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és ellenfelei a mai magyar
Irta: Gosifonyi Lajos
HŰL deniagAglSniik tót t*ia ellentéteit talán feloldhatná a „ki- lizmussal, de nem veti el a lökét".
T,sas van Boeai és
beszélés", de ezt a tételt a társada- EKhez talán nem is kell megjegy-

lomra alkalmazni

— képtelenség. zést fűznünk, a szónok által adott

Imrédy Béla 1941
Ha egy politikus ilyen nyakatekert magyarázat azonban ismét érdekes:
28-án. mondott képviselőházi analógiába téved, az önkéntelenül is „Nem veti el a tőkét, inert a psatóid

Talán kissé fonákul 'hat — első
pillantásra —, hogy a Népszava
ÍSÜ. karácsonyi számában, amelyet
tsz emberi h-aladás gondolatának
szentelünk, külön
cikk
foglalkozik a magyarországi
szélsőjobboldallal. A haladás útja azonban nemcsak pozitív, hanem negatív irányból is megvilágítható. Megértéséheg és az érvényesüléséért folytatott
küzdelem
időszerűségének
felismeréséhez közelebb jutunk, ha
megvizsgáljuk az ellenerőket is, ha
megkíséreljük kielemezni a túloldal
érveit, kimutatjuk azoknak belső
ellentmondásait. Néhány héttel ezelőtt a képviselőház
legjellegzetesebben politikai vitája, során, az apropriációs tör vény javaslat tárgyalásakor, a szélsőjobboldal vezérszónokának, Imrédy Bélának beszédében összefog-m kaptuk meg a nyilasok és társ'pártok programját, illetőleg világnézetét, önként kínálkogik tehát ez a beszéd kiindulópontul. Amiké-ppen a vita végén
mondott valaszbeszédében Bárdossy
miniszterelnök is ezt a, beszédet választotta ki, hogy ennek állításaival
szembeszállva mutasson rá <i kormánysat és a szélsőjobboldal
politikai és taktikai ellentéteire.
nem. válstlen, hogy. ez
»5í- Ikiréüy-bes'Béd már olaő" ; sssaika-feíy.et e'gy fogalínat, wnely
eg'is''jellemző a szélsojoibbftldal wzéréi'a, de fstíllemaő a köré
csoportosult politikusok eszriievilájfáta és ez egymással viaskodva
^egy&tmfi'kö'cí'S" nyilas pártokra is.

liefféhasadósró!
• besaélt Imrédy Béla, ezt a kifejezést
alkalm'azta a magyar társadalomra.
A kettősséget aaonbaa nem az ossztályréteae-ző'dés következményének
tartja. ha.neim úgy fejtegeti, mintha,
valami titokzatos á'tok ülne a niap:\'íii' közéletei!. A kettősség, a hasatíáisj okának és lényegének megfejtését kerülgeti, és csoriáilatos, hog'y
-— bár g'HzdaBág'politi'k'iiökéiit lép<8tt
s. politikai életbe — eszeágábaii
Kínos ezt a hasadást gazdasági okokkal niagyaráaui. Nem. Szerinte ^ a
lelkeket ^piiegmag'yia.rázha.'tatlain. idegenkedés és bizalmatlanság derjneszti"... „Kilbeszéletlen, feloldatlan ellentétről** szól, amelyébe —
mint mondja — „lassan-lassan belebetegszik az ember". Különös elképzefiés epry gaadasáírpoiitikus és
úgynevezett
reálpolitiikus r (volt
pénzügyminiszter, bankelnök és miniszterelnök) résaéről, hogy tátnsadakni ellentéteket méta, fizikailag
magyaráz és „kibesaéJéssel" kíván
megoldani.. Inkább a lélekgyógyászat, mint a íTazdaíság-politikia vagy
a szociológia keretébe illik ez a
diagnózis, amiely esetleg helytálló
lehetne, ha nem egy nemzetről, hanem a polgári társadalom valamelyik lelki'befceí?, neurotikus tagjáról
lenne szó. Talán helyes l én no ez a
móítezer— bár a szélsőjobboldal által
„2Sidó"-nak bélyegzett tudomány, a
pszichoanalízis útja ez —, ha nem
a társadalmat vizsgálnók ilyen, módom, hanem például annak okát keresnőtk, hogy egy ember, aki más
vonalra, tévedi, mint amit megszaibiiaík hajdanaai, nevelése ée _ számnaKása. ii) járt próbálja túllicitálni.
még új környezetét is, csakhogy bebizonyítsa.: elszakadt nnilfcjától, régi
.pozíeiójétóil. sőt elszakadt őseitől is,
akiknek szelleme semmiféle „beütés"
formájában nem saabja, meg- az ő
életútját. Ilyen eltévedt polgár esetésben beszélhetnénk az említett értelemben, 'bekövetkezett kettéhasadásról, ilyen Mteg lélek egyes belső

