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Havonta kétszer megjelenő szemle,
a világ folyásáról és az ember alkotásairól.

22. szám. ///. évfolyam. 1932 november 15.

Gömbös Gyula nemzeti munkaterve.

Mióta Magyarország főméltóságú Kormányzója a 
tn. kir. kormány élére állított, több ízben volt alkalmam 
a nemzeti közvéleményt és a törvényhozás két Házát 
kormányzati tevékenységem célkitűzéseiről és irányvona
láról tájékoztatnom. Az erre irányuló megnyilatkozásaim
ban hangsúlyoztam volt, hogy a vezetésem alatt álló 
kormány az előtte álló feladatokat és teendőket fontos
ság és sürgősség szempontjából két csoportra osztja. Az 
elsőbe azokat a kormányzati feladatokat és teendőket 
sorozza, amelyek megoldása a mai gazdasági és társa
dalmi viszonyok között nem tűr késedelmet, amelyekkel 
tehát a kormánynak, — az adott helyzet kényszerítő 
parancsa folytán, — azonnal foglalkoznia kell, hacsak 
nem akarja az ország és a nép létérdekeit súlyos ve
szélynek kitenni. Az ilyirányú kormányzati programon 
kívül, — amelynek részleteiről egyébként eddigi beszé
deimben tüzetesen tájékoztattam a közvéleményt, — a 
reám háruló kormányzati tevékenység második csoport
ját azok a feladatok és teendők alkotják, amelyek amellett, 
hogy a kormánynak távolabbi célkitűzéseit foglalják 
magukban, az egész kormányzati munka összefoglaló 
keretéül, mozgató rugójául és elvi alapjaiul szolgálnak.

Az ugyanis a meggyőződésem, hogy semmiféle 
kormányzati munka nem vezethet sikerre, ha elmerülve 
a mindennapi élet kisebb-nagyobb problémáiban, nem 
lát távolabbi magasabb célkitűzéseket is maga előtt, 
viszont az a kormányzati tevékenység is rossz úton 
halad, amely messzemenő célok kergetésében megfeled
kezik az élet által napról-napra felvetett gondokról és 
szükségletekről. Én nem akarok egyik hibába sem esni. 
Gondosan ügyelni akarok arra, hogy a mai nehéz, ke
serves magyar élet ezernyi gondjaival, bajaival való 
foglalkozásom ne tévessze szemem elől azt a céh, amely
nek megoldására vállalkoztam, viszont arra is vigyázok,

hogy míg e távolabbi, nagy cél felé törekszem, a mai 
élet sürgető problémái se maradjanak kielégítés nélkül.

Az alantiakban rövid, tömör, de vázlatos összefog
lalásban azt a munkatervemet ismertetem, amely kor
mányzati tevékenységem távolabbi célkitűzéseit alkotja. 
E munkatervnek nem az a hivatása, hogy kimerítő prog- 
rammatikus és részletes felsorolást nyújtsa az általam 
megoldandónak tartott összes kormányzati feladatoknak. 
Azt akarom elérni e munkaterv széles körökben való 
ismertetésével, hogy a magyar közvélemény megismerje 
azokat a célokat, amelyek felé törekszem, azokat a 
kérdéseket, amelyeket megoldani akarok és azt a szelle
met, amelyet minisztertársaimmal kormányzati tevékeny
ségünk minden megnyilatkozásánál szem előtt tartunk. E 
munkaterv keretei között fog kialakulni a vezetésem alatt 
álló minisztérium minden időszerű és távolabbi kormány
zati tevékenysége, amely tevékenység végső célját e 
munkaterv első pontja jelöli meg: az öncélú magyar 
nemzeti állam kiépítésében.

Eddigi beszédeimben nyomatékosan hangsúlyoztam, 
hogy állandó, rendszeres, közvetlen és bensőséges kap
csolatban kívánok lenni a magyar társadalom legszéle
sebb rétegeivel. Azzal, hogy az itt következő kormány
zati munkatervemet is a magyar közvélemény elé tárom, 
ismételt bizonyságát akarom adni annak, mily nagy 
súlyt helyezek a kormány és a közvélemény bizalomtel
jes együttműködésére. Amikor e helyen ismételten han
goztatom, hogy az egész elkövetkező kormányzati munkás
ságomat a magyar társadalom bizalmának és együttérzé
sének kettős oszlopára kívánom felépíteni, minden ma
gyar testvéremet pártra, osztályra és felekezetre való 
tekintet nélkül meghívom arra, támogasson engem és 
kormányomat e munkaterv megvalósításában.

Budapest, 1932. évi október 26-án.
Vitéz jákfai Gömbös Gyula

m. kir. miniszterelnök.
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1.

Bel- és külpolitika.
1 .

Politikánk célja.
Politikánk célja a magyar nemzet megerősítése, 

felvirágoztatása, a nemzet minden tagja részére az elér
hető legnagyobb erkölcsi és anyagi jólét biztosítása.

Mivel ez a cél csakis szilárd alapokon nyugvó, 
határozott célkitűzésekkel dolgozó s erőteljes alkotmá
nyos központi akarat által irányított, független nemzeti 
állam keretén belül valósítható meg, politikánk közvet
len feladatául az öncélú nemzeti állam kiépítését tekintjük.

2.
Külpolitikánk feladata.

Külpolitikánk feladatának tartjuk biztosítani a ma
gyar nemzetállam részére azt a szerepet, amely nem
zetünket múltjánál, földrajzi helyzeténél és történelmi 
hivatottságánál fogva megilleti.

3.
Revízió, kisebbségi jogok, a dunai államok együtt

működése.
Minden békés eszközzel arra törekszünk, hogy a 

békeszerződések a jog és az igazság szellemében revízió 
alá vétessenek. Súlyt helyezünk a kisebbségi jogok teljes 
érvényesítésére és nem zárkózunk el a dunai államok 
együttműködése elől.

11.
Alkotmányjog és közigazgatás.

4.
Országgyűlés.

Olyan országgyűlést akarunk, amely a nemzeti 
közvélemény hű tükrözője és emellett az ország minden 
dolgozó rétegének képviselője.

