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A jobboldali extrémizmus összetett ideológiája 
 

– mint a terrorizmus potenciális hivatkozása –  
 
 
Abstract 

 

As a reference point of hate crimes, offences against the state 
and acts of terrorism the ideology of right wing extremism still 
exist in nowadays Hungary. Effective law enforcement actions 
need - essentially national security - measures. Understandig of 
ideological principles are indispensable important for experts 
involved in. But this is only the first step in the integral structure of 
counter-intelligence. 

Bevezetés 
 
A társadalmi szintű együttélés sajátossága, hogy nem mindenki 
fogadja el a közösségi normákat. Az együttélési szabályok 
elutasítása akár agresszív formát is ölthet.  
 
A közösséggel szembehelyezkedő egyének és csoportok 
tevékenysége a köznyugalom, közrend megbontására is 

                                                

1 az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóság munkatársa 
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irányulhat. A jogellenes cselekmények célpontjai származás, 
vallás vagy egyéb sajátos élethelyzet alapján kijelölhető egyének, 
esetleg szervezetek vagy az államintézmények lehetnek. Mindez 
a jelenség az extrémizmus kockázatának a megnyilvánulását 
jelenti. Az extrémizmus alapja, hogy valamilyen ideológiai 
(politikai, vallási) forrástól indul ki az aktivitás. Ennek büntetőjogi 
aspektusú megvalósulását elsődlegesen a gyűlölet-
bűncselekmények körében találjuk meg, azonban végső 
megnyilvánulásának az államellenes vagy terrorcselekmények 
számítanak. 
 
A rendvédelmi (nemzetbiztonsági és rendőri) szervek eltérő 
hatáskörrel és illetékességgel – szerencsés esetben – egymás 
tevékenységét kiegészítve veszik fel a küzdelmet a 
nemzetbiztonsági súlyú kockázatot képviselő jelenséggel 
szemben. Fontos, hogy a bűnügyi szemléletet meghaladja a 
kockázatértékelés érzékenysége és szemlélete, ugyanis a 
fanatizálható labilis és a fanatizáló domináns személyek 
tevékenysége hosszú ideig még büntetőjogilag nem 
értelmezhető.  
 
Ahhoz, hogy ez a tevékenység hatékony legyen, már a cél 
kitűzésénél is megfelelő szakszerűség kell, hogy érvényesüljön a 
szervek fellépésében. Ne egy esetleges sorozatgyilkosság 
összefüggéseinek kései felismerését követően ébredjen rá a 
rendvédelem, hogy valójában egy terrorcselekménnyel áll 
szemben, miként az a romagyilkosságok esetében történt. 
Példák bizonyítják, hogy már előkészületi szakban képesek 
feltárni és felszámolni a hazai biztonsági szervek az 
extrémizmusból kialakuló terrorkockázatot.  
 
A látványos realizálások mögött, illetve szerencsés esetben azok 
helyett, már a felszín alatt érvényesül a megalapozott elhárító 
munka. Számos társadalomtudomány (szociológia, pedagógia, 
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politológia) eredményeinek felhasználásával az illetékes szervek 
már időben azonosíthatják azon személyeket, akik tevékenysége 
társadalmi súlyú kockázatot hordoz2. Jelen elemzés a politológia 
eredményeinek hatékony felhasználási lehetőségeire világít rá, 
ugyanakkor a pszichológia, nyelvészet meghívott szakértőinek 
bevonásával ezzel párhuzamosan elkezdődött a viselkedésalapú 
kockázatszűrés hazai kutatásának megalapozása is. 
 
Vizsgálat a politológia aspektusából 
 
A rendszerváltást követően a Nemzetbiztonsági Hivatal számára 
feladatot jelentett, hogy az extrémizmus és a szélsőjobboldal 
fogalmát értelmezze, ezáltal helyesen határozza meg az 
elhárítandó objektumok csoportját, valamint megfelelő 
szervezeteket és célszemélyeket vonjon – cselekményeik alapján 
– ellenőrzés alá. Kihívást jelentett, hogy a jobboldaltól 
megkülönböztesse a szélsőjobbot, tisztázza a két irányzat közötti 
különbséget.  
 
Amennyiben a demokráciát nem a bukdácsoló weimari 
Németország képével azonosítjuk, törekednünk kell egy önmagát 
a szélsőség hatalomra jutásától megvédeni képes demokratikus 
állam kialakítására, működtetésére. A történelmi előzmények arra 
a felismerésre ösztönöznek, hogy a rendvédelmi (és főként a 
nemzetbiztonsági) szervek felelőssége – többek között – abban 
rejlik, hogy a felszín alatti folyamatokat is értelmezi, és a látencia 
veszélyeit láttatja. A radikális társadalmi folyamatok tudományos 
igényű vizsgálata helyett a rendvédelem is átveszi a médiaszintű 

                                                

2 Mindez megerősíti Kasznár Attila azon vélekedését, hogy a 
biztonságpolitika interdiszciplináris tudománnyá vált. in.: KASZNÁR Attila 
(2017): A Távol-Kelet terrorszempontú biztonsági kockázatai. Arc és Álarc. 
2017. 1. szám. 101. o. 
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bélyegek (pl. nacionalista, fasiszta stb.) használatát. Helyes 
értékítélet nélkül azonban mindez „farkas-kiáltás”, és inkább árt, 
mint használ a tényleges antidemokratikus kockázatok 
azonosításában. 
  
Bár az utóbbi években több társadalomtudományi tanulmány is 
megpróbálta értelmezni a szélsőséget, mégsem sikerült 
egyértelmű választ adni arra, hogy mi a szélsőség, mi az 
extrémizmus és mi a radikalizmus. A tudományos igényű 
megállapítások – a mostani vizsgálatban is megjelenített 
áttekintése – és a szakmai tapasztalatok integrálása azonban a 
jelenség (és kockázat) magasabb szintű értelmezését 
biztosíthatja. 
 
