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PÁRTPOLITIKAI KÜZDELMEK 
A HABORÚNAK, ha nem is utolsó fejezetéhez, de minden bizonnyal 

utolsó részéhez érkeztünk el és kimenetele a logika vastraverzei helyett 
egyre inkább a szemben álló felek idegrendszerének szubtilis háló-
zatától függ . Márpedig nemcsak a háború kimenetele, hanem annak 
természetes hullámzása is döntően befolyásolja a magyar politikai életet 
és a háborús napi hírek ha tása különlegesebb politikai műszerek nélkül is 
világosan felmérhető azokban a tömegekben, amelyeket eddig, legalább 
is látszólag a határa inktól távol folyó hadi események alig ér intet tek 
és különösebb érdeklődésüket sem keltették fel. Ez év tavasza ó ta a 
helyzet gyökeresen megváltozott és az azelőtt még politikailag semleges 
vagy csekély érdeklődésű nagy tömegek – amelyek megelégedtek az 
optimista kijelentésekkel és jóslatokkal – ma a legélénkebben reagálnak 
minden hírre, éspedig olyan időszakban, amikor többé-kevésbbé magukra 
hagyatva adnak hitel t a hozzájuk javarész alulról eljutó magyarázatoknak 
és fej tegetéseknek, anélkül, hogy módjukban állana felismerni azok valódi 
ér tékét és felfedezni a mögöt tük meghúzódó szándékot. A mai, úgyszólván 
minden vonatkozásban latens politikai helyzetben indultak harcba a ma-
gyar politikai pártok, hogy a minden oldalról annyit hangoztatott nemzeti 
egységet még azon a néhány ponton is megbontsák, ahol az tényleg meg-
volt, vagy legalább is megvalósíthatónak látszott. Ámde kíséreljük meg 
eljutni a kérdés lényegéhez. 

A JELENLEGI HELYZETET kétségkívül a magyar politikai élet né-
hány alapvető hiányossága idézte elő. Első helyen tartozik ezek közé az 
eszmék t isztázatlansága. A nagyobbrészt értelmüket vesztett jelszavak 
összeütközésében kizáróan érzelmeinek kiszolgáltatva tántorgot t a 
nemzet az utóbbi nehéz időkben ugyanúgy, mint azokban, amikor 
ha nem is jogosultsága, de legalább lehetősége volt a kísérletezéseknek. 
Dik ta tura és demokrácia, parlamentarizmus és tekintélykormányzás, 
jobb- és baloldal, liberalizmus, marxizmus, fasizmus és bolsevizmus, 
ilyen vagy amolyan külpolitikai orientáció, lényegében már nem jelentet t 
egyebet, mint bizonyos rokon- vagy ellenszenv nyilvánulásokat, anélkül, 
hogy a szavak jelentőségén bárki gondolkozott volna. Hatalmi, anyagi és 
egyéni törekvéseket lepleztek csupán ezek a felvetet t szavak és törté-
nelmi tuda tában támadták a magyarságot . A hangos politikai csetepaték-
ban egyre élesebben tűntek fel a kormányok mulasztásai, a szervezési 
hibák, szociális hiányosságok, a szemhatáron előbb mesterségesen fel-
idézett köd akarat lanul egyre szűkebb és szűkebb körre szorította a töme-
gek látási lehetőségét, mely a háború fokozódó nyomása következtében 
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egyre gyorsabban lovagolva a frázisok hátán, mindinkább radikalizáló- 
dott. A március 19-i események már egy olyan dekomponált politikai 
társadalommal találkoztak, amely annak jelentőségét felfogni nem volt 
képes. Kielégülést talált a Kállay-kormány pocskolásában (amelynek hibáit 
addig képtelen volt felismerni) és a zsidó-kérdés radikális megoldásában. 
A tömegek előtt az igazi magyar sorskérdések szinte teljesen háttérbe 
szorultak és mintha sokadalomban lennének, a jobboldal győzelmét ün- 
nepelték ott, ahol csak a baloldal vesztett csatát. 