P,

Választójog.
Szükségesnek tartjuk a választójog reformját, a 

titkosság elvének érvényesítése alapján, de a nagy nem
zeti érdekek legmesszebbmenő megóvásával.

6.

Közjogi és államigazgatási berendezésünk.
Közjogi és államigazgatási berendezésünket — a 

mai kor követelményeinek figyelembevételével, de a 
hagyományokban rejlő erkölcsi erők megóvásával — úgy 
kívánjuk átalakítani, hogy ez a közjogi és államigazga
tási berendezés a nemzeti erők maximumát bocsáthassa 
a nemzeti célok megvalósítása végett a nemzet vezetői
nek rendelkezésére.

7.
Az egyéni szabadság elvének biztosítása.

Az egyéni szabadság elvének teljes érvényesülésére 
törekszünk, addig a határig, ameddig ez a szabadság 
a nemzeti közösség érdekeit nem veszélyezteti.

Ezt az elvet a munkaviszony szabályozása tekin
tetében is irányadónak tartjuk.

8.
Az egyesületi és gyülekezési jog.

Az egyesületi és gyülekezési jog szabályozásánál 
irányelvünk, hogy minden egyesületnek és gyülekezés
nek közvetlenül vagy közvetve a nemzeti erők meghat- 
ványozását kell szolgálnia.

9 '
Sajtópolitika.

A sajtószabadság fenntartása nemzeti érdek addig 
a határig, amíg a sajtó valóban a nemzet érdekeit szolgálja.

10.

A társadalmi egyesületek összevonásaf
Tekintettel arra, hogy a társadalmi szervezkedés 

terén túltengés mutatkozik, szükségesnek tartjuk a ha
sonlócélú társadalmi egyesületek összevonását.

11.

Közigazgatás.
Jó, olcsó, gyors és a nép szeretetétől áthatott 

közigazgatást akarunk, amely mindenkinek egyenlő mér
tékkel mér és az állampolgár teherviselő képességéhez 
szigorúan alkalmazkodik.

12.

Nagyobb területi hatóságii közigazgatási egységek.
A gyors és eredményes közigazgatás megvalósit- 

hatása végeit az ország egyes részeit nagyobb területi 
hatósággal bíró közigazgatási egységekbe foglaljuk össze, 
a vármegyék ősi intézményének tiszteletben tartása mellett.

13.
Tisztviselői pragmatika.

Megvalósítani kívánjuk a tisztviselői pragmati
kát, amely arra lesz hivatva, hogy intézményesen szabá
lyozza a tisztviselők jogállását, jogait és kötelességeit. 
Ezzel kapcsolatban a tisztviselői fegyelmi jog reform
ját is keresztül visszük.

14.
A polgári közigazgatás egységes irányítása.
Szükségesnek tartjuk egy legmagasabb képesítésű 

tisztviselőkből alkotandó szerv útján, a polgári közigaz
gatás egységes irányítását biztosítani.

15.
Szakszerű szelekció a közigazgatási tisztviselői kar kie

gészítésénél és előléptetésénél.
Az előléptetéseknél és a közigazgatási tisztviselői 

kar kiegészítésénél a szakszerű szelekció szempontjából 
indulunk ki s e végből használhatóság, különösen pedig 
vezetésre való alkalmasság szempontjából szigorú elve
ket fogunk alkalmazni.

16.
A tisztviselői illetmény- és nyugdíjügy rendezése.

Rendezni óhajtjuk a tisztviselői illetmény- és nyugdíj
ügyet.

17.
A felelősség elvének érvényesítése a közigazgatásban.

A közigazgatási szervezet minden megnyilatkozá
sában érvényt fogunk szerezni a felelősség elvének.

18.
A kisebb állások szaporítása.

A magyar ifjúság jövőjének, érvényesülésének biz
tosítását a legsürgősebb nemzeti és szociális feladatok 
egyikének tartjuk, ezért az államigazgatás keretében is 
igyekezni fogunk — a közigazgatásban túltengő magas 
állások lebontásával és a racionalizálási elvek szemmel- 
tartásával — inkább kisebb állásokat szaporítani.

19.
Az álláshalmozás megszüntetése.

Intézményesen lehetetlenné akarjuk tenni a köz- 
szolgálatban az álláshalmozást.
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20.

A tisztviselői összeférhetetlenség,
A tisztviselői összeférhetetlenségre vonatkozó sza

bályokat a legszigorúbban kívánjuk alkalmazni. A köz
életi tisztaság követelményeit minden személyi tekintet 
nélkül érvényesíteni fogjuk, de hatályosabb védelmet 
nyújtunk a közélet minden tényezőjének az alaptalan 
gyanúsításokkal szemben.

III.
Állampénzügyek.

21.

A pengő értékállandóságának biztosítása.
A pengő értékállandóságát minden eszközzel biz

tosítani kívánjuk.
22.

Az aranyfedezeti rendszer fenntartása.
Az aranyfedezeti rendszert mindaddig, amíg a ve

zető európai államok e rendszer alapján állanak, válto
zatlanul fenntartani kívánjuk.

23.
Az államháztartás egyensúlyának biztosítása.
Az államháztartás egyensúlyát minden körülmények 

között biztosítani és fenntartani kívánjuk.
24.

A közterhek arányosítása.
A túlzott közterhek az állampolgárok és velük a 

nemzet további elszegényedését idézik elő. Ezért a vise
lendő közterheket helyes arányban kívánjuk hozni a 
nemzeti jövedelemmel. Ezt azonban nem lineáris csök
kentésekkel, hanem az állami funkciók és intézmények 
körének helyes kiválogatásával kívánjuk elérni.

25.
Adó- és illetékrendszer.

A gazdasági élet és különösen a termelés szem
pontjait fokozottabban figyelembe vevő, emellett igazsá
gos és arányos közteherviselést biztosító és lehetőleg 
egyszerű adó- illetékrendszert akarunk.

26.
Szigorú adómorál.

Szigorú adómorált kívánunk, de ezzel szemben az 
államkincstár részéről is fokozottan érvényesíteni óhajt
juk az igazság és méltányosság követelményeit.

