" \7 i' tis:tvisel6knek pontúra 
is cipőre. A tékozlássil szakítani kell, e z é r t . . . az mtták 
számát leszállította és a honvédelmi miniszter is Ígéretet 
tett a katonai autózások csökkentésére. Az Operaház és 
* Nemzeti Színház annyira összeforrottek a kultúrával, 
hogy nem lehat lemondani róluk. Feméli, hogy a kul-
tuszminiszter e sziuháznk szorződéseit szigorúan át f o s ' a 
vissgálni. A tudományos intézményekről sem líjjet le-
mondani. szókra szüksér van az ország ujjáepit nél. 
Ami a háborús vagyonok megadóztatását illeti: m.ndeut 
elkövet ennek az adóproblémánr.k igazságos megold:, sar-, 
de a hadinyere3éf,et máról-holnnpra nem lehet elvenni. 
Általában a pénzügyek rendezéséhez a szomszédokkal való 
gazdasági béko és belbéke, belső harmónia szükséges. 

Nagy bajnak tartja, hogy a tisztosségca es reális ke-

reskedelem nem tud kellően miíködnl. (Gaál Gatzton közbe-
szól: „Szabad kereskedelmet!") A mai viszonyok között 
a szabad kereskedelem lehetetlen. A nemzetgyűlés leg-
utóbbi zárt ülésén fölsorolta mindazokat az okokat, 
amelyek arra kényszeritik, liogy lemondjon, mert nem 
tudta pénzügyi politikáját megvalósítani. Régi pénzügyi 
politikája nem vált be. Amikor 11 milliárd kiadással 
szemben 10 milliárd bevé "Ire számított, azt hitte, hogy 
a gabonamonopólium révén sikerül eltüntetni majd a 
deficit nagy részét. A termés azonban nem váltotta be 
a hozzáfűzött reményeket és az arra alapított pénzügyi 
terv is meghiusuU. 

A gabonaárak 209 koronáról 500 koronára 
való emelése káros hatású volt és meg-
bosszulta magát az egész gazdasági életen. 
Megakasztotta a jelentkezni kezdő árcsökkenést és at 

árak, a drágaság emelkedtek minden vonalon. Ez a nagy 
áremelés növelte a deficitet, ami viszont nagy terheket 
rótt a mezőgazdaságra. Az állami pénzügyek rendezését 
szolgálja az egyszeri vagyonadó, amelyet azonban nehéz 
a gyakorlatban megvalósítani. A szükséges előkészületek 
hosszú időt veeznek igénybe és a gazdasági életben foly-
ton nj helyzetek állanak elő. Noha a kényszerkölcsön foly-
tán a bankjegyforgalom 14 milliárdról 1(1 milliárdra csök-
kent, az árak mégis emelkedtek. Ausztriában 20 milíárdnyl 
bankjegy van forgalomban, kétszerese annak, mint 
amennyi Magyarországon és a magyar pénz kurzusa 
mégit alacsonyabb, mint az osztráké. 

A rossz kurzusnak nem közgazdasági, hanem 
politikai okai vannak. 

Bünt követ el, aki gazdasági defétizmust csinál. Magá-
ból a nemzetgyűlésből szállnak ki oly beszédek, amelyek 
rettenetes hatással vannak a közgazdaságra. (Szterényi 
József közbeszól: „Rontják a magunk hitelótl") Fölolva-
sott szóló egy táviratot, amelyet valamelyik képviselő 
intézett egy kormánybiztoshoz és amelyben figyelmezteti 
az utóbbit, hogy miután pénzkicserélés és vagyonleadd> 
lesz, ,,legyen résen, hogy baj ne legyen!" (óriási zaj. Föl-
kiálhísvk: „Ki volt azl Meg kell nevezni!") Nem fogom 
megnevezni! (Folytonos nagy zaj. Rakovszky elnök kérte 
a minisztert, nevezze meg az illető képviselőt, különben 
az összes neroze gyűlési tagok gyanú ala't állanak. — 
Breki közbekiált: ,.cTa meg nem nevezi, akkor kétségbe-
vonjnk a miniszter állításit!" — Végül is Rakovszky elnök 
azt javasolt.'i, linry adjanak három napot a képviselőnek az önkéntes jelentkezésre, amit ha nem tenne meg, a pénz-ügyminiszter fogja az illatőt megnevezni. Ehhez hozzá-
^áialtak, azntán a pénzügyminiszter folytatta fejtegeté-
sr.lt.) Az államháztartás ideiglenes rendezésére kölcsönt 
kiván fölvenni, mondta, amiből az állami kiadások fö-
dözhetők volnának addig, amig a vagyonadóból befolyik 
a riiosrfolel.) jövedelem. Tervbe vetto továbbá a pénzjegyek •net]változtatását is. ami hosszú időt vesz igénybe. Mint-
liogv a nemzetközi valutakonferencia határozatai nagy 
befolyással lesznek minden állam pénzügyi programjára. 


