
A nyilas eszmeáramlatok alkonya Szegeden 
A párttagok és a szimpatizánsok Menekülés a süllyedő hajóról * A szegedi 

nyilasképviselő válaszúton 

gyen, mint a nyilaspártté. Yalasz ueiu 
érkezett. A törvény hatósági bizottság 
közgyűlésén t-gy ízben dr. S z é c h e -
n y i István is szinvatlasra hívta tel 

(A Délmagyarország munkatársi ban s elhitték, hogy mindaz megkor- kó Jeruzsálemtől s mi a magyarázata !S z ö g i Gézát s kifejezte azt a meg-
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tói) Mint mar elözö tejtegetes.einh.ben 
'.s hivatkoztunk erre, a nyilaseszme 
szegedi tél-bódításának egyik legkü-
lönlegesebb tünete volt, hogy 1939 
ben Szegeden maiidétuinhoz tuütak 
jutni. De talán még ennél is érthetet-
lenebb. hogy ez a mandátum még 
mindig nyila* képviselő kezében van. 

A parlamentárizmus konstrukció-
jából folyik, hogy a mandátum meg-
szerzése, illetőleg a mandátumot je-
lentő szavazatok száma a tényleges 
erőviszonyokra jelent utalást, többsé-
get s ennek a többségnek szervezeti 
aktivitását jelenti. Vonatkozik ez fő-
leg a lajstrom© titkos választás so-
rán megszerzett mandátumokra. Eb-
ből viszoDt az következnék, bogy el 
kell fogadnunk azt, mintha 1939-ben 
a nyilaskereszt jelmezében jelentke-
ző ni^gyar nemzeti szocializmus ko-
moly politikai hatóerő lett volna í?ze. 
gpden, hiszen ime itt a bizonyítók, 
mandátumot szereztek! 

Minő felületes megítélése volna ez 
% helyzetnek. A nyilas blöffölés való-
ban kihasználta egv idpig szervezési 
és propagandacélra ezt az eredményt, 
amit a pillanatnyi helyzet kaotikus 
zűrzavara szerzett meg számukra, ti-
pikus esete volt ez a zavarosban való 
halászásnak, amikor soha se lehet 
tudni, hogv mi akad a horogra? Ne-
kik egy szép kövér mandátum akadt. 
De ha bonekés alá vesszük ezt a szép 
kövér halászzsákmányt, rögtön más-
ként jelentkezik a választási diadal. 

Nézzük az 1939-cs választási ered-
ményt. MÉP: 19.636, Nyilaskeresztes 
Párt: 8009, Független Kisgazdapárt: 
2978, Szociáldemokratapárt: 2758, Poi-
gári Szabadságpárt: 2588. Honnan 
vftték a nyilasok a nyolcezer szava-
zatot Csak rá kell nézni a számok so-
rára s erről egyszerűen leolvasható a 
válasz: a három ellenzéki párttól, el-
sodsorban a liberálisokat, akiket még 
sodsorban a liberálisoktól, akik még 
az is meggyengített, bogy kisgazda-
párt égisze alatt listát állított a disz-
szidens Shvoy Kálmán is, aki, mint 
azután kiderült, nem régi pártjától, a 
MÉP-től vonta el közel háromezer 
szavazatát, hanem a liberálisoktól és 
s szociáldemokratáktól. A helyzet kü-
lönleges alakulásának minden momen-
tuma a nyilasok malmára hajtotta a 
vizet. Ez volt az a pillanat, ami az 
optikai csalódást okozta. 

Négy évvel ezelőtt nyolcezer sza-
vazatot kaptak, ma a párt állítólagos 
taglétszáma háromezer körül hullám-
zik, csökkenő tendenciájú s a partéiét-
h m kétszáznál több tagra nem lehet 
számítani s a többi csak egy-egv 
szám. hogy a mozgalom csatorna jel-
lege kidomborodjék. Ennek a kont-
rasztnak kell, hogy valami magyará-
zata legyen! 