 
Radikalizmus – extrémizmus 
 
A radikalizmust gyakran tévesen az extrémizmus 
szinonimájaként használják. A tapasztalatok alapján azonban 
olyan társadalmi-politikai deficitre kíván választ adni, amely 
elmaradása válthatja ki a tényleges szélsőséges akcióformákat. 
A radikalizmus meghatározása során – a fellépése kapcsán – a 
konszenzusos elveket elutasító, a jogszabályi kereteken viszont 
belül maradó magatartást vizsgálták, amely főként a jobboldali 
populista politikai területen volt tetten érhető. Bár a Magyar 
Igazság és Élet Pártja retorikájának báziserősítő, identitásképző 
antiszemitizmusához nem kapcsolódott az aktivisták tevőleges 
erőszak-tevékenysége, mégis sokak számára már a szélsőséget 
képviselték. Az önmagukat nemzeti radikálisként definiáló 
Budaházy György és követői köre jelenleg viszont 
terrorcselekményhez kapcsolódóan érintett már 
büntetőeljárásban. A másik meghatározó mozgalmi vezető, 
Toroczkai László szintén több büntetőeljárás terheltje volt, 
meghatározó szerepe az MTV székházának 2006-os ostroma és 
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felgyújtása kapcsán is megfogalmazható. Így válhatnak a 
radikalizmus elvei és követői az extrémizmus központi elemeivé.  
 
A szélsőség (valójában az extrém jobboldal) áttekintése során 
részletes elemzést igényel a különböző ideológiai elemek 
érvényesülésének szervezetenként eltérő aránya. A téma hazai 
kutatói számára gyakorlati analizálási lehetőséget kínál az 
antiszemitizmus, a fajvédelem, az extrém nacionalizmus, a 
rasszizmus, a sovinizmus különböző szintű jelenléte olyan 
szervezetekben, mint például a Magyar Nemzeti Arcvonal, a 
Világnemzeti Népuralmi Párt, a Magyar Jövő Csoport, a Nemzeti 
Ifjak Egyesülete vagy a Blood and Honour Hungária3.  
 
 
Hazai politológiai tapasztalatok 
 
De hát, mi is a magyarországi szélsőség? Az ideológiai 
alapelemek elengedhetetlen vizsgálata mellett a történelmi szintű 
megjelenés, a diktatúra alapú érvényesüléshez fűződő viszony 
elemzése is kutatási irány lehet a hazai folyamatok áttekintése 
során. A fasizmus, a nácizmus, a falangizmus és a hungarizmus 
a nemzetiszocializmus eltérő nemzeti karakterű – kulturális és 
történelmi sajátosságokból fakadó – megvalósulása. A fogalmak 
egyébként magas szintű definiálása, valamint a 
rendszerszintézisek során azonban rendszeresen elmarad a 
jelenlegi viszonyok értelmezése, mintha csak a múltban 
találkozhattunk volna ezekkel az ideológiákkal.  
 

                                                

3 A Blood and Honour Hungária nem azonos a Vér és Becsület Kulturális 
Egyesülettel. 
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Láthattuk, hogy már a rendszerváltást követően feladatot jelentett 
az extrémizmussal foglalkozók számára, hogy a jobboldaltól 
elhatárolják a szélsőjobbot tisztázva a két irányzat közötti 
különbséget. Érdekes helyzet volt tapasztalható néhány konkrét 
kérdéshez való viszonyulás értelmezése kapcsán, amely 
legmarkánsabb a jobboldal/baloldal relációban vizsgált szélsőség 
vonatkozásában vetett fel további kérdéseket. Az euro-atlanti 
integráció, illetve a semlegesség kérdésének megítélése két 
nagy csoportba osztotta a politikai erőket. Noha a választóvonal 
érzékelhető volt közöttük, mégis lehetetlen kísérletnek számított 
a hagyományos kategóriák alapján értékelni a helyzetet. A 
meghatározó ugyanis nem a kihangsúlyozott ideológia, hanem a 
plurális demokrácia értékelése volt. Az 1990-es években 
valamennyi parlamenti párt,4 legyen az baloldali, liberális, 
konzervatív vagy önmeghatározása alapján bármilyen, 
ösztönözte hazánk közeledését, csatlakozását az intézményi 
szinten is egyesülő Európához. A parlamenten kívüli pártok, 
köztük az elvileg élesen szembenálló, Thürmer Gyula által 
vezetett Munkáspárt vagy a Szabó Albert-féle Magyar Népjóléti 
Szövetség (MNSZ) a csatlakozásban a magyarság elárulását, 
hazánk kiárusítását látta, ezért ellenezte e folyamatokat. 
Aktuálisan a gazdasági válságra adott válaszaiban a – mai nevén 
– Magyar Kommunista Munkáspárt és a Magyar Nemzeti 
Arcvonal fogalmaz meg hasonló válaszokat, amelyek 
nemegyszer a kilakoltatásokkal szembeni demonstrációkon 
egymást erősítik.5  
 
Generálisan kijelenthető, hogy a parlamenti jobboldal a politikum 
képződménye, amely ellenfeleivel kizárólag politikai küzdelmet 

                                                

4 Kivételt képezett a MIÉP 1998-tól 
5 www.hidfo.net/2013/05/14/magyar-munkaspart 
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folytat. Feladatának tekinti a hagyományokra épülő értékrend és 
az ellenbaloldali törekvések érvényre juttatását.6 Mindezektől 
jelentősen különböznek az ultrajobboldali és a nemzetiszocialista 
ideológiák.  
 
