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Szegedi tisztviselők 
memoranduma a drágaság miatt. 

Tekintetes Tanács! 

Nyugodt méltósággal, miként egy 
óriás hadsereg áttörhetetlen falanxa meg-
mozdult Magyarország köz- és magán-
hivatali alkalmazottainak mindenféle 
rendű és rangú sok százezernyi tömege. 

Az óriási tábor együttérzésének és ösz-
szetartásának imponálóan higgaát tün-
tetése nem romboló, nem harcra kész fe-
gyelmezetlen sereg felvonulása, hanem a 
müveit emberek szellemi fölényével fe-
gyelmezett kérelmezők nagy tömegének 
tiszteletteljes de önérzetes kopogtatása az 
állam, a törvényhatóságok, magánválla-
latok, mint kenyéradóknak ajtain. Ez a 
tömeg, amely az ország figyelmét most 
kérő szóval magára hivja az ország szel-
lemi, gazdasági és kulturális életének 
egyik legfőbb tényezője, irányitója, moz-
gatója. 

Ennek a tömegnek és azok között a 
tisztviselői, tanári, tanítói karnak munka-
kedvétől, kötelességtudástól és szorgal-
mától függ ennek az országnak, ugy a he-
lyi viszonylatokra alkalmazottan váro-
soknak, községeknek, gazdasági és kul-
turális fejlődése, előhaladása. 

Ezért egyetlen gondolkodó ember sem 
kicsinyelheti ennek a mozgalomnak jelen-
tőségét, egyetlen gondolkodó ember előtt 
sem lehet közömbös ennek a tekintélyes 
nagy társadalmi osztálynak sorsa, meg-
élhetése. 

Magyarországon hajdan, nem is olyan 
régen a közhivatali állás a vagyonos és 
befolyásos családok sarjainak mintegy 
örökletes decoruma volt, de ma már a köz-
hivatal kivétel nélkül existentiális életcél; 
sok ezer uri család szerény, de biztos 
megélhetésének alapja. A közhivatalnoki 
jog ma már hazánkban is fokozottabb 
figyelemben részesittetik és ezen nagy tár-
sadalmi osztály jogos igényei állami és 
törvényhatóság részéről kellő méltatás-
ban részesülnek. Példa erre legutóbb 
Budapest székesfőváros tisztviselői fize-
tésének rendezése. A fiumei tisztviselők 
családi és drágasági pótléka stb. 

Aki a jelenlegi mozgalmat figyelemmel 
kiséri, • azonnal észreveheti, hogy nem 
kapzsi anyagi érdekek, nem is fizetésjavi-
tás vagy rendezés, hanem az általános, a 
mérhetetlen drágasággal mindannyionkra 
ólomsullyal nehezedő megélhetési gondok 
azok, amelyek megmozdítják és törhetet-
len szolidaritásban egy táborban sorakoz-
tatják az ország összes fix fizetésből ten-

gődő szellemi munkásait és alkalmazot-
tait. 

Nem szorul bizonyításra egyetlen elfo-
gulatlanul gondolkodó ember előtt sem 
azon ténynek áz igazsága, hogy leg-
keservesebben vannak sújtva a közismert 
általános drágasággal azok a kisebb java-
dalmazásu és általában fix fizetésből élő 
alkalmazottak, kiknek .semmikép sincs 
módjában a drágaságot másokra áthá-
rítani. 

Ez az osztály az egyedüli, amely nem 
segíthet magán, amelynek egyazon és 
normális viszonyokra szűkösen szabott 
fizetés mellett viselni kell a termelők, ipa-
rosok, kereskedők és nem kötött fizetésű 
szellemi munkások felemelt követeléseit, 
áthárított terheit. 

A megélhetésnek eme — ma már az 
öszer.oppanásig súlyos, — terhei nem he-
lyiek, sőt nem is országosak, hanem egy 
egész világrészre kihatok. 

Nálunknál gazdagabb, hatalmasabb 
nyugati államok fix fizetésű szellemi 
munkásai nem érzik oly súlyosan e terhe-
ket, mint mi magyarok, mert ott a lét-
minimumról, a szellemi munka alapérté-
kéről sokkal jobban vannak gondoskodva, 
mint nálunk, — kik mégis ahol szükségét 
látják a segítésnek, azonnal segitenek. — 
Önként segitenek azok a hata lmas ténye-
zők, melyeknek a segítés lehetősége a ke-
zükben van. És nem vár ják a hivatalnoki 
kar tekintélyének lealázó instantiázást, 
hanem bírálva a helyzet rendkivüliségét, 
a kenyeret adó hatalom atyai jóságával 
segítségére sietnek alkalmazottaiknak és 
a lehetőséghez mérten támogat ják őket. 
Igy tett legutóbb Ausztria. 

