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V. Vass József társadalmi szerepe 

 

1. Kapcsolata a sajtóval 

 

Mint egykori újságíró, Vass tisztában volt a sajtó korszakban egyre jelentősebb köz-

vélemény-formáló szerepével, ezért minden bizonnyal tudatosan törekedett arra, hogy jó vi-

szonyt ápoljon a zsurnalisztákkal. Ez már 1920-ban is megmutatkozott, amikor a nemzet-

gyűlés gyakran nyilatkozó képviselőinek egyike volt.128 Nem véletlen az sem, hogy később 

egy újságírót, Herczeg Jenőt választott ki parlamenti titkárának.129 A sajtó munkatársaival 

kialakított baráti viszonyát jól megvilágítja Varannai Aurélnak, a kor egyik liberális ellenzéki 

hírlapírójának visszaemlékezése: a szerző úgy jellemzi Vasst, mint „művelt és szellemes em-

bert”, aki „szerette az újságírókat, az újságíró-rendet. A parlamenti folyosókon sokszor ül-

tünk körbe, hogy anekdotáit hallgassuk.”130  

Miniszterelnök-helyettesként pedig szinte egyfajta – a korszakban még ismeretlen 

kifejezéssel élve – „kormányszóvivői” tisztet is betöltött: Az Újság egyik publicistája 1924-

ben elismerően állapította meg, hogy Vass Bethlen távollétében „kedves szokást honosított 

meg azzal, hogy a minisztertanács után mindig szívesen tájékoztatja a sajtó munkásait”.131 

Hasonlóan jellemezte Rassay Károly lapja, az Esti Kurír is fél évvel később: Vasst az „inter-

júéhes újságíró” egyik „kedvencének” nevezte, aki „mint miniszterelnök-helyettes még a mi-

nisztertanácsok eredményéről is pontosan szokta a hálás sajtót informálni, nyiratkozni pedig 

úgyszólván nem is tud anélkül, hogy néhány újságírót ne gyűjtsön maga köré a parlamenti 

borbély szobájába”.132 Vass tehát a kormány részéről a sajtó felé a „szűrő” szerepet is betöl-

tötte, vagyis az újságírókkal való kapcsolat által befolyásolhatta a híreket és elejét vehette a 

kritikáknak.133 Mindez persze nemcsak azt jelentette, hogy Vass József fontos információ-

forrás volt a sajtó számára, hanem fordítva is fennállt ez a viszony. Jól mutatja ezt Vassnak 

egy olasz újságíróval való bizalmas nexusa. Mussolini lapjának, a Popolo d’Italia-nak egyik 

publicistája 1928 decemberében emlékeztette Vasst, hogy korábban megbeszélték, „szigo-

rúan bizalmas közlés esetén” a miniszterhez fordulhat – ennek értelmében pedig levelében 

                                                             
128 Lásd pl. Pesti Napló, 1920. április 4., 2. Három érdekes nyilatkozat a munkáskérdés megoldásáról. 
129 Sipos B., 2004: 180. 
130 Varannai, 1989: 173. 
131 Az Újság, 1924. augusztus 3., 6. Egy miniszter, aki nem nyaral. 
132 Esti Kurír, 1925. január 1., 3. Miniszterek a függöny mögött. 
133 Mazzoleni, 2006: 52. 
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beszámolt Vassnak az olasz kormány és a Szentszék között megkezdődött tárgyalásokról, 

amelyek a következő évben a Lateráni Egyezménnyel érték el végkifejletüket.134 

 Az újságírókkal való szoros kapcsolata azért is volt jelentős a kormány szempontjá-

ból, mert Bethlennel szemben kritikaként fogalmazódott meg, hogy sokszor elzárkózik az 

újságírók elől, és „csak akkor nyilatkozik, ha akar”.135 Bár rendszeresen adott interjúi136 alap-

ján ezek a vélemények túlzónak minősíthetők, mégis jól tükrözik, milyen kitüntetett szerepe 

volt Vass Józsefnek a kormány és a sajtó – és így közvetve a társadalom széles rétegei – 

közötti összeköttetés terén. Ráadásul a miniszterelnök-helyettes nem elégedett meg a mi-

nisztertanácsokról adott sajtótájékoztatókkal: gyakran adott a kormány általános politikai 

irányvonalával, munkájával, terveivel kapcsolatos interjúkat is,137 és korábbi publicisztikai te-

vékenységének sem mondott teljesen búcsút miniszterként sem. Rendszeresen jelentek meg 

ugyanis cikkei különböző napilapokban; ezek között előfordult olyan, amely a kormány ide-

ológiáját kísérelte meg definiálni,138 de vitákat is lefolytatott a lapok hasábjain, akár a lap egyes 

korábbi cikkeinek állításaival, akár más publicistákkal polemizálva.139 Sőt, 1929 nyarán a ka-

tolikus Új Nemzedékben neki írt névtelen levelekre válaszolt rövid üzenetekben.140 Az is jól 

mutatja továbbá, milyen kiemelkedően fontos szerepet tulajdonított a sajtónak Vass, hogy 

egyes parlamenti beszédeit is publikálta cikk formájában.141 

 A szoros kapcsolaton túl azonban Vass kézzelfogható módon is támogatta az újság-

írókat és intézményeiket: rendszeresen küldött kisebb-nagyobb segélyeket, támogatásokat 

különböző lapok publicistáinak – pártállástól függetlenül.142 Emellett pedig Vass jelentős 