 
Az „ismeretlen” szélsőjobboldal7 
 
A tényleges szélsőjobboldal, a magát ultrajobboldaliként 
meghatározó irányzat a tradíciók mindenek felettiségét hirdeti. 
Érdekei érvényesítéséhez még a meglevő intézményrendszerek 
(pl. a demokrácia államhatalmi szervei) felszámolásától sem 
riadna vissza, azonban tevékenysége elméleti síkon ragad meg, 
de néhány kultusz (pl. erőszak, terror) heroizálása miatt figyelmet 
érdemel, mivel az elméleti okfejtések későbbi politikai terrorizmus 
ideológiai bázisát nyújthatják. Az ultrajobboldaliság megteremtői 
között Julius Evolát, Adriano Rimualdit, Alain de Benoist-t, hazai 
követői között dr. László Andrást, dr. Gazdag Istvánt, dr. Baranyi 
Tibor Imrét és Józsa Péter Pált nevezhetjük meg. Az 
ultrajobboldal elitszemléletű, értelmiségi beállítottsága miatt 
különbözteti meg magát a szerintük pusztán ellenbaloldaliságot 
megjelenítő jobboldaltól és a közvélemény által kategorizált 
szélsőjobboldaltól, ezért alkalmazza az új terminológiát.  
 
Feladatában is entellektüel célkitűzések szerepelnek, pl. az ókori 
(antik/barbár) civilizációs értékekhez való visszatérés és a kultúr-
rasszizmus, amelyben kijelöli az európai népek közösségétől 

                                                

6 GYURGYÁK János szerk. (1996): Mi a politika? Budapest. Osiris Kiadó.  
7 A jobboldali extrémizmus ideológiájának ismertetése – a változó 

idegenellenesség szemléltetése keretében – szerepet kapott a „Modernkori 
népvándorlás, avagy a migráció komplex megközelítése” címmel 2016 
november 9-10 én rendezett nemzetközi tudományos-szakmai konferencián is. 
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idegen elemeket (pl. kereszténység), amelyeket elutasít. Az 
ultrajobboldaliság zártsága, konfliktusos hangneme, 
felsőbbrendűségi tudata és magas intellektusa következtében 
jelentős társadalmi támogatottságot nem élvez Magyarországon 
sem. Veszélyessége az erőszakkultuszt elismerő, – időről időre 
feltűnő egy-két – alacsonyabb intellektusú és moralitású, 
megfelelési kényszerrel küzdő aktivistában rejlik.8 
 
 
A nemzetiszocializmus 
 
A közvélemény számára sokkal inkább ismertek a történelmi 
„szélsőjobboldali” ideológiák. A nemzetiszocializmus, annak 
magyar gyakorlata a hungarizmus azonban egyes kérdésekben 
baloldali válaszokat fogalmaz meg. Az ő gondolkodásuk 
inkonzisztens, az ideológiai jobboldal (a vallás, a tekintély, a 
nacionalizmus elfogadása) mellé gazdasági téren más felé keres 
eszmeiséget. A nagyobb állami részvétel, a gazdasági élet 
szabályozása, felügyelete megegyezik a baloldal e téren 
képviselt nézetével. A parlamentarizmus, mint dekadencia 
elutasításra talál. A politológia segítségével az alábbi képlettel 
írható le a közvélemény számára szélsőjobboldalként értelmezett 
irányzat: 
 
„szélsőjobb” (nemzetiszocializmus) = ideológiai jobb + gazdasági 
bal + parlament-ellenesség9  
 

                                                

8 Az irányzathoz kapcsolódó kockázatok vonatkozásában az Új Jobboldal, 
valamint az ultrajobboldal, mint szellemi muníció című fejezetek jelzik még a 
kihívás összetettségét.  

9 KÖRÖSÉNYI András (1993): Pártok és pártrendszerek. Budapest. 
Századvég Kiadó. 
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Pártműködés szempontjából megfigyelhető egyfajta 
küldetéstudat, nagyfokú ideológiai- és pártfegyelem (amely 
segített a börtönéveket, üldöztetéseket elviselni). Szűk körű 
elitként értelmezték magukat, amelybe bekerülni érdem volt. 
Egyszerre csak egy nézet érvényesülhetett a párton belül, 
elhajlásra nem volt lehetőség. Ha valaki mégis megpróbálta, az 
vált az elsőszámú ellenséggé, aki korábban „nyilván”, mint kém 
működött a mozgalomban. A hungaristák totalitárius hatalmat 
akarnak létrehozni, amelynek minden nemzethű egyén a tagja. 
Az elbírálás, ítélkezés jogát maguknak tartják fent. 
Rendszerellenes jellegüket mutatja, hogy még napjainkban is 
megkérdőjelezik az egész rendszerváltozást, sőt kiválasztott 
történelmi esemény – Szálasi kivégzése – óta a törvényes 
hatalom megszűnéséről beszélnek.10  
 
A jelenlegi jogrendszert nem tekintik hatályosnak, ugyanis – 
szerintük – nem érvényesül a népfelség elve, illetve korábban 
kihirdetett jogszabályt szelektív értelmezésük szerint nem 
hajtottak végre. Álláspontjuk alapja, hogy az 1989. évi XVII. 
törvény 7. § értelmében az alkotmány elfogadásáról népszavazás 
útján kellett volna dönteni. Ennek hiánya következtében 
aktuálisan az Alaptörvényt és annak alkalmazását magukra 
nézve nem fogadták el kötelező érvényűnek.  
 
A hungaristáknál a rendszer jogszerűségének kétségbevonása 
1997-ben, egy nagyszabású eljárássorozat közben 
fogalmazódott meg a közvélemény előtt, amikor a hatóságok 
fegyvert és nemzetiszocialista propagandaanyagot találtak 
házkutatás során.  

                                                

10 Miként például az 56-os Magyarok Világtanácsa kezelésében 1999-ben 
megjelent – 1956 – A forradalom igaz története című kiadvány bevezetőjében 
Szalay Róbert megfogalmazta vagy a Pannon Front számaiban olvasható. 
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A szélsőbaloldal sajátosságaival kimutatható párhuzamok – a 
gazdasági és szociális téren képviselt álláspontja – miatt már az 
1990-es évek közepén megállapítható volt a média és így a 
közvélemény által is oly nagy előszeretettel használt 
„szélsőjobboldali” megnevezés alkalmatlansága.  
 