IV.
Igazságügy.

27.
Igazságügyi célkitűzéseink.

Igazságügyi kormányzatunk nem törekszik minden
áron új jogszabályok alkotására. A jogszabályok pontos 
és lelkiismeretes megtartása és az életbe való átvitele 
fokozott gondoskodásunk tárgya.

28.
A jogszabályok alkotásánál irányadó szempontjaink.

Amennyiben jogszabályok alkotására kerül a sor, 
mindig szemelőtt kell tartani, hogy a törvények megtar
tását nem a megszegésükre mért büntetés súlya, hanem 
a törvények tartalmának az erkölcs és a lelkiismeret pa
rancsaival egyező voltja biztosítja.

29.
A jogszabályok igazi rendeltetése.

Törekedni fogunk arra, hogy jogszabályaink ne a 
gyengébbet a termelő munkában való részvételtől elriasztó

tilalomfák és útvesztők legyenek, hanem útjelző táblák 
a gazdasági, társadalmi és államélet szövevényes útjain.

30.
Gyors, olcsó cs egyszerű jogszolgáltatás.

Gyors, olcsó és egyszerű jogszolgáltatást akarunk.
Az igazságszolgáltatás nem tart lépést a mai gaz

dasági élet ütemével. Ennek az állapotnak a megszün
tetését kötelességünknek tartjuk. Az eljárási jognak ehhez 
szükséges átalakítását meg fogjuk valósítani.

31.
Gazdasági, hitelpolitikai és büntetőjogi törvényeink.

Gazdasági és hitelpolitikai törvényeinket a gazda
sági élet változásainak megfelelően olyan módon óhajt
juk megreformálni, hogy azokban a magyar nemzet sajá
tos lelki és gazdasági tulajdonságai teljes mértékben fi
gyelembe vétessenek.

Ugyanezt az elvet óhajtjuk érvényesíteni új büntető- 
jogszabályok alkotásánál is.

32.
Jogvédelem a termelő- és alkotó munka számára.

A termelő- és alkotó munka htjából el fogjuk há
rítani a termelést és alkotást szügségtelenül akadályozó 
intézményeket és rendelkezéseket. A nemzet érdekeihez 
alkalmazkodó termelőmunka számára, annak bármily 
módon történő megakadályozásával szemben, hatályos 
jogvédelmet fogunk biztosítani.

33.
A család, nemzet, vallás, hatóságok és hadsereg védelme.

A társadalmi és állami élet alapját alkotó intéz
mények: a család, a nemzet, a vallás, a hatóságok, a 
hadsereg, valamint az őrtestületek intézményes jogvédelmé ■ 
nek fenntartása és hatályossá tétele különös gondunk lesz.

V.
Termelési politika.

34.
A magántulajdon és a kapitalizmus.

Közgazdaságunkat a magántulajdon elvén és a ka
pitalista termelés formái között akarjuk fenntartani, utóbbi
nak a nemzet egyetemére káros kinövéseit erős kézzel 
igyekezünk lenyesni

35.
A nemzeti termelés folytonosságának biztosítása.

Nemzeti termelésünk folytonosságát minden esz
közzel biztosítani akarjuk. Nemzeti céljaink érdekében 
azt fejleszteni, jövedelmezővé és teherbíróvá akarjuk tenni.

Minden erővel és reális eszközökkel a gazdasági 
vérkeringés megindítását fogjuk szorgalmazni.

36.
Termelési politikánk vezető gondolata.

Termelési politikánk vezető gondolata, hogy a ter
melést minél olcsóbbá s ilyen módon eredményessé is 
tegyük. 37

A termelés és a fogyasztás összhangja.
Termelésünk és fogyasztásunk összhangzásbaho- 

zását és nemzetünk megélhetési viszonyainak javítását 
nem a tömegek életszínvonalának lesüllyesztésével, hanem 
olykép akarjuk megoldani, hogy az összes termelőerők 
serkentésével, helyes szervezésével és tevékenységüknek 
a szükséletekhez igazodó irányításával minél több valódi 
értéket produkáljunk.
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Sem a fukarság, sem a pazarlás nem ideálunk. A 
jövedelmi és vagyoni viszonyokon felül való költekezés
nek széles rétegekben lábrakapott szokását kiküszöbölni 
kívánjuk.

38.
A nagy tömegek megélhetését biztosító termelési ágok 

kezdeményezése.
A nemzet minél szélesebb rétegeit kívánjuk a nem

zeti termelőmunka szolgálatába állítani. Olyan termelési 
ágakat fogunk tellát kezdeményezni, amelyek aránylag 
nagyobb tömegeknek biztosítanak megélhetést.

39.
A kis- és középexisztenciák szaporítása.

Mind a mezőgazdaságban, mind az iparban minél 
több, gazdaságilag egészséges, termelő kis- és közép- 
exisztencia életfeltételét kívánjuk biztosítani.

40.
Az állami beavatkozás korlátái.

A nemzeti termelőmunkában az állami beavatkozást 
csak e munka tervszerű irányítására, ellenőrzésére és 
mintaüzemek létesítésére akarjuk korlátozni. Egyébként 
az egyéni kezdeményezésnek szabad teret akarunk biz
tosítani.

41.
Vámpolitikánk.

Vámpolitikánkban a nemzet összeségének érdekeit 
kívánjuk figyelembe venni. A világgazdasági helyzethez 
alkalmazkodva, olyan vámrendszert kell felállítanunk, 
amely megvédelmczi belső termelésünket, de az árak 
megdrágítására nem nyújt módot.

42.
Az érdekképviseleti rendszer kiépítése.

Az érdekképviseletek szerves, okszerű kiépítését 
szorgalmazzuk a gazdasági élet minden vonalán. Ez ér
dekképviseletek összhangzatos együttműködésével kíván
juk előmozdítani az egyes termelési ágak egyensúlyát

43.
Szociálpolitika.

Az érdekképviseleti rendszer kiépítése kapcsán meg 
akarjuk oldani a dolgozó társadalom erkölcsi és anyagi 
érdekei megvédelmezésére és gondozására hivatott szo
ciálpolitika összes időszerű feladatait. A munkaközvetí
tés, a munkabiráskodás, a betegség, rokkantság, öreg
ség s a munkanélküliség elleni biztosítás ügyének szerves 
és intézményes rendezését ez érdekképviseleti rendszer 
keretein belül szorgalmazzuk.

