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VII. Összegzés 

 

Vass József miniszterelnök-helyettesi tisztségének jelentőségét áttekintve megállapít-

ható, hogy a népjóléti miniszter – elsősorban személyes tulajdonságai révén – sok tekintet-

ben rendkívül fontos szerepet töltött be a Bethlen-kormány működésében. A vizsgált szem-

pontok alapján ezeket úgy lehet „kategorizálni”, hogy Bethlen számára egyrészt politikai te-

hetségénél és egyben lojális, mégis kritika megfogalmazásától sem tartó személyiségénél 

fogva egyfajta – mindenekelőtt belpolitikai és gazdasági – tanácsadó szerepet töltött be a 

kormányfő mellett. Másrészt szokatlan munkabírása révén a miniszterelnök-helyettesi tiszt-

séggel járó politikai és adminisztratív jellegű feladatok átvállalásával jelentősen megkönnyí-

tette az évek előrehaladtával a „kisebb ügyek” iránt egyre kevesebb érdeklődést tanúsító és 

egyre fáradtabb miniszterelnököt, s ezzel lehetővé téve számára, hogy a külpolitikai kérdé-

sekre koncentrálhasson.  

 A politikai élet egyéb tényezői, elsősorban az ellenzéki pártok számára Vass egyrészt 

kiegyensúlyozó, „békítő”, a konfliktusokat elsimítani igyekvő és kapcsolattartó szerepet töl-

tött be, mindezt úgy, hogy sohasem keresztezte Bethlen szándékait, és egyes esetekben maga 

is harcias magatartást tanúsított az ellenzékkel szemben. A kormány céljait és érdekeit mindig 

megvédve, pusztán retorikájával, illetve gesztusaival sikerült az évtized több kritikus helyze-

tében is enyhíteni tudta a súlyos politikai feszültségeket. Másrészt kapcsolatrendszerével, a 

keresztény pártokkal és a katolikus egyházi hierarchiával, valamint a budapesti főpolgármes-

terrel fontos támogatókat biztosított Bethlen számára. Kiváló politikai érzéke ebből a szem-

pontból is lényegesnek bizonyult, különösen a keresztény párttal való viszonyában, amelynek 

kormány melletti hűsége és nehéz helyzetekben való kitartása nem kis mértékben Vass tevé-

kenységének volt köszönhető. 

 Társadalmi szempontból talán még fontosabb és sajátosabb volt Vass szerepe és je-

lentősége. A sajtóval való jó kapcsolata, szónoki tehetsége és személyes népszerűsége 

ugyanis igen előnyösen különböztette meg őt a kormányfő személyiségétől. A miniszterel-

nök-helyettes jelentősége így különösen megmutatkozott a bethleni rendszer társadalmi bá-

zisának valamint legitimációjának biztosításában és stabilizálásában. Mindemellett pedig, 

ahogy politikai szempontokból, úgy a kormány népszerűsége tekintetében is igyekezett kri-

tikus időszakokban beszédeivel, személyes jelenlétével a kabinet és személyesen Bethlen 

megsegítésére, pozíciójának megerősítésére sietni.  Mindezeket a szempontokat, tulaj-
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donságokat összevetve megállapítható, hogy Vass József nem elhanyagolható mértékben já-

rult hozzá a bethleni konszolidáció megvalósításához, illetve az évtized második felében a 

rendszer stabilitásának, legitimitásának biztosításához és növeléséhez.  

A jelen tanulmány csak rövid áttekintést kívánt nyújtani Vass szerepéről, az egyes 

felvetett szempontok külön-külön is további, részletes kutatásokat igényelnek. Tevékenysé-

gének és jelentőségének pontos feltérképezéséhez pedig elengedhetetlen életének és politikai 

pályájának részletes feldolgozása, a dolgozat megállapításait és következtetéseit csak így lehet 

megerősíteni vagy árnyalni. Minderre már csak azért is szükség van, mert az már ebből az 

áttekintésből is megállapítható, hogy Vass pályájának feltárása nagymértékben bővítheti a 

bethleni konszolidációval kapcsolatos ismereteinket. Vass személyének és népjóléti minisz-

teri tevékenységének részletes feldolgozása és alaposabb ismerete jelentős mértékben hoz-

zájárulhat ugyanis annak a Gyáni Gábor által felvetett kérdésnek a megválaszolásához, „hogy 

ténylegesen mi konszolidálta – társadalmi tekintetben – a Horthy-rendszert, azon belül ma-

gát a Bethlen-érát”.206 

  

                                                             
206 Gyáni, 2014: 107. 