A fentiek alapján a szakterület elemzői számára a jobboldali 
extrémizmus vonatkozásában általánosan a – pontosabb 
meghatározást biztosító – „nemzetiszocialista” definíció 
alkalmazása a javasolt, illetve a konkrét megjelölések (pl. 
rasszista, soviniszta vagy ultrajobboldali) használata a 
bulvárszintű szélsőjobboldali megnevezés helyett a közvélemény 
előtt ismert szervezetek kapcsán. 
 
 
Ideológiai alapelemek 

a) Nacionalizmus 

Az eddigiekből is kitűnt, hogy nem egyszerű jellemezni, leírni a 
külső szemlélő által csak szélsőjobboldalinak titulált 
gondolathalmazt. A témával kapcsolatban leggyakrabban – 
miként Dudás András11 már 1989-ben meghatározta fellépését – 
a nacionalista megjelölést használják. Erőszakos akciói közben ő 
is a nemzetféltésre hivatkozott. Megfigyelhető, hogy mérsékelt 
intellektusú szélsőséges aktivisták a nacionalizmus jelszava alatt 
fellépve, alapvetően közvetlen fizikai síkon megvalósuló 
erőszakcselekményeket követnek el. Ezek a motivációjuk révén 
gyűlölet-bűncselekményeknek számítanak. 

                                                

11 A szkinhed Oi-kor! együttes énekese 
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A nacionalizmus megítélése azonban teljesen értelmezésfüggő. 
Ha úgy tekintünk rá (politológiailag), mint a nemzetté válás és a 
nemzeti karaktert megőrző ideológia, akkor egyértelműen 
értékhordozó, pozitív töltetű nézetként kezeljük. Történelmi 
szerepe elvitathatatlan, ugyanis modern állam nacionalizmus 
nélkül nem alakult ki (Európában). Ennélfogva, mivel elsődleges 
államalakító tényező, a kiemelt politikai, sőt történelmi 
jelentőségét nem vitathatjuk el. Értékhordozó/képviselő 
jellegének megkérdőjelezői mindezen túlmenően más nemzetek 
lenézését, a kisebbségekkel szembeni türelmetlenséget és a 
toleranciahiányt emlegetik fel. E jelek, illetve ezen túlmenően a 
sovinizmus nem a nacionalizmus radikalizált továbbfejlődését, 
hanem egy, a szerves ideológia-képződéstől elszakadó nézetet 
képviselnek. A nacionalizmus a nemzet szuverenitás jogából 
indul ki, az állam és nemzet teljes azonosság-szükségét veti fel.  
 
A nacionalizmus modernebb formája, a határmódosítások és az 
új társadalmi jelenségek következtében alakult ki. A magyarság 
számára a trianoni katasztrófa egyetlen feldolgozási lehetősége a 
kultúrnemzet nézetének elfogadása lehetett. Ez kimondja, hogy 
születhetnek államok, módosulhatnak a határok, de a közös 
gyökerű etnikum kulturális azonosságát e változások nem 
képesek megkérdőjelezni. A határokon túl maradt magyarság 
ugyanúgy a nemzettest részét képezi, ráadásul identitáshordozó 
jellege miatt jelentősebb nemzeti értékmentő, értékképviselő 
feladatot végez. 
 
A nemzeti érzelmek eltúlzott használata ideológiai pólustól 
független. Elég csak, ha a Ceausescu-kor Romániájára 
gondolunk, ahol a Román Kommunista Párt hathatós irányítása 
mellett láthattuk e jegyeket. Állami szinten a nacionalizmus 
(túlzott formában az ún. extrém-nacionalizmus) mindig a 
társadalom irányába van rendelve, ha a rezsim által képviselt 
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politikai nézet gyökértelen, a társadalmi gondolkodásban nincs 
előzménye vagy alultámogatott. A nacionalizmus itt 
kapaszkodóként segít a hatalomnak és a lojális állampolgároknak 
az állampolgári buzgóság, nemzethűség kimutatására. Így volt ez 
a náci Németországban, a fasiszta Olaszországban, de a 
kommunista Orosz Birodalomban (Szovjetunió) is. 

b) Patriotizmus 

A nacionalizmus mellett két fogalmat, a patriotizmust és a 
sovinizmust említik, mintegy fokozatként. Hivatkozási alapként a 
patriotizmus még a legextrémebb nemzetiszocialista, radikális 
jobboldali elitistáknál is szerepel, amelyben a megélt élmény 
elsődlegességével, az erkölcsi értékítélet mellőzésével 
találkozhatunk.   
 
„Patrióta vagyok, mert szeretem hazámat a szó földrajzi 
értelmében, szeretek egy földet, egy bizonyos éghajlatot, egy 
bizonyos eget, szeretem szükségképpen, szeretem ezt a földet, 
mert innen származom és ezt a darab eget, mert mindig ez vett 
körül...”(Ramuz, Charles-Ferdinand)12 
 
A kezdeti időszakban az összes nemzetiszocialista szkinhed – 
angolszász minta alapján – patriótaként határozta meg önmagát. 

c) Sovinizmus 

A sovinizmus kifejtése során a közösségek egymásmellettisége 
helyett a mi-ők ellentét elsődlegességét láthatjuk. Ehhez már a 
nemzeti egyenlőtlenség gondolata kapcsolódik. Az egyén által 

                                                