A társadalombiztosítási intézmények reformját szük
ségesnek tartjuk.

44.
A munkanélküliség leküzdése.

Addig, amíg a gazdasági élét válsága tart, a mun
kanélküliség leküzdése céljából állami feladatnak ismer
jük el a munkanélküliek foglalkoztatásának irányítását. 
A munkaközvetítés kérdését véglegesen rendezni kívánjuk.

45.
Munka és nem segély.

Munkaképes emberek munkanélküliség címén való 
segélyezésének elvi ellenségei vagyunk s a munkanélkü
lieket csak munka ellenében támogatjuk.

VI.
M ezőgazdaság  és birtokpolitika.

46.
Tervszerű mezőgazdasági termelés.

Tervszerű mezőgazdasági termelést kívánunk, a 
belső szükséglet igényei és a kiviteli lehetőségek szerint 
irányítva.

47.
Mezőgazdasági termelésünk fokozatos átállítása.

Mezőgazdasági termelésünket fokozatosan át akar
juk állítani. Egyrészt a nagyobb tömegek eltartására al
kalmas exportképes művelési ágakra, másrészt olyan 
művelési ágakra, amelyek ipari termelésünknek nyers
anyagot szolgáltatnak.

Törekedni fogunk arra, hogy mezőgazdaságunk 
egységes,lehetőleg kevéstípusú termelvénnyel jöjjönpiacra.

48.
Mezőgazdasági kísérletügy és szakoktatás fejlesztése.

Intézményesen fogjuk fejleszteni a magyar mezőgaz
dasági kísérletügyet és a mezőgazdasági szakoktatást.

49.
Magán-mintagazdaságok létesítése.

Minden lehető adó- és illetékkedvezménnyel igye
kezni fogjuk a magán-mintagazdaságok létesítését elő
segíteni.

50.
Vízügyek.

A vízügyek rendezése és ezzel kapcsolatosan az 
öntözés és vízellátás kérdése gondoskodásunk tárgya lesz.

51.
Telepítési politikánk.

A birtokmegoszlás egészséges kialakításának elő
mozdítása végett egészséges telepítési politika kezde
ményezésére és végrehajtására fogunk törekedni. Ebbéli 
törekvésünkben magasabb nemzeti érdeket tartva szem- 
előtt, vigyázni fogunk arra, hogy a termelés folytonos
sága és eredményessége csorbát ne szenvedjen.

52.
Telepítési alap létesítése.

Birtokpolitikai és telepítési célokra az állami elő
vásárlási jog gyakorlása kapcsán megfelelő telepítési ala
pot kívánunk létesíteni.

53.
A hitbizományi rendszer reformja és kiterjesztése.

A hitbizományi rendszert megfelelő korrektívumok- 
nak kívánjuk alávetni. Ki akarjuk azonban terjeszteni ezt 
a rendszert a kis- és középbirtokokra is.

54.
A szövetkezeti önsegítés előmozdítása. A falu.
Elősegíteni óhajtjuk a szövetkezeti önsegítés min

den életrevaló, reális formáját. Különös súlyt helyezünk 
a falusi nép hitelét, gazdálkodását, fogyasztását, terme
lését és értékesítését előmozdító szövetkezeti mozgalom 
kifejlődésére. Az Országos Központi Hitelszövetkezet és 
a kötelékébe tartozó hitelszövetkezetek működési körét 
főként a mezőgazdasági kisbirtok hiteligényeinek foko
zottabb kielégítésére kívánjuk korlátozni.

Megfelelő szerv útján gondoskodni kívánunk arról, 
hogy a szövetkezetek működése és irányítása az igazi 
szövetkezeti szellem és a valódi altruizmus jegyében 
történjék.
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VII.
Iparpolitika.

55.
• Iparpolitikánk.

Iparunkat az egyetemes nemzeti termelés szerves 
részének tarjuk.

Életképes iparágainkat fejleszteni fogjuk. Iparpár
tolásunk azonban nem mehet más termelési ág rovására.

56.
iparfejlesztési politikánk irányelvei.

Iparfejlesztési politikánk különösen a hazai nyers
anyagot feldolgozó és mezőgazdasági termékeinket kiké
szítő iparunk támogatását fogja szolgálni. Minden esz
közzel elősegíteni kívánjuk az eddig külföldre exportált 
nyersanyagok belföldi feldolgozását. Különös figyelemmel 
leszünk azokra az iparágakra, amelyek a hazai tömeg- 
fogyasztás érdekeit szolgálják.

57.
Összhang a nagy-, közép- és kisipar között.
A nagy-, közép- és kisipar munkájának helyes meg

osztása és megszervezése útján biztosítani óhajtjuk az 
ipari termelés harmonikus együttműködését.

58.
A háziipar fejlesztése.

Különös gondot kívánunk fordítani népünk művé
szi motívumokban gazdag háziiparának fejlesztésére és 
ennek kiviteli lesetöségét minden eszközzel előmozdítjuk. 
Nagy gondot fordítunk a falusi nép saját szükségleteit 
kielégítő és fölös munkaerejét hasznosító háziiparágak 
serkentésére.

59.
Az ipari cikkek áralakulásának befolyásolása.
Az ipari termelést összhangba kívánjuk hozni a 

fogyasztás érdekeivel.
Egészséges befolyást kívánunk gyakorolni az ipari 

cikkek igazságos áralakulására
Megokolatlan nyerészkedést tűrni nem fogunk. Ecél- 

ból árinegáilapító bizottság fenntartását és helyesirányú 
átszervezését tartjuk szükségesnek.

60.
Az energiatermelés tervszerű irányítása.

Az energiatermelés és elosztó hálózat, valamint 
egyes alapvető fontosságú iparágak tervszerű és a köz 
szempontjait érvényesítő irányítása előfeltétele lévén a 
nemzeti termelés harmonikus kifejlesztésének, ez a fel
adat különös gondoskodásunk tárgya lesz.

Vili.
Kereskedelmi politika.