MINT A POLITIKAI ÉLET EXPEDIENSEI, ebben az időben jelent- 
keztek új lendülettel a fórumon a pártok. A magyar szuverénitás sérülé- 
seit figyelmen kívül hagyva indult meg március 19-e után a politikai élet, 
anélkül, hogy egyúttal a parlament is működésbe lépett volna. Néhány 
formális ülésen túl nem terjedt tevékenysége és a kormány, amely kife- 
jezetten képviselőházi pártkormány, változatlanul a felhatalmazás alap- 
ján működik. 

Az első bizonytalan hetek elteltével a helyes politikai érzéknek éppen 
úgy – ahogyan azt talán ma már megállapíthatjuk – mint a későbbi 
időkre szóló menlevél szükségének engedve, a pártok között egységmoz- 
galom indult meg. Az ország figyelme a tárgyalásokra irányult, hiszen 
mindenki érezte, hogy egy erős és tényleges nemzeti egység a pillanat 
elkerülhetetlen követelménye volna. A pártok, sajnos, nem tudtak meg- 
egyezésre jutni egymással. Most még időszerűtlen volna és módunkban 
sem áll a tárgyalások csődjének igazi okait feltárni, de a már eddig 
nyilvánosságra jutott adatokból is világosan kitűnik, hogy egyes pártok 
már a tárgyalások alatt nem egységre, hanem egyeduralomra törekedtek. 
Az ide vonatkozó dokumentumok a magyar politikai történelemnek egy 
igen érdekes és igen szomorú fejezetét fogják megvilágítani. 

Az egységtárgyalások csődjének híre rendkívül kiábrándítóan hatott 
a közvéleményre. Mindenki tudta, hogy következménye a kérlelhetetlen 
nyilt harc lesz, amely magyar erőket állít szembe egymással, olyan idők- 
ben, amikor minden parányi erőt összefogva a keleti veszéllyel kellene 
szembeszállni és megerősíteni a magyar államiság pilléreit. A háborúba 
való teljes beavatkozás következményei, a szomorú áldozatok és újabb 
nehézségek éppen úgy tényezői a politika alakulásának, mint a harcterek 
eseményei és a semmiképpen le nem becsülhető titkos propaganda, ame- 
lyek együttesen szaggatják fel a politikai altalajt, hogy az megfontolás 
nélkül minden „megoldást” szívesen fogadjon. 

Mint fentebb említettem, a jelenlegi helyzet kialakulásának egyik fő- 
oka az eszmék tisztázatlansága. Ez a tisztázatlanság vonatkozik politikai 
életünk teljességére és annak szerveire. A kiegyezés utáni Magyarország 
lényegében a 48-as alapokon épült fel, tehát a liberális koreszmének meg- 
felelően. A nemzeti eszmény azonban a 49-es volt: Kossuth független 
Habsburg-ellenes Magyarországa. A kiegyezés politikusainak ezt az át- 
hidalhatatlan űrt kellett eltakarniok. A klasszikus demokrácia és a libe- 
ralizmus szellemében (egyik sem vált soha valósággá a magyar életben) 
 

Erdélyi Magyar Adatbank



376 Magyar Figyelő 

megteremtet t parlamentben a kiegyezéses kormány képtelen lett volna 
helyén maradni . Ezér t teremtet te meg Tisza Kálmán a választási erőszak 
eszközeit véve igénybe a maga ha ta lmas kormánypár t já t , amely mint par-
lamenti szavazógépezet mindenkor haj landó volt a kormányt kiszolgálni 
és t ámogat ta azt a politikát, amely a nemzet érzelmeivel ellentétben állott. 
A parlamentből álparlament lett, de kétségkívül így is nagy szolgálatokat 
tet t , mer t egyfelől mégsem adot t teljesen szabad kezet a kormánynak, 
másfelől alkalmas fó rum volt a szenvedélyek levezetésére. Lényegében 
napjainkig ez a helyzet marad t fenn. A parlamenti váltógazdaság lehető-
sége nélkül a kormányok burkolt d ik ta turá t gyakoroltak és az ellenzék, 
amelynek reménye sem volt soha ar ra , hogy alkotmányos úton uralomra 
jusson, mindenkor szélsőséges és könnyen felelőtlen volt. Tevékenysége a 
kormányok támadásában merül t ki, az ellenzéki képviselők nyugodtan 
„fenegyerekeskedtek”, mer t tudták, hogy felelős helyre nem kerülhetve, 
őket kijelentéseikért soha senki nem vonhat ja felelősségre. Azonban így 
is féket jelentet tek a szinte korlát lan hatalommal rendelkező kormányok 
számára és a „tanácskozás” szüksége és értékes volta hiányosságai elle-
nére is megmaradt . Ez t a bá r csak látszólagos, de lényegében mégis tény-
leges előnyét a parlamentnek, különös tekintettel a ké tkamarás rend-
szerre, amelyben a Felsőház – az egykori királyi tanácsos utóda – 
egyre nagyobb súlyt kapott , semmiképpen sem szabad lebecsülni. Nyugod-
tabb időkben a rendszer minden bizonnyal eredménnyel is működött volna, 
de részben a par lamentar izmus ál talános lebecsülése, részben a belső ma-
gyar helyzet változásai kényszerítően értéktelenítették el a parlamenta-
rizmus évezredes magyar politikai eszközét, hogy helyébe csak kivételes 
időkben alkalmazható eszközöket illesszen, anélkül, hogy az eszközök al-
kalmazásához szükséges embereket mindenüt t előteremtette volna. 

