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„A krízisnek még nem vagyunk a mély pontján" 
— Most eljutottunk ahhoz a ppnthoz, amely, 

rfll még jóakaratú kormánypárti szónokok is 

azt mondották, hogy a krízisnek tetőfoka. Te-

hát nekünk az a kötelességünk, hogy meg-

vizsgáljuk az utat, amely idáig vezetett, meg-

nézzük azokat az állomásokat, amelyeket ml 

előre bemondottunk, amelyet figyelmen kivül 

hagytak, de amely feltartóztathatatlanul elve-

zetett ahhoz a krízishez, amelyről én 

felelőségem ludaUban az optimista vé-

leményekké szemben azt ált !om, hogy 

ennek a krízisnek még nem vagyunk a 
mélyponlján. 

Ml volt ez az ut? Ez az ut az volt, hogy 

a kormányzat elvesztett: a 6ZCiumérSrkéL 

Nem látta meg a nagy költekezésben az adó-
a'cnyokat, akiknek ezt a költséget viselniök 

kell. Ezt nemcsak én mondom. Ugyanezt mond-

ják az ország elismert szaktekintélyei, ezt 

mondja Teleszky János, a régi nagy Magyar-

ország pénzügyminisztere és ezt mondja Po-
povtrs Sándor is. Nem csökkentették a kiadá-

sokat, sőt ugy, amint jelentkeztek a bevételi 

többletek, ezeknek a bevételi többié lek nek meg-

felelően szabták meg a kiadási tételeket. Es igy 

történt, hogy 

a szanálásnál megállapított köüségvMés 

egyketifire feltornázta magái a dupl i ján , 

sflt elérte > másfél milliárd pengőt. 

— 1926-ban, mielőtt a Ház feloszlott, a pénz-

ügyminiszter ur beterjesztett egy adómérsék-

lési javaslatot. Ez volt a jelszó, a választási 

tási jelszó az 1926-os választáson. Valóban 

történtek is adómérséklések, de csak a köz-

gazdasági élet néhány kisebb területén. Ezzel 

szemben azonban, mikor megnehezedtek az 

idők, a kormány kénytelen volt uj adókról 

gondoskodni, mert ha nem tetté volna, nyil-

vánvalóvá lett volna a deficit. Es a kormány 

ekkor behozta a killön kereseti adót. Azt ol-

vastam ma az újságokban, hogy a kormány 

itteni képviselő tagja tiltakozott az ellen a 

jóslat ellen, hogy az állami tisztviselők fize-

tését le fogják szállítani. Adja Isten, hogy neki 

legyen igaza. A tisztelt miniszter urnák azon-

ban ilyen nagy határozottságra nincs joga, 

mert hiszen 

amikor a kormánynak szüksége v0|i rá, 

szemrebbenés nélkül hozzányúlt ahhoz a 

külön kereseti adóhoz, amely létjyrgéb?n 

a tisztviselői fizelések redukcióját jelen-

tette. 

Mi volt ebben az igazságtalanság és az anti-

szocializmus? Az volt, hogy amikor a kiadá-

sokat csökkenteni akarták az államnál is, nem 

oda nyúltak, ahova kellett volna, 

nem a többszörös fizetéseket szüntették 

meg (Tapsi, nem • közpénzekből huzalt 

mamntul fizetéseket szüntették meg, 

hanem egyszerűen hozzányúltak a közalkal-

mazottak és mayánalkalmazottak fizetéséhez. 
— Amint mondottam, az állam elvesztette a 

szemmértékét és nem tudott helyes mertéket 

alkalmazni a kiadások terén Ezt a politikáját 

követték a közületek, ezt csinálták a városok 

a vármegyék, az autonóm intézmények, ame-

lyek végeredményben mégis közvetve, vagy 

közvetlenül a polgárság adófilléreiből tartják 

fenn magukat. 