                                                             
134 MNL OL, K 26, 1390. csomó, K. tétel, o) dosszié. Levelezés. 1–2. Ignazio Bolla olasz újságíró 1928. 
december 29-i levelei Vassnak.  
135 Esti Kurír, 1925. január 1,. 3. Miniszterek a függöny mögött. 
136 Romsics, 1999: 320. 
137 Lásd pl. Magyarország, 1925. december 25., 9. Vass József a fajvédő diktatúra ellen. Az Est, 1928. szeptember 
28., 1–2. Beszélgetés Vass József népjóléti miniszterrel. 
138 Pesti Napló, 1927. február 20., 3. Vass József: A szolidarizmus. Uo., 1927. április 17. 1–2. Vass József: A 
magyar polgárság hivatása. 
139 Világ, 1925. április 5., 13. Ami fáj a népjóléti miniszternek… 
140 Új Nemzedék, 1929. július 23., 3. Vass miniszter üzenetei. 
141 FN, 1927: I. 18. ülés (1927. július 5.), 404–407; Pesti Napló, 1927. október 30. 1–2. Vass József: Szívem 
teljességéből beszélek. Lásd még: MNL OL, K 26, 1390. csomó, K. tétel, p) dosszié. Előadások, cikkek. 140–142. 
Vass 1930. május 8-i képviselőházi beszédének szövege a miniszter saját kezű, publikáláshoz szükséges 
stilisztikai módosításaival. 
142 BFL, VII.5.c. 3635/1932. 1. csomó, Dréhr Imre előterjesztése a mentelmi bizottsághoz. 5; Bartha, 2017: 
55. Ezeket a segélyeket azért is fontos megemlíteni, mert ezeknek a problémája volt a Dréhr-per egyik központi 
kérdése: Vass ugyanis ezeket a pénzeket a hivatalosan „menekültügyi segélynek” nevezett pénzalapból fizette, 
amely azonban – Dréhr állítása szerint, amelyet a bíróság is elfogadott – a miniszter „diszkrecionális alapját” 
képezte, tehát szabadon rendelkezhetett vele. BFL, VII.5.c. 3635/1932. 2. doboz, Dréhr Imre vallomása, 1933. 
április-június. 1114, 1136, 1144–1147.  
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szerepet játszhatott abban, hogy a bethleni időszak két nevezetes lapbetiltási ügye – Az Új-

ságé 1925-ben és a Világé 1926-ban – hasonlóan végződött: más címen újra megjelenhet-

tek.143  

Mindennek következtében a szoros kapcsolat 1927 decemberében hivatalos formát is 

öltött: ekkor Vass Józsefet a Magyarországi Hírlapírók Nyugdíjintézete elnökévé 

választották, az indoklás szerint azért, mert a miniszter „számtalan esetben tettekkel 

bizonyította, hogy a magyar újságírótársadalom érdekeit a szívén viseli”.144 A miniszter új 

tisztsége ugyanakkor nem keltett osztatlan örömöt az újságírók körében, mivel néhányuk 

attól tartott, hogy ezáltal függő helyzetbe kerülhetnek a kormánytól, és személyesen Vasstól. 

Az ezzel kapcsolatos aggodalmaknak adott hangot az ellenzéki legitimista Magyarság egyik 

publicistája, aki kifejtette, ha „Vass József nem volna hivatalos állásban és nem lenne egyik 

legmarkánsabb képviselője, pártpolitikusa a mostani magyar közéletnek, akkor talán 

pártkülönbség nélkül minden magyar újságíró szívesen látná” az intézmény élén, így viszont 

az ő elnöksége „alkalmas arra, hogy a személyes feszélyezettség és lekötelezettség viszonyát 

teremtse meg az elnök-miniszter úr és a sajtó között”.145 Bár nem történt Vass részéről 

konkrét befolyásolás, a kormány számára minden bizonnyal  előnyös volt ez a hivatalos 

kapcsolat, amely javíthatta a kabinet megítélését a sajtó és így közvetve a társadalom 

szemében. 