AZOK A NAGY SIKEREK és még nagyobb tet tek, amelyek úgy 
Olaszországban, mint Németországban végrehaj tva csábítóan kellett, hogy 
hassanak minden olyan nemzetre, amelynek súlyos és megoldatlan kér-
dései voltak, természetesen óriási h a t á s t gyakoroltak Magyarországra is. 
Már csak vezető rétegünk vérségi kapcsolatainál fogva is Hitler Adolf új 
birodalma a maga egész a t t i tüdjével és formáival, gyors és párat lanul 
egyszerűen elértnek látszó sikereivel példátlan vonzóerőt gyakorolt éppen 
az ellenzéki pár tok radikálizálódott rétegére, amely azt hitte, hogy a 
szomszédban adot t nagyszerű tel jesí tményeket csupán le kell másolni és 
ezzel már i s megteremtődött az új Magyarország. Ezek természetesen kez-
deti jelenségek voltak, amelyek elől Gömbös Gyula nemzeti és szociális 
p rogrammja erősen kifogta a szelet, de halála u tán a szélsőséges elemek 
m á r képtelenek voltak megérteni és honorálni azt az evoluciós úta t , ame-
lyen Imrédy Béla, gróf Teleki Pál vagy Bárdossy László vezette a nem-
zetet az igazi magyar megújulás felé. A kormányok lassú építő mun-
ká jáva l szemben a szélsőséges pár tok a gyors rendszerváltozás mellett 
agi tá l tak és a radikálizmusban egymásra licitáltak. A licitáció végül 
m á r nem a r ra ment, hogy ki a jobboldali, hanem ki jobb jobb-
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oldali és nem arra,hogy ki milyen jó magyar , hanem milyen mérték-
ben németbarát . Természetes, hogy ilyen körülmények között a pár tok 
között egység nem jöhetet t létre. Mint ahogy azonban reménytelen egy 
idegenben született még olyan helyes eszmét á tül te tni megfelelő á t for -
málás és megélés nélkül, ugyanúgy nem vet ték és nem veszik észre a ha-
talomra törekvő pártok azt a lényeges különbséget, amely a jelenlegi 
magyar és a harmincas évek német politikai helyzete között fennáll . Míg 
ugyanis Németországban Hitler Adolf p á r t j a valamennyi m á s pá r t t a l 
szemben egyedül tö r t a feltétlen egyeduralomra, addig ma Magyarorszá-
gon több azonos programmal és ami még lényegesebb, azonos genezissel 
és szervezettel rendelkező pá r t a k a r j a ugyanazt , nem is beszélve arról, 
hogy a végső célok tekintetében egyetlen ma fungáló magyar pá r t között 
sem lehet lényeges különbségeket felfedezni. Egy gondolat győzelmi had-
já ra ta helyett tehát csoportok és egyének versengése folyik a különböző 
címeken vindikált hatalomért , nagyon is egyoldalúan és ellenőrzés nélkül 
ítélve meg, hogy a nemzet valóban óha j t j a -e u ra lmukat vagy sem. 

ILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT a kibontakozás ú t j a is bizonyta-
lan és ködbevesző. A reánk nehezedő óriási nyomás a la t t világosan áll a 
két főfeladat, amely minden egyebet há t térbe szorít. Az első a keleti ve-
szély katonai elhárítása, a másik a magyar szuverenitás biztosítása a jö-
vőre. Mindkét fe ladat feltétlenül t iszta kormányzási elveket és erős köz-
ponti kormányzatot követel. 

