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60 CSOMA LAJOS

Fasiszta mozgalom Magyarországon

Ha fasizmusról ír valaki, kénytelen terminológiai tisztázással kezdeni, 
hiszen nincs egy, vállaltan fasiszta politikai csoportosulás, amely ki-
zárólagosan képviselné ezt a politikai irányzatot. Számtalan vita van 
a jelzőkről, nincs konszenzus abban a kérdésben, hogy mi az ami a 
fasiszta, náci fogalom kategóriájába tartozik.1 Ugyanakkor a témára 
fogékony, politizáló közvélemény többnyire egyértelműen el tudja 
dönteni, ha fasisztoid jelenséggel találkozik, hogy adott esetben mivel 
áll szemben. Ezeknek a jelenségeknek a száma, különösen az utóbbi 
néhány évben, rohamosan gyarapodik.

E cikkben egy rövid történeti kitekintő után, ahol megemlítem az 
utóbbi néhány évtized fontosabb neonáci, fasiszta jelenségeit, meg-
próbálom az egész, általam fasisztának tekintett tábor, ha úgy tetszik, 
mozgalom, vázlatos leírását adni.

A leghasználhatóbbnak az tűnik, ha a fasizmust használjuk gyűj-
tőfogalomként, és a fogalom alegységeinek tekintjük a nemzetiszo-
cializmust, hungarizmust, egyéb helyi formákat. A fasizmus politikai 
csoportosulás, és egyben különféle ideológiai elemek ötvözete.  
A fasizmus támogatói táborát az egyes ideológiák (etnonacionalizmus, 
rasszizmus, antiszemitizmus, idegengyűlölet, igény szerinti keverék-
ben), a történelmi múlt relativizálása (világháborús bűnök, népirtás 
tagadása, nemzeti mítoszok), revíziójára való törekvés, az erős, dik-
tatórikus állam elfogadása, továbbá a társadalmi szolidaritás elvének 
elvetése jellemzi, a fenti elemek sokféle kombinációjával. Ennek a 
tábornak az aktív része a szervezett fasiszta mozgalom. Erről a moz-
galomról lesz most szó.

I.

A „szocializmus” időszakában a fasisztoid ideológiákat, szerveződé-
seket, ha voltak egyáltalán, elnyomták. Ugyanakkor nem került kibe-
szélésre a magyar fasizmus története, a háborús szerepvállalás, az 
antiszemitizmus, és elmaradt a szembenézés a történelmi felelősség-
gel. A rasszizmus az előítéletesség szintjén maradt, az antiszemitizmus 
pedig csak búvópatakszerűen volt jelen, kispolgári és egyes értelmiségi 
körökben. Kifejezetten náci jelenségekkel az 1980-as évek kezdetéig 
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61szinte egyáltalán nem lehetett találkozni. A népművészettel foglalkozó 

csoportok szolid nacionalizmusa nem lépett túl egy határt, az Erdélyt 
járó értelmiségiek ritkán „trianonoztak”, a rasszista megjegyzések 
mögött ritkán volt fajelmélet.

