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Szélsőjobboldali pártok 1938-1939-ben 

A/ A szélsőjobboldal "hagyományos" irányzatát képviselő pártok. 

A legrégibb multtal a Magyar Nemzeti Szocialista Párt /Festetics Sándor 

gróf Meskó Zoltán/ dicsekedhetett. Ez a párt sajátos keveréke volt az 

agrárfasiszta és kispolgári fasizmusnak, a párt 1936 jan. 26.-án alakult 

meg a Budai Vigadóban. Két párt fuzionált, a Meskó Zoltánt  vezette Magyar 

Nemzetiszocialista Földműves és Munkáspárt, valamint a Festetics Sándor t  

gróf Magyar Nemzetiszocialista Pártja. A párt programjában 3  központi 

helyet foglalt el a birodalmi eszme. "A magyar nép multjánál és vele-

született tehetségénél fogva arra hivatott, hogy Közép-Európa néptöre-

dékeit egységes birodalomba szervezze"  -» olvashatjuk egyik 1937-ben 

kiadott programjukban. Ugyancsak itt fejtették ki, hogy Magyarországnak 

alkotmányos királyságnak kell lennie. Követeléseik között szerepelt a 

törvényhozásnak az "importált" parlamentnek felváltása az ősi magyar 

országgyűléssel, amelyben szerintük hivatásrendeknek és érdekképvise-

leteknek kellene helyet foglalnia. Továbbá programjukban szerepelt a 

megyerendszer megerősítése és a helyi önkormányzat növelése. Nézetük 

szerint a magyar hadseregnek két részből kellene összetevődnie: a 

"birodalmi hadseregből" és a "nemzetőrségből". A nemzetőrség a régi 

magyar földbirtok katonaállitási kötelezettségéből jött volna létre. 

Növelni kivánták a kis- és középbirtokosok számát. "Bolsevizmusnak 

nem érdeke, hogy kisgazdák legyenek, nekünk igen, mert akkor van mit 

félteniük." Ugyancsak ezért óhajtották a kis- és középipar védelmét 

és a magyar nagyipar vámvédelmének megszüntetését. Követelték még a 

zsidóság politikai jogainak megszüntetését és külpolitikai téren szaki- 
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tást a "nyugati liberalizmussal", ami náluk a Népszövetségből való ki-

lépés programbaiktatásával konkretizálódott. A kommunizmust és a kapi-

talizmust "ikertestvéri" rendszernek tekintették, amellyel szemben a 

védőpajzsa "korlátozott magántulajdon" és a "krisztusi erkölcs". 

A program rövid ismertetéséből kitünik, hogy Meskó és Festetics pártja 

a fasizmus elemeit vegyitette legitizmussal és reakciós ideológiával. 

Céljaik elsősorban  az agrárius körök. érdekeinek feleltek meg. A földbir-

tokosok politikai. sulyát kivánták növelni a nagy gazdasági hatalommal 

rendelkező zsidó tőkésekkel szemben. A helyi önkormányzat megerősitésé-

vel az állam apparátusba akarták "bepumpálni" az intellektuel pályán 

mozgó -- zömében biztos egzisztencia nélküli dzsentroid.elemeket. 

Hatni próbáltak a parasztság egyes rétegeire is, amikor a kis- és közép-

birtokosok számának szaporitását igérték. Városi kis egzisztenciák vé-

delmének programpontja mögött részben az őrségváltás gondolata, és rész-

ben a nagyipari munkásság felszámolására irányuló törekvés huzódott meg. 

Itt fokozatosságot is megfigyelhetünk, első lépés a kis- és középipar 

erősitése volt, amely a "keresztény tőkeképzést" szolgálta, a második 

lépés: a nagyipar elsorvasztása mint programpont,valójában a cél a zsi-

dó tőkések gazdasági erejének gyengitése volt és az a remény, hogy a 

nagyipari munkásság likvidálásával szabadulhatnak a munkásosztály 

legszervezettebb erőitől. Programjuk alapvető gyengesége éppen ez utób-

biban volts  A harcias magyar imperializmus, amelynek céljai között 

Trianon reviziója első helyen sze repelt, az ellenkezőt követelte: 

az ipari termelés növelését, további hadipari beruházásokat. 

A történelmi valóságtól elrugaszkodott Meskó-Festetics párt sem lett, 



tömegpárt. A párt 1938 első felét sikeresen /a külpolitikai tényezők 

hatására/ átvészelte; sőt bizonyos poziciókra is szert tett az ország 

különböző területein. Igy Veszprémb&n, Somogy megyében, Szolnokon, 

Debrecenben és Békés megyében. A párt tömegbázisa az átmeneti 1938-as 

fellendülés idején is nagyon szük maradt. A feudális szinezetü reak-

ciós antiszemita és antikapitalista demagógia, az agrárius és keresz-

tényi gondolattal társult nemzetiszocializmusuk csak a falusi és váro-

si kispolgári tömegek igen kis hányadára gyakorolt vonzó hatást. A 

Meskó-Festetics párt az 1919-es fajvédő proramokhoz képest alig kor-. 

szerüsödött valamit, igy az ellenforradalom eszmei fegyvertárából me-

ritett ideológiájuk sem radikalizmusában, sem antiszemitizmusában nem 

licitálhatta tul Szálasi egyre erősödő mozgalmát. 1938 második felében 

Meskó és Festetics utjai ismét szétváltak, a párt tagjainak zöme a 

konkurrens nemzetiszocialista pártokhoz csatlakozott. 

Magyar  Nemzeti Szocialista Párt  /ifj. Balogh István/ 

Ifj. Balogh István 1936 augusztusában kivált a Festetics-Meskó pártból. 

Balogh az 1935-ös képviselőválasztások idején Debrecenben szerzett man- 

dátumot. 5 . Balogh,a gazdag debreceni civil gazda a tanyák népét 

romantikus - misztikus -.transzcendentális antikapitalista demagógiá-

val próbálta megnyerni. A Festetics-Meskó párttal nemcsak személyes 

ambició'.kielégitése miatt szakitott, hanem azért is, mert Festetics-

nek nem volt érféke a szociális kérdések iránt és a nicstelen agrár-

proletároknak a mozgalma "népi" jellegét csak ugy igazolhatta, ha a 
nem 

30 ezer hold földbirtokkal rendelkező arisztokratával `vállal politikai 

közösséget. Balogh pártja a hajdusági nincsteleneket /Böszsörmény 



Zoltán kaszáskeresztes mozgalmához hasonlóan/ szivós szervezéssel 

próbálta fanatizálni. Azonban a párt tömegbázisa jelentéktelen maradt, 

mégpedig azért, mert a szervezkedés valójában a Böszörmény-féle mozga- 

lom mésodvirágzása volt. Az egykori kaszáskeresztesek egy része még 

emlékezett, hogyan ugratták be őket Böszörményék, a másik részük, akik 

nem okultak a multból, könnyen utat találhattak más szervezettebb, 

demagógiájában radikálisabb nemzetiszocialista párthoz. 1937 okt. 23.-án 

Balogh pártja beolvadt Szálasi mozgalmába. Nem sokkal az egyesülés után 

novemberben ifj. Balogh és Kémeri Nagy Imre Debrecenben, az Arany Bika 

Szállóban I. Miklós néven Horthy-t királlyá kiáltotta ki.  Horthy  és a 

kormány felháborodott, Szálasi Baloghék kizárásával próbálta haragju-

kat csillapitani. Balogh megalakitotta pártját, amely jelentéktelen 

kis pártként vegetált a MMP-be való beolvadás áig. 6  

B/ Az "értelmiségi munkanélküliek" pártjai  

Mint ismeretes, a magyarországi kapitalista fejlődés a régi "középosz-

tály" mellett egy ujat is teremtett: az ipari és kereskedelmi magán-

alkalmazottak és szabadfoglalkozásuak megszaporodott táborát, akiknek 

gazdasági függése alig különbözött a régitől. A Horthy-rendszer mester-

ségesen értelmiségi munkanélküliséget produkált. Ennek okát abban lát-

juk, hogy az ellenforradalom győzelme után a "kispolgártenyésztés" 

nem program, követelmény volt, mint pl. a nácizmusnál, hanem az esemé-

nyek dialektikájából fakadt. A rendszer tömegbázisát a kispolgárság 

adta, azonban a középrétegek helyzete a 3o-as évek elején annyira meg- 

rendült, hogy ismét napirendre kellett tűzni e tömegbázis ujramegterem-

tését. Ennek eszköze pedig a burzsoá nacionalizmus szélsőséges formájá- 
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nak, az antiszemitizmusnak felszitása lehetett.  

Egy 193o-as statisztika szerint felekezeti hovatartozás szerint az  

értelmiségi pályákon a következő volt a helyzet 7 :  

Keresztény 	Izr.  

Ujságirók 

Irók, tudósok 

Szinészek 

1515 

340 

1971 

48o  

84  

475  

Énekművészek 251 68  

Zenemiivészek 454 131  

Irodalmi és miivészi tisztviselők 430 119  

Magánmérnökök 1169 356  

Vegyészek lo2 46  

Ugyvé de k 

Ügyvédjelöltek 

Ügyvédi irnokok 

5473 

15o3 

3o22 

2693  

525  

924  

Közjegyzők 187 15  

Közjegyző jelöltek loo 7  

Közjegyző irnokok 3oo 26  

Magánorvosok 3949 2151  

Egyéb orvosok 4336 7o1  

Állatorvosok 858 2o6  
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Statisztikánk azt mutatja, hogy. különösen a jogvégzettek kategóriájá-

ban volt igen magas a zsidó vallásuak arányszáma. Az állástalan jog-

végzettek száma is igen magas volt, számukra kenyérkérdés volt az el-

helyezkedés. Ugyancsak tény, hogy a jogvégzettek jelentős hányada nem 

ügyvédi, hanem hivatalnoki pályára lépett. A jogászok ez utóbbi csoport-

jának egy része a kormánypárt és más pártok bürokratikus apparátusában 

talált munkát. Ott kerültek kapcsolatba azokkal a politikusokkal, akik 

az uralkodó körök egy részének akaratának megfelelően az ország totá- 

lis fasizálódását kivánták. A jogászoknak ez a köre mintegy transzfe-

rálta az uralkodó osztályok említett részének óhaját a többi jogvég-

zettek és általában az értelmiségi rétegek felé. Személyes kapcsola- 

tokon kívül sajtó és egyéb propaganda eszköz is rendelkezésükre állt, 

hogy megnyerjék az ügy számára állástalan kollégáikat. Salló János 8  dr 

az EME-ben, majd a Turul Szövetségben vitt vezetőszerepet, ez utóbbi-

nak 8 éven keresztül sajtó- és propaganda vezére volt. A TESZ alelnöké-

vé is megválasztották, 1936-ban alapitotta emg a Nemzeti Frontot. 

Parley Lajos9  számvevőségi tanácsos volt, 1922-ben szervezte meg az 

Országos Nemzeti Szocialista Pártot. Maróthy Meizier Károly lo  1925-ben 

lett a Katholikus Népszövetség tigyésze, 1937-ben vált ki a Keresztény 

Pártból és Matolcsyval együtt megalakitotta a. Keresztény Nemzetiszocia-

lista Frontot. Közéjük tartozik még Tanos Dezső it  dr. is, a Nemzeti 

.Védő Párt alapitója. Ugyancsak ebbe a csoportba kell besorolnunk 

Rajniss Ferencet12  és Matolcsy Mátyást13,  akik ugyan nem jogi dokto-

rátust szereztek, de azért politikai és publicisztikai tevékenységük-

kel szintén az értelmiségiek megnyerésére törekedtek. Vajon csak az 
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értelmiséget akarták megnyerni? Nézetünk szerint valóban törekedtek  

az értelmiség egy részének, főként a városi egzisztencia nélküli ele- 

meknek megnyerésére, azonban ez a réteg tömegbázisuknak csak egy töre-

dékét adta, zömében táborukat az.őrségváltásra spekuláló "keresztény"  

középrétegek alkották. Ezekhez a pártokhoz anyagilag tehetős emberek  

csatlakoztak, programjukban14  nem volt másról szó, mint a "keresztény  

tőkeképzés" meggyorsitásáról, gazdasági és társadalmi poziciók megszer-

zéséről a "keresztény" kispolgári ás alkalmazotti rétegek számára.  

CiA l.ettedomra. aspiráló pátok  
W Amikor 1933-ban Pálffy Fidél gróf megalapitotta pártját, az még  

csak egyike volt a sok apró szélsőjobboldali pártocskának. 1936-ban  

vette fel pártja az Egyesült Magyar Nemzeti Szocialista Párt nevet.  

Az "Egyesült" arra utal, hogy pártja fuzionált az Eitner csoporttal.  

Pálffy gróf pártja már sokkal inkább alkalmazkodott a kor köve telmé-

nyeihez, mint Festeticsé. Ők is jócskán meritettek az 1919-es fajvédő  

programokból, azonban az  ellenforradalmi ideológia egyes elemeit  

megfelelően korszeriisitették. 1938-as programjukból 15  kitiinik, hogy  

kisérletet tettek a dolgozó tömegek köréből is tagokat toborozni.  

Szociális demagógiájukat csak Szálasiék licitálták tul. A párt prog-

ramjában megfogalmazott célja Szálasiékhoz hasonlóan "... a nemzeti- 

szocialista munkaállam felépitése a fennálló alkotmányos jogfolytonos-

ság alapján és törvényes keretek között." A párt vezetése a y,közép-  

osztály  'rdzsentroid elemeiből került ki. A párt vezetői között volt  

Baky Lászlói6  ny. csendőrőrnagy, aki nemesi családból származott,  

részt vett• .az ellenforradalomban és a nyugatmagyarországi felkelésben,  

az Országos Tiszti Kaszinónak is tagja volt.  



A többi pártvezetőségi tag is hasonló musttal dicsekedhetett. 

Bodor Márton
l7 
 a párt Győr-Mosony megyei szervezője az EME egyik ala-

pitója volt, Eitner Ákos és testvére Sándor 18  - a Zala-megyei nyilas-

vezérek - földbirtokosok voltak, Pándi Antal 19  magántisztviselő, 

Tóth János2o  5o kh. birtok gazdája pedig Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági 

Kamarának a tagja volt. A párt "népi" jellegét egyetlen vezetőségi 

tag: Papp József21  bércséplő testesítette meg. A párt vezetőiről al-

kotott kép nem lenne teljes, ha nem említenénk meg Paczolay György 22  

nagykőrösi református lelkész nevét, aki egyben országos elnöke volt 

az Országos Protestáns Diákszövetségnek, valamint a budapesti Theoló-

giai Akadémia Kálvin János Körének és a Bethlen Gábor Körnek. 

A nyilasvezérek tehát mind - talán csak Papp a kivétel - az anyagilag 

tehetősebb középrétegek soraiból kerültek ki. Ez egyben azt is jelen-

tette, hogy két kérdésben,a hatalomrajutás mikéntjében és a földkérdés-

ben álláspontjuk jóval mérsékeltebb volt a "hungaristáknál". 

Mivel Pálffyékat elsősorban a vidéki és a városi kispolgári rétegek 

problémái érdekelték, a városi dolgozó tömegek megnyerésére komolyabb 

kisérletet nem tettek. A párt Zalában és a Kisalföldön szervezkedett
23 . 

E területek német nemzetiségű lakossága is ezt a pártot támogatta a 

Volksbund megszervezéséig. Pálffyék jelentős tömegbázissal 1938-ban 

nem rendelkeztek, a fasizmus uri kormányképességre aspiráló csoport-

jainak az ENNSZP volt a gyüjtőpártja. 



Nemzeti . Szocialista Magyar Párt - Hungarista Mozgalom  24  /1938-1939  

f ebr./, majd Nyilaskeresztes Párt /1939 márc.-1945/ kétségtelenül a 

magyarországi szélsőjobboldal legjelentősebb pártja volt.  Vezetője:  

Szálasi Ferenc fogházbeintetése idején Hubay Kálmán állt a párt élén. 

Szálasit 1935 márt. 1-el nyugdijazták és három napra rá megalakitotta 

a Nemzet Akaratának Pártját. Az országgyülési választárókon Hatvanban 

jelöltette magát, de látva megválasztása reménytelenségét, visszalé-

pett. A NAP Pomáz és vidékén, Sopron - Nógrád.- Heves megye területein, 

valamint Szegeden és Somogy megye déli területein is szervezkedett. 

1936-ban fellépett az időközi képviselőválasztáson, a pomázi választó-

kerületben jelöltette magát, de a választások csufos vereséget hoztak. 

A választási kudarc meggyőzte Szálasit, hogy ha számottevő eredménye 

kiván elérni, akkor nem elégedhet meg csak kis- és középbirtokos, 

valamint németajku lakosság támogatásával. 1936 őszén Szálasi megkezd-

te a szervezkedést Angyalföldön és a főváros más munkáslakta terüle-

tein. A NAP munkásszervezői bőven adagolt szociális demagógiával nem 

egyszer az SZDP jelszavait hirdetve - magukat szocialistának vallva 

próbáltak híveket toborozni a munkásság soraiból. Kormányellenesség-

gel, radikális anarchista demagógiával kisérelték meg a tömegek elé-

gedetlenségét meglovagolni. A NAP mindezek ellenére mégsem vált fa-

siszta tömegpárttá. Szálasi mozgalmának fellendülését alapvetően kül-

politikai tényezőknek és a hadiipari konjunktura iparfejlődést gyor-

sitó hatásának és vele összefüggésben a munkásság helyzetére, össze-

tételére és életmódjára kiható változásoknak köszönhette. /A munkás-

ság létszáma növekedett, de szakképzett rétegeinek aránya csökkent 

és a szakképzetlen munkások váltak az ipari proletariátus legnépesebb 



részévé. Igy az üzemekben a régi szakmunkások - akik zömükben az 

SZDP bázisát alkották - mind számukban, mind politikai sulyukból 

sokat vesztettek, mindez átmenetileg a legális baloldali szervezetek 

poziciójának meggyengüléséhez vezetett./ Az MNSZP - Hungarista Mozga-

lom, majd később annak utódja a Nyilaskeresztes Párt a már emlitett 

konjunkturális tényezők kihasználásával válhattak fasiszta tömegpár-

tokká. A NAP-nak 1935 szeptemberében még csak 8000, de 1937 áprilisá-

ban már 19000 nyilvántartott tagja volt. 25  Anschluss után Szálasi becs-

lése szerint a taglétszám elérte a 250000főt. 26  Szálasi pártjának erő-

södése megnövelte politikai tekintélyét. Baky László, Taby Árpád, 

Matolcsy Mátyás és Csilléry András sorra felkeresték Szálasit. Az egy-

kori különitményesek, a "parfömillatu" nemzetiszocialisták nem érthet-

ték meg Szálasi "fokhagymaszapu" nyilasmozgalmát. Nem értették meg 

Szálasi munkás demagógiájának valódi lényegét és ezért Szálasiban 

"politikai érzék nélküli jóhiszemű embert láttak". izálasi mozgalma-* 

nak megerősödését a már emlitett tényezőkön kívül három lényeges 

momentum felismerésének köszönhette. Rájött arra, hogy mozgalma a 

fasiszta hullámot, az antimarxista konjunkturát ugy lovagolhatná meg 

legkönnyebben, ha az osztálytudatos munkásság szervezeteivel szemben 

létrehozná a maga "munkásszervezeteit", amelyek révén tömegeket tud- 

na mozgatni és mozgalma érdekében felhasználni. Szálasi nem csupán 

a jobboldali keresztényszocialista munkásszervezetek felváltására 

gondolt, hanem egy olyan összetételű párt megszervezésére; amely a 

társadalom felső hierarchiájától egészen a periférián mozgókig terje-

dő befolyással rendelkezne és igy különböző társadalmi rétegek között 

kapcsolatot teremthetne. 



A fenti törekvés a törsgyökeresen fasiszta jellege nyilvánvaló, hiszen 

részben a burzsoázia táborán belüli nézeteltérések leküzdését, részben 

tőkeellenes demagógiával a mozgalma iránt a dolgozók érdeklődésének 

felkeltését jelölte ki feladatául. Azonban az antikapitalista demagó-

gia és az uralkodó osztályok, valamint a velük szövetséges társadalmi 

rétegek gyakorlati tevékenysége között ellentét feszül, amely fokoza- 

tosan a fasizmus osztályjellegének lelepleződésére vezethet. Az ellent-

mondás antagonisztikus, de időleges feloldása lehetséges a korrumpálás 

módszerével. Szálasi mozgalma is erre törekedett,és egyre több és több 

embert akartak törvénytelen és bűnös cselekedetek részeseivé tenni. 

A NAP betiltását közvetlenül megelőző hónapokban /1937 febr.-márc./ 

már nyilvánvaló volt, hogy Szálasi tömegpártot igyekszik kiépíteni. 

A Nap utcai párthelyiségben ujak jelentek meg: Kassai Ferenc, Péntek 

István, Török András, Horváth József, Párkányi István és Ács Béla, aki 

a "mozgalmisták" szellemi irányitója volt. 

A radikális-anarchista munkásszervezők változatos módszerekkel kisé- 

reltek meg hiveket toborozni. Ácsék antikapitalista demagógiájának 

radikalizmusával egyetlen nyilas párt sem vetekedhetett. Demagógiájuk-

ban központi helyet foglalt el a "Magyar Nemzetiszocialista Munkaállam" 

propagálása, amely a nagyváros elnyomorodott kispolgárain és állásta-

lan értelmiségén tul elsősorban a munkásság felé fordult. /Ld. a füg-

gelék 1 sz. dok./ 

Márciusban jelent meg az "1j Magyar Munkás" c. lapjuk, amely szintén 

a NAP politikájának uj irányba fordulását jelezte. 1937 ápr.-ban a 

pártot betiltották, mert a NAP tagjainak összetételét és propaganda 



módszereit a belügyi szervek veszélyesnek itélték meg. A betiltás, 

Szálasi nem jogerős elitélése és a rendszer felemás egyéb intézkedései, 

a "radikális" nyilas irányzat vitorlájából már nem foghatta ki a sze-

let.  A betiltás Szálasi tekintélyét növelte. 1937 okt. 23.-án a budai 

Vigadóban Szálasi nagygyülést tartott, ahol bejelentette uj pártjának 

megalakulását. Az uj pártba beolvadt ifj. Balogh István Nemzeti Szocia-

lista Pártja, Endre László és gróf Széchenyi Lajos Fajvédő Szocialista 

Pártja, az Irredenta Tábor és más nyilas párttöredékek. 1937-1938. év 

fordulójától kezdve Szálasi pártja már vitathatatlanul a legnagyobb 

befolyással rendelkező nemzetiszocialista párt lett. Annak ellenére, 

hogy a pártot 1938 febr.-ban betiltották, majd Szálasit elitélték, 

1938 nyarától a Hungarista Mozgalom megindulásával a nyilas mozgalom 

fénykorába lépett. 

D/ A szélsőjobboldal jelentéktelen pártjai
27  

Talán különös, hogy egy nagy országos párt után közvetlenül olyan pár-

tokat tárgyalunk, amelyek hivatalosan elkönyvelt . és nyilvántartott 

párttagjai nem ezrekben, hanem csak százakban kifejezhetők. Közös jel-

lemzőjük az volt, hogy az alkotmányosság, a közéleti tisztaság, és a 

"mérsékelt" fasiszta reformok hivei voltak. Amig Gömbös Gyula élt, 

annak 95 pontjával azonositották magukat e pártok vezérei. Valamennyien 

jelentéktelen politikusok voltak, akiknek átfogó elgondolásaik nem 

voltak. 

Konjunktura pártok voltak-e ezek, amelyek a fasiszta hullámot próbál-

ták meglovagolni? Nézetünk szerint nem erről van szó. Sajátos faji ala-

pon álló kapitalizmust hirdettek, amely egyben szembenállást jelentett 

a "zsidókapitalizmussal", de nem volt azonos a nemzetiszocialista  an-

tikapitalista és antiszemita demagógiával. Az állam mindenhatósága 
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náluk összeegyeztethetetlen volt a magyar birodalmi eszmével. Köve-

telték a "fajvédelmet", a "vagyonvédelmet", a "szociális elrendező-

dést", az "alkotmányos lelkületet", a magántulajdon "minőségi korlá-

tozását" "magyar világnézeti" alapon. A magyar világnézet a vérszerző-

désen alapult náluk /"Vérszerződés" 2. pont "... amit közösen szerez-

nek abban mindnyájan igazságosan részesedjenek."/ Szüts Iván a Nemzeti 

Tábora és Csoór Lajos a Népakarat Pártja reprezentálta a szélsőjobbol-

dalnak ezt az irányzatát. Szüts Iván az egyik legnagyobb biztositó in-

tézet ügyésze volt, Csoór szintén jogot végzett, de mint lapszerkesztő 

és lapkiadó tevékenykedett. E pártoknak tömegbázisa nem volt. Csoór 

az "Igazság" és a "Kisiparosok" Lapja segitségével a kisparasztság és 

a kisiparosok köréből próbálta toborozni hiveit. Egészen különleges 

helyet foglal el köztük a Rend, amelynek elbirálása inkább a pszichió-

pathológia körébe tartozik. A Magyar Népnemzeti Mozgalom /majd később 

a Rend/ 1933-ban alakult. Programja két főharcteret jelölt kit harc a 

feudalizmus ellen és harc a marxizmus ellen. A "Mozgalom" tágjainak 

a száma nem érte el a loo főt. A Párt vezetői ugy vélték, ha a loo fős 

taglétszámot elérik, akkor harcot indithatnak a hatalom átvételéért. 

A "szélsőjobboldal" helyzete az 1939-es választások után 

Az 1939-es év kétségkivül legizgalmasabb hazai eseménye a májusi vá-

lasztások voltak. Néhány nappal a második zsidótörvényjavaslat tör-

vénybeiktatása után, május 4.-én kormányzói leirattal feloszlatták 

a képviselőházat, igy a május 28-29-re kitüzött választásokig az el-

lenzéknek alig három hete maradt. 28  A stélsőjobboldalt a választások 
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kiirása nem érte váratlanul, hiszen annak kiirását 1938 ót a .  követelték.  

Ideológiájuk, programjaik erre az időre már készen álltak, a választá-

sokhoz szükséges anyagi eszközöket /1 millió P-t1/ és a propaganda  

anyagot a nácik bocsátották rendelkezésükre. 29  Nemcsak a németektől  

kaptak támogatást, hanem igen jelentős segitséget kaptak belföldről is,  

elsősorban a hadsereg részéről. 3o  A szélsőjobboldal választási sike-

révek nem kevésbé jelentős komponense a kormánypárt és a reakció kimé-

letlen rágalmazó szocialistaellenes propagandahadjárata volt. Az ural-

kodó körök terrorja /1939-től egy sor rendszabállyal gátolták.a balol-

dali erők legális tevékenységét/ és nem utolsó sorban a Harmadik Biro-

dalom politikai, gazdasági sikerei a nemzetiszocializmus magyarországi  

táborának teremtettek kedvező helyzetet 1939 első felében.  

Mindez a szélsőjobboldalnak kedvezett. Fokozódott a nyilas demagógia  

és tömegbázisuk is növekedett. A nyilas mozgalom olyan időszakban ját.i  

szódott le, amikor a munkásmozgalom ideiglenesen meggyengült, legális  

pártjának peyerista vezetése nem tett meg minden tőle telhetőt a szél-

sőjobboldali /nyilas/ előretörés meggátlására, a KMP pedig az uj stra-

tégiára való átállás nehézségeivel küzdött, politikai befolyása, tö-  

megkapcsolatai is csak e nehézségek leküzdésével párhuzamosan bővültek.  

"A régi képviselőház eltűnt, a sok uj honatya megváltoztatta a képvi-

selőház színét, hangulatát... akusztikáját, tanácskozási szellemét  

és módszereit31 " - irta az egyik kortárs publicista tömören a lényegre  

utalva. A kormány és pártja az 1939-44-es országgyűlést /hasonlóan az  

előzőhöz/ továbbra is szilárdan uralta. A Ház akusztikáját és a tanács-

kozási szellemét a parlamentbe jelentős számba bekerült szélsőjobbol- 
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dali képviselők'változtatták meg. Már a bevonulásuk is éztfejezte ki.  

Elsőnek Meskó Zoltán és Magyary-Kossa István nyilas képviselők érkez-

tek meg - fekete magyar ruhában, zöld ingben, nyilaskeresztes jelvény-

nyel, majd Maróth Meizler Károly sujtásos magyar ruhában, csizmával, 

utánuk Matolcsy Mátyás és Matolcsy Tamás a Nemzeti Front képviselőtag-

jai ugyancsak fekete ruhában. "Tiz óra előtt néhány perccel 15 hatal-

mas gépkocsin érkeztek a nyilaskeresztes képviselők .... Fekete  egyen-

ruhát  viseltek, csizmát, antantszijat, zöld inget, fekete nyakkendőt 

és rajta nyilaskeresztes jelvényt." 32  Ugyancsak első izben történt meg 

a Házban, hogy a házelnök /Magyary-Kossa/ fasiszta köszöntéssel, kar- 

felemeléssel üdvözölte a képviselőket. 33  A parlamenti padsorokban he- 

lyet foglalt szélsőjobboldaliak öltözködésükben valóban uj szint hoztak 

• a képviselőházba. Társadalmi összetételükről, rétegződésükről már alig-

ha mondhatnánk el ugyanezt. 

Az 1939-es választások eredményei erős szélsőjobboldali előretörést 

mutattak. A Magyar Nemzet c. lap szárvitásai szerint a nyilaspártok 

az összes leadott szavazatok 25 %-át szerezték meg, ezzel 49 képvise-

lőjük került be az ujonnan megválasztott képviselőházba. Valójában a 

mi általunk szüken-értelmezett szélsőjobboldal /a 49 nyilas képviselő-

vel együtt/ 73 képviselővel rendelkezett /Csoór és 2 pártonkivüli: 

Rajniss és Milotay, valamint a MÉP-en belül az Imrédy csoport 21 kép-

viselője/. 
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A szélsőjobboldal társadalmi arculata 
 34 

Nyilas- 
pártok 

Párton-
kiviiliek 

M E P x 

	

Imrédy 	jobboldali 

	

hivei 	/gömbösiánus 

Államhivatalnok - 6 	 27 

Nagybirtokos 3 - 2 2 

Középbirtokos - 1 16 

Bérlő 2 

Mezőgazdasági érdekvé- 
delmi tisztviselő 1 

Birtokos paraszt 1 -- 	_ 1 

Mezőgazdasági munkás 1 OW 41os IMO 

Ipari tőkés - - 1 — 

Tőkés érdekképe. tiszt-
viselő 2 h 3 

Iparos, kereskedő - ti 1 . 	3 

Ipari munkás 3 «. .. 1 

Ügyvéd 11 
- 4 9 

Egyéb értelmiségi 15 3 5 	- 12 

Magántisztviselő 3 IMO ONO 

Ny. katonatiszt . 4 r 

Összesen:  49 3 ' 21 76 
/a MEP 12 %-a/ 1a MÉP 43 %,-E 

x Megjegyzés:  táblázatunkban a MÉP-re vonatkozó'számitásokat Sipos Péter: 

Imrédy és a Magyar Megujulás Pártja /121. old./ c. munkájá- 

bál idéztiik. 
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Táblázatunk meggyőzően bizonyitja nemcsak a szélsőjobboldali képvi-

selők társadalmi arculatát, hanem pártjaik osztályjellegét is. Osz-

tálytartalmukat, és a maguk elé kitüzött célokban többé-kevésbé egy-

ségesek voltak a szélsőjobboldali pártok, tömegbázisukat tekintve 

azonban lényeges különbségek mutatkoztak köztük. A szélsőjobboldal 

atomizáltságának egyik legfőbb oka tömegbázisuk heterogenitása volt. 

1939 első felében a NYKP fasiszta tömegpárt volt,  és alapvetően ez 

határozta meg taktikáját. 

Ebben a periódusban a NYKP tömegbázisát az ipari munkásság irányában kivánt 

bőviteni. Ez átmenetileg eredménnyel járt, főként a politikailag iskolá-

zatlan, faluról felkerült, az osztályöntudat és a müveltség legalacso-

nyabb fokán álló szervezetlen munkásokat sikerült pártjuk számára meg-

nyerni.- 1A  NYKP-ban megnőtt a radikális-anarchista elemek sulya 

/Kassai - Péntek - Omelka - Ats - Horváth - Párkány csoport/ 35 , akik 

a "munkásszervezés" ütemének gyorsitását követelték. Hubay kénytelen 

volt engedni a párt "munkás-többségére" támaszkodó csoportjának. A NYKP 

a területi szervezkedés mellett megkezdte az üzemi szervezkedést és 

junius-julius hónapokban hol az egyik, hol a másik gyárban szerveztek 

sztrájkokat. A szélsőjobboldal többi pártja nem nézte jó szemmel a 

nyilas sztrájkhullámot és a mérhetetlenül felfokozott szociális dema-

gógiát. Ugy látták, hogy a NYKP a hatalom "revoluciós" megszerzésére 

tör és nemcsak eltüri, de kifejezetten támogatja is az un. fekete vo- 

nalukat. Továbbá a NYKP a nagybirtok un. nagyüzemi védelme mellett 

szállt sikra, amely nemcsak a "földosztó" szélsőjobboldaliak izlésének 

nem felelt meg, hanem a nagybirtokrendszer feudális védelmezőivel szem- 



-19-- 

Matolcsyék és pálffyék Nyilaskeresztes Front elnevezéssel pártszövet-

ségbe tömörültek. 41  Augusztus közepére a NYKP tömegbázisa annyira meg-

növekedett /a többi szélsőjobboldali párt rovására!, hogy a Nyilaske-

resztes Front vezetőiben megérlelődött a NYKP-tal való egyesülés gon-

dolata. /A Baky-csoport révén a nácik is ilyen irányba inspirálták az 

EMNSZP-ot/42  

A kérdés az volt, a NYKP-val együtthala dva törekedni a hatalom megszer-

zésére, vagy megmaradni a régi keretek között. 

1939 augusztusában a Hubay-Pálffy egység-tárgyalások befejező szaka-

szukba jutottak és már ugy tűnt, hogy megvalósul a nyilas egység. 43  

Szeptember elsején azonban eldördültek a lengyel-német határon a náci 

fegyverek, amelyek a II. Világháboru kezdetét jelezték. A világháboru a 

magyar belpolitikai életben is uj helyzetet teremtett, Teleki egy sor 

rendkivüli intézkedést jelentett be , többek között korlátozták a 

gyülekezési és egyesülési jogot,kiterjesztették az internálási rend« 

szert és a sajtócenzura még szigorubb lett. 44  Mindezek az intézkedések . 

sulyosan érintették a szélsőjobboldalt. A közeli hatalomátvétel propa-

gálása, amely a nyilas propaganda egyik leglényegesebb eleme volt a 

kispolgári tömegek felé /ez "annak tudásán alapult, hogy a kispolgári 

tömegek az erő és a hatalom mellé Csapódik"/ 45  az uj helyzetben lehe-

tetlen volt. Továbbá a háboru nem várt képletü alakulása és a Teleki-

kormány fegyveres semlegesség koncepciója a nyilas szociális demagó-

giát leértékelte, ugyanakkor a MÉP Imrédy csoportját is megbénitotta. 

Mivel korábban a NYKP propagálta leghevesebben a hatalomátvételt, az 

őrségváltást és mindazt amit általánosságban szociális demagógiának 
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nevezünk, igy a megváltozott körülmények kétségtelenül hátrányos hely-

zetet teremtettek számukra. A szélsőjobboldal többi pártját is érzéke-

nyen érintették az uj fejlemények, de korántsem annyira mint a NYKP-ot. 

A közeli hatalomátvétél lekerült a napirendről, igy a Matolcsy - Pálffy - 

Baky csoport NYKP-tal történő egyesülést már nem tartotta olyan égetően 

fontősnak, mint egy hónappal korábban. Ennek következménye az volt, hogy 

Matolcsy és Pálffy Hubayval folyamatban lévő tárgyalásai megszakadtak. 

A Nyilaskeresztes Front Hubaynak azt javasolta, hogy laza pártszövet-

ségbe tömörüljenek és pártigazgatási szempontból osszák fel az orszá-

got.
46 
 /Pálffy a Dunántult, Közép- és Délpest-megyét, valamint a Tiszán-

tul alsó részét Matolcsyék szervezték volna, a NYKP-nak pedig Budapest 

és a Felvidék maradt volna. 47  Hubay a nyilas egységet ekkor még csak a 

NYEP vezetésével tartotta elképzelhetőnek és pálffyék ajánlatát elfogad- 

hatatlannak találta. 1939 utolsó és 194o első hónapjaiban a szélsőjobbol-

dal atomizáltsága nyert hangsulyt. 

Szeptemberben a lengyel kérdést illetően kiéleződtek Magyarország és 

Németország ellentétei. A szélsőjobboldal célja ekkor az volt, hogy a 

kormányt nyiltabb és határozottabb tengelypolitikára kényszeritse. 

A MÉP Imrédy-frakciója Csilléryékkel együtt Tele kitől a "bevált politika" 

követését követelte, 48  ez volt a kormány elleni támadás nyitánya. 

Imrédyék azonban nem élezték ki az ellentéteket, a kormányt csak befo-

lyásolni kivánták, hogy közben a MÉP-ben is posszibilisek maradjanak. 

Az Imrédy és Csilléry csoport kormányellenes hangulatkeltése akarva- 

akaratlanul összekapcsolódott a NYKP Telekivel szembeni fellépésével. 

Imrédyék akciójával csaknem egyidőben a NYKP képviselői 5o aláirást 
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gyüjtöttek össze, hogy titkos ülést hivjanak össze a képviselőházba, 

az időszerű bel- és külpolitikai problémák megtárgyalására. 49  Azonban 

elfelejtették megnézni a házszabályt, amely ugy rendelkezett, hogy 5o 

aláirás csak a kérés benyujtására elegendő és a Ház. többsége dönti el, 

eleget tegyenek-e  a. kivánságnak vagy sem. A NYKP igy lemondott tervéről, 

mert nem volt kétséges, hogy a Telekit támogató többség milyen döntést 

hoz. Hubayék azonban nem mondtak le parlamenti szereplédükről. A nyilas 

mozgalom iránt a közvélemény érdeklődése megcsappant, ezért a parlamenti 

demagógia fokozásával kisérelték meg ismét magukra irányitani a figyel-

met. Erre jó alkalom kinálkozott szeptember - végén, amikor a kormány a 

Ház elé terjesztette a "földbirtok-politikai rendelkezésekről" szóló 

törvényjavaslatot. 5ó  Szeptember 29.-én a Ház elnöke pártközi konferen-

ciát hivott össze a törvényjavaslat támogatása érdekében. 51  Az értekez-

let összehivását az indokolta
52, 

 hogy a "... szélsőjobboldalon bizonyos 

akciók..." jelei mutatkoztak és a kormány "Treuga Dei" betartására akarta 

figyelmeztetni ellenzékét. Az értekezleten Hubay három feltételhez kö-

tötte a javaslat sima megszavazását: 5a 1. Helyezzék szabadlábra Szálasit, 

2. Engedjék ki a nyilas internáltakat; 3. Vonják vissza a 3400-as rende-

letet. Teleki visszautasitotta Hubay feltételeit. A miniszterelnök és 

a nyilas pártvezér vitája éled szóváltássá fajult; 54  "Teleki: - Jól tudom, 

hogy az - én kifullasztásomra pályáznak! Hubay: Nem, csak alkotmányos esz-

közökkel akarjuk megbuktatni! Teleki: Hát ez jó ideig nem fog Önöknek 

sikerülni!" Másnap Teleki és Hubay vitája a Házban folytatódott. Hubay 

inditványozta, hogy a Ház másnap tartson ülést és arra tűzzék ki a 

miniszterelnöknek a. pártközi értekezleten tett kijelentéseit. Majd java- 
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solta, hogy a Ház legközelebbi ülésén vessék fel a kormánnyal szemben 

a bizalmi kérdést. Befejezésül közölte, abban az esetben, ha a többség 

elutasítaná inditványát, pártja passzivitásba vonul "... mig a viszonyok 

relative nem normalizálódnak." 55  A passzivitással a NYEP demonstrálni 

kivánta a németek felé, hogy nem ért egyet a kormány politikájával, 

mindez párosult azzal a reménnyel, hogy a többi parlamenti képviselet-

tel rendelkező nyilas párt követi a NYEP példáját és igy a nyilas pár-

tok szükségszerűen felujitják az egység-tárgyalásokat. Mint kiderült, 

Hubay nem készitette elő megfelelően a kivonulást és elképzeléseik nem 

valósulhattak meg. A Nyilaskeresztes Front és a többi nyilas csoport 

elhatárolta magát Hubay akciójától és azt hangoztatták, hogy a kivonulás 

annak  tudható be  hogy "...Hubay Kálmánt elragadta a vezéri hév" 56 . 

Hubay politikai baklövése hozzájárult a NYKP-on belüli ellentétek ki-

éleződéséhez. A régi hungaristák / - a régi mozgalmistákat nevezték 

igy§ ujra akcióba léptek. Budapesten és környékén röpcédulákon és szó-

ban a következő naiv történetet adták elő; 1939 augusztusában Horthyt 

Hitler Berlinbe hivta az erdélyi kérdés megtárgyalására, de ő vissza- 

utasitotta ezekkel a szavakkal: " Elég volt nekem ebből a barátságból 

s örökké sajnálni fogom, hogy mint magyar nemes annyira lealázkodom, 

hogy kezet fogtam ezzel a prolival."
57 
 A fővárosban fokozódott a nyug-

talanság, október közepén még vadabb röpcédulák jelentek meg 58.  "A 

kormány külföldre menekül! Akasztunk." Budapesten olyan nagy volt a 

nyugtalanság, hogy a rendőrség hivatalos közlemény kiadására kénysze-

rült ,59  egyrészt a rémhireket cáfolták, másrészt bejelentették a 

"Hungarista Légió" leleplezését. A közlemény szerint az  SS mintára 

szervezkedő Hungarista Légió fegyveres puccsot akart végrehajtani. so  
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Hubay kénytelen volt elhatárolni magát és pártját a letartóztatottak-

tól, vállalva ezzel azt, hogy a NYKP mozgalmistái szembefordulnak 

vele. 61  Ugyanakkor a passzivitás kudarca és a mozgalom hanyatló ten-

denciáinak jeleire /pl.. Mecsér balatonfüredi választási veresége/ 

Koródy Tibor vezetésével a NYKP-ban palotaforradalom tört ki. 62  

Hubay az "intelligensebb vezetést" követelő ellenzékét a passzivitás 

feladásával megpróbálta lecsillapitani, azonban az"uri szélsőjobboldal" 

felé orientálódó 5 képviselő63  /Zimmer, Nyireő, Mosonyi és Rátz/ szán-

déka, szakitani Hubayval megmásithatatlan maradt. A kilépések és a 

NYKP belső válsága mögött a nyilas hullám apadása huzódott meg. A nyi-

las aktivisták minden tevékenysége ellenére a mozgalom stagnált. 1939 

dec. 4.-én Pest-Pilis-Solt és Kiskun vármegye.főszolgabirája azt jelen-

tette64  a szélsőjobboldali mozgalmakról, hogy tevékenységük a minimá-

lisra korlátozódott "... valamelyes élénkség mégis csupán Csepel és 

Soroksár községekben volt  tapasztalható..." A politikai helyzet alaku- 

lásáról hasonló jelentések futottak be más közigazgatási szervektől is.65 

194o februárjában a képviselőtestületi választásokon a NYKP sulyos ve-

reséget szenvedett, ezzel szemben a baloldal ereje tendenciákat tekint-

ve növekedőben volt, amit bizonyit az is, hogy az SZDP-nek sikerült 

megerősiteni pozicióját az időközi válastásokon. ó6  A new+zttis*.ocialista egysé g ►r+egter.a.•,fése  
194o tavaszáig a szélsőjobboldal és annak legnagyobb pártja a NYKP 

alig-alig hallatott magáról. A szélsőjobboldal kénytelen volt tudomásul 

venni, hogy a kialakult helyzetben csak egyes területeken szervezked-

hetnek és a német érdekeknek megfelelően is, a termelés zavartalansá-

gát kell biztositaniuk. Az év közepén azonban ujult erővel kapcsolód- 
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tak be a politikai életbe, mindez összefüggött azzal, hogy a német 

sikerek Nyugat-Európában a szélsőjobboldal "helyes" külpolitikai 

orientációját látszottak alátámasztani. 67  194o. tavaszán Németország 

megszállta Dániát és Norvégiát, majd május lo.-én meginditották a 

nyugati offenzivát, amely néhány hét alatt Hollandia, Belgium és 

Franciaország lerohanásához vezetett, 194o juniusában a Szotjetunió 

önvédelme érdekében visszakövetelte RomániátólBesszarábiát és Bukovina 

ukránlakta területeit. A magyar kormány Romániától hasonló "gesztust" 

várt. Teleki miniszterelnök az "önálló" magyar revízió elérése érde-

kében juliusban a román határon felsorakoztatta a magyar hadsereget. 

