
Taschek Zoltán: Vass József miniszterelnök-helyettesi szerepe a Bethlen-kormányban  4 

Clio Műhelytanulmányok, 2019/4. szám 

 

I. Bevezetés 

 

A Horthy-korszak vezető politikusainak, elsősorban miniszterelnökeinek életpályája 

jól ismert, a kormányfők nagy részéről, illetve egyes miniszterekről alapos biográfiák szület-

tek. Különösen az utóbbi néhány évben vált ismét rendkívül népszerűvé ez a műfaj.1 Vass 

József azonban kivételt jelent. A Bethlen-kormány és a teljes negyedszázados korszak egyik 

leghosszabb ideig hivatalban lévő miniszterének és Bethlen István miniszterelnök-helyette-

sének személye és pályafutása szinte teljesen ismeretlen és feldolgozatlan. Nem véletlen, 

hogy a szakirodalom ezen hiányossága többször is felmerült a korszakkal foglalkozó törté-

nészek  műveiben.2  

Tanulmányomban ezt a hiányosságot kísérlem meg csökkenteni azzal, hogy áttekin-

tem Vass Józsefnek a Bethlen-kormányban betöltött miniszterelnök-helyettesi szerepét. Arra 

keresem a választ, hogy pontosan milyen feladatkört jelentett a Bethlen kormányában betöl-

tött miniszterelnök-helyettesi tisztség, és a rendszer szempontjából mekkora jelentősége volt 

annak, hogy a miniszterelnök éppen Vass Józsefet választotta ki erre a szerepre. A kérdést 

mindenekelőtt Vass személyének és személyiségének vizsgálatán keresztül igyekszem meg-

válaszolni. 

 A tanulmány tehát alapvetően problémaközpontú, így a kronologikus rendet az egyes 

alfejezeteken belül igyekszem érvényesíteni. Először a tanulmány módszertani kereteit és 

forrásait ismertetem, valamint azt, hogy milyen kép élt eddig a szakirodalomban Vass Jó-

zsefről, s különösen miniszterelnök-helyettesi szerepéről.. Ezt követően röviden vázolom 

Vass pályáját az 1920-as évek elejéig, és elsősorban tevékenységének azon elemeit vizsgálom, 

amelyek későbbi politikai szerepében feltehetően meghatározó jelentőséggel bírtak. Ezután 

elemzem a miniszterelnök-helyettesi pozíció mibenlétét, s arra keresem a választ, hogy mik 

voltak a funkció általános jellemzői, miért volt szükség erre a tisztségre, milyen feladatkört 

jelentett, s valójában mennyire tekinthetjük  tényleges politikai súllyal rendelkező posztnak.  

                                                             
1 A fontosabb műveket felsorolja: Vonyó, 2017: 9–10. Az egyik legújabb – Vass József pályája szempontjából 
is releváns – életrajz Bartha Ákos Bajcsy-Zsilinszky Endréről írt munkája: Bartha, 2019. 
2 Vida István például már 1986-ban említette, hogy jelentős szociálpolitikai tevékenysége ellenére Vass „nevével 
nem találkozni a század első harmadára tekintő munkákban”. Vida, 1986: 212. Egy évtizeddel később pedig 
Tímár István is azzal zárta „vázlatát”, hogy „Vass József hosszú miniszteri pályafutása ellenére sem került a 
korszakkal foglalkozó történetírás reflektorfényébe. […] Pályájának részletes, tárgyilagos értékelése 
történettudományunk nagy adóssága”. Tímár, 1995: 73. Hasonló álláspontot fogalmazott meg később Katona 
Attila. Szerinte Vassról annak ellenére nem született még „modern szemléletű monográfia”, hogy véleménye 
szerint a miniszter a „kormány második embere” volt, és „habitusában, politikai világképében jellegzetesebb 
figurája volt e korszaknak”, mint maga Bethlen. Katona, 2001: 614. Legutóbb pedig Bartha Ákos Bajcsy-
Zsilinszky Endre pályájának kutatásán keresztül találkozott a miniszter személyével, szintén nagy 
hiányosságként említve, hogy továbbra sem „készült még biográfia Bethlen István változó összetételű 
kormányainak egyik legstabilabb miniszteréről, a miniszterelnök helyetteséről”. Bartha, 2019: 157. 
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Ezt követi a dolgozat legfontosabb része, amiben azt vizsgálom, hogy a miniszterel-

nök-helyettesség jellemzői alapján miként lehet meghatározni Vass személyének jelentőségét 

és kiválasztásának okait. Itt elemzem egyrészt azt, hogy a politikai életben általában milyen 

szerepet játszott, másrészt vizsgálom, hogy milyen kapcsolatban állt a társadalom különböző 

csoportjaival. Elsőként kitérek Vass miniszterelnökhöz fűződő kapcsolatára, a különböző 

politikai erőkkel és pártokkal való viszonyára, valamint a miniszter politikai kapcsolatrend-

szerére. A vizsgálat második részében Vass sajtóval való viszonyát, illetve olyan személyes 

tulajdonságait, képességeit vizsgálom, amelyek kihatással lehettek kinevezésére, így szónoki 

tehetségét és személyes népszerűségét.  