Soha nem épitftlek Migyarorszegoo annyi 

templomot, annyi iskolát, an jd kaszárnyát, 

annyi pénzügyi pjbtát, aanvl muzeumot, 

mini amennyit éplt?lteu abban az időben, 

mikor az ország kéth:iruiad része elveszeti, 

amikor a legszerencsétlenebb, » legnyomo-

rultabb viszonyok köze kerültünk. (Taps ) 

Ma már ott tartunk, hogy az egész ország 

krízisben van. És most mit látunk? Azt lát-

juk, hogy az állam a maga adminisztrációjá-

nak a fenntartása érdekében kénytelen uj adó-

kat alapitani. Ez az egyik A másik dolog az, 

hogy Magyarország városai és vármegyéi kény-
telenek függő kölcsönök felvételével biztosí-
tani tisztviselőik fizetését. (Helyeslés.) Redu-
kálni a fizetéseket és az állami jövedelmeket 
nem igazságosan megosztani, katasztrófára ve-
tet. A tisztviselők fizetésének redukálása azt 

jelentené, hogy csökkenne annak az egyetlen 

kategóriának a fogyasztóképessége is, amely 

ugy-ahogy még megőrizte azt és igy tovább 

fokozódna a többi kategóriák nyomora,-vég-

legesen elsorvadna az ipar, a kereskedelem 

és a mezőgazdaság is. 

— Ha világválság van, akknr a kormány-

nak nem az a kötelessége, hogy ölhetett 

kézzel megjósolja a zivatar közeledését. 

Pokolba az olyan villámhárítóval, amely, 

éppen akkor mondja fef • szolgálatot, ami-

kor a zivatar a fejünk fölött van, ha világ-

válság van, akkor fokozottabb kötelesség* 

lelt volna a magyar kormánynak a gon-

doskodás. 

A deficit 
— Más államban is van deficit, a többi vesz-

tes államokban is, azonban ott ennek a defi-

citnek mások az okai. Németország és Auszt-

ria hatalmas szociális terhet vállalt magára, 
többek között a munkanélküliek segélyezését. 

Nálunk azért van deficit, mert 

a szociális kötelezettségekkel szemben ab-

szolúi érzékl?lenséget mutató kormányzat 

mesterségesen feltornázta a költségvetési. 

A hadirokkanlak, a hadiárvák, a hadiöz-

vegyek és a hndikölcsönösök Jogos igé-

nyeinek kielégítésével szemben az ailim 

bejelentette teljes lehetetlenségét. 

Közgazdasági téren elmulasztotta a termelés 
organizálását és ezek helyett a horribilis adó-

jövedelmeket olyan intézmények létesítésére 

fordítja, amelyek önmagukban lehetnek szé-

pek, jók, de létesítésük és fenntartásuk a mai 

viszonyok között bűnös könnyelműség. A hon-

védelmi tárca költségvetése 140 millió pen-

gő, a kultusztárca 130 millió pengő abban 

az államháztartásban, amely a földművelés-

ügyi és a kereskedelmi tárca szükségleteire 

együttesen alig ötven milliót tud biztosítani. 

Világos, hogy ennek a politikai érzéktelenség-

nek előbb vagy utóbb, de elkerülhetetlenül 

katasztrófa lesz a következménye. 

— Más államoknak is van deficitjük, de 

azoknak hatalmas tartalékjaik is vannak, még 

a háborút vesztett államoknak is. Nálunk" a 

helytelen pénzügyi politika következtében még 

azok a kis tartalékok is elpusztultak, amelye-

ket a háború és az utána következő összeom-

lás meghagyott. Egy angol államférfiú mon-

dotta: » Vannak látszólagos fellendülési perió. 

dusok, amikor 

a bolondok nyugodtak s • bölcsek nyűg-

t alánok*. 

Számómra mindig megnyugtató érzés lesz, hogy 

nem tartozom a nyugodtak közé, hogy ezek-

ben a lakodalmas időkben állandóan figyel-

meztettem a kormányzatot politikájának hely-

telenségére. Szeged város polgársága öt év-

vel ezelőtt megismerte álláspontomat és be-

küldött a törvényhozásba. Nekem erkölcsi kö-

telességem, hogy kitartsak továbbra is ellen-

zéki álláspontom mellett. 

— Ha Magyarországon alkotmányos szellem 

uralkodna, a kormány elhagyná a helyét. 