 

2. Szónoki tehetsége 

 

A társadalom minél szélesebb rétegeinek kormány mellé állításában ugyanakkor 

Vassnak a sajtónál közvetlenebb eszköze is volt: politikai ellenfelei által is elismert szónoki 

képessége. Nemcsak a kormánypárti Budapesti Hírlap írt arról, hogy a miniszterelnök helyet-

tese rendelkezik „az élőszóval történő meggyőzés művészetével”, hanem a polgári radikális 

Magyar Hírlap is, hosszan dicsérve egyik jelentős beszédét, többek között úgy fogalmazott: 

szónoklata „formai és nyelvi szempontból magas rendű” volt, amelyet „frázistalanság, da-

gálytalanság, az egész problémakör irodalmi és dialektikai anyagával való tökéletes rendelke-

zés” jellemzett, és amely így „egy nagy és eredeti egyéniség szuggesztivitását” mutatta meg.146 

                                                             
143 Sipos B., 2004: 47–52, 53–60. 
144 A Sajtó, 1927/12., 3. 1927. december 8. 
145 Magyarság, 1927. december 10., 12. A sajtószabadságért. 
146 Budapesti Hírlap, 1930. február 21., 5. Vass József a szószéken. Magyar Hírlap, 1928. október 9., 1. Vass József, 
a szónok. 
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Ehhez hasonlóan ismerték el a szociáldemokraták is, hogy Vass „kitűnő szónok”, „mestere 

a szónak”.147 

 Annak megértéséhez, hogy pontosan miért volt ennyire általánosan elismert Vass 

szónoki tehetsége, és ennek mi volt a jelentősége a kormány számára, először ki kell térni 

Bethlen Istvánra, mint szónokra. Romsics is megállapítja, hogy a miniszterelnök nem volt 

különösebben hatásos szónok abban az értelemben, hogy beszédeivel mindig az értelemre, 

nem pedig az érzelmekre igyekezett hatni, s nem jellemezte különösen lírai vagy szentimen-

tális stílus.148 Ennek következményeit Gratz Gusztáv foglalta össze a legtalálóbban: Bethlen 

a „tömegekre aránylag csekély hatást gyakorolt, […] egyik oka az, hogy soha nem tudott 

igazán megbarátkozni azokkal az új politikai módszerekkel, amelyeket az általános választó-

jog alapján kifejlődött politikai élet megkíván. Nem tudta politikai eszméit olyan aprópénzre 

váltani, amely a tömegekben forgalomba kerülhetett volna”.149 Gratz véleménye lényegében 

összhangban áll a politikai kommunikációt vizsgáló szakirodalom azon megállapításával, 

hogy a huszadik században kezdetét vette az a folyamat, amely során a „jó kommunikációs 

készséggel rendelkező szónokok egyre fontosabbak és hatalmasabbak lesznek”, különösen 

választási kampányok során, amikor „a dramatizálás és a fokozott érzékenység a két alapvető 

hangnem ahhoz, hogy a közönség figyelmét és egyetértését elnyerhessék” a rétorok.150 A 

kormányfő tehát ebből a szempontból nem rendelkezett előnyös tulajdonságokkal, Vass Jó-

zsef szónoki tehetsége így kapóra jött. 

 Mind az érzelmekre hatás, mind a tömegekre ható, egyszerű üzenetek 

megfogalmazása egyértelműen tudatos szándék volt Vass részéről. Egyik 1930-ban tartott 

előadásában például úgy fogalmazott, hogy „a szónoknak, az előadónak szomjúsága, hogy a 

lelkeket meg tudja fogni”.151 Egy cikke kéziratában pedig kifejtette, hogy a politikai jogok 

kiterjesztésének egyik következménye, hogy a politikusoknak meg kell érteniük a „kispolgár” 

gondolkodásmódját, vagyis ha „ennek az embernek, a tömegek emberének meggyőződését, 

akaratát és cselekvését akarják az eszmék mögé állítani, ne magasrepülésben virtuskodjanak 

előtte, hanem próbáljanak vele együtt a földön járni, de ne a léha ígérgetések szekerén”.152 

Vass szónoki tehetségének ezt a sajátosságát legjobban Nyisztor Zoltán foglalta össze. 