Azon Európára kiható gazdasági okok, 
melyek az általános drágaságot előidé-
zik, elementáris erővel súj t ják városunkat, 
ezt a fejlődő nagy hivatalnok és iskola vá-
rost. 

Ahol a piacról élő fogyasztóknak ilyen 
tömege van, mint városunkban, az csak 
természetes, hogy a kereslet és kínálat kö-
zötti különbözetből a nemzetgazdaságtan 
általános érvényű szabályai szerint a fo-
gyasztókra kedvezőtlen magas árak ala-
kulnak ki. 

A város hatóságához intézett másik me-
morandumunkban kifejtjük nézetünket és 
rámutatunk azokra a teendőkre, melyek-
kel a helyi drágaságot megszüntetni, vagy 
némileg korlátozni lehetőnek véljük. 

Itt tehát nem lehet célunk, hogy ez 
irányban fejtegetésekbe bocsátkozzunk, 
elég legyen annak kijelentése, hogy a vá-
ros minden polgárának, de legfőként a vá-
ros ügyeit intéző közigazgatási hatósá-

goknak minden lehetőt el kell követni a 
drágaság megszüntetésére, de legalább i& 
mérséklésére. A bajt gyökerében kell or-
vosolni. Az okot kell megszüntetni, hogy 
megszűnjék az okózat. 

Legyen meggyőződve a város közön-
sége, hogy mi tisztviselők legkevésbé kí-
vánjuk rendszeresíteni a drágasági pótlé-
kot. Mi ezt a jelenlegi súlyos helyzetben 
egy rendkívüli segítés eszközének tekint-
jük csupán. Mi nem pótlékot, hanem fize-
tésünk és társadalmi helyzetünknek meg-
felelő szerény megélhetés biztosítását 
óhajtjuk magunk és családjaink részére. 

Es ne tekintsen ugy bennünket ezuttaí 
sem senki, mintha a könyörület koldus fil-
léreiért esedezne fik, hanem az önérzetes 
emberek tudatos féllépését lássák, akik hű-
ségesen és becsületesen végzett munkájuk 
után járó legkisebb bért' a megélhetést 
igénylik. 

Miután pedig általánosságban rámutat- ' 
tunk a mozgalom alapjára és inditó oka-
ira illő tisztelettel és bizalommal kérjük 
a város tekintetes tanácsát , hogy méltóz-
tassék a város közönsége elé vinni a vá-
rosban létező minden rendű, alantirt egye-
sületek által képviselt hivatalnokok és al-
kalmazottak azon kérését, hogy Szeged 
szab. kir. város mindazon alkalmazottai-
nak, akik 1911. jan. 1-én rendes szolgálati 
kötelékben állottak vagy szabályszerűen 
helyettesítve voltak 1911. évre drágasági, 
illetőleg családi pótlékot adni méltóztas-
sék. 

Amidőn ezen kérelemmel a város t. ta-
nácsa utján a törvényhatósági bizottság-
hoz járulunk lelkiismeretes kutatás után 
számot vetettünk a város teherbírási ké-
pességével és kérelmünket ehez mérten 
oly szerényen terjesztjük elő, hogy annak 
elfogadása esetén a város háztar tása ve-
szélyeztetni különösen annak 1912. évi 
költség előirányzata érintetni nem fog. 

Kérjük, hogy minden városi alkalma-
zott részére (ideértve a javadalmi, kór-
házi, iskolaszéki, utalapi, anyakönyvi, egy-
házi, zenetanári, tanitói, erdőőri, vágóhídi, 
orvosi, szülésznői, rendőri, szolga, kocsis 
személyzet stb.) és pedig a 2200 kor. és 
ezen aluli fizetésű alkalmazottak részére 
legutolsó rendszeres (városi) évi fizetésük 
összege után számított 15 százalék; a 2200 
koronát meghaladó fizetésű nős alkalma-
zottaknak évi fizetésük 15 százalékát a 
2200 koronát meghaladó fizetésű nőtlen 
alkalmazottak évi fizetésük 10 százalékát 
drágasági, illetőleg családi pótlékként egy 
összegben kiadni méltóztassék.. 

Kérjük, hogy a drágasági pótlék kiszá-
mításának alapjául a törzsfizetés vétessék 