61.
A hazai nyersanyagtermelés előmozdítása.

A természettudományi kutatást, elsősorban a tech
nikai kutatást, hatványozottabb mérvben akarjuk beállí
tani nemzetgazdaságunk szolgálatába. Az ország szűkös 
nyersanyaghelyzetét javítani óhajtjuk. A hazánkban fel
lelhető és termeszthető nyersanyagok legcélirányosabb 
feldolgozását, valamint új hazai lelőhelyek felkutatását 
szükségesnek tartjuk, különösen abból a célból, hogy a 
a külföldi anyagok hazai anyagokkal és termékekkel 
legyenek pótolhatók. A magyar természettudomány és a 
technikai kutató munka szellemi termékeinek exportját 
elő fogjuk mozdítani.

62.
Az egészséges kereskedelem támogatása.

Az egészséges kereskedelmet a legmesszebbmenően 
kívánjuk támogatni, de viszont a feleslegesen túlzott köz
vetítő-hálózatot ki akarjuk küszöbölni, hogy ezáltal a 
termelőt és a fogyasztót minél közelebb hozzuk egymáshoz.

63.
Átmenő és idegenforgalom.

Dunavölgyi központi fekvésünkben adott lehetősé
geket nagyszabású átmenő kereskedelmi forgalom kifej
lesztésére akarjuk felhasználni.

Nagy súlyt helyezünk idegenforgalmunk fejleszté
sére is.

64.
Külkereskedelmi politikánk.

Külkereskedelmi politikánkat elsősorban külföldi 
felvevőpiacok megszerzésére óhajtjuk beállítani. Export
politikánkat egységes vezetés alá fogjuk helyezni.

65.
A külkereskedelem és a magyar termelés.

Tervszerűen irányított külkereskedelmünknek féltő 
gonddal kell szolgálnia a magyar termelés jóhírét és a 
magyar termékek kiváló minőségét.

66 .

A márkázási törvény kiterjesztése.
Exportunk kifejlesztése érdekében a inárkázási tör

vényt ki akarjuk terjeszteni.
67.

Közlekedési politikánk célja.
Közlekedési szervezetünk nem lehet öncél, hanem 

csupán a nemzeti termelés és értékesítés eszköze, ezért 
közlekedési politikánkat gazdasági politikánk szolgála
tába kívánjuk állítani.

68.
Vasút, posta, távi ró és telefon.

A vasútakat, a posta, a táviró és telefónüzemet 
nem tekintjük csupán haszonszerzésre irányuló állami 
intézményeknek. Mindezek tarifáit olyképpen kívánjuk 
megállapítani, hogy a termelés ügyét szolgálják.

69.
Úthálózatunk kiépítése.

Úthálózatunk tervszerű kiépítését és fenntartását 
elsőrendű feladatnak tartjuk.

70.
A gépjárműforgalom fejlesztése.

Gondos figyelmet kívánunk fordítani a gépjármű
forgalom fejlesztésére, szemelött tartva annak szüksé
gét, hogy a vasutak és a gépjármüvek harmónikusan 
szolgálják a forgalom lebonyolítását és fokozását.

71.
A légiforgalom fejlesztése.

Különös gonddal kívánunk lenni légiforgalmunk fej
lesztésére, különösen pedig nemzetközi légiforgalmunk 
további képesítésére, hogy így, ha szerény eszközökkel 
is, a viágszerte mindenhol fejlődő légiforgalomba be 
tudjunk kapcsolódni.

72.
Viziutaink kihasználása.

Törekedni fogunk viziutaink minél gazdaságosabb 
kihasználására.
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73.
Közüzemek.

A közüzemek tekintetében elvünk az, hogy a ter
melés irányítása és általában a közérdek szempontjából 
szükséges üzemeket fenntartjuk. Az egyéb közüzemeket, 
amelyek a magángazdálkodásnak indokolatlan versenyt 
támasztanak és közérdekeket nem szolgálnak, megszün
tetjük.

IX.
Hitelpolitika.

74.
Hitelpolitikánk.

A hitelt eszköznek tekintjük a nemzeti termelés 
szolgálatában. A nemzeti építőmunkába beilleszkedő hitelt 
teljes védelemben részesítjük, de mindent el fogunk követni 
a tisztán öncélú hitelellátás béklyóiból ki akarjuk sza
badítani.

75.
Hitelellátásunk javítása.

Hitelügyi politikánk homlokterében az olcsó és 
bőséges hitel előfeltételeinek megteremtése áll, mert ter
melésünket a mai szűkös és drága hitelellátás béklyóiból 
ki akarjuk szabadítani.

76.
A belső tőkeképződés elősegítése.

Minden eszközzel elő akarjuk segíteni a belső tőke
képződést s az így felhalmozandó tőkéket a nemzeti ter
melés szolgálatába állítani.

77.
A hitelszervezet egyszerűsítése.

Hitelszervezetünket egyszerűsíteni és működését 
ezzel olcsóbbitani akarjuk. Az azonoscélú és üzletkörű 
szervek számát összeolvasztás útján apasztani kívánjuk.

78.
A hitelszervezet és a hitelélet működésének figyelemmel- 

kisérése.
A hitelszervezet működését és a hiteléletet az egye

temes nemzeti érdekek szempontjából fokozott figyelem
mel fogjuk kísérni.

79.
A külföldi adósságok rendezése.

Külföldi adósságaink rendezése, azoknak elvisel
hetővé tétele és a fennálló termelési és értékesítési viszo
nyokkal való összhangbahozatala gondoskodásunk külö
nös tárgya.

80.
A külföldi hitelek ellenőrzése.

Gátat akarunk vetni a nemzet további eladósodá
sának. Újabb külföldi hiteleket csak tervszerűen és 
lehetőleg gyorsan amortizálódó, produktív célokra veszünk 
igénybe. A külföldi hitelek igénybevételét fokozott ellen
őrzés alá kívánjuk helyezni.

81.
A mezőgazdasági és ipari termelési hitel.

Gondoskodni fogunk arról, hogy a mezőgazdasági 
termelési hitel a mezőgazdasági termelés sajátságaihoz 
igazodjék.

Úgyancsak gondoskodni kívánunk a középipar és 
kisipar hitelellátásának megkönnyítéséről.