A náci eszmék nyilvános megjelenése egy szubkultúrához köthető, a 
„skinheadekhez”. A skinhead-mozgalom az 1960-as évek Angliájában 
született2, munkásfiatalok divatjaként. Nevét a rövid frizuráról kapta, 
ami egyfajta ellen-hippi viselet volt. Az irányzat apolitikus volt eleinte, az 
utcai bandák logikája alapján szerveződött, és a rasszizmus szervezett 
formában nem volt jelen. Egy évtizeddel későbbi fejlemény, hogy a brit 
nacionalista mozgalom pár skinheadet beszervezett, amiből a botrány-
ra éhes sajtó szenzációt csinált, majd beindult a folyamat: sokan már 
politikai okból vágatták le a hajukat. Ez az időszak a punk-mozgalom 
nemzetközivé válása, és ezzel párhuzamosan a skinhead már a ra-
dikális nacionalista szinonimájaként vált ismertté. Magyarországon 
az 1980-as évek elején jelentek meg a „skinheadek”3, akik az ideo-
lógiát is importálták. Emiatt a mozgalom hazai képviselői a rasszista, 
nacionalista üzenetet közvetítették, gyakran a legalpáribb stílusban.  
A Mos-oi zenekar a cigányok kiirtásáról énekelt, „cigánymentes öveze-
tet” követelve. 1983-ban hatósági eljárás indult ellenük, de megúszták 
felfüggesztett börtönbüntetéssel. A korszakra jellemző, hogy ugyaneb-
ben az évben egy hasonló eljárásban az anarchista CPG (Coitus Punk 
Group), akik mindenféle hatalom elutasításáról énekeltek („USA atom is 
atom, szovjet atom is atom…”) másfél-két év letöltendő börtönbüntetést 
kaptak. A „skinheadek” pár száz fős tábora végig jelen volt az 1980-as 
években, nagyobb létszámgyarapodás az évtized végén következett 
be. Ebben szerepe volt néhány országos nyilvánosságot kapott bal-
hénak – a sajtó egy része szemmel láthatóan élvezettel ijesztgette 
„a cigányokat” a bőrfejűekkel –, majd a rendszerváltás után több 
jobboldali párt is felkarolta a „magyar fiatalokat”. A Torgyán-féle kis-
gazdapárt Független Magyar Ifjúság néven szervezett „skinheadeket” 
tömörítő csoportot, de több, a kormányzó MDF-ből kivált csoport is ezt 
a szubkultúrát igyekezett magához vonzani. Főleg a Csurka-féle MIÉP, 
amely egyébként is a szélsőjobboldal zászlóshajója volt az 1990-es 
években, vagy Király B. Izabella pártja.4 Ezek a csoportok, mint azóta 
is a hasonló szervezetek többsége, nem vállalja nyíltan a fasizmus se-
melyik irányzatát sem, de ideológiájuk, – rasszizmus, antiszemitizmus, 
nacionalizmus –, gyakorlatuk – erőszakos akciók, megfélemlítés –, 
tagságuk egyértelművé teszi, hogy ezek fasiszta csoportok.

Az 1990-es évek első felében új fejlemény volt az eddig csak az 
emigrációban szervezkedő nyilasok magyarországi megjelenése. Sza-
bó Albert különböző pártjai jelentették a váltást, aki 1994-ben egy időre 
összefogta a különböző nyilas csoportokat. Pártalakításukra a hatóság 
is reagált, eljárásokkal, felfüggesztett börtönbüntetéssel akadályozták 
tevékenységüket, de a nagy nyilvánosság lökést adott a különböző 
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vonzáskörzetébe. Sok olyan embert is sikerült radikalizálni, akik koráb-
ban mérsékeltebb nacionalista csoportokban tevékenykedtek. Szabó-
hoz 1994-ben ideiglenesen csatlakozott Györkös István, aki a nyilas 
mozgalom központi alakja azóta is. Bőnyben tábort működtet, ahol 
manapság is rendszeresen tartanak kiképzéseket. Feltételezhetően a 
két évtized alatt több száz aktivista fordult meg kiképzéseiken. Szabó 
1998-ban, jelentős részben a hatósági üldözés hatására, elhagyta az 
országot, de Györkös maradt és folytatta szervezői tevékenységét. 
Mindenesetre a nyilas és egyéb neonáci csoportoknak azóta sem 
sikerült legálisan működő politikai szervezett létrehozniuk.

Az évtized végére általában véve is visszaszorult az irányzat, le-
csengett a divathullám. A MIÉP-et a lojális ellenzéki szerep, amit az 
első Orbán-kormány alatt vittek, eljelentéktelenítette, a fasizmus pedig 
szubkulturális szintre szorult vissza.

II.