A további események azonban nem Teleki elképzelése szerint alakultak. 

Románia felmondta az angol garanciát és a tengelyhez közeledett, igy 

az esetleges háboru Németország érdekeivel szöges ellentétben állt 

volna. Hitler a magyar-román konfliktus békés megoldását kivánta ugy, 

hogy e közben a két érdekelt ország versenytfutva keresse Németország 

jóindulatát. 68  

194o augusztus 30.-án irták alá a bécsi Belvedere-kastélyban azt a 

jegyzőkönyvet, amely a második bécsi döntés néven vonult be a diplo- 

mácia történetébe. A magyar uralkodó osztályok reviziós igényeinek 

kielégitéséért Magyarország sulyos árat fizetett. Teleki koncepciója 

megbukott. 69  Magyarország a német kivánságnak megfelelően csatlakozott 

a Háromhatalmi Egyezményhez. A külpolitikai fejlemények hamarosan 

belpolitikai sikon is éreztették hatásukat. 

194o őszén a szélsőjobboldal ujabb egységtörekvésének kedvezett a 

kül- és belpolitikai helyzet. Ez alkalommal az összefogás kezdeménye- 
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zésében és kimunkálásában döntő szerepet töltöttek be az ufl és kis-

polgári rétegek között látszatra "közbülső" katonatisztek. 7o  A gömbö-

siánus katonatisztek 194o juniusától kezdve rendkivül aktivizálódtak. 

A kormánytól Olaszország követését, tehát: az háboruba való belépést 

követelték elsősorban. 71  E tiszti csoport vezető embere Ruszkay Jenő 

volt. 72  Ruszkay életutja /amelyet jegyzetünkben is ismertetünk/ azt 

példázza, hogy a katonatisztek zömének politikai vonala nyílegyenesen. 

vezetett a szélsőjobboldalhoz. Ezek a tisztek valamennyien résztvettek 

a reviziós mozgalmakban. A soviniszta, fajvédő gondolattól, amelyet 

gyakorlatilag valamennyien vallottak, csak egy lépés választotta el 

őket a nemzet morális gazdasági és szociális átszervezésének eszméjé-

től.Amikor a németbarát Gömbös-Imrédy vonal utján eljutottak a fenti 

«].képzeléshez, ak1nr már felismerték a megvalósitás eszközét is. A 

szélsőjobboldal a magyar zsidóság kezéből kicsavart gazdasági erőtar-

talékok zömét a fegyverkezés szolgálatába kivánta állitani ,72  ilymó-

don a tisztikar  mind  nagyobb hányada sorakozott fel mögöttük. 74  

Ruszkay előtérbe kerülését az indokolta, hogy Baky László, illetve 

Rátz Jenő révén a szélsőjobboldalon belül jó kapcsolatokkal rendelke-

zett. Ugyancsak az egységes nyilas mozgalom vezetésére alkalmassá 

tette az is, hogy korábban egyetlen nyilas pártnak sem volt a tagja. 75  

Ruszkay az MNSZP élére került, helyettese Pálffy lett. 76  Az egyesülési 

folyamat első látható jeleként Rupprecht Olivér dr. a "Magyarság" c. 

lap főszerkesztője belépett a pártba. 77  Rupprecht belépése, majd ké-

sőbb a Magyarság körül gyülekező ujságiró garnitura csatlakozása Rusz-

kayhoz azért volt különösen jelentős, mert rajtuk keresztül kapcsolat- 
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ba került az SS-el és a német külügyminisztériummal. 78  Az un. 

Rothen-féle klikk/$upprecht, Baky és Michaelis/ 1939.-től a németek 

fizetett magyarországi ügynökei voltak. Rothenék és az un. Albrecht-

féle klikk8'Ruszkay-Rátz-Imrédy/ között a kapocs Ruszkay volt, ez 

egyben azt is jelentette, hogy Imrédynek sikerült a maga számára hi-

dat épiteni a nyilas társaságok és politikusok felé. 

106110110111* aft*. 	 M 09166r, Elképzelhető volt az is, hogy Imrédy maga 

kisérli meg valamilyen formában, radikálisan hangzó cégér alatt össze- 

gyüjteni és ügyes vezetéssel aktivizálni a szélsőjobboldalt, de az is, 

hogy a szélsőjobboldali egység vezetőereje nem a felső uri -- kispolgári 
b 

csoport lesz, hanem a radikális - anarchista Gruber-Kovarcz-félé 
n 

puccsista eszközökkel operáló "radikális" nyilasok. /Nézetüket arra 

alapozzuk; hogy a bányászok mozgósítását a NYI' már 194o augusztusában 

megkezdte és mint tudjuk a bányász-sztrájkot csak kiindulópontnak te-

kintették politikai kalandorterveik megvalósitásának utján. 81  Mégis 

a nyilas egység megvalósulásának utja más volt, következésképpen csak 

átmeneti lehetett. 

A továbbiakban meg kell vizsgálnunk az ideiglenes nyilas egység le- 

hetővéválásának okait. 	. 

A németek Telekivel szemben bizalmatlanok maradtak a második bécsi 

döntés után is. Elképzelhetőnek tartották, hogy Teleki felemás módon 

teljesiti a német követeléseket, igy tehát továbbra is a Wilhelm-

strasse legfőbb céljai közé tartozott Telekire minél nagyobb nyomást 

gyakorolni,82  ha szembeszegülne velük, kiharcolni menesztését, és 

egy szélsőjobboldali' kormánnyal való felváltását. A szélsőjobboldal 
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hatalmi terveinek vitathatatlanul egyik legfontosabb feltétele a nyi-

las egység volt. Ruszkay már megkezdte az egyesülési tárgyalásokat, 

amikor az amnesztia rendelet folytán Szálasi kegyelemben részesü1t.
83  

Az eseményeket utólag rekonstruálva, szinte lehetetlen megállapita-

punk, hogy Szálasi szabadonbocsátása a kormány részéről átgondolt tak- 

tikai huzás volt-e, vagy egyszerüen a németek magyarországi kiszolgá-

lói felé tett gesztus. Az azonban tény, hogy az amnesztia megzavarta 

a  nyilas  terveket. Hitler egyik bizalmas magyarországi informátora 

ugy vélte: Szálasit a Ruszkayval való rivalizálás érdekében engedték 

ki. 84  /Továbbá Szálasi szabadonbocsátása a kormány presztizs veresége 

nélkül történt./85  Szálasi fogságából a nyilasok politikai tőkét ko- 

vácsoltak és a tömegek elé mint elveiért szenvedő mártirt állitották. 

Éppen a személyéhez füzött vágyak és várakozások következtében nem 

rázkózhattak el a vele való további együttmüködéstől. A körülötte 

kialakitott mártiromság-legenda pedig egyenesen az egységes nyilas párt 

vezérévé predestinálta. Szálasi budapesti fogadtatása pedig arról 

győzte meg a nyilas tábor vezetőit, hogy Szálasi népszerűsége elérte 

a csucspontot. Szálasi a Csillagbörtönből gépkocsin érkezett Budapest-

re. Amikor Szálasi gépkocsija elérte az Andrássy utat, masirozó kato-

nákkal találta szemben magát, és ekkor - egy nyilas publicista szerint - 

a következő jelenet játszódott le "... Elhallgat  a menetelő nótaszó, 

a vezénylő tiszt kardja tisztelgésre villan... Körülöttük a lelkes 

nép, mámoros ünneplés, Éljen Szálasi! kiáltások." 86  A fővárosba érke-

zett Szálasit már különböző ajánlatokat tartalmazó levelek várták. 

Levelet kapott Baky-tól és Rupprecht-tő187,.  hogy dolgozzon a Magyarság 
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Hunyadi János utcai szerkesztőségében, ahol már egy szobát be is 

rendeztek számára. 88  Rupprecht ajánlata nagyon átlátszó trükk volt, 

amelynek az volt a célja, hogy Szálasit állandó felügyeletük alatt 

tartva, eszközként felhasználva valósitsák meg a nyilas egységet. 

Szálasi nem is fogadta el az emlitett javaslatot. Ezután érkezett 

k 
meg Ruszkay levele. S9  Ruszkay az összes nemzetiszocialista eroszoros 

összefogását javasolta Szálasi vezérlete alatt, mert mint irta 4-5 

hónap áll rendelkezésükre, hogy egy "á la Hindenburg-Hugenberg-Hitler" 

helyzetet teremtsenek.9 0  Ruszkay tehát Szálasinak felajánlotta az 

regysé es nyilas Párt vezetését, mert u yaa elgyorsuló események 

a koncentráció megvalósulását követelték. Ruszkay szerint hiányzott 

"... egy általános feltétlen bizalmat élvező mozgalomvezér fegyelmező 

szava."91  Továbbá Ruszkay az egység megvalösitását annyira sürgősnek 

. vélte, hogy a pillanatnyi helyzetben sem a programbeli eltérések, 

sem személyi kérdések megvitatására az idő nem alkalmas. 92  A lényeges 

programbeli eltérések ellenére ezért törekedett Ruszkay a Szálasival 

való megegyezésre. Szálasi"tájékozódni"kezdett a mozgalom helyzeté-

ről és a kialakult helyzet igy összegeződött benne: 

"1. A kormányzat ijedten várja, mi fog történni és Ruszkay révén utat 

keres hozzá. 	 - 

2. Csak a hangulat van meg /ti. egységre!, a szervezkedés teljesen 

hiányzik, anarchikus a hangulat. 

3. Hangulati hajlam van az un. szélsőjobboldali pártokban az össze- 

fogásra. 

4. Rothen Ferenc meg akarja őt nyerni a német nemzetiszocialista 

gyakorlatnak, - igéretet tehetett /erre/ német hivatalos köröknek." 93  

0 
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Szálasi helyzetértékelése Ruszkayt illetően téves volt, azt azonban  

felismerte, hogy a nyilas egységre irányuló törekvés konjunkturális  

alapokra épült és Rothen a német hirszerző hálózat tagja az egység  

kiépitésén munkálkodott. Mindezeken tul Ruszkay ajánlata nagyon ke..  

csegtető volt számára, mert igy mániákus terveinek megvalósulását lát-

hatta egészen közelinek. Ehhez azonban a németek szimpátiáját, tevékeny  

támogatását sem nélkülözhette. Szálasi és Ruszkay képviselte nyilas  

csoportok érdekei igy átmenetileg egybeestek és ez volt az alapja  

annak, hogy ideiglenesen létrejöhetett a nyilas egység. 94  Szeptember  

utolsó napjaiban a két párt vezetői már alá is irták azt a megállapo.,  

dást, amely szerint okt. 6-igegyesülnek "... Alap egy központi akarat  

érvényesülése és felelőssége." 95  Az egységtárgyalások sikeres menetét  

tovább gyorsitotta a kormánynak az az intézkedése, amelyben a 3400-as  

rendeletét hatályon kívül helyezték. 96  A nyilas propagandának ismét  

sikerült hisztériás hangulatot szitania a főkárosban. Az Andrássy-ut  

6o sem győzte pótolni a kerületek elfogadó belépési nyilatkozatait.  

Szept. 27 és 3o.-a között Budapesten 3o %.-kal emelkedett a NYKP taglét-  

száma. 97  Október első hetében 24 uj szervezetet létesitettek és ugyan-

annyi párthelyiséget nyitottak meg. 98  A NYKP és az MNSZP egyesülésével  

azonban még nem valósult meg a teljes nyilas egység. Meskó, Csoór és  

Szüts vezette pártok továbbra is megőrizték különállásukat. Ennek oka  

az volt, hogy ezekkel a pártokkal programbeli eltérések miatt nem le-  

hetett megegyezni. A NYKP és az MNSZP programjai is különböztek egy-

mástól két lényeges kérdésben, mégpedig a hatalomrajutás és a földké-

désben.
99  



Mint már korábban utaltunk rá, a NYKP a hatalom "revoluciós" megszer-

zésére törekedétt. Ezzel szemben a MNSZP vezetői a hatalom megszerzé-

sét folyamatnak tekintették, amelyet a külpolitikai helyzet nagymérték-

ben elősegit. Politikai kombinációikban tekintélyes helyet foglalt el 

Albrecht főherceg személye, akit Ruszkay a jövő emberének tartott, to-

vábbá ugyancsak előnyösnek tartották volna, ha a totális fasiszta át- 

alakulást főhercegi név márkázza. loo Véleménykülönbség mutatkozott a 

földbirtokpolitikai kérdésben is. Szálasiék a termelés biztonsága ér-

dekében a mechanizált nagybirtok mellett foglaltak állást. A mezőgazda-

ság átszervezését elsősorban a "gazdasági szükségszerűség" figyelembe-

vételével kivánták elérni, ezért nem gondoltak a nagybirtok felszámo-

lására, hanem azokat állami támogatással-modern mezőgazdasági üzemek 

szinvonalára kivánták emelni. A kisbirtokosok számának növelését csak 

ott tartották célszerünek, ahol az gazdaságilag kifizetődő. A zsidók, 

idegen állampolgárok stb. birtokaiból "termelőszövetkezeteket" akartak 

létrehozni, amelyek ellenőrzése a totális állam legfőbb gazdasági irá-

nyitó szervezetének, az "Országépitő Tanácsnak" az ellenőrzése alatt 

álital volna. /Ld. Függelék 2. dok./ Ezzel szemben az MNSZP a kisbir-

tokok számának növelése mellett foglalt állást,. azonban tervezetükben 

szó sem volt a parcellázások tempójáról, az igénybeveendő földek nagy-

ságáról vagy a földbirtok felső határáról. Az egyesült párt, amely a 

NYKP nevet vette  fel,  közös programban nem is állapodott meg, csupán 

a két párt egységnyilatkozatát tették közzé. Közösnyilatkozatukban 

a két párt egysége mellett tettek hitet, amelyben az egy akarat és fe-

lelősség kifejezője Szálasi Ferenc lett. 
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Megalakitották Szálasi tanácsadó testületét, melynek tagjai Csia, 

Hubay, Ruszkay és Széchenyi lettek. Továbbákét párt egységesitéséről 

kiadott közlemény tartalmazta még azoknak-az un. disszidens képvise-

lőknek a neveit is, akiknek az ügyében Szálasi fenntartotta magának 

a személyi döntés jogát.lol Az egységokmány ismertetéséből kiderül, 

hogy Szálasi és Ruszkay valójában nem egyeztették össze a két párt 

programját és számos lényeges kérdésben nem sikerült közös nevezőre 

jutniok. Mindez magában hordozta a megállapodás átmeneti jellegét. 

Tehát kompromisszum született, amely létét a már korábban említett 

külpolitikai tényezőknek és azoknak a belpolitikai következményeinek 

köszönhette létét. 

A két párt egységesitéséről szóló okmány aláirásának napján /szept. 

29.-én/ vasárnap .a.nyilasoknak sikerült 5oo-600 fős tömeget összecső-

ditenilo2 az Andrássy-ut 6o előtt, ahol Szálasi fogadta a "vezérhez" 

ismét megtérő képviselőket. A Hüség Háza elé egymás után érkeztek az un. 

disszidensek gépkocsijai. Az emlitettek Szálasi előtt bocsánatkérő nyi-

latkozatot irtak alá, amelynek lényege az volt, hogy Szálasi a NYKP-ból 

való kilépésüket és az MNSZP-be történt átlépésüket nem vette tudomásul 

és mandátumukat az egységes pártban is /NYKP/ megtarthatták. A NYKP 

az ország legerősebb ellenzéki pártja lett. Okt. 5.-én Teleki minisz-

terelnök fogadta Szálasit és Ruszkayt. 103  A miniszterelnöki audienciá-

ról rövid hírben számolt be a sajtó. Mindez találgatásokra adott okot. 1o4  

A kortársak a romániai eseményekből kiindulva /Romániában ezekben a na-e 

pokban Antonescu a Vasgárdával szövetségben fasiszta diktaturát terem-

tett meg/ arra a következtetésre jutottak, hogy a kormány Darányi nyom- 
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dokain haladva kisérletet tesz a nyilasoknak a rendszerbe történő be - 

épitésére. lo5  Ambár az ilyen kombinációk tévesnek bizonyultak, azonban 

a nyilasoknak sikerült politikai tőkét kovácsolni a Telekinél tett lá- 

togatásból1o6
. Gondosan elhallgatták, hogy Szálasi csupán az amnesz-

tiát köszönte meg és Telekit  kormányzói audiencia kieszközlésére kér- 

te. 1o7  A kihallgatást követő napon Szálasi beszédet tartott. 1o8 Sokat 

sejtetően utalt az audienciára, majd kijelentette, hogy "... Tudatában 

vagyunk annak a megdönthetetlen ténynek, hogy a magyar népi mozgalom 

hatalomképes; a tudatában vagyunk annak is, hogy egyedül és kizáróan 

csak a magyar népi kezdeményezésnek és felelős vezetőinek van meg az 

a terve, mely egységesen és átfogóan tudja megoldani a Kárpát-Duna 

Nagy-Haza minden sorskérdését." Szálasi beszédében kitért még más bel-

és külpolitikai kérdésekre is. •  Elmondotta, hogy nézete szerint Magyar-

ország parasztállam és a zsidóknak nincs helyük az országban, a NYKP 

nem müködhet együtt a kormánnyal. Utalt még a nyilasok és az egyház 

rossz viszonyára, valamint arra is, hogy Magyarországnak a helye a két 

nagy "rendező elv" Olaszország és Németország között van. Szálasi be-

széde, különösen a "parasztállamról" tett kijelentése meglehetősen 

nagy zavart okozott nyilas körökben. A programbeli eltérések ismerte-

tése során már utaltunk arra, hogy a nyilasok nem tisztázták, hogy a 

nagybirtokosokra vagy a kulákságra támaszkodva próbálják megoldani az 

agrárkérdést. Mecsér András a kapitalista mezőgazdasági nagyüzem 

lelkes hive és Vágó Pál a kapitalista mezőgazdasági nagyüzem elméleti 

képviselője a elhangzottakon legalább annyira csodálkozhattak, mint 

Matolosy Mátyás, aki közismerten nagybirtokellenes fenegyereknek szá- 

mitott. lo9  
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A nyilas sajtó Szálasi beszédét lelkesen méltatta, de a kulisszák 

mögött az elégedetlenkedők tábora zajongott. A Magyarság körül gyüle-

kezett ujságirók azért, mert Szálasi nem fogadta el a fizetett állást 

náluk2lo, Baky mellőzve érezte magát és az MNSZP egykori vezetői azt 

fájlalták, hogy Szálasi a régi NYKP vezetőségét nevezte ki a párt élé- 

re és a forma kedvéért csak egy tisztséget adott át, az un. dissziden-

sek a nyilvánosság előtt történt megaláztatás miatt duzzogtak.
111  

Mindezeken tul ijedten hallgatták Szálasi beszédét azért is,  mert az 

értelmetlenségben, mániákusságban jóval felülmulta bebörtönzése előtti 

beszédeit. Az elégedetlenkedő nyilas vezérek azonban egyelőre még nem 

tünődtek el Szálasi csodabogarain, a hatalomátvételi tervek foglalkoz, 

tatták őket, 

A sajtóban okt. 5.- én reggel jelent meg Imrédy és Jaross kilépőlevele, 

amelyet a MÉP elnökéhez intéztek.
112  Okt. 5-lo.-e között 19 képviselő 

hagyta el a MÉP-et. Imrédyt a pártrobbantásra a nyilas egység megvaló-

sulása kényszeritette, a MÉP-ből való kilépése elkerülhetetlen volt, 

mert enélkül nem maradhatott volna posszibilis a németek szemében.
114  

A nyilas vezetők vérmes reményeket füztek az Imrédy lépése következté-

ben előállott helyzethez, azonban mégsem az történt, amit vártak. A 

pártrobbantás előtt Szálasi maga is javasolta Ruszkaynak, hogy próbál-

ják Imrédyt a MÉP-ből való kilépésre birni, mert állitólag 12o-16o 

képviselő áll mögötte.
115 Imrédy kilépése megtörtént és a nyilas veh 

zérek hiába várták a tömeges kilépéseket. Szálasi szerint most már 

Imré ilynek egyetlen kötelessége és lehetősége maradt: csatlakozni a 

NYKP-hoz.
116 Imrédy nem volt hajlandó alárendelni magát Szálasinak 
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hanem éppen ellenkezőleg, ő szerette volna meglovagolni a NYKP-t. 

Egyenlőre - a politikai helyzet alakulása miatt -• hajlandó volt a 

NYKP-tal való együttműködésre. Ezen az -alapon okt. végén Ruszkaynak 

sikerült kierőszakolnia a riválisok találkozását. A megbeszélés 3 

órán át tartott. Imrédy Szálasit beszéltette. A beszélgetés nagyon 

szerény eredménnyel zárult, megállapodtak a Házban a viták során egy-

séges álláspontot képviselnek. 2o h-kor Szálasit Imrédy faképnél hagy-

ta, mivel fontosabb dolga is akadt, a Gellért Szállóban hivatalos né- 

met személyekkel kivánt találkozni. 117  Imrédyt  a .  nácikhoz kiváló kap- 

csolatok füzték118, igy hamar felismerte, hogy a németeknek pillanatnyi-

lag nem érdekük a magyarországi rendszerváltozás kierőszakolása, sőt .. 

a Birodalom gazdasági érdekeivel egyenesen ellentétes a nyilasok_ ha- 

talomátvételi tervéhez szükséges sztrájk akciók, mindezekből levonta 

a szükséges konzekvenciákat és ingerült szavakkal támadta a nyilasokat. 

"Végeredményben, amikor az uj Európa felépitéséről beszélünk, nem le- 

het azt nézni, hogy egy egész országban heteken keresztül szünetel a 

bányászat és az energiatermelés."
119 

Ugyanakkor a kormányra gyakorolt 

német nyomás is enyhült, Teleki egyre idegesebben reagált a nyilasok 

politikai akcióira. A nyilasok a puccskisérlet tervével annyira ki- 

élezték a helyzetet, hogy az már az uralkodó-osztályok egyes hatal- 

mon lévő csoportjainak közvetlen érdekeit_, elgondolásait veszélyeztette. 

"Nem látok más kiutat, minthogy a nyilas vezetőket meg kell fenyegetni, 

hogyha félforditják a helyzetet, a pártot betiltjuk és a vezetőket 

falnak állitjuk", 12o 
 irta Horthy Telekinek küldött levelében. 

A kormány határozott ellenintézkedései nyomán végül a nyilasok is kezd- 
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ték belátni, hogy, várakozásaikkal ellentétben Teleki helyzete javult 

és a kormánynak a fegyveres semlegesség gyakorlati feladásával, vala-

mint a szélsőjobboldali erők részleges kielégitésével sikerült a bel-

politikai helyzetet stabilizálni. Imrédy a szélsőjobboldal hatalmi 

terveinek várható kudarcát jó politikai érzékkel gyorsan felismerte. 

A legnagyobb manőverezési lehetőséget a maga számára csak egy önálló 

politikai organizáció létrehozásával biztosithatta, igy került sor a 

Magyar Megujulás Pártja megalapitására. 121 
A Házban okt. 21.-én je- 

lentette be Imrédy a MMP megalakulását és közölte azt is, hogy a prog-

ramot az appropriációs vita során ismerteti majd. 

A novemberben kezdőlőtt képviselőházi vitán már egy egészen más szél-

sőjobboldal jelentkezett. A nyilasók kalandor terveíben nagy szerepet 

játszott bányászsztrájk összeomlása és a sztrájk utolsó szakaszában 

meggyorsult a bányászok kiábrándulása a nyilasokból. 122  A bányászsztrájk 

leszerelése a nyilasok 194o őszi nagyszabásu támadásának a végét is 

jelentette. A baloldal ereje növekedőben volt, ugyanakkor a nyilas 

propaganda arzenáljából egy ujabb fegyvert kellett kiselejtezni: a 

felfokozott szociális demagógiát. Egyre sulyosabb tehertételként nehe-

zedett rájuk a német barátság, amelyből egyre több politikai hátrányuk 

származott. Kénytelenek voltak tudomásul venni, hogy a termelés zavar-

talanságát . kell szolgálniuk. Számukra a MMP-nak megalakulása azt is 

jelentette, hogy a konkurrens párttal versenyt kell futniuk a németek 

kegyeiért. A nyilas egységen kivülrekedt nemzetiszocialista pártok . 

tevékenysége stagnált. Szervezeteik szétestek, vezetőik lejáratták 

magukat, taglétszámuk egyre apadt, amelynek alapvető oka az volt, hogy 
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azok akik Szálasit tul radikálisnak tartották Imrédyhez csatlakozhat-

tak. A MMP hamarosan "felszippantotta" az ifj. Balogh István vezetése 

alatt müködő Magyar Nemzeti Szocialista Pártot123 és Salló Nemzeti 

Prontját124, mindkét jelentéktelen párt akkor már minden feltétel nél- 

kül beleolvadt a MMP-be. 

Imrédy parlamenti zászlóbontása 

1939 augusztus 11.-én elfogadott házszabályrevizió 125  az appropriáció- 

nál és az indemnitásnál megszüntette a részletes vitát. A plénum ál-

talános vitája után a javaslatok a bizottságokhoz kerültek részletes 

megvitatásra. A javaslat általános vitájában minden olyan párt, amely-

nek legalább 4 képviselője volt, vezérszónokot jelölhetett ki. /A na-

gyobb pártok - azaz a MÉP . ► minden 5o képviselő után még egy vezérszó-

nokot állithattak./ A vezérszónok beszédidejét egy órára korlátozták 

és egy órával hosszabbithatták meg. Az appropriációs vitát mindig 

nagy érdeklődés előzte meg, hiszen a pártok képviselői a plénumban 

elvi kérdéseket boncolgattak és többnyire pártjuk hivatalos álláspont-

ját képviselték. Az 1939-44-es országgatülésre még fokozottabban vonat-

koznak az elmondottak, mivel a pártok csak vezérszónokaik révén jut-

hattak valamivel hosszabb beszédidőhöz. 

A Házban nov. 25.-én kezdődött az appropriáció vitája. 126 A vezérszó-

nokok kevés ujat és érdekeset mondtak. A főszereplők nem is ők voltak, 

hanem Imrédy Béla, aki több mint két órás beszédéban összegezte prog-

ramját, politikai célkitüzéseit. 127 Beszédéből világosan kirajzoló-

dott koncepciója, amelyet alapvetően külpolitikai tényezők határalak 
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meg. Imrédy abból indult ki, hogy Németország nem támadó, hanem pre-

ventiv háborut viselt. Csupán megtámadására készülő potenciális el-

lenfeleit előzte meg. Franciaország legyőzése után jóformán egész 

Európa ipari és gazdasági erejének birtokába jutott, igy Németország 

annyira megerősödött, hogy veresége elképzelhetetlen. Ebből vonta le 

azt a következtetését, hogy Magyarország csak tengelybarát külpoliti-

kát folytathat. Imrédy szerint ez a külpolitika csak akkor lépi át a 

"jószándéku adminisztrálgatást", ha a kormány a külpolitikai vonalve-

zetés konzekvenciát levonja a bel-, gazdaság-, és a társadalompoliti-

ka területeire. Az ország betagolása az "uj" európai rendbe - Imrédy 

elképzelése szerint - csak fokozatosan valósulhat meg. Ennek a folya-

matnak első állomása a társadalomnevelés lett  volna. Tehát a sajtó-

politika és a kommunikációs eszközök révén kivánta a "ránevelést" arra, 

hogy "... a magyar közönség megtanulja felismerni a politikai ideoló-

giai és gazdasági betagolódás szükségességét ebbe az  uj európai rend-

be... Mindaz amit a kormány ezen a társadalomnevelési téren tett mind-

össze annyi volt, hogy nem engedte meg az ellenkezőjét." 128  A pozitiv 

ránevelés következő lépcsőfokát a gazdaságpolitika megváltoztatásában 

látta. A Háromhatalmi Szerződéshez történt csatlakozás pedig a kor-

mány elsőrendű feladatává emelte a gazdasági erők autonom játékának 

megszüntetését. Imrédy ,erre hivatkozva követelte, hogy "... abból a 

földből, amelyet az Uristen sok tulajdonsággal megáldott, kihozzuk 

azt amit lehet és a nemzeti termelésnek a maximumára jussunk fel." 

A megvalósitás utját a "tervszerüen, központilag irányitott gazdál- 

kodás" kereteinek létrehozásában látta, amelyben az "egyéni kezdemé- 



-38- 

nyezés" továbbra is jelentős szerepet játszhatna. Imrédy az állami 

beavatkozási rendszer teljes kiépitését a tömegek felé /hasonlóan a 

nyilasokhoz/ demagóg módon indokolta. Előtérbe állitotta a munkanél- 

küliség és az áringadozások leküzdését. Azonban  ennek hátterében a 

"keresztény tőkés ipari csoport" érdekei huzódtak meg. Imrédy az ár és 

munkabér szinvonal szabályozásával a hadigazdálkodásra átállt ország 

termelésének biztonságát :  zavartalanságát kivánta elérni. Az államosi-

tásokat - nézetünk szerint - azért követelte, mert abban a keresztény 

tőkeképzés finanszirozásának sajátos utját látta.129 Ehhez kapcsolódott 

az állami hitel és állami megrendelések követelése a keresztény tőkések 

számára. Figyelembe véve azt, hogy a hitelélet irányitása és a legjelen- 

tősebb ipari létesitmények zsidó finánctőkések kezében voltak, akkor 

óhatatlanul arra . a következtetésre jutunk, hogy az emlitett követelé-

sek hátterében az "őrségváltás" sajátos utját vázolta fel,. sőt azt is 

meg kell állapitanunk, mindez tartalmazta  .a tervszerüség elemeit és az 

adott  viszonyok között realizálhatónak tünhetett. 130  

Zászlót bont az "Uj Rend"  

194o novemberének első napjaiban a fővárosban és a vidék nagyobb váro- 

saiban a hirlapárusok egy uj mozgalom hetilapjait kinálták az utca em-

berének. Az "Uj Rend" c. hetilap a magyar katolicizmus fasisztoid 

irányzatát képviselte. Az EMSZO, a•KALOT, az SZMKE és a "Prohászka 

Körök" meghirdették a Magyar Szociális Népmozgalmat. 131 
A mozgalmat . 

Freesz József és Közi Horváth József akkor inditották meg, amikor már 
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létrejött a MMP és a szélsőjobboldal támadása összeomlott. Nézetünk 

szerint a mozgalom meginditásának aktualitását éppen az adta meg, 

hogy bebizonyosodott egyrészt a nyilasok és a horthysta uralkodó kö-

rök közti szakadék áthidalhatatlan, másrészt a MMP megalakulásával 

létrejött, nyiltan nácibarát politikai organizációval szemben egyes 

körök132
'szükségesnek vélték megfelelő erők felvonultatását. Elmondot-

takon kivid az EMSZO által kezdeményezett "Szociális Népmozgalom" 

megindítását még egy sajátos belpolitikai ok inspirálta. Magyarorszá-

gon a keresztényszocialista szakszervezetek sohasem tudtak jelentősebb 

befolyásra szert tenni. Az Actio Catholica, amely ezeket a szervezete-

ket irányította, a Teleki-kormány intézkedéseiből feltehetően azt a 

következtetést vonta le, hogy Magyarországon is számítani lehet /a 

fasiszta gyakorlatnak megfelelően/ a munkás szervezetek államositásá-

ra, tehát pótlásukról gondoskodni kell. A keresztényszocialista szak-

szervezetekben két tendencia volt észlelhető, az egyik a fasiszta hul-

lámot kivánta meglovagolni, míg a másik egységfrontra törekedett a le-

gális baloldali szakszervezetekkel a fasizmus ellen.133 Az EMSZO 

/Egyházközségi Munkás Szakosztályok/ kezdeményezte mozgalom élén a 

klérus ifjabb nemzedéke /Közi-Horváth József, P. Vargha László, Bihari 

Ferenc, Freesz József és Vida István/134  állt. A klérusnak ez a gar- 

niturája szövetségben a Kereszténypárt nemzetiszocializmushoz gondol-

kodésban közelálló irányzatához, amelynek vezetője dr. Csilléry András 

és dr. Csik László voltak
135

, megkisérelték feloldani a katolicizmus 

és a nemzetiszocializmus ellentmondását. Csilléry szerint 136 n... Az 

olyan idegen eszméket mint a hitlerizmus, amellyel külföldön nagy 
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eredményeket értek el, be kell engedni hozzánk is." Csik dr. még egy-

értelmübben fogalmazott:
137 "A 

 nyilasok munkája nemzetnevelő és fel- 

világositó. Igen nagy jelentőséget tulajdonitok e mozgalomnak, amellyel 

teljes mértékben rokonszenvezek." Idézhetjük még Közi Horváth Józsefet 

is, aki ugyancsak ugy vélte, hogy "... a katolikus politika nem harcol-

hat együtt a liberálisokkal, a radikálisokkal és a marxistákkal a nyila-

sok ellen."138 Közi-Horváthék 1938 máj. 15.-én a Quadragesimo Anno he-

tedik évfordulóján fenti nyilatkozataik szellemében tathersalli nagy- 

gyűlésükön olyan munkásmozgalmat hirdettek meg, amely "... radikális 

szociális követeléseket össze tud egyeztetni erős nemzeti érzéssel és 

őszinte gyakorlati kereszténységgel."
139 

 Szervezkedésük sikertelen ma-

radt, ennek részben .az volt az oka, hogy a munkások szilárdan kitartot-

tak a régi szociáldemokrata szakszervezeteik mellett és részben az is, 

hogy a klérus konzervativ körei szerint a fasizmussal vallásellenessége 

miatt, a nyilasokkal parancsuralmi törekvéseik következtében lehetetlen 

minden együttmüködés. 194o novemberében mint már emlitettük, a megvál-

tozott politikai helyzet következtében bátran.nyultak az 1938-as "Magyar 

Cél" elnevezésü programjukhoz 14o  Ismételten hangsulyozni kivánjuk, 

hogy nézetünk szerint a fenti program felujitását a "Magyar Szociális 

Népmozgalom" elinditásához a szakszervezetek államositásának reménye 

adta meg a döntő lökést. HelyzetidCtékAük szerint a munkásoknak egy-

házközségekbe történő tömöritésével nemcsak a szakszervezeteket pótol- 

hatnák, hanem a marxista, baloldali munkásokat is lelki vallási gondo-

zásuk ürügyén bevonhatnák szervezkedésükbe. A fentiek előrebocsátása 

után megkiséreljük programjuk főbb tartalmi jegyeinek kimutatását. 

( Pro9rQmjwkat lol.af asselikben, 3.sa. doh.)  
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Szellemi forrásuk a Rerum Novarum és a Quadragesimo Anno kezdetiz 

pápai enciklikák voltak, továbbá az olasz fasizmustól a korporativ 

állam eszméjét vették át és mindezt ötvözték a magyar keresztény- . 
szocialisták ideológiájával. Mint ismeretes XIII. Leo pápa a Rerum-

ban foglalkozott a tisztességtelen bünös uzsorával szerzett nyere-

séggel, munkásvédelemmel, az állam "pozitív" beavatkozásával, a mun-

kások és a tőkések viszonyával, és a szakszer vezeték kérdésével. 141  
A Quadragesimo Annoban142  XI. Pius pápa a "korszellemnek" megfelelően 

tovább fejlesztette a Rerumban kifejtett téziseket. A pápa a társa-

dalmi rend "megujitását" javasolta a korporativ állam segitségével. 

Az osztályharc kiküszöbölését, a tőke és a munka ellentétének felol-

dását megfelelő szociálpolitikával látták megvalósithatónak. Az en-

ciklika szerint a különböző foglalkozási ágakat /azaz a tőkéseket és 

a munkásokat/ együttműködésre lehet birni a korporációs államban 

"... Tehát a rendiség helyes fölujitása a szociálpolitikai célkitü-

zés."
143 

Közi-Horváthék elsősorban az olasz fasizmus eszméiből meri-

tettek, mert a terjeszkedő nácizmussal szemben,a kevésbé veszélyes-

nek itélt fasiszta Olaszországban Magyarország szuverenitásának tá. 

maszát látták. Tehát  a magyar nemzetiszocialista tábor bomlasztásá4 

nak ürügyén Közi-Horváthék.a helytelen fasizmust állitották szembe a 

helyessel. Ugy véljük, hogy nem kell különösebben hangsulyoznunk az 

emlitett szembeállitás veszélyét„ Közi-Horváth mérsékeltebb antisze- 

mitizmusával nem a kizsákmányoltak és kizsákmányolók ellentétéről 

terelte el a figyelmet? Vajon nem a magyar függetlenség ellenségeinek 

malmára hajtotta-e a vizet, amikor a szakszervezetekkel szemben lépett 

fel? 



- 42 

/Közi•-Horváth József mindezt a háboru végén felismerte, 1944 márc. 

22.-én a képviselőházban egyedül ő emelt szót a német megszállás el- 

len. 144  Ideológiájukba igy jól beilleszthették Zichy Nándor, Prohászka 

Ottokár, Ernszt Sándor,  Huszár Károly és Haller István elképzeléseit. 

Programjuk, agitációjuk és frazeológiájuk — annak ellenére, hogy az 

elsősorban a munkásokhoz szólt, inkább a középrétegek politikai igé-

nyeihez és izléséhez idomult. Frazeológiájuk "szociális" kitételei, 

tüzokádásuk a zsidó kapitalisták felé mozgalmuk derékhadát kitevő kis-

polgárokat elégithette ki és a munkásság soraiból csak a vallásos, a . 

szervezetlen dolgozókat csalogathatták táborukba. A "Magyar Szocialis-

ta Népmozgalom" szervezkedési övezetei arra mutatnak, hogy kispolgári-

alkalmazotti rétegeket tekintették mozgalmuk tömegbázisának. /Szegeden 

és a főváros környékén voltak a legerősebbek./146  Az év végére a Nép•- 

mozgalomnak lo4 szervezete volt147 . Freesz József szerint a mozgalom 

mögött félmillió ember sorakozott fel. 148  Freesz tulzottan optimista 

bécslését nem fogadhatjuk el. 149  A nagy hirveréssel indult Népmozgalom 

hamarosan az érdektelenségbe fulladt. A faji nacionalizmussal kacérkodó 

vezetőik a hadbalépés után inkább a függetlenségi nacionalizmus állás-

pontjára helyezkedtek. A háboruban bekövetkezett fordulattól kezdve 

zömük ismét beilleszkedett az ellenforradalmi rendszer kereteibe. 

Felbomlik a NYKP 

Előző fejezetünkben rámutattunk arra, hogy a nyilas egység az "á la 

Hindenburg-Hagenberg-Hitler" helyzet magyarországi változatának remé-

nyében született. Azonban a Teleki-kormány és a német vezető körök 
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kapcsolatai a nyilas várakozások ellenére nem romlottak, hanem éppen 

ellenkezőleg javultak. A szélsőjobboldal frontjai átrendeződtek,a MMgja 

létrejöttével a NYKP-nak "koncepciózus" konkurrense támadt. A Baky-Pálffy 

csoport a "Magyarság" ujságirói nem tudtak jelentősebb poziciókat kivivni 

a NYKP-on belül. Idegenként és ellenségesen figyelték Szálasi tevékenysé-

gét és csodálták Imrédyt. A NYKP-ban alapvetően két irányzat jött létre, 

az egyiket a Szálasi körül gyülekező régi mozgalmisták képviselték, akik 

szilárdan ragaszkodták az 1938-as vonalhoz, a nyilas mozgalom eredeti cél-

kitüzéseihez. A másik irányzatot a NYKP-hoz csatlakozott Pálffy-Baky cso- 

port és az egyesülésben nagy szerepet játszott Ruszkay képviselte, cél-

juk a szélsőjobboldal teljes egységének megvalósitása volt Imrédy, il-

letve Albrecht vezetésével. Az Imrédy felé orientálódó csoport helyzeti 

erősödéséhez hozzájárult az is, hogy 1941 január és február hónapjaiban 

Wirth Károlyt és Kovarcz Emilt a "Vasuti Front" elnevezésü titkos szer- 

vezkedés vezetőit hosszu börtönbüntetésre itélte a Kuria, illetve a hon-

véd törvényszék. 150  Márciusban Gruber Lajos, májusban Hubay Kálmán kezd- 

te meg egy éves, illetve féléves börtönbüntetésének letöltését. 151  

Wirth, Kovarcz és Gruber letartóztatása Szálasi hiveinek pozicióját gyen-

gitette. Letartóztatásuk nemcsak 3 képviselői mandátumból fosztotta meg 

a NYKP-ot, hanem a_munkás-szervezés és a szociális demagógia két kiváló 

nagy mesterétől is. Hubay politikai tevékenységének ideiglenes szünete 

lése és a Hubay közvetlen környezetéhez tartozó /Maróthy-Matolcsy-Vajna-

Tanoss-Széchenyi-Kassai/, a pártsajtót /A Nép, Összetartás, Magyarság 

Utja, Pesti Ujság/ irányitó csoport munkáját zavarta meg. 152  Az NYKP 

hetilapjai és a Pesti Ujság csak nevükben voltak az egységes nyilaspárt 
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lapjai. A Szálasi vonalat következetesen csak a Nép képviselte, a 

többi lap /Maróthy Pesti Ujságja és Matolcsy Magyarság Utja/ "önál- 

lósitották"magukat. A Magyarság a szélsőjobboldal legolvasottabb napi-

lapja a Pálffy-Baky csoportot támogatta. A nyilas lapok között még 

nem volt polémia, de egymásnak ellentmondó cikkeket és hiranyagokat 

már publikáltak. 153 
 Magyarország hadbalépése Jugoszlávia, majd a Szov-

jetunió ellen a NYKP válságának kifejlődését szintén meggyorsitotta. 

