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VI. Vass jelentősége a halála utáni egy év fényében 

 

Vass József szerepének vizsgálatához az eddig bemutatott szempontokon túl érde-

mes röviden kitérni arra, hogy a miniszter 1930. szeptember 8-án bekövetkezett halála192 

után eltelt közel egy év, tehát a Bethlen-kormány tevékenységének utolsó időszaka, az ekkor 

felmerülő problémák mennyiben igazolják a miniszterelnök-helyettes jelentőségéről leírta-

kat. 

 Bethlen számára igen súlyos csapást jelentett helyettese halála. Minden bizonnyal 

nem túlzott, amikor a Pesti Naplónak adott nyilatkozatában „támaszának” és „erősségének” 

nevezte Vasst, akihez a „politikai meggyőződés azonossága mellett személyes barátság” is 

fűzte, és akinek halála emiatt rá nézve „személyesen is pótolhatatlan veszteség”.193 Hogy 

milyen kézzelfogható következményekkel járt a miniszterelnök számára Vass József el-

hunyta, mutatja a New York Times MTI Lapszemle által idézett tudósítása, amely azt emelte 

ki, hogy „Vass halálát nagyon fogja érezni Bethlen gróf, mert az ő miniszterelnöki helyette-

sítése tette lehetővé Bethlennek, hogy a fővárosból oly gyakran távozhassék”.194 Ez a prog-

nózis tulajdonképpen helyesnek is bizonyult 1931 nyarán, amikor a választási győzelmet kö-

vetően után Bethlen váratlanul külföldre utazott. A helyzetet Romsics részletesen bemutatja: 

szerinte korábban az ehhez hasonló esetek „sohasem okoztak fennakadást”, mivel „Vass 

József irányításával Bethlen távollétében is olajozottan működött a Sándor-palotai gépezet”. 

Ezúttal azonban nem így történt: egy fontos pénzügyi kérdésben „senki nem merte kimon-

dani a döntő szót” a kormányfő távollétében, aki azonban csak napokkal később tért haza. 

Végül ugyan a Vass halála után ismét miniszterelnök-helyettessé kinevezett Klebelsberg el-

nöklésével megtartották az ügyben a döntést meghozó minisztertanácsot, de Bethlen így is 

jelentős presztízsveszteséget szenvedte el elsősorban Horthy szemében.195  

 Árulkodó az is, hogy a francia követ 1931 augusztusának végén a kormány lemon-

dásának okai között említette, hogy a kormányzás „összes terhét Bethlen gróf volt kénytelen 

viselni, tekintve, hogy kormányának tagjai képtelennek bizonyultak feladatuknak megfelelni. 

[…] minden egyes találkozásunk alkalmával magam is meggyőződhettem, mennyire el van 

csigázva”.196 Tekintve, hogy Vass helyettesi tisztségének egyik oka éppen az volt, hogy ne 

Bethlen legyen „kénytelen viselni” a kormányelnökség minden terhét, ez is mutatja, hogy a 

népjóléti miniszter különösen fontos szerepet játszott a kormány működtetésében. 

                                                             
192 Tímár, 1995: 73. 
193 Pesti Napló, 1930. szeptember 16., 5. Bethlen István nyilatkozik. 
194 MNL OL, K 428, f) Lapszemle. 1930. szeptember 27., 19. 
195 Romsics, 1999: 334–335. 
196 Ádám, 2013: 259–260. 
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 A politikai élet szempontjából egyrészt a Keresztény Gazdasági és Szociális Párttal 

való viszony alakulásának kérdése említendő. Nem véletlen, hogy Kozma Miklós azzal ma-

gyarázta a Vass halálakor Genfben tartózkodó miniszterelnök tervezettnél korábbi hazaté-

rését, hogy a miniszterelnök-helyettes elhalálozása „a legkomolyabban vetette fel” a keresz-

tény párt kérdését.197 A miniszterelnök számára ebből a szempontból két probléma is adó-

dott. Egyrészt a Vasst a népjóléti miniszteri székben követő Ernszt Sándor sokkal határo-

zottabban kívánta érvényesíteni pártja érdekeit a kormányban, így például különböző, első-

sorban demokratikus és szociális jellegű reformokkal kapcsolatos feltételeket is szabott a 

kormányba való belépéséért. Másrészt viszont, amint azt Gergely Jenő megállapította, Vass 

halála Ernszt kinevezése ellenére „a keresztény párt kormányzati pozíciójának erózióját, a 

kormányzati felelősségtől való visszavonulásának kezdetét” jelentette, ami rendkívül hátrá-

nyosan érinthette a gazdasági nehézségek miatt egyébként is szűkülő politikai és társadalmi 

hátországgal rendelkező kabinetet.198 

 A keresztény párttal való kapcsolat mellett nem elhanyagolható szempont az sem, 

hogy a kormány egy, az ellenzék körében is bizonyos fokú népszerűségnek örvendő tagját 

vesztette el. Ennek egyik megnyilvánulása volt, amikor 1930 novemberében Kéthly Anna 

szociáldemokrata képviselőnő éles támadást intézett Ernszt ellen a kilakoltatások ügyében, 

szembeállítva az új miniszter gyakorlatát elődje „méltányosságával”. Ennek következtében 