Az ezredforduló után újból erősödésnek indult a mozgalom. Ebben nem 
elhanyagolható szerepe volt a Fidesz 2002-es választási vereségének. 
Orbán pártja egységes jobboldali tábor kialakítására törekedett, és 
ennek érdekében igyekezett integrálni a fasizmus bizonyos elemeit 
elfogadó csoportokat, rétegeket is. Ez a stratégia 2010-ben csődöt 
mondott, mikor kiderült hogy a szélsőjobboldalnak már van saját pártja 
– a Jobbik –, de eddigre már a Fidesz-tábor jelentős része is radikalizá-
lódott, a fasizmus pedig a korábbinál jóval szélesebb támogatottságúvá 
vált. A Jobbik, jóllehet a törvényhozásban mérsékelt ellenzéki szerep-
lőként van jelen, a MIÉP 1998-2002 közötti szereplésével ellentétben 
meg tudta őrizni ellenzéki arculatát, annak ellenére is, hogy joggal 
vádolta a Fideszt a Jobbik program „ellopásával”.

A 2000-es évek elején felerősödött a „nemzeti ellenállás” szervezke-
dése, ami különösen kulturális szinten érhető tetten. Kialakult a nemzeti 
bizniszben utazó bolthálózat, és „hagyományőrző” csoportok, valamint 
„nemzeti rock”-zenekarok sora alakult. A 2006-os zavargások után új 
lendületet vett a szervezkedés. Az utcai harcokból elsősorban a szél-
sőjobb profitált, főleg mivel leginkább a szervezett fasiszta csoportok 
jelentek meg a sajtóban – jóllehet a zavargásokban résztvevők egy 
része sem ideológiailag, sem szervezetileg nem kötődött hozzájuk.  
A 2010-es választási eredmények egyik, bár nem a legfontosabb ténye-
zője volt a Fidesz által is felerősített, nemzeti radikalizmusnak nevezett 
fasiszta tendencia megerősödése. (A Fidesz győzelem legfontosabb 
oka természetesen a szocialista-liberális koalíció megszorító politikájá-
nak, válságkezelésének elutasítása volt, illetve a Fidesz konkrétumok 
nélküli, abszolút üres „programja”.)



V
á

lt
o

za
to

k
 e

g
y 

té
m

á
r

a
63A fasizmus jelenlegi állapotában viszonylag széles táborral rendel-

kezik. A legáltalánosabb ideológiai elem a cigányellenes rasszizmus, 
ami a szocialista szavazótáborban is nagyon általános, és a nemzeti 
eszme alappillérének tűnik.5 A Fidesz-táborban nagy valószínűséggel 
megvannak a nacionalista alapok, kiegészítve a tekintélyelvűséggel, 
a diktatórikus politizálás elfogadásával. Ugyanez hatványozottan 
van jelen a Jobbik támogatói körében, ahonnan könnyű az átjárás 
a Jobbik mozgalmi szárnyán keresztül a nyíltan neonáci, hungarista 
szervezetekhez.

Nyugat és Kelet-Európa fasisztái természetes módon sok minden-
ben hasonlítanak, de van némi különbség is. A nyugati szélsőjobb 
kevésbé homofób, kevésbé antiszemita, és jobban iszlámellenes. 
Továbbá nagyon lényeges különbség, hogy a legális szélsőjobboldali 
pártok és a földalatti náci csoportok között sokkal élesebb a határ. Ez 
országonként változó, például Ausztriában az FPÖ náci kötődései 
közismertek, de ezzel szemben Németországban még a legális NPD 
is politikai karanténban van.