A Bárdossy-kormány és a nácik kapcsolatai s;zivélyesek voltak. A néme-

tek ugy látták, sokkal taktikusabb, ha a Bárdossy-kormánnyal szemben 

az óvatos és Szálasiékhoz viszonyitva mérsékelt Magyar Megujulás Párt-

ját támogatják. Imrédyéket a németek felértékelték, amelynek logikus 

következménye az volt, hogy a szélsőjobboldal "devalválta" a NYKP-ot. 

Ruszkay és a Pálffy-Baky csoport "modus vivendit" keresett a pártban 

való megmaradásra. Nézetük szerint a NYKP-nak le kellett volna mon-

dani arról, hogy továbbra is a szélsőjobboldal hegemon pártja maradjon, 

a NYKP-nak a németekkel a kapcsolat javitására és a szélsőjobboldal 

"értékesebb elemeivel" /- ti. Imrédyékkel/ szorosabb együttmiiködésre 

kellett volna törekednie. A megvalósitandó intranziagens jobboldali 

egység élére olyan politikust akartak állitani, aki az egész szélső-

jobboldal számára elfogadható. Kinek a személye alkalmas erre? - ez 

egyike volt a leglényegesebb kérdéseknek. /Az intranzisgens jobboldal 

vezéri tisztének elnyerése egyben egy csoport hegemóniáját is jelen- 

tette/. Szálasi személye nyilván elfogadhatatlan volt az uri-kispolgári 

szélsőjobboldalnak. Imrédyvel szemben a NYKP lumpen-anarchista elemei-

nek volt kifogása és mindenen tul Imrédy nevéhez fűződött a 3400-as 
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rendelet kiadása, "árja" származásának "kétes" volta, amelyeket 

ellenfelei jól kiaknázhattak. A szélsőjobb vezéri tisztére pályázók 

közül igen esélyesnek tünt Albrecht főherceg. Albrecht megtagadta 

Habsburg származását, kitünő kapcsolatokat épitett ki a nácikkal, 

Albrecht Hitlertől visszakapta tescheni birtokát,154  amely az amugy is 

náci barát herceget mély hálára kötelezte. Albrecht a szélsőjobboldal 

támogatását kereste politikai terveinek megvalósitásához. mint a TESZ 

főelnöke155  /a társelnökök között olyan ismert szélsőjobboldali figurák 

voltak mint Antal, Marton, Taby és Serényi gróf/ bizalmas kapcsolatba 

került a befolyásos, gondolkodásban hozzá közelálló politikussal. 

Ruszkay és Rátz Jenő is baráti köréhez tartozott, igaz nem vallottak 

minden kérdésben azonos nézetet, de Albrecht kihasználva barátságukat, 

a szélsőjobboldal két legjelentősebb pártjában nagy befolyással rendel-

kezett. 156 
 Albrecht anyagilag a MMP-ot támogatta, de annak csak mecé-

nása volt és nem tagja. Albrecht Szálasival is felvette a kapcsolatot, 

194o őszén együtt vacsoráztak. A vacsorát követő beszélgetés során 

Albrecht az iránt érdeklődött, hogy beléphetne-e a NYKP-ba. Szálasi 

kitért a nyilt válaszadás elől, Albrechttel azonban megigértette, hogy 

német kapcsolatainak kihasználásával kieszközli, hogy a NSDAP összekö-

tőt küldjön a NYKP-hoz. 158  1941 nyarán Ruszkay közölte Szálasival, 

hogy Albrecht Németországba utazik és hajlandó lenne németországi is-

meretségeit a NYKP érdekében felhasználni. 159 
 Albrecht feltételeket 

szabott, amelyeket Ruszkay utján juttatott el Szálasihoz, ezek a kö-

vetkezők voltak: 16o 

1. Hajlandó-e Szálasi a magyarországi belpolitikai helyzetről szóló 
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beszámolót összeállitani, amelyben azt is kifejtené, hogy hogyan 

képzeli el a kibontakozást? 

2. Elfogadná-e azt, hogy teljhatalmu megbizottként tárgyaljon /ti. 

Albrecht% Németországban? 

3. Ha Albrecht pályázna a kormányzói tisztre, támogatná-e azt Szálasi? 

Szálasi válasza nemleges volt. Szálasi kifejtette Ruszkaynak, hogy a 

magyar és a német nép között a közvetités joga kizárólag őt /ti. Szá-

lasit/ illeti meg. Szálasi dühödten rzgált Albrecht kezdeményezésére. 

Kijelentette, hogy "... a Nyilaskeresztes Pártnak semmi kifogása nincs 

az ellen, ha Albrechtnek egyéni politikai ambiciói vannak, de vegye 

tudomásul, hogy a Nyilaskeresztes Párt nem az a szamár, amelyet meg 

lehet lovagolni." 161  Ellenben követeli Albrechttől korábbi igéretének 

végrehajtását. /Albrecht és Szálasi 194o őszén együtt vacsoráztak. A 

vacsorát követő beszélgetés során Albrecht az iránt érdeklődött, hogy 

beléphetne-e az NYKPba. Szálasi a kérdésre nem adott határozott vá-

laszt. Ekkor igérte meg Albrecht, német kapcsolatainak felhasználásával 

kieszközli, hogy a NSDAP összekötőt küldjön a NYKP-hoz./162  Szálasi 

Albrechtben ekkor már riválist látott. A NYKP-on belül a Ruszkay ve-

zette csoport Albrechtet szerette volna látni a párt élén,163  annál is 

inkább, mert a-MMP-1 való egyesités csak Szálasi mellőzésével volt el-

képzelhető. A németországi ut és az ott tapasztaltak Albrechtban meg-

erősitették azt a gondolatot, hogy a németek csak akkor segitenének a 

magyar szélsőjobboldalnak, ha az egységesen, komoly erőt képviselve 

jelentkezik a magyar politikai élet porondján. 164Albrechtnak az intran-

zigens jobboldal egységéről vallott nézeteit és vezéri ambicióit a 
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Baky-Pálffy csoport és Ruszkay helyeselték, azonban ez még nem volt 

elég arra, hogy Szálasit eltávolitsák az egység utjából, ezért tervük 

az volt, hogy a NYKP és a TvUVJP között szoros' kapcsolatokat létesitsenek 

ebben a szövetségben a MMP-ja lett volna a "fej" és a NYKP hozta vol-

na a "tömegeket". Szálasi nyiltan nem utasithatta vissza Imrédyékkel 

való tárgyalások gondolatát, mert ha nem igy tett voln a , az egyértel-

müen az intranzingens jobboldali egységgel történő szembeszegülést és 

ezzel együtt esetleg bukását is jelentette volna. Szálasi taktikája 

az volt, hogy beleegyezett a tárgyalások megkezdésébe, ugyanakkor 

ujabb és ujabb feltételeket támasztott, amellyel eleve lehetetlenné 

tette a megegyezést. Imrédy maga sem siettette a tárgyalásokat, a 

maximum ameddig elment a parlamenti együttmüködés volt a NYKP-tal, a 

fuziót a MMP-ra nézve károsnak itélte meg, mert az automatikusan fel-

vetette volna azt a kérdést, hogy a MMP  megmaradhat-e azon az alapon, 

amelyen addig állott? Tehát Imrédy célja az volt, hogy kihasználja a 

NYKP belső válságát, leválasztja Szálasiékról a "mérsékeltebb" Baky-

Pálffy csoportot. Pálffyék az egységtárgyalások elhuzódásáért és ku-

darcáért Szálasit erősen kritizálták; "... Hallottunk hosszu hónapok- 

kal ezelőtt a Nyilaskeresztes Párt által is nemzetiszocialistának elismert 

Imrédy-párttal való tárgyalásokról, de azok eredményeiről semmit. 

Halljuk minden héten, minden hónapban, hogy ezek megvalósulnak, mert 

ez nagy lépés a győzelem felé, mely ekkor meg ekkor fog bekövetkezni. 

Halljuk, hogy mindenki fogja be a száját és nyissa ki a fülét... 

igy irta le a Pálffy csoport egyik képviselője a pártban kialakult han-

gulatot, helyzetet. Juliusban a nyilas sajtót tárgyilagosan figyelő 

"165
-  
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olvasó már előre láthatta a NYKP-ban szakadás várható. A NYKP hiva-

talosnak számitó "A Nép" c. lapja166 a szervezetek számának gyarapo-

dásáról adott hirt és zengedezett a"nyilas. mozgalom" várható ujabb 

fellendüléséről, ezzel szemben a Magyarság, amely Pálffyék nézeteinek 

adott hangot, a'"NYKP Mozgalmi Hirei" c. állandó rovatában egész hó- 

napon keresztül kizárásokról adott hirt, i67  Augusztusban a "Magyarság" 

is beszámolta NYKP Nagytanácsának üléséről. Közölték Málnási Ödön 

főideológus beszédét, amely szerint a párt fizető tagjainak száma ju-

liusban 8 %-kal emelkedett főként Csongrád, Bars-Hont, Bereg-Ugocsa 

és Heves megyékben, igy a NyKP szervezeteinek száma 2398-ra emelke-

dett és az ifjusági szervezetek száma 4o8 volt.168  A Nagytanács ülé-

séről a "Magyarság" c. lap rövid hirben számolt be, ez alkalommal a 

szokásos tálalás elmaradt. Szeptember első hetében Horthy Hitlerrel 

tárgyalt Németországban. A tárgyalásokról olyan hirek szivárogtak 

ki, hogy "... a kormányzót nem engedik addig haza, amig a kormány itt 

meg nem teszi a további csapatszállitásokhoz szükséges katonai intéz-

keléseket." 169  Mint később bebizonyosodott, a hir valótlan volt, de 

pszichikus hatását nem lehet lebecsülni, ezt igazolja az egyik kor-

társ állitása, amely szerint a hirre reagálók "... komolyanvszámol- 

nak - különösen a Nemzeti Kaszinóban Imrédy miniszterelnökségével is." 17o  

Nézetünk szerint ez a légkör hozzájárult a NYKP-ban 194o-től tartó 

igen mély és krónikus válság nyilt kitöréséhez. Szeptember 12.-én és 

az azt követő napokban kilépett a NYKP-ból: Baky László., Jandi Lajos, 

dr. Kuhajda Vilmos, Lill János, Palló Imre, Papp József, Pándi Antal, 

Bodor Márton, Zsengellér József és Mosonyi Kálmán, Koródy Tibor és 

ifj. Zimmer Ferenc képviselők, Pállfy Fidél gróf Szálasi helyettes 



-49- 

országos pártellenőrzési vezetője, valamint a Magyarság főszerkesztő-

je és felelős kiadója. 171 
 A NYKP a kilpések hatására megrázkódott 

ugyan, de nem robbant szét. Ruszkay sem követte a kilépőket, mert ne-

ki fenntartásai voltak Imrédyvel szemben. Ruszkay a MMP-tal együtt 

akart haladni, de a szélsőjobboldal egységét Albrecht és nem 31nrédy 

vezetésével képzelte el. A NYKP-ból kiszakadt a Baky-Pálffy képviselte 

felső, uri középosztálybeli csoport, ellenben érintetlenül megmaradt 

a párt alsó proletár-kispolgári bázisa. 172  A.ki*ett 12 képviselő 

/Lill kivételével/ a NYKP-ban nem töltött be jelentősebb szerepet. 

Pálffy is csak másódrendü politikusa volt a NYKP-nak, a pártban betöl-

tött tiszte. ugyan hangzatos volt, azonban tényleges értékét tekintve 

nem jelentős. Kilenc disszidens képviselő ujra megalakitotta a 

MNSZP-ot.
173 

A pártelnök Pálffy lett, a párttitkári teendőket ideig- 

lenesen Lill János vette kézbe, a MNSZP pártközpontja a Hunyady János 

utcában, a. Magyarság szerkesztőségének épületében müködött. 174 
 Pálffyék 

ideiglenes megoldásnak tekintették a MNSZP-ot, erre hivta fel a figyel-

met a MNSZP vezére is: "Meg kell állapitanunk, hogy amennyiben a most 

kilépett képviselők kénytelenek pártkeretbe tömörülni, ez csak átmenet 

lesz és legfeljebb azt a célt szolgálja, hogy ebből kiindulva megal-

kossuk a nemzeti jobboldali pártokban helyet foglaló magyar testvérek 

egy táborban való egyesitését, amely ezentul nyilt sisakkal veszi fel 

a küzdelmet - a magyarok nemzetiszocializmusáért. Ez a párt totális 

párt lesz." 175  Ugy érezzük, jogos feltenni a kérdést, miért alakitot-

tak külön pártot Pálffyék és miért nem csatlakoztak Imrédyhez, mint 

Koródy, Mosonyi és Zimmer? Háborus időkben, cenzura és gyüléstilalom 
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idején a pártalakitás hallatlan nehézségekbe ütközik és ezt Pálffyék 

vállalták, - a kérdés csak az, hogy jószántukból vállalták-e? A fel-

vetett kérdésekre ugy kaphatunk választ, ha megvizsgáljuk azt is, 

hogy miként reagált a MEP a NYKP-tel kapcsolatos eseményekre. Imrédyék 

örömmel üdvözölték a 12 képviselő kilépését a NYKP-ból, mert igy a 

MMp parlamenti sulya a többi szélsőjobboldali párthoz képest megnőtt. 

Mint  már korábban elmondtuk, a MMP hajlandó volt befogadni három kép-

viselőt, akiknek a MMP-hoz történt csatlakozása nem módosithatta Imrédy 

eredeti elképzeléseit. Imrédy egészen más szerepet szánt Pálffyéknak, 

célja az volt, hogy hozzanak létre egy másik nemzetiszocialista pár-

tot, amely saros kapcsolatban állhatna a MMP-tal, de a két párt szer- 

vezetileg megőrizhetné önállóságát.-Pálffyék a szélsőjobboldal alsó és felső 

csoportjsi között közbülső helyzetüknél fogva alkalmasnak látszottak, 

hogy tömegeket vonjanak el a NYKP-tól. Az elit párt /MMP/ mellett igy 

ott lett volna az Imrédyék szellemi irányitása alatt álló fasiszta 

tömegpárt is. A Pálffy-Baky csoportban nem tudatosult azonnal, hogy 

Imrédy alárendelt szerepet szánt nekik, erre mutat Pálffynak a Budapes- 

ten megjelent Deutsche Zeitung-nak adott nyilatkozata: "Ezzel a párttal 

/- ti..MMP-tal/ már ma szoros politikai kapcsolatban állunk és reméljük, 

hogy a már fennálló belső egységet rövid időn belül szervezetileg is 

kifejezésre tudjuk juttatni."
176  

Szeptember 24.-én a MMP és a MNSZP közös közleményben jelentette be, 

hogy a két párt a "Magyar Munkaállam" megteremtése érdekében "Magyar 

Megujulás - Nemzeti Szocialista Pártszövetség" névvel"munkaközösségbe" 

tömörült ás a parlamentben együttes csoportként tevékenykednek majd.177 
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Ugyancsak hirül adták a két párt közös bizottságának megalakitását, 

amelynek elnöke.Rátz Jenő lett. 178  A Magyarság cimoldaláról okt. 2.-án 

eltűnt a nyilaskereszt, helyébe a MD P  jelvénye került, a Mozgalmi Hi-

rek c. rovatot kettéosztották, egyik részében a MMP, a másik részében 

a MNSZP hireit közölték. A propaganda tevékenység összehangolására a 

két párt közös "Propaganda, Központot" létesitett. 178.Tehát.Imrédy el-

érte egyik célját, létrejött a pártszövetség és megmaradt a MMP szer-

vezeti különállása, a kérdés az volt, hogy ez a forma tartós lehet-e? 

A válaszra nem kellett sokáig várni, közeledett az első teherpróba, a 

kormányzóhelyettes választás. 

Kormányzóhel ttest választanak 

1941 nyarán suttogó hir kél: Horthy dinasztiát alapit, a Kormányzónak 

a parlament megadja "országgyarapitó érdemeinek elismeréséül" az utód-

kijelölés jogát, Horthy fiát jelöli ki utódául, aki mint VI. István 

lép a magyar trónra. 18o  Az érdekes hir közel állt a valósághoz, Horthy 

1941 nyarán valóban foglalkozott az utódlás kérdésével
181 . Ekkor  me-

rült fel a kormányzóhelyettes tisztség gondolata. Ismeretes, hogy 

Horthy hatalomrajutásától kezdve harcolt a minél teljesebb uralkodói 

jogkör megszerzéséért.
182 

A kortársak - nem is minden alap nélkül - 

ezekben a kisérletekben dinasztia alapitási terveket láttak, hasonló-

képpen vélekedik erről a felszabadulás utáni marxista irodalom is. 

Ezzel az állásponttal egyet lehet érteni, azonban hangsulyozni kiván- 

juk, hogy a kormányzóhelyettes választás napirendre tüzése nem csupán 

az emlitett dinasztikus törekvés ujabb állomása volt, hanem annál jóval 
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több; a Horthy-rendszernek a szélsőjobboldal elleni önvédelmi intéz«- 

kedése és a rendszernek a háboru utáni időkre történő átmentési kisér-

'lete volt. Aktualitását is ez adta .  Miért vált aktuálissá a kormányzó-

helyettes választás? 1941 őszén a magyar uralkodó körök egyik csoport- 

jában, a hagyományos uralmi szisztéma megőrzését kivánó gróf Bethlen 

István és Kállay Miklós nevével fémjelzett csoportban egyre inkább. 

megérlelődött az a gondolat, hogy 1942 telén Németország el fogja szen- 

vedni az első sulyos vereségét, amelynek hatására a Wermacht a nácik 

ellen fordul majd és megnyilik a lehetőség egy kompromisszWnos béke 

megkötésére. 183  Horthyék a feltétlenül német orientálódásu erőkkel 

szemben, - akik az állam további "modernizálásának" igényével léptek 

fel - a hagyományos uralmi forma megőrzésére törekedtek. Ez a törekvés 

a kormánypárt szélsőjobboldalának, sőt a kormány elsősorban Bárdossy- 

nak az ellenállásába is ütközött. 184  A miniszterelnök feltétlenül hitt 

a német győzelemben, szükségesnek tartotta a fasizálódás ütemének gyor- 

sitását és éppen ezért nem volt inyére a hagyományos szisztéma bármi.q 

nemű erősitése sem. Horthy 1941-ben 73 éves volt és attól lehetett tar-

tani, hogy halála után valaki simán besétálhat az elárvult államfői 

helyiségekbe. Az adott helyzetben, - amikor Bárdossy állt a kormány élén, 

az utód feltétlenül náci-barát lett válna. Utódlást illetően mind 

Horthyéknak, mind a szélsőjobboldalnak megvoltak a maguk jelöltjei. 

Gróf Bethlen István, gróf Károlyi Gyula és Horthy István jelölésének 

gondolata Horthyék részéről merült fel. A "szélsőjobboldal" részéről 

Albrecht főherceg, Bárdossy László és .Taby Árpád voltak az utódjelöl- 

tek. 185  
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Horthyék viszonylag könnyen el tudták dönteni, hogy számukra .a legmeg-

felelőbb jelölt a fiatal Horthy. /Bethlen nem vállalta, Károlyi pedig 

tulságosan öreg volt és igy neve csak egy esetleges átmeneti megoldás 

ként kerülhetett szóba./ Horthy fia jelölésének kérdését megtárgyalta 

az összes volt miniszterelnökével /Imrédyt kivéve/, Serédi Jusztinián 

biboros hercegprimással és Töreky Géza Kuria-elnökkel is.186 A megkér-

dezettek Horthy Istvánt alkalmasnak találták az előkelő méltóság be-

töltésére. 187 Horthy István megválasztása mellett szólt az a tény, 

hogy a Horthy névnek tagadhatatlanul volt a közvélemény bizonyos réte-

geire vonzó hatása és ezen tulmenően bizonyos körök előtt a Horthy . név 

szimpatikus volt. Olyan kormányzóhelyettes, aki angolszász szimpátiá- 

járól ismert - a békekötésnél is előnyt jelentett volna188 - gondolhat-

ták Horthyék. A további politikai fejlemények /Anglia hadüzenete/ és a 

katonai helyzet alakulása189  indokolta a kormányzóhelyettes-választásról 

szóló törvényjavaslatot, illetve mielőbbi kidolgozását és parlamenti. 

megszavaztatását. Korábban már emlitettük, hogy a kormányzóhelyettes 

választást a rendszernek a "szélsőjobboldallal" szembeni önvédelmi in 

tézkedésének is tekintjük. Hogyan viszonyult a szélsőjobboldal a kor-

mányzóhelyettes választás kérdéséhez? A kormánypárt jobbszárnyának 

szellemi vezetői Jurcsek Béla és Szeder János voltak, akik mind gondol-

kodásban, mind politikai felfogásban a nemzetiszocializmus eszméivel 

azonositották ma gukat. 190  A MÉP jobboldalához tartozott az eredetileg 

26 képviselőből /5 ügyvéd, 6 földbirtokos, 5 pap, 6 gazdálkodó, 1 volt 

városbiró, 1 nyug. telekkönyvvezető, 1 nyug. tanügyi főtanácsos és 1 

felsőkereskedelmi iskolaigazgató/191  álló felvidéki képviselőcsoport 
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megmaradt 21 képviselője /Jaross, Füssy Kálmán, Pintér Béla, Papp Mihály 

ésHorváth Géza a MMP-hez csatlakoztak még 194o októberében/192 . A fel-

vidéki képviselők a MÉP-ben a Bárdossy-féle politikai vbnal hivai vol-

tak193  A kormánypártban erősen szélsőjobboldali beállitotságu volt a 

Magyarorosz Képviselők Parlamenti Klubjának /lo fős csoport! néhány kép-

viselője.
194 

 A kormányzóhelyettes választás napirendre kerülésekor a 

fent emlitett csoportok élesen szembefordultak a MÉP reakciós-konzervativ-

horthysta szárnyával, amelynek élén Lukács Béla a párt elnöke, Horthyné 

unokahugának a férje állt. i95  A kormányzóhelyettes választás annyira 

kiélezte a két tábor ellentétét, hogy a MÉP szélsőjobboldali képvise-

lőinek esetleges kilépése,valószinüvé vált és számitásba kellett venni, 

hogy az elégedetlenek egy része Imrédyhez csatlakozik majd. Bárdossy 

miniszterelnök is mindent megtett Horthy István megválasztásának kontra-

kirozására éppen azzal, hogy a Szeder-Jurcsek csoportot támogatta Lukács 

Bélával szemben. Végülis a kormánypárt egységét sikerült megőrizni, 

ennek egyik oka az volt, hogy a Erdélyi Párt és a MÉP szoros pártszö-

vetségbe tömörült. Az Erdélyi Párt 41 főből álló képviselő csoportjával 

a bajbahutbtt Lukács Béla segitségére sietett. A gróf Teleki Béla ve-

zette csoport elég nagy és elég jobboldali volt ahhoz, hogy garantálja 

a párt további jobbrahaladását és eléggé kormányzóhü is volt, hogy tá-

mogassa a kormányzóhelyettes választás tervét. A németek állásfoglalá-

sa a kormányzóhelyettes választás kérdésében szintén megfontolásra 

késztette Jurcsekéket, ugyanis kiderült, a nácik előtt posszibilisek 

maradnak, ha továbbra is a kormánypártban tevékenykednek. A Magyar 

Megujulás Pártja szintén a kormányzóhelyettes választás ellen foglalt 

állást. Imrédy a kormányzóhelyettes választás kérdésében nagyon vilá- 
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gosan látott. Jól tudta - mint  nagyon is rutinos a politikai berkek-

ben járatos szakember, hogy a kormányzóhelyettes'választás napirendre 

kerülése tovább polarizálja majd a szélsőjobboldalt. Arra számitott,. 

hogy az adott helyzetben politikai tapasztalatait, parlamenti prakti-

káit a szélsőjobboldal nem  nélkülözheti és politikai rutinja, tekin-

télye révén az intranziagens jobboldal vezérévé válik. A kezdeménye-

zést a szélsőjobbon belül - a kormányzóhelyettes választás során •• 

mindvégig megőrizte, ezzel függött össze Taby jelölésének elvetése is. 

/Taby a MMP tagja volt, jelöltetésével Szálasi és a vezérkari tisztek 

egy csoportja próbálkozott./1
96 
 1941 utolsó hónapjaiban Imrédy megle- 

hetősen bizalmatlan volt a "katonákkal" szemben. Bizalmatlanságának 

oka Rátz Jenő és a mögötte álló "Albrecht csoport" volt.
197 

 Rátz ugy 

gondolta, hogy Imrédy nem lehet a szélsőjobboldal vezére "... mert 

személye és orthodox kapitalista multja tulságosan nagy támadási fe-

lületet nyujt az ellenfeleknek."198 Rátz /Ruszkayhoz hasonlóan/ 

Albrechtet tartotta a jövő emberének, ugy vélte személyét mind a NYKP, 

mind a M1V!P  elfogadhatónak találja.
199 

Azonban hamarosan kiderült, hogy 

sem Szálasi, sem Imrédy nem hajlandó Albrecht kedzéért félreállni.. 

Imrédy Rátzot hallgatásra kényszeritett, Imrédynek is voltak olyan 

jó náci kapcsolatai mint Albrechtnek és Rátz is tudta, hogy a szélső-

jobboldal azokban a napokban nem nélkülözhette Imrédy politikai tu-

dását. Rátz és Imrédy igy hallgatólagosan megállapodtak, hogy a kor- 

mányzóhelyettes választás ideje alatt nyíltan nem kritizálják egymást. 

A MMP-nál sokkal bonyolultabb volt a NYKP helyzete. 

A vezérkari tisztek egyik csoportja tárgyalásokat kezdett Szálasival 
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a kormányzóhelyettes választás kérdéséről. Szálasi Albrecht jelölé-

sét "népi" szempontból nem tartotta aktuálisnak. A`tisztek és Szálasi 

végül abban állapodtak meg,hogy a kormányzóhelyettesi posztra Taby 

Árpád volna a legalkalmasabb jelölt.
2oo 

Taby szerintük azért is a 

legmegfelelőbb jelölt volna, mert ugy gondolták, hogy Imrédy is pár-

tolná megválasztását.
2o1 

Az Andrássy-ut 6o ujból sürün látogatott 

hely lett. A NYKP pártközpontjában ludovikások nyüzsögtek.
202 

Azokban 

a napokban sürün szólaltak meg a "Hűség Háza" telefonkészülékei. A 

telefonlehallgató szolgálat emberei pedig jelentették, hogy a ludovi- 

kások a kormányzóhelyettes választás ügyében telefonálgattak a párt-

központba,203 A  MMP és MNSZP pártszövetség egyelőre nem nyilatkozott 

a kormányzóhelyettes választáskérdéséről, feltehetően azért nem, mert 

"utbaigazitást" vártak Németországtól.
2o4 

Meg kell állapitanunk, hogy 

1941 decemberében, illetve 1942 első hónapjában feltárult a szélsőjobb-

oldali egység lehetősége. A lehetőség kihasználatlanul maradt, mert 

ekkor már a NY1 mély belső válsággal küzdött és az egymás torkának 

ugrott klikkeket csupán a pártkeret tartotta össze. Az a párt,nely maga 

sem egységes, nem léphetett szövetségre más pártokkal, hiszen a frak-

ciók küzdelme bármikor felborithatja a párt amugyis labilis egyensulyát 

és a válságot kiterjesztheti az egész pártszövetségre. A NYKP-ban már 

194o végén kialakultak azok a klikkek, amelyek a következő évben a 

pártot válságba sodorták. 2o5 
Ruszkay és Szálasi között az ellentétek 

a MMP-tal való egyesülés kérdésében éleződtek ki. A NYKP legfelső Tit- 

kos Tanácsának egyik ülésén Ruszkay a következőkkel indokolta206  az 

MMP-tal való egyesülés szükséges voltát: 
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1. A NYKP-nak nincs külpolitikai sulya, Imrédy ezzel szemben e téren 

is nyomasztó tulsullyal rendelkezik. 

2. A NYKP belpolitikailag is teljesen csődöt mondott. 

3. A NYKP nem tudta "megszervezni" a nemzetet. A nemzet "legértékesebb" 

rétegei ellenszenvesen vagy közömbösen állnak szemben a párt politi-

kájával. 

4. Mindezek miatt a pártvezető tekintélyén sulyos csorba esett. 

Mindezek ismertetése után rátért javaslatának ismertetésére. Szerinte 

a megoldás a következő lehet. 2o7  Ő /ti. Ruszkay/ és Hubay megcsinálnák 

a pártegyesitést ugy, ahogy azt a párt jelenlegi sulyos helyzete lehe-

tővé teszi. bűivel Szálasi érthető okokból nem alkalmas az egyesités 

végrehajtására ., ezért neki félre kellene vonulnia és csak a feladat 

megoldása után térne vissza  a párt élére. Szálasi sértődötten utasitot-

ta el Ruszkay javaslatát 208,  azonban a MMP-tal való tárgyalások megkez- 

dését kénytelen volt megengedni. A MMP-tal való tárgyalások nagyon so -.  

vány eredménnyel végződtek. Ruszkay csupán egy jegyzőkönyvi megállapo-

dást tudott elérni arról, hogy havonta a két párt közös bizottsága meg-

vitatja majd az aktuális kérdéseket.
2ó9 

Szálasi Ruszkay utjába állt, 

amikor az Imrédyvel való egyesülést a következő elvi feltételek 210  tel-. 

jesitése esetén lett volna hajlandó megengedni: 

1. Imrédy származásának tisztázása. Zsidó beütése van-e, és az honnan 

származik? 

2. Ha zsidó beütés van benne, hajlandó-e a politikai sikról elmenni és 

azoknak átengedni a vezetést, akik zsidó beütés nélkül is alkalmasak 

arra. 
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3. Adjon magyarázatot viselkedésére, amelyet a Hungarista Mozgalommal 

szemben tanusitott mint miniszterelnök. Hajlandó-e magyarázatot 

adni a Hungarista Mozgalom minden egyes tagjának, viselkedését il-

letően? 

4. A Hungarizmus "eszmerendjét" ismerje el. 

Ruszkay világosan látta, hogy Szálasi feltételei teljesithetetlenek. 

Ezek után Ruszkay fuzióra már nem gondolhatott, de legalább a kormány-

zóhelyettes választás ügyében meg akarta valósitani a szélsőjobb akció-

egységet. 211 Szálasi gyűlölte Imrédyt 212  és igy nem volt  hajlandó  az 

együttmüködésre sem. A MMP-tal való közös fellépést nemcsak Ruszkay 

sürgette, de pártjának más illusztris képviselői is.213  Szálasi az 

együttmüködésre nem látott lehetőséget, de pártján belüli ellenzékének 

nyomása olyan erős, hogy kgnytelen a kormányzóhelyettes választás ügyé-

ben a szélsőjobboldal többi erőivel való együttmüködés lehetőségét meg-

csillantani. 214 A NYKP vezére valójában önálló akcióra gondolt. Ugy 

vélte, pártja elég erős önmagában is Horthy István megválasztását meg- 

hiusitani. A vezérkari tisztekkel is ezért tárgyalt és próbálkozott 

Taby Árpád jelöltetésével. További segitséget igényelt Németországtól, 

azonban a németektől nagyon határozottan utasitották el. Többek között 

Szálasi német beszélgetőpartnere mondotta: "... a német kormány a ma-

gyar kormánnyal van szerződéses viszonyban és nem a Nyilaskeresztes 

Párttal, ha tehát a párt bármit is kezdeményez a magyar kormány ellen, 

német szuronyokkal fogja magát szembe találni.2
15  Az önálló akció gon-

dolatától "belelkesedett" Szálasira a fentiek hideg zuhanyként hatot-

tak. Most már csak pártja tömegbázisában bizhatott. A kormányzótól 
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kihallgatást kért, hogy "kibontakozási" tervét élőadhassa.
216 Ezt a 

bejelentését 1942 jan. 9.-én a NYKP Nagytanácsának ülésén tette.217 

Ugyancsak ott mondta el, hogy "... az 1942.-i esztendp a beteljese-

dés esztendeje lesz. A tavasz a katonai akciók meginditása és lefolyá-

sa, a nyár pedig a katonai események kiaknázásának jegyében fog eltel- 

ni, míg az ősz a nemzetiszocialista munkaállamotbfogja megvalósitani.2 18  

Szálasi tulzottan optimista volt, pedig derűlátásának semmi reális alap- 

ja nem volt.Az 1942-es NYYP már nem volt azonos az egykori Hungarista 

Mozgalommal. A párt tömegbázisa beszükült és mint már korábban utaltunk 

rá, a pártot belső ellentétek marcangolták. 19384ban valóban volt nyi-

las mozgalom, amelynek hátterében döntően külpolitikai tényezők álltak. 

Sajátos szituáció .alakult ki a gazdasági strukturában és a politikai 

szférában olyan változások keletkeztek, amelyek nyilas konjunkturát 

teremtettek. /A konjunktura csak átmeneti jelenség lehet, hatása csak 

adott helyen és szituációban érvényesül./ Igya nyilas mozgalom is csak 

időlegesen lendülhetett fel és szükségszerüen csak átmenetileg téveszt-

hette meg a mozgalom hálójába került egyszerü emberek tömegét. 1941 

utolsó hónapjaiban a nyilasok tömegbázisa szétporladt és a mozgalom 

helyébe egy minden oldalról leleplezett brutalitását és agressziv an-

tiszemitizmusát fitogtató párt maradt. A párt vezetői már hiába dicse-

kedtek azzal, hogy ők-a "fokhagymaszapu", tehát a hamisítatlan nemzeti-

szocializmust képviselik. 219  A párt "proletár" pártvezetősége szociá-

lis összetételét tekintve 1942-ben a következőképpen nézett ki. 22o  
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Gróf, báró, primor nagybirtokos, vagyonos üzletemberek, lezüllött ér-

telmiségiek, nyugalmazott katonatisztek voltak a vezetők, a programok 

kidolgozói, a párt tényleges urai. A pártvezetőség összetétele meggyőző 

erővel bizonyitja, mely osztálynak pártja volt a NYKP. 

1942-re a párttagság összetételében is jelentős változás történt. 194o 

végén a NYKP-nak 116000 tagja volt. A párt összlétszámának 41 %-a mun-

kás, 19 %-a paraszt volt. 221 1942-ben a párt tagjainak száma jóval a 

loo ezer fő alá süllyedt.222 A leglényegesebb változások a párttagok 

összetételében zajlottak le. %-os összetételű "pontos" statisztikák 

ebből az időszakból nem állnak rendelkezésünkre, de a rendőrségi je- 

lentésekből és más forrásokból levont következtetések alapján hatá-

rozottan állitjuk, hogy a NYKP párt és mozgalmi élete a teljes hanyat» 

lás állapotába jutott.223 



A főváros nagy munkáskerületeiben a NYKP-ot tömegesen hagyták el a  

megtévesztett dolgozók. Igy pl. a X. kerületben, ahol a párttagok  

száma 1939 végén 35oo volt,224 1942-ben már csak 17602~ 5  párttag volt.  

Az 176o párttag közül 564 szigoru felszólitás hatására kifizette tagdíj . 

hátralékát, azonban 1196-an megtagadták a tagdijak befizetését1
226  

Ezek egy részét is ki kellett zárni, mert a felszólitásra a pártot  

sértegetni kezdték. 227  Nemcsak a fővárosban volt nagyarányu a vissza-

esés, hanem vidéken is. Igy. pl. Sopronban 1939-ben Szálasi pártjának  

1300 tagja volt. 1941 végén csak 5oo. /A Volksbundba 85-e n  léptek át.  

Sopronban és környékén a NYKP tagjainak több mint 5o %--át "őstermelők  

és iparosok" adták 1941 decemberében. 229  Endre László Pest vármegyei  

kiskirályságában, ahol a nyilas mozgalom a fellendülésének idején rend-

kivül erős volt, a helyzet hasonlóan alakult. Igy pl. az 1939-es vá-

lasztások során a nyilas pártok a szavazatoknak több mint az 5o %-át  

szerezték meg. 230  A nyilas mozgalom a budafoki főkapitányság területén  

/Budafok, Nagytétény, Budatétény és Albertfalva/ már 194o juniusában  

kifutotta magát. Az emlitett időpontban Budafokon az SZDP-nak 3oo, a  

NYKP-nak pedig 5o tagja volt.231  A nyilas mozgalom 1939 végén elkezdő-

dött hanyatlása 1942 legelejére tetőpontjához ért. Mindezekből levon-

hatjuk azt a következtetést, hogy Szálasi terve: az önálló aktiv fel-

lépés Horthy István kormányzóhelyettesi megválasztása ellen eleve ir-

reális volt. Politikai sulyát vesztő pártot és annak a valóság talajá-

tól elrugaszkodott vezérét Horthy érthető módon nem fogadhatta. Ugyanis  

nyilvánvaló volt, hogy a kihallgatásból Szálasiék politikai tőkét pró-

báltak volna kovácsolni. /Horthy egyébként személyes okból is gyülölte  

/228  



Szálasit, az emlékezetes1937 novemberi eset óta. 
/232  Szálasi kihall-

gatási kérelmének azzal próbált nagyobb sulyt adni, hogy emberei ut-

ján azt hireszteltette, Budapesten és vidéken nagy nyilas tüntetések 

lesznek, ha a kormányzó nem f ógadja.
233 

 A tömegdemonstrációk - tömegek 

nélkül - puszta fenyegetésnek bizonyultak. Ugyanakkor bebizonyosodott 

a NYKP tehetetlensége is. A NYKP-nak a durva utszéli hangu röpcédulá-

zásokon kivül többre már nem volt ereje. /A röpcédulák nemcsak a fővá-

ros utcáira és vidékre jutottak el, hanem a Zách utcai kaszárnyán ke-

resztül Budapest összes laktanyáiba isn/
234 

 A röpcédulázás hatástalan 

maradt, az emberek közömbösen olvasták araszokásosnál is nagyobb sület- 

lenségeket. A földalatti tevékenység többet ártott mint használt Szála- 

siékna k. Attól kellett tartaniuk, hogy pártjukat feloszlatják.
235  A NYKP 

belső éllenzéke Szálasit okolta az illegális tevékenység eltüréséért. 236  

Szálasi ellenzékének nem a fekete vonal megtürése fájt, hanem vezérük 

és pártjuk. tehetetlensége. Kiutat szerettek volna találni a számukra 

nyomasztó helyzetből valahogy ugy, hogy sorsukat a MMP szekeréhez kös-

sék. Imrédy hivó jelére vártak, hogy elhagyhassák a NYKP "süllyedő ha-

jóját". Imrédy a taktikus kivárás álláspontjára helyezkedett a kormány- 

zóhelyettes választás ügyében. Pártját uri eleganciával távoltartotta 

a nyilasok "fekete" ügyeitől. A várakozás, a titokzatos hallgatás az 

utána vágyakozó NYKP vezérekben azt a hitet erősitette meg, hogy Imrédy 

valamire készül és a pártszövetséghez való csatlakozásuk kifizetődné. 

1941 decemberében Horthy kormányzót szanatóriumba szállitották. A Horthy 

betegségéről elterjesztett hirek tulzóak voltak. A kormányzó utódlásának 

kérdését kivánták igy időszerüvé tenni.
237  
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A magyar szélsőjobboldal nem reménykedhetett abban, hogy a kormányzó-

helyettes választást saját erejével megakadályozhatja. Ugy vélték,hogy 

csak Németország hathatós támogatásával tudnák saját jelöltjüket megvá-

lasztani, illetve Horthyék jelöltjének megválasztását meghiusitani. 238  

Albrecht ezért Hitlert is rá akarta birni a magyar belügyekbe való 

nyilt beavatkozásra.
239 

 A Wilhelm-strassen 1941 decemberében megszületett 

a döntés: a kialakult helyzetben Németország pozicióját rontaná minden 

nyilt beavatkozás. 240  1941 dec. 22.-én WeizsAcker külügyi államtitkár a 

következőket táviratozta241 
a budapesti német követségnek: " A Führer 

ugy döntött a kormányzó utódlásának kérdésében, hogy német részről semmi 

sem történjék, amig a jelenlegi kormányzó él." Hitler nem volt hajlandó 

Albrechtet sem fógadni. Albrecht kérésének elutasitását a magyar kormány 

irányába tett udvarias gesztusnak szánták. 242 A politikai helyzet Hort-

hyéknak kedvezett, akik a törvényjavaslat ünnepélyes és méltóságteljes 

megszavaztatását kivánták elérni. A "szélsőjobboldal" részéről várható 

éllenzéki megnyilvánulások érdekében a javaslat beterjesztését ezért 

jól kellett időziteni. Horthyék először külpolitikailag biztositották 

magukat. 1942 elején Ribbentrop német külügyminiszter megjelent Buda-

pesten és követelte, hogy az egész magyar haderőt /25 hadosztályt/ moz-

gósitsanak és vonultassák fel a keleti arcvonalon. Hosszas alkudozások 

után Magyarország vállalta 9 gyalogos és egy páncélos hadosztály front-

ra küldését. 243 
Igaz, hogy a németek az egész magyar haderő bevetését 

követelték, de az elért eredménnyel igy is elégedettek lehették. 

A parlamentben is tovább erősitették a kormánytámogató erők sulyát. 