Végül azt vizsgálom, hogy a Bethlen-kormány Vass 1930 szeptemberében bekövet-

kezett halála utáni csaknem éppen egy évig tartó tevékenysége, helyzete mennyiben igazol-

hatja a Vass szerepéről, személyének jelentőségéről elmondottakat. 

 

1. Módszertan és források 

 

A tanulmány kérdéseinek megválaszolásához Vass József életpályáját, tevékenységét 

két aspektusból szükséges vizsgálni: kapcsolati hálója és személyisége, személyes tulajdonsá-

gai, kompetenciái szempontjából. Vonyó József megállapítása szerint ugyanis egy személyről 

„csak a korszak és a hely általános viszonyainak, továbbá ebből fakadó életkörülményei, fő 

tevékenységének közege, családi, szakmai és más kapcsolatai” elemzésével lehet „reális és 

megbízható képet adni”.3 Előbbi vázolása elsődlegesen politikatörténeti, egyháztörténeti, va-

lamint sajtótörténeti szempontok alapján, ezekkel kapcsolatos források és szakirodalom se-

gítségével vált lehetségessé. Személyiségének vizsgálatát a téma mellett már az is indokolja, 

hogy az utóbbi években a biográfiákban egyre hangsúlyosabbá vált az egyes közéleti szerep-

lők tevékenységének és döntéseinek hátterében álló személyes motivációk és személyiségje-

gyek vizsgálata. Amint azt Kövér György egyik, az életrajz-írás módszertani kérdéseivel fog-

lalkozó tanulmányában hangsúlyozza, „a politikus is ember,”, ezért „egy politikus cselekede-

tei a társadalmi eredet és az egész mozgástér ismerete nélkül ugyanúgy megmagyarázhatatla-

nok, mint ahogy a karriermotívumok és karaktervonások feltérképezése híján sem fejthető 

meg, hogy miért éppen úgy döntött az illető egy adott szituációban, ahogy”.4 Ezzel össz-

hangban állapította meg Vonyó József is, hogy a társadalmi, politikai és kulturális környezet 

mellett a személyiség játszhat meghatározó szerepet egy ember sorsának alakulásában.5 Egy 

                                                             
3 Vonyó, 2017: 14–15. 
4 Kövér, 2014: 9–10. 
5 Vonyó, 2017: 18. 
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olyan vizsgálatban tehát, amelynek fő kérdése, hogy Bethlen István kormányának tagjai közül 

miért éppen Vass Józsefet választotta ki helyetteséül, elengedhetetlen ennek a szempontnak 

hangsúlyos érvényesítése. Mindezek mellett Vass szerepének egyes tényezői – főleg szónoki 

tehetségének és személyes népszerűségének vizsgálata – szempontjából a politikai kommu-

nikációelmélet eredményeinek hasznosítására is lehetőség nyílt. 

Ehhez a vizsgálathoz jelentős mennyiségű forrás áll rendelkezésre. Fontos szerepet 

játszanak a két világháború közti politikusok életrajzaiban megszokott dokumentumok: a 

parlamenti naplók, a különböző világnézetű és pártállású sajtótermékek, memoárok, a levél-

tári források közül pedig különböző iratanyagokban (például Bethlen István, vagy a szociál-

demokrata pártfrakció iratai között) fennmaradt levelezés (Vass által írt, neki címzett, illetve 

vele kapcsolatos levelek egyaránt), követi jelentések, minisztertanácsi jegyzőkönyvek, vala-

mint Kozma Miklós iratai.6  

Részletesen ki kell térni ugyanakkor Vass József tevékenységének legjelentősebb for-

rásbázisára, a – már a miniszter halála után lezajlott – úgynevezett Dréhr-per iratanyagára.7 