Szerinte a miniszterelnök-helyettesnek még a nagy egyházi szónokokkal (Prohászka Ottokárt 

és Bangha Bélát említi név szerint) szemben is „óriási előnye” volt, hogy „két különböző 

                                                             
147 KN, 1927: VI. 86. ülés (1927. november 10.), 304; Népszava, 1930. június 17., 2. A ceglédi piacon. 
148 Romsics, 1999: 305. 
149 Gratz, 2001: 153. 
150 Mazzoleni, 2006: 51, 105. 
151 Vass, 1930: 8. 
152 MNL OL, K 26, 1390. csomó, K. tétel, p) dosszié. Előadások, cikkek. 23. Vass egy cikkének gépelt kézirata. 
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nyelven tudott beszélni. Egészen másképp az intelligenciának és egészen másként az 

egyszerű népnek. Az előbbinek a filozófia, teológia, modern természettudományok, 

nemkülönben az akkor berobbant Adyk és Szabó Dezsők nyelvén; az utóbbinak valóban a 

nép nyelvén, annak fogalmaival, színeivel, hasonlataival, őseredeti képeivel és 

közmondásaival”.153 Erről a képességéről árulkodik Az Est tudósítójának beszámolója Vass 

egyik 1926 őszi kampánybeszédéről. A tudósító megfigyelése szerint ugyanis „az egyszerű 

falusi nép egyre fokozódó érdeklődéssel hallgatta a miniszter szavait és Vass József le tudta 

kötni a nép figyelmét”.154 

 Fontos megemlíteni azt is, hogy Vass felismerte a modern technika szerepét is. Míg 

Bethlen „irtózott a mikrofontól”,155 helyettese volt az, aki 1925 decemberében a kormány 

képviseletében beszédével felavatta a Magyar Rádió- és Telefonhírmondó Rt.-t. Ünnepi 

szónoklatában többek között úgy fogalmazott, „a magyar rádiószolgálat összes előnyeit még 

nem tudjuk megmérni, lehet, hogy hamarosan az állami életnek, a közigazgatásnak és 

gazdasági életnek is fontos eszközévé válik”.156  

Az új eszközzel Vass később is élt. 1926 februárjában például az ő beszédével 

indultak meg az Egészségügyi Reformiroda rádióelőadásai, később pedig egy prédikációját 

is közvetítette az új médium.157 1927-ben a hírlapírók nyugdíjintézetének elnöki tisztségébe 

való megválasztását, egy évvel később a hősök emlékünnepén elmondott beszédét 

közvetítette a rádió.158 Ráadásul nem ez volt az egyetlen új tömegkommunikációs eszköz, 

amellyel Vass élt, ugyanis 1930-ban hangosfilmet készített róla egy amerikai filmhíradó.159 

 Nem véletlen, hogy Bethlen 1922-ben, a nemzetgyűlési választások kampánya során 

dunántúli körútján többek között Vass társaságában vett részt.160 1926-ban pedig a választási 

küzdelemben való aktivitását jellemezve találóan nevezte a Népszava Vasst a kormány 

„legbuzgóbb” tagjának161 Részt vett ugyanis és beszédet is tartott több egységes párti és 

keresztény párti képviselőjelölt választói gyűlésén., egyik saját választókerületének (összesen 

négy kerületben indult), a zalaszentgrótinak, legtöbb települését pedig bejárta, és mindenütt 

beszédet tartott, vagy legalábbis – az MTI híradásai szerint – „közvetlenül elbeszélgetett” a 

                                                             
153 Nyisztor, 1962: 73–74. 
154 Az Est, 1926. szeptember 7., 3. „Magyar mindenki, aki a magyar hazában lakik és a magyar nemzet tagja!” 
155 Ormos, 2000: I. 142; MNL OL, K 429, 15. csomó, 7. dosszié. Kozma feljegyzései Bethlen 1930. novemberi 
berlini útjáról. 280, 282. 
156 Budapesti Hírlap, 1925. december 2., 6. A magyar rádióleadóállomás megnyitó ünnepsége. 
157 MNL OL, K 428, a) Napi tudósítások. 1926. február 25. 14., 1926. március 12. 12.  
158 Pesti Napló, 1927. december 8., 14. Vass Józsefet csütörtökön iktatják a Magyarországi Hírlapírók 
Nyugdíjintézetének elnöki székébe. Uo. 1928. május 19., 26. Rádió. 
159 Uo., 1930. február 20., 10. Vass József hangos filmen. 
160 Sipos J., 2014: 121, 123, 128, 130. 
161 Népszava, 1926. szeptember 28., 3. Vasárnap négy helyen harsogott a miniszteri demagógia. 
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falusiakkal, illetve „néhány lelkes szót” szólt hozzájuk.162  

Hasonlóan aktív volt 1929-1930-ban, amikor, mint arról már több szempontból esett 

szó, a gazdasági helyzet romlása kikezdte a kormány népszerűségét. Ekkor tartott beszédei 

közül különösen is jellemző az 1930 júniusában tartott ceglédi szónoklata, amelyben a 

boletta miatt aggódókat igyekezett megnyugtatni, mondván, – már-már a szociális 

demagógiára jellemző nyelvezetet használva – „a búzajavaslathoz csak azzal a feltétellel járult 

hozzá, ha a szegény magyar ember kenyerét nem engedik megdrágítani”.163 A választójog 

korlátozottsága miatt természetesen nehéz felmérni beszédeinek tényleges hatását, mégis, 

mindezek alapján valószínűsíthető, hogy szónoklataival sikeresen járult hozzá a rendszer 

társadalmi hátterének, legitimitásának növeléséhez. 