Február 6. -án a Ház elfogadta a kormány előterjesztését a délvidéki 
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képviselők behivásáról.
244 

 A Délvidékről behivott 25 képviselő a ház-

nagy vezetésével febr. 9.-én ünnepélyes keretek között vonult be. A 

Képviselőházi Napló igy örökitette meg az eseményt "... Élénk, hosszan-

tartó éljenzés és taps a Ház minden oldalán. A Ház tagjai felállnak és 

a Himnuszt éneklik245 
 Mialatt a képviselők ujjongtak, a képviselőház 

elnöki fogadótermében már gyülekeztek a pártközi konferenciára meghi-

vott pártok képviselői. 246 
 Az értekezleten a parlamenti pártok képvi-

seletében gróf Teleki Béla, Tildy Zoltán, Imrédy Béla, Csia Sándor, 

Matolcsy Mátyás és gróf Zichy János jelentek meg.247  Bárdcesy arra  

kérte az érdekelt.pártokat, hogy a törvényjavaslatot zárt ajtók mö- 

tt vitassák meg, majd kifejezte reményét, amely  egyben kormánya  
 ki- 

vánsága  is volt - a törvényjavaslatot ünnepélyes formában szavazzák 

meg. Továbbá arra kérte "szélsőjobboldali" ellenzékét, a tárgyalás so-

rán csak "deklarativ megállapitások megtételére szoritkozzanak."
248  

Ezután Imrédy kért szót, dé nem sokáig beszélhetett, mert az értekezlet 

elnöke udvariasan felszólitotta, hogy beszédét fogja rövidebbre. Imrédy  

sértődötten eleget tett a kérésnek.249  A NYKP álláspontja az volt,hogy 

nem járulnak hozzá Magyarország 22 éves közjogi provizoriumának meg- 

hosszabbitásához. ~5o  Tehát a nyilasok váratlanul felvetették a király-

kérdést. Ez látszatra Albrecht poziciójának megerősitését szolgálta, 

a valóságban azonban  nem. /A legitimizmus kérdése Ausztria megszállá-

sa után uj értelmezést nyert, Hitlejé az Anschluss után a Habsburg csa-

ládot kitessékelte Ausztriából. 251 
Mindeddig a magyar szélsőjobboldal 

a 4rálykérdést mint nem időszerü problémát ki akarta kapcsolni a  

magyar belpolitikai életből, mert ugy vélték, hogy köztük és a Habsburg 
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restauráció reakciós-katolikus körei között kiéleződnének az ellenté-

tek. 1942 telén ettől már nem kellett tartaniuk, mert a NYKP felső, 

uri középosztálybeli bázisa felbomlott, 252  igya nemzetiszocializmus 

és a katolicizmus közötti ellentétek minimálisra csökkentését Szála-

siék már nem tartották különösebben fontosnak.
253 

A NYKP-nak a párt-

közi konferencián alkalmazott taktikája sikertelen volt. /Hibás tak-

tikájuk következtében a NYKP hivatalos álláspontja és Imrédyék között 

a távolság csak nőtt, hiszen Imrédy elképzelése az volt, hogy összhangot 

kell teremteni a hagyományörző gondolkodás, a katolicizmus és a nemze-

tiszocializmus között./ A konferencia résztvevői feszült hangulatban 

távoztak, azonban Bárdossinak még sikerült kierőszakolnia, hogy másnap 

ujabb értekezletet tartsanak.  A másnapi értekezleten Imrédy meg sem 

jelent, mert "nem akarta rabolni" a.konferencia "drága idejét".
254  

A pártszövetséget Jaross Andor képviselte, Az értekezleten a következő 

megállapodás született: a.parlamentben senki sem fog vitát provokálni, 

a pártszövetség egy szónokot állit majd, aki elvi észrevételeket tesz, 

de ha a tárgyalás során olyan megnyilatkozás nem történik, amelyre 

reklekt álma kellene, akkor eltekintenek a szónoktól is.255 Bárdossy 

a képviselőház febr. 9.-i ülésén terjesztette be a szóbanforgó törvény-

javaslatot, 256  amelynek lényegét a következőkben lehetne összefoglalni: 

tulzott biztositás a Horthy által kivánt jelölt érdekében. A kormány-

zót ajánlási jog illette meg, de legfeljebb három jelöltet ajánlhatott. 

A kormányzóhelyettest a két ház együttes ülésén kellett megválasztani. 

A törvényjavaslat továbbá azt is előirta: 

a/ ha a kormányzó ajánlási jogával nem él, akkor jelöltjének csak azt 
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lehet tekinteni, akit 15o-en jelölnek, minden képviselő és felsőházi 

tag csak egy főt jelölhet. 

b/Ha a kormányzó ajánlási jogával él és csak egy jelölt: van, akkor 

az közfelkiáltással is megválasztható, - az elnök mellőzheti a jelö-

lést és a választást. 

A törvényjavaslat nagyon rövidre fogott ismertetéséből is kitűnik, 

Horthyék akaratuk érvényesitése érdekében ugy szövegezték meg a ja-

vaslatot, hogy az csak az általuk kivánt jelöltnek, tehát Horthy István-

nak adott szabad utat a kormányzóhelyettesi méltóság elnyerésére. A 

törvényjavaslat előirta ugyan, hogy 15o képviselőház ai és felsőházi tag 

jelölhet. egy főt a kormányzóhelyettesi posztra, azonban, ha végigtekin-

tőnk a képviselőház erőviszonyait mutató 1942-es statisztikán, amelyet 

jegyzetünkben közlünk, akkor láthatjuk, hogy ez is puszta formaság 

volt. 257  Statisztikánk azt bizonyitja, hogy a képviselőházat a kormány- 

párt szilárdan uralta és ez még tovább erősödött a behivások révén. A 

Felsőházban még inkább ez volt a helyzet. A Horthy iránti loyalitás 

ott sokkal jobban kifejeződött. /A felsőházi tagok átlagéletkora 66-7o 

év körül mozgott. Ha a 248 felsőházi tagból a 3o orvost, gyógyszerészt, 

mérnököt, ügyvédet, főiskolai tanárt és irót leszámitjuk, akkor a kö-

vetkező foglalkozási statisztikát: kapjuk: 88 nagybirtokos, 6 nagyipa-

ros, 11 bankigazgató, 15 állami főtisztviselő, 42 egyháznagy, 4 kis-

birtokos, 2 kisiparos./ 258  Emlitettük már, hogy a törvényjavaslat 3 

személy jelölését tette lehetővé. Azonban a megválasztott kormányzó- 

helyettes méltóságát csak Horthy megerősitésével foglalhatta el. Tehát 

a törvényjavaslat többszörösan tulbiztositott volt és valójában egyetlen 
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jelölt, Horthy István számára készítette elő, illetve biztositotta 

az utat a kormányzóhelyettesi bársonyszékbe. A képviselők a törvény-

javaslat szövegét febr. 9.-én du. 1/2 3-kor - Bárdossy képviselőházi 

beterjesztése után - kapták kézhaz. A szélsőjobboldali ellenzéknek 

igy a másnapi ülésig 21 és fél órája maradt a javaslat tanulmányozá- 

sára.
259 

1942 febr. lo.-én a Ház megkezdte a törvényjavaslat tárgyalá-

sát. Az ülés elején Tasnádi Nagy András elnök bejelentett, hogy a kor- 

mányzóhelyettes választásról szóló törvényjavaslathoz csak a Magyar 

Megujulás - Nemzetiszocialista Pártszövetség és a NYEP jelentett be 

vezérszónokokat. 26o Elsőként Imrédy Béla lépett a szónoki emelvényre. 

Imrédy kijelentette, hogy a javaslat egésze elfogadhatatlan, ezért még 

módositást sem ajánlhat. Majd rámutatott arra ., hogy a választásnak tit- 

kosnak kell lennie, még ha egy jelölt van is. A közfelkiáltással tör-

ténő választást el kell vetni, mert az a lelkiismereti szabadság durva; 

megsértését jelenti. Ugyancsak kifogásolta az ajánlás 15o aláiváshoz 

kötését, mert az azt jelenti, hogy "... a titkosság elwe.nem áll fenn...", 

annál is inkább, mert 15o fő kb. a Ház 1/4-ét tette ki. "Miért siet 

ennyire a kormány" - tette fel a szónoki kérdést Imrédy és erre ő maga 

adta meg a választ: a sietség oka az ellenzék fait accompli elé álli- 

tása. Végül a pártszövetség nevében ' nyilatkozatot  tett közzé, amely a 

törvényjavaslat megszavazását elutasitotta.
261 Imrédy jól tudta, a kor- 

mányzóhelyettes választásról szóló törvényjavaslat törvénnyé válásának 

utjába nem gördithet akadályt anélkül, hogy önmagának kárt ne okozna. 

Imrédy számolni kezdett, az akció-mérleg egyik serpenyőjébe bedobta 

Horthy és a kormány haragjának reá háramló következményeit, a másikba 
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azt a várható szélsőjobboldali ünneplést, amely egy ilyen akcióért 

kijár. A hideg szárvitáson tul Imrédyben izzott a végtelen gyülölet 

is. Talán ugy érezte, eljött az alkalom, hogy visszavágjon Horthynak. 

/Horthy iránti ellenszenvének oka lemondatásának körülményeihez nyulik 

vissza. Amikor a kormányzó közölte vele, hogy zsidó származása miatt 

le kell mondania, sirógörcsöt kapott és hisztérikus rohamában a földre 

vetette magát.
/262 

 Imrédy gyűlölt mindent és mindenkit, aki szembe mért 

helyezkedni vele. Tulzás lenne azt állitani, hogy csupán bosszuvágy 

indította politikai bombájának parlamenti felrobbantására. Cenzura és 

gyüléstilalom idején a parlamenten kivid nem maradt egyetlen megnyilat- 

kozási fórum sem. Nézetünk szerint Imrédy célja részben pártja erejének 

megmutatása /ekkor a pártszövetség volt az ország legnagyobb ellenzéki 

parlamenti pártjai, részben botrány kavarása és még inkább a sajtócen- 

zura szélsőjobboldali áttörése volt. Beszédével sikerült olyan politi- 

kai vihart kavarnia, amellyel a politikai erkölcstelenség vádját kivál-

totta maga ellen, de egyuttal elérte azt is, hogy ezzel a váddal szem-

beni védekezés ürügyén sajtóhoz fordulhasson. Alig ült el Imrédy be-

szédét követő zaj, amikor Csia Sándor, az NYKP vezérszónoka megkezdte 

beszédét. Csia a pártközi értekezlet megállapodásához hiven csak dek- 

larativ megállapitást tett.263  Felolvasta a NYKP nyilatkozatát, amely 

a következőket tartalmazta: a behivások következtében a képviselőház 

nem illetékes a törvényjavaslat megtárgyalására. Továbbá pártja nevé-

ben követelte az országgyülés feloszlatását és uj választások kiirását. 

Szálasiék politikai gátlástalanságukról hirhedtek voltak, most mégis 

tartották magukat a pártközi értekezleten elfogadott megállapodáshoz. 



-69-- 

Ennek oka az volt, hogy a rendőrség letartóztatta a nyilas röpirat- 

terjesztőket /Omelkát, Siitőt és Kerekest/, és a kormány kilátásba he-

lyezte a NYKP betiltását. Csia beszéde nem hatott az ujdonság erejével. 

A képviselők azt hallották, amit vártak. Ezzel szemben a nyilsa központ 

- a Hüség Háza - a felbolydult méhkashoz volt hasonló az Imrédy beszéd 

után. Hubay, Vágó és .Matolcsy Mátyás az Imrédy beszéd elhangzása után 

a MMP-tal egyesülést követeltek, mégpedig igen határozottan. 264 A párt 

propaganda osztálya Szálasi tudta nélkül  megkezdte az  "Imrédynel Imrédyértl" 

c. röpcédulák sokszorositását és terjesztését. 265  A Szálasival elégedet- 

lenek tábora rohamosan nők', annál is inkább, mert a párton belüli el- 

lenzéket a kormányzóhelyettes választás kérdésében elfoglalt NYKP ál- 

láspont nem elégitette_ ki. Bárdossy Imrédy beszédére febr. 12.-én a kép-

viselőházban válaszolt. Bárdossy akkor teregette ki a pártközi értekezle-

ten született megállapodást és igy lényegében politikai erkölcstelenség- 

gel vádolta meg Imrédyt. 266 Imrédy "személyes megtámadtatás" cimén kért 

szót és .visszautasitotta a miniszterelnök vádja it. 267 Bárdossy és Imrédy 

acsarkodásának "zenei aláfestését" a képviselők lármája adta meg. A foly-

tonos zaj egyhanguságát csak a MM - NSZ Pártszövetség, valamint  a NYKP 

képviselőinek kivonulása törte meg. 268  A szélsőjobboldal kivonult kép-

viselői a törvényjavaslat letárgyalása idejére passzivitásba vonultak. 

Aznap este 19 órakor az Andrássy-ut 6o-ban rendkivüli képviselői érte- 

kezletet tartottak, amelynek egyetlen napirendi pontja volt: egyesülés 

a Nemzetiszocialista Pártszövetségge1. 269  Az értekezleten Matolcsy Mátyás 

követelte a leghatározottabban az egyesülést. Matolcsy arra hivatkozott, 

hogy Imrédynek hatalmas tábora van az "intelligencia" körében, pénzügyi 
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tekintély, gazdasági kapcsolatai kitűnőek, a külföld is, ismeri, mind-

ezek a nemzetiszocialista tábor vezetésére predesztinálják. E mellett 

az egyesülés ujabb tömegeket hozhatna és kiránthatná a mozgalmat vál-

ságos állapotából. Szálasi kényszerhelyzetbe került, a képviselők zöme 

az egyesülést követelte. Szálasi igy nem tehetett  mást minthogy  revi- 

diálta álláspontját, utasitotta Matolcsyt, hogy Imrédyékkel a tárgya-

lást rögtön kezdjék meg, és pár napon belül a megállapodást is hozzák 

tető alá. 27o  Mint már emlitettük, Szálasi kényszerhelyzetben volt és 

az adott körülmények között nem is tehetett mást. A párt vezetéséről 

nem akart lemondani és magát Imrédynek alárendelni. A képviselői érte-

kezleten csak 5 képviselő bizalmára számithatott, esetleges ellenállá-

sa a párt teljes felrobbantásához vezethetett volna.. Időt akart nyerni 

részben azért, hogy Imrédy álláspontját az egyesülés kérdésében megis-

merje és részben azért is, hogy pártján belüli "intellektuel" ellen- . 

zékkel szemben mozgósitsa az egyesülést ellenző "munkás többséget." 

/"Munkás többség" alatt az egykori "mozgalmistáknak" a párt radikális- 

anarchista gócának Szálasihoz még ekkor is hü embereit értjük: Kassai S.F., 

Ostián Antal stb./ Ezuttal jól számolt Szálasi. Imrédy a MMP program-

jának elfogadását követelte az egyesülésért cserébe. 271  Ugyanakkor az 

Imrédy után vágyakozó nyilasoknak azt  is  látniuk kéllett, hogy Imrédy 

pártja keretein sem hajlandó változtatni a NYKP befogadása érdekében. 

A maximum, amit ki lehetett belőle csikarni az volt, hogy hajlandó az 

együttmüködésre a jobboldali egység érdekében, az "eddig is bevált mó-

don."272  Imrédy feltétlen behódolást követelt. Ez meggondolásra kész-

tette a NYKP jónéhány Imrédy rajongóját. Ugyancsak meggondolásra és 

0 
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tartózkodásra késztette őket a kormányzóhelyettes választási ügy be-

fejezetlensége és annak várható fejleményei. A NYKP-ban még nem zárult 

le a Sütő-féle röpiratok ügye és ezért a párt feloszlatásának lehetősé-

gét sem lehetett kizárni. 273  Csia hiába kérte Sütőt, hogy lépjen ki a 

pártból, ezt ő kereken visszautasitotta. 274  Ez ujabb párton belüli kon-

fliktus veszélyét idézte fel, hiszen igy ügyében a vegyes összetételű 

"fegyelmi biróságnak" kellett döntenie, 275  "... a vezetőség egy része 

nem tartotta taktikailag helyesnek, hogy most közösitsék ki a párt so-

raiból azokat a röpiratszerkesztőket és terjesztőket, akiket a rendőrség 

elfogott." Voltak olyan inditványok is,  hogy a NYKP-nak vállalni kell 

érte a felelősséget és annak minden következményét. 276 
 Imrédy képvise- 

lőházi beszédét aprópénzre akarta váltani. A.  sajtóban ő _és Jaross Andor 

nyilatkoztak Bárdossy beszédével kapcsolatban. 277  Azonban a cenzura ál-

tal nyitott kicsiny résen át,amelyen csak a szükszavu sajtóközlemények 

szivárogtak át, Imrédyék jelentősebb hatást nem tudtak gyakorolni. A 

törvényjavaslat febr. 13.4n érkezett a felsőházba, ahol kimondták a 

sürgősséget megtárgyalása ügyében. 278  Horthy lemondott ajánlási jogáró]l19  

erre ekkor már semmi szükség sem volt, hiszen a kormányzóhelyettesi 

posztra csak egyetlen jelölt, volt: Horthy István. A kormányzóhelyettes 

megválasztására az országgyülés Felsőházának és Képviselőházának febr. 

19.-i együttes ülésén került sor.28o 
Az ülésen jelenlévő 28o képviselő 

és 2o3 felsőházi tag közfelkiáltással választotta meg Horthy Istvánt. 

A magyar és a fasiszta külföldi sajtó meghatottan ecsetelte a 38 éves 

kormányzóhelyettes és apja érdemeit. A Deutsche Allgemeine Zeitung, a 

Völkischer Beobachter és a Berliner Börsen-Zeitung c. lapok is egyön- 
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tetüen megelégedetten irtak281  a kormányzóhelyettes választás ered-

ményéről. A kormányzóhelyettes választás napirendre kerülése a szél- 

sőjobboldali egység megteremtődésének lehetőségét és veszélyét idézte 

fel. Azonban a kormány taktikája és Horthyék számára kedvező külpoli- 

tikai helyzet az egységtörekvéseket neutralizálni tudta. Mégis a szél- 

sőjobboldali egység legnagyobb akadályát e pártok belső gyengeségében 

látjuk. Nem tudtak tömegeket felvonultatni céljaik mellett, tömegbázi-

suk katasztrofális lecsökkenése,a szélsőjobboldali pártok egymás közöt-

ti viszálya, valamint a NYKP-on belüli meghasonulás az egységtörekvé- 

sek döntő akadályaivá váltak. Bebizonyosodott, hogy a szélsőjobboldal 

önerejéből többé nem képes a tömegek érdeklődését felkelteni és cél-

jai szolgálatába állitani. A "nyilas mozgalom" agonizált. A_mozgal-om 

végérvényesen átadta helyét a pártküzdelmeknek. Uj szakasz kezdődött 

a nemzetiszocialista pártok történetében. Ettől kezdve nem annyira 

a "tömegpártok", mint inkább a "pártok tömegek nélkül" kifejezés illik 

rájuk. A fasiszta pártok ereje éppen abb an  volt, hogy tömegpártok lé--

vén tömegeket tudtak mozgatni és saját céljaik érdekében felhasználni. 

Minderre most már képtelennek bizonyultak, a történelem kimondta fe- 

lettük az itéletet: a magyar nemzetiszocialista pártok és vele együtt 

a fasizmus bukása Magyarországon is elkerülhetetlen. 

A pártszakadás  

A  kormányzóhelyettes választása után a NYKP-ban elemi erővel törtek 

felszinre azok azvellentétek, amelyekről már az előző fejezetben szól- 

tunk. Az események bebizonyitották, hogy a nemzetiszocializmus eszméi- 
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nek hatóereje csökkent. Ezt a NYKP-9nak is tudomásul kellett vennie, 

akár tetszett, akár nem. A párton belül egymással rivalizáló csopor- 

tok - a Szálasi vezette klikk kivételével -- felismerték, hogy a nem- 

zetiszocializmus célját Szálasi vezetésével el nem érhetik. 282  A kor-

mányzóhelyettes választás tapasztalatai is azt mutatták, hogy a szél-

sőjobboldali erők szétforgácsoltak és gyengék. Erőtlenségük valódi 

okát, tehát tömegbázisuk szétporladását nem látták. Ugy vélték gyen- 

geségük oka: a szélsőjobboldali erők összefogásának hiánya. Talán 

csak Hubay és Ruszkay ismerték fel azt is, hogy a NYKP napja leáldo- 

zóban van, a NYKP mint tömegpárt megszűnt létezni és a jövő - ahogy 

azt ők látták a németek által is támogatott MMP-é. Febr. 23.-án 

Szálasi magához rendelte Hubayt és Ruszkayt, hogy felelősségre vonja 

őket Anbrechttel folytatott tárgyalásaikért.
283  Szálasi határtalan 

haraggal támadt alvezéreire, amiért azok Albrechtet akarták a párt 

vezérévé megtenni.
284 "Ha elhagysz, kegyetlen bosszut állok rajtad" - 

mondta Szálasi Hubaynak. 285  Szálasi kétségbeesetten vette tudomásul, 

hogy Hubay és Ruszkay kizárásával a kilépések számának egész soroza-

tával számolnia kell. 24.-én délben 1/2 1 órakor Budinszky László 

és Gaál Csaba megjelentek Ion' édyéknél. Szálasi küldötteit Imrédy, 

Rátz Jenő és Kóródy Tibor fogadták. 286  A NYKP képviselői arra kérték 

Imrédyt, hogy este 1/2 6 óráig hozzanak létre a két párt között hiva-

talos megállapodást az egyesülésről. A megállapodás azért volt olyan 

sürgős a NYKP számára, mert aznap este 6 órára a "Hüség Házában" 

képviselői értekezletet hirdettek és a kilépőket az egyesülés hirével 

akarták visszatartani. 287  Imrédy ezt elutasitotta, közölte, hogy a 
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képviselőket csak ugy hajlandó pártjába befogadni, ha előbb kilép- 

nek a NYKP-ból.
288 

Imrédy szándéka és célja nyilvánvalóvá vált. A 

NYKP válságából akart  hasznot  huzni és a NYKP szétzüllesztésére tö-

rekedett. Imrédy szavakban az intranziftens jobboldali egységet hir-

dette, valóságban azonban csak egyfajta egységet ismert el: a MMP 

vezette jobboldali összefogást. Miután Imrédy visszautasitotta Budinsz-

ky és Gaál ajánlatát, a NYKP mindegyik csoportja egyenként és ktilön- 

külön tárgyalni próbált vele, de Imrédy őket is elutasitotta.
289  

Imrédy a kilépni szándékozóknak a Pálffy-Baky -féle pártkeretbe való 

belépést ajánlotta. 290  Imrédy a MNSZP-ot purgatóriumnak tekintette, 

amelynek tisztitótüzéből az ut egyenesen a MMP-ba vezet. Este az 

Andrássy ut 6o-ban tartott képviselői értekezleten Szálasi ellenzéke 

magyarázatot követelt Hubay és Ruszkay ügyében. Hubay és Ruszkay előtt 

világossá vált, hogy számukra a Szálasival való további együttmüködés 

lehetetlen. Ruszkay és Szálasi között az ellentétek Imrédy és Albrecht 

megítélésében éleződtek ki, Hubay viszont Szálasit a pártvezetés alap-

vető kérdéseiben /stratégia, taktika és pénzügyek/ elfoglalt álláspont 

ja miatt birálta.
291  Nézetünk szerint Ruszkay kilpgse a NYKP-ból el- 

kerülhetetlen volt, Hubayé nem, vele. Szálasi "modus vivendit" talál-

hatott volna. Ruszkay kilépését Szálasi megelőzte azzal, hogy kizárta 

a NYKP-ból. Hubay éltávolitásának oka Szálasi merevsége és a kritizáló 

hang el nem türése volt. Ezzel a rövid életű Hubay-Ruszkay-Szálasi 

triumvirátus megszünt létezni, a NYKP-ból a párt vezetésében nem alá- 

rendelt szerepet játszó vezetők távoztak, ezért kialakult a válság és 

mélyebb volt mint a Baky-Pálffy csoport kilépésekor. 
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As értekei is te' 

Csia előadta, hogy Hubay, Vágó és Kock megjelentek Szálasinál és az 

1VTMP-.tal való azonnali egyesülésre szólitották fel. Hubay azt követel-

te, hogy egy "ötös tanács" -- amelynek Szálasi is tagja lenne - vegye 

át az ügyek intézését, a tanács fölé Albrechtet válasszák meg közfel-

kiáltással vezérnek. 292 Mokcsay Dezső és Vajna Gábor kijelentették, 

hogy a kizárás indoklását nem tartják kielégitőnek. Az értekezlet fe- 

szült hangulatban fejezte be munkáját. A képviselők egy része az ér-

tekezlet után a Gellértbe ment vacsorázni és a további fejleményéket 

megvitatni.
293 

Fiala egyformán birta Szálasi és Hubay bizalmát, meg-

kisérelte kibékiteni őket, azonban minden fáradozása Szálasi makacssá-

ga miatt meghiusult.,294  Másnap Szálasi a párt összes képviselőjét ma- 

gához kérette és négyszemközt kérdezte ki álláspontjukról. 295  Mindegyik-

től csak egyet kérdezett: elismerik-e őt a párt teljhatalmu vezetőjé-

nek. Eitner Sándor - a régi dunántuli nyilasvezér - nyersen kimondta, 

hogy Szálasi nem alkalmas a vezetésre, Rapcsányi László is hasonló 

nyilatkozatot tett. 296  Szálasi ezért kizárta őket. További öt képvise-

lőt /Andréka Ödön, Kock Antal, Krancz Raymund, Mokcsay Dezső és gróf 

Széchenyi Lajos/, valamint Tanoss Dezső ügyvédet elbocsátotta.
297  

Ezzel 3o képviselőből 7 már nem volt a párt tagja, 14 képviselő pedig 

nem adott határozott választ. 298  Márciusban a kilépések tovább foly-

tatódtak. Elhagyta Szálasit Gosztonyi Sándor képviselő és Dücsö Jánosné 

a NYE?  országos női szervezésvezetője. 299  Kilpett még Zeöld Imre Péter3oo  

ügyvéd, a párt ügyésze, képviselőházi jegyző, aki már a NAP-nak t tag- 

ja volt. Matolcsy Mátyás és Tamás, Eitner Ákos képviselők, továbbá 

dr. Káposztás Istvánné a pestkörnyéki női szervezetek vezetője és az 

"Országépitő Tanácsnak" női vezetője, Gruber Lajos egykori szervezési 
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főnök, akinek neve sz 194o-es bányászsztrájk idején vált hirhedtté. 301  

Sor került testületi kilépésekre, illetve átlépésekre a MNSZP-ba. Igy 

pl, a sajósze ntpéteri NYKP járásvezetősége és tagsága testületileg 

a MNSZP-hoz csatlakozott.
303 

A kilépő képviselők neveinek felsorolásá-

ból .. multjuk és további pályafutásuk ismeretében - kiderül, hogy a 

szélsőjobboldali politikai skáláján meglehetősen különböző poziciókat 

foglaltak el. Ebből következik, hogy megszűnt a NYKP-nak az a formális 

összetartó és vonzó ereje, amely a pártmegalakulásakor létezett. To-

vábbá nyilvánvaló volt az is, hogy a NYKP-ból kilépett "pretoriánus" 

vezérek zavaros, politikailag többszörösen kompromitált multjukat 

prezentálhatják Imrédyéknek, Imrédyt egyetlen kérdés érdekelhette: - 

a vezérek után mozdulnak-e  a nyilas légiók? Ha igen, akkor megtörté-

nik az áhitott szélsőjobboldali egység, megvalósul a nyilas pártok 

teljes és feltétlen beolvadása a MJP-ba. Mindez véget vet a "nyilas 

tömegek" Szálasi mitoszának, őneki magának félra kell vonulnia Imrédy 

politikai rutinja, taktikai tudása elől. Az intranzigens jobboldali 

egységfront vezetését a parlamenti csoport, a képviselők ragadnák ma-

gukhoz, az egykori mozgalmi vezetők, agitátorok, körzetvezetők, világ- 

nézeti nevelők és széktartók az egységfront perifériájára szorulnának 

vissza. Imrédy Béla a parlamenti és folyósói praktikák nagymestere 

és akinek suggestioja alóla Szálasi-párti képviselők nem tudták soha- 

sem kivonni magukat, az egységfront korlátlan urává válna. Ezt Szálasi 

felismerte, ezért arra törekedett,hogy Imrédy továbbra is kénytelen 

legyen megelégedni "saját pártszövetségének liliputi birodalmával."
303  

Taktikája primitiv volt, de e taktika ereje éppen primitivségén nyu- 
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godott. Szálasi képviselőinek többségével szemben már a pártbomlás 

előtt bizalmatlan volt.304 Tudta azt is, hogy pártja "radikális-

anarchista" csoportja, akik mögött ugymond a "munkástöbbség" állt, 

még inkább ellenséges érzelmekkel viseltetik a "vasaltnadrágos uri 

testvérekkel" szemben. 3o5  Szálasi a párt "proletárjellegét" a németek-

től való "teljes függetlenségét" hangoztatta, sikerült leállitania a 

további disszi dálásokat. 3o6 A kilépések után megkezdődött a NYKP át- 

szervezése, Andréka Jenőt felmentették é.s országos szervezési vezető-

nek Ostián Antalt nevezték ki.3o7 A mozgalmisták Ostián kinevezését 

elégedetten vették tudomásul. A pártvezetőség utasitotta szervezet eit, 

hogy küldjenek hangulat-jelentéseket és számoljanak be arról is, vajon 

a tagság kivánja-e az egyesülést. 308  A beérkező jelentéseket kiértékel-

ve megállapitották, hogy az egyesülést a NYKP "... munkás többsége el-

lenzi, mig az intellektuel réteg követeli." 3o9  A disszidált nyilaske-

resztes vezérek meglepetten vették tudomásul, hogy a párttagság zöme 

nem követte őket. Imrédynek csak önmagukat felkínáló disszidensek nem 

kellettek. Az MMP-ba nem fogadta be őket310,  de Incze Antalt utasitot-

ta, hogy vegye rá a disszidenseket a Pálffy-Baky-féle pártkeretbe va-

ló belépésre. 311  Imrédy igy a pártszövetség parlamenti erejének növe-

lését remélhette és ugyanakkor elkerülhette, hogy kvalifikálatlan po•- 

litikai kalandorok tóduljanak pártjába. Imrédy álláspontja a disszi-

dens nyilas képviselőkkel kapcsolatban az volt; "... hajlandó esetleg 

egyik-másik kilépett nyilas képviselőt befogadni...", azonban maga-

sabb politikai előrelátásból nem türhetnn, hogy "... a dezertált kép-

viselők és pártkorifeusok elözönöljék..." pártját és ugyancsak kije-

lentette, a kilépőket csak szigoru rosta alapján hajlandó befogadni 

a NYKP-ba "... azzal az előfeltétellel, hogy ott vezető szerepet nem 
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játszhatnak. 312 Az Imrédy nyilatkozat után világossá vált, hogy 

Hubay és társai nem léphetnek be a MMP-ba. 313 Imrédy tehát elzárkó- 

zott a kompromitált nyilasok befogaságától, tette ezt azért, mert 

tudta, hogy befogadásuk veszélyeztette volna a YMP-ban politikai ve-

zetőszerepét, a tömegek nélkül átlépni akaró nyilas vezérek befogadá- 

sa ezt a kockázatot nem érte volna meg. Rátz Jenő ekkor nyiltan szem-

befordult Imrédyvel, mert rossznéven vette, hogy Imrédy nem volt haj. 

landó félreállni, 314  Az Intranzigens jobboldali egység érdekében, 

és a MMP-ba beengedni a NYKP disszidenseit. 315  /Az intranziagens egy-

ség rátz-féle változatban az "Albrecht-vonal" diadalát jelentette vol-

na./ Rátz és Imrédy viszonya egyre feszültebbé vált, amelynek követ-

kezménye az lett, hogy Rátz lemondott a MMP-ban viselt összes tisztsé-

géről, majd a pártszövetség elnökségéről is.316 Hubayék előtt bezárult 

a MMP kapuja, igy tanácstalanul, reményeikben csalatkozva egy ideig 

várakozó álláspontra helyezkedtek. Három lehetőség közül választhat-

tak; 1. Uj pártot alakitarak. 

2. Belépnek valamely jelentéktelen szélsőjobboldali pártba. 

3. Megfogadják Imrédy tanácsát és csatlakoznak a MNSZP-hoz. 

Az első lehetőséget eleve el kellett vetniük, a háborus viszonyok meg- 

kérdőjelezték a pártalakítás sikerét. 317  A második megoldás szempont-

jából csak egyetlen apró, parlamenti képviselettel nem rendelkező 

párt, a "Nemzeti Szocialista Néppárt" - Magyar Szocialista Mozgalom 

jöhetett számitásba. Hehs András pártelnök 1941 szeptemberé$ől a 

NYKP-ból kilépett tagokat tömöritette, a párt programja azonban elfo- 

gadhatatlan volt Hubayék számára. 318 Igy végülis a MNSZP-hoz csatla- 
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ték magukat benne, be kellett érniük a rájuk kiosztott inkább látvá-

nyos, mint fontos szerepekke1. 319  1942 első felében a szélsőjobboldal 

ismét átrendeződött, az intranzingens jobboldali egység nem valósult 

meg, politikai képletét alapvetően az Imrédy vezette Magyar Megujulás-

Nemzeti Szocialista Pártszövetség és a vele konkurráló NYKP határozta 

meg. Az NYKP robbanás nemcsak Szálasi pártját rázta meg, hanem kiter- 

jesztette a válságot szinte az egész szélsőjobboldalra. A szélsőjobbol-

dal  legjelentősebb csoportjai egymást támadták, kemény személyi harcot 

vivtak egymással a pártvezetők. Mindezek mögött a szélsőjobboldal vala-

mennyi pártjára kiterjedt stratégiai és taktikai válság huzódott meg. 

A szélsőjobboldal tömegbázisa felül és, alul egyaránt beszükült és for-

rásai kiapadóban voltak. A németek Moszkvá alatti vereégé, az anti- 

fasiszta világkoalició létrejötte a uralkodó körök "megingását" is 

eredményezte. Ugyanakkor a kommunisták által kezdeményezett un, "füg- 

getlenségi politika" sikerei a népfront eszméjét mind népszerűbbé tet-

ték és annak elfogadásához az SZDP jobbszárnya is egyre közelebb ke-

rült. Megkezdődött a baloldal Hitler-ellenes koncentrálódása, amely-

nek eredményeként tömegbázisuk is növekedett. 

A szélsőjobboldal "légüres térben"  

Miután Bárdossy tizenegy hónapi kormányfői és külügyminiszteri tevé-

kenység után egy szomszéd állammal és három nagyhatalommal keverte 

háboruba az országot, sor került menesztésére. Bárdossy lemondatásá-

nak elsősorban belpolitikai okai voltak. A magyar közvélemény jelentős 
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részében megindult a kijózanodás folyamata. Mind többen ismerték 

fel, hogy a Szovjetunió ellen viselt háboru a német érdekeket szol-

gálta. Az emlitett folyamat meginditásában jelentős szerepet vállalt 

az illegális kommunista mozgalom. 1941 augusztusától a Népszavában 

sorra jelentek meg az antifasiszta népfront elvi problémáinak tisztá - 

zása érdekében irt cikkek. Emellett a háboruellenes tömegakciók meg-

szervezésével tett hitet a demokratikus magyar közvélemény a háboru 

azonnali megszűntetése mellett. Bárdossy politikája ellen egyre szé- 

lesebb körben gyürüzött elégedetlenség. Ehhez járult még az uralkodó 

körök fokozódó ellenszenve Bárdossyval szemben. Bárdossy menesztését 

A MÉP agrárius csoportja a kormányzóhelyettes választás után mind 

határozottabban követelté. 32o 
Bárdossy és Reményi-Schneller a háborus 

erőfeszitések fokozása érdekében olyan sulyos vagyondézsma és adója-

vaslatokon dolgoztak, amelyek a nagybirtokos körökben mélységes aggo-

dalmat keltettek. 321 Mindezt tetézték a bácskai tömeggyilkosságról 

kiszüremlett hirek. Bárdossyt belpolitikai okokból ejteni kellett és 

ehhez Horthy is szívesen hozzájárult. Horthy választása Kállay Miklós- 

ra esett, aki akkor még a németek számára is elfogadható volt. A MÉP 

agrárius körei is támogatták Kállay jelölését, ámbár nem  minden fel-

tétel nélkül. 322 
Lukács Béla,-Bárczay Ferenc /a párt helyettes elnöke/, 

Teleki Mihály gróf /az agrárius frakció vezetője/ és Kölcsey István 

/ügyintéző alelnök/ az uj miniszterelnök kinevezéséhez hozzájárultak, 

azonban a pártvezérek három feltétel teljesitését követelték Kállaytól 323  

1. A zsidókérdés megoldása érdekében további lépéseket tesz a "közvéle- 

mény" kívánságainak megfelelően. 
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2. Németbarát politikát: folytat. 

3. Leszereli a "gömbös árvákat". 

Kállay kinevezésével ismét a Bethlen-féle politikai vonal egyik képvi- 

selője lett a miniszterelnök. Kállay ugy vélte, hogy a magyar uralkodó 

osztályok a szélsőjobboldal segitsége nélkül is a bevált módszerek  se-

gitségével kézben tudják tartani a hatalmat. A szélsőjobboldal bizal- 

matlanul fogadta Kállay kinevezésének hirét. /Kállay 1941 decemberében 

a Felsőház külügyi bizottságában hevesen támadta Bárdossyt az USA-val 

való hadiállapot "szolidaritási nyilatkozat" formájában történt dekla-

rálása miatt, ez és beszédének belpolitikai vonatkozásai felingerelték 

a szélsőj•bboldalt. 324  A szélsőjobboldal mint már emlitettük bizalmat-

lan volt Kállayval szemben, de mindaddig nem lépett fel ellene, arcig 

folytatta a "zsidótalanitási" politikát, amit örökségként Bárdossytól 

átvett. A szélsőjobboldalnak néhány általános, kormányellenes birálat-

tól eltekintvenem maradt ideje eltünődni a kormányváltozás felett. 

A NYKP fent és lent egyaránt bomlásnak indult, a MNSZP és a MMP immár 

nem jelentett különösebb vonzóerőt,a kisebb nemzetiszocialista pártok 

szervezetei szétestek és vezetőik lejáratták magukat. 325  Az év elején 

Meskó és Szüts Iván /a Nemzeti Tábor vezetője/ tárgyalásokat kezdtek 

pártszövetség megalakitásáról. 326  A kis nemzetiszocialista frakciók 

egyesitésével egy Szálasi ellenes frontot kivántak létrehozni. 327  

Az egyesités alapja Meskó Magyar Pártjának programja lett volna. 

/Ld, Függelék: r. sz. dok./ A tárgyalásoknak nem volt semmi komoly 

alapja328 , hiszen a két pártvezéren kivül talán mindenki tudta, hogy 

néhány száz embernél alig lehet több támogatóik száma. /942 első fe- 
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lében az összes nemzetiszocialista pártok "légüres térben" mozogta
29  

é s legfőbb feladatuknak a belső rend biztositását tekintették. A 

szélsőjobboldal nyomását tovább csökkentette, hogy a németeknél is 

felengedett a bizalmatlanság Kálayval szemben. Juniusban bemutatkozó 

látogatást tett Hitlernél. 33o  A tárgyalások befejezése után hazatérve, 

Kállay a képviselőház külügyi bizottságában igen meleg szavakkal em- 

lékezett meg a Hitlernél tett látogatásáról ugy, hogy még a ".., kül- 

ügyi bizottság jobboldali ellenzéki körei meglepett elégtétellel fo-

gadták Kállay németbarát nyilatkozatát."
331 

A miniszterelnök belpoli- 

tikája elődjénél jóval differenciáltabb volt. A terror és a megfélemli-

tés eszközeivel éltek a baloldallal szemben. A terror is nagyon átgon-

dolt  volt. Kegyetlenül lecsaptak az illegális kommunosta mozgalomra, 

ugyanakkor lemondtak az állami munkaközvetités bevezetéséről és a pol- 

gári demokratikus ellenzékkel szemben a kormány elnézőnek mutatkozott
333  

A szélsőjobboldal bírálata nem is késett. Azonban érdemes megjegyezni, 

hogy kritikájuk jóval mérsékeltebb volt, Imrédy támadta ugyan a kor- 

mányt, amiért eltöri a népfront szervezkedést :, nem hoz hathatós intéz-

kedéseket a zsidókérdésben és fenn akarja tartani az álparlamentariz-

must,334 de a kritika sem türelmetlen, sem durva nem volt ;. Ennek oka 

az volt, hogy Kállay az év első felében ki tudta fogni a szelet a szél-

sőjobboldal vitorláiból azzal, hogy Lukács Bélát és Antal Istvánt be-

vonta a kormányba és a nemzeti egység jegyében Antal István elképzelései 

szerint hozzálettak a Társadalmi Egyesületek Munkaközösségének megszer-

vezéséhez.
335 

A megszünt TESZ helyébe lépett Munkaközösség szervezése 

• arra mutatott, hogy a kormány fokozni fogja propagandáját a népfront 
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ellen.
336 Az év első felében a NYKP-nak nem volt ideje eltünődni, 

hogy a Kállay-kormány mennyire követi elődjének politikáját. A NYKP 

még nem heverte ki a februári kilépések okozta válságát. Ugyanakkor 

sem radikális hangzásu szociális demagógiával, sem németbarátsággal 

nem operálhattak. A kormány immár nemcsak a németbarátsággal dicseked-

hetett, hanem éppen a háborus helyzet következtében kénytelen volt a 

szociális demagógia bővebb adagolására is. Imrédyék politikai prog- 

ramja egyezett a német érdekekkel, ezzel szemben a nyilaskeresztesek 

képtelenek voltak megfelelő biztositékokat adni arra, hogy ".., az 

államgépezetet irányitani és a hatalmat szilárdan biztositanm tudnák.3
37  

Igy a nácik és a nyilaskeresztesek között bizalmi válság támadt. Ez 

Szálasiékat arra késztette, hogy fokozottabb mértékben hangsulyozzák 

a német nemzetiszocializmus és a hungarizmus ellentétét. Sajtójuk ar-

ról cikkezett, hogy a "... Blut und Boden egységen alapuló német nem- 

zetiszocialista államgondolat nem egyeztethető össze a történelmi ma-

gyar birodalmi gondolattal."
338 Szálasiék ugyan önállóságukat hangoz-

tatták és váratlanul fenntartásaik támadtak a nácikkal szemben, de 

ugyanakkor azt kivánták bebizonyitani, hogy a németek csalódni fognak 

akkor, ha a jobboldali "kibontakozást" nélkülük képzelnék el .  A német 

győzelmek tetőpontján Szálasiék is bizonyitani akartak. 1942 juniusá- 

ban Szálasi ismét országjárásra indult, ez alkalommal Debrecenbe lá- 

togatott. Debreceni beszédében elmondta, hogy az 1942-es év döntő 

esztendő lesz a magyarság számára, mert "önerejéből" Európa egyik ve-

zető népévé válhat. Majd azt fejtegette, hogy a NYKP célja a hatalom 

átvétele "alkotmányos uton". Beszédének legérdekesebb része kétségte- 
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lenül a szélsőjobboldali egységre való hajlandóságának hangsulyozá-

sa volt, "... rövid átmeneti időre elképzelhető ugyan bizonyos koa-

lició, de ennek a koaliciónak a vezetője csak a Nyilaskeresztes Párt  

lehet.
340 

Előző fejezeteinkben elmondottuk, hogy a "szélsőjobboldal" 

egységtörekvéseinek egyik fő akadálya Szálasi magatartása volt. Igy 

joggal vetődik fel az a kérdés, hogy milyen tényezők késztették Szá-

lasit nyilatkozatának megtételére? Tömegbázisát tekintve vitathatat- 

lanul a NYKP volt az ország legerősebb szélsőjobboldali pártja. A NYKP 

a MÉP-on belül kiéleződött ellentétek kihasználásával kísérletezett. 