Magyarországon a Jobbik társszervezete, a 64 Vármegye Ifjúsági 
Mozgalom szorosan együttműködik a Betyársereggel, és 2015-ben 
mindkét szervezet logója együtt szerepelt a nyilas Pax Hungarica, 
továbbá az – egyik – MNA (Magyar Nemzeti Arcvonal) – jelvényével 
a Becsület Napi rendezvény plakátján, ami mellesleg a legismertebb 
évenkénti neonáci rendezvény. A Jobbikos hírportálok ugyanazokat 
az eseményeket hirdetik, mint a nyilas oldalak, és ha csak az egyes 
hírek kommentjeit olvasgatjuk, végképp nem tudjuk eldönteni, hogy 
náci oldalon járunk, vagy a „nemzeti radikális” táborban.

III.

Visszakanyarodva a bevezetőben felvetett gondolathoz, nem lehet 
röviden definiálni, hogy kik is a nácik a mai Magyarországon, de ez 
nem jelenti azt, hogy nehéz lenne őket beazonosítani. Megjelenési 
formájuk a sajtó – honlapok, kiadványok6 –, a szervezeteik, és ese-
mények, melyek egy része politikai, de többsége kulturálisnak álcázott 
propaganda-rendezvény.

A szervezett fasizmus a Jobbik határvidékén kezdődik. A politikailag 
elkötelezett szélsőjobboldali táboron belül nehéz határt húzni, hogy hol 
kezdődik a fasizmus, és meddig tart a „hazafiság”, hiszen, mint fen-
tebb írtam, a fasiszta gondolkodás alappillérei megtalálhatóak náluk. 
A tábor öntudatát egyes ruházati termékek és kiegészítők is erősítik. 
Minden bizonnyal szépen jövedelmez a hazafias termékek, pólók, 
pulóverek, tarsolylemez-utánzatú övtáskák forgalmazása – erre spe-
cializálódott boltok országos hálózata alakult ki az utóbbi évtizedben. 
Megjelentek, és jól fogynak a saját márkák, mint például a „Harcos” 
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ki ennyiben, a szaporodó íjász vagy baranta-csoportok9 köreiben 
gyakran felbukkan a ködös nemzeti mitológia és a fasiszta eszme 
sajátos keveréke. A pogány szekták már jó ideje otthont találtak a 
magyarság kiválasztottságát hirdető prófétákat is befogadó szervezett 
fasiszta mozgalomban.

Különösen hatékony toborzó és közösségteremtő a zene. Stabil, 
népes rajongótáborral rendelkezik a „nemzeti rock”. Ez nem egysé-
ges irányzat, inkább egyfajta gyűjtő-fogalom.10 Ide sorolnak a folk-
rock zenekaroktól egyes metálbandákon át a kommersz rockzene 
némely képviselőjétől a „skinhead” és az NS (nemzeti-szocialista) 
zenekarokig sok mindent. Ami közös bennük az, hogy elfogadják és 
erősítik a hamis nemzeti mitológiát, a nacionalizmust – ami teljesen 
nyilvánvalóan politikai célokat szolgál –, tolerálják a rasszizmust, 
vagy egyenesen a legdurvább náci uszítást művelik. A nemzeti rock 
több forrásból táplálkozik. Az ide sorolható folk-zenekarok az 1970-es 
évek népi kultúrát felfedező divatirányzatában gyökereznek. Ter-
mészetesen szó sincs róla, hogy a népművészetnek bármi közvetlen 
kapcsolata lenne a fasizmussal, de tény, hogy vannak olyan előadók, 
akik számára a nacionalizmus annyira fontos, hogy nem képesek 
észrevenni, mi rejtőzik a magasztosnak vélt nemzeti eszme mögött.  
A rendszerváltás előtti rock és metál zenekarok közül többen is gyakori 
résztvevői a nemzeti tábor eseményeinek. Schuster Lóránt (P. Mobil) 
sokáig MIÉP színekben politizált, Kalapács (Pokolgép) vagy az Ossián 
lelkesen támogatják a nemzeti oldalt. Sajátos jelenség a nemzeti rock 
sztárzenekara, a Kárpátia. Rockzenét ötvöznek a lagzis zene hagyo-
mányaival, meglehetősen alacsony színvonalon, de talán pont ezért 
tudtak nagy népszerűségre szert tenni. A falusi és kisvárosi kultúrháza-
kat megtöltő közönség – akik a borsos belépő miatt úgy érzik, minőségi 
szórakozásban van részük – észrevétlenül azonosul a szövegekből 
áradó rasszista, antiszemita, soviniszta üzenettel. Fáradozásaikat a 
Fidesz-kormány is méltányolja, 2013 tavaszán magas állami kitüntetést 
adott Balog Zoltán miniszter a Kárpátia énekesének. Az állami médiába 
még nem sikerült bekerülniük, de a jelenlegi trendeket figyelve van rá 
esély, hogy a nem túl távoli jövőben a rádió reggeli műsorában ez a dal 
ébreszt minket: „Áldom az Istent, hogy magyar vagyok!”11