 

3. Személyes népszerűsége 

 

Bethlen számára nemcsak politikai, hanem társadalmi szempontból is kiemelkedően 

fontos lehetett Vass katolicizmusa. Ez különösen 1921-1922-ben lehetett nagy jelentőségű, 

amikor a királypuccsok kudarca után Bethlen támogatottsága erőteljesen megcsappant az 

elsősorban katolikus vallású legitimisták körében.164 A szónoki tehetség mellett főként ez a 

szempont játszhatott szerepet Bethlen azon már említett döntésében, hogy dunántúli körút-

jára Vass Józsefet is magával vitte. Hogy a királykérdésben megosztott katolikus választók 

körében mennyire integratív személyiség lehetett Vass (legalábbis a határozottan ellenzéki 

legitimizmus visszaszorulása után), jól mutatja Mikes János szombathelyi püspök egy, az 

1926. évi országgyűlési választások után írt levele. A püspök ebben arra kéri Bethlent, hogy 

Vass a korábban az ellenzéki legitimisták egyik fő fellegvárának számító Szombathely man-

dátumát tartsa meg, mert „ha itt lemond, olyan felfordulás lesz…”.165 Vass tehát nagymér-

tékben hozzájárulhatott a katolikus tömegek egy jelentős részének kormánypártivá válásá-

hoz. 

 Lényeges lehetett továbbá Bethlen számára Vass  kisiparos háttere, amely alkalmas 

lehetett arra, hogy tompítsa a rendszer „úri”, a kormányban az arisztokráciát jelentős arány-

                                                             
162 MNL OL, K428, a) Napi tudósítások. 1926. szeptember 6., 6-8; szeptember 26., 4-5; november 7., 2-5, 7; 
november 27., 2; november 28., 6, 12, 13; november 29., 22-24, 30; november 30., 8, 11, 16; december 1., 9, 
13, 18.; december 2., 13. 
163 Pesti Napló, 1930. június 17., 7. Búza, papirosbúza, boletta és választójog a vasárnap politikájában. 
164 Romsics, 1999: 197. 
165 MNL OL, K 468, 2. csomó, 51/1927. sz. irat. Mikes levele Bethlennek [d. n.]. 
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ban reprezentáló, gyakran hangoztatott vádak szerint a „régi rendet” restauráló jellegére vo-

natkozó támadásokat.166 Erről árulkodik Harrer Ferenc emlékiratának egy bejegyzése, amely 

szerint Nagyatádi Szabó István 1924-ben bekövetkezett halála után már csak Vass „gyöke-

rezett a nép széles rétegeiben, a többiek a régi uralkodó osztályt” képviselték.167 Vass ráadásul 

büszkén hirdette is származását, így például már említett ceglédi beszédében is kijelentette, 

„nem szégyelli, hogy nem bíborban született, s hogy az apja kapát vett a kezébe, amikor 

iparával nem tudta gyermekeit ellátni.168 Féja Géza szerint így különösen a „kispolgárság” 

körében volt népszerű, amely „a rokont szemlélte benne”.169 A kispolgári rétegek mellett 

ugyanakkor – származása mellett nyilván a munkásszervezésben szerzett tapasztalatainak is 

köszönhetően – az ipari munkásság körében is szert tett bizonyos fokú népszerűségre, ezzel 

egyben arra is alkalmassá vált, hogy a kormány és a munkásszervezetek között is közvetítő 

szerepet töltsön be. Jellemző például, hogy 1922 januárjában, amikor Bethlen már hazatért 

külföldi útjáról, a vele beszélni akaró keresztényszocialista munkásküldöttség elé maga he-

lyett Vasst küldte.170 Ennél fajsúlyosabb szerepet töltött be 1927 nyarán, amikor személyesen 

vezette a sztrájkoló szociáldemokrata szakszervezeti munkások és a munkaadók közötti 

egyeztetéseket, és hasonló feladatot vállalt 1928-1929 fordulóján is, amikor a pilisvörösvári 

bányászok szüntették be a munkát.171 

 Származásánál, vallásánál is lényegesebbnek bizonyult ugyanakkor személyisége. En-

nek oka – ugyanúgy, mint szónoki tehetségének jelentősége – szintén Bethlennel való ösz-

szehasonlítása által válik érthetővé. A miniszterelnök személyiségét jellemezve ugyanis Rom-

sics is kiemeli zárkózottságát, idézve egy kortársát, Madarassy-Beck Gyulát, aki 1929-ben 

egyenesen úgy fogalmazott, hogy nem volt korábban olyan miniszterelnök, aki hozzá hason-

lóan „hermetikusan” elzárkózott volna az emberekkel való érintkezéstől.172 Ennek proble-

matikusságát pedig nemcsak a miniszterelnök kritikusai, hanem hívei is érzékelték. Legjob-

ban Kornfeld Móric foglalja össze az ezzel kapcsolatos véleményeket emlékirataiban: sze-

rinte a kormányfőből hiányzott a „suggestió”, amely „a politikában érintkezést kíván, meg-

jelenést, megnyilatkozást, […] valami emberi vonatkozást, vagy legalábbis annak látszatát”.173  