12 GYURGYÁK: i. m. 315. o.  
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képviselt nemzet a környezeténél magasabb rendű, elvégzett 
feladatai, történelmi múltja, küldetéstudata és kultúrája kiemeli. A 
soviniszta nézetekben nem a nacionalizmusnál megfigyelhető 
pozitív közösségtudat dominál, hanem a sértő, gúnyos, gyakran 
agresszív hangnem, viselkedés. Azokban az országokban, ahol 
totalitárius nézetek érvényesültek, általában a nacionalizmus 
mellett a sovinizmus gondolata is állami támogatással erősödött. 
Magyarországon a – szkinhedek nagy patrónusa – Király B. 
Izabella által 1993-ban létrehozott Magyar Érdek Pártja (MÉP) 
képviselte leglátványosabban ezt a gondolatiságot a teljes 
idegenellenesség (generális xenofóbia) szintjére emelve. 

d) Rasszizmus 

Más népek, népcsoportok alacsonyabb értékét hangsúlyozzák a 
rasszizmus követői. Az emberek osztályozása, értékelése, 
mindezek állami rangra emelt változata nem új keletű. Az 
értékítéletnek azonban ismét csak fontos része az ítélkező 
személye. Sokak számára nem ismert, de a demokratikus 
értékrendet megalkotó, azt hangsúlyozó nyugati államok, szerves 
fejlődésük során gyarmatosítottak, a belső vallási és etnikai 
ellenzéküket megsemmisítették, a nemzeten kívüli más 
népcsoportokat alacsonyabb rendűnek tekintették. A létrejött 
demokratikus értékek ugyanakkor, gyakran olyan tradicionális 
értékrendet számoltak fel, amely soha sem tartalmazott és 
alkalmazott kirekesztő, rasszista elemeket. Jelenleg a 
rasszizmusnak egy új irányzata figyelhető meg hazánkban is. Az 
őstörténeti kutatásokon alapuló rasszizmus végső célja egy nép 
eredetének, tetteinek értékelése révén elsődlegességét 
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kimondani, magasabb kulturális értékét meghatározni.13 
Veszélyességét jelzi, hogy hivatkozásként megjelent a romák 
elleni gyilkosságsorozat elkövetőinél, majd a Betyársereg 
„előadásainak” központi témájaként is. 

e) Antiszemitizmus 

Politikai erő, ideológia biztosan halálra van ítélve, ha magában 
hordozza a rasszizmus kiemelten leggyakrabban jelentkező 
válfaját, az antiszemitizmust.14 A közbeszédben reflexként 
jelenlévő antiszemitizmus állami szintre is emelkedhet. Általában 
a „szélsőjobboldaliként” megnevezett diktatúráknál mutatják ki, 
azonban – rendszerint – a példaként felhozott náci Németország 
és a nyilas hatalom mellett a Szovjetunióban is tetten érhető volt 
e nézet. Amíg térségünkben az 1920-30-as években az ún. 
tőrdöfés és az élettér elméletek próbálták igazolni e kérdést, 
addig a kommunista ideológiában, országokban mindez az 
aktuálpolitikai események kapcsán volt értelmezhető. A 
Szovjetunió (és tábora) a zsidó állammal szemben ellenséges 
magatartást tanúsított, még diplomáciai kapcsolatot sem tartottak 
fenn, és az ENSZ szavazásain is rendre Izrael-ellenes 
álláspontot képviseltek. Bár propagandaszinten nem volt jelen, a 
Szovjetunió a napi gyakorlatban is antiszemita álláspontot 
képviselt. Az évszázados múltra visszanyúló pogromok után a 
Szovjetunióban a zsidóságnak („cionista összeesküvőknek”) 
továbbra is hátrányos megkülönböztetésben volt része, másrészt 

                                                

13 Nyilvánvalóan ez a folyamat erősen átideologizált, átpolitizált, de a – 
gyakran amatőr – kutatók révén számos eddig ismeretlen vagy elhallgatott 
eredmény is a felszínre került. 

14 A társadalom érzékenysége folytán már az antiszemitizmusnak pusztán a 
vádja is elég a lejáratáshoz. 
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még az Izraelbe történő kivándorlásuk útjába is akadályokat 
gördítettek.15 
 
A hazai jobboldali extrémizmus általánosan képviseli az 
antiszemitizmus szellemiségét. 
 
 
Alapideológiák 
 
A hazai extrém jobboldali eszmékre leginkább hatást gyakorló, 
ún. szélsőjobboldali ideológiák vonatkozásában általánosan 
kiemelhető, hogy azok kialakulását leginkább az 1920-as 
években az „új ember” megalkotásának vágya eredményezte. 

a) Fasizmus 

Az I. világháború után épült ki az újkori fasizmus Olaszországban 
Mussolini vezetésével.16 A „nagy háborút” követő „modern” 
korban színre lépő új embertípus politikumának megalkotása 
során az addig kialakult, klasszikus nyugati politikai eszmékkel és 
intézményekkel (pl. parlamentarizmus) szakítottak – reneszánsz 
minta alapján –, ókori mítoszokra épülő ideológiai egyvelegük a 
győztes háború után is csalódott olasz nép számára igyekezett 
dinamikus programként szolgálni. Figyelmet érdemel, hogy az 
antiszemitizmus nem része a fasiszta nézeteknek, így az 1920-as 
években – a numerus clausus hatályba lépését követően – sok 

                                                

15 DANCSHÁZY Sándor (1990): Antikommunista Kiáltvány. Budapest. 
Héttorony Könyvkiadó. 

16 A latin fasces kifejezés vesszőnyalábok által közrefogott bárdra utal, 
amely az egységet és az autoritást szimbolizálta. 
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magyarországi oktatási intézményből kiszoruló zsidó hallgató 
választhatta egyetemi tanulmányai színhelyéül Itáliát.  
 