82.
A gazdasági cgyedek létének es termelőképességének 

biztosítása.
Különös gondunkat fogja képezni, hogy a gazda

sági egyedek létét és termelőképességét akkor is bizto
sítsuk, ha azok hitelképessége a válság folyamán át
menetileg csorbát szenvedett.

X.
K ultúrpolitika.

. 83.
Magyar fa ji sajátságokban gyökerező kultúrpolitika.

Magyar faji sajátságunkban gyökerező keresztény 
erkölcsön és világnézeten felépülő nem '.éti kultúrát akarunk

84.
Egészséges nemzeti fejlődés csak a gazdasági és kul- 

túrálisfejlődés előfeltételeinek egyidejű biztosításával lehet
séges. Kultúrpolitikánkat ezért a mai gazdasági helyzetből 
következő takarékossági szempontok figyelembevételével, 
de a nemzeti kultúrfejlődéscéltudatos előmozdításának szel
lemében fogjuk irányítani. Nagy súlyt helyezünk a korszerű 
fejlődésnek megfelelően a műszaki ismeretek terjesztésére.

85.
A lelki válság leküzdése.

A nemzetnevelés ügyét elsőrendű feladatunknak 
tekintjük.

Kötelességünknek tartjuk az uralkodó lelkiválság 
leküzdését, a nemzet lelki újjászületésének előmozdítá
sát és egységes magyar világnézet kialakítását. Nem 
ismerjük el a magas kultúra és a népművelődés közt 
mesterségesen támasztott ellentét jogosultságát s a ma
gyar nemzeti művelődés egysége és teljessége érdeké
ben egyaránt fontos feladatunknak tartjuk magas kul
túránk színvonalon tartását és népkultúránk hatványo
zott fejlesztését.

86.
A felekezeti béke fenntartása.

Valláspolitikánkban minden eszközzel a felekezeti 
béke fenntartására, megerősítésére s a közfunkciókat 
ellátó egyházi intézmények támogatására törekszünk.

87.
A kulturális intézmények racionalizálása.

Magas kultúránk európai színvonalát és nemzeti 
tartalmát jól bevált kultúrális intézményeink megfelelő 
gondozásával, a nemzeti fejlődés ügyét szolgáló tudo
mányos, művészeti, irodalmi törekvések okszerű és egyen
letes támogatásával, értékes külföldi kapcsolataink ápo
lásával fogjuk biztosítani. Az életképtelennek bizonyult 
és szervezeti hibában szenvedő intézményeket az okszerű 
racionalizálás és a szakszerűség követelményeinek meg- 
felelelően kívánjuk átszervezni, összevonni, avagy meg
szüntetni.

88.

Kultúrintézményeink javadalmazása.
A javadalomcsökkentések és intézményredukciók 

során végrehajtott pénzügyi természetű intézkedéseket, 
mihelyt anyagi helyzetünk megengedi, revízó alá fogjuk 
venni és jól bevált régi intézményeink javadalmait ará
nyosan fogjuk megállapítani. Közkönyvtár hálózatunkat 
a tudományos szakkönyvtáraktól és egyetemes jellegű 
országos könyvtáraktól kezdve a falusi népkönyvtárakig 
céltudatos könyvtár-politikával kívánjuk fejleszteni és 
kiépíteni,

89.
Iskolapolitikánk.

Az iskolákban az oktatás terén tapasztalható túl
terhelés megszüntetésével kapcsolatban minden fokon 
nagyobb hangsúlyt adunk a nevelőmunkának.

A nép minden rétegének gazdasági érdekét érintő 
tankönyv- és tanszerügyet a jogosulatlan üzlet érdekek 
figyelmen kívül hagyásával az olcsó tankönyv és olcsó 
tanszer irányában kívánjuk végleg megoldani.
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90.
A népművelési és testnevelési intézmények átszervezése.

A nép széles rétegeinek művelését és nemzeti ne
velését erőteljes közművelődési politikával kívánjuk elő
mozdítani és evégből népművelési és testnevelési szer
vezetünket az e körbe tartozó intézmények korszerű át
szervezésével és fejlesztésével kapcsolatban, szélesebb 
alapokra helyezzük.

91.
Középiskolai reform.

A középfokú közoktatás terén előkészíteni kíván
juk az általános műveltséget adó középiskolák és az 
ipari, kereskedelmi, mezőgazdasági szakoktatás szerves 
összeműködésén alapuló és a mai sokféle iskolatípus 
redukciójára vezető középiskolai reformát. A gyakorlati 
irányú középiskola-típusban különös nyomatékkai kíván
juk a mezőgazdaság szempotjait érvényesíteni.

XI.
Nemzeti védelem .

92.
Honvédség és közbiztonsági szervek.

Nemzeti önállóságunk biztosítása céljából különös 
súlyt kívánunk helyezni honvédségünk és a közbizton
sági szervek felkarolására. E szervek egyike sem állhat 
pártpolitikai célok szolgálatában.

93.
Hadirokkantak, hadiözvegyek és frontharcosok.
A hadirokkantakat, özvegyeket és árvákat tekint

jük a világháború legsúlyosabb terheit viselő társadalmi 
rétegnek. A frontharcosok elhelyezkedését mind a köz
alkalmazás, mind a magányvállalkozás keretében erőtel
jesen támogatni kívánjuk.

XII.
Népegészségügy.

94.
A népegészségügy felkarolása.

A népegészségügy felkarolását és különösen a 
falusi egészségügyi szolgálat organikus kiépítését fontos 
feladatunknak tartjuk. A vidéki orvoshálózat és beteg- 
gondozás megszervezésénél különös figyelemmel leszünk 
a fiatal magyar orvosgeneráció érdekeire.

95.
Egészségügyi politika.

Egészséges nemzedékek nevelése érdekében a gyer
mekvédelmet, az anya- és csecsemővédelmet erősen ki 
fogjuk építeni. Ezek igazgatását egységesíteni akarjuk.

Agyámügyi igazgatást megfelelően fogjuk átszervezni.
Az orvostársadalom érdekeinek törvényes képvi

seletére orvosi kamarát fogunk létesíteni.
*

Minden program és így ez a munkaterv is annyit 
ér, mint amennyit megvalósíthatunk belőle.