Ezek a jellemzések lényegében jól kifejezik a huszadik században felerősödött 

                                                             
166 Gyurgyák, 2014: 193–197; Romsics, 1999: 308. 
167 Harrer, 1968: 463. 
168 Napló, 1930. június 17. 7. Búza, papirosbúza, boletta és választójog a vasárnap politikájában. Pesti 
169 Féja, 1982: 62. 
170 Budapesti Hírlap, 1922. január 4., 4. Vass miniszter a munkáskérdésről. 
171 MNL OL, X 5049, 25749. sz. mikrofilm, Annual Report 1927. 29; Pesti Napló, 1929. január 8., 12. 
Pilisvörösváron kedden munkába állnak a bányászok. 
172 Romsics, 1999: 304. 
173 Kornfeld, 2006: 241–242. 
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„perszonalizáció” jelenségét: eszerint, különösen a választójog kiterjesztése és a 

tömegkommunikáció eszközeinek fokozatos elterjedése következtében előtérbe került a 

politikusok személyének, az irántuk érzett szimpátiának kérdése.174 Bethlen személyisége 

tehát igen kevéssé felelt meg ezen új követelményeknek, Vass Józsefé viszont annál inkább. 

 Erről tanúskodnak egyrészt – párthovatartozástól többnyire függetlenül – egyes pub-

licisztikák. Az Est például azt írta róla, hogy benne „az ember ép olyan kitűnő mint  a mi-

niszter és nála nem a minisztert szeretik az emberben, hanem az embert a miniszterben.” 

Hasonló szimpátiával fogalmazott az Újság is: „embert a miniszterben jóformán csak benne 

látunk, még pedig szenvedő embert”.175 Ennél is egyértelműbben fogalmazott a Magyarország, 

úgy jellemezve Vasst, hogy „szívből fakadó közvetlensége, jóakarata” legfontosabb tulajdon-

sága, személye körül pedig már „egy kis legendakör képződött. Mert alakját felkapta a nép 

fantáziája […] Arcát ismerik, ha az utcán jár, megfordulnak utána, profilja belevésődött a 

kortársak emlékezetébe és foglalkoztatja azok fantáziáját”.176 Még a Népszava is – bár hűvö-

sebben fogalmazva – elismerte, hogy „vannak gesztusai. Amikor a szívére hallgatva azonnal 

intézkedik és az államkassza kiutal pár fillért kiáltó nyomoresetekben”.177  

Szónoki tehetsége mellett tehát emiatt is volt lényeges részvétele számos párttársa 

gyűlésein, és ezért volt nagy jelentősége különböző településekre vezető útjainak választási 

kampányoktól függetlenül is. A modern politikusok „eszköztárának” Vass általi 

alkalmazására legjellemzőbbek a kórházakban tett látogatásai. Szegeden, Nyíregyházán és 

Egerben egyaránt – a tudósítók szerint – „számos beteget kikérdezett betegsége és hogyléte 

felől, mindenkihez volt néhány szíves vigasztaló, bátorító szava”, „úgy járt-kelt a betegágyak 

között, mint az orvosok”, és „atyai jósággal elbeszélgetett” a betegekkel és hadiárvákkal.178 

 Ennek pedig kézzelfogható következményei is voltak. Vass politikai jelentősége nö-

vekedett, a népjóléti minisztérium hatáskörén túlmutató szerepének egyre egyértelműbbé 

vált, s egyre többen és többféle ügyekben fordultak a minisztériumhoz, illetve személyesen 

a miniszterhez. Minisztersége utolsó éveiben már a Képviselőházban is több alkalommal 

beszélt erről a jelenségről. Így például 1929 májusában azt mondta, hogy a „legtöbb kívánság 

természetszerűleg a népjóléti tárcával szemben merül fel azért, mert a népjóléti tárca nevé-

ben, terjedelmében a leginkább hivatott felölelni a nemzet egész életét”.179 Egy évvel később 

