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évig szolgált vezérkari összekötőként az első világháborúban. Amikor 
1925-ben vezérkari tiszt lett, feljebbvalóinak figyelmét katonai tárgyú írá-
saival vonta magára. Pályája ígéretesen alakult a vezérkarnál. 1932-re 
népszerű politikai-katonai előadó vált belőle, s a következő évben őr-
naggyá léptették elő. 

A szenvedélyes nacionalistát rendkívüli módon felháborította Ma-
gyarország megcsonkítása, ezért legtöbb energiáját arra áldozta, hogy 
olyan politikai-ideológiai programot dolgozzon ki, amely - mint ahogy er-
ről meg volt győződve - végül a történelmi államalakulat visszaállításá-
hoz fog vezetni. Programjának főbb pontjait még a Magyar Élet Szövet-
ség, e Taby Árpád alapította titkos „fajvédő" szervezet tagjaként fektette 
le. 1930-ban csatlakozott a szövetséghez, és rövidesen annak fő ideoló-
gusa és szervezője lett. Augusztusban már felhívták Gömbös figyelmét 
politikai-konspirációs ténykedésére, s az akkori honvédelmi miniszter óv-
ta a további politizálástól, „veszélyes" nézeteinek terjesztésétől. 

Szálasit azonban ez sem tántorította el monomániás célkitűzésétől. 
1935-ben adta ki első nagyobb politikai-ideológiai munkáját, A magyar 
állam felépítésének tervét. Az olasz fasizmus eszméinek és gyakorlatának 
hatására tekintélyelvű alapon, a köztulajdon bevezetésével kívánta újra-
rendezni a magyar államiságot. A könyv körvonalazza Szálasi „hungaris-
ta" elgondolásait is arról, hogy milyen szerepet játszana az új Magyaror-
szág a Duna-medencében. Efféle elgondolásait Cél és követelések c., 1935-
ben kiadott füzetében fejlesztette tovább. 

Az új történelmi Magyarországra vonatkozó nagyszabású, kivihetet-
len tervei jól szemléltetik idealizmusát és naivitását. Az imperialista nagy-
magyar álmokból kiindulva új, hungarista államot akart létrehozni „Kár-
pát-Dunai Nagyhaza" néven, amely „Hungária" egyesült „földjeit és gye-
pűit" tartalmazta volna. A Kárpátok koszorúzta, egészen az Adriáig 
lenyúló „ŐsfÖld" hat „Részföldből" állt volna,53 amelyek mindegyikében 
magyaroké lett volna a politikai vezető szerep. A magyar szupremáciát 
egyebek között az is biztosította volna, hogy az állam irányítása és veze-
tése kizárólag magyar nyelven történhetett volna. 

Szálasi, ez a misztikus, gyakorló spiritiszta szilárdan hitte, hogy a 
Gondviselés várja tőle Magyarország megmentését, illetve a Hungarista 
Mozgalmon keresztül egész Európáét. Mint Hidert, őt is messianisztikus 
szenvedély hevítette, és híveitől feltétlen engedelmességet követelt: 

Aki nem azonosul doktrínájával - fejtegette s aki nem fogadja el őt feltétel 
nélkül vezérként, s nem látja be, hogy a magyarság megmentését magasabb, 
isteni erő bízta rá, csak menjen. Ő egyes-egyedül is megteremti a hungarista 
államot a benne rejlő titkos erő segítségével.54 