A bonehead bandák gyakran tagadják fasiszta kötődésüket. Az 
egyik csoport tagjai, ahova rendszerváltás előtti – Egészséges Fejbőr 
– és utáni – Romantikus Erőszak – zenekarok egyaránt tartoznak, 
nacionalistaként definiálják magukat, ők a Jobbik rendezvények gya-
kori résztvevői. Van egy radikálisabb szárny is, akik sokkal nyíltabban 
nácik – mint a Fehér Törvény vagy a Nemzeti Hang. Valójában nincs 
tényleges elkülönülés, gyakoriak a közös koncertek, és a Romantikus 
Erőszaknak is van dala többek között a szerzetesruhában gyilkoló 
nyilasról, Kun páterről.12
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lő történészek13 és irodalmárok, továbbá pogány14 és keresztény15 egy-
házak lelkészei.

A másfél évtizede megrendezésre kerülő nagy fesztivál, a Magyar 
Sziget felmutatja ezt a széles spektrumot. Habár a zenéé – főleg a 
bonehead-vonalé – a főszerep, igyekeznek a mozgalom más aspektu-
sait is megmutatni, az alkalmanként ezres nagyságrendű közönségnek.

A jobboldali spektrum határainak átjárhatóságát jól mutatják a 
„Becsület napjához”16 kapcsolódó 2015-ös események. Ilyen jellegű 
rendezvény évről évre egyre több van, különösen mióta a Jobbik is 
felvállalja a náci birodalom utóvédharcának dicsőítését. A Jobbik saját 
rendezvényei, akár csak a különböző emléktúrák – melyek némelyike a 
hivatalos természetjáró eseménynaptárakban is szerepel teljesítmény-
túraként17-, legálisan lezajlottak, de a náci csoportok utcai demonstrá-
cióit a hatóságok betiltották. Ez az esemény 1997 óta zajlik, és soha 
nem lehet tudni előre, hogy a rendőrség – nyilvánvalóan az aktuális 
kormány akaratát képviselve – hogyan viszonyul hozzá. Néhány évig 
a budai Vár, aztán a Hősök tere volt a helyszín, de az utóbbi években 
is előfordult, hogy csak a városon kívül, erdei tisztásokon tudtak a 
külföldi résztvevőkkel erősített fasiszta csoportok parádézni. 2014-ben 
a bíróság felülbírálta a rendőri tiltást, így a Várban volt a rendezvény, 
3-400 résztvevővel. 2015-ben három náci rendezvény volt – ha nem 
számoljuk a Jobbikos eseményeket és a túrákat, abból volt legalább 
három, de vidéken több helyen is –, ez alapján azt gondolhatnánk, van 
három külön csoport. Ebből egy az MNA (Magyar Nemzeti Arcvonal) 
egyik fele – a szervezetben legutóbb három éve volt szakadás, és a 
kivált csoport a 14-i rendezvényhez csatlakozott-, a veterán Györkös 
István vezetésével február 13-án tartott kisebb zártkörű rendezvényt. 
Előtte február 7-én a Blood&Honour18 magyarországi szervezete 
próbált, sikertelenül, utcára vonulni, végül este tartottak koncertet 
egy budapesti klubban19, saját bevallásuk szerint 200 résztvevővel. 
A február 14-i rendezvény ígérkezett nagyobbnak, ahol az esemé-
nyhez nevét adta a teljes fasiszta népfront, a már említett MNA-tól 
egyéb nyilas csoportokon át20 a Blood&Honourból nemrég kivált, 
amúgy a nemzetközi szervezet „terrorista” szárnyként nyilvántartott 
Combat 18-ig, továbbá a HVIM (64 Vármegye Ifjúsági Mozgalom) 
és a Betyársereg21 is, tehát a Jobbik mozgalmi szárnya. Végül ők is 
magánterületen tartották rendezvényüket, de kétszáznál többen ők 
sem voltak. Valószínűleg vannak olyan tagok, akik mindkét eseményen 
megjelentek, és a zenekarok közül is volt olyan, aki zenélt mindkét, 
a rendezvényeket záró koncerten. Túl nagy ellentét nem lehet a cso-
portok között, hiszen a 7-i koncerten fellépett a Romantikus Erőszak, 
amely amúgy a Jobbikos-Betyársereges bulik házi zenekara.
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Megpróbálhatunk egy összegzést csinálni, hol is vannak tehát a nácik, 
és mennyien lehetnek? A feltételezett létszám puszta becslésen alapul, 
hiszen nincsenek pontos nyilvántartások. Az egyes náci szervezetek 
saját magukat illetően nyilván felfelé túloznak, hiszen a megfélemlítés 
az alapvető stratégiájuk, és a toborzás szempontjából is fontos nekik, 
hogy minél nagyobb erőt mutassanak fel. A rendezvényeik helyszínei-
ből, dokumentációjából lehet egyfajta becslést megkockáztatni.