De a m i i viszonyok között a kormányt 

csakts a törvényes keretek áttörésével for-

radalmi uton lehetne eltávolítani, ftn nem 

akarok rálérnl erre az útra, mert Jól tu-

dom, hogy ha ezt az országot m*g egy 

forradalmi megrázkódtatás érné, okkor 

meijlhetell-nül elpusztulna, szélporíadna 

az a kevés érték Is, ami még megmaradt. 

Bűvészmutatványok 
— Ma nem külön öröm és élvezet ellen-

zékinek lenni. Nem a hatalom miatt, hanem a 

hódolók miatt. Ha azt látnám, hogy a kor-

mány hajlandó levonni tiz éves meddő po-

litikájának tanulságait és hajlandó katasztró-

fális rendszerén változtatni, talán félre állnék 

az útból, talán én is támogatnám ezt a kor-

mányzatot. De nincs egyetlen tünet sem, amely 

azt mutatná, hogy a kormányban meg lenne 

a hajlandóság a konzekvenciák levonására 

III poll'ikaf morfinistákkal áHunk szemben, 

akik ke'ptrf nek m-gfální azl, ami rendsze 

rükbfn bűnös. 

Amikor mindenki érzi annak a szükségességét, 

hogy a költségvetést legalább 25—30 száza-

lékkal le kellene faragni, akkor a kormány 

egyik tagja Szegeden uj alkotásokat jelent be, 

pedig nagyon problematikus, hogy fenn tud-

ják-e tartani az eddigi alkotásokat. Ezekben 
a politikai morfinistákban az önmagukról fa-
ragott képek imádata erősebb, mint a józan 
mérlegelés képessége. Németországban kiad-

ták a második szükségrendeletet, amely to-

vább faragja le az államháztartás kiadásait, 

nálunk, ha valaki szóvá meri tenni azokat a 

lefaragható kiadásokat, akkor egyszerűen ki-

átkozzák, rámondják, hogy ellensége a had-

seregnek, a kulturának, a közrendnek, pedig 

ezeket az intézmínyeket az támogatja, aki 

igyekszik átmenteni az országot a mai kritikus 

időkön a gazdasági egyensúly helyreállításá-

val. 

— A kormány gazdasági politikája n?m 

észszerű és nem is igazságos. 

Közhellyé vált a jelszó, hogy segíteni kell  a  

mezőgazdaságon, s akkor minden más kate-

gória is boldog lesz ebben az országban. Ez 

azonban csak akkor kóvetkezhelik be, ha nem 
bűvészmutatványokkal kápráztatják el a köz-
vélemény szemét. Azok a külkereskedelmi szer-

ződések, amelyeket a kormány bejelentett, ame-

lyek a gabonafelesleg külföldi piacainak biz-

tosítását igéri, nagyon homályosak. Ausztria 

és Olaszország nem fogja világparitáson fe-

lüli árban átvenni gabonánkat pusztán sze-

relemből. Itt tulajdonképen arról van szó, hogy 

a magyar gabona elfogadása ellenében mi 

iparcikkeket leszünk kénytelenek átvenni ezek-

től az államoktól. Mivel pedig kétségtelen, 

hogy a velünk szerződő államoknak nem cél-
juk Magyarországon a verseny, a kormány-
nak gondoskodnia kell arról, hogy a külföld-
ről importálandó iparcikkek itt megfelelő ma-
gas árakon legyenek értékesíthetők. 

Amig tehát a parlamentben nagy szlnpidt 

Játékokat rendeznek a kartellek körül, ad-

dlíí a kormány bűvészmutatványainak si-

kere érdekében kénytelen UJ, rejtelt kar-

telleket létesíteni. 

Ennek az árát pedig az ország fogyasztókö-

zönsége fizeti majd meg. A másik bűvészmu-

tatvány 
a boletta 

volt. A kormány most azt igéri, hogy 6 pen-

gős bolettát vezet be. Ez a rendszer elsősor-
ban magával a kisgazdatársadalommal szem-
ben igazságtalan, mert a bolettával a kisgaz-

da csak az adóját fizetheti meg. Végeredmény-


