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II. Életrajzi vázlat 

 

Vass József 1877. április 25-én született Sárváron, Vas vármegyében, édesapja 

elszegényedett cipészmester volt. Tehetsége mellett egyházi pártfogóinak, mindenekelőtt 

Tóth István győri kanonoknak köszönhette, hogy az elemi iskola elvégzése után 

gimnáziumokban – először a győri bencéseknél, majd a székesfehérvári cisztercieknél – 

tanulhatott. 1898-ban pedig Steiner Fülöp püspök támogatásával a római Collegium 

Germanicum-Hungaricumba került.27 Az itt töltött hét év meghatározó volt Vass életében. 

Mester János (aki vele egy időben volt a Collegium hallgatója) 1929-ben írt visszaemlékezése 

szerint ekkori tanulmányai, tevékenysége sok szempontból előrevetítették későbbi pályáját: 

elsősorban ugyanis szociológia iránt érdeklődött és már ekkor kitűnt szónoki tehetségével. 

Később pedig szakterületének is „a szociológiát és a gyakorlati társadalmi szervezkedést” 

választotta.28 1904. október 28-án szentelték pappá, egyetemi tanulmányainak pedig 1905. 

május 29-én intett végleg búcsút, miután a filozófiai után teológiai doktori szigorlatát is 

letette.29  

 1905 nyarán tért haza,30 először Adonyba került, mint káplán, de 1906-ban 

ugyanakkor már a székesfehérvári szeminárium tanára lett. A szélesebb közönség – egyelőre 

csak a városé – azonban elsősorban nem innen, hanem lapszerkesztői és újságírói 

munkásságának köszönhetően ismerte meg alaposabban.31 1906 decemberében ugyanis 

megalapította a katolikus Új Lap székesfehérvári mellékletét, amelynek szerkesztője és 

állandó publicistája lett. Munkájának eredményességét mutatja, hogy – állítása szerint – a 

helyi kiadás megjelenésének köszönhetően jelentősen bővült a lap helyi olvasótábora. 

32Később pedig az 1907-ben megalapított Katolikus Sajtóegyesületnek is ő hozta létre első 

vidéki fiókegyesületét a városban.33 A sajtó mellett az új katolikus tömegszervezetek 

munkájában is részt vett. Ezek közül a legjelentősebb az 1908-ban megalakult Katholikus 

Népszövetség volt, mely célul tűzte ki, hogy „egy szervezetbe egyesítse a más-más 

nemzetiséghez tartozó és más-más nyelven beszélő katholikusokat”. A szövetség röpiratokat 

adott ki és megyei agitációs napokat szervezett. A szervezetben Vass az apologetikai 

bizottság mellett a sajtóbizottságnak is tagja lett.34 

                                                             
27 Tímár, 1995: 67–68; Veress, 1917: 273. 
28 Mester, 1929: 15, 23. 
29 Uo. 65, 87. 
30 Veress, 1917: 273. 
31 Tímár, 1995: 68. 
32 Az Új Lap 1902 októberétől jelent meg. Klestenitz, 2013: 47. 
33 Uo. 79–80, 86. 
34 Népszövetség, 1918: 3, 15, 50. 
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 Aktívan kivette a részét emellett a szociáldemokratákkal való küzdelemből is. 1909-

ben a katolikus nagygyűlésen a „szociáldemokrata világnézetről” tartott beszédében tipikus 

keresztényszocialista gondolkodásról tett tanúbizonyságot: egyrészt igen éles szavakkal ítélte 

el a szociáldemokraták materializmusát és antiklerikalizmusát, másrészt viszont maga is 

szociálpolitikai reformokat követelt. A keresztényszocializmus feladataként jelölte meg, hogy 

„megtanítsa a tévelygő proletártömegeket saját gazdasági érdekeinek védelme mellett a 

hazaszeretet, a hit és erkölcs szent meggyőződéseire”.35 A pártpolitikában azonban egészen 

1918 végéig nem vállalt szerepet, megmaradt a szociáldemokratákkal polemizáló 

publicistának, szervezőnek és szónoknak. Mindemellett 1911-től a Pesti Szent Imre 

Kollégium igazgatói pozícióját is betöltötte.36 

 Az őszirózsás forradalom azonban teljesen új helyzetet teremtett. Vass kezdetben 

támogatta a radikális változásokat, cikkben üdvözölte az Osztrák-Magyar Monarchia 

széthullását, a függetlenség, a „négyszáz éves álom” megvalósulását.37 Szerepet vállalt a 

Nemzeti Tanácsban is, és az újonnan létrejövő Keresztényszocialista Néppárt egyik 

vezéregyéniségévé vált.38 Támogatója lett az alsópapság érdekvédelmi szervezeteként 

létrejövő, különböző szociális és egyházi reformokat követelő Papi Tanácsnak is, de 

tevékenységének – Gergely Jenő szerint – mérséklésére törekedett. 1919. januárjában, a 

szervezet kongresszusa után hátat is fordított a Tanácsnak, indoklása szerint azért, mert – és 

ebben már az 1919 utáni időszak frazeológiája jelent meg – „a keresztény és nemzeti irányzat 

megerősödését várta a kongresszustól, de ebből semmit sem látott”.39 Politikai érzékéről 

tanúságot téve a stabilitás érdekében 1919 elején már a szociáldemokratákkal való koalíciós 

kormányzás lehetőségét sem zárta ki.40 Bár fokozatosan szembefordult az új rendszerrel, 

kormányzati kapcsolatai nem szűntek meg teljesen, így még a Berinkey-kormány határozott 

utolsó minisztertanácsán Vass szónoklattan tanári kinevezéséről a Budapesti 

Tudományegyetemre.41 

 Vassnak azonban rövidesen menekülnie kellett, s a Tanácsköztársaság időszakát egy 