A fasiszták feltétlen engedelmességet követeltek az 
állampolgároktól. A tömegfelvonulások ókori gyökerű külsőségeik 
és monumentalitások révén a feltétlen engedelmesség 
kialakítását szolgálták. Az erőszak, a rend utáni vágy, az állandó 
ellenségkeresés a lakosság mozgósításával járt együtt. A 
fasizmus ideáljában (és gyakorlatában) totalitárius állam jelent 
meg, ahol egypártrendszer működött, amelyben a Párt gyakorolta 
a hatalmat az élet minden szférájában. A Párt élén a személyi 
kultusszal övezett diktátor állt. Az alapvető szabadságjogokat (az 
emberi jogok, a sajtó-, a szólás-, a gyülekezési szabadság és a 
szakszervezetek működése) drasztikusan megnyirbálták vagy 
felfüggesztették. Az önigazoló propaganda különös hangsúllyal 
és éllel érvényesült az ifjúság nevelésében. Napjainkban 
Magyarországon a Kard Kereszt Korona Szövetség, illetve az Új 
Jobboldal követői ismerik el a fasiszta tanokat. Működésük az 
elméletiségre és a belső kohézió erősítésére koncentrál.  

b) Nácizmus 

A nácizmust, a német nemzetiszocializmust gyakran emlegetik 
német fasizmusként, hiszen az előzőekben tárgyaltak egytől-
egyig jellemzik, viszont néhány kérdésben még radikálisabban 
gondolkodtak, cselekedtek. A Nemzeti Szocialista Német 
Munkáspárt (NSDAP) a politikai sikereit a kommunistákkal 
folytatott agresszív csatározások közepette érte el. A vezér 
(Führer) tisztelete még az itáliai példán is túltett. Az olaszok 
valóban csak példaként szolgáltak, a német maximalizmus a 
szervezési kérdésekben a tökéletességre törekedett. Hitler és a 
nácizmus túlment az állam, a társadalom és a közgazdaság 
szféráján, és a német népbe egy teljesen új, mindenre kiterjedő, 
sok történelmi és kulturális filozófiával szakító világképet, 
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hitvallást próbált oltani. A keresztény értékekkel és erkölcsiséggel 
szakítva pártvallásként lépett fel. Az új világképnek itt már a 
fajelmélet volt az alapja, amely a germánokban látta 
megtestesülni a legmagasabb szintet. A szellemiség, a 
tudományok, az irodalom, a képzőművészet bizonyos irányait, 
műveit és művelőit elfajultnak nyilvánították, indexre tették. A 
németek számára előjogokat, kiváltságokat vezettek be. A 
gazdasági nehézségekért, sőt visszamenőlegesen a történelmi 
válságokért egyetemlegesen a zsidóságot tették felelőssé.  
 
„A háború befejezése óta ugyanis sorsunkat egész leplezetlenül 
zsidók irányítják, és így tényleg nem lehet feltételezni azt, hogy 
szerencsétlenségünk oka egyedül a helyzet téves felismerése 
lenne, sőt ellenkezőleg, abból a meggyőződésből kell 
kiindulnunk, hogy tudatosan teszik tönkre népünket.” (Hitler, 
Adolf)17  
 
Elsődleges törekvésként szerepelt a zsidókérdés végső 
megoldása.18 A végleges, tehát holocaust útján történő 
megsemmisülés helyett a náci szimpatizánsok még ma is a 
tervezetben szerepet kapó kiutasítási változatot emelik ki. Az 
ideológia érvényesítésének nemzetközpontúsága alapján 
nácinak, illetve neonácinak ténylegesen csak német származású 
aktivisták számítanak. Magyarországon a Nemzetiszocialista 
Hálózat (NSH) aktivistái vallották magukat nácinak az 1990-es 
években, és futballmérkőzéseken ennek megfelelő 
transzparenseket (pl. kelta kereszt) helyeztek ki. Konfliktus-
keresésük még mozgalmi közegben is tetten érhető. 
 

                                                

17 HITLER, Adolf: Harcom. Interseas Editions. Hódmezővásárhely. p. 349. 
1996. 

18 Endlösung 
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c) Falangizmus 

A falangizmus spanyol földön megfogalmazott fasisztoid 
gondolat. Megalkotóját, José Antonio Primo de Riverát 1936-ban 
kivégezték a köztársaságiak. A falangizmusra és az egész 
spanyol polgárháborús időszakra jellemző a hősiesség, 
áldozatvállalás. A személyes példamutatás általános érvényű 
lehetősége, valamint a kommunisták, anarchisták ellen vívott 
küzdelem a programalkotás terén segítséget nyújt a hungarista 
ideológia újrafogalmazóinak is.  
  
A falangizmus is összetett politikai eszmeiség. Szellemi 
hátterében a spanyol tradicionalisták, Mussolini, Hitler, de még 
baloldali gondolkodók is megtalálhatók. Primo de Riverára nagy 
hatással volt Eugenio d’Ors munkássága, amelyben a 
hierarchikus rend és normák fontosságát hangsúlyozta, az 
életben pedig a természetes és könnyű megoldásokkal 
ellentétben a kihívásokkal terhelt utat tartotta követendőnek. Szót 
emelt az elmaradottság, igazságtalan szociális viszonyok és a 
korrupt közélettel szemben. Az 1933-ban megalakult Falang 
Espanola – a nemzeti megújulás programjának középpontjában a 
tagadás állt, a liberalizmus és a szocialista reakció elítélése. A 
bosszúállás, a gyűlölet elutasítása mellett az elfelejtett értékek 
(pl. szolidaritás) létjogosultságát emelték ki. A pártok 
megszüntetése révén is a természetes alapegységek; a család, a 
közösségi és a foglalkozási testületek (szindikátusok) fontosságát 
hangsúlyozták. A nemzet feladatának a történelmi egység (nem 
pedig földrajzi, etnikai vagy nyelvi) állandósítását tekintették. 
Számukra az állam a nemzet küldetésének végrehajtója volt, 
amelyet – szemben a fasizmussal – pusztán eszköznek tartottak 
egy történelmi küldetés szolgálatára. A legfontosabb feladat 
számukra szellemi forradalom útján megszabadítani az embert a 
pénz, a materializmus uralmától. A spanyol karakterből fakadóan 
az arisztokratikus, hősies értékek feltámasztását, a vallás, a 
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harcos élet kizárólagosságát tartották követendőnek. Az 
erőszakot reális lehetőségként vették figyelembe a 
(„nemzetietlen”) liberális demokraták elleni küzdelemben, ezért 
kapott a hadsereg az államban kiemelt szerepet még a belső 
rendteremtés szintjén is.  
  