Ernszt szükségét érezte, hogy tiltakozzon azon állítás ellen, mintha ő „szívtelenebb” lenne 

elődjénél.199 Ennek tükrében úgy látszik, találóan állapította meg a Pesti Napló egyik publi-

cistája Ernszt kinevezésével kapcsolatban, hogy „Vasst is sokan támadták, de ezeket a táma-

dásokat rendkívül letompította az a körülmény, hogy őt sokan szerették. […] Egy miniszter 

után, aki mindenkit csak egyszerűen pajtásnak nevezett, Ernszt hűvös, rideg, fanyar, sőt ece-

tes egyénisége rikító ellentétként tűnne fel.” A személyiség szerepének hangsúlyozásával 

Vass halálának politikai következményei mellett ezzel frappánsan jellemezte a társadalmi kö-

vetkezményeket is. Nem véletlenül fogalmazott emellett úgy, hogy „felfelé Ernszt nem pó-

tolhatja Vasst, de lefelé még kevésbé”.200 

 Vass népszerűségét jól mutatják, hogy temetésére százezres tömeg gyűlt össze. 

Kozma Miklós  úgy jellemezte a szertatást, hogy az „a legimpozánsabb volt, amit el lehet 

képzelni”.201 Ha feltehetően túlozva is, de Vass személyi titkárának, Fery Tibornak öt évvel 

későbbi visszaemlékezése érzékletesen fejezi ki a fővárosban uralkodó hangulatot: „Pesten 

                                                             
197 MNL OL, K 429, 15. csomó, 7. dosszié. 232. Kozma 1930. szeptember 11-i levele apjának. 
198 Gergely, 1993: 43. 
199 KN, 1927: XXXI. 438. ülés (1930. november 21.), 426. Ernszt felszólalását közli: Szekeres, 1972: 267–269. 
200 Pesti Napló, 1930. szeptember 16., 10. A „pajtás” utóda. 
201 MNL OL, K 429, 15. csomó, 7. dosszié. Kozma feljegyzései Bethlen 1930. szeptemberi genfi útjáról. 222. 
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egy káosz, egy pánikhangulat volt, amikor kidőlt ez az ember, aki éveken keresztül a kor-

mánynak a legnagyobb támasza volt, aki a miniszterelnököt négy-öt hónapon keresztül he-

lyettesítette […]”.202 Ehhez hasonló értelemben nyilatkozott nekrológjában az ellenzéki Elő-

őrs egyik publicistája, aki – szintén azt mutatva, mekkora szerepe volt Vass származásának 

és személyiségének a kormány társadalmi bázisa szempontjából – úgy értékelte a miniszter 

elhunytát, hogy „a kormány leszakadt a néptől, mint luftballon a földtől”.203 Természetesen 

nehéz pontosan felmérni, milyen politikai és társadalmi hatásokkal járt Vass József halála, 

összességében azonban mégis valószínűnek látszik, hogy halála több szempontból is meg-

nehezítette a kormány további működését. 

 Alapvetően változtatta meg ugyanakkor Vass József megítélését mind politikai, mind 

társadalmi szinten a népjóléti tárcát érintő, egyre jelentősebbé váló „panamabotrány”. A nyil-

vánosság szintjén az ügy 1930. december 17-én kezdődött, amikor Fábián Béla liberális kép-

viselő a Házban hosszú felszólalásban sorolta a „népjólétiben” hosszú évekig folyt állítólagos 

visszaéléseket, sikkasztásokat, például a rokkantsegélyekkel kapcsolatban.204 Igaz, a vádak 

ekkor még csak a minisztérium egyes tisztviselői ellen irányultak, Vass személyét – legalábbis 

nyíltan – ekkor még nem érték támadások, maga Fábián is leszögezte, hogy „én itt nemcsak 

hogy nem akarom megbántani senkinek általam is tisztelt emlékét, hanem igenis meg akarom 

akadályozni azt, hogy Vass Józsefnek nemes papi palástjába takarózzanak bele olyanok, akik 

most mindazért, ami történt, a felelősséget nem akarják vállalni”.205 Az ügy nem vált témává 

még az 1931. évi országgyűlési választások kampánya során sem. A személyesen Vass József 

elleni támadások csak később, már a Bethlen-kormány lemondása után indultak meg inten-

zíven. Ennek részletes vizsgálata pedig már egy másik kutatás tárgya lesz. 

  

                                                             
202 BFL, VII.5.c 3635/1932. 10. doboz, Fery Tibor tanúvallomása. A táblabírósági tárgyalás jegyzőkönyve, 
1935. szeptember 1., 9. 
203 Előőrs, 1930/38. 6. Dr. Zsigárdy István: Emlékezés Vass Józsefre II. 
204 KN, 1927: XXXII. 451. ülés (1930. december 17.), 369–374. 
205 Uo. 371.  