Az elvek feláll í tása nem okoz különösebb nehézséget, hiszen azok, 
amelyek ma is élőek, megfelelnek a kívánalmaknak. A lényeg i t t nem az 
elvek felállításában, hanem hitelessé tételükben van. Talán a legegysze-
rűbben úgy fejezhetném ki a kérdést, hogy a feláll í tott elveket össz-
hangba kell hozni az intézkedésekkel, a kiadot t rendeleteket végrehaj tá-
sukkal. Ez a la t t azt értem, hogy a tömegek felé t e t t ígéreteknek nem 
szabad meghaladniok azokat a lehetőségeket, amelyek tényleges betöltése 
az államnak valóban módjában áll. Olyan helyzetet kell előidézni, (és ez 
nem lehetetlenség) hogy a tömegek állandóan és megfoghatóan érezzék, 
hogy az állam éret tük és nem kivételes kevesekért, vagy az általuk fize-
tett adóból el tar tot t tisztviselőkért van. Az ideális megoldás természe-
tesen hosszú nevelés kérdése, de m á r néhány helyesen megfogalmazott és 
alkalmazott intézkedés is nagyban hozzájárulhatna a kedélyek lecsillapí-
tásához és a bizalom megerősítéséhez. Ennek egyik előfeltétele, hogy 
szembeszállva ideológiai előítéletekkel a legszigorúbban ügyel jünk arra , 
hogy ügyeket valóban hozzáértő emberek intézzenek, akiknek politikai 
megítélésénél egyetlen szempont lehet mértékadó: valóban jó és munkás 
magyar legyen. 

A kormányzat kellő megerősítése nehezebb feladat . Bizonnyal mind-
azok ellenkezésébe ütköznék, akik a mai latens helyzetet a maguk javára 
akar ják kihasználni. Mindazonáltal a kormányt ki kell emelni a pár t -har-
cok miliőjéből és új emberekkel kiegészítve az egész magyar törvényhozás 
és valamennyi pár t fölé kell emelni. A mai, álkoaliciós kormányból párt-
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megegyezés a lapján valódi koaliciós kormány válhatna. Ennek előfeltétele 
azonban egy pártpoli t ikai Treuga Dei volna, amelynek érdekében az egyed-
uralomra való törekvést – legalább ideiglenesen – fe ladnák és meg-
egyeznének az államvezetés alapvető kérdéseiben. Ezzel biztosítani lehetne 
a háború idejére a zavartalan alkotmányos kormányzást. Ez volna az 
egyetlen lehetősége annak, hogy a politikai élet zökkenésmentesen meg-
szilárduljon, a kormányzat a pillanat döntő feladatainak eleget tegyen és 
nyi tva marad jon a lehetősége egy békés viszonyok közötti egészséges 
kibontakozásnak, elkerülve a háború végkifejlése alat t mindenkor annyira 
veszélyes, radikális változások végrehaj tásá t . 

Amennyiben a pár tok között életképes együttműködés nem tud létre-
jönni és a kormányzat gondjainak előterében nem konkrét nemzeti és ál-
lami feladatok fognak állani, úgy kényszerűen két út nyilik meg a magyar 
politikai élet előtt. Az egyik, hogy a dekomponált helyzetet kihasználva 
valamelyik pá r t r agad j a magához a kizárólagos hatalmat, és a maga 
arcára megteremti a totál is kormányformát , amivel természetesen szük-
ségképpen letér az alkotmányos útról, új és kipróbálatlan rendszert ik ta tva 
annak a helyébe, amelynek legalább m á r a hibáit ismerjük és így a nö-
vekvő bizonytalanságban az erőszaknak egyre több eszközéhez kénysze-
rülne hozzányulni, ami veszélyes és esetleg végzetes ellenhatásokat szülne 
az amúgy is túlfeszült hangulatban. A másik lehetőség az, hogy az álta-
lános harcban egyik pá r t sem tud felülkerekedni és egy a pár tharcokon 
kívül álló tényező ju t a hatalomhoz és a maga részéről felszámolja a 
pártküzdelmeket. 
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