kiváltja azt a gondolatot, ho^vy saját belső sérülését, a saját magatartásaiban rejlő ellentéteket akarja
kivetíteni az egész közéletre. Sokkal
reálisabb okok, materiális okok
azok, amelyek társadalmi osztályokat, politikai pártokat szembeállítanak egyiri ássál. A társadalmi és
politikai ellentéteket mélylélektani
alapon nmgyaráam — mellébeszélés.
Amiképpen mellébeszélés az is, ha
a közönyre panaszkodnak és a közélet iránti tömegérdeklő-diéist reklamálják olyan politikusok, akik

a közélet irányításét
nem. hajlandók a tömegek kezébe
adai, hanem holmi „piramisalakú'
hierarchikus szervezet csúcsán trónoló tekintély alá akarjade rendelni
a népi erő<fcet. Van-e kiáltóbb ellentmondás, mint aa, hogy ngyainekkor
uigya-nezek nagyobb szabadságot követelnek a sajtó és a véleménynyilvánítás számára, jobb iní'armáiltság'ot a közvélemény számárai! Ha
ilyesmit hallunk, már-már habozunk : eg-ysaeríí „s»alóudeanag-ógia"-e
ez? Mert ieg-alább is súrolja az
„uccai desaasrósria" határait. És elkép»elheííő-«3 józan ésszel, hogy a
közössé.?! érzés — amelynek hiányára Imrédy panaszkodott — aa ő
pi,ra;misialakú t&nieg'baftönében vinsisraana ki?
Továibl) nő &z ellentaiondáis, amikor azt fejtegeti: minden iskolát
végzett embernek kell, hogry szaktudása nielllett es-ységes ssemlélete
is_ legyen •„nem.zcti műveltségünkről" — tehát axí, kívánja, hogy olyan
egyéniság-ek alakuljaaiak ki, okjuk
nieg'f síelő szellemi
fegyverzettel
rendeíke»nek a kultúra fejlesztésére
—, de néhány mondattal késő-bb -ináir
szerveaeíet akar létesíteni „a közgondolkozás egységesítésére". Tehát
szellemileg unáforniiaáliii akar, ami
érthető töreikvése annak a politikának, amely joggal fél a szellem terrnéüz-eítes szítsbíidsáiírtörekvéseltöi s
éppen őzért nem tűr el mást, mint
d'A ő szervezett; által veszélytelennek bélyegzett eszméket,

nem létezik az iitódoka'ól való gondoskodás nélkül, aminek velejá.ró'ja,
hogy a családfő g'ondoskodha.sssékaz
utódok anyagi biztonságának megalapozásáról is." Szó sincs tehát
egyenlő startról. Ebben a „szocializmus"-ban ismét csak a születés,
a vagyon, a társadalmi _helyzet
szabnia meg: az ember életútját. Sőt,
újabb niefikötöttfiégről is gondoskodik, mert ,,'szocializímus"-ánaik második, jellegzetes vonása — mint
mondja — „a vérségi
kapcsolatok
kihangsúlyozáíia". (Félreértés ne essék: Imréda mondja ezt.) Bs mindezt heleszorítja abba a iniáa- említett
„piramisalakú tekintélyi felépítésíiö,
ahol a vezetettek feleit állnak az alvezetők és egyre magasabban és
maíí'asato'bíin a yeaetöknek egyre
wzűíketíib csoportjai, míg végül e<gy
tetintélyben fosródik 8iss_ae, mint
zárógőhen az égé a a építmény".
Tárgyilaííosaii meg kell azonban
áliapítanunfe, hogy a volt baiiikelnök
és azok. akik körülötte csoportosulnak, mégis hozzá akarnak nyulai a
tőkéhez: „sok helyen még zsidó
kéziben lévő ipari tőkét át kellene
veyetni keresztény kézbe..." Egyszóval: őrségváltás — a társadalom
szerkezetének nieg'változtaíása heiyett. Tersnészetesea, csak részletes
őrségváltás.
Mindez rendben lenne. Osstá.lyíudatos profe'ram ez, egy olyan párt
szíáimára. amely meig atarjia védeni
a fennálló kiváltságokat. De miért
nevezik szocializmusnak?
A iiyilas-imrédys-ta front rRfoniitervei minden í-eíüileiöB. eaein á vonalon mozognak.