                                                             
174 Mazzoleni, 2006: 43, 90–91; Merkovity, 2012. 21–22, 35–36. 
175 Az Est, 1929. augusztus 15., 6. Tíz éve miniszter…; Újság, 1930. augusztus 15., 1. Rovás. 
176 Magyarország, 1930. augusztus 15., 3. Vass József tíz éve. 
177 Népszava, 1930. augusztus 12., 2. A királynak nincsen nadrágja… 
178 Délmagyarország, 1927. április 27., 3. A népjóléti miniszter Szegeden. Nyírvidék, 1928. április 17., 1. Vass József 
miniszter előadása a katholikus gondolatról a Szociális Missziótársulat kultúrdélutánján.  Egri Népújság, 1928. november 
28., 1. Részletek Vass József egri látogatásáról. 
179 KN, 1927: XXI. 297. ülés (1929. május 23.), 71. 
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még egyértelműbben fogalmazott: arról beszélt, hogy „folyton növekszik azoknak az érint-

kezési pontoknak a száma, amelyek köztem és a társadalom közt mutatkoznak”. Így például 

„ha valakinek valami trafik-baja van, ha kocsmaengedély kellene neki, ha forgalmiadóját sú-

lyosan rótták ki, vagy nem tudom, bárminő pénzügyi, vagy igazságügyi, vagy belügyi, vagy 

külügyi, vagy bárminő más tárcához tartozó, vonatkozású ügyben valamiféle baja van, […] 

egészen bizonyos, hogy az esetek legnagyobb részében nem az illető miniszterhez fordul, 

akihez az ügy tartoznék, hanem hozzám fordul […]”.180  

Ez azt is eredményezte, hogy Vass egyre több társadalmi szervezet életében vállalt 

szerepet: így például nemcsak az FTC-nek lett díszelnöke 1927-ben, hanem a Faluszövetség 

is védnökévé választotta egy évvel később, 1930-ban pedig a Petőfi Társaság iktatta 

tiszteletbeli tagjai sorába.181 

 Ez a népszerűség az évtized végére egyre inkább a személyi kultuszok bizonyos ele-

meit kezdte magára ölteni. Az idézett újságcikkekben is lényegében a kultuszok egyik legjel-

lemzőbb eleme, a személy, gondoskodó, védő apaként való ábrázolása jelenik meg, de jel-

lemző az is, hogy az idézett, Vass József személyiségét méltató cikkek is többnyire miniszteri 

kinevezésének évfordulóin jelentek meg.182 Mindez 1929-ben csúcsosodott ki, amikor Vass 

minisztersége tizedik évébe lépett. Méltató vezércikkek mellett, amelyekben hangsúlyozták 

rendkívüli munkabírását és általános megbecsülését,183 életrajzi munkák is megjelentek. Mes-

ter János már idézett munkájában úgy jellemezte a minisztert, hogy kifejlődött benne a „Dilt-

hey-féle heroikus embertípus, kit a hódító, minden akadályt elsöprő akarat jellemez legin-

kább”.184 Móricz Pál pedig elsősorban Vass munkatársaival készített interjúk alapján írta meg 

biográfiáját, amely műnek a szerző kifejezetten azt a célt szánta, hogy „példaképet mutasson” 

Vass József „oly sok ősi magyar jellemvonást, tehetséget, erőt ragyogtató személyén át”. A 

                                                             
180 KN, 1927: XXVII. 388. ülés (1930. május 8.), 313. Vass belpolitikában betöltött egyre fontosabb szerepét 
jól érzékelteti, hogy néhány évvel korábban még – amint az egy Vass által a kormányfőnek írt levélből kiderül 
– Bethlen „fakadt ki” amiatt, hogy a „reszortminiszterek ügyeit” is hozzá „cipelik”, MNL OL, K 468, 9. csomó, 
194/927. sz. irat. Vass 1927. február 5-i levele Bethlennek. 
181 Pesti Napló, 1927. június 10., 20. Vass Józsefet a Ferencváros díszelnökévé választották.  Budapesti Hírlap, 1929. 
június 12., 12. Az Országos Faluszövetség közgyűlése.  Pesti Napló, 1930. március 9., 16. Vass József népjóléti miniszter 
Prohászka Ottokár utóda a Petőfi Társaságban. Ennek lehetett eredménye, hogy az említett „diszkrecionális 
alapból” nem csak újságírók, hanem különböző társadalmi szervezetek is kaptak, így például a Máltai 
Lovagrend, a Magyar Labdarúgók Szövetsége, a Társadalmi Egyesületek Szövetsége, illetve a Magyar Országos 
Véderő Egylet. BFL, VII.5.c. 3635/1932. 2. doboz, Gál Jenő előterjesztése a Büntetőtörvényszékhez. 7, 40. 
Lásd még Uo. Hankó Elemér kihallgatási jegyzőkönyve, 1932. március 8. 17. A MOVE említése azért is 
lényeges, mert ez arra utalhat, hogy Vass ezen a téren is Bethlen szándékainak megfelelően járt el. Egy 1927-
ből származó levelében ugyanis Vass „megnyugtatja” a miniszterelnököt, hogy „a Move céljait eddig is 
támogattam, s a jövőben sem akarok róluk megfeledkezni.” MNL OL, K 468, 2. csomó, 403/927. sz. irat. Vass 
levele Bethlennek [d. n.]. 
182 Turbucz, 2015: 42–43. 
183 Lásd pl. 8 Órai Újság, 1929. augusztus 15., 1. Harcos jubileum. Budapesti Hírlap, 1929. augusztus 14., 1. A 
rekord-miniszter. 
184 Mester, 1929: 93. 
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miniszter lelkében pedig Móricz szerint „vibrál, érzelmi világának mélységein keresztül re-

