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„Emlékek ezek egy szép diákkorról, annak múló emlékeit 
örökítik meg, amit visszaidézni nem lehet. Csak az élet vi-
harában gondolunk rá: „Kár, hogy elmúlt, jajj de kár!...” 

Lengyel Zoltán1

lassacskán elmosódnak az arcok, és a közös emlékezet rostáján is egyre több rész-

-

Megítélésünk szerint a tabló az Alma Mater falai között olyanfajta kultusztárgy-

között töltötték diákéveiket, másrészt öntudatot épít, tanúságot tesz, egyszóval 
igazodási pontként szolgál az utódnemzedék diáksága számára. Ilyen értelemben 

-

szánták, vagyis az intézmény falai közé. A tabló tágabb értelemben is üzen, beje-
2

-



Tanulmányok

az a közösség képes világosan olvasni, amelyik e diáktradíciók jegyében élte 
egyetemi életét. A tanulmányban feldolgozott galéria azért is egyedülálló, mert 

-

-

selmeci aranykor és a soproni újrakezdés éveinek tablói? Ez a kérdés indított min-

-

-

-
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3

-
-

-
-

volt. Az itt képzett gyakorlati bányatisztek mellett szükség volt olyan mérnöki, 
gazdasági és jogi ismeretekkel bíró szakemberekre, akik elméleti téren is alapos 

-

-

-
lölték ki. 1764-ben, illetve 1765-ben két tanszéket szerveztek, s kétéves képzési 

-

-

Pauer János: A selmeczbányai 

-
oktatásét 
1896.  „Pátria” Irodalmi Vállalat Részvénytársaság Könyvnyomdája, 383 p. További tájéko-

Herpay Imre (szerk.): Mindnyájan voltunk egyszer az Akadémián… Sop-
ron 1919–1969. Sopron, 1970. Erdészeti és Faipari Egyetem, 331 p.; Hiller István – Igmándy 
Zoltán (szerk.): Mindnyájan voltunk egyszer az Akadémián… Sopron. II. kötet. Sopron, 1983. 
Erdészeti és Faipari Egyetem, 189 p., Hiller István – Zsámboki László

-

OEE, 101–229. p.; Mastalírné Zádor Márta,

Egyetem, 15–101. p.
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-
-

Császári és Királyi Bányászati és Erdészeti Akadémia néven egyesítette a két 

-

-
-

videsen akadémiai rangra emeltek. Ezzel a teljes Habsburg Birodalom bányá-
szati és erdészeti szakoktatását biztosító selmeci akadémia kizárólagos szerepe 

magyar intézménnyé váló Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti Akadémia fel-

4, aminek a diákélet szem-

-
minisztériumtól, s ennek jeleként 1892-ben átadták az Erdészeti, 1900-ban pedig 

távozás kérdéskörében.5 -

való emelésében látta, így 1904-ben az intézmény a Magyar Királyi Bányászati és 
-

Faller Gusztáv: A Selmeczi M. K. Bányász- és 
Erdész-Akadémia évszázados fennállásának emlékkönyve 1770–1870. Selmecz, 1871. Joerges, 
351 p. mutatja be részletesen.

Oroszi Sándor: A Selmec-kérdés. In: Erdészettörténeti Közlemények LVI. (2003) 80. p.
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-

6 Bár a 
7

Sopront jelölték ki befogadó városként.8 -

-

-
-

továbbra is egységesen négy év volt, s a tantervi reformmal bevezették a szigor-

-

Sági Éva: A M. Kir. Bányászati 

3. sz. 282–295. p.

Lichner József: Az „Alma Mater” kálváriás útja Selmecbányától Sopronig, illetve szétdarabolá-
sáig. In: Erdészettörténeti Közlemények LXV. (2004) 5–39. p.

8 Lásd Hiller István
Soproni Szemle XXIII. (1969) 2. sz. 97–106. p.
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-

9, az erdészképzés pedig, némi átszervezés és átcsatolás után, 

-

el, miközben 4 professzort is megfosztottak a katedrájuktól.10 Az 1956-os forra-
-

11

struktúrában is, a bizakodás reményében újra egyesítették a selmeci karokat, s 
12

erdészképzés a forradalom leverése után szenvedte el legnagyobb veszteséget, 
-
-

Divisio-t13 -

9 E képzések története még feldolgozatlan, adalékokat lásd – Gellai István (szerk.): 

1993. Sopron, 1994. 103 p. tartalmaz.

10 Wisnovszky Károly: Ötven éve 
ölték meg az Akadémiát. Egy szemtanú vallomása. In: Sopron nem ereszt el. Erdészettörténeti 
Közlemények XLIV. (1999) 81–137. p. visszaemlékezése. Vö. Honvári János: Kettétört karri-

11 -
ifj. Sarkady 

Sándor: Sopron és az egyetemi karok vértelen forradalma. ERFARET, Sopron, 2016. 176 p.

12 Illyés Benjamin

13 A kitelepülés történetét lásd többek között az akkori dékán összeállításában: Roller Kálmán: 
„…mi is voltunk egyszer az Akadémián” Soprontól Vancouverig 1956–1996. Toronto, 1996. 
319 p.
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tanulmányaikat, a miskolciak viszont nem úszták meg retorzió nélkül.14

-
lomaszerzésével 1962-ben megalakult az Erdészeti és Faipari Egyetem. Újabb 

-

volt a városnak, Selmecbányának, amely a középkori Magyarország egyik leg-
-

-
15

-

polgári Sopronban is adottak voltak azok a feltételek, amelyek keretében fennma-
-

mivel az erdészszaktól térben elváltak az évszázados testvérszakok. Ezt fokozta 
még az ’50-es évek sajátos politikai légköre, amelynek keretében igyekeztek a 

14 Lásd Ungváry Rudolf
története. Budapest, 2016. 290+40 p.

15 Részletesen lásd Igmándy Zoltán, Kárpáti László, Pintér Ferenc, Winkler András: Hagyomá-
nyaink. Erdészeti és Faipari Egyetem, Sopron, 1981.; Sík (Schmidt) Lajos: Mindnyájan vol-

1984.
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megtorlások ellenére vállalták a múltat, s nem engedték veszni az évszázados 
örökséget.

-
-
-

-
nyokba. A balek-Firma kapcsolatnak, ennek az emberformáló különös viszonynak 

mindenkiért, mindenki egyért” alapelvnek maradéktalanul kell érvényesülnie.
-

a sajátos rangsornak az elején a pogány áll, aki beiratkozott, de még a balek-

diák a balek (vagy régiesen bulek).16 -

tízparancsolatát. Az a balek, amelyik már a második évét tölti az intézményben 
kohlenbrenner 17 -

Firma18 áll, akinek leg-

veteránnak 