A legnépesebb tábort a különféle fasiszta internetes portálok tudják 
felmutatni. Százezres nagyságrendű olvasótáborról beszélhetünk.  
A Facebookon22 ezek az oldalak esetenként több tízezres rajon-
gótábort képviselnek, de ez nem valódi adat. A fasiszta aktivisták 
több profilt is működtetnek, egymást vagy saját magukat jelölik be, 
így duzzasztva a létszámot. Ha egy Jobbik csoportnak van ötszáz 
ismerőse, annak gyakran a fele egy másik jobbikos csoport, és nem 
valódi személy.

A fasiszta mozgalom bizonyos elemeire a társadalom széles rétege 
vevő, ezt igazolják a szociológiai kutatások. Az aktív mozgalmárok 
száma ennél jóval kisebb. Sok embert láthatunk a nemzeti viselet 
egyes darabjaival, de a Jobbik nemzeti ünnepeken sem tud né-
hány ezer főnél többet utcára vinni, ez a szám országos szinten is 
legfeljebb tízezres nagyságrendű. A mozgalmi szárny, a HVIM és a 
Betyársereg – bár ez utóbbi taglétszáma bővülni látszik – egyenként 
nem több két-háromszáz embernél. A hungarista csoportok, me-
lyekből talán féltucatnyi is van, egyenként legfeljebb néhány tucat 
embert sorolhatnak tagjaik közé. A bonehead szubkultúra országos 
szinten több ezer, főleg fiatal embert tart a vonzáskörzetében, ez sok 
esetben utánpótlást biztosít a politikai csoportoknak23. Koncertjeiken, 
melyeket vidéken rock-klubokban, Budapesten 3-4 náci-szimpatizáns 
klubban tartanak, többnyire összejön egy-két száz fő. Aktív, könnyen 
mobilizálható csoport a futball-huligánok társasága. Jóformán minden 
csapatnak – néha még alsóbb osztályokban is – van szervezett szur-
kolói csoportja. Néhány aktivista hosszú évek munkájával – no meg 
a jobbra tolódó közvélemény segítségével – a szurkolói csoportokban 
elfogadottá tette a fasiszta ideológiai irányítást. Vállaltan antirasszista 
csoport jóformán egyáltalán nincs, és a nagyobb ultra-csoportok sok 
vezetője egyben fasiszta politikai aktivista is. Az ultra sajtó fasiszta 
propagandacélokat is szolgál24. Országos szinten több ezer főre te-
hető az ultrák száma, ebből százas nagyságrendű a politikai célokra 
mozgósítható aktivisták száma.