Erős elhatározásunk, hogy célkitűzéseinket szem- 
előtt tartva, tervszerű munkával munkatervüket a nem
zet javára mielőbb valóra váltsuk.

Világ folyása.
Megtörtént a  kormánypárt átszervezése. A

kormányzópárt este a párt klubhelyiségében, Gömbös 
Gyula miniszterelnök elnökletével, értekezletet tartott.

Gömbös Gyula miniszterelnök az értekezlet elején 
javaslatot tett a parlamenti bizottságok megüresedett helyé
nek betöltésére.

Utána javasolta a miniszterelnök, hogy a párt új 
neve a következő legyen:

Nemzeti Egység Pártja, Keresztény Kisgazda-, 
Földműves- és Polgári Párt.

Javasolta ezután a miniszterelnök, hogy a párt át
szervezésével kapcsolatban személyi tekintetben a követ
kező változások történjenek:

Párt vezetőség: Bethlen István gróf, Mayer János, 
Ráday Gedeon gróf, Pesthy Pál, Rakovszky Iván és 
Kozma Jenő.

Pártelnök: Sztranyavszky Sándor.
Ezután javasolta még a miniszterelnök az összes 

bizottságok átszervezését.
A m iniszterelnök bejelenti a róm ai út célját.

Gömbös Gyula miniszterelnök beszéde a kormánypárt 
értekezletén: — Tisztelt pártértekezlet! — jelentem, hogy 
holnap Rómába utazom, hogy az olasz kormánynál láto
gatást tegyek, s hogy az olasz király őfelsége és a pápa 
őszentsége előtt megjelenjek. Teszem ezt azért, mert 
Olaszország iránt különös hálára van kötelezve a magyar 
nemzet s egy pillanatig sem akarok késni abban a tekin
tetben, hogy mint a kormány felelős elnöke, a magam 
részéről ezt a hálát leróhassam. Távollétem tartama alatt 
a belügyminiszter úr fogja, mint állandó helyettesem, a 
kormányelnöki tisztséget betölteni. A gazdasági kérdé
sekre helyezem a fösúlyt, mert meggyőződésem szerint 
az ország problémáinak tengelyében a mezőgazdasági 
export kérdése áll. Ezért római utazásomnak is elsősor
ban az a célja, hogy a gazdasági kérdésekben tisztán 
láthassak s hazatérve úgy tudja a kormány megfenni az 
intézkedéseket, amint azt az ország érdeke megkívánja.

M eghalt Gaál Gaszton, a független kisgazdapárt 
vezére, a magyar képviselöház volt elnöke. Halála ország
szerte mélységes gyászt váltott ki. Halálának híre igen 
gyorsan elterjedt a magyar fővárosban. Bár a közvéle
mény már napok óta tudott a kisgazdapárt népszerű 
vezérének súlyos betegségéről, a halálhír nagy megdöb
benést és mélységes gyászt váltott ki. Benne a magyar 
politikai élet egyik legértékesebb, legmarkánsabb alakját, 
a független kisgazdapárt pedig, amelyet ö hívott életre, 
vezérét vesztette el.

Gaál Gaszton 1868 november 30-án született Szé
kesfehérvárott. Középiskoláit Székesfehérvárott és Grác- 
ban végezte, majd Magyaróváron a gazdasági akadémiát.

1902-ben átvette balatonboglári családi birtokát és 
azóta ott gazdálkodott. 1903-ban kezdett először a vár
megyei életben szerepelni.

1906-ban függetlenségi párti programmal a len
gyeltóti kerület képviselőjévé választották. 1908-ban le
mondott mandátumáról, a kerület azonban újból meg
választotta. 1910-ben nem vállalt jelöltséget és a háborúig 
kikapcsolódott a politikából. A kommunizmus alatt bir
tokát kisajátították és mindössze négy holdas konyha
kertet hagytak meg, amit két hónapon keresztül saját 
maga művelt. Később fekete listára került, úgyhogy a 
proletárdiktatúra bukásáig Somogy- és Zala megye külön
böző helyein bujdosott, hogy el ne fogják.

1919-ben a Friedrich kormány Somogy megye fö- 
ispáni teendőinek ellátásával bízta meg. 1921 januárban 
az általános választások alkalmával a lengyeltóti kerület 
újból megválasztotta képviselőjének.

1921 január 30-án a képviselöház elnökévé válasz
tották, majd az első nemzetgyűlés feloszlatása után 1922-
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ben, az új nemzetgyűlés összehívása után újból ö lett 
a képviselőim elnöke. 1922 augusztus 8-án a földadó
javaslat miatt kilépett az egységes pártból, amelynek al- 
elnöke volt. 1926-ig mint pártonkívüli képviselő szere
pelt és éles ellenzéki agitációba kezdett. 1926-ban bará
taival együtt megalakította a független kisgazdapártot, 
amely 1931 januárjában vezérévé választotta.

Az 1931-es választásokon ismét a lengyeltóti kerü
let választotta meg képviselőjének. Ekkor a kisgazdapárt 
tíz mandátumot kapott, azonban az időközi választá
sokon elért győzelmekkel és több képviselő belépésével 
26-ra szaporodott a párt mandátumainak száma, úgy
hogy az ő vezérlete alatt álló párt a képviselőház leg
nagyobb ellenzéki pártja lett.

A ném et választások m érlege. A német köz
társaság hetedik parlamenti választása határozott eltoló
dást mutat a választók hangulatában. A nemzeti szocia
listák gyöngültek, még hozzá jobban gyöngültek, mint 
az elmúlt napok becslései előrelátták. A nemzeti szocia
lista mozgalom hanyatlóban van. Ugyanakkor föltűnő, 
hogy a polgári választók a radikalizmus felöl lassan 
visszavándorolnak a polgári pártokba, így elsősorban a 
német nemzeti pártba és a német néppártba. A német 
nemzeti párt döntő faktorként jelenik meg a német par- 
lamentárizmusban és a néppárt először erősödik meg 
Stresemann letűnése óta. A német néppárt és a keresz
tényszocialista párt erősödésével szemben áll az állam
párt és a gazdasági párt gyöngülése, de e törpepártok 
régóta nem számítanak többé. Eltagadhatatlan, hogy a 
polgári visszavándorlás megkezdődött. A választásnak 
éppen ez a lényege és nyilvánvaló, hogy a választók 
lelkében fordulat következett be.