A földreform

megoldására — Imrédy szerint —
azért yan szüktóg. hosry „a búzonytalanság kiküszöbölődjék, mert itt
egy elkerülhetetlen (maj-dnem tragikus végzetként állapítja meg ezt
az elJswülhetetleuségöt) társa-dal mi
processzussá! állus'ik t-zetnbeu és a
mi feladatunk csak aa lehet, hogy
a. processzust keretekbe szorítva,
okosan, gazdasá gosan, a nemzet
érd ekében oldjak meg.
Mórt onné
„,l _a bizonytalan
„—„.,., „,«,....„,, ...guál fogva nem
„'aadáil-kod'hatik ina raeionálisan a
szocializmust hirdet ez 1a ssrélsöjobb- nagybirtok.'1
oidal, dó aa ^ifőbhioknt uejn csekéBizony, a niagybirtok! Mert erről
lyebb elíeaitátfc.kro l.n.k tanunk, ha v;in
szó. Kanek érdekében kell raakár azt vizsgáljak, valóban nem- dikális
iutéakadiéöek helyett „keresfiti-e, akár pedhv úgynersaett szoszorítani" azt a ^processzust,
cializmusát nézzük inesr közielebto'ről tekbe
A inasyar nemzeti felfogás min- amelynek nevét csak végső esetben
dig- oszthatatlan ef/yséanek tekin- mondja ki s «kkor is csak fanyatette az országot, éppen eb-ben az logva: /o'Wre/prm." Talán elég euuyi
a.nnak bizonyítására, hogy özek íiz
elvben rejlik lónyog-c. Imrády vi- elgondolás-ok
csat annyira „wápf'-ftk,
szont a-zt állítja, hogy „a társada- amennyire nemrietick
és szocialislomról vallott módom szerves felA főid iit-pét aligiia elégítheti
fo®áisnak a^ iiíjinzetisóg-eik, népcso- ták.
ki ez a „keretek'bo . szorítás*', a:mi
portok kollektív személyiségét is 'el egvébként
fölöttébb jölie/uizö kifelekt1;! -'smerBiá".
aése líBtredy Belár.wik. A fifátaís le-— Ugyanezt mondja Szálasi is! — bontása ;i szabadpúg, az emJ.>eri é-raz Imrédy-besaiMl esry máaik (a sz-o- vényesii !:;;s akadálytalan ú tóinak
eializmiijsról szóló) fej-ezeténól koc- megnyitii.su helyett mioden téren
káztatta mesf ezt a közljeszóiást egy keretek kosé a kar iá szorítani a t.árnyilas képviselő, de ugyanezt a sadalm.ut és a s-zellemi életet is. Ktmegjegyzést tehette volna akkor is, méletlciiiU h-n akar
(skatulyázni
amikor a nemzetiség-ékről beszélt mindenit, mert «-ini skatulyázva van,
Imrédy. Mert az idézett elméletet könnyen key.t'lhető, eiileiiőrixhcíö,
igazán csak esry lépés választja el m-eiacroi! dsaablá 1 1 ozlintó. És kő '.íhcn
Hzálasi eszméjétől, amely még- a ezeknek u» eJiroindfl4é»o4taak lia,nMagyarország kifejezést is elveti és tro^taíójia bély»»"ZÍ me? éles szavakkal a Teqnd&rállssnat, a ineíieralatt gyepüföMakre kívánja osztani TÚeháaíirust!
aa országot- Teljes atomisáíást jelent tehát a nyilas felfogás: a piraAz Ipari
mis-rendszer horizontálisan, a népaz,
amely
f-t
fel tétlenül legsürgőcsoport-rendszer pedia vertikálisan
darabolná széjjel a nemzetet. Mind- sebbe:] iúi-Ai- keretekb-e wzorífani,
ea a nemzeti jelleg: feladását jelenti. meri; jól látja, hogy a nyilas deniaa
A nyilas ezo'cializrQ'BS teliát les1- g'&s'ia ves««delmes 1lelepieaőjo
szervezett munkásság és a nyilas
kevésib'é sem nennseti. Vájjon
tervek mcgvatósítűsánaik útjában
stí'klaszilárd bástyaként állnak: a
szabad sa/Ooialísta szakszervezetek.
— vetődik f e1! a következő kérdés. Az Láttuk már. hogy a széÍHŐjohboldal
ő eaociaiiííiűuriiikat Iinxiády —- már a sokmiíndenbö belenyugszik, miközmódszer is jellemző — ellentmondá- 'ben a _ belenyn,<ívás ellen háborog,
sok felsorolásával kívánja érzékel- tiáimad,ia „a. beienyugvéist, amely a
tetni. Például; „szembenáll a kapita-