A magyarázat nagyon egyszerű: a 
mandátumot nem a párttagok, hanem 
a demagóg és puffogó jelszavaktól 

hadt és idejétmulta, ami eddig eszyié-
r.ye volt társadalmi Cs államrendsze-
rünknek. Ez volt a »Kárpát—Duna— 
Nagy—Haza*, a »csodálatos forradd 
lom*, a »vérvalóságok*, a >csod 

annak, hogy még ma is ott van kö- jgyözödést. nogy remélhetőleg hamt 

dozatokat, akik később kigyógyultak, 
kijózanodtak a lázálmokból s a mai 
napig is mea culpáznak a ballépés 
miatt, ami éppen a legkritikusabb pil-
lanatban erősítette meg s juttatta te-
kintélyes parlamenti képviselethez al-
kotmányunk és társadalmi rendsze-
rünk ellenségeit, a nyilasokat, s Sze-
gedről is beküldött egy nyilas képvi-
selőt a parlamentbe. 

Sajnos azonban a szimpatizánsok, 
a kétféle kacsintgatok, a labilis lel-
kek, a gyenge karakterek nem pusz-
tultak ki teljesen a választás ntán sem, 
nem lettek párttagok, talán hitbuzgal-
mi egyesületekben ájtajoskodtak, libe-
rális összeköttetéseket ápoltak, felvé-
tették magúkat a MftP-be, de alafto-
mosnn hunyorgatva szépen sodródtak 
tovább a nyilas áradat mellett, gon-
dolván. ha esetleg színvallásra keiül 
a sor, ne jöjjenek zavarba, akár ide, 
akár oda kell felzárkózni. B e z ú á n 
Sándor szegedi nyilastestvér hosszú 
időn át megjelentet egv reklámnyom-
tatványt, amelyen az eszme szolgála-
tában álló iparosok és kereskedők 
hirdetéseit közölte s ezt a nyomtat-
ványt rendszeresen mellékelik a Pesti 
Újság, később a Déli Magyar Szó Sze-
gedre érkezett számaihoz. Birtokunk-
ban van ennek a nyomtatványnak 
1913 junius 5-én megjelent száma, ame-
lyen 58 szegcdi kereskedő és iparos 
hirdetése olvasható. Tanulságos dolog 
végignézni ezen a galérián. Van a hir-
detők között harcos párttag is, pél-
dául B o g n á r József Széchenyi-tér 
6. szám alatti cipész, aki M a g y a r 
Ede kizárása óta a párt szegedi vá-
rosvezetője, a többség azonban " 
szimpatizánsok, a jobbra-balra ka-
csintgatok köziil került ki. 

Azok a megrázó események, ame-
lyek a pártszinpad alatt fűrészelik a 
tartó oszlopokat menekülésre késztet-
te nemcsak a szimpatizánsokat, de a 
párt törzstagjait is. A szimpatizánsok 
helyzete könnyű, ők egyszerűnek vé-
lik a sodródást az nj áramlatok mel-
lett is. De lépegetnek kifele a párt 
régi tagjai is. B e z d á n Sándor •Be-
szerzési Forrás* cimü reklámnyom-
tatványának egyik őshirdetője, ifj. 
H e g e d ű s Béla Szentgvörgyi-téri 
disztemetkezési vállalat tulajdonosi, 
julius 27-én a következő levelet in-
tézte Bezdnnhoz: 

•Igen tisztelt Bezdán Ur ! Augusz-
tus 1-től szíveskedjék b. lapjában kö-
zölt hirdetését megszüntetni, mert a 
pártból kiléptem, melynek okát ón-
nel közölni fogok. Tisztelettel; ilj. He-
gedűs Béla.* 

A levél nemcsak a hirdetés lemon-
megszéditett, kétségbeejtően és bűnö- dását közli, de a sorok között azt is, 
seri felelőtlen mentalilásu középosz-.hogy a hirdetés feladása és a párttag-

ziiitiik, viseli a nyilaskeresztes jei-;for«lit a nemzeti aspiraeiok ellen törő 

vényt s a nyilas politika szolgálata-[nyilas testvéreknek, özogl Géza ekkoi 

ban áll a parlamentben. Nem hisszük, katona volt, nem nyilatkozhatott, oe 

hogy figyelmen kivül hagyható tünet Ja színvallás, vagy a kilépés a inaink-

szarvas* rángatódzó." bódult korszaka az. hogy a nyilas csoport, legpasszi-| pig sem történt meg. 

s a delírium tömeEesen szedte az al-'vehb tagja a parlamentben Szögi Gé- Kétségtelen ho"y ez a passzivitás 
/a, aki a cirkuszokban soha nem vett ^ a „ y i l a s o k k ö z é v a l o s s z a m ü a 

reszt, nem hajított bombát, nem kö 
vetett el hazaárulást, nem zsidózoil 
tele torokkal, nem debattált hordórói 
vagy a sajtójuktan. Egy parlamenti 
felszólalására lehet emlékezni, ezt a l 
szegedi egyetem ügyében mondotta ei, 
mint a város törvényhatósági bizott-
sági tagjának pedig egy balkezes mel-
léfogásával hivta fel magára a fi-
gvelmet, amikor a hajtóvadászat gyű-
rűiébe került dr. Debre Péter kórházi 
icazgotó-főorvos ellen kilőtte a vadá-
szat kezdetét jelző első nyilakat. Ezt 
a felszólalását egyébként megelőzőleg 
elmondotta interpelláció formájában a 
parlamentben is. Iiogy D e b r e Péter 
bünös-e vagy sem. azt majd a jogerős 
Ítélet állapítja meg. de anélkül, bogy 
most bennünket a kérdésnek ez a ré-
sze érdekelne, meg kell állapitanunk, 
hogy csodálkozó meglepetést keltett, 
hogy a szerepet éppen a nyilasmivolta 
mellett is higgadt és egyáltalán nem 
•harcos* karakternek ismert Szögi Gé-
za vállalta. Az is érthetetlen volt * 
nem irható a politikai gerincesség Ja-
vára, hogy ő, akit Htibay iuftatntt man-
dátumhoz. a nagy tisztogatás "tán 
Szálasi hive maradt. Amikor Hubayí 
hírhedt javaslata után a parlament 
kiközösítette, a Délmagyarország nyílt 
levélben hivta fel Szögi Gézát arra, 
hogy inkább Szeged képviselője le 

jel arra vall, hogy az eltávolodás cs 
Szögi Gcza kiábrándulása is folyamai-
ban van. Nem tehet szamára lciekűdi-
tő látvány a testvérek pánikszerű me-
nekülése a süllyedő hajóról, nem 
szolgálhatja az eszmehüség megerősö-
dését egy polgári mentalitású, oda-
sodródott intellektuális lélekben az a 
felismerés, hogy a nyilastestvérek tö-
megeinek elég volna csak egy kis 
fricska, hogy a legszélsőbb jobboldal-
ról a legszélsőbb baloldalra vetődje-
nek s megrendülést kell, hogy okoz-
zon a harsogva hirdetett ideálok ősz-
szeomlása. S z ö g i Géza volt a Nyi-
laskeresztes Párt Csongrád és Bács-
bodrog vármegyei főkerültvezetőjénett 
helyettese. Erről a tisztségről nemré-
gen lemondott s bár a pártvezetöség 
nem vette tudomásai lemondását, mtn 
den tevékenységét megszüntette ezen 
a téren. 

Az események feltartózhalatlaif 
áramlásának a szegedi nyilas képvi-
selő sem tud gátat vetni s nem ta-
nácsként mondjuk, csak megállapít-
juk, hogy ha most. az utolsó pillanat-
ban lelépne a nyilasok ingoványba 
került ntjáról, anélkül, hogy más pár* 
felé orientálódna, politikai működésé-
nek legnagyobb szolgálatát ezzel ten-
né nemzetének és városának. 

ö kormányzói kézirat alapelvei szerint 
kezdik ~ineji Szegeden 

az uj iparengedélyek kiadását 
(A Délmagyarország munkatár-jtása kiadásának sínes többé átadá-

sától) Az elmúlt hónapban az ipar- j lya. A végrehajtási utasítás a kor* 

ügyi miniszter kiadott egy rendel - 5 tnányzói kéziratban lefektetett alap-
kczésl, amelynek érteimében julius 
4-élől kezdődően csak azoknak az 

elvekhez alkalmazkodva szabja 
majd meg az iparengedélyek kiadá-

iparengedélyért folyamodóknak a ránál követendő eljárást. A vég-
kérelmét lehet teljesíteni, akik fo- rehajtási utasítás megjelenése irtárt 

tá'ybeli szavazók és a szirénhangok 
me'ódiáival csábított munkásság és a 
szimpatizánsok szerezték meg szá-
mukra, akik soha nem voltak tagjai 
a parinak, fogalmuk sem volt róla, 
hogy mi az a nyilaskeresztes ideoló-
gia, mi az a nemzetiszocializmus,csak 
a karlendilft zöld cirkuszt látták, meg 
a kifogyhatatlan ígéreteket hallották 
és később sem lettek tagjai a párt-
nak, sőt, hovatovább mind nagyobb 
lett a kiábrándulás, mind jobban el-
távolodtak a nvjiaskereszt bűvköréből 
— de ékkor már késő volt, n mandá-
tumot megkapták. Mi vitte ezeket a 
szimpatizánsokat a nyilasok urnái 
elé? Tárgyilagosan meg kell állapíta-
ni, hogy ha nem is tudatosan, de va-
lami elkorcsosult érzékkel, megbillent 
egyensúlya ösztönnel hittek ebben a 
BÍllanátban a nvílas mindenhatósaeá-

sáe között volt valami okozati ösz-
szefüggés. Ajánljuk ezt a mélyen tisz-
telt szimpatizánsok, szíves figyelmé-
be. 

Egyszóval ezek a szimpatizánsok 
voltak azok, akik mandátumhoz jut-
tatták Szegeden Hubay Kálmánt, ille-
tőleg az ő lemondása folytán a lista 
második helyezettjét, a pótképviselö-
ként megválasztott dr 8zögi Gcza 
szegedi ügyvédet. Szögi Géza szerep-
vállalása a nyilas szinpadon a vá 
lasztás legérthetetlenebb momentuma 
volt s az maradt máig is. Lehetetlen 
kianalizálni annak a rejtélyét, hogv 
milyen lelki ruzófc lökték a nyilasok 
közé ezt a köztudomás szerint is híz-
gadt, józan gondolkodása, tehetséges 
fiatal szegedi jogászt, aki a terrorral 
és attrocitásokkal operáló: szélsősé-
gektől mindig távolabb volt, mint Ma-

lyamodását az illetéke? kereskedel-
mi és iparkamara pártolja. Szege-
den a rendelet megjelenésétől a mai 
napig több mint száz iparjogosit-
ványcil folyamodó adta be a kérvé-
nyét, ezeket azonban czideig nem 
lehetett érdemben elbírálni, mert 
a 33.800—1943. számú iparügyi mi-
niszteri rendelet végrehajtási utasí-
tása még nem jelent meg, így a ke-
reskedelmi és iparkamarának eddig 
nem állt módjában áilást foglalni 
a kérelmek ügyében. A vélemény-
adáshoz ugyanis múlhatatlanul 
szükséges, hogy ismeretesek legye-
nek azok a szempontok, amelyek 
szemejőtt tartásával kell a döntést 
meghozni. 

A rendelet végrehajtási ulasilá-
sának kérdésére az a magyarázat, 
hogy meg kellett előbb várni an-
nak a kormányzói kéziratnak a 
megjelenését, amely a háború hő-
seinek, hadiözvegyeinek és árváinak 
biztosit elsőbbségi jogokat az álla - * 
mi jogosítványok és iparengedélyek 
elnyerésénél. Ez a legfelsőbb kéz-
irat most, Szent István napjának 
ünnepi alkalmából megjelent, igy 
most. már a 33.800-as iparügyi mi-
niszteri rendelet végrehajtási utasi-

a szegedi kereskedelmi és iarka-
mara vezetősége megkezdi a város 
elsőfokú iparügyi hatóságától véle-
nicnyczcs céljából hozzá átkerülő, 
több mint száz kérelem átvizsgálá-
sát és állást foglal majd a pártolás 
tekintetében. 

Szegeden az iparügyi miniszter 
rendelete és a végrehajtási utasitá® 
késése nem okozott semmi bonyo-
dalmat, mindössze az történt, hogy 
az elbírálás párhetcs kényszerű ha-
lasztást szenvedett Az ország több 
városában azonban megtörtént, hogy. 
az iparhatóság a rendelet tíiatály -
fcalépése után, de annak kihirdeté-
se előtt a kamara megkérdezése 
rtclkül kiadta a kérelmezőknek at 
uj iparengedélyeket, amelyeket az-
után természetesen hatálytalanítani 
kellett, illetve érvényességüket a 
kamarai vélemény megadásáig füg-
gőben kellett tartani. Szegeden 
iiven eset nem fordult elö. 

Dr. BERTALAN JÓZSEF 

v e g y é s z m é r n ö k 

c y á n v á l l a i a t a 
Szakszerűen, megbízhatóan cyánoz 
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