meg a szülők küzdelmes élete, a szegénység, a társadalomban alul lévők, a névtelen hősök, a 

kenyérért vergődő apák, a nélkülözéstől fenyegetett, gyermekeiket gondozó anyák minden 

aggodalma”. Munkája ráadásul a felekezeti ellentéteken felülemelkedő nemzeti egység szim-

bóluma is, hiszen „a dunántúli végek nagyszerű magyar fiáról, a római katholikus főpapról 

tiszántúli református hajdú létemre merészeltem megírni ezt a könyvet”.185  

Mindebben szintén a kultuszok egyes jellemzői (a napi politika felett álló „vezér” 

képe, valamint a vezér és a nemzet közötti bensőséges viszony) jelennek meg.186 Mindehhez 

Vass retorikája is hozzájárult. 1929 novemberében, ezüstmiséje (25 éves papi jubileuma) 

ünneplésekor például kijelentette, „kitevője vagyok az ezer éves magyar nemzet vágyainak, 

fájdalmának, kívánságainak s nem vagyok semmi más, mint egy szó, amelyet a nemzet mond, 

egy gondolat, amelyet a nemzet gondolt el, megszemélyesítője vagyok vágyaknak, 

amelyeknek kiformálója maga a nemzet”.187 Ezzel Vass a vezérkultuszok talán legfontosabb 

ismérvét fogalmazta meg: a vezér a vezetett közössége megtestesítőjévé válik, az egész 

nemzet reprezentánsa lesz a róla, illetve magáról kialakított kép szerint.188 

Természetesen nehéz felmérni, hogy ez a „kultuszépítés” milyen mértékben volt „fe-

lülről irányított”, és mennyiben tükrözte tényleges népszerűségét. Ugyanakkor egyes forrá-

sok arra engednek következtetni, hogy ez utóbbi valóban széleskörű lehetett. Egyes társa-

dalmi csoportokban például megjelent az jelenség, hogy a miniszter személyét elválasztották 

az általa irányított minisztériumtól, s annak népszerűtlen intézkedéseitől. Így például 1926 

szeptemberében albertfalvai szociáldemokraták arról tájékoztatták Várnai Dániel MSZDP-

képviselőt, hogy a településen „nagy a zúgolódás a népjóléti miniszter rendelete miatt” 

(amely lazítottta a főbérlők felmondási jogát korlátozó intézkedéseket), a „zúgolódás” 

ugyanakkor nem személyesen Vass ellen irányult, mert „az albertfalvai elvtársaknak az az 

információjuk, hogy a miniszter kedvezőtlen döntése a helyi elöljáróság téves információján 

alapult”.189 Ezt tükrözi a Magyarság egy 1929 karácsonyi, egy hadirokkant-menhelyről írt 

riportja is, amelyben a rokkantak panaszkodtak helyzetük, ellátásuk csökkentése miatt, azon-

ban „rendületlenül bíznak Vass Józsefben. Azt mondják, hogy ha ők azt megérik, hogy a 

miniszter egyszer minden kíséret nélkül megnézi őket, akkor megváltozik minden”.190 

                                                             
185 Móricz, 1929: 3–4, 475, 486–488. 
186 Turbucz, 2015: 42. 
187 8 Órai Újság, 1929. november 3., 3–4. Vass József: „Nem vagyok más, mint megszemélyesítője a nemzet vágyainak”. 
188 Turbucz, 2015: 31. 
189 PIL, I. 658. 3. 10. őe. 5. Alberfalvai szociáldemokraták 1926. szeptember 27-i levele Várnai Dánielnek. 
190 Magyarság, 1929. december 25., 9. Ahol karácsony este Krisztus megjelent. 
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 Mindez persze sohasem vált a kormányzó kultuszának „riválisává”, méreteiben, jel-

legében nem is közelítette meg azt. Ugyanakkor ennek a kultuszok számos elemét idéző 

személyes népszerűségnek így is jelentős hatása lehetett a kormány számára, mert Vass ezzel 

erősíthette leginkább a kabinet társadalmi legitimációját, ami minden kultusz alapvető 

célja.191 

  

                                                             
191 Turbucz, 2015: 26.  