krácia vezetése alatt való
sát, a Népszavát és a marxista tan*
nak a mag-yar politikai mezőberí
való érvényesülését alkotmányunk
integráns részéinek tartja". Helyeseli
érzi meg, hogy a szervezett munkásság legtisztábban látó és éppen ezérü
legelszántabb ellenfele mindazok-.
nak a nemzeti és szociális szabadísáftellenes terveknek, amelyeket ai
szélsőjobboldal hirdet. A nyilas szónoikoknaik a szervezett mu-ufó-ssáí-í
ellen intézett sorozatos kirohanásai
bizonyítják, hogy időnként már _tudatosan folytatja ea a réteg osztály harcát n föld és a gyárak dolgozói
ellen. Ez az, amit körömszakadtig
tagadnak és teoretikusuk, Imirédjr
Béla így tépelődiik: „Közöttünk, xnagyarofe között ninfts meg a lelki
összekötokapoes..." És amikor megállapítása nyomata kikerülhetetlenül torlódnak elé a kérdések, elmenekül a válaszadás elől s azt
mondja, hogy ez „metafizikai jelenséf)".
Ilyen mélyen belesülllyedt tehát a
mitikus gondolatvilágba az, egykar
meghirdetett

„csodálatos forradalom"
és az egykori nagy szervező most
kinyilatkoz.tat ja: „a
forradalmak
kora lejárt... bolond ember volna
ma, aki forradalmi
tűzzel akarna
'látszani... csak alkotmányos eszközök alkalmazása jöhet tekintetbe ..."
A „csodálatos forradalmat" aktot
hirdette Imrédy, amikor hatalmoin
volt és most beszél az_ alkotmányról,
amikor egy olyan ellenzéki pártszövetség' élén áll, amelynek több
tagja egy „zöld forradalom" jelszavával jutott mandátumhoz, Éa köaben lelkesen helyesli Inurédy szavait
az a párt, amely ma is vallja Szálasi elgondolásait. Ez már nemcsak
egy eruberneJk, de egy egész mozgalomnak véiglages belebonyolódása aa
ellentmondásokba s egyben saját
magatartástaiba.
A bzaíasi M e m ilas mozgalom
raduikdljs jels.M\ akksl indult e*
lett biihedtte, kieaesa'w n a 'élsz ival át ímeeskiiserletekkel L > fanta&.ábkus „föriAdilmi" es'lekeJefek
ter^tívcl amelyek a/onban ' und
sokkal inkább P'3Q^
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A nemzeti függetlenség
volt az a gondolat, amely ráébresztette a nacionalista, köröket is arra
a veszedelemre, 'amn!>- bármilyen
árnyalatú nyilasok fölülkerekedése
esetén fenyegetne Maa'yairorszáfton
mindem egyetemes érteiket. Fölöttébb jellemző, hogy a nemzeti függetlenség _ gondolatának hallatlan
időszerűségét nau.iainkban a szervezeti: ipari munkásság és ct parasztság leffttidatosabb elemei ismerték
fel elsőnek. A neanaeti függetlenség
és a ^szociális haladás eaaméáéinek
saintéafsö az egyetemes szabadság-