A Falange-t nem, mint ideológiai oldalt, hanem mint életstílust 
fogadták el. Rendeltetése a spanyol nemzeti és tradicionális 
alapú restauráció kezdeményezése és irányítása volt. A kezdeti 
lendület után a falangizmus elveszítette a nép bizalmát, 
támogatását és megkövesedett. Üzenete azonban nem 
halványul, a mai radikális jobboldali mozgalmak is felhasználják 
mondanivalóját. Nemzeti karakterisztikus beállítódása, ideológiai 
ellenségképe alapján szorosabb kapcsolatot mutat a 
hungarizmussal, mint a nácizmussal. Éppen ezért, valamint a 
személyi kapcsolatok erősödése következtében elképzelhető a 
falangizmus hazai interpretációjának, illetve a hivatkozások 
számának gyarapodása a propaganda terén a közeljövőben. Ezt 
támasztja alá spanyol aktivisták rendszeres jelenléte a 
Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom rendezvényein. 

d) Hungarizmus 

A hungarizmus a nemzetiszocializmus magyar gyakorlata. Az 
ideológia meghatározásához szerepeljen itt Szálasi Ferenc ars 
poeticája, aki így reagált az őt ért támadásokra: 
 
„Zöld kommunisták voltunk és vagyunk mi, akik legfanatikusabb 
ellenségei vagyunk a bolsevizmusnak.  
Vallásellenesek voltunk és vagyunk mi, akik mindenkor hívő 
tagjai vagyunk egyházainknak. 
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Német bérencek voltunk és vagyunk mi, akik egy pillanatig meg 
nem tántorodva a németekkel szemben is a Magyar Birodalom 
megvalósításáért küzdöttünk.”19  
 
Küldetéstudattól vezérelt álláspontja szerint a magasztos célok 
elérésére egyedül a hungarizmus képes, a magyarság kizárólag 
a Hungarista Mozgalom vezetése, irányítása alatt érheti el, 
történelmi elhivatottságát.  
 
A hungarizmus – eltérően a nácizmustól – a nemzetet nem a 
fajfogalom felől definiálta, hanem politikai arculatként határozta 
meg. Álláspontja szerint a magyar nemzethez, a Kárpát-
medencében együtt élő, a Szent Korona által egyesülő népek 
tartoznak, tehát több nép együttese alkotja a nemzetet, mivel az 
egységes földrajzi környezet, a geopolitikai meghatározók, a 
gazdasági egymásrautaltság, a történelmi társ- és sorsközösség, 
a hasonló életmód és a kulturális kölcsönhatások erősebbek – 
szerintük – a különböző népi jellegből fakadó széthúzó erőnél. 
Éppen ezért a hungaristák mind a mai napig a Szent István által 
megalkotott kárpát-medencei egység20, a Pax Hungarica feltétlen 
hívei.21  
 
Számukra a nemzetszeretet és nemzeti öntudat kialakulása 
azonos a hazafisággal, ugyanis a nemzet, amelybe beleszületünk 
és nyelvét, kultúráját magunkénak valljuk, már a patriotizmuson 
túlmutató, érzelmi kapcsolatot fejleszt ki. Programszinten a 
hungarizmus elutasította a soviniszta, rasszista 
gondolkodásmódot. A nacionalizmus kiegészítéseképpen 

                                                

19 SZÁLASI Ferenc (1957): Mi a hungarizmus? Salzburg. 5. o. 
20 Itt nagyfokú a hasonlóság a falangizmussal. 
21 Miként ezt tükrözték a Magyar Jövő Csoport és a Pax Hungarica 

Mozgalom programja is. 
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megalkotta a kárpát-medencei együttélést biztosító ún. 
konnacionalizmus gondolatát. 
 
„a nacionalizmusok együttesét, összeegyeztethetőségét jelenti; 
nem csupán az egyes nemzetek nacionalizmusának 
egymásmellettiségét, hanem pozitív együtt és összeműködését, 
elsősorban a saját nemzet, közvetve azonban az egész 
nemzetközösség javára.” (Szálasi)22  
 
A hungarista felfogás társadalom-elmélete szociális 
érzékenységét tekintve igen fejlett volt. A szocializmus 
elsődleges feladatának a társadalmi feszültségek, 
osztályellentétek és az intolerancia kiküszöbölését tekintették. 
Mindez azonban nem az addigi „felső” osztályok uralmának 
leváltása útján történt volna, mert azt pusztán kierőszakolt 
társadalmi szerepcserének tekintették.  
 
Figyelmet érdemel, hogy a kereszténység a náci ideológiával 
szemben – a fasizmushoz és a falangizmushoz hasonlóan – itt 
programalkotó elem. 
 
A rendszerváltást követően a gyakorlati szintű érvényesülést a 
forrásokért folytatott rivalizálás alapvetően befolyásolta. Győrkös 
István (és az általa irányított Magyar Nemzeti Arcvonal – MNA) 
az emigrációból finanszírozó Juhászi Ferenc neohungarizmusát 
követte (félreértelmezett politikai katolicizmusként), míg Szabó 
Albert (Világnemzeti Népuralmista Párt – VNP, majd Magyar 
Népjóléti Szövetség – MNSZ) a szintén emigráns Kántor Bélának 
(is) igyekezett megfelelni. Az elméleten túlmutató konkrét 
veszélyességet Győrkös tevékenysége szemlélteti, akit 1992-ben 

                                                

22 KÁNTOR Béla (1992): Kik vagyunk és mit akarunk? Merredin. 12. o. 
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államellenes bűncselekmény gyanúja miatt, majd 2016-ban egy 
rendőrrel szembeni emberölés gyanúja miatt vontak 
büntetőeljárás alá. 