A változás természetesen egyelőre jelentéktelen és 
messzemenő következtetéseket nem szabad belőle levonni. 
Papén kabinetjének terve a választásokkal az volt, hogy 
megtörje a nemzeti szocialisták és a centrum többségét, 
ami sikerült is. A legutóbbi parlamentben a nemzeti 
szocialisták, a centrum és a bajor néppárt összesen 332 
mandátummal rendelkezett. Az új birodalmi gyűlés ab
szolút többsége 292 szavazat. A centrum, a nemzeti 
szocialista párt és a bajor néppárt mandátumszáma azon
ban csak 284, azaz a többséghez nyolc mandátum hiány
zik. A kispártok bevonásával a többséget esetleg meg 
lehetne teremteni, de akkor is veszedelmesen jelentéktelen 
volna s a kis középpártok különben is inkább vonzód
nak Papenhez, mint a nemzeti szocialistákhoz.

A Papen-kormány tehát elérte célját. Ez azonban 
még nem jelenti azt, hogy az új birodalmi gyűlés mun
kaképes lesz.

A német nemzeti párt nélkül lehetetlen az új par
lamentben kormányt alakítani. Mint kisebbségi kormány 
Papén nem kormányozhat, mert a birodalmi gyűlés az 
első kínálkozó alkalommal bizonyára leszavazza.

A kancellár egyelőre természetesen hivatalában ma
rad és folytatja politikáját. A szóbakerülő pártvezérekkel 
nyomban megkezdi a tárgyalásokat és a közel jövőben 
elválik, vájjon az új birodalmi gyűlés munkaképes lesz-e, 
vagy sem.

Papén esetleg más pártoknak is javaslatot tesz a 
kormányba való belépésre s nem lehetetlen, hogy a 
centrummal és a nemzeti szocialistákkal tárgyalásokba 
bocsátkozik. Ebben az esetben a kormány mai kurzusa 
megmaradna, csak a személyek változnának s Papén 
mostani emberei helyébe Hindenburg egyik-másik bizal- 
miférfia kerülne. A kabinet egyébként az alkotmány reví
ziójának programjával lép a pártok elé, mert ennek a

programnak elfogadásától függ az, vájjon Papenék haj- 
landók-e a pártokkal együttműködni, vagy sem. Ha a 
centrum és a nemzeti szocialista párt nem fogadja el a 
kormány alkotmányrevíziós tervét, akkor a Ház ' újabb 
feloszlatása elkerülhetetlen.

P apén  vélem énye a helyzetről. Illetékes kormány
körök ma délben nyilatkoztak először a tegnapi válasz
tásokról. Papén az eredményt rendkívül kedvezőnek 
tartja, mert a kormány pozícióját hangulatbelileg rend
kívül megerősítette. Papén hívei nyertek, ellenfelei veszí
tettek, s bármily csekély is volt az eltolódás, azt mutatja, 
hogy az ország egyre nagyobb mértékben helyesnek 
találja a kormány módszereit.

Az új birodalmi gyűlés négy hét múlva ül össze. 
Az első ülést valószínűleg 1932 december 6-án tartják 
meg. Ekkor választják meg a birodalmi gyűlés elnök
ségét. Ugyanakkor a kormány bemutatja a parlament
nek az alkotmány reformjára vonatkozó terveit. Míg a 
régi birodalmi gyűlés a gazdasági program jegyében 
állott, az új parlament az alkotmányreform problémáján 
fogja munkaképességét kipróbálni. 1932 folyamán aligha 
kerül sor a reform megszavazására, vagy elvetésére, mert 
a karácsonyi szünet miatt az elnökség megválasztása 
után az első érdemleges ülést csak 1933 január köze
pén hívhatják össze.

Kormánykörökben biztosra veszik, hogy nem kerül 
sor a parlament feloszlatására. Az ellenzéki pártok pénz
ügyi eszközei végleg kimerültek és a népben egyre na
gyobb méreteket ölt a fáradtság és az elkedvetlenedés. 
Az ellenzéki pártok sem anyagilag, sem erkölcsileg nem 
bírnának el egy újabb választást és ezért inkább meg
kísérlik, hogy átmenetileg Papennel együtt dolgozzanak 
s így időt nyerve fölkészüljenek az új politikai küzdelemre.

Az ínségadó és a főváros jótékony akciói.
Közöltük azt a belügyminiszteri rendeletet, amely 

felhatalmazza a városi törvényhatóságokat az ínségadók 
kivetésére. A rendelet szerint az ínségadó céljaira a jöve
delmi és társulati adót húsz százalékkal, a kereseti adót 
pedig két százalékkal pótlékolják meg.

A fővárosnak a jövő évben 9'7 millió pengőre van 
szüksége, hogy a szükségakciókat lebonyolíthassa. A szük
ségakciók keretében természetben való ellátást kapnak 
a szegények és pedig naponta mintegy százezer kereset
nélküli kap ingyen ebédet, ruhaneműt és élelmicikkeket, 
továbbá a karácsonyi ünnepekre készpénzsegélyt. A múlt 
évi eredmények figyelembevételével a főváros pénzügyi 
számítást készített arra vonatkozóan, hogy milyen jöve
delmekre számíthat az ínségadó bevételből. A számítás 
szerint a jövedelmi és társulati adóból hat és félmilliót, 
a kereseti adóból pedig 3’2 milliót várnak, vagyis ezek 
a bevételi források teljesen fedezik a szükségakció le
bonyolítására előirányzott 9 7  millió pengő szükségletet. 
A főváros szociálpolitikai ügyosztálya máris felkészült, 
hogy a nagyarányú jótékonysági akciókat lebonyolítsa.

Itt említjük meg, hogy az egyik reggeli lap az in- 
ségjárulék kivetésével kapcsolatban azt a hírt közölte, 
hogy az ínségakció céljaira felemelt adók ellenében a 
jövő évben mellőzik a szükségadók kivetését. Illetékes 
helyen megállapítják, hogy ez a hír nem felel meg a 
valóságnak.
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