A belpolitikai életben érdekes változást lehetett észlelni, a NYKP 

képviselőket a MÉP jobboldali politikusai addig még soha nem látott 

előzékenységgel kezelték. 341 
 Jurcsek a NYKP-tól az iránt tudakozódott, 

hogy a NYKP milyen álláspontot foglalna el azokkal a képviselőkkel 

kapcsolatban, akik a MÉP-jából disszidálni szándékoznak. 342  Mindezt 

még tovább tetézte Jurcseknek egyik hivatalos eseményen mondott beszé-

de, amelynek során Kállayt szószegéssel vádolta meg; kijelentette, 

be 
hogy Kállay nem tartja a zsidóbirtokok elvételére tett igéretét• 443  

A NYKP vezetői ugy vélték, hogy a MÉP-fában ujabb válság fejlődött 

ki, igy a kormány sorsa is megpecsételődött és szenzációs fordulatra 

számitottak,hogy az esetleges MÉP disszidensek segitségével ismét 

posszibilisek lehetnek a németek szemében és Imrédyvel is konkunrál- 

hatna k. A nyilas vágyálmok megvalósulásának közeliségével kecsegtetett 

még Horthy és Reményi-Schneller között felmerült ellentét, amely az 

un. zsidókérdéssel volt kapcsolatos.Reményi-Schneller a magyarorszá-

gi zsidó tőke kisajátitására javaslatokat dolgozott ki, azonban Horthy 
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elvetette a tervezeteket azzal az indoklással, hogy a "... zsidó va-

gyon kártalanitás nélküli kisajátitásának rablás jellege van." Horthy 

álláspontja az volt, hogy 7.. a kis Galiciából származó és bevándorolt 

zsidókat feltétlenül ki kell kapcsolni, de azok, akik tudományos té-

ren,Magyarország iparositása és a pénzügyek terén az országban érde-

meket szereztek, azok jó hazafiaknak tekintendők és azokhoz nyulni nem 

szabad."
344 

Mindezek arra ösztönözték Szálasit, hogy a MÉP szélső-

jobboldalát megnyerje a pártja számára. Ezt a célt szolgálta ujabb 

országjárása is. Augusztus 2.-án Nagybányán Országos Bányászösszejö- 

vetelt rendezett a NYKP, amely azonban teljes kudarcba fulladt.
345  

Az értekezletre a környékbeli bányákból két-három képviselő jelent 

meg, a désaknaiak és a tatabányaiak hároméhárom képviselője kereste 

fel a teljes kudarccal végződött konferenciát. Imrédy tisztes távolból 

kisérte figyelemmel Szálasiék erőlködését a jobboldali egység megva-

lósítása érdekében. Imrédy ugy vélte, a NYKP-ot nem szabad támadni, 

mert a jUvőben feltehetően együtt kell müködni velük.346  Juresek és 

társai korábbi nyilatkozataik ellenére ugy látták, hogy a NÉP elha-

gyásának ideje még nem érkezett el, Szálasival szövetkezni a nagybá-

nyai kudarc után nem érdemes. Igy tehát minden maradt a régiban, a 

nyilas egységtörekvés meddőnek bizonyult. A szélsőjobboldali törekvé-

sek 194o és 1942 első féléve között feltünő módon és időbeli pontos-

sággal egybeesnek a náci hadigépezet legnagyobb sikereinek éveivel. 

Ez a tény arra mutat, hogy a külpolitikai faktornak döntő jelentősége 

volt a magyar szélsőjobboldal terveiben. 
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1942 második felében a szélsőjobboldal hite a német omnia potenciában 

még végtelen volt annak ellenére, hogy szaporodtak a világháboru döntő 

fordulatának előjelei. Már a magyar főváros sem volt biztonságban, 

Budapestet szept. 5.-én érte az első légitámadás, amelyet hamarosan 

egy másik is követett. Augusztustól a belpolitikában szélcsend uralko- 

dott, a kormány által létrehozott Államvédelmi Központ
347 

 kiméletlenül 

lesujtott a baloldali mozgalmakra és egy időre elhallgattatta a demok-

ratikus köröket. A kormányzóhelyettes halála és az azt követő több na-

pos nemzeti gyász elrendelése szintén a politikai élet ellanyhulásához 

vezetett, ehhez járultak még a katonai behivások, amelyek révén a kor-

mány megszabadulhatott egy időre politikai ellenfeleitől.
348 

A politi-

kai életben valamelyes élénkülés októberben volt tapasztalható. A Ház- 

ban októberben terjesztették be'a kormányzóhelyettes emlékét megörökitő 

törvényjavaslatot
349 

és ugyancsak akkor kezdték meg az országgyülés 

felsőházának szóló 1926; XXII. try. cikk módositásáról a vitát. 350  

Mindkét törvényjavaslat egymással szoros kapcsolatban állt. Horthy  di-

nasztia-alapitási terveinek legnagyobb akadálya a képviselőház volt, 

ezért annak ellensulyozására kivántak még fokozottabb mértékban a fel-

sőházra támaszkodni. Kállay miniszterelnök 1942 okt. 9.-én terjesztette 

a képviselőház elé a kormámyzóhelyettes emlékét megörökitő törvényja-

vaslatot.
351 

 A törvényjavaslat lényegében Kállay 1942. szept. 1.-én 

Horthyhoz intézett levelében kifejtett alapelveken nyugodott.
352 Két-

ségtelen tény, hogy Horthy személyesen és közeli baráti köre valóban 

a Horthy dinasztia megalapitásán fáradozott, azonban a törvényjavaslatba 

Kállay által belevitt gondolatok arra mutatnak, hogy nem csupán dinasz- 
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tia alapitásról volt  sző,  hanem Kállay-féle hintapolitika kezdetéről 

is. Kállayék ekkor már nem feltétlenül hittek a német győzelemben és 

több lehetőséggel számoltak, ez késztette a magyar uralkodó köröket 

és Horthyt is fokozott meggondolásra. Kállay azért vetette el Horthy 

dinasztikus terveit, mert annak sikere befejezett tényeket teremtett 

volna. Kállay már ugy számolt,353 hogy a korona esetleg megmentheti a 

rendszert "... az ő győzelmük /ti. antifasiszta koalició/ esetén az 

orosz betörés megakadályozása céljából esetleg az ország létét vagy 

nem létét jelentheti." Majd kifejtette, hogy a koronát azért is szaba-

don kell tartani "... mert a végleges német győzelem után megtörténhet, 

hogy még az előtt a német bekebelező, hatalmi vagy penetrációs kisér- 

lettel szemben lehetséges, hogy csak egy olasz kombináció menthet meg 

bennünket. Ez az eshetőség az angolszász győzelem esetén is bekövet-

kezhet, ha az olaszok, amit valószinünek tartok, jobb békefeltételeket 

kapnak, és ha nem akarják Közép-Európát és a Balkánt bolsevizálni, de 

viszont nem türik ott meg a német befolyást."
354 

A Házban előadott tör-

vényjavaslatból Horthy eredxti elképzeléseivel szemben - kimaradtak 

olyan részek, amelyekkel a dinasztikus törekvések befolyással rendel- 

kező ellenzéke nem értett egyet, igy a parlament simán megszavazta,azen a 

NYKP és a MM-NSZP deklarációk mitsem változtathattak.
356 

 Ezután került 

sor a Házban a Felsőházról szóló törvény módositásának vitájára, A ja- 

vaslat előadója Kossuth Pál az indoklás során elmondotta, hogy az 

1937 évi XXVII. tc . 2.§-ának előirása szerint a két Ház közötti vitás 

kérdéseket az egyeztető kisérletek után együttes üléseken kell eldönteni. 

Mivel a képviselőház létszáma a behivások következtében 386-ra emelke-

dett, a 271 főből álló Felsőház létszámát 375 főre kellene emelni.
357  
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A Ház rövid vita után elfogadta ezt a törvényjavaslatot is. A Házban 

a szélsőjobboldal tökélétesen a németek száj:aize szerint tevékenyke- 

dett. A NYKP és a MM-MSZP egymást tullicitálta, követelte a kormánytól 

a német kívánságok kielégitését. A NYKP is bátran müvelte a "hazaki-

ajánlást", hiszen a lapokban meglehetősen szükszavuak számoltak be a 

képviselőházi vitákról. A két nemzetiszocialista párt a nácikkal való 

szabályos összjátékára mutat a zsidókérdés ismételt felvetése a parla-

mentben. Októberben Luther külügyminisztériumi osztályvezető Sztójay 

követtel tárgyalta megbeszélésen szóbakerült a magyarországi zsidó-

kérdés teljes lezárása, amely azt jelentette volna, hogy a zsidókat a 

kulturális és gazdasági életből teljesen kirekesztették volna, továbbá 

a megkülönböztető megjelölés bevezetését követte volna a zsidók "kelet-

re telepitése", azaz náci koncentrációs táborokba hurcolása és legyil-

kolása.
358 

A parlamentben a NYKP és a Pártszövetség ezért is foglalko-

zott az interpellációs napokon annyit az un. zsidókérdéssel. Gróf Seré-

nyi a NYKP nevében interpellált, a nyilas gróf vadul uszitott.
359  

Serényiéknek már megvoltak a terveik a zsidókérdés megoldására. Terve-

zetü k3óo  szerint a 18-6o éves korig munkabiró férfiakat /zsidó lakos-

ság 35 °%, 210 ezer fő/ 42 baraktáborba akarták zárni, a táborokból a 

szökést lehetetlenné tették volna - szökés esetén loo embert végezné-

nek ki -, a nagyobb városokban gettokba zárnák a zsidó lakosságot. 

Imrédyéknek is megvoltak a maguk elképzelései e kérdésben. Imrédy a 

"zsidókérdésben" is koncepciózusabb mint nyilas elvbarátai, ő mindzet 

"szociálpolitikai" okokból követelte. Imrédy már a háboru utáni időkre 

is gondolt, a háboruból visszatért katonáknak földet és lakást kell 
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adni, nehogy változásokat követeljenek, ezért olyan földre form hive 

volt, amely "... pénzügyileg okosan lebonyolitott akció lesz, nem pe-

dig a keleti, ugynevezett demokratikus országok hirhedt nyaklónélküli 

földosztása...", a lakáskérdés megoldása pedig a zsidók gettoba költöz-

tetésével elérhető.361. Tehát a párt egyformán arra törekedett, hogy a 

lakosság egyik csoportjától elvett javakkal korrumpálja a nemzetet. 

Ezzel szemben talán nem érdektelen megjegyezni, a többi kis szélső-

jobboldali párt nem jutott el ilyen messzira az antiszemita uszitásban. 

Igy pl. Meskó Zoltán álláspontja a zsidókérdésben észrevehetően megvál-

tozott. A -Házban tiltakozott a munkaszolgálatosokkal való kegyetlenke- 

dés ellen. 362  Meskó sajátos utat járt be, faji nacionalizmusának feladá-

sára a német sikerek késztették. Meskó valóban olyan totális fasizmust 

akart Magyarországon meghonositani, amelynek sajátos karaktere lett vol- 

na, a hatalom átvétele pedig nem külső segédlettel, hanem Horthy tevé-

keny közremüködésével történt volna meg. Meskó mindinkább Horthy nyomá- 

ba szegődött, szinte Horthy nyilasává vált.363  Akkor derült ki igazán, 

hogy Meskó mennyire az ellenforradalom eszméiből táplálkozott. Horthyék 

nem tudtak fasiszta munkásmozgalmat szervezni, mint az olasz vagy német 

fasizmusok, mert számukra önként adódott mint tömegbázis a kispolgárság, 

és a rendszer mint a kispolgárság látszólagos érdekképviselője nehezen 

lett volna képes feltüntetni magát egyuttal a munkásság képviselőjének 

is. Ebből fakadtak a rendszer és a szélsőjobboldal közötti taktikai és 

tempóbeli eltérések .  A szélsőjobboldal a tömegbázis ujra megteremtésé-

re vett irányt, de ez az irányvétel kettős volt, az egyik az ellenfor- 

radalomhoz képest hagyományos volt /Meskó/, tehát a kispolgártenyésztés 
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folytatását jelentette, a másik a hagyományellenes irányzat /Szálasiék/, 

amely az olasz és a német fasizmus utját járta. Meskó igy szükségsze-

rüen tért vissza Horthyékhoz. 

A szélsőjobboldal a második világháboru menetében bekövetkezett 

fordulat után 

A németek győzelmébe vetett hit lassan szertefoszlott a sztálingrádi 

csata után. A magyar uralkodó osztályok meszebb látó tagjai a német 

gazdasági és katonai tartalékok fokozatos kimerülését látván, számol-

ni kezdtek a tengely összeomlásának lehetőségével. A kormány egyes  tag-

jai, 364  Kállayval az élen felismerték, hogy a háborut Németország el- 

vesztette, azonb an  szemük előtt továbbra is a magyar uralkodó osztá- 

lyok imperialista törekvései lebegtek, igy képtelenek voltak a német 

vereség végső konzekvenciájának levonására. Ahelyett hogy megkisérel-

ték volna az azonnali békekötést, Németország gyors katonai megsemmi-

sítésének elodázására törekedtek abban a reményben, hogy igy az  or-

szág határait nem a szovjet, hanem angolszász csapatok érik el előbb. 

A Kállay-féle hintapolitika 1943 végéig külpolitikailag elkönyvelhe- 

tett magának bizonyos sikereket, 365  annál nagyobb kart okozott belpo- 

litikai téren. Az ország demokratikus köreiben illuziókat keltett 

a Kállay politika, és fékezőleg hatott a baloldali erők aktiv Hitler-

ellenes harcára is. A Kállay-féle politikai koncepció lényegéből fa-

kadt, hogy a kormány nem lépett fel elég határozottan a szélsőjobbol-

dallal szemben. Kállayék azon a cimen türték el jobboldali ellenzékük 
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politikai machinációit, hogy ugymond nem kivánták ezzel is a némete-

ket maguk ellen ingerelni. Ez azonban nagyon gyenge érvnek tekinthe-

tő, mégpedig azért, mert 1943 januárjában a kormány szabályosan felér-

tékelte a nyilaskereszteseket és velük együtt azok elvbarátait. 1943 

jan. 13.-án Kállay fogadta Szálasit, 366 aki rendkivül rossz benyomást 

tett a miniszterelnökre.
367 

Az antipátia kölcsönös volt, Szálasiban 

az a meggyőződés alakult ki a megbeszélés után, hogy "... Kállay angol-

barát, minden erőt tartalékol 	egy,esetleges 1918-19-es helyzet 

megismétlődésére."368 Szálasit tökéletesen felháboritotta Kállaynak 

az az érvelése, hogy ".., világnézeti alapon történő rendszerváltozás 

esetén megbénulna a gazdasági élet és ez Németországnak sem lehet az 

érdeke." 369  Az audiencián felmerült a nyilas internáltak kiengedése 

is, Kállay nem foglalkozott érdemben ezzel a. kérdéssel, Szálasit 

Pásztói Ámonhoz utasitotta e probléma megvitatására. 370 /A  NYKP ve-

zére szerint. az  1918-19-es helyzethez hasonló viszonyok álltak elő és 

ezért szükséges a nyilas internáltak szabadonbocsátása./ 

Nézetünk szerint Kállay sulyos hibát követett el azzal, hogy fogadta 

Szálasit. Nemcsak azért, mert a nyilas propaganda - hasonlóan a Teleki-

féle audienciához - kihasználta a maga javára, hanem azért is, mert 

nem merte nyiltan elutasitani Szálasit, és ezzel akár a németek harag- 

ját is kihivni maga ellen. Azok, akik arra számitottak, hogy a minisz-

terelnöki audienciából Szálasiék politikai tőkét kovácsolnak, várako- 

zásaikban nem csalódtak. A nyilasok pl. olyan hireket terjesztettek 

az országban, hogy Kállay felajánlotta Szálasinak a miniszterelnökhe-

lyettesi tisztséget, de azt Szálasi önérzetesen elutasitotta, mégpedig 
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azért, mert nem kivánta a kormányzó a MMP-tal szemben támogatni. 371  

A NYKP felértékelése a II. magyar hadsereg megsemmisülésével egyidő- 

ben történt, tehát olyan körülmények között, amikor ismét szükségsze-

rüen előkerültek a szélsőjobboldali egységtörekvések. A sztálingrádi 

csata után egyre megerősödött egyes körökben az a gondolat, hogy a 

finnek példájához hasonlóan "gleichsaóhachtolni" kellene. 372 Imrédyék 

meg voltak győződve arról, hogy a németek nem türnek meg Magyarorszá-

gon olyan uralmi rendszert, amely esetleg ellene fordul vagy ellenállás 

nélkül átengedné a birodalom ellen felvonuló szövetséges haderőt. 

Ezért számitásaik szerint "... legkésőbb tavasszal a német kormány 

kemény lépéssel fogja eloszlatni az összes kétértelműségeket. Finn- 

országot, annak földrajzi helyzete miatt talán nem fogja elérni a pa-

rancsoló német kéz, de Magyarországon, Romániában, sőt Franciaország-

ban, Bulgáriában és esetleg másutt is olyan helyzetet fog teremteni, 

amely majd lehetővé teszi a teljes Einsatzot Németország mellett... 

Kállay bukása után pedig a németek tudni fogják, kik azok a politiku- 

sok, akikben feltétlenül megbizhatnak." 373 Jóllehet Imrédyék szerint 

egyedül a MMP rendelkezett "kipróbált és gouvernementális" képességű 

politikusokkal, azonban tömegbázisuk igen szerény volt. Igy ismét 

közeledni kivántak a NYKP-hoz. 374 ügy tünt, hogy a tárgyalások ered- 

ményre vezethetnek, mivel Szálasi is elfogadta "átmeneti időre" a 

pártszövetség gondolatát. 375  Azonban hamarosan kiderült, hogy a 

szélsőjobboldal egysége ismét kudarcra volt itélve. A korábbi egység-

törekvéseket - mint már arra rámutattunk -- döntően a nácik politikai 

és katonai sikerei mozditották elő. Ezzel szemben a háboru menetében 
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bekövetkezett fordulat után az "intranzi*gens jobboldali" egységet 

igenlő erők már nem operálhattak annyira a németek mindenhatóságával. 

A szélsőjobboldal "ujtipusu" egységtörekvései a Kállay-kormány hinta-

politikájának első jeleire épültek. Látva az uralkodó osztályok foko-

zódó polarizációját és. a Kállay kormányra nehezedő és egyre növekvő 

náci nyomást, a helyzetet kihasználhatónak vélték a maguk számára. 

Az egység megvalósulása, illetve meghiusulása két tényezőtől függött; 

az egyik az volt, hogy Horthy hajlandóságot mutat-e Hindenburg példá-

jának követésére, amely azt jelentette volna, hogy az országot német 

kivánságoknak megfelelően kormányozták volna, a másik pedig az volt, 

várható-e a német megszállás igen rövid időn belül. Vajon megvoltak-e 

a feltételek az egység megvalósitására? A NYKP és az Imrédy vezette 

pártszövetség közös támadásba lendült, akciójuk azonban csak a kormány 

politikájának birálatára szorítkozott. A jobboldali  pártok  a hadveze- 

tést és a kormányt tették felelőssé a II. magyar hadsereg katasztrófá- 

jáért és követelték ujabb katonai erők bevetését a szovjet fronton. 

A felhozott vádak között szerepelt az is, hogy a kormány 1942 végén 

nem volt hajlandó a német kivánalmaknak megfelelően ujabb katonai 

erőket bevetni. "Ha ez az erősités elment volna mondták a nyilasok 

a II. magyar hadsereg ellenállhatott volna az orosz tulerőnek és ez- 

zel megakadályozhatta volna . a német vereséget... Németország megnyeri 

a háborut, ha abba Magyarország teljes erővel beleveti magát."
376  

Imrédyék politikusabb formában lényegében ugyanazt követelték mint a 

NYKP. A képviselőház külügyi bizottságának febr. 19.-én megtartott 

ülésén Rajniss "a belső front tekintetében követelte, hogy szünjön 
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meg az eddigi kedélyes tempó; hibának minősitette a részleges mozgó-

sitást, mert annak következtében minden terhet a lakosság egy része 

visel, más része viszont semmit... Akik a tengelyhatalmak oldalán 

folytatott politikában nem akarnak kellő komolysággal részt venni, 

azoknak - szükség esetén a magyar kormánynak is - le kell lépniük."
377  

A kormánypárt felvidéki képviselői teljes passzivitásba vonultak és 

észrevehetően kormányellenes álláspontra helyezkedtek378 , amely egy-

ben azt is jelentette, hogy tovább erősödött a Lukács Béla vezetése 

alatt álló németbarát szárny és Kállay bázisa a MÉP-jában tovább szü-

leült. Továbbá a jobboldal támadásának jeleként értékelhetjük, hogy 

Bárdossy, aki lemondatása óta tartózkodott minden politikai szereplés-

től, elfogadta az ujjászervezett Keresztény Nemzeti Liga elnöki tisz-

tét, e szervezet alelnökei Hóman és Jaross voltak. 

A jobboldali támadás részleges sikerrel járt, Kállay márc. 29.-én 

kénytelen volt Varga József iparügyi minisztert meneszteni. /Varga 

1939 juliusától állt az iparügyi minisztérium élén, "konzervativ" 

beállítottságáról volt ismert, leváltását főként Imrédyék sürgették./ 

A szélsőjobboldal Varga eltávolitása után Horthyt kivánta meggyőzni 

arról, hogy elérkezett az idő a magyar "a la Hindenburg-Hugenberg-Hitler" 

fordulatra. A NYKP képviselőcsoportja emlékirattal fordult Horthyhoz, 

amely mint cime is mutatjahMagyarország tekintélyi álammá való szük-

ségességéről", azaz a totális fasiszta diktatura megteremtéséről szólt.
379  

Horthy látva a nemzetközi helyzet alakulását /- a casablancai értekz- 

let határozatai és a februártól permanensé vált olaszországi belpoli-

tikai krizis késztette elsősorban megfontolásra/ 38o  nem volt hajlandó 
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a szélsőjobboldal kivánsá gá.nak eleget tenni. Mialatt a szélsőjobbol-

dal év eleji offenzivája kibontakozott, a magyar uralkodókörök egyik 

csoportja "Kállayval az élen megkezdte a kiugrási" politikáját. A 

sajtó hangja is megváltozott, a lapok /a'nyilasok és Imrédyék sajtó-

jától eltekintve/ arról cikkeztek, hogy Magyarország "geopolitikai 

helyzete" miatt kapcsolódott be a háboruba, és a kormánynak csak 

egyetlen célja lehet az ország szuverenitásának megőrzése, amelyet 

csak a nemzet lelki egysége biztosithat. A Hitler-ellenes erők akti-

vitása is növekedőben volt, bár azt számos tényező hátráltatta. A 

Kommunista Párt 1943 tavaszán ujabb szervezeti és konspirációs válság-

ba jutott381, ugyanakkor nyilvánvalóvá vált, hogy az antifasiszta tá-

bor jobbszárnya kommunisták nélküli Hitler-ellenes összefogásra töre-

kedett, mig a mozgalom balszárnyának egy része a terrortól félve, 

nem vállalta az összefogást a kommunistákkal. 382 Mindez együttesen 

azt jelentette, hogy nem sikerült 1943 első felében az antifasiszta 

nemzeti egységfront érdekében lényegesen előbbre haladni és igy a kor-

mány belpolitikai manőverezési lehetőségeit sem sikerült csökkenteni. 

Hosszu szünez után ismét összehivták az országgyűlést. /Kormányzói 

kézirattal bizonytalan időre 1942. dec. 21.-én elnapolták a Ház ülé-

seit, az országgyülés igy a legkritikusabb periódusban nem funkcio-

nált, azonban 1943 ápr. 13-ra ismét összehivták a képviselőházat./
383  

A képviselőház V. ülésszakának megnyitása arra mutat, hogy a kormány 

elég erősnek érezte magát a különböző erők közötti lavirozásra, ezért 

merték vállalni a képviselőházi vitákat. Amint az várható volt, a 

szélsőjobboldal felvetette a bizalmi .kérdést, erre ápr. 3o.-án került 
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sor. Jaross és Rajniss Kálayt a népfronttal való együttmüködéssel vá-

dolták, beszédei és elhangzott kijelentései alapján. 384  A bizalmi vi-

tára mégsem került sor, mert a szélsőjobboldal napirend-módositó in-

ditványát 47:38 arányban elvetették. 38 5  A szavazás szoros eredménye 

azt mutatta, hogy a jobboldal igen kellemetlen perceket szerezhet a 

kormánynak. Máj. 4.-én Nagybaczoni ellen jegyeztettek be interpellá-

ciókat a pártszövetség képviselői. 386  A kormány . erre a Ház elnapolásá- 

ról szóló kormányzói kézirat felolvastatásával válaszolt, ezzel meg-

hiusitva minden kormánybuktatási kisérletet.
387  

A Kállay-kormány ettől kezdve arra törekedett, hogy az országgyülés 

kikapcsolásával kísérelje meg a feltétlen németbarát orientáció meg- 

változtatását. A szélsőjobboldal felismerte ezt a taktikát, ezért a 

pártszövetség a képviselőház elnapolása után Horthyhoz küldött memo- 

randumában figyelmeztette az államfőt, hogy tudják mire készül a kor-

mány. 388  Ismét Horthyt kivánták terveiknek megnyerni, 1918 megismétlő- 

désével fenyegetve. Terveikre sulyos csapást jelentett Mussolini le-

mondatása és Badoglio-kormány kinevezése. 389  A szélsőjobboldal vissza-

vonulásra kényszerült, tevékenysége az év második felében a kormány 

elleni aknamunkára szoritkozott. Szervezeteik a teljes züllés állapo- 

tába kerültek, 390és pártvezéreik most már világosan felismeték, hogy 

belpolitikai fordulat csak aktiv német segitséggel érhető el. Március 

óta Magyarországon tartózkodó.Veesenmayer és Imrédy között bensőséges 

kapcsolat alakult ki. 391Veesenmayer Imrédy segitségével mérte fel a 

magyarországi helyzetet és állapitotta meg, hogy az ország gazdasági 

erejének"csak egy bizonyos hányadával" vesz részt. 392  
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Mint ismeretes Weesenmayert azért küldték, hogy elősegitse egy olyan 

kormány megalakitását, amely intenzivebben követné a német orientációt. 

Hamarosan az a meggyőződés alakult ki benne, hogy "Imrédyben olyan 

személyt találunk, akivel való együttmüködés komolyabb eredményekre 

vezethetne." 393  1943 őszén Veesenmayer kérésére Szentirmay Félix gyá- 

ros házában a szélsőjobboldal képviselői megbeszélést tartottak. Ezen 

a tanácskozáson Veesenmayer, Imrédy, Hubay, Rátz és Walton Ágoston 

ügyvéd vettek részt. 394  /Walton Szálasi összekötője volt./ 

A "Szentirmay vacsorán" a résztvevők egyetértettek azzal, hogy a 

szélsőjobboldal önerőből képtelen a politikai vonal megváltoztatására, 

ezért szükség van Magyarország német megszállására és ezzel párhuza- 

mosan Horthyt rá;birni "otraf államférfiak kinevezésére, akik az orszá- 

got német kivánalmáknak megfelelően kormányozzák." 1943 második felé- 

ben a szélsőjobboldali válság mindjobban elmélyült, ez kifejeződött 

abban is, hogy sajtójuk hangja igen lehangolt volt. A győzelmek, sike-

rek bejelentésekor olyan ékesszóló propagandájuk 1943-44 fordulóján 

keservesen és görcsösen magyarázta a hadi eseményeket és a belpoliti-

kai helyzetet. A közvélemény elfordult tőlük, a fasizmus magyarorszá- 

gi képviselői nem is alaptalanul állapithatták meg, hogy a kialakult 

helyzet 1919 márciusára emlékeztet.
395  

1944 márc. 19.-én sor került Magyarország megszállására is. Horthy 

és az uralkodó körök szégyenletes behódolással válaszoltak a megszál-

lásra, igy sikerült a szélsőjobboldal és a nácik közös terve; Magyar-

ország a tényleges megszállás mellett továbbra is Németország csatló- 

sa maradt, ezzel ellepleződött a félreérthetetlen brutális megszállás. 
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Mindez arra vezetett, hogy a szélsőjobboldal átmenetileg ismét meg-

erősödött. Mig az egyik oldalon betiltották az összes nem fasiszta 

tömegszervezetet és pártot és ezen szervezetek sajtóját, addig a  má-

sik oldal,a totális fasizmus magyarországi pártjai szabadon szervez-

kedhettek és az elrabolt zsidó vagyonokkal sok embert korrumpálhattak. 

Ez volt a magyarázata annak, hogy 1943 végére már pincepártokká vált 

MMP, MNSZP és NYKP a megszállást követően ismét átmenetileg fellendül- 

tek.
396 

A szélsőjobboldal tömegbázisának ideiglenes megerősödése au-

gusztusban véget ért, a fellendülés helyébe a végérvényes hanyatlás 

és bukás lépett. 
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JEGYZETE K. 

1. Meskó Zoltán 1917-ben függetlenségi programmal került be 
a parlamentbe, 1919 novemberében belügyi államtitkárvolt. 
1932. juliusában alapitotta meg pártját. 1933 szeptember-
ben a képviselőház ülésén fasiszta egyenruhában jelent 
meg. Hetilapja a „Nemzet Szava" horogkereszttel került az 
utcára a Völkischer Beobachtert utánozva. 1933-ban Német-
országban járt, ahol Hitlerrel, Göbels-el és Göring-el 
találkozott. Tőlük kapott 80000 M.-át propagandára. 

2. Gróf Festetics Sándor egyike volt a legrégibb nemzetiszo-
cialistáknak. A 30000 hold földbirtokkal rendelkező gróf 
a nemzetiszocializmust önzetlen hazafias mozgalomnak te-
kintettev 

Ld. erre nyilatkozatát - Mezőföld 1933. december 17. 

3. Nyilaskeresztes Program én. (1937 május ?) - OSZK 

4. Magyarság, 1940. augusztus 25., Tömegbázisára ld. PIA. 
651.sz. fond. (jobboldali csendőrségi összesitők) továbbá 
OL. PML. és FL. igazolóbizottsági iratok. 

5. Az 1935-ös választásokon Festetics két mandátumot szerzett 
Az enyingit megtartotta, a_ debreceniről lemondott a listán 
utána következő Balogh javára - OL.K-2 B-XII.2/33 753 es. 

6. Nemzetőr, 1940. november 25. 

7. Katholikus Szemle, 1938. május - idézi: 
Mécs László: A hazai zsidóság és a zsidótörvény várható 
hatása c. cikkében. 

8. Forrásaink: a korabeli sajtó, Keresztény Magyar Közéleti 
Almanach (Bp. 1940) I-III. köt. 
Parlamenti Almanach 1939-1944. (Bp. 1940) 
Itél a történelem (- a magyar háborus bünösök perei) 

14. Natkó Gyula: Mondjunk itéletet (Bp. 1941) 43. old., 
Salló János vezetése alatt müködő Nemzeti Front programja 
(Bp. én) - OGYK. 



18.  

19.  

20.  

Uo.  

Uo.  

Uo.  

15. Az EMNSZ Párt - Alkotmánya (- OSZK)  

16. Parlamenti Almanach 1939-1944. (Bp. 1940) 123- 24 old.  

17. Uo. 	136-137 -"-  

21. Uo.  

22. üo.  

23. Magyarság, 1940. augusztus 25. 

24. Szálasira és pártjára vonatkozó adatokat levéltári 
forrásokból vettük át. Az idézetek a Hungarista Napló- . 
ból vannak 

- OL.F. 14084 (Hungarista Napló) - továbbiakban 
jelölése: OL... Hungarista Napló.  

- OL.i'.Bm. Szálasi-per 2.t. 

- 

 

OL.F. Küm. Békeelőkészitő 12414-15 t, Sombor: 
A. Magyar nemzetiszocialista mozgalmak története. 

25. H. Hogger - E. Weber: The European Right (London, 
1965) 396 old. 	. 

26. OL. Bm.]?. Szálasi-per l.t. 4.cim 
A. 0400-as" rendelet (amely a közalkalmazottak rész-
vételét tiltotta meg az un. „szélsőséges" mozgalmakban) 
megjelenése után azokat, akik nem lehettek nyiltan a 
Szálasi-féle párt tagjai a Hungarista Mozgalom külön 
regisztrálta és a neveket tartalmazó listákat titkos 
anyagként kezelték. A 3400-as rendelet a második bécsi 
döntésig volt hatályos, azután már nem volt szükség 
titkos tagnyilvántartásra. A NYKP-nak 58 ezer titkosan 
regisztrált tagja volt. 
- Id.  még: Rogger - Weber idm. 396 old.  

27. Programjaik: A Nemzeti Tábor Magyar Munkafront 
politikai programja Bp. 1941. (Szüts Iván) 
Magyar Népnemzeti Mozgalom ismertetése 
(Bp. 1941 (Rend) 
Natkó: Mondjunk itéletet Bp. 1941. 82-83 p. 
Keresztény Magyar Közéleti Almanach (Bp. 
1940) I.k. 	. 
Parlamenti Almanach 1939-44. (Bp.1940) 
152 old. 	. 

166 -"-  

278 -"-  

346 -"-  
t_ ~75 _t 

~73 _«_  



28. (Lackó idm. 164 old .)la'ké /1:lcláa, A4:Fasék és ner.lscUszackilistaAt(8,•49".) 
•1641. at.t. 

29. A Wilhelmstrasse és Magyarország (a továbbiakban: 
Wilhelmstrasse...) 213.sz.dok. . 

30. Sulyok Dezső: Magyar tragédia (USA 1954) I.k. 
355-356 .old. 
Pl. Hubay választási költségeit a székesfehérvári 
repülőtér tisztikara. fedezte, sőt a nyilas választó-
kat a hadsereg gépkocsiai szállitották a szavazás 
szinhelyére. 	. 

31. Magyarország ívkönyve 1939. 

32. Nemzet Szava, 1939  junius 18. 

33.  Uo. 

34. Számitásainkat az évkönyvek, almanachok és a korabeli 
sajtóanyag felhasználásával végeztük el. A MÉP-re 
vonatkozó adatokat.Sipos idm. (121 old.) vettük át. 

35. OL. Hungarista Napló 1940. 
OL.F .. Küm. Békeelőkészitő 12414-15 t. 

36. A Goldberger-gyár közel 3000 munkást foglalkoztató 
üzemegységében és több . más Bp-i gyárban a nyilasoknak 
sikerült sztrájkokat . kirobbantani. 
- OL.MPI. ig.biz. iratok Pálay L. igazgatók ügye 6.cs. 
- Népszava, . 1939. junius 8. 11.. és Julius 9., 

Magyarság, 1939.  Julius 27. 	. 

37. Vágó Pál dr. mérnök, müszaki főtanácsos 1889-ben szüle-
tett. A „Flieger-horizont" feltalálója (aviatikában . 
van jelentősége), 1919-22-ben a jénai Zeiss művek fő-
mérnöke volt. 1937-ben Stettinben tanulmányuton volt. 
1918-tól politizált. A ker. . szoc. ellenforradalmi szer-
vezetekben tevékenykedett. Az első ellenforradalmi 
röpiratot is ő ista Litterati álnéven (cime: Keresz-
tény kiáltvány) 1937-től a szélsőjobboldal egyik ve-
zető ideológusa volt. A földkérdésben Henry George 
nézeteihez hasonló álláspontra helyezkedett. (Ld Vágós 
Munkanélküliség, Hitel, Országépités Bp. 1939) 
- , Parlamenti Almanach 1939-44.  (Bp. 1940) 362 old. 
nézeteire: Vágó idm. 	 . 

38. Fiala Ferenc: A nyilas egység-tárgyalások okmányai. 
(Bp. 1940) 6. old. 

39. Uo. 	30 old. 
40. Uo. 	5 -"- 
41. Uo. 	12 --"- 



42. W. Frick német belű 	niszter a választások után 
(.Julius 5-10 között) Budapestre érkezett. Látogatá-
sának egyik célja a magyar szélsőj obboldal erővi-
szonyainak felmerése, programjuk s parlamenti tak-
tikájuk kidolgozása volt. 
- Sulyok Dezső: Magyar Tragédia. (USA 1954) I.köt. 

	

49 old. . 	 . 

- Magyarország Évkönyve 1939. 

43. Közvetlenül a választások után Hubay és Pálffy között 
megindultak az egység tárgyalások. 1939. augusztusá-
ban Széchenyi L. gróf és Gosztonyi S. Hubay megbizá-
sából felkeresték Pálffyt és megállapodtak a nyilas 

	

egységben. 	 . 

- Fiala . idm. 6. old.  

44. 8 Órai Ujság, 1939. szeptember 2. 

45. Népszava, 1939. november 21. - idézi Lackó M. 
Nyilasok és nemzetiszocialisták (Bp. 1967) 213 old. 

46. Fiala idm. 14. old. 

47. Uo. 

48. Saly Dezső: Szigoruan bizalmas  (Bp., 1945) 30. old. 

49. 

.. 	

Uo. 

50..I,ackó idm. 195 old. 

51. A pártközi értekezleteket minden esetben a Ház elnöke 
hivta össze, de ezekről az értekezletekről je ző-
könyv nem készült, igy a képviselőház irattárian 
semmi nyoma nincs annak, hogy hogyan zajlott le az 
értekezlet. 
- OL. . K-2 B-1II/2/33 753  es.  1941. Julius 1-i kelte-

zés..(Országgyülés Képviselőházához érkezett pana-
szok) 

52. 8 Órai Ujság, 1939. szeptember 30, Magyarország, 
1939. szeptember 29. 

53. Saly idm. 36. old. 

54. Uo. 37. old. 

55• Magyar Nemzet 1939. szeptember 30, Saly idm. 37. 

56. 8 órai Ujság, 1939. szeptember 29. 

57. Saly idm. 74 old. 

58. Uo. 80 old. 

59 • 	Uo 

60. 	Uo. 



61. Erre ténylegesen sor is került; Párkányit, Timárt 
stb. decemberben kizárták a NYKP-ból. Bővebben Ld. 
Lackó idm. 211 old. 	. 

62. Lackó idm. 211. 

63. Uo. 

64. OL. Bm.res. K.149. 1939-6t 209.es. 

65. PML. Alispáni évn. jelentések 1939-1941. 

66. PML. Főispáni biz. iratok 1940-11.pol. helyzetjelen-
tések. 

67. Ld. Milótay cikkét 
Uj Magyarság, 1940. április 21. 

68. Hitler Csákynak a következőket mondottas 
"... akárhogy is történjék a megosztás az egyik fél 
mindig jajgatni. fog, Erdély esetében válószinüleg . 

mind a kettő". 
- Magyarország és a.Második Világháboru (Bp. 1961) 

285 old. 

69. Maga Teleki is világosan látta politikájának csődjét. 
Amikor a miniszterelnök Bécsből visszaérkezett a 
Keleti Pályaudvarra ünnepélyes fogadtatásban részesült. 
.Teleki fáradtan hallgatta végig az üdvözlő beszédeket 
és eközben  a mellette álló Kállay fülébe sugta, hogy 
".... ez ' a döntőbirói itélet.ez a felosztás nem lehet 
végleges ez csak további baj forrása lehet." 
Kállay: The Hungarian Premier (London 1954) 60.old. 

70. Sipos idm. 185. old. 

71. Horthy Miklós: Emlékirataim (Buenos Aires 1953) 
II. köt. 213.. old. 

72. Ruszkay 1887-ben született. 1907-ben elvégezte a 
mödlingi Katonai Akadémián, ahol oklevelet szerzett. 
1912-ben a bécsi.Hadkskolán Gömbössel ismerkedett meg. 
A 'világháboruban mint vezérkari tiszt vett részt. 
A MOVE egyik szervezője volt, 1919_ben Bécs-Szeged-
Budapest között titkos ellenforradalmi összekötőként 
tevékenykedett. 1920-22-ben a „Kettőskereszt Vérszövet-
ség" elnevezésü szervezeten keresztül megszervezte a 
MOVE, az ÉME,az "Alföldi Brigád" stb. szervezetek és 
alakulatok egységes katonai irányitását. 1929-1935  kö-
zött a vezérkar hirszerző főnöke, 1935-1938.  között 
Országos Légó parancsnok volt. 1940-ben nyugdijazták. 
- Magyarság, 1940. augusztus 28. 



73. Ezt akarják a nyilasok ! (NYSP.programja 1939. 
március 15.) 	. • 

74. Nagybaczoni Nagy Vilmos: Végzetes Esztendők. 
253 old. 	 . 

75. Magyarság, 1940. augusztus 25. 

76. Magyarság 1940. augusztus 28. 

77. Uo. 

78. Sipos idm. 186. old. 

79. OL. Hungarista Napló 1940. 135. old.  

80. Uo. 

81. Lackó idm. 237-242. old. 
Szekeres  J.: Az 1940. évi általános bányászsztrájk . 

Századok 1967. 

82. Lackó idm. 229.. old. 

83. Magyarság 1940. szeptember 17. 

84. A Wilhelmstrassees Magyarország 363.sz. irat. 

85. Az amnesztiát a kolozsvári bevonulás alkalmából 
adták ki. 

86. Csonka Emil: Szálasi küzdelmeiből (Bp. 1945) 48.old. 
- OSZK. 

87. 011. Hungarista Napló 1940. 106 old. 

88. • Uo. 	. 

89. , 	 Uo. 

90. Uo. 106-107. old. 	. 

91. Magyarság, 1940. szeptember 2. 

92. Uo. 

93. OL. Hungarista Napló, 1940. 110. old. 

94. Ld. még Lackó idm. 212. old. és Sipos idm. 
186-187. old. 

95. Magyarság, 1940. szeptember 27. 



96. Magyarság, 1940. szeptember 29. 

97. Magyarság, . 1940. október 1. 

98. Magyarság, 1940. október 16. 

99. Fiala idm. 30- 31 old. 

100. Sipos idm. 186-187 old., Lackó idm. 231. old. 

101. Az un. disszidens képviselők (Halmag János, Szendrői-
Kovács Gyula, Mosonyi Kálmán , -Nyireó Andor, Keok 
Antal) 1939. decemberében hagyták el a Hubay irányi-
tása alatt álló NYKP-t és csatlakoztak a MNSZP-hoz. 
- Magyarság, 1940.-szeptember 29. 

102. Magyarság, 1940. október 1. . 

103. Magyarság, 1940. október 6. 

104. Saly idm. 257.old. 

105. Uo. 

106. A kormány is észrevette, hogy a nyilasok politikai 
tőkét akarnak csinálni a Telekinél tett látogatásból 
ezért október 8-án a sajtófőnök magához kérette a 
lapok szerkesztőit és közölte valük, hogy a kormány 
a 	-al nem keresett és nem is fog keresni kompro- 
misszumot. 

Saly idm. 257.-258.. old. 	. . 

Október közepén Horthy fogadta Meskó Zoltánt, a kor_ 
mányzó nyilván igy kivánta„leérté kelni" a Szálasi-
Ruszkay-félé miniszterelnöki audienciát. 	. 

- Nemzet Szava 1940. októbér 16. ' 

107. OL. Hungarista Napló 1940. október 8. 

108. Magyarság 1940. október 8. 

109. Mecsér, Vágó és Matolcsy nézeteire ld. Révai József: 
Válogatott történelmi tanulmányok. II.köt. 314-19 old. 
és Vágó: Munkanélküliség, Hitel,  Országépités (Bp. 
1939) c. brossuráját. 

110. OL. Hungarista Napló 1940. 118. old. 

111. Magyarság, 1941. szeptember 14. 

112. Saly idm. 255. old. 

113. Sipos idm. 190-191. old. 

114. Uo. 	.189. old. 



115. OL. Hungarista Napló 1940. 119 old. 

116. Ua. 

117. Uo. 119 old. 

118. Sipos idm. 201 old. 

119. idézi Sipos idm. 193 old. 

120. Horthy Miklós titkos iratai. (Bp. 1965) 260-63 old. 

121. Ld. bővebben Sipos idm. 

122. Lackó idm. 241. old. 

123.. Nemzetár, 1940. november 25. 

124. Nemzetár, 1940. január 27. 

125.. Magyarország Évkönyve 1939. 25. old. 

126. Képviselőházi Naplő (1939-44) VIII.k. 159. ülés 
791.. old.. 

127. Uo. 160. ülés 859-871. old. 

128.. 	Uo. 