Zala vármegyei faluban, Gógánfán vészelte át.42 A kommün bukása után rögtön visszatért a 

                                                             
35 Klestenitz, 2016: 371–372, 375. 
36 Tímár, 1995: 68. 
37 Gergely, 1977a: 85. Vö. Hatos, 2018: 222. 
38 Gergely, 1977a: 86–88. 
39 Gergely, 1977b: 108, 110, 115. 
40 Gergely, 1977a: 96. 
41 Hatos, 2018: 372. Ezzel kapcsolatban ugyanakkor fontos megjegyezni azt is, hogy eredetileg a Budapesti 
Tudományegyetem hittudományi kara hívta meg Vasst 1919. február 24-én (miután a neve már korábban is 
szóba került ezügyben), tehát a kormány csak jóváhagyta ezt a döntést. Lásd: Mózessy, 1997: 18–19. 
42 Tímár, 1995: 68. Saját későbbi visszaemlékezése szerint egy „vörös főhadnagy” március végén 
„jóindulatúlag” értesítette, hogy parancsa van a letartóztatására. Ezt követően két, vöröskatonának öltözött 
Szent Imre-kollégista segítségével menekült el a fővárosból. Az Est, 1924. augusztus 28., 1. Vass József népjóléti 
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politikai életbe, s 1919 novemberében korábban vallott nézeteivel összhangban 

legfontosabb feladatként egy olyan „keresztény politika” érvényesítését jelölte meg, amely „a 

gyalázatba és kétségbeesésbe hajszolt munkásság érdekeit a szervezett erő hatalmával és a 

modern szociálpolitikai törvényhozással akarja” érvényesíteni.43 1920 januárjában a 

nemzetgyűlési választásokon a sárvári kerület egyhangúlag  képviselőjévé választotta, majd 

alig több mint fél évvel később, augusztus 15-én az első Teleki-kormány Közélelmezésügyi 

Minisztériumának élére került. December közepétől a Vallás- és Közoktatásügyi 

Minisztérium vezetése is feladatává vált, és ilyen minőségében maradt tagja a Bethlen-

kormánynak 1922 nyaráig, amikor népjóléti és munkaügyi miniszter lett.44 

 S itt vetődik fel a kérdés: Bethlen miért éppen a tőle származásában, 1920-1921-ig 

terjedő pályájában nagyon különböző Vass Józsefet bízta meg rendszeres helyettesítésével, 

és miben állt ennek jelentősége? Ennek megválaszolásához pedig először a miniszterelnök-

helyettesi tisztség jellemzőire szükséges kitérni. 

III. A miniszterelnök-helyettesi tisztség jellemzői 

 

A bethleni időszak miniszterelnök-helyettesi tisztsége nem volt állandó pozíció, okai 

eredetileg a miniszterelnök hivatalos külföldi útjai voltak, amelyekre, mivel Bethlen szemé-

lyesen kívánta irányítani a külpolitikát, gyakran sor került.45 Helyettesítésre először 1921 ok-

tóberében került sor a velencei konferencia időtartamára, Vass József ekkor látta el első al-

kalommal – mindössze néhány napig – a helyettesi teendőket.46 Haláláig csupán négy alka-

lommal nem őt kérte fel Bethlen erre a pozícióra: 1922 tavaszán és őszén Klebelsberg Kuno 

belügy-, majd kultuszminiszter, ezt követően 1923 tavaszán és nyarán Daruváry Géza kül-

ügyminiszter helyettesítette a kormányfőt.47 Ezt követően, 1923 őszétől kezdve azonban 

minden esetben Vass Józsefet bízta meg ezzel a feladattal. Oka a külföldi utak mellett kiegé-

szült egy-egy esetben a miniszterelnök betegségével, illetve 1924 nyarától rendszeresen a 

kormányfő nyári szabadságával.48 Az évtized második felében (1930-at kivéve, amikor ismét 

a külföldi utak miatti helyettesítés lépett előtérbe) már ez utóbbi volt a leghosszabb és évi 

                                                             
miniszter nyilatkozik négyévi miniszterségének munkájáról, eredményeiről és további terveiről.  
43 Gergely, 1977a: 136. 
44 Tímár, 1995: 68. 
45 Püski, 2006: 175; Romsics, 1999: 309, 312. 
46 Budapesti Hírlap, 1921. október 11., 2. Politikai események. 
47 Hivatalos rész. Budapesti Közlöny, 1922. április 7., 1; 1922. szeptember 21., 1; 1923. május 2., 1; 1923. 
augusztus 19., 1. 
48 Lásd pl. MNL OL, K 26, 770/1925. sz. irat, 1. Felterjesztés a kormányzóhoz a miniszterelnök helyettesítése 
tárgyában, 1925. január 31., Uo. 2185/1925. sz. irat. Bethlen levele Horthynak, 1925. április 9., Uo. 3738/1925. 
sz. irat, 1–4. Kormányzói magas kézirat Vass helyettesi kinevezéséről, 1925. június 20. 