Ennek egy kisebb része a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában, a miniszterel-

nökség iratai között maradt fenn.8 Jelen téma szempontjából ez azért hasznosítható, mert a 

per kezdeti szakaszának iratai mellett a Vass hagyatékát képező, levelekből, cikkek, beszédek 

szövegeiből álló dossziék is ennek részét képezik. Ennél sokkal problematikusabb ugyanak-

kor az ügy lényegi részét jelentő, Budapest Főváros Levéltárában, a Budapesti Királyi Bün-

tetőtörvényszék iratai közt őrzött, jelentős mennyiségű (tíz dobozt és egy csomót kitevő) 

iratanyag, amelyből a legfontosabbak a tárgyalásokon elhangzott tanúvallomások.9  

Bár a per elsősorban Vass József népjóléti miniszteri tevékenységével kapcsolatban 

megkerülhetetlen, több szempontból – például Vass személyiségét illetően – miniszterelnök-

helyettesi szerepével kapcsolatban is releváns adatokat tartalmaz.  Ugyanakkor különösen 

két okból szükséges fokozott forráskritikával közelíteni ehhez a peranyaghoz: egyrészt az 

ügy valószínűsíthető politikai szálai, másrészt Dréhr Imre magatartása, motivációi kétségeket 

                                                             
6 Életrajzát lásd: Ormos, 2000: I-II. 
7 Dréhr Imre Vass politikai államtitkára volt 1926-1930 között. A Népjóléti és Munkaügyi Minisztériumban 
történt pénzügyi szabálytalanságokat feltáró, azok miatt Dréhrt felelősségre vonó, rendkívül szövevényes és 
hosszúra nyúlt (a botrány 1930 decemberében egy ellenzéki interpellációval robbant ki, és a végső szót csak a 
Kúria mondta ki 1936 februárjában) perről szintén nem készült még részletes, tárgyilagos feldolgozás. Újabban 
csak Gergely Jenő ismertette nagyon röviden a per történetét: Gergely, 2001: 331–332. A hiányosságot jól 
mutatja, hogy Bartha Ákos egyik tanulmányában Karsai Elek egy 1962-ben írt – a historiográfiai áttekintésben 
még említésre kerülő – munkájára hivatkozik az üggyel kapcsolatban: Karsai, 1967: 203–210; Bartha, 2017: 58.  
8 MNL OL, K 26, 1390. csomó, K. tétel. 
9 BFL, VII.5.c. 3635/1932. 
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vethetnek fel a per során elhangzó egyes állítások valóságtartalmával, hitelességével kapcso-

latban.10 Ezért ezt az iratanyagot csak abban az esetben használtam, ha a per számos tanúja 

közül több egybehangzóan vallott egyes kérdésekben, vagy olyan állítások hangoztak el, ame-

lyek egyértelműen bizonyítást nyertek, vagy az állítások más típusú forrásokkal alátámaszt-

hatók voltak. 

 

2. Historiográfiai áttekintés 

 

A Dréhr-per jelentőségét azért is szükséges kiemelni, mert nemcsak az egyik 

legfontosabb forrásbázis, hanem , mert valószínűleg leginkább ennek az eljárásnak 

köszönhető, hogy a miniszter pályája nagyrészt feledésbe merült, illetve a meglevő kevés 

életrajzi áttekintésben  döntően negatívan befolyásolta Vass munkásságát. A Kádár-korszak 

kezdeti éveiben, amikor a két világháború közötti kormánypárti politikusok egyoldalúan 

negatív megítélés alá estek a szakirodalomban, a Dréhr-per során felmerült vádak és pletykák 

alapján egyes munkák Vass Józsefet olyan személyként mutatták be, akinek 

minisztériumában tombolt a korrupció, s maga a miniszter volt a „főtolvaj”, aki szegények, 

rokkantak elsikkasztott pénzéből finanszírozta fényűző életét és „nőügyeit”.11  

A vádak megerősítése vagy megcáfolása a későbbi évtizedekben is elmaradt. Tímár 

István 1995-ben írt életrajzi vázlatában pályafutásának rövid ismertetésén túl csak a miniszter 

Vas vármegyével való kapcsolatát és szociálpolitikai intézkedéseit és nézeteit ismertette 