129. Imrédy még mint miniszterelnök megszervezte a miniszter-
elnöks4 mellett müködö Gazdasági Tanulmányi Osztályt. 
Vezetőjevé Judik Józsefet a MNB igazgatóját, a Pázmany 
P. TE. jogi karának magántanárát nevezte ki. A gazdasá-
gi Tanulmányi Osztály terveket dolgozott ki a..keresz-
tény tőkeképzés meggyorsitására. 
- Magyar Gyaripar , 1938 . 8 . sz .. 1-3. old.  
Magyarország tőkeszegény ország volt az egyik közgaz-
dász (SurAnyi Unger Tivadar: A magyar gazdasági jólét 
utja ismerteti:,a Magyar1Gyáripar 1940. 9.sz. 15 old.) 
a tőkeszegénység okát "... a közép és alsó rétegek 
tőkegyűjtésé nek" hiányában látta. Ezért a keresztény 
tőkegyüjtés meggyorsitására kényszertakarékossági in- 
tézkedéseket avasolt. Ez azonban meghiusult, mivel 
az emlitett rétegek nem rendelkeztek elvonható anyagi 
tartalékokkal. 



130. A GYOSZ elvette a keresztény tőkeképzésnek ezt a 
módját, Knob Sándor a GYOSZ ügyvezető igazgatója 
pedig kijelentette: .. 
„... ezt a termelési ágat most egyszerre támadják 
felülről és alulról vezetőinek elkedvtelenitésével, 
á hozzájuk tartozó tömegek olyan felzaklatásával, 
az igények olyan  felcsigázásával, amely nem egy he-
lyen baljós társadalmi tüneteket mutat... az ország 
gazdasági kohéziójának meglazulása egy esetleges 
próbatétel idején bizonytalanná teszi a helyetál-
lást, s hogy ennek az országnak nincsenek megfele- 
lő gazdasági erőtartalékai, hogy husz évenként 
vállalni tudja sulyosabb társadalmi megrázkodtatás 
következményeit." 

. - Magyar Gyáripar 1939. 7.sz. 5-6. old. 

131. Programját közli az Uj Rend 1940. november 5-i.sz. 

132. Teleki is kisérletet tett, hogy Imrédy elképzelé-
seinek kontrakirozására megnyerje a nyilasokat. 
Ld. Saly idm. 257-58. old. 	. 

133. Révai idm. II.k. 248-55. old. 

134. Katholikus Szemle, 1938. junius. 356-358.  old. 

135. Lévai J.: Horogkereszt, Kaszáskereszt, Nyilaskereszt 
(Bp. 1945). 54. old. 

136. Uo. 

137. Uo. 

138. Révai idm. 249. old. 

139. Katholikus Szemle 1938. Junius. 356-358. old. 

140. Uj Rend, 1940. december 28. 

141. Leo Pápa apostoli körlevele a munkások helyzetéről. 
(Bp. 1931) 

142. XI. Pius Pápa „Quadragisimo Anno" kezdetű apostoli 
körlevele _ a társadalmi rend megujitásáról (Bp. 1932) 

143. Uo. 45 old. 

144. Macartney: October Fifteenth (London 1957) II.köt. 
247. old. _ 	.. 

145. Uj Rend, 1941. január 11. 

146. Uo. 

147. Uo. 



- 10 - 

148. Uj Rend, 1940. december 14. 

149. Ebben az időben a Nemzeti Munka Központnak 153 szer-
vezete és 64 ezer tagja volt, erre alapozzuk azt az 
állitásunkat, hogy a Népmozgalomnak sem lehetett sok-
kal több tagja. 
- Uj Rend, 1941. január 11. 

150. Lackó idm. 248. old. 

151. Uo. 

152. 8 órai Ujság  1942. február 27. 

153. Uo. 

154. Népszava, 1947. január 28. 

155. Uo. 

156. OL. Hungarista Nap16 1940. 138. old. 

157. Uo. 	18. old. 

158. Uo. 	1941. 120. old. 

159. Uo. 	17. old. 

160. Uo. 	18. old. 

161. Uo. 	19. old. 

162. Uo. 	1940. 120. old. 

163. Uo. 	1941. 36. old. 

164. Uo. 

165. Idézi a. Magyarságot a 8 órai Ujság 1941. 
szeptember 15-i. száma. 	. 

166. A Nép, 1941.. julius h6 

167. Magyarság, 1941. Julius h6 

168. Magyarság, 1941. augusztus 12. 

169. Saly idm. 393. old. 

170. Uo. 



171. Magyarság, 1941. szeptember 13, 14 és 18. 

172. Lackó idm. 269. old. 

173. Magyarság, 1941. szeptember 18. 

174. Uo. 

175. Magyarság, 1941. szeptember 17. 

176. Nemzetőr, 1941. szeptember 22., 
Magyarság 1941. szeptember 20. 

177. Magyarság, 1941 szeptemter 24. 

178. Uo. tagjai: Baky, Imrédy, Incze, Jaross, Lill, 
gróf Pálffy, Rajniss és Rupprecht voltak. 

179. Magyarság, 1941. december 4. 

180. Saly idm. 365. old. 

181. Uo. 	488. old. 

182. Az előzményekre ld. az  1920. XVII. te-t. (MTT. 1920. 
61.old.) 	 . 
Szinai Miklós és Szücs László szerkesztésében meg-
jelent Horthy Miklós titkos iratai (Bp. 1965) c. 
kötet 168-170. old., valamint Horthy idm. II. k. 
231. old. 	 . 

183. Kállay: Hungarien Premier a personal account of a 
nation's struggle in the Second World War (London 
1954/ 11. old : . 

184. Itél a történelem. A Bárdossy-per (Bp. 1945) 21.old. 

185. Horthy idm. II. 230-232. old., Bárdossy a "szélső-
jobb" önjelöltje volt, kapcsolatai Szálasival csak 
a kormányzóhelyettes megválasztása után épültek ki 
(Bárdossy-per 34-35. old.), Taby Árpádról a további-
akban még szó lesz, ezért itt csak életrajzi adatait 
ismertetjük: sz. 1896-ban nyug. testőrőrnagy, 1919-ben 
az egri ellenforr-i megmozdulásban játszott szerepet, 
maid  Szegedre menekült es az ellenforradalmi hadsereg 
egyik szervezője lett. 1930-ban megalapitotta a  Ma-
gyar  Élet Szövetség nevü titkos fajvédő társaságot, 
amelybe Szálasi is belépett. A TESZ társelnökévé is 
megválasztották. 1939-ben  MÉP . programmal parlamenti 
képviselővé választották. 1940 okt. 10.-én lejáró MÉP 
pártelnöki ultimátum után Imrédyhez csatlakozott. 
Parlamenti Almanach (1939-44) 323. - old. Laczkó Miklós: 
Nyilasok és nemzetiszocialisták (Bp. 1966) 44. és 
60. old. Sipos Péter: Imrédy Béla és a Magyar meg- 
ujulás Partja (Bp. 1970) 190-191. old. - 
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186. Horthy idm. II.k. 232-33. old.  

187. Uo.  

188. Saly idm. 489. old.  

189. Nagybaczoni Nagy Vilmos: Végzetes Esztendők 1938-1945  
69. old. „Az 1941. -  évi hadműveletekben ... kezdeti  
sikereket azonban hamar lefékezte az orosz föld ha-
talmas kiterjedésének bénitó hatása. Az a remény,  
hogy a háboru az orosz arcvonalon is villámháboru-
ként gyors  befejezést fog nyerni, hiunak bizonyult.  
Tisztán lehetett látni, hogy az oroszok leküzdése  
egyet jelent a lehetetlenséggel és hogy keserves, ál-
dozatos háboru következik ... Midőn az előnyomul s  
lendülete csökkent és látni lehetett, hogy  1941-ben  
továbbnyomulásról szó sem lehet ;  a magyar gyorscsapa-
tokat kivonták a harcok területeről s hazaszállitot-
ták.Magyarországra."  

190. OL. Bm. res.K.149. 1942-4.t..-6124.sz. irat 248.cs.  

191. Parlamenti Almanach 1939-1940. 
 

192. Sipos idm. 190-191. old.  

193. OL ~ `Bm . res.K . 149. 1942-4 .t. - 6124.sz.irat 248.cs. 

194. Pl. Ferenczik István, aki 1925-ben Huszton megalaki-
Cotta a fasiszta Kárpátorosz Nemzeti Autonom Pártot.  

195. OL. Bm. res.K.149. 1942-4.t. - 6124.sz. irat 248.cs.  

196. Uo. 
 

197. Az „Albrecht-csoport" emberei csaknem minden nemzeti  
szocialista pártban helyet foglaltak. Az  ,,„Albrecht-
csoport" elnevezés csupan azt jelöli, hogy ,. a külön-
böző szélsőjobboldali pártokban, a nemzetiszocializ-
mus más és más árnyalatát képviselők között voltak  
olyanok, .  akik Albrechtben látták az intranzingens  
jobboldal vezérét, szimbolúmát.  

198. 8 órai Ujság, 1942. április 7.  

199. OL. Hungarista Napló, 1940. 138. old. . 

200. OL. Bm. res K 149.1942-46. 6124.sz.irat 248.cs.  

201. Uo.  
202.. Uo.  
203. Uo. 	 . 
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204. Wilhelmstrasse ... 467.sz. dok. 

205. Ld. Lack6 idm., a Magyarország 1942. február 25, 27 
és március 1. számait, valamint a Hungarista Napló 
1940. évi bejegyzéseit. 

206. OL. Hungarista Napló 1941. 34.old. 
A-Legfelső Titkos Tanács tagjai Szálasi, Ruszkay, 
Csia, Hubay. és Henney voltak. 

207. Uo. 1941. 35. old. 

208. Uo. 1941. 

209. Uo. 1941. 32-33. old. 

210. Uo. 1941. 	33.. old. 

211. Uo. 1942. 	44. old. 

212. Szálasi egy alkalommal kijelentette: „ha Imrédy nevét 
hallja rács ereszkedik le szemei elött, vörös ködbe 
borul elötte minden. Egészen biztosan el  fog jönni az 
ideje l  amikor minden lecsillapodik benne, akkor majd 
leül es beszél vele." 
/Hungarista Napló 1940. 119. old./ 
Amikor Ruszkay unszolására egy alkalommal Szálasi és 
Imrédy találkoztak, a feszültség nem oldódott fel a 
két vezér között. A tárgyalás légkörére utal az aláb-
bi idézet is. „Szálasi fegyelmezi önmagát, hogy hasba 
ne ragja." /ti. Imrédyt/ Hungarista Napló 1940. 
119. old... 

213. Gruber Lajos levele Bély Gyulához 
OL. Bm res K 149 1942 - 4 - 10229. 248.cs. 

214. Uo. 

215. Hungarista Napló 1941. 31-32. old. 

216. Uo. 	 . 

217. 0L. Bm res K 149 1942 - 4 - 6124 248.cs. 

218. Uo. 

219. Magyarság 1942. junius 25. 

220. Magyarság 1942. julius 15. 

221. Hans Bagger - Migen Weber: The European Right 
/USA 1955/ 397. -.old. . 

222. Uo. 
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223. Ld. Lackó M. idm.  

224. Lackó idm. 283. old.  

225. OL. Bm. res. K 149 1942 - 4- 6044 248. es.  

226. Uo.  

227. Uo.  

228. OL. Bm. res. K 149 1942- 4 - 7419 248. es.  

229. Uo.  

230. Magyarság, 1940. szeptember 5. „Budafok a .  kisemberek  
városa„ ; c. cikk.  

231. Kimutatás az 1940. juniusáhan kialakult politikai erő-
viszonyokról:  

Helység  

Albert-
falva:" 

Budafok 

Nagyté-
tény  

Budaté-
tény`.  

SZDP 	NYKP - Nemzeti Front g~mr-g.  

90  200 60  150 30  100  

300  300 50  600 20 10  

100 50 70  

15 35  - -  

Annak  ellenére, hogy  nem tudjuk összevetni más hasonló 
jellegű adattal, mégis közöljük, mert utalva kialakult  
politikai helyzetre, igaz viszonylag kicsiny körzetben.  
Forrás: PMh Főisp. biz. iratok 1940. 11.pol. helyzet-
jelentések.  . 	 . 

232. 1937. novemberében a debreceni Arany Bika Szállóban  
Kémeri- Nagy Imre és ifj. Balogh István Szálasi Párt-
jának akkori vezető tagjai-Horthyt I. Miklós néven  
királlyá kiáltották ki. . 
Hungarista Napló 1937. 40. old.  

233. OL. Bm. res K 149 1942 - 4 - 6009 248.cs.  
234. Uo. 6124.sz. irat . 
235. Uo.  
236. Uo. 	 . 
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237. Wilhelmstrasse... 467.sz.dok. 

238.  Uo. 

239.  Uo. 478.sz.dok. 

240. . Uo. 470.sz.dok. 

241.  Uo. 

242.  Uo. 474.sz.dok. 

243. Nagybaczoni idm. 70. old. 

244. Magyarország Évkönyve 1941. 11.old. 

245. K.N. 1939-1944.  XIII. 241. ülés 29. old. 

246. Magyarság, 1942. február 10. 

247. Saly idm. 473-74. old. 

248. K.N. 1939-1944. XIII.k.. 243. ülés 57-61. old. 

249. Uo. 	62-63. old. 

250. Saly idm. 473-74. old. 

251. Uj Hang, 1938. Junius I. évf. 6.sz. 83-87.old. 

252. Lackó idm. . 269. old. 

253• Amig Huba vezette a NYHP-ot nagyon ügyelt arra, 
hogy ne kerüljenek .nyilt ., konfliktusba  katolicista 
körökkel. A katolikus körök a Quadragesimo Anno-ra 
hivatkozva,kijelentették, hogy az állam mindenható- 
ságáról vallott fasisztaelmélet összeegyeztethe-
tetlen az egyház mindenhatóságával, illetva a ke-
resztény államelmélettel, amely „az államot mindig 
csak keretnek gondolja az egyén és a társadalmi 
szervezetek munkája köré". Hubay"az ellentétek tom-
pitása érdekében - pártja felső uri kispolgári tömeg-
bázisának védelmére sorra zárta ki 1939-1940 között 
a „Munkaállam" radikális híveit. 

254. K.N. 1939-1944.  XIII ..k. 243. ülés 62-63. old. 

255. Uo. 	57-61. old. 

256. Uo. 	41-42. old. . 
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257. A képviselőház erőviszonyait bemutató táblázatunk Év-
könyvek és a sajtóanyag figyelembevételével készült. 
Adatainkat 1942 jan.-febr. hónapjaira tájékoztató jel-
legűnek tekintjük, mert  elképzelhetőnek  tartjuk, hogy 
az anyag feldolgozása során néhány képviselő pártállá-
sát tévesen állapitottuk meg. 

Képviselőinek száma 

1939 junius 1942 jan.-febr. 

MÉP 178 185 

Felvidéki képviselők, majd 
Egyesült Felvidéki Párt 26 21 

Kárpátaljai képviselők 10 10 

Erdélyi képviselők, majd 
Erdélyi Párt - 41 

Délvidéki képviselők - 26 

Kereszténypárt 9 7 
Kormánytámogató pártok 
összesen 223 290 

Független Kisgazdapárt 	. 14 14 

SZDP 5 5 
Polgári Szabadság Párt 5 5 

Pártonkivüliek 2 4 

Népakarat Párt 1 1 

Keresztény Magyar Szociális 
Front /Meizler/ 2 - 

Magyar  Nemzeti Szociális 
Földműves és Munkáspárt 
majd Magyar Párt /Meskó/ 3 2 

EMNSZP, majd MNSZP /Pálff y/ 5 - 

Magyar  Megujulás - Nemzeti-
szocialista Pártszövetség 
/Imrédy Pálffy/ • - 32 

NYKP 31 30 

Ellenzék összesen: 73 93 
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258. Képviselőházi Napló 1939-1944.  XV.k.  300.  ülés 
128-132. old. 

259. Uo. XIII.k. 243. ülés 62-63. old. 

260. Uo. XIII.k. 242. ülés 	43. old. 

261. Uo. XIII.k. 242. ülés 47-53. old. 

262. Kelemen István: Interjuk a rács mögött (Bp. 1946) 
20-30. old. 

263. K.N. XIII.k. 242. ülés 53-54. old. 

264. OL _. Bm.res. K 149 1942 - 4 - 248. cs. 

265. Uo. 

266. K.N. XIII.k. 243. ülés 57-61. old. 

267. Uo. 62-63. old. 

268..Uo. 

269. OL. Bm.res. K.149 1942 - 4 - 6124 248.  es.  

270. Uo. 
.. 

271. Magyarság, 1942. március 7. 

272. Úo . 

273. OL. Bm.res. K 149 1942 - 4- 6124 248. es.  

274. Uo. 

275. Uo. 	° 

276. 8 Órai U j ság 1942.  február 27. 

277. Magyarság, 1942. február 12. 

278. Magyarság, 1942.  február  14. 

279. Magyarság, 1942. február 17. 

280. K.N 1939-44  BIII.k. 73-75. old.  

281. Magyarság, 1942. február 22. 
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282. Gosztonyi Sándor nyilt leleve Heves megye választói- 
hoz. Magyarság, 1942 március 8. 

283. OL. Bm.res. S 149 1942 - 4 - 6124 248 cs. 

284. Uo. 

285. Magyarság, 1942. március 1. 

286. OL. Bm.res. K 149 1942 - 4 - 6124 248 cs. 

287. Uo. 

288. Uo. 

289. Uo. 

290. Uo. 

291. Magyar Nemzet 1942. február 26. 
Anyagi vonatkozása kérdések is elősegitették a párt-
bomlást, a pénzügyeket állandó sürü homály fedte és 
még a pártvezetők sem kaphattak felvilágo sitást, hogy 
mire költik a tagdijakat. 

292. OL. Bm.res. K 149 1942 - 4 - 6124 248. cs. 

293. Uo. 

294. Magyar Nemzet, 1942. február 26. 

295. Magyarság, 1942. február 27. 

296. Uo. 

297. Uo. 

298. Uo. 

299. Magyarság, 1942. március 3. 

300. Magyarság, 1942. március 5. 

30i. Ld. Magyarság, 1942. március-április számait 

302. Magyarság, 1942. március 2. - Mozgálmi Hirek 

303. Magyar Nemzet, 1942. április 5. 

304. Ld. a Hungarista Naplót 



-19- 

305. Kőbányán  és a pestszenterzsébeti csoportoknál el-
uralkodott a radikális-anarchista hangulat. Pl. 
egy alkalommal Zeöld dr. Kőbányán leckéztette a 
tagokat. A szervezet tagjai felháborodottan rea-
gáltak beszédére. A rendőrségi jelentés szerint a 
következő jelenet játszódott le: az egyik párttag 
felállt és elmondta,  hogy n... egy burzsi ügyvéd 
előadására még akkor sem kiváncsiak, ha állitólag 
együtt is érez a proletáriátussal... 
• A vasaltnadrágos . uri testvérek másként látják 
a munkások helyzetét... Zeöld dühösen távozott, 
kérte a fiatal munkás cinrét és nevét mondják meg 
neki, de ezt a szervezet tagjai egységesen meg-
tagadták." . 
- OL. Bm.res. K 149 1942 - 4 - 6124 248. es.  

306. Ld. Szálasi ápr. 18-i beszédét 
- A Nép, 1942. április 23. 

307. Magyarság, 1942. február 26. és OL. Bm.res. K 149 
1942 . - 4 - 6124 248. es. 	 . 	 . 

308. 0L. Bm.res. K 149 1942. - 4 - 6009 248 es.  

309. OL. Bm.res. K 149 1942. - 4 - 6124 248 es.  

310. Uo. 

311. Uo. 

312.. !agyar Nemzet, 1942. február 26. 

313. Nemzetőr, 1942. február 27. 

314. 8 Órai Ujság, 1942. március 15. 

315. Hubayéknak fenntartásaik voltak Imrédy személyével 
szemben, Rátz-ot szerették volna látni az MMP élén 
- 8 Órai Ujság, 1942. március 8. 

316. 8 órai Ujság, 1942. március 15. 

317. Gryüléstilalom, sajtócenzura stb. 

318. Hehs kijelentette, hogy "... tiszta etikai alapon 
vivják harcukat - 8 Órai Ujság, 1941. szept. 16. 
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319. Dr. Kozmovszky Tibor, dr. Pröhle Sándor és Ábrahám 
János levélben fordultak Málnási Ödönhöz, aki akkor 
még Szálasi kivé nek vallotta magát. A levélben 
Hubay visszavételét kérték és mint irák „Huba' rosz- 
szul érzi magát Bakyéknál" és igy örömmal kibekülne 
Szálasival. 
Hubay Fialához intézett levelében a következőket 
irta: "... ha alkalmam lenne rá , szivesen bocsánatot 
is kérnék Szálasitól." 
- OL. Bm.res. K 149 1942 - 4 - 6009 248. cs. 
Keltezések: 1942. május. 

320. Kállay idm. 7. és 67. old. 

321. Saly idm. 495. old. 

322. Kállay idm. 67-68. old. 

323. Uo. 

324. Uo. 5-6. old. 

325. OL. Bm.res. K 149 1942 - 4 - 6740 248. cs. 

326. Uo. 

327. Uo. 

328. Uo. 

329. Magyarság, 1943. január 12. 

330. Kállay idm. 89-101. old. 

331. Wilhelmstrasse... 491. sz. irat 

332. Szabad Nép . 1942. 

333. K.N.  1939-44.  XII.k. 254. ülés 196-98. old. 

334. OL. Bm.res K 149 1942 - 4 - 6144 248 es. 

335. PiL. Főisp. biz. iratok 131/1942. 

336. Uo. a TEM feladatai (Antal István ellaborátumából) 
1./ a helyi nemzeti,. politikai és társadalmi akciók 

intézése, 
2./ a nemzetvédelmi propaganda miniszter suggalta 

feladatok elvégzése, 
3./ az államszervezés által elrendelt szociális és 

községi munkák megszervezése, 
./. 



-21- 

4./ a nemzetvédelmi propaganda minisztérium kiadvá-
nyainak terjesztése, 

5./ uj egyesületek beszervezése, 
6./ a résztvevő egyesületek munkájának élénkebbé 

tétele, 	 . 

7.1 a helyi hangulat- ellenőrzése. 
A TEM legfontosabb feladata , t ... a közvélemény 
szemléletének alakitása. 

337. Horthy M. titkos iratai 66.sz. dok. l.sz . melléklet 

338. A Nép, 1942. junius 11. 

339. A  Nép, 1942. junius 25. 

340. Uo. 

341. OL. Bm.res. K 149 1942 - 4 - 6009 248. cs. 

342. Uo. 

343. Uo. 

344. Wilhelmstrasse... 506-1.sz. dok. (melléklet) 

345. OL. Bm.res. K 149. 1942-13 t. 255. cs. 

346. OL. Bm.res. K 149. 1942 - 4 - 6144 248. cs. 

347. Az Államvédelmi Központ élén Ujszászy István vezér-
Őrnagy állt. Az ÁVK a Belügyminisztérium épületében 
működött, feladatai .a következők voltak: 
1./ külföldről belföldről szervezett mozgalmak 

ellenőrzése, amelyek az ország belső rendje ellen 
irányulnak, 	 . 

2./ a termelést veszélyeztető szabotázs cselekmények 
vizsgálata, 

3./ A, közellátási visszaélések leleplezése, 
4./ a kémelháritás és nemzetvédelem. 

348. Magyarság, 1942. augusztus 11. P1. Imrédyt is 
behivták katonának.- 	. 

349. K.N. 1939-44. XV , 292.  ülés 11. old. 

350. Uo. 300. ülés '121-125:öld: 

351. Uo. 292. . ülés 11. old. 
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352. Horthy Miklós titkos iratai 64.sz. dok. 

353. Uo. 

354. Uo. 

355. K.N. 1939-1944. XV.k. 293. ülés 13-15. old. 

356. A Nr P nevében Szőllősi Jenő, a pártszövetség nevében 
Jaross Andor olvasott fel deklarációt. 
- KN. 1939-1944. XV.k. 293.  ülés 15-16. old. 

357. KN.  1939-1944.  XV.k. 300. ülés 121-125. old. 

358. WILHELMSTRASSE... 517.sz. dok. 

359. Serényi „rémregénye" szerint a Bp-i zsidók rövidhullá- 
mu leadók segitsegével irányitották lakásaikból az an- 
gol.bombázó repülőgépeket és ezért nem bombázták a 
Lipótvárost. 
- KN.  1939-1944. XV.köt. 308. ülés 531-532. old. 

360. OL. Bm.res. K 149 1942-- 4 - 14363 248.. es. 

361. KN. 1939-1944. XVI.k. 314v ülés 185-201. old. 

362. Lévai idm. 37. old. 

363. Meskó :lapja a „Szózat„  támogatta Horthy dinasztia 
alapitási terveit. 	. 
Ld. Horthy M. titkos iratai 64.sz. dok. 

364. Igy pl. Nagybaczoni idm.-ben (117.old.) igy ir: 
„Csak néhányan értették meg gondolatmenetemet, 
mely szerint Magyarországnak nem szabad teljes 
katonai erővel bevetnie magát a küzdelembe. 
Iyekeznie kell - ámbár ez a gondolat képtelen-
segnek tünt -, visszafelé zuduló és felbomló 
német hadsereggel szemben fegyveresen is meg 
tudjuk védeni hazánkat. „  

365. Pl. a Szövetséges légihaderő nem bombázta az országot. 

366. OL. Hungarista Napló, 1943. 73. old. 

367. Wilhelmstrasse... 524.sz. és 524-1.sz.dok. 

368. Kállay idm. 223. old. 

369. Wilhelmstrasse... 524.sz.dok. 
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370. OL. Hungarista Napló 1943. 77. old. 	. 

Pásztói az állambiztonsági csoport vezetője volt. 

371. OL. Hungarista Napló 1943. 105-106. old. 

372. Wilhelmstrasse... 526.sz.dok. 

373• Magyarország és a Második Világháboru (Bp. 1961) 
154. old. 

374. OL. Hungarista Napló, 1943. 79.old. 

375. Uo. 81. old. 

376. Nagybaczoni idm. 130-131. old. 

377. Wilhelmstrasse... 	526. sz. dok. 

378. OL. Bm.res. K 149 1942 - 4 - 6124 248. os. 
Passzivitásuk oka állitólag az volt, hogy a Kállay-
kormány gazdasági téren nem elégitette ki Németor-
szág minden.  kivánságát. Nézetük szerint ez  arra ve-
zet, hogy a nácik megszállják az országot. 

379. Horthy Miklós titkos iratai 368. old. . 

380. Magyarországon január 27-én vált ismertessé a 
casablancai értekezlet határozata, amely a háboru 
befejezését a tengely feltétlen kapitulációjához 
kötötte. 

Olaszországban februárban éleződött ki a belpoliti-
kai helyzet, Mussolini kierőszakolta 12 miniszteré-
nek lemondását köztük Ciano-ét is. . 

381. Pintér István: Magyar kommunisták a  Hitler-ellenes  
nemzeti egységért (Bp.  1968) 236. old. 

382. Uo. 

383. K.N. 1939=1944.  XVI.k. 325. lilés 603-605. old. . 

384. Uo. XVII.k. 328. ülés 54-56. old. 

385._ Uo. 	
- 

386. Nagybaczoni idm. 141-142 old. 

387. . Uo. 

388. Horthy Miklós titkos iratai 74.sz.dok. 
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389. Magyarság, 1943. Julius 27. 

390. PML. Főisp. biz. iratok 1943. 

391. Imrédy per 82. old. 

392. Uo. 

393. Imrédy per 83. old. 

394. Uo. . 4-5 old. és 76. old. 

395. Magyarság 1944. március 5. 

396. Az átmeneti fellendülésre id. Magyarság 1944. 
április 9.sz., valamint a PML Főisp. biz. iratok 
pol. helyzetjelentések 39/1944. , 
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1. as. 

A Nemzetissocialista Mama ►ar *zskaállas Alapelvei.  

As olvasóheet 

E kis füset ntraboosátásával men as a •élunk. hogy  a már ugyis genba- 
arddra► elszaporodott  propagandafitsetek 	esaperitsuk.  Célunk  as 
hogy as egyre ltzasabban kereső-kutató magyar dolgssí testvéreink vég- . 

re olyamist kapjanak késh•s, amiből t•1#•s bizonyosságot sseresh•ta•k 
A Magyar Nem ze ti Szocializmus • s s a• i 
t.13 ességé rő1, torábbáaanakmagyar talajon 
✓ a 1 á al k a l n a s s á g á r d 1. Mi as  it*  kRrvonalasot t H•aseti 
rtzociálisits asauakaállads elvi keretinek awgállatpitásáaál ssigaraaa •lkal- 
iaazkodni kivástunk a N agyar t a.l a j h o s, a m a g y a r 14. 
1 ekhes, ál talá ban a s.a ját ságes magyar 
✓ i a s o a y o k h o s és ugyanekkor utmattatist kiv-dAtusk adni olva- 
sdiuknak a saawar nemzetiszocialista tmtnkaállaaetól v á r h a t ó ti r- 
sadal,ai é s tula j donvis z onyto k ala kul ás á- 
✓ a nézve is. 	. 

krás a meggyőződésünk, hogy ;  kis  fűset gondost áttanulmányozása után 
i$naa uktól negdanek velünk, ne*setissocialisLókkal szemben a vádak. 
amelyek szerint a mi neazetissocialisausunk ideg•aből átmásolt import-
essm• és hogy eszmei harcunkkal nem a dolgozó társadalom, hanem kasztok,  
kiváltságos osztályok vagy rétegek uralmat kívánnánk szolgálai vagy eld-
késziteni és feladtuk volna eddig vallott szocialista maggyőződésünket. 

llegtalál ják olvasdink e kis filsstbea egyrészt  *easy***  p a r a s s t-

s á g tdbb évssásados kllvetelásáesk, a földreform k•rssorü és igasságos 

ats`valdsitásán•k elvi .alapgatsdolatát. másrészt  a magyar munkásság musks-

erejének kissáksdinyol,isára épitstt b é r r ai b s s o l g a s á g read. 
szerének messsüntetését salad megoldásokat is. 

Amagyar ért•1 mi ségssásáraisu j éle ttoratá tés 
4 1 e t 1 e h e t ó s é g e k• t bistosit as általunk kiirvnalasett, • 
nemsetissoaialista aépköziisségea felépülő msakaállaa,,, amely  dosses  sore- 
problémáikat tervsssrüen is  iaitésréayeaa fegja atatsóldami. 



As  általunk vázolt *eassti szocialista *sums nos tüsi wog as álerköl-

csöket„ as álkeresstin;ysig képadtatásait is semsiitsondá ss6lamait, 

amely aifgött elsikkadnak a tettek. De sea *Uri a asualueussord►t, a del-

goad ember kissálasá*yolésát is as  igazságért harcold sselle ■ rabssol- 

®aságát sea. 1legssüateti ast a tultsngn` bfirokréisíát is, amely !sissies-

ti a tarrsló-s+unka aradaéayisiek nagy réseit. , kösigasl,atási sseroesstet 

a népközösség ssstlas+i is anyagi fajl©disinek ktisvatlsa ssolgálatába ál- 

litja. 

Kisestik, hogy magyar dolgos6 testvéreink sasukévá teszik as itt vallott 

alapelveket és biaunk abba*, hogy tervünk   mcgvalósitásábamt a magyar 
nemzetiszocialista munkaállas felipitésében ssivvsl-l'Lkkel tánegatsak 

bennUnket. 

Végül: nagy örömcinkre asölgalna, ha s kis alapvető munkával valóba* si-

kerülne elérnünk azt, • amire szántra van -, hogy ssolgálatOt tehessünk 

vela mindazoknak, akik a magyar nemzeti szocializmus alapesaméjének ki• 

dolgozását célul tüztók ki sasuk old.  

Budapest, 1938. Junius Javábag. 

képtestvéri üdvözlettein 

its Béla, Bolváry bereng, 

Horváth dózse!,  Párkányi István 

?akaró Pál, fali András 



basiltas aim= 

• asasott000tasii mailiban va16 risalnitel smassaak Salk UMW itellie 
1•111146 1114 Jaw weak Gawk Wish (WAN* •Italaawlsal  1i  vaaask. 

• baltolassigit ass trljostild agyasisk Meal aloosonek. 
• •ata•saiosijamiso 	allsóankor as ozyin teljoallmikópolow 

1116116810 Satiate asabja atop 
Wan soda-  &IOW awl albs* és teriselönsinka haiktriatall 

ugly asollsmi bipessligénok. emódadmak es erkdicst kivaldsiginak  eze'.  

Naas essetőszerep tallaitelo a sassotissociallstallAakti/st is 
tintalialit • taaiSlatIon haaassuotot.  a  issallossi 	 as arkölcal 
tiostaadle its tolJas asakifortolos6 

loam UMW tulajdosa. 	*lake taall de seallemil "Po ,  
itakire4til55a 01,641,10 1*  mg%  taziowa, aueslidiis 	N a jamik 
Osslyekot aasOi hasonló tovikonisdge arodidaysolast eipariltelo 

* 	k nossetiessolansta mow assamillimilasebtalseit Omit) tu1ajdW060, 
•ant oast. azt, molly a sommilsea lank&  .rs'qS  B  la • mmemilyes maidow 
Irlfajtois as ocellia jaeslai, as» WOMB sacradadrik joasiatt. 

tosvalds a tiarasia1s1 tolatiata• Cálja  s  nina 441641* mint al sew. 
bar.. eels a adpi kosaksaii• is as egrotossa asass41 irk** asolmilalok, 
a nip.nossat arkolcal, ssollemi, asioal is kulturdli0 esUkailiglotoisok lem 
haVi tökilaeas J14140,404 Its Alkotó vac torm016asska de a tainsiblig,. 
haslikk/ igasaiors saar4je 

A Sibs a maim tavaglia• A wipes, a We WW1 OM albeit a saalta 
Mat% 

 
as  hatelsii, ass aseepall olsőbbadiglasa is ass ireadialkaaist Icanóto 

lane saakaawde a taanalviark• is • boss. Mat** 
ihrdotjuk a 44.86 eaborok ogyordő .allieg•nithototleis Apia • 

tionmeszet okoaes kioasoihtas; noweastssen a ftIld moats feLasoliibms. a 
töld nélyiliban lava aincueahas is a természet etudes airőfoliniadball• Bert 
• - 16baulko Wave 'ital  abbess dolgozó embalms* lam lot a ti141 de a 
tamiéseeti Mancsok kiallsruilatiza• Is tsysissati törviayes alailssik• 
Oa a gondviselés egyealő angsdalmévol wagymak 1St a ftildtin s  ogysnI8 
gunk vostadiddannak ilvosalds0, salaiak • teradosot myna. 	3og es, me- 
lyet coup* imisek WOW jami kairlriteshatsalt• 



1* 	togadisia;  b 	teljem saatialságot biztasitras aZnl 
esisiMe. intlyet seek mindenki WS* *Denla Onallideitte biro 

látos; hoc as ilettsltiltelek ogyenlősitásival siscissásir trisiesites ail 
egyealá elbeinásta bop as sopia Ursula's* tbrekvilasit torkneni, 
pIitikai  ‚a grosesigi tires aorarint alőse4itae,  a idadenkat tásogiso 
sa tdirességeinsk aissfololii is totetilisiliss swirl await 	assflant ir4. 
vallostaásibes; haw as sorda issiissimiSask a titrilallass sisekassesins-
setteibe valábekaposalása ás állandő tastalkastattAa Alta mil stales-
bap asbari és aikyikoi bistesekei n")*01161 bell lama» U  m. elsaka` 
kigletsket 	 sankásalt lastékosisisite  klAiresa • ass jisssiopte  
sailettase as Aseirest éls as iissigtől satii titalisst• 

A CIS 

A sépness*lit klisti•• 	a a‘osifiss•tt 
• • * a • leramlásitiss. 	• 

	

raikáis 	 samitilytoronak o , a this* 
deist eta 	 talásaisfelt liteanUSINI fis *  ssU.isa tm. 
assail ás eiSitadatos selloadsi essreesetektisa vatá sissaisitise 

' liegezttnietine slats*  olyan  outtalk jairodoiessok. 402,4“. as mrés 
aIS eapit erejével vedp ssellaal tonlbsayedolkoil bosiott OW*. basis 
assly *Mr as dnemened. seintijimek. War kivAltialosikaat• ssispdtionlarenk 
es sseididayo. 

ratásielapas aisassualaties Immeat. 	blsoitoWell. as few. 
441 ellailattleXera mina** fatitklblea• 1147•014, isiedsatalls. 

k. molenleak anYagi. de seellail sag lelkt veastiaosisiettsa SON 
Segterestime a maw islossi adp palitibea. 	 10 114111041 

sayen16s4alinek és ssaballságánsitio *say esskössibes 4* esellatarsibea 
siadig as ,orkolosi is  térdalai tiasitiot jultatie eirvieVal0. 

intniamlayslas biatealisaj -atadlea dalgosaill *lard ember amialSOOSe 
aunkesrojánet 4teogoissaistast swilistait. 	teaelkostatals Ana 
televise:414m biatasitant smatit Wise* is sea1411$4aak imalturesbovitss Mar. 
loll Alstssiavonslit; listasitani aratkijkark erearslopit iambi 4114aselli 
vac 

 
• mid sued* oalow, gondola*** at61a  Ó  oratádOrtil betaeolipoisa. 

kmk4pte1oneArt Mgr 1111 	ermedri• 



1.114M•ltemi a sway ingot teraWi e 	 gradomak$, tee. 
goillamsdOlke  sasamti 	 slims mew tirtialt voastdos 
obik sdipema masoldlio do kulturális baladat, 	aramrdoldiodis  
• aliPer 	doressialbsodoi jodismk. soaladoledmok aoadwiloivol imigh 

• mdpi ontmist ha Wilma odliráskyos foSIsmalisivol bistemitasi a 
meggmmadgpaZ azt a saerepd$, amelyet tertómetir, 	ds 14514majsi 
aistioliimil forma Kárvitok modessijibsa Minton',  hivatott.  

• hivatás relisserissa  kell,  hogy segisakja a magyarság rdamire azt 
eLdalmettatt hews limpatokasdese4j4baa 	testváradpekat od, cora- 
ls hisokbrosadiparelépiad sipalmeeti Allemham, mint emesetsági alu. 
bia.oussitoo, amolyen halal as apse testrirsdpek hertleti elhatárolis 
adikal taljso 	 isatimsigt do isassitási attioasmiéssi • womdalkoso 
ash) 

A ashlostodgi állatainden sass temtvérndp saladss slismiadmilasilas 
biatestijmidel /16eastii Maállásigit As fügastismadgdt. • ask siadoli 

side adypel, uemmattel  v 	hatalomma sambel 21414464  

S'&  nivias 

A hiseeltalma fejldádee ttirtiselai flordadrmathme 4111•1*** Aus bar 
ilmoodalsi sgyamléség talsydima sea teirtialk aj 	a* assaalf.101041 
taseaitias sokyliistscitsaks* do ataturiinkat 3411141m taija 

ay spat dis 	seirsiosst pod* ass ilrat sego  ha ass a 
terhisolmi tojiddist és a tisolialai illommdaot osaliAlja. 	 . 

lahlk alak alMaa 	'vie/  slas  Mr  tivasdaltolakiti oid$0110; 
ass» a'terténolati toildddo ataP3an 4.144 a eaRbal aft* *SU vs gi 
*Aga estiagek, a maw 44.1edicaski how Iliammaihoddoeidhol  a  társadalmi 
da dlia.04111 lerisailatiodgos folipall ma gamdasdel - tásoadslat - 4. ail•- 
lammaiaommott tared* Meet bislamitma adpitnk famamaradismit •  J614tdt de 

lama minds& siroOliol atimiamia WU as SureAtils isjas  „ as  
stisati jesodsisisb 

 
di ii isandoos tehomisensadOsM Wapiti. Me SIM& 

eia tea Seek' teldpaS iamsbazillamirt. 'wok/ tessoailioia Os olds 
3amb 1ig dirdoldiStIloOd.k. vdtaidrit ossiciltatcSk 'Sc  emir WAWA" 



sesavAitti tirssAilmi Ss osstSlikAlimbegsoteto • •Iidesit 1010.41 14146.-  
aria osaddi g  drdekkikolkodgi tdrekvist o  alms» asIs s aingimp. 6.14. 
goad  nép  eastern érAskát, MOM •c/tint yaw osztályárdeket szolage' 

As aj tiirs■dalssbas a usgwesmat Se a ,,evedeleranek • islipecik SOW 
(ayes mediRyban kell akess•101611, einilyen arányban risstiiittek immtliolag 
(is ansast javak elóállitisdkOsi, • sallyen *ringbolt taalmakkal, 
glikimal is takarókessigisking bessájárulkak a a•ierti esice• parapitásAble• 
Ur • 11•104•4 a Jövinieles. a teher AsgasslAza 1.01014.■ lam iumssiinik ■ 
ssegAnysig, s biztosítva van a MAU 

A föld as sodas deigns'  ntks  Mai iltitaegbatiressilt is km,. 
lAtozott eletterUlatS. Kbvetkssisképea ass loot *se agrossk. gm Salsas 
knsiesisok klnérdlegoe 

bale tnlé6 mint a tarok's* kimeeek idOeybevétale tekintetiben 
idWmieskinévilemeemiget, kiválteAsat, eesapelisatikee jegnetaini Maps-
tn.. ma kell sztintetni •  fart a SIAS& • tssuSsiall Wow* a •dp-neallet 
• cratesének tulajdondt kisimzik. • is, tearoolgig, népesedikli 	nemzetpo- 
liens** I•latatek  kiss  iegoldisAt 

eara  glad blartukUsaris elLiaenki 	tirthat, birtokosa cloak as 
aki a faint anaga, vow emalAijit erejévo támaszkodva tervozeril-

al de gasdasgesuass tudja do Nips* ■ töld fergaisti értike else-
argot  járó  földirtikadót a bleptniktirbi befizetot. 

1••••tv441•1•1 slooPootből  a soliklar 	adoesakori ter lstais amok 
asncrak • birtok4eigit suebeal •Itasersai MU aIsigyar nép széle• 

belső  is ki2e6 tdrtdoelai Nandatairei. fewatartée nálkUl MAION0184' ,  
wigst tudask vAlgalaki. 

A magganillalkeellis. • okoilissis nagialpari  terén  is stages  ask-
,  rdiaenseigot, kiváltogget. sionopollostikelt. Jtvglatalui Allaretst ass 'MU 

• stintetni., 8 a misixessditlkodást a taraisearlias irányitott altoritgal■Ésiolgi 
1401■•11111 esagaglatiabs kell állitani. 

giaj Ouggiuges4aaggoks aillosSalsamskig.  as Owl, a Aeresk*Ailog i■ 
thassok, assimitt gatsdálkoddet Isigatiog Wrasklifil 

la:peen/4. gaelatte• oaks* Ss gazdasigilag is sopisjagia aolbarek 
ra éptilsok 1'41, assarsitites • terisslőssakdsisk tsgatti eliciArsdea 40 lb& 
itgarel•tj jogok assails* a dolgos6knak vannak bietelikitva,  akik  a taroal‘sbak 
totisztvszsnek,  a  najlarialik • tonsaléssel járó tal■likeiget 4o kasimgeatot 
as kij  rendszer 	 Olapján 



As uj nmakmiLteue  aassaspiasaits‘sbaa ilatsosdk alk•Oka .a.ti 'lag* 
ask bieteettja sooksteljesiteisAk siniaribsa • hostrilmo ‚aid r4essat., 
4't. 