Összesítve úgy becsüljük, hogy az aktív, vagy aktivitásra hajlandó, 
egy esetleges hatalomátvétel érdekében akár erőszakos cselekményre 
is mozgósítható fasiszták száma néhány ezer fő lehet az országban. 
A feltétlen támogatásra hajlamos szimpatizáns kör – mely folyama-



V
á

lt
o

za
to

k
 e

g
y 

té
m

á
r

a
67tosan kitermeli magából az aktivistákat – azonban már százezres 

nagyságrendű.
Ezzel a mozgalommal szemben nem áll hasonló nagyságrendű an-

tifasiszta mozgalom – néhány ezer elkötelezett antifasisztánál többet 
nehéz lenne találni. A fasiszta rendszer ellenségei, a polgári demok-
rácia hívei természetesen sokkal többen vannak, de annak a tábornak 
csak egy kis része mobilizálható. De van ennél nagyobb probléma is.  
A világgazdasági válság, továbbá Európa megroggyant világgazdasági 
pozíciói semmi jót nem ígérnek a kontinens jövőjét illetően. Évtizedek 
óta stabilnak látszik a kapitalizmus liberális-demokrata politikai rend-
szere, de nincs semmi garancia rá, hogy ez így is marad. Az utóbbi 
évek magyarországi politikai és társadalmi változásai a demokratikus 
modelltől való elkanyarodás útján haladnak. A 21. századi fasizmus 
– mint a kapitalista rendszer egy válságkezelő modellje – felsejlik a 
horizonton.

Ettől a fasizálódó rendszertől nem várható valódi fellépés a náci 
mozgalom ellen, pedig a hatósági üldözés képes jelentősen visszavet-
ni a náci szervezkedést. Ha tudnak legálisan demonstrációkat szer-
vezni, akkor az komoly propagandaértékű siker a számukra. 2014-ben 
a Becsület Napján – mivel legális volt – jóval többen vettek részt, mint 
idén. A rasszista uszítást tiltja a törvény, mégsincs eljárás a náci sajtó 
ellen. Ezek az oldalak többnyire névtelenül működnek, bár egyes szer-
kesztők részt vesznek például a Magyar Szigeten tartott fórumokon.  
A Jobbik félhivatalos oldala nyilvánosan működik25, de a nem hi-
vatalos oldal, a kuruc.info illegalitásban készül. Minden bizonnyal 
nem lenne nehéz kideríteni a szerkesztők kilétét, akár az ott hirdető 
cégeken keresztül26, vagy más utakon, mint azt egy-két hírportál 
már megtette27, de minden korábbi kezdeményezés ellenére a ha-
tóságok nem lépnek fel ellenük. A náci terroristák börtönbe kerültek. 
Igaz, hogy Budaházy azóta szabadult, de úgy tűnik, lényegesen 
alacsonyabb intenzitással tud tevékenykedni, mint fénykorában. 
Jogilag megalapozottan lehetne fellépni nem csak a Betyársereg és 
a hasonló csoportok ellen, de több jobbikos vezető ellen is. De ilyes-
mire legfeljebb politikai számításból, pillanatnyi haszon reményében 
szánná el magát a jelenlegi rezsim.

2015 elején nem úgy néz ki, hogy a Fidesz le akarna térni a már 
évtizede járt útról, ami egyre inkább úgy tűnik, hogy a fasizmus irá-
nyába tart.
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1 l. Tóth András cikkét a fogalom értelmezéséről. Tóth András: A neonáci 
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