e) Új Jobboldal 

Egy kevésbé ismert, de Magyarországon – az ultrajobboldal 
bázisára – is hatást gyakorló modern, extrém jobboldali 
eszmerendszer az Új Jobboldal.23 A Neuvelle Droite az 1960-as 
években Franciaországban alakult ki, főleg egyetemistákból, 
kutatókból, írókból. A mozgalom vezéralakja Alain de Benoist, aki 
a Jobbról nézve című művével 1978-ban elnyerte a Francia 
Akadémia nagydíját.24  
 
Az Új Jobboldal nem a napi politika szintjén működik; metafizikai 
alapú kulturális szervezet. Elsődleges céljának a baloldal 
kultúrmonopóliumának megtörését tekinti. Világnézete 
nominalista, egyenlőségellenes, elutasítja az univerzum minden 
fajtáját. Számára a sokféleség jelenti a világ alapvető lényegét. A 
Krisztus előtti időszak világnézete és ciklikusságot hangsúlyozó 
történelemszemlélete az ideológiája alapja. Feladatának tekinti a 
valódi értékek felkutatását, amelyeket azonban az indoeurópai 
kultúrából eredeztetve meg akar tisztítani a „zsidó-keresztény” 
hatásoktól. Társadalomfilozófiájában a normákat, majd a 
jogrendszert az emberek közötti megállapodás szüleményeinek 
tartja, amelyet a modern világ veszélyeztet. Éppen ezért az Új 
Jobboldal a társadalom számára követendő magatartásformák 
megalkotását tekinti feladatának. Szerintük a szabadság nem 

                                                

23 Legaktívabb magyarországi népszerűsítőjük Gazdag István. 
24 BENOIST, Alain de (1995): A Francia Új Jobboldal ideológiai alapjai. 

Pannon Front. 1995. 3. szám. 3. o.  
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alapvető jog, pusztán az erős személyek és népek privilégiuma. 
Az egyén az általa képviselt értékek alapján határozható meg; a 
hős életével járul hozzá a lét gazdagításához, míg a polgár csak 
hasznot igyekszik húzni az életből.  
  
Amíg a „zsidó-kereszténység” szerint az emberiség egy homogén 
együttes, amelyben az etnikai és kulturális különbségek csak 
másodlagosak, addig az Új Jobboldal szerint a kulturális és 
antropológiai különbözőség alapján minősíthetőek a csoportok. A 
nemzet erőssége megmutatkozik a faj determináltságából való 
kimenekülés-képességben. Az organikus népi közösséget 
választja; az idegengyűlölettel és asszimilációval szemben a 
különbözőségre való jogot, a határok nélküli emberbarátság és a 
nyugati faji központúság helyett a népek önrendelkezésének 
lehetőségét hirdeti.  
  
Szellemi gyökerére az evolianizmusra támaszkodva a 
posztindusztriális társadalom éles kritikájával él. Napjainkban ez 
elsősorban az integrációs folyamatok nemzetek-feletti jellegének 
elutasításában, nemzetietlenségének kimutatásában testesül 
meg. A szembenállás hátterében a zsidó-szabadkőműves 
összeesküvés elmélete húzódik.  
 
Az eszmeiség teoretikusainak eltökéltségét (fanatizmusát) 
szemlélteti, hogy 2013-ban a párizsi Notre-Dame székesegyház 
oltáránál Dominique Venner történész, ideológus főbe lőtte 
magát, tiltakozván a társadalmi normák megbomlása (a 
melegházasságok franciaországi legalizálása, Európa 
iszlamizációja) miatt.25  

                                                

25 GAZDAG István (2013): Az utolsó spártai áldozata Európáért. 
www.antidogma.hu/node/3908 (Letöltés időpontja: 2016. 05. 21.) 
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Az Új Jobboldal önmagát ultrajobboldalként definiáló 
magyarországi követőinek egyik ága – a Kard Kereszt Korona 
Szövetség keretei között – az elitizmust a brahmanizmus 
vallásfilozófiájának árja szemléletéből, valamint a feltétlen 
autokratizmusból magyarázza, míg Gazdag István köre az antik 
Európa eszményével szemlélteti a felsőbbrendűek 
kiválasztottságát. 
 
Több alacsony képzettségű és moralitású, lelkileg labilis 
szélsőséges aktivista a magasan képzett ultrajobboldali 
ideológusoknak kíván megfelelni. Veszélyességük a 
terrorcselekményben megnyilvánuló figyelemfelkeltő akciók 
elkövetésében rejlik. 
 
 
Összegzés 
 
A jobboldali extrémizmus ideológiai alapelemei a legritkább 
esetben jelennek meg önállóan. Ez egyfelől az egymásra 
épülésükből, szerves kapcsolódásukból eredeztethető, másfelől 
abból adódik, hogy az aktivisták nem képzett politológusok. Az 
extrémizmus elhárításáért felelős állomány számára azonban 
elengedhetetlen, hogy legalább az előzőekben vázolt 
mélységben ismerje az antidemokratikus gondolkodás és 
aktivitás szellemi hátterét. 
 
A szakemberek feladata, hogy célszemélyek vagy a célcsoportok 
motivációja mögött álló domináns ideológiát/ideológiai elemet 
azonosítsa. Ennek révén határozhatók meg ugyanis a potenciális 
kockázatok, illetve az adott extrémizmus elhárításának 
leghatékonyabb módja.  
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Az extrémizmus- és terrorelhárítás összetett tevékenysége így a 
hatékony elemző képességből eredeztethető, amelyhez egy 
jelentős szakmai tapasztalatokra épülő műveleti aktivitás kell, 
hogy társuljon. Mindezen követelmények azonban ismét csak 
nyomatékosítják a képzett, motivált és lehetőséggel bíró 
állomány, összességében az emberi tényező meghatározó 
szerepét. 
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