ASIA llisuamitiskés.. Iskissoak.  • oast asektjabirt teljesitmiegri meow 

kakis* laysalk, aselmsett sagyakiAti listable's." as GO érték /ma 1*.latit essbo 
ja sag, sslist sealkajekkall allt•ibtak easy taasalisek* is a tel,lasitairgi 
sealtabis teljes agesoirtiks  asaiketer•ziük 4rtsikiekto  veal. a 1011111101111141S• 

jga merroartitike ogyeatS gm as Eltaltak, alkotott sea tessalt Ileamikeit 
sassisistAluivel. 

• aserstelisistslaaks lassiOrtie eserairiftit • mindenkori timeelási 
killtektgok 	rose  • eigrealő ártibst 	•syeeti6 &Wks, elm- 
Rana Id. Its bisteatitta asmoika. Ita a tammikek emer4441n4alt egykkidőskii• 
is issUnteti agog . a  mmuismem4 ketejent, a  teremti wog a doI,Asa6 moon* 
**wire a Omit Wit ttássitisisilt. 

A toquoikak 4,1441iitierk, terssladtabasatata d• osamki• a lasiells. 
WI a irampasstaas veld ilattatésal. • vat14s4se sattiusigIstek'slapj.  Aa 
setlasitosti koreslat is • tafityles simeis3.kes4kkre 	Itarsatiati eikaitt 
OliAlatinsk Mayas liseseeiwestaidelivel 1111,11401.k.  2 a bmesseitatittrifit 

osereArték MAIM Mantel's a comOsbaysestbss klosyenlitődik. 
AftettemAsképpeu a aereskedagasseadaltstisas a tersdkak terveseril 

elosztása. 
• astspermrsaliseikes rissitelerInt torditsspoieissit olleglarklkill 

bar as a awes aiskjet eq. asearkI a  beraitialt aparaártiie savelt4ke 
Rs tell** egresieWito anal* a lokijakAtettl 21•141elkaske eloarwe • 0•10.01̀  
folyamat lelowelltA•Stes farintstlake 	 . 

• 01311 112014110$ • JAM* asterijössik a kfterotitilak. 1  cscreforgaiam 
lebonyolitAaéra 411.kalaus esekds. KilmmOSAStASA  le Ititslasied joga a also 
set kJ:46451We falisidOsa. 

Oes egyesok o  ass irdekeitsigek pAust ki use boesOthatnak, kamatra 

bit 	hiteleshetmoks 

A périskiboosiltdratiaM444.1 alapa termel6e hitelelikeisietett 
as Sailló hatAskörrel tamilislot kbaadOt takarikpiaztAsak Moo 

Lani jauppalt 4,14siti ki, mtmay Memdonktmr a sammftlacromeseassmis0 
teralkaisti kiatteeire, aselkeetist otost‘wes satalesSalias lb a. e taiSmiltlaimo 
kára tAissakodik. 



Az lgy le,inybsvett biteltőkik hassnálatibárt az Alias' jegybank olyan 
kamatot álliptt alag, aelyeek mértiköt atinisabor a hitalmsarissetek Sass-
gatásénak is Ugyvitelinek költsigoi határassék seg. 

As $4•801.11111 telearmisnazliat ea bfl biatoaltaal e  bogy sa  as  *Wis. . 
Ili- do ilairsalikaniat. ee swat tomaikeil assmitilm toberral as alaltssa. 
Sow "VW* aste ad alto% dslassik, vagy target: alleabok elsassailk 
sal tereilábosaleag mom muvelt rafts*, teradalepti tás011nkset de wafer-
rikadilnah ant a sindenkori járadikit, away neon emboli milks ersiminys. 
harseakoselyet a MI6 a tontine,* kincsek is erőtarnisok kisdrólag011 
birtoklisa vow basamailata a* Odirneakhek vagy temalint killaiteniVinnak Mao 
ka 	Ontilatebto 

De elvessatik 	taireigkaa a földesk Asa tersiazoti kinetic/Woks** 
a mindenkori ás fokozatos irtikaselkedisit is, smell órt.ikessL0404414 des 

agyén, bases as amiss dolgosi Ursa...lam kazeisen ie sglUttassa hosatt 
14*ms azaporodAsival s 	 teshnikai ujitá- 
saival. közlekedési, VinellnantiVta, atilairale easatjakval 4a kfirslivatrals 

• gradikok is irtikaaelkedieek as Ogle* 441004 Ugandans, earPar-
win Meta neig, igaseágoe tehát, ha a Ornate* teassakaigastblit oast-
ből tellaSstlk. 

As seelikes add alapjit aisles *When a Mt. a Metal* is tiemsta 
ezeti kincsek forgalmi  értéke  kipssik. 

• oil** iessoir2 megraleteitása irdekibsa 	is ibex. tigyelemall 
toll  hlaillelk a kUlföldcia talyamatban lea Sums. korszerii poUtikai 
lasági és társadalid. Atalakelisekat: ruip•sammai sozalnakekt e  bey awl 
tanulsáskit lassUrvs, moddő vagy kárss kisirletasis helyett  a amjátas 
gyar életnek legjobtan megtelelőt hassealjuk felt  a szolgajek soma S 
magyar  nép,  s megyar dolgesők ilatirdebeit. 	miaderlitor a 4efes oleasi 
sothols.ig lagteljozobb tisztelethentartiedval. 

▪ Oilok 	 iegalapozzuk meow abitink 41 Magyar adatink A•** 
falfogisibas 1.0164elsbb á116 azt as Salaam ni amarlar.suldiationdliko 
sop» a jetsam* osztayuralon helybe aft egry 	ossalyuralent, sae 
as Mao mindenhat6 gokimakodásiát vagy katalmit CMS*  bases embed Oa-
berek 	társulAIMito ahol as tralaabalaaaa anarela a  tailltaiialota *ales 
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rendbem eaesiti o  amelyben as emprén itrtélsairaSe mom a ssiliti 

szérsasis t  tea ',moat alms% hams a bi!messigs ssOlsidatibtm 

ssersstir 6rdas 64 kesbassmi smite. 

Moo illamet skarsak. Nos»  •  masks érdektAsayiselets saarintt 

teseeLetektem assrvresve. isassips sides sseedAlis és gemessio 

idisérdiet joigében eldja mas a take is a maim preblémildae• 
metwbsig a  teneelits lkesmsabid, *di*, mesto 	a 

1111 	és amidst* Is as ssiSimis a Iteahassialisig_44 a aftjeett 

mod* Arcleasizalk tigrelmebeititaleved tertiajlérie ketelosi mow 

igasmagilat és 	nagyardiasya emakas Inaba:4W mesemlas biesims• 

tiredirele a kessedgettlim %Alms rafamegvale  a kikellip• 60 ‚alto

sissaatis ittejleastöoivel megmseatotjteg a telemMads. ipori 

/Mid", 415 a stalled masbis kesatti dorselmt vélesatalskat 404 

asektentjak a kalturilts adttliabsigelkst,  L  klsbirtskes magrer 

sadalms telmselése a Must niplikalik mile  kfa  mintesesdaleir• 

e1  bLr' mesessiallmakti saaitskiblikat starmak létesilmrsio 

241,41(smistme mom Moss* ekalVailto Settlismic %aim Allampolgir- 

, "WNW 104. 1_11  a taftrsaras amagálat alejsgatt a seddile. 

tá  mestesse*St• A felseselt gasaamligt rembessbalyskteit 'Sfue 
dolairrissesyskas teremteni; maelyeklea a salasig Itrimobseb1014,40 

‘eivalesSéra iriatigUi e  *obit new %Wail. liatim1v1044461ia Ar 
tower4g• aem iirvioyeselket• pidiltal a mass maasillisis, 

De tiastiiben follePook alma 104 tat* 41;rial 
iqialsityoltst eigitabOtamt is a smidésktat 1sIsni 	ii 11,Adin- 

SOW* hips', woo a soda ssellamst. kistrtaise tie esisti- 



sleket•aavartas ans‘et airseedakes gyesi IAN Madan td641,  
tees. 	önn6ssa kerasstaX tivklestilt a asidőstist  4.  
Am*, KW= nkunit siturt saidaS  v siosssyit Nossöztitedit 

itissedims fiaspeak sa Ia. boa ow liirist  m  teasillsk • seem 
salats siOvirrU  tilt' a  11111117., térsedidiss srbIllesk 4». 
eseletiles eib1/01-4.  asiirt silmse *Weds* task. ebtt est Moo • 
esSJ4 boa *tuissok a ma" a miles vitoriAkb61". , Sitiakixo• 
4000 itspirtintlia assiristi ata0010~, 1.111184-  ba  a 0411sidatt 
barb* isokalesellImia iteresStanyeSt filtegosk• 

nt. WOMB eiljoiritel a sewer alikstriqr 6s a beassibty meow 
tspettstte lagesekéssla Altai areassebstt *Moro tit‘i, • Alto,  
vilSpeltie esellsed seskessivel tlis es tesseig seesjits1 bee,* 
411tt 

aufasposs. 1959  stivoies 

ssiesteseetvést 

WOLIBURNMal. RIM 

BUM KAMAN s.  k.  
oresalist isagyisfiask 

11 4041.001 039, NAM* O. ssiselbill 
. ött kiti4smOtoSsik 

.A,.;,.eteihs100,1*Shimmeardake ge am or 
t 

t7. 



*MAR SIZOOILLIS IMPSIOXIALON PRONWISA 

Kit 	 $sooi&lis  

4 Matzrar SzociáliS 10Pliospa1an 	rand•b aeL 
Lisoolálio iGazetigot, loan, Nvédiel. sibs AAA 

birodalist a  IrArgAtraxienobbeal 

AGRA IOWAN: 
leisms$1.1, 	aisostsión mow isperia 'Wit* 

tellatitya, 'hAskolyssoriOss 	 Ós lioltspiMos 
Wlsk a.. satd6 billookokase  ksisit stiSion110 -  a sorsall 

órdeke saarint. mist az 0 vilalbss.41116s MiseStiasjilit f616. 
J,312 a otthonábin. 44. 

VOILUCat 
boosalettall 	bsIletoe saukallOrt e  

Utz,  as Ildosesia SAW* a esaládé logy's! AU a asakikibas ssa 
ikt tevtvöst. a sosset erőit boatja 7asigt As ij 	MS* 
ben  a holt %VA, Wyatt a dol  oó ember ilossillo agilksyk• 

voitgant 
as osatiklysig és kasitssollos:Siftte Isjhrt• 

Asasyarrtolailistlogralatsielt*SasiiSatilnikeldpedisilssk 
utját a nkp eselott**4a seolosipg4kba1rObS ogroUll érr 
tékpia* anysigisikbaa Ls a k6siit stbeset*AssOolosii• 

*  *Mgt itiVAIWZIV.T77.7777 	rt Of 

, A 11120CIALTS IVISSMIONS441 n  azonos as alosismillstAasw• 
MU 41'.  /Wier aim* 4wratto6l sissitga szerint utodeonftilt 
*waft 4041641 as a asesSélis Leassilsossig Unyess• 

valLskina tuleokia via  vIssoat a  sisiknak sa$0 
hibikjika kivS1 !linos eleiptie lim e  akkor ez a tall* 
OS a felsigsg, alai later'  és  ir el5tt sea fit 11,104. 
Beg) hems • 	it skipcssittdot. 
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liatali a isaai44114a leamdpliptigt 
'am WO nag airaaSalias jövadalaialaipatikat asaastro 

ji/iPagatmeicalk. 	aissitnair aft a Uplataiaaa j..  idialsikko 
nem tdri a  % diktaturAjit 4111 MeseliminielL alikureste 

Ismic hatalmat! 
A meginesimildeeP blezszeriteni Vitt teledetAra, s 

asgeotaikaPon mama lawn, azaz 

jogote  hanem lehetőset 	biztositnni 
Mindenkinek, hogrmunkéjaval esaldijimek'tulajdont 
asáraiibaaaaa• 
A POZITIV 	 $111Mavas Gait aqrkérdést 

isserünkt A asid6114144.4a aaa Oitteno. a siogrie lakaltasal, op* 
tenzlete sneak' A ssidősig'eljitelett• Sildkikito 	lame 
bob& szerepe a aseposig é1et6beat Ski iösaalbaa . asit alas! 

lost tatrédelmet npnk ialanappilibeee  aessittaiklase 
46. eetediseE;es szaporodaamo  is* negAlljuk bsnket 

r6pAban• 
11* fajunkat memer, tudatlepeas eekelosteleMeig 

eliguseq. Mai eteasa, zsidő  vac korassibiays, eartamits 
birrlelhetitten érdmali 

11B5i  s ailltailin *Bo  emisieen a manse 
gwobb ö$kb.n, imp'eUis#Peatbs öleterőbea, Ann aagyobb. 

miaildajoscAr,, 11661 mélyebben atZirzeti' eiberi map. 
204 altiOdn  éaartt ISoleleia a tArsnépeldnol, anslyekkel 
&la tört.melne IOW számára elreridelt$41.111*  Ábens a at  
•letteriliks  1w  bbcó1u 	ez • Meleirelvank! 

Evős azgyarorszi.g cask adpi Ileamorszie ishet, 
népünk  biztos raegélhetdeilk milveltniagel  ás 

ileassal par;› su 1 • 
az erős birodalomnak eloWereje,teGyen az 4imber 

ellebedellia, a minks atimboos3a14411111.4,kempinit biz -tuna*" 4a 
fegataasett *am* iiiimere;:-;, ,ivik. 

4s - 

.1 A 

4 



QM= aft4  MN A Tinian 

Apb,  wangles t5rekv6sink nea ids. mint a 'maw mho 
As a maws" tad 14146blo Wilding/1m* megorastatő apialdAsa. 
illsesorban a asslAd. As saidasist mankaassalAdok saimiesrale. 
ask jobb soriét akarjuk asgtarestsmi. Its a Jab sore peal; 
I•mellete• sulks 606612 a moulas magdolimottst. tiastesolve 
•ssaládi otthont de ea sigeimonkii istiiamiewes 	‚Weep. 

Mints* setslaskiL mrsdasigibsa salksbillms  a  likecimobb Week 
magillspitAss azonbas. 

a laecissbb bit .ire Wm* bésmisiamaste  hams Mob 
simimsmot jelenememett 

A smotleS n asablbstrissaktvUl idssitessigen coulAdi *Mom jiar 
aimasoi swArauntisaake itliftetetlem segicrőződissol vallOrk, 
boa 

ski asiss Area At verejtAtissik ,a MAh1. aaask lesalAbb 
limaPalmeali hasheliell' NU Impala. 

Met *1.4 taiabirboktarraar stosti As maradéktalan asseal*,  
sitAskt kihstal"  1  ba es not •16.9  esitras latisksdéissi 
az alott  VAlimresi kimftken tul koll MilempAjunk tow 
lift dal a nsay mar* tarvésre 

bow weld 
 

on hajlAktalam gp•mik• eft lsksi mask a 
hasiiik• 

nirdstiiik as sgsAmmakasslis  kii66218k, t5agsbisbekosek 
v7.erirkiét *it •ieecorban 	 talspitOst birtokkiAlAro 
zit's utAno Italaasthatatlanul skaigeasek tartjuk t8bb 

saikeezer faigetleti kisegaisstenala életrehiviasikt• 
Attellesokest ideal alcarjek 	 blitMilivells 

all aj gasdarki binarák As a tilegetlsa masksegyi 
d'J lit5bir6aski 



WINUMISJOYE A SAMS ISMAW011tilfrf 

A sank* a logronbesabb 	 Alva 24405100 
4iberaec easelogmegOlbetési torrisa4 'laden daisiainik 
/awes bastgalEtwa leaslább a Iftairdiesso  adbel 
00041k9d19410iiisteleisee lakását 49 1104094009441146611' 

• fedezheti. 	Ikea 	• 
az 	

• 1 
orandok igualataiga alaSaarban a ilatgollatill 

411161111111$* **A a minikiialialt aáradt  a Wainibmiiiios s  hats* 
valkerinyos 96094,sedishez is Jogs van. 

pit 
 

• esatzet iönytegoir saadiaallga ezt csak "?"orlitozott 
whialaseg teczi 

imialtiadagialAalasai 456 Vibbterseléssal ball javaiatat 
iraperitanunkt stratl  m' Ie2 hat  -Mob - 
tiorri• 

'ken törölai 41Woloat a 'ytiiiintia• fakkord- ás  beifsimmiartem 
t•Ikeiso szelysig a *Wks és szrompattliamiala hokrett ea* 
k$94140relóst szolgilnak. A mane" 111.04.1iSti ereje ás 
esissaiis nem pisi portéka! 

110-010.14d-fő 16a11146410110  a  oesládibimpo amlyből 11,1•04.614 
4yellerike1t eltartani is felnevelni iailpeat, 'A 100.016001it kap!■ 
lye nem az 3zemben, benin otthon van. 

A nunica, munkáS 11* qam.144 jogaljailt biliaal**** a  tOta 
ducau fölinrével szeeben még ataillualgAilaStibéaik 

$40$4,01 munkajogi szabályok ellen5rzéie is határtalar-
nul biAspinit 

4 muakiseal szemben elkövetett jogszabál794,6009IA 901P-. 
ternsa telsigoela enyhe! Pa á;44gitisórt batte$11404 

'.-7or a mutildsvAelmi rendeletek 64641401Wri 
fegylsiftlimy szigoritott dologNie bantetilit :ell al1101100914 



Assess' dolgozók amrskitrositői 6o oltipr61 
mAsidenteNOWNImerisork o  oink kimperalstet nem. 

1116011, m1gamorksod6i 6v6aft6pvioo1oloOk (Spoolemenet, 
iimamiara) kilejegi Sliamertafte ask avtimode magma. mails 
a mikAsságnak eft s& mince Alledosilag elismert goodasigi 
órdebistrrieelete. 

Nslye 
a gem dalgeselk 	érelbuyositő *mar 
munkalakeeihnZit keivetelank. 

-oben a elikaviszonynakminden rimaletét 9 make Ingainak 
INN6fe1elfte ke11 sza4á1yozni. Seeméjárul az eoyetlen ut 
Id6pit6o6lhos a, bec011etvo vassal*** to26: a koreMerii ma :yar 
korporativiziliss  •  hivatástoolatoll& rendszer, selziben a , 
munkásság 6.-1461kairkit 5oa3ően UMW. Á kampo d8 WAWA 

szervezet ammak am utnak első  3a1z.53voi, melye
fltótlenl oallio6goo életrehivni a tlimetteimedrailai amp 
t6birósáGot• 

tt, murdalisske ea air ieele MI6& =skit ös kmirsiot, bane* 
olyan rendszert abr.. eleielyben a Mike 60 keel* ask% Mitio 
lidlának tie utódain Vistositva lees, 

A USN MM.* 46 a Min lairgAiLatte ULM= t , 
A WM. értelmiségre eggio$t t•-irtinelsarak •erém 

hárult  (ay  (let-halál tulyu.01előLsg 5a . kivatil. mint ma. 
Az értaimilitg etude/km alselasztotta az alkalmat. hair • mew  3o1gsa6k sales aélopOlvol dossotogvai  as ogystomes 

11104117arEVAtiOt er5sitve 1  mind a mega, mind a tabbi dole's* tár. 
siaalmi .A.800.40, 1:44voldseateztasson! 

Ma vaimerisilnia *ell ennek a ma,zrar értolmisismoks 
kagendók-alstllalni a morsidsesakget a aemzetben 418  agrár.'  

ipari datilifik t6origeiv014, vagy sem. Az értelmistig társa. 
dalosmeseti alerouót cask ak ,:er vállalhatja, ha erre a ;vex,. 
dósre Ugint•, elszAnt igomeo1 válaszol. 
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Az 6rte1aisigniikat ksfl  42160Ilitte0en  i, up. 
aagyobb tud is t5bb tilikUhasiggel& Ibbb Icöteleasikelet 
parancsol. Az 4rte1mjelogftladatát calk 4g7 t•ljesithetl, 
ha,* vezetst a amiellert való szolmilagOolik todntil 

Megjelents TIJ Rrrn /A -DOLGOM VASTANAWIANA, 
1940 norisier 5. #10.014 11011061, • 
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„Ha mimket is elfuj A sors 
zivqtarja, 
Mem lesz az Istennek soha 
több negyarat..." 

1. 4 maggsaMplot rendelte ki •teetégelem, ho :y az itt 
414 •  isaltjakbande 8110saved4sükben isorareighoz kanosolt 
*Ohm,  munkatárul fogadja 62 velW együtt a viliUJ ER5- 
KOZPOINJÁT szervezze meg. Itt 	e1határos6an megoldödni 
a vilft nagy kérdéseinek ús itt loll amegymmeig szellemi 
ural 	jelentő Jj zocialismammeik 801888Uletni. 

2. ksarjuk a Assist lixedalmet és misokkal is akartet-
juks 

Központi h(-lyzetü magyar hatalmunkat a keresztclay er-
icölos, a magyar függetlenség 41,E szabadsAg jegyében szervez-
ak msg. 

3. llagyarorssaa. as VSas 	SizedelAm illemtermaja 
királysig. 

Kelet-T;uróps soknyelVe ás SaMOMMass migsit osak a 
eat Korona őrek abromosm tudjalmetertami• A kiralyság 

headésének véglsgss rendezését oseltim memo* egyetemes arts.,  
-keinek .7.e6fe1e18so, ideGen beeveitemimtől Algemelemal szabsi 
sampldani. 

44' Vismaahozzuk a Istilf51d1 magyarságot. 

A megrim nemset emameméke el* Weak mindazokat, teAk 
magyar lélakkel tie mower vérrel idegen országok lakói  let-
tek,  do anima Orök rendelés szerint itt, az ősi földön a 
magyarság fenebips hivatásának szinhelyén  élni  és halni 
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Steetjük az elnyom6 milimmerlikett Azt sksidek.. how 
a UMW MI5 önmaga hatirozzon morsa 5s javNe fetal. 

6. Naggamokat csak mmearok  szervezzenek:  s vezessen - ! 

7. ilkotmányunk, törvényhollémank végső elve a ':risztusi 
mmiselcs, a teljes elszántságot vállalt evangéliumi világ-
aiset! 

Keresztény egpazunk nevelő hatalmét doégben tartjuk, 
ajjáéledő magyarsig érdekében megerősitjUk és kiterjeast-

Pk. 

8. E:gységes, erős e  *laden részben magyarok Altai lAkott 
Magrarorszkpt akarunk! Magyar mérséklettel e  de elszánt aka-
rattal, a nemzetiségek aiiveltsei jogainak relme nélkül 
megszervezzük és érvényre juttatju számbeli fölényüwcet. 

r). Llsó a családos =owl 
uj rendszeranket a logRimobb  at *c;3zössdigree  a család-

ra ópitjük fa. Családvedelai törvényUnk a közteherviselós 
rendjét az eltartott családtaok számához igazitja. 

10. ninden vonalon keresztAvisszlk a családi /izetés 
rendezését! 

Biztositani kivánjuk, hogy a 'cettős bérszámitás családi 
és törzsfizetés együttes összege akkor legyen a legiramisbb, 
amikor a gyermek.ek ellátása es aevelése ezt sakmigmssé teszi. 

11. qegalkotjuk a  családi választőjogot, cailMi tandij-
rendszert vezetünk be! 

Méltányos, hogy a asaládapa szavazata d5ntő.)b  lejen, 
tehát kiskoru gyermekei aavóben is szavazati jogot 7.yakorol. 
Az iskola célja nem morészkedés, a többaermc.es  családok  

haladványosan  csök  kad tandijat fizetnek. A  negyedik  i_yermek 

inLyen tanul. 

12. A házasság intézményét fokozott védelemben részesit- 



AL . 044461440mMitalAeg 4404 seevabdósi -baapa elvállalt 
kato1ezettm4111041000i és aimiszettel iseiben. kiaortalaat-
lan 12Azassé40 illtvinves proatituci6oak tmekiatjük e  aely a 
kéj  szerződ4s0 és alattomos m6dszerekke1, vaGy 
slgokal kibujik a  1teleaaége alól. 

13. A raagyaraisfaiipi, earagt és erk.T.A.csi erejének  
(Lai biztositóka a magyar Arisers8610 

as simagrumég 14gazi 87Q0is11maSs. A.ndazok az ujkori 
követelyake  timely& a sat7ariligoirissipae'rithetil; Ike er5ssé 
tehetik, 5sallsk e rendelk*OWn alapulank. Valljak tskát, 
ho67 a magyar népet sem willdb51, sem mils anyagi hatalomb61 
kizárni  or lehet. 

14. A mortztktelon és lncélu va,z-oassatlist a höz tt.rda-
k;')ben korlAtozzuk, illetve aessiantetjUt; 

A am tirztesaftes, SOU", vagy eSkelestelen at,* 
szerzett vagyont  elkobozzuk,  AMMON, Maaireserzett jisibm 
oól mindenki órdeme szerint  réssel. 

15. Akarjuk es aegval6s1,t4ak a korszeril földrendeSist o  
a iciagasdés limos *a munkás teijos Vagyoni védelmétl_ 

16. A kiSiparos adhelyét JE3 keayévicarsa6 szerssémait *I 
aemidegamitke46tulajdonnakspilvásitjakoy 

17. A smakiurik va,onikaarzi3 ereje veme a Mailkits tulaj-
dont szerez. 

a. a • iikarjuk Abe saagriraUtateauk az  alsópapai',  a imallte.., s 
,c - z4litataaaottalis  tanar 9  afeilek, orma, agyviat tani-
tó, jegyső, gases és faldomakia, iparoa és kereakedő helyze-
tének inIéII readea*Stioalat6ssmisyes védelmét. 

19. 1110mar vallanniasok röszóre fokozott t&z.evédelmet 
biztositunk. 

Ideas's* 1110esvessiags*  S  fö143a, se..a hiza„  ass  ipari,  
sem Aerelikaialmi, law sots pleaSsyi véli a1 ,zoz4sa a 1eiet. 

110gje1eAt a ISOFELI OsTVIROPn 

1941. december 190.6n 



A :iemzetiszocialista Magyar ilunkaálla• Alapelvei.  

As olvaaóhos  

E kis füzet utraiemsíbieslal  ass as a célunk„ begy a már ugyis gomba-
módra elszaporodott propagamiatesetek s. ámát asaporitsuk. Célunk as,  

hogy as egyre láeseabáan kereső-kutató magyar dolgozó testvéreink vég-  

re olyamist kapjanak kézhes, aiből teljes bizonyosságot szerezhetnek  

i~ ‚Magyar  lemza  ti tsoeiali zmus *met  
t e l j e e s i g é r ő 1,  további sails*  • agyar t a l aj o•  
✓ a 1 6 al k a l m a s s á g á r ó 1. i as itt körvonalasat, memeeti  

szociálista munka<illa• elvi  keretinek aegáll.a♦itásánál szipa•uan a3,tot±•  

mazkodni kivántnak a •asya! iitlajhoz,a•agyar  lift  

1 e  khes, á l ta l éi bas a saját  ságos aagy ar  

✓ i s z  o n  y e k b  o  s 6s sgauekkor utautatást kiv ntunk adni olva-  
s =Sinitnak a aagya! nemzetiszocialista  artnkaáU►artó1 v á r Yx  a t ó tá r-  

s a d a 1 • i í s tulajdonviszonyok a l a k u l á s á-  

✓ a nézve  

Erős a •eggyóződésünk, hogy e kis füzet gondos áttanulmányozása után  

öaasg*któl edzek velünk, memmotiszocialiatikkal esemben a vádak,  

adyst .serig! a mi nemzetissosialis am•nk hegesből Atmizolt import  

same  is  hogy  mama  harcunkkal nem a dolgozd !áramálas, hanem kasztok,  

kiváltaiges oaitdlyok vagy rétegek uralmát ktviamiak szolgálni Vagy elö-

kósziteni és feladtuk volna eddig vallott szocialista maggyőződésünket.  

Megtalálják olvasóink e kis füzetben egyrészt a In i  a if a r y a r,a s z t-

s 6 g több évszázados követelésének, a földrefoillUmsimelli tos  

megvalásitásának elvi alapgondolatát, aásríezt a atagyá surittmsig  ask.-
erejének kizsákmányolására épitett b é r r a b a z o 1 g a s i g garei-

szerének megssüntetósét célzó megoldásokat is.  

A•a;yar érteleiségazánáraisu j életf ormó tés  

é 1 e t l e h e t ó e á g e k e t biztosit as általunk korvozalasott, a  

namsltiszocialista népközösségei felépülő annkaallan, amely Összes sors-

problémáikat tervezerüen és intézményesen fogja megáldani.  
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Az általunk vázolt nemzeti szocialista esse nem töri mei as álerköl-
csvket, as álkereszténység képmutatásait és semeitaeadtemdlamait, 
amely mögött elsikkadnak a tettek. is sea tori a mnkS.sorát, a dol- 

é ember kissá¢"iyolását de  as ifis' 'rt harcoló sullea rabszol-
aaságrát sea. &Segssiinteti azt a tultengő Mrokráciát is, amely teleméss-
ki a termelő-munka eredekrómek4mMgY részét. A közigazgatási szervezetet 
a népközösség szellemi és anya' fejl::désének közvetlen szolgálatába ál-
litja. 

hisszük, hogy s ,yar dolgozó testvéreink Segukévá teszik as itt vallott 
alapelveket is bisunk a baan, begy terűink magvalósításában: ;a a mar 
nemzetiszocialista sunkaállaa felépitésében szivvel-lélekkegy,fimesataak 
bennűnke t . 

Tégül: nagy öröműnkre szolgálna, ha e kis alapvető munkával valóban ai-
kerülne elérniink azt, • salve eaiava van - , hogy szolgálatot tehessüink 
vele mindazoknak, akik a aapatr mzeti szocializmus aiapessaéjének ki-
dolgosésát célul tiszték ki maguk elé. 

glmdspest, 1938. junius avá4>an. 

Néptestvéri üdvüzlettel: 

Ate Béla, ilolvóry Ferenc, 
siorváth Józset, Párkányi István 

fakaró Pil o  Pall András 



A20011103 ALAPELYriK  

A seMeeitemntesloitsbeidlemtteló részvétel newsk $' b nes  
lesség is. Joga csak  Moak  leset, akinek kötelet'sei is vaslika  

á~ kötelességét ne■ teljesitö egyénnek jogai.edncsenek.  

kötelességteljesités mértékét mindenkor as egyén teljesitőképes-

séginek határa szabja sah.  

Minden egyén érték't Mai  alkotó• és terseáiellea. >I 	wg.  

Mely szellemi képessAgáek, Iktddedmek és erkölcsi 	ered- 

.  Méaye.  

Minden  vezetőszerep feltétele a aestsetiszoeiallets leltette'! is  

©ntudats a rendiiletlen hazaszeretet, a szellemi kiv'i'séi. as ewkelost  

tisztaság és teljes szakértelem. 	 . 

leiként az ember öummy' tulajiess, e'y aiadsn testi é• Kelled MOM*  

kaki ejtésnek eredsísae is saját tulajdona, egysstntén aladas k a javat,  

amelyeket sasok hasonlÓ tevékenysége eredsisyeiárt cserélt  ele 
A'aeasetíssocíalista .agyar ssakaállaa nem biztosit egyéb tulajdont,  

mint sask azt, mely a sassílys sanka ered daye, s igy a sseaélyes munka-

kifejtés az egyetlen  jer, mely tulajdea ssessésére jogosit.  

A termelés a társadalom feladata. Célja esés nem lehet, slat .e SOS  

ber, vele a népi közüseéi is as egyetemes aeaseti érdekek ssolgiiata,  

a nép•resset erkölcsi. sasl1em1. anyu h k*ltmodlis saUkségleteinek le-

hető tökéletem kielégttiee, as alkotd vetít teeinlőmmaka és a termikek  

/javak/ igazságos cseréje  által. 

A tőke a munka ters'ke. A vagyon, a tőke teh t uem állhat a munka  

felett, sem hatalmi, sea rangbeli elsőbbséfben és nes rendelkezhet korlát+  

kanul a qunkaerü, a termelvények és a hose 's  fetell.  
Hirdetjük a dolgozó emberek egyenlő de elidegeaitihetetlsa jut  a  

természet összes kincseihez; nevezetesen a föld puszta fei;.letéhes,  a' 
föli mélyében levő kíncsekbes és a tewíszet ,minden erőforrásához. Mart  
a  létezés  ténye által dades dogozó esitormek joga van a fad és a  
természeti kincsek hassnálatárae ess természeti !örvényen alapszik.  

Ha  a gondvís.l'á egyenlő  lesgedelmAvel vagyunk itt a tildön, egyenlő jo■  

gunk vas ssaisask élvezetére, Melyet a tornaeszet fit. Oly jog es, me-

lyet csupán miiek egyenlő jogai korlátozhatnak.  



As  állam feladata: ho E,y tl/jes ssabsdsigot biztositson at.nden  

c3olges6 ozáairptf melyet  csak idailasid rí+IMak egyea,ió saabadségs 1oke-  
látos; hogy r életfoltétele~h egyenlősátl'rrirel sdndenhor bi$tositsa as  

egyenlő elbis%,st; hogy az egyén táraods&MA tőrekvteeit erkölcsi,  

politikai és aasdasági téren egyaránt  eAdassttse, s Aimdemkor tEtnegMe-  

sa képessógelnek megteleló is  tehetségéhea ,Mltrt anyag és szellemi €r•  

7+iai,pesillisíbsrt; hogy as eprén munkaerejének a társadsleli .allimilservo.  

s•1mAb• vR,i;ibekapcsolása h  állandó tegl.al kostatása által  saki sFinei en-  

kar emberi ás anyagi bisteaSá#ot amejtson; hegy növelje as *Ebert  szük-  

séglekeket kielégitó ryikéiwtk hatékonyságát, kiirtsa a szegénységet,  
ssidmüsse as inséget és as inségtúl való félelmet.  

A did 	 . 

A né p n es z e ti. ! ö z ö s s é g, a sítart,sse ti  
e s  xa e rgvalésit3sa.  

aegestintetése slndea esstáilyuralosdak is osztályharosak, a tairea-  

óaisi aostaílye3+lent$tek ittimménye/ kiegyerl#,tdse és a termolésr►ek terv-  
s$erEi de céltuda.toe antonás isarvesstekben való egyeeítése által.  

,asg,sziintetése minden olyes egyini jlivedoleagNk, Mlyet as  oords  
auto gt,ját erejével vagy szellemi tevékenyrégóN ►l hoent^# litre, hMlsae  
away astir  az összesség munkájának, akár kiváltsigedak .  Msnspá3,irmslptak -  
as semisiaye. 	 - 

Iatéiményes megszüntetése a kamat• do  bírrabssolgasi ~-;nak, as iuru-  
is maakauszora minden fajtájának, agiranígy sindenféle kiza,átsifuiyoláa-  

nak, asMSslt anyagi, de ezelled; sssuiel ki lrat kozásaibsa AS.  
aegterestése a sagyar dalesiita% politikai, kultuurá3ise arksiisWígi  

egyenlőségének és ssabadodgAsake  emely eszközeiben is  eredaényeibiel  
mindig as erkölcsi és tárosdlioi iipModge/só;ot juttatja érvényre.  

Intézményesen biztositapi minden dolgozni akaró amber  munkajogit,  

munkaerejének ássgiszségének védlalmét. Állandó foglalkoztatása á1401  
terv9aeriien hiztositani saját létének ét: családjának kulturemberhes  

tó életszinvonalát; bistositani munkájának orsiMlv4t minden erősrk  

llri swim 	gondoskodni róla  is családjáról betegsége,ssn-  
1aeképtelessige vagy 	'NStére.  



astosi*Ipll vt rag,yar nssssa. ter01414Pta1tikai si 10440s40  

getlettrdidt, nssl/ebt iiasililed;/L# olyaa most férfiak isfs,ias alatt,  

akik Optink szociális 4. ialtturális haladdaát, gazdasági,'Migagsödését,  
a megger nép önrendelkezési jodAnak, ss.abalideíaak megOOds*!al tudják  
ss.ol ~,álni. .i. 

A  népi  öntudat ís kultura célirányos te4lesstás®vel ti'tositani a  

metgYarsiidilt áts• a sserepéie ,,Mays4 Sertér+si4,, politikai is földrajzi  
adottságánál Nips  • lárpátok is1ftesf3iben betölteni hivatott.  

E hivatás te2iaaarése kell, hogy aQegssaa,ja a maaparadg rfssérs ast  
a feladatott  hog,*  Kárpátok medencéjében élő teatvéradpek!* ip sors-  
és társkörössáSOOk tslépülő nép-nemzeti államban, mint asörrstsáii  áíla+a~ 

ban egyesitse, asalideFtetO1 as egyes  testvérnépek tsrctla*i tlha#emmilis  

nélkül teljes 	saiMsási de imasgat áeci autoMNOMtával ~delkes-  
nek..  

A szövetaíit t23a*  cinder egyes testvérnép részára  Mairstmisy/egilag  
biztositja népi / 	:ti/ önállású,át és fU getlsaség #s east minise  

kivülá.11d ass néppel, nssrraettel vagy hataloar.e.l use.** igeédi.  

A Ll. AiRt.SE  

A társadolw fejlődése teertíMaaá, forislipiathos érkess*í is ha a  

IlárSadad sp+talőség irányábas ass* történik $0,3404114 is ep+enlhtlenség  

tsmetaralásg strrill,dsiMkat is larliaráa,kat 1400■ fold*  vinni.  
!pr sfllaad  is térsadilma szarva met pedig nsa ál1 at  illsi, ha  no*  a  

t i3rténslsi fej lüdésk. 4is a t6rsaadalar;..iprss#iot szolgaja.  

azért  *oak AVM párt vagy  111114Pism bir ?ársadalsssáialalcit• sróvel , 

amely a töaf#sld fejlődés alap$111 áll, s saabed utat nyit at 114,  ~örté- 
nelsi asdknek, i togyar dolgozáktRk e  bow  kdarmakfdésükkel a társasalrl  

tie  gasiaségi egyenjogsssságon felépülő uj gazdasági - társadalmi - és ál-  
lAsisdservezeti torsi* között biztositaa aiipdnk feasiansdását, jólétét  ás  

lig44000é  t.  
liaek minds' erejével kiisdenie kell as igaseigai ieggon-, as igas-  

siios jiSvedelem• is as. 610aaágos tehersognss5lásem alapuló, as alkotó-  

is termelőmunka s sri/ tirlépiilő amabiállamírt, amely magalenteti as elő-  

3o1*sR  visa  érdekkiisiasissk, vaiariSS munkáltatók vagy  Mtnkavállalák  



szerinti támatlla  de  .asstálykülönbmilgsket, s elutasit magától minden 
olyan egyéni, ssaladi, íldekköstseégi törekvést, amely nem  a magyar dol-
gozó nép egyeges éryb't, hasink eggini vagy oszt'iyérdeket szolgál. 

Az a j társiiiiidtambist 1isarommik is a „cvcdel: ± k a dilgozók közt 
olyan arányban kell  initgeldialia, aMilLyika arányban résztveittk a szellemi 
és anyagi javak  előállitiliben, s amilyen aránylile tudásukkal, ügyessé-
gukkel is takarékosságokkal hozigariltak a nameiti vagyon ka rapitáeához. 
lgy.a► hegyen, a jövedelem, a  tabilirsogossliss . tisesiges less. aegsziinik a 
essiOnylig. s biztositva van a jólét. 

A föld as egész 4011006 nemzetnek a soritlOW441100101tározott és kor-

látozott életterülete. köv tkós'Skipen nett leirat aiii g -ikesek, sem érdek• 
közösségek kizárálagss'tulaj$aa. 

t y a föld, minii természeti kincsek lg'aybevétele tekintetében 
minden kizárólagosságot, kiváltsáj t, monopolisstikne joghatalmi állapo-
tot meg kell szüntetni, mert a f des a természeti kiasaak a nép-neaset 
e ;yctewének tulajdonát képezik, a igy tercelési, népesedési és nemzetpo-
litikai feladatok közös megoldását aólezeik. 

ár a fold birtoklrísema mindenki igényt tarthat, birtokosa csak as 
lehet, aki a földet a maga, vagy családja erejére támesskodve tervszerii-
en és gasisságasan tudja  magmilvelni és képes a föld !emud értíke sze-
riét Ord  földértékadót a közpénztárba befizetni. 

• set•édelsi slsapantbó) a $s ar állas  mindenkori  ter,;lltíat e k 
azoknak a birtokf ogát szabad ellemerul, akik a  Magyar nig **ilee rétege‘ 
vel, belső és külső történelmi feladataival, fenntartás nélkül sorsközt+. 
séget tudnak vállalni. 

A Ilidimmillalkozás, a amgánüzem /a cetipar/ terén is minden kizfá-
rálapiis&pt, kiváltságot,sonopolisztikak, joghatalmi állapotot meg kell 

szüntetni, s a magángazdálkodást a tervszerüen irányitott nemzet ga zdasági 
termelés slolgálatába kell állitani. 

Az uj magángazdaságok* a meedgeedasági, as ipari, a kinfaidiiiielmi és 
szállitási üzemek, nemzeti geldilkod.st szolgáló termelési kbsket 
képeznek. Egyenlően szabad és gazdaságilag is ea^enjeelt akinek a kéjá-
ra épülnek fel, amelyekben a teall elbessközök 1.244411 	 ás fel- 
ügyeleti jogok asakeak a dol`sliknak eelnek bisttseitva, akik a termelésben 
résztvesznek, s najgiók a teliielésaml járó feleliieséüet és kockázatot 
as uj rendszer U emmlkotmánya alapján vállalni. 



Az uj munkaállas a sagángazdaságbaa dotozók minden egyes tagjá-

nak bistositja munkateljesitaényük arányában a hozamban való részese- 

dést. 	 ti 

Akik bérsonkásként dolgoznak, azok sust'jskiet telei mun.  

kanért kapnak, ssetimisk nagyságát mindenkor  ere as érték 4841 torslik szab-

W *rg, melyet munkájukkal alkottak vagy tera•l$•k. 4s a teljesitsényi  

menkabér teljes egyenértéke a munkaerejük értékének, vagyis a munkaere-

JUk csereértéke egyenl~ less az általuk alkotott varr tssmslt termékek  

csereértékével.  

A csereforgalomban a termékek csereértékét a mindenkori termelési  

költségek határozzák rag, e egyes ' értéket mindig  egyenlő  értékre coel.  

rélnek ki. fin bistemitja a munka és a termékek cseréjének egyentőség044  

Ls szünteti meg a miltkaerő árujellegít e  • teremti meg a dol:;osó etttk  

részére a jogok tgssi egyenlbedgót•  

A termékek előállitúsa, fotrgaloebshasatala is cseréje /a termelő-

től a fogyasztóhoz va16 juttatása,/, a vBlóságs• •ttksígletek alapján  

mutatkozó kereslet 41* .a ténylegrendelkesósigrA116 haesnálati cikkek  

kinálatának aelyeeleemessyestetisivel törtéleik. Igy a haasnálatiórték  
és a  csereérték közötti ki1lömfs a cserefolyamatban kiegyenlitódik.  

Weetkesisképpen a keresiadeles remdeltetéses a termékek tervszerű  

sie•stása.  

A  caereforgalmbm résztve"k tevikeayigiset .*lle nértikit 	• 
kor as .s make esab ja tag, amellyel a termikek csereértékét ntivalt'k.  

gz telje® egyenértéke annak a tel;,eaitett Makájuknak, amelyet a csere-

folyamat lebeeyolitására forditottak.  

A pénz szerepe; i javak csoréjének a közvetitése. A csereforgalom  

lebonyolitáoara alkalmam eszköz, Kihocsájtási és hitelezési joga a ness-

zet kizárólagos feladgjoga.  

Ses egyenek,,. sem éréskeitedgek pánit ki nes boeeájtbateakf  kamat  
ki nee hiteleob k.  

A pénzkibocsájtás felvág, 	aiirjís a termelés hitelszükségleteit  

$s Önálló hatáskörrel felradaott kösségl takaríkpénztárak utján as íl-
lt.t jegytank elégíti ki, amely eindsisker a eftiseti vagyeatra, a sessot  
természeti kincseire, gazdasomi elrejts•, szaktadására. is a terMlőmun-
kára támaszkodik.  



Az  igy igénybevett hiteltbkék használatáért az állami jegybank olyan 

birsbot állapit meg, melynek mértékét mindenkor a hitelszervezetek igas-
mDtásának és Ugyvitelének költségei határozzák som. 

A>1t 
 

illieddros tehermegoszlást ugar kell  bizteeitani, bely se as aalko-

tó- és tezerelőmunkát, se annak termékeit sut-t'.. teherrom se Bujtsuk. 
1.em sujtjuk azt, aki alkot, dole,oziko vac termel.  Xlloodsoa • elvesszük 
adó formájában a meg nem miivelt fölkesk, természeti killeeekk és erőfor- 
rásoknak azt a mindenkori járadékáto amly nem az emberi W nka eredménye, 
hanem amelyet a föld, a temissetí kisseek és erőforrások kizárólagos 

birtoklása vagy bommilata az egyeseknek Veer $001110lüel kerteknek mun-

ka nélkül juttatsb. 
De eltesszük add formájában a földnek és a  termasmeti kincseknek azt 

a mindenkori és fokozatos értékemelkedését ts, amely  értékemelkedést nea 
az egyént, hane= az egész dolgozó társar4ale' közösen és együttesen hozott 
létre szaporodásával,' munkájáeal, gntz s t fejlődésével, technikai ujitá-
saival, közlekedést ylomem siral, utaitiisal, vasmtjaival és kűsaiivetvalth 

E járádékok és értékemelkedések es egész dolgozd társadalmai egyfor-

mán illetik meg. Igazságos tehát, ha a társadalom közszdkségleteit ezek-
ből fedezzük, 

di esedékes add alapját minden esetben a föld, a háztelek és teriili.. . 

szett kincsek forgal; i értéke képeaik. 

! célok észszerű megvalósitésa érdekében állandó ód éber figyelemmel 
kell .kisórjük a kUlfíildon folyamatban levő összes koramod politikai, gas-

deságó, és társadalad, átalakulásokat: nép•nemr'eti moz,galmaldtt„ bogy  azok 

tanulságait lessUrve, meddő vagy káros kisérletezás kelyett a  aajátos ina. 
ear életnek legjobbsemegrelelőt használjuk f•1 s szolgiljjk dal a 
mar nép, a Magyar  dolgozók élptirdotsit, de mindenkor a jsgas smbvri 

aasabad dg legteljesebb tiszteletbentairtásával. 
I  célok elérésével megalapozzuk Magyar fajtánk és magyar népütér élet-

felfogásához legkozelebb álló azt az "gissen uj magyar szociálismmst, 
amely a  jelenlegi  osztályuralomhelyére nem  egy másik oaztályuraliaty  M 
az állam mindenható gondoskor vag.:batalmát ülteti. hanem szabad 
berek szabad tirru1ását, ahol alt állambetalos szerepe a táraadatom h*yee 
és igazságos sal álatára, a hatalonArdskbaien gyakorlására aeritkesik. 



rbea a ssosiálissosbaa K Allantisekatasa Fosó tarsada 	. 

t 	erkölcsi, ja s hatalmi sser►esete. 1s01101le$'ae: szolgálni a 
Zalst, - a 	érdekek szempontjáask sgyzégni nevezójére hozni 

U' vess termelési óink és foglalkozások kílön érdekeit, .•# 	ás 

linbottározni a neMt politikai és kulturális céljait, s e fklött árköd-, 
pártatlan kirója s megtorlója ;enni ailndon egyéni nagy csoportön-

zésnek és visszsilésnek, • scezdeményesnt *ne ahol az egyéni kezdeménye-
zés hiányzik, • végrehajtani és érvényre juttatni a termelésben és a 
tarskdalai élet minden területén azokat as erkölcsi alaptörvényeket, 
amelyekre a vázolt uj sinkaállaz és az uj társadalmi együttélés épületét 

emeltlik; amelyen az eprén jóléte felépülhet, hogy a tökéletes emöark fej-
lődés által életoóijatt 11igaldslihassa, s jogos igényeit a társai 

többi %Wais t  4044hiive1 öeesbompan kielégithesse. 	 . 

..inde zen célok estérése érdekében egy olyagy nipmeigeilmat ken •lín-
ditanunk, amelyben társadalmi kJlönbsit Ai1kUl mind l spar dolgosóra 
feltétlenül számithatunk, hogy ssegsssrvesésiikkel és tösvemitködésökkel 
törvényes uton és törvényes eszkíisőkkel változtathasesk meta  társadal-
mi és tulajdonviszonyokat, alakithaemmk át az alkotniknii,Inew uj állam~• 
szerkezeti és államjogi fork között biztositsuk a isjyr►ss'g fennmara• 
iását és fejlődését, s oldhassuk 11íg a magyar nép égető lét- és sorskár... 
lileit. 

Agindannyáan tudjuk, hogy mindenre célokat a feudalizmus, a gazdasá. 
gi liberalism ás a profitkapitalizmus rendszerén nyugvó mai tárcadal• 
mi és gamélidgi rendszer  termiszoténél forma nnivalósitani nem tudja. 
Menilfoginth dolga$' saabyar nép jogi, politikai és ,gazdasági felszabadi-
_tam csak s&ivóa, kákanő 	elszánt tiladag1 árán érhető 4. 

Ezt a harcot vállalnunk kell is` 41142441 fegyvereink erejére tó. 
.siszkodva, igazsákunk teljes  tudatitotainden rendelkezésre  áh' törv(- 

eszközzel kell küldenünk a MOM 	nép auukajoglinake'snibmilo 
bak, fejlődesónek is  szaporediskiink ártekében, hogy á lógunk d -
dalra j utósával egyezer ndenier vige* vesssünk népünk ki#ákményolá• 
sónak , elnyomatásának is passtelósának. 	 . 



-  lo  

4014,6 4kmegyarolt á.ftl• , hogy  i  magyar Wok,  a ■agyar arc"; is  
siet delóbb ssótereesle aagyar földön sp ;aseab, boldogabb maim  
életlehetőség  alap~ ait. 

iield4lcnt 3mdapesten 1938-ban  
082K, At 1o82  
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	m üZabad magoreak iiikaaelak 444  

Soakewiest felejtett tft a*ind.en tettilakrt irányitó ssent cé1aI* *  ,  
10 

	

	triaMMal bilinos tales széttörései a  mind's meow  testvérim  

kel  agyesitő, aisaa►ijunknak nagyobb kemyaree 4u;jtó, msi•yar  

népi mnnkeillasyi lOsteremtése az  alkotmányos magosa il,iatfó  
. E]t~T~ J artuselig 	korlá21yzó j AYi ak ersSigthea al att  .  

TI, 'i'uda~ìitsa vaam*  snnairy  hagy  egyasosan a R'areattőtől eau.-  

a*aató nemzeti eránb a szent-ie#vini birodalom aagamMmitithetot-  

lon geopolitikai agyeíge, mely namsati létiknknok 6s fagrotlon- 

4aé,~.;iinkmat ale  alkaotaényunk ösiségftél is szilárdabb alap ja.  

Ezért a ezant-4stváni birodeil+st torületé* lrloldhataasit 06100  
közösségben  618 teatvérOpek unióját akarjuk.  

Másrileasői  világosan  látjuk, hogy líttiakell csak a közipeerOpei  
ndipeatre egrokaMa  alkalmazható  e amok együttffiüködését atali.  
nocan w Lábikleshatb *1.vat  érvényesülése biztosithat  ja. lioiart  

Aint a  szQnt-istváül, timeáalom népeinek egyetemes  érdakei# ápol-

ni hivatott nemzet eliamerjüit a zárt agy ségbon élő nes>rt!#+1k ön-  
lOrmálymati jogát*  

III. Mala fol  o  jt jük, bow a iipra jzi batárok  as~t ~lrletüek, 

hanem a népi erők g}►asopedisifai vagy  sgadási►val tiamlnak vagy  

azükülnok. A areepari% a samat-istvóni birocia$aa.tastvérnépvi  
között súlyát é3 vezet6 szerepét  caddy  a aMimelli imatakife jtés  

noes éú alkotó vervemyéten biZtositlrst  ja. A NOMMtM3Zi v!srveny  
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*are fokozódó ütemében i3in,ian elVentat# aunke ►őra a itSigs1. 46-  
*4 helyrehozhatatlan  vessteisige, az elvessfett aso*skiik  ~- 

javzségo, a munkanilhüli sé g pedig nemoMhslá44  

1EarQ►aror::zá4son alga larit>taQág teljes foglalkomOsftftséglimOk hiá-

nyában évenként sokszáz millió munkaóra véna 	hasanaietflGatla-  

nul. Béalon montáZtatjuk, hrogr ivi 1 milliö.rd pent;őt mMilnaiad az  

a Táalionylagos veszteallqu. lart 4rsY:rjaror®ság gazdasági és szel-  
2éei eraA*  és az ennelr aagfei,vlő 	fbhs100 ;  i4T6r évre  

vssigl, assicksi az államokicatl-aaiemban, soar* so  üttidpaty'i tott  
gaardakailis t atfir bev©zet#r11k.  

~a a dolgozó  nagyar álate board hsrzébMR eg,T®zer Odajut, hozy  

kussste 	elég a ainciennepi erre és felveti ma,r:ában a  

birdést, anima  lirb.taigos,R  bags  aunkájukért éhbér a jutalom,  

be fogja  látni, hogy es 4taat Ott  és akkor lebeteéges, ahol  az  
után a szírrfaz kenyér attn., antlyet visssantaaltani akarnaks  

WW1  és vada ill.yaw k+iz nyál, aoilynek Munkaalkalom hiányiban  

m4 annyi ja since, mint neki.  

A nmsyar nuni:aállam a murtkanil.killiség megszünt©tésévol vivott  
harcával   
All, vacy bukik!  

4s  blot  lstontűl ered óa ezért intent. De as élet  .  seek nonidcrral  
tartható f onn ős  munkáva.l védtletó asig• ha ea  Uetbea Való ;p-
ill* saint ős terméaaetas a  akkor jogunk az élatlti biztoaitó  

altaka Is. inGwaktask Amino  senkáboz, és  an  éllemnak 400117  

~tl©eoi~r faakaillna3auk bistö44t4f114 mint fiat  él©ttes* nee- 
.idlet.sriM:  



4 Ubmri.1is Mat  a~ a köteit~ftit nee ts3jeatiettte. =fe~ ; 
 

ifteltrigkeikilettet tgefeteliiak, aftei..y a taplita.n6ikü2íe€p et intez-  

aeiftemmMIM langsliatoti ie azzal bigtoeitja az 	loglacyobb  

!IMIOWSSIOUfd Spreaiebt 	emberhez a#á,*  iietét. A raun—  
-!atöoitaria aMlpeaüntetleire:  

először köVetQl jük a nagyar muakaaliDp ►tmóny mogtoromtését, amely  
a maminisokat és munkaadókat az M1ar► döntQbi r5i ta a t: áak.ör©  a3.á 

reaiell,, közigazgatási jot,kö.rral felruházott„ a munkebíet ibxdé-  

eét aiketainyeeai szabáijozó easktasteletekbre /kosporeAst4kbal  
tö.:~~~+• 

liasodszor követeljük a szakta: talete,k vezatóo6géb8i alkotott  

i'etlebbozheteltl#n batáskörü közi tAWyatiel trstiiletnetc, is Or-  

szagbpitő tnefie€nak létositéséto Neely  aft use *  tt1jea mezőgaa.-  
(seta,  1p+ari, kereskedelmi 6. biteiéletót es Oresig agyoteie.  

honvódelmio nApi is goadantg# irűekeinek fi,gyvetambiVöeslévvl  
i~tjam•  

naaioiamar lehnrtroljak. keg, as  O4aroLtipitfi 'tireikopr kaladéktala-  
mttl _;togersatoeitea a away  anakafltéIk°lirigeak alkgy-iir -asked  
eregosünte4iiiMle több 	pengő Órtékú gyilablcoiisa beruhá-  

elms alkalmas orazágópitő tarviinket éa biztositea az ozen i;orv  

végr©hajtisirboMS szükséges hitelt.  

IV.  Állit,juk, Wiley  a matryes aiaröves torvhoz  

milliárdra rag&  óssaa;et pénarontéa nélkül elő 1e".k  

Ah#, ele eat hiszi, tuaatlan, aki  Sagmcjarr lbazudilC.  . 



A pengő an  :yit ór, ranennyi kenyeret, húst, cukrot, ruhát, stb.,  

rari4Mt el..:út adnak érte, lliadca zaket azonban nunlirael Ithl i tjuk  

elő. Na tehát az orsait i+andalksét a nunkariélkülisbg asgazünte-  

tégével aMiM3tla.k, 1A fí00SONea3ameAt 1* olyan  arányban llsirllhat juk,  
sal*  aaaülrban az fi:rdfaegataak tahretuk4 ♦ aunkaális"am pdazének  
!'adlrswrllr tabLt nem  az raralge UMW  az érte szolgáltatott munka.  

Minden oreeliallik  aanyi a pbxstte, aozcannylt auriisbral taaatelni képes.  

44 országunkbari siboitt munkae7rő éa termbaarasi idliefik irainmosi-  

tablamul hanlrasnaits akkor ez sat jelanti, hoot  ebben  ars 021114.0  

bail pénz haver  haallrAAaitatlaraai•4 haaznositstlanal halyard man-

kit'  ezervalMinel tauRssD ►o af tani 	aint váeárlákdpaa plinst~  ‘  

tereateni. San  raao4#k tehát a annkaillas pénze azzal., ha a n Al-

lea  .tormelő munka céljaira hitelt tl,yujt, illetőleg pénzt bocsát  

tio iMS vrszfgépitő ernintra npuiliható hitel pontosan orzenló az  

altaulasztott :zYUtaka#lkaUait értibólal, - ► tehát aa évonkdnt erg  

a121iárdot meghaladó áetlsugGamt  

tierldtban vsd,pmat aeeeia beg szociális nyomorúság óat at  

aunkanélküliség falidkriai1ei at insaatlib naaraisa döntő tézyea8.  
~ exl 

 

fogyasztói triaan a IVMS  tObrailifler telgt0141414 ahíasnylliOr  
OS  tira ,  taraaae3.ése iat tOrgak111101a teksbetalteMileit 101.4so1010101*  

AlieriearQl a lwarate melyet  a aunkaadó a kRMicsönvett pénzért  
fizetni kényteler„ at nankablabsl hiényzik. llsdav ksmat +aredmétaye  
**At*  aagr 	iat tie  .amkekoira  a cite.**  vitieWkipa ►sai-  
fifirmize  a i"atieleasslt ellikkm‘star  at mekteelkelaillt faeopeilies  
Sabi*  arraalcielilldalltiiko  

szőrt, bogy  a tatnnksfinat titladebinalt sastilelliM+Ma iat aincíenki-  

aarlc =Wait aihae3o11,N Ira OM*"  pésadaiNiesteit az ' veligópi  tő  
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sow IS -ill 

Tanácstqgj hatáseille, aU tosj* vemielni. Az Orszézépj- 
OSOktestületeit soolosoberOI 'Alta váleménzozett 

nos közraunli* Vásrebtajtátivelseebisatt válla1llops6Imak pénz132- 
tázotok hovoi 	MOW 73j/ti3t. és olisok fedas$643. Os Allzan- 

.  ask,  a sazdesági árive fellendit6.0 tln jalootkoza többlet-
loolAtol4r1 azalea:104 

i2is6den *laden dolgozni eketztő és dolcortto.**1. : 2, ‘  
pas fiánolit foroltásnakt '401Millolsosok, gazdáiok. iparOSIONgiftro*, 
ránt a lognatz'obb ksrsst& liketőeiset biktositja..merb Ube'  
10=6 toast az MAMA. 	 jövedelmeket *sea. Sew 
Olteléletirányitéséval megasiinteti 
at a kiituzsorát, 
ki az Arak moGszabdisival OS AsisemésséstkbAl aredő  gpokalicift, 
a 6s azzol lekflmoti a gaol:oft/ Tálságok. 

V. Azociális t  a  javedeleu satámyeS adósástial ás  i  keödéi  vat- 
otassia csökkosiool ONO* a l'essalmat bánit6. dmt6 6a tess- 
elite= forgelmiadák*A• A teleleártékedó bevemetásivel segeziin- 

*MOW a munkamálkilli Ovoidal** fogy aásik forvasát a teletapaimp 
kmiaciót. A réseványtAreasáig 	 lohotetlanne: tessalt a 

3,64Niodsp000k kifesztásátts itimilmmes $asi 	intéskedésektilit 
seabed pá1 yám elhelyeakedett irtelsie6g. (krielho 	imárnök, 

bloodied. ás villalkozó *etas kexesrethez jot. Silnok  folytán  
as Went 62 közaeti álaisok alb fay() tiliebottés é• pretekelői. 
vadászat sorortinik• A serillenditis megerősitt tiMmtelselőtár.• 
*Nadal= helyzotát SS. wirjrássi, *art növekvő adóteVőtal,ek foly-
tán a tisztviselő jobb dijazása lebetellses. masrászt mart a tö-

rekvő itsto2als6e, ha arable161t a Usti'  asibise $3.7110 kialásitve 



s4t 14:01,1 
. e21644017410  11140401024 káre,e+ethez juthat.  

1 
Az anyagilag fOSSOIlem társaíilembtn t041401 k ki gm  
erkölcsi, Sorincet imOileh  

VI. *en  fcilarefoslwt akarunk, mol7 as  etemilps termei6si *411"  
got MOW  kénoQ.  Meek  ezzel albeihnit *Wen  sogyar eMbet atlle1r- 

. 	 . 	 . 	 -4 ,. 	 :. t . 

lára nagpobb darab kaageret. Ak.i WW1  hirdet, niposeli* ima mps,  

emit MAW nem tudja  végrehajtani, rawil.ásba &intMet  az o.rsmicot.  

AlOpOivd1 tekintjük„ hogy  .  akié a Ali ami az  ors**. Ezért  a ma•-  

gyar kiecazd.a húsztól maie  holdig t4~+ 65 kci ebirto-  

kok tolaprfizbaáQát melpiroidlyeamok. A #ragOei>:dot a legnagyabb   

eréllyel fogjuk r#giehajtani. A  ttasékapott te 	riamennyerimr- 
40 

 

dó magszálott területakam történt földosztást !ls ►aesrbls ia a  

natnz©thivaég eastpont jából ezenteeittk, a  gmsdasági QzüksBgem-  

riiség fig;rolemb:évétal8tel.  

A zsidó. ldag+Ma illaapolgirole,  bankoklat ;Ida  jogi, smemélyek  

birbehmtiio latlamint a atatmutbirtokokait is a neenstellenes  

t{átertokért kepott birtokokat  as  á11mm kirpeALMr ellanóben 	.  

fOa vó.ltaniM  As  !3a birtokokat m 	etkesetákk8 eit-  

juk  és ott, Aral a megváltott éllarai fáldü! > tal.ajviszaaraf irs a  

tender*  `eYáboslttei iehotií^ó;,e,i kortcamimeá$ot, szóllta gyü-•  

aó2cattmdmille és barlketltibemydietés, áltetibm Qom  t  

ágak 16tee3téQére alkaltssaallt Mmelyeicet  k#~d 

termini, mint a nacybirtokon4 ~  ott am  arra  6r4mmep magyar dol-

gozókat, a namzatvédelmi szcxmpor.tok !'1gya1~eibevi1014,03 is  föld-

höz juttatjuk.  

E 

somisss.  
.,,,,,,, -ss.l  



A munkaátls. sow  iserratotti val.asist a asginkisbee 14iv3 nagrib  
birtokokat etspardc ► allot  az  ipari nag1gs+arebet, az clreZár;ópit3  

Tanács 	batisiaőro a3# tsgis Irli.*ssni, amity  ezen  bir- 

~ goadilbodáslt a iterrelater.ó sink' saarts*. iwte3sa jarágyitanit  

dsigs töldjamek birtoklása a Rs.lajdo'NBra meet  kötslossé-  
get Mimi% azt a kötel©safteta hogy  föld,je:v€tl jól gisdalkoctjiiGr  
$zé rt a r.u.nkaL3.las ellasssl. anegietul a jd.on eliaiii. de a gazdál!:o-  

d~ wGdjfit nla  tekinti  syQisagynek. ,ts Urszlióipi,t#'t+snáca orAaa-  

goa törvények *lap An fag  gottdoekodn! aatrbl.*  :how  a a►egsmsratt6  
ktagyb3trtat aziadeniitt a lefgnamrobb te.raásere4rialreksti biztoritó  
batteries. legtöbb aEunlcésikezot fogi  alko$taRá geadá2ioodást foly-  

tarso#.  Olcsó  hitelnyu atitrsal fogja a nozógsM;a+sigst támogatni  

a többter-raalön í,. elsősorban a seztigazdaniesk ipeuoaiitimmaik 41.  
gépesitésónelk tejlesstteébQn. A naryobb birtokteetek tulajdono-

sai jöve<loLmekből emelkedő kulcs szerint bizonyos Ainynast taro.  

toznak újabb, gyamSleneeő befalr.tetósekre tordl,tani, bogy  ezáltal  

*gyro  több  embers*  siail több  munkaalkalmat ü igy keiyeret  
wu jthassanakc,. 	. 

itzal # boa  llftig4antjak a áilkomnikibsb.  h saki  le9acii#ak a gailasie-  
~! él0tet„ loi4isi/+E Sunk  ■,tawilskieeke ski föld  jéb6l tislieesiis!-  
e en vieg61nt nee  tud, 1►acy aktt ass Onsiág sans  ter0l1004n f ölds.  

böz juttatni  tea  llitet.  

iöldmamkák talibbendsával asomma'R bosailftemit  a  lmoni■  !'tldbb-  

d itáahos. Az ált al ásos ammiksiofte1oostesiig k#ssnthtimel fel  ~ 
juk jabritani a nagyki terjáó,i,Q ssikeaarlket, Usages, vadvizei to-  
rületoket. 62oken kisbirtokos telopitésre alkalising  gazd<< ágokat  



IS 

épitünk 6s rondezib* be* Á salvetkeseti seadaserkillidtikeftea' 
torniagnirak rögzatoiteral a tersánytrtőkins  itüti).45. rod* ker-
asolni az ólösdi spOkilaeit 	 ezzol szamben a Umatilla- 
aeon mscarral tossalik 60 timid** jövedelssbez juttatjuk. tar- 
toiek61104 tjaajillatikakirs1 	fogjuk szfttetni ezok haricsolá- 

sátés tgy nagyobb tenniliftihme fogunk fizetni a gamottnake  anak 

ellonére, hoy a vArosok Ablelassésilt *ea fogjuk mocdritani. 

A naaobb termónydrak biztosatea atia azonnal Gyökeres Sidt0hOr-
randezést ós taGositást fasaaatositunk. 

Gondoshodni fogank arria, hoer "Linden Vassatiod kirsetbsertamota7. 
e1k•lyes8 ttrházak) kettibasak ős nagtlsztitti 	 6111anak 
a gazdakezőnség rondakozdaére. Á asgyar  fald  teraelőeregnak 
aosávésetra t  fokozására és az easel asssetaggő kérdésék intésaiares 
4Polására országos központi talajkatató intésetat Allitunk fool* 
Rendszeresiteni  fogjuk  a községi ***66010dosőti feltgyaőolsekoh 
kitarjesztott hatiskfirrol. 

VII. Zöveteljaka hadiipar és a nagy energiaforrisok Allsenspittp 
sát. Ovitaljük almost összes arőinek egyeeltését a dieseieftea 
feladatokrahivatott mew bildsereg teetbbt klépaiso 06101)61. 
Brie semi aldozat sesidAsOagy és drágal 

vm. Az összeo 	41.64441,710kOte italaérési ibs 	agyadp. 
irdeititsi jogoaltielknyokat ÚJ ablrfilás ala vonjuk. "WWI as en- 

fr edayabeli *war 	•106sotbrin hadiösysereks .brie batt- 
rokkantak, halikeleein kirocultak 65 frontharcosok Mows ea* 

leszármazottai birtokába adjuk. 



x'onntazitsSa akarjak a lieveskadix•a isabagaigét a iesördelk á1ta1  

ma~,kivéolt korlátok kőzött. mayet 426046,0400101 srNMdgaaellnk  
biztosit.  

A ki s ipar vi+atiaQ 	606041Walia Illaudedbilldialk a k] sf p ar  

hitelo];ldtiairb1 60 	tallive664101.altr3l,*  
;.. . 	mielyndi 	b$Tatáia a kiaivaat 'tMRM~ é.rtékes##blas.  t 

fpliiigtSt etmelkedóe 	a kisipar takasalt lesz kénytu]  on a $1,46e6-►  
? ~L tQ:.rselést, tahát s au.nkaállasban tóbbleekeozonhoz jut.  

ft. t taitiköl+aienök áajograóivat ás am*  limmirwssottabrai soma -  
boa addig traui tott sl járast a naisold á1dssatmiszsk ssgcsú.fo--  
láainek és jogfosztásnak tekintjük, ezért a kérdést aliltányo w an  
ia ldel+igitben rendezni fogjuk.-  

tr XeMOISikaafigyar vim védelmét! IZomuálőtt városokat, 01#410m  
tZtete +0vt+baAgOkat Aj al. lebet 4pitMtii, do a etQgroalott vér a 2#sow  

lOtrCsdkból fa/  n+ea t3sadó népeit t+ISrltő jéhez vezeti  

Watt  illivotol jüks 	 , 

A aald.6148 faj  já 4711ránitésát és a rig,yesházasságok asg#i1tiatit  
zeid .ófajcaekppl.,  
zsídófa.juaiYel folytatott aali 	törvényes ü.ldastaillho  
tihrfioak kilteleső rendnzorrt amid visagálatát,  
a Má 'Away  iátai okozott 	búntw+tté nyi].vanitklett A s  

:. 	3  

ennek  segfelelő  üldö►~ét, 

a bilsamilis előtti kötslioó orvosi  vizsgálatot,   

a gyakorlati esaládvíitailit, tertian* 6!1 400tlwligia* MAW  

házassákötésoegakedialvseiskte ez®réalrserett  1~~ 1s~• 

lább 2000 pong6S kmiataontM Iiwaseági kölcsönnel vi4  ~~ 



MID  2o  

WK. .  bikamstaleimsc a lottót  .  bsitoe+NC ostoba oivéb8ű, tölvli iild,áato•  
adage  ~ itagazüntiréósit a ssalÁdl;  .  sunkabérelmílt its  Cs~- 

elipótiékölnak a giroraelCbSIMIterClíed 	 való itránlrOeltébilt,  
közegés°94disknek a. Ws  lievaterla+énysfsoit ilrgtatsli  

as  Ma/6m  nópbistositá.st Ila a  >áislá#erott. MOO  +tle~+M1w1041.949r  
tits lhesdsz:. rf3 	traw a Mgallia4M. stint a gl►ágykiseetie  ~ 
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3. sz. 

MAGYAR SZOCIÁLIS NÉPMOZGALOM PROGRAMJA 

Mit akar  a  Magyar Szociális Népmozgalom?  

A Magyar Szociális Népmozgalom uj rendet akar! 

Szociális igazságot, pozitiv fajvédelmet, arős népi 

birodalmat a Kárpátmedencében! 

AGRÁR VONALON: 
hárommillió nincstelen magyar megváltását 

földreform, házhelyszerzés, földbérlőszövetkezet és telepités 

által. Nemcsak a zsidó birtokokon, hanem mindenütt a nemzet 

érdeke szerint, mert az uj világban erős nemzet saját föld-

jén s otthonában él. 

MUNKÁS VONALON: 

becsületes munkáért becsületes munkabért, 

hogy az édesanya ismét a családé legyen! Aki a munkásban nem 

lát testvért, a nemzet erőit bontja meg! Az uj gazdasági rend-

ben a holt tőke helyett a dolgozó ember joga szab irányt. 

ÉRTELMISÉGI VONALON: 

az osztálygőg és kasztszellem ideje lejárt. 

A magyar értelmiség legfőbb feladata megtalálni küldetésének 

utját a nép felé. Születés és protekció helyett egyedüli ér-

tékmérő anyagiakban is a közért végzett munka lesz. 

A NEMZET JAVAIBÓL MINDENKINEK JUSSON FT*G!  

A SZOCIÁLIS IGAZSÁGOSSÁG nem azonos az alamizsnálkodás-

sal. A magyar nemzet javaiból munkája szerint mindenkinek 
jusson elég! Ez a szociális igazságosság lényege. 

Ha valakinek tulsokja van, viszont a másiknak saját 

hibáján kivül nincs elegendő sem, akkor ez a tulsok 

az a felesleg, ami Isten és ember elött nem őt illeti 

meg, hanem a magyar népcsaládot. 
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Ezért a szociális igazságosság: 

nem tür meg aránytalan jövedelemelosztást és mammut-

jövedelmeket, mikor másoknak még a létminimum is hiányzik, 

nem türi a tőke diktaturáját és megsemmisiti a kartel-

lek hatalmát! 

A  magántulajdont kényszeriteni kell feladatára, s a 

magántulajdon program legyen, azaz 

nemcsak jogot, hanem lehetőséget is kell biztositani 

mindenkinek, hogy munkájával családjának tulajdont 

szerezhessen. 

A POZITIV FAJVÉDELEM jelszava: csak magyar kérdést 

ismerünk! A zsidókérdés nem azonos a magyar kérdéssel, csak 

részlete annak! A zsidóság eljátszotta játékait, nem lehet 

többé szerepe a magyarság életében! Ez azonban nem elég! 

Igazi fajvédelem: népünk felemelkedése, megerősödése 

és egészséges szaporodása, hogy megálljuk helyünket 

Európában. 

Ha fajunkat nyomor, tudatlanság és erkölcstelenség 

aláássa, bárki okozza, zsidó, vagy keresztény, egyformán 

kérlelhetetlen elbánást érdemel! 

ERŐS NÉPI BIRODALOM az, amelyben a magyar annál na-

gyobb önértékben, szellemben és életerőben, minél nagyobb_ 

vonalu méltányosság és minél mélyebben átérzett emberi egyen-

lőség alapján él együtt azokkal a társnépekkel, amelyekkel 

élni történelme során számára elrendeltetett. A haza a mi 

életterünk. Magyar öncéluság - ez a vezérelvünk! 

Erős Magyarország csak népi Magyarország lehet, 

ahol népünk biztos megélhetése müveltséggel és 

tudással párosul. 

Ennek az erős birodalomnak vonzóereje legyen az ember 

szabadsága, a munka megbecsülése, a kenyér biztonsága és 

katonásan kemény, fegyelmezett nemzeti hadseregünk. 
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EGYETLEN HAJLÉKTALAN GYERMEKE  SEI:'i LEHET A HAZÁNAK! 

Agrár vonalon törekvésünk nem más, mint a magyar nép 

és a magyar föld legfőbb kérdéseinek megnyugtató megoldása. 
Elsősorban  a cseléd- és gazdasági munkáscsaládok százezrei-
nek jobb sorsát akarjuk megteremteni. Ez a jobb sors pedig 

becsületes munka után a rendes megélhetést, tisztességes 

családi otthont és az agrármunka intézményes védelmét jelen- 
ti. 

Minden gazdasági munkaágban szükséges a legkisebb bérek 

megállapitása, azonban 

a legkisebb bérek ne csak bérminimumot, hanem lét-

minimumot jelentsenek! 

A rendes megélhetésen kívül tisztességes családi otthon jár 
minden agrármunkásnak. Törhetetlen meggyőződéssel valljuk, 

hogy 
aki egész éven át verejtékezik a földdel, annak legalább 

egy talpalatnyi házhelyet kell kapnia. 

Ezért az uj földbirtoktörvény gyors és maradéktalan megvaló-

sitását követeljük, de ha ez nem elég, erélyes intézkedéssel 

az adott törvényes kereteken tul kell lépni. Mindnyájunk f e-

lett áll a nagy magyar törvény, 
hogy egyetlen hajléktalan gyermeke sem lehet ennek a 

hazának. 

Hirdetjük az agrármunkások, kisbérlők, törpebirtokosok föld-

szerzését is, elsősorban kisbérlet, telepités, birtokkiegé-

szités utján. Halaszthatatl anul szükségesnek tartjuk több 
százezer független kisegzisztencia életrehivását. 

Eindezeken kívül akarjuk az agrármunka intézményes vé-

delmét, az uj gazdasági kamarák és a független munkaügyi 

döntőbiróság felállitásával. 



- 27 - 

KÖVETELJÜK A MAGYAR MUNKAALKOTMÁNYT ! 

A munka a legfontosabb termelési tényező, sőt a legtöbb 

embernek egyetlen megélhetési forrása. Minden dolgozónak 

legyen biztositva legalább a létminimum, amiből táplálékát, 

ruházkodását, tisztességes lakását és kulturszükségletét 

fedezheti. Tény, hogy 

az országok gazdasága elsősorban  a dolgozók munkájából 
származik. Ezért a munkásnak nemcsak a létminimumhoz, hanem 

a munka hozadékából való arányos részesedéshez is joga van. 

Ha a nemzet tényleges gazdasága ezt csak korlátozott 

mértékben teszi lehetővé, 

munkamozgósitással és többtermeléssel kell javainkat 

szaporitanunk: egyetlen munkáskéz sem maradhat ölbe-

téve. 

El kell törölni azokat a különféle akkord- és bedórendsze-

reket, amelyek a tudás és szrogalom dijazása helyett csak 

kizsigerelést szolgálnak. A magyar munkás testi ereje és 

egészsége nem piaci portéka! 

A családfő létminimuma a családi bér, amelyből feleségét, 

gyermekeit eltartani és felnevelni képes. A családanyák he-

lye nem az üzemben, hanem otthon van. 

A munka, munkás és család jogainak biztositása a tőke 

öncélu fölényével szemben még minálunk nem történt meg! 

A meglévő munkajogi szabályok ellenőrzése is határtala-

nul hiányos! 

A munkással szemben elkövetett jogszabálysértések meg-

torlása tulságosan enyhe! Ha árdrágitásért börtön jár, ak-
kor a munkásvédelmi rendeletek áthágásáért ugyancsak börtön, 

fegyház, vagy szigoritott dologház büntetését kell alkalmazni. 



- 28 - 

A magyar dolgozók megkárositói és eltiprói 

mindent megérdemelnek, csak könyörületet nem. 

Végül, mig a munkaadói érdekképviseletek (ipartestület, 

iparkamara) közjogi elismertsége sok évtizede megv an, addig 
a munkásságnak még ma sincs államjogilag elismert gazdasági 

érdekképviselete. 

Ezért 

a magyar dolgozók méltóságát érvényesitő magyar 

munkaalkotmányt követelünk. 

Ebben a munkaviszonynak minden részletét a munka jogainak 

megfelelően kell szabályozni. Hozzájárul az egyetlen ut 

kiépitéséhez a becsületes viszonyok felé: a korszerü magyar 

korporativizmus, a hivatástestületi rendszer, melyben a 

munkásság saját ügyeit önállóan intézi. A kamara és munka-
ügyi szervezet ennek az utnak első jelzőkövei, melyekhez 

feltétlenül szükséges életrehivni a független munkaügyi dön-

tőbiró ságot. 

A munkásság ma már nem csak munkát és kenyeret, hanem 

olyan  rendszert akar, amelyben a munka és kenyér neki, csa-
ládjának és utódainak biztositva lesz! 

A NEMZET VEZETÉSE - A NEMZET SZOLGÁLATÁT J. LENTSE ! 

A magyar értelmiségre egész történelmünk során nem 
hárult oly élet-halál sulyu felelősség és hivatás, mint ma. 

Az értelmiség mindenkor elmulasztotta az alkalmat, hogy 

a magyar dolgozók széles rétegeivel összefogva, az egyetemes 

magyarságot erősitve, mind a maga, mind a többi dolgozók tár-

sadalmi és anyagi helyzetén változtasson! 

Ma válaszolnia kell ennek a magyar értelmiségnek: 

hajlandók-e vállalni a sorsközösséget a nemzetben élő agrár-
és ipari dolgozók tömegeivel, vagy sem. Az értelmiség társa-
dalomvezető szerepét csak akkor vállalhatja, ha erre a kér-

désre őszinte, elszánt igennel válaszol. 
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Az értelmiségnek át kell élnie tettekben is, hogy 

nagyobb tudás több felelősséggel jár és több kötelességet 

parancsol. Az értelmiség feladatát csak ugy teijesitheti, 

ha a vezetést a nemzetért való szolgálatnak tekinti! 

Megjelent: UJ REND /A DOLGOZÓ MAGYARSÁG LAPJA/ 
1940 november 5. /II.évf. ll.szám/ 
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4.sz. 

A MAGYAR PART PROGRAMJA 

.Ha minket is elfuj a sors 

zivatarja, 

Nem lesz az Istennek soha 

több magyarjal..." 

1. A magyarságot rendelte ki a történelem, hogy az itt 

élő, multjukban és szenvedésükben a magyarsághoz kapcsolt 

népeket munkatársul fogadja és velük együtt a világ UJ ERŐ-
KÖZPONTJÁT szervezze meg. Itt kell elhatározóan megoldódni 

a világ nagy kérdéseinek és itt kell a magyarság szellemi 

uralmát jelentő Uj Szocializmusnak megszületni. 

2. Akarjuk a Magyar Birodalmat és másokkal is akartat-

juk: 

Központi helyzetü magyar hatalmunkat a keresztény er-

kölcs, a magyar függetlenség és szabadság jegyében szervez-
zük meg. 

3. Magyarország, az Uj Magyar Birodalom államformája 

királyság. 

Kelet-Európa soknyelvü és sokszokásu népeit csak a 

Szent Korona örök abroncsa tudja megtartani. A királyság 

kérdésének végleges rendezését csak a nemzet egyetemes érde-

keinek megfelelően, idegen beavatkozástól függetlenül szabad 

megoldani. 

4. Visszahozzuk a külföldi magyarságot. 

A magyar nemzet számszéke elé idézzük mindazokat, akik 

magyar lélekkel ás magyar vérrel idegen országok lakói let-

tek, de akiknek örök rendelés szerint itt, az ősi földön a 

magyarság fenséges hivatásának szinhelyén élni és halni kell. 
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5. Elvetjük az elnyomó módszereket! Azt akarjuk, hogy 

a magyar nép önmaga határozzon sorsa és jövője felöl. 

6. Magyarokat csak magyarok szervezzenek és vezessenek! 

7. Alkotmányunk, törvényhozásunk végső elve a krisztusi 

erkölcs, a teljes elszántsággal vállalt evangéliumi világ-

nézet! 

Keresztény egyházunk nevelő hatalmát épségben tartjuk, 

az ujjáéledő magyarság érdekében megerősitjük és kiterjeszt-

jük. 

8. Egységes, erős, minden részben magyarok által lakott 

Magyarországot akarunk! Magyar mérséklettel, de elszánt aka-

rattal, a nemzetiségek müveltségi jogainak sérelme nélkül 

megszervezzük és érvényre juttatjuk számbeli fölényünket. 

9. Első a családos magyar!  

Uj rendszerünket a legkisebb zárt közösségre, a család-

ra épitjük fel. Családvédelmi törvényünk a közteherviselés 

rendjét az eltartott családtagok számához igazitja. 

10. Minden vonalon keresztülvisszük a családi fizetés 

rendezését! 

Bizto sit ani kivánjuk, hogy a kettős bérszámítás családi 

és törzsfizetés együttes összege akkor legyen a legmagasabb, 

amikor a gyermekek ellátása és nevelése ezt szükségessé teszi. 

11. Megalkotjuk a családi választójogot, családi tandíj-

rendszert vezetünk be! 

Méltányos, hogy a családapa szavazata döntőbb legyen, 

tehát kiskoru gyermekei nevében is szavazati jogot gyakorol. 

Az iskola célja nem nyerészkedés, a többgyermekes családok 

haladványosan csökkenő tandijat fizetnek. A negyedik gyermek 

ingyen tanul. 

12. A házasság intézményét fokozott védelemben részesít-

jük. 
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A házasság nem rideg üzleti szerződés, hanem elvállalt 

kötelezettség Istennel és a nemzettel szemben. A tartalmat-

lan házasságot törvényes prostituciónak tekintjük, mely a 

kéj szerződése és alattomos módszerekkel, vagy gyáva gyilkos-
ságokkal kibujik a kötelessége alól. 

13. A magyarság népi, anyagi és erkölcsi erejének egye-

düli biztositéka a magyar vérszerződés! 

Ez a magyarság igazi szocializmusa. Mindazok az ujkori 

követelmények, amelyek a magyarságot megmenthetik és erőssé 

tehetik, őseink e rendelkezésén alapulnak. Valljuk tehát, 

hogy a magyar népet sem a földből, sem más anyagi hatalomból 
kizárni nem lehet. 

14. A mértéktelen és öncélu vagyonszerzést a köz érde-

kében korlátozzuk, illetve megszüntetjük! 

A nem tisztességes, jogtalan, vagy erkölcstelen uton 

szerzett vagyont elkobozzuk. A magyar földön szerzett javak-

ból mindenki érdeme szerint részesül. 

15. Akarjuk és megvalósítjuk a korszerű földrendezést, 

a kisgazda, iparos és munkás teljes vagyoni védelmét! 

16. A kisiparos mühelyét és kenyérkereső szerszámait el 

nem idegenithető tulajdonnak nyilvánitjuk. 

17. A munkának vagyonszerző ereje van: a munkás tulaj-

dont szerez. 

18. Akarjuk és megvalósitjuk az alsópapság, a magánrés 

közalkalmazottak, tanár, mérnök, orvos, ügyvéd munkás, taní-

tó, jegyző, gazda és földmunkás, iparos és kereskedő helyze-

tének intézményes rendezését és intézményes védelmét. 

19. Magyar vállalkozások részére fokozott tőkevédelmet 

biztositunk. 

Idegennek Magyarországon sem földje, sem háza, sem ipari, 

sem kereskedelmi, vagy más pénzügyi vállalkozása nem lehet. 

Megjelent: a CSEPFTJ ŐRSZEM-ben 

1941. december 19-én 