                                                             
10 A politikai szálak kérdése elsősorban a szakirodalomban kerül említésre. A Horthy Miklós iratainak egy részét 
publikáló forráskiadványban szerepel, hogy az ügy hátterét „a Bethlen-Gömbös csoport politikai harca 
képezte”. Bár a munka ezt nem bizonyítja, valóban árulkodónak tűnhet, hogy míg Horthy már 1933-ban 
szorgalmazta egy koronatanácson a per mielőbbi lezárását, az csak három évvel később ért véget. Lásd: Szinai–
Szűcs, 1962: 131, 135. Ezt az értelmezést a későbbi szakirodalom is átvette, lásd pl. Romsics, 1999: 329; 
Gergely, 2001: 331. Arra ugyanakkor semmi sem utal, hogy közvetlen kormányzat beavatkozásról, „koncepciós 
perről” lenne szó, amely teljesen hitelteleníthetné a per során elhangzottakat. Forráskritikai szempontból Dréhr 
magatartása azonban sokkal nagyobb óvatosságra int. Bár különösen a nyilvánosság előtt többször hangoztatta, 
hogy célja elhunyt minisztere emlékének megvédése, a per során sokszor azt hozta fel védelmében, hogy a 
vitatott intézkedéseket Vass utasítására tette meg, a felelősséget így teljes mértékben a védekezni már nem tudó 
miniszterére hárította. Az 1934 nyarán lezajló büntetőtörvényszéki tárgyaláson ráadásul az egyik tanú azt 
vallotta, hogy korábban Dréhr egyik ügyvédje „megkörnyékezte”, azt kérve tőle, hogy egy kérdésben Dréhr 
számára kedvező módon valljon. BFL, VII.5.c. 3635/1932. 1. csomó. A Képviselőház mentelmi bizottsága 
jelentése többrendbeli hivatali sikkasztás, közokirathamisítás, hűtlen kezelés és lopás bűntettével, továbbá 
hivatali hatalommal való visszaélés vétségével gyanúsított Dréhr Imre országgyűlési képviselő mentelmi 
ügyében. Uo. 6. doboz, 3. 1932. április 11. Lásd még Bruchteiner Rezső tanúvallomása, főtárgyalási 
jegyzőkönyv, 1934. június 25., Uo. 71–81. Természetesen csak a per részletes feldolgozása adhat választ a 
későbbiekben ezekre a kérdésekre. 
11 Győri, 1959: 168–198. Ehhez képest Karsai Elek már említett, 1962-ben megjelent munkája elfogultságai és 
téves állításai (tényként közli a Dréhrrel szemben felhozott összes, a per során jelentős részben ejtett vádat) 
ellenére is már tárgyilagosabbnak tekinthető. A Vassról ekkor kialakított kép jelentős hatását mutatja, hogy a 
róla, illetve a Dréhr-ügyről szóló rövid, ismeretterjesztő cikkekben is visszaköszönnek e munkák egyes állításai. 
Lásd pl. Hámori, 2011; Benkéné, 2013. 
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röviden, megemlítve a népjóléti minisztériumban felderített „óriási összegű visszaéléseket”.12 

Rónay György 2008-ban, a XX. század első felének jelentős katolikus egyházi és közéleti 

személyiségeit bemutató ismeretterjesztő munkájában, még rövidebben tért ki Vass Józsefre, 

kijelentve – immár pozitív elfogultsággal értékelve Vass személyét –, hogy a vele kapcsolatos 

pletykák, vádak „nem voltak igazak”.13 

 Vass megítélését tovább bonyolítja, hogy népjóléti miniszteri tevékenységével, a 

nevéhez köthető szociálpolitikai reformokkal kapcsolatban már a rendszerváltás előtt is 

megjelentek pozitívabb, a reformok érdemeit is elismerő munkák, például Laczkó István, 

Csizmadia Andor, illetve Petrák Katalin tollából.14 Az utóbbi években pedig már részletes 

elemzések is születtek pályájának ezen szakaszáról: Bódy Zsombor például a 

társadalombiztosítási törvények születését vizsgálta munkájában, Egresi Katalin pedig Vass 

miniszteri tevékenységének egyes aspektusainak bemutatása mellett szociálpolitikai 

gondolkodásának felvázolására is vállalkozott.15 Emellett rövid (másfél évig tartó) 

kultuszminiszteri tevékenységéről is megjelentek rövid ismertetések a magyar 

oktatáspolitikusok vázlatos életrajzait ismertető kötetekben.16 A szakirodalomban 

ugyanakkor Vass miniszteri tevékenységénél is több a bizonytalanság Bethlenhez fűződő 

viszonya kérdésében. 

 Ez különösen a memoárirodalomban megjelenő, a szakirodalmat sok esetben 

befolyásoló állításokra vezethető vissza. Egyes visszaemlékezésekben ugyanis Vass Bethlen 

„ellenfeleként” jelenik meg, aki a kormányfő megbuktatására és a miniszterelnökség 

átvételére készült. Ezt említi visszaemlékezéseiben például két, a népi írók köréhez tartozó 

szerző, Talpassy Tibor és Féja Géza, valamint Raffay Sándor evangélikus püspök is.17 Náluk 

óvatosabban fogalmazva ugyan, de Nyisztor Zoltán katolikus pap, publicista is felveti, hogy 

Vassnak „minden valószínűség szerint” a kormányfői pozíció volt a célja.18 Ráadásul, ha Vass 

állítólagos ambícióit nem is említi, Bethlen és minisztere közti alapvető politikai, ideológiai 

ellentéteket feltételez munkájában a korszak egyik neves szociálpolitikusa, a kormányfő és a 

miniszter mellett is dolgozó Kovrig Béla is, akinek véleménye a szakirodalomban (Hámori 

Péter egyik tanulmányán keresztül) is megjelenik.19  

Ehhez hasonlóan egyes egyháztörténeti munkákban is felbukkan ez a vélekedés. 

                                                             
12 Tímár, 1995: 67–73.  
13 Rónay, 2008: 93–95. 
14 Laczkó, 1968: 118–142; Csizmadia, 1977: 78–82, 147. Petrák, 1978: 183–202. 
15 Egresi, 2008: 29–31, 61–84, 231-261, 283–299, 306–324; Bódy, 2010: 160–191. 
16 T. Kiss, 2002: 172; Mann, 2005: 79–81. 
17 Talpassy, 1971: 11–12; Féja, 1982: 59, 61, 64; Giczi, 2005: 55. 
18 Nyisztor, 1974: 143. 
19 Kovrig, 1954: 162; Hámori, 2003: 40. 
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Vass püspöki kinevezésének tervével kapcsolatban Csizmadia Andor ugyancsak minden 

kommentár nélkül közli Sommsich József szentszéki követ véleményét, aki szerint Bethlen 

így akart „megszabadulni” Vasstól. Salacz Gábor viszont ehhez egyetértőleg hozzá is fűzi, 

hogy Bethlen és Klebelsberg is „vetélytársat láttak” Vassban „erős egyénisége” miatt.20 Szabó 

Dezső egyik életrajzírója, Budai Balogh Sándor is azt emeli ki (minden bizonnyal elsősorban 

az említett népi írók állításai alapján) egyik munkájában, hogy „több vonatkozásban szemben 

állt (ha burkoltan is) Bethlenékkel”.21 Ezzel szemben Borsányi György 1986-ban megjelent 

monográfiájában Vasst „Bethlen legbizalmasabb hívének és támaszának” nevezi, és így 

jellemzi Fazekas Csaba és Egresi Katalin is.22  

A szakirodalomban megjelenő bizonytalanságot jól illusztrálja, hogy Bartha Ákos 

Bajcsy-Zsilinszkyről nemrég megjelent biográfiájában megjegyzi, hogy a „mértéktartó 

szakirodalom” (különösen Romsics Ignác Bethlen Istvánról írt biográfiája) „nem tud ilyen 

tervekről”, vagyis Vass kormányfői ambícióiról, ugyanakkor megemlíti Nyisztor ezzel 

ellentétes, már idézett vélekedését.23 

 Ehhez a bizonytalansághoz minden bizonnyal nagymértékben hozzájárult, hogy 

Vass miniszterelnök-helyettesi tisztségének vizsgálata pályájának egyéb szakaszainál is 

jobban elkerülte a történeti kutatás figyelmét. Ez a szerepe ugyanis nagyrészt csak említés 

szintjén tűnik fel egyes munkákban.24 Bölöny József magyar kormányokat bemutató 

munkájában ugyan közli, hogy Vass „összesen több mint másfél éven keresztül 

helyettesítette” Bethlent, „gyakran a legkritikusabb időkben”, azonban nem fejti ki, mely 

időszakokra gondol, és mi volt ezek során Vass szerepe.25 Miniszterelnök-helyettesi 

feladataival kapcsolatban csak Katona Attila és László T. László említi meg, hogy a 

minisztertanácsok vezetése tartozott ebbe a körbe. Utóbbi szerző munkáját ugyanakkor 

azért is fontos megemlíteni, mert – anélkül, hogy megkísérelne rá magyarázatot adni – 

„különösnek” nevezi, hogy Bethlen Vasst választotta ki a helyettesi tisztségre.26  

Jelen tanulmány a fenti fontos kérdésekre keresi a választ. 

  

                                                             
20 Csizmadia, 1966: 286; Salacz, 2002: 43–44. 
21 Budai Balogh, 1983: 544. 
22 Borsányi, 1986: 153; Fazekas, 2005: 168; Egresi, 2008: 28. 
23 Bartha, 2019: 157. 
24 Lásd pl. Gergely, 1993: 20; Romsics, 1999: 288. 
25 Bölöny, 1975: 18. 
26 Katona, 2001: 614; László T., 2005: 221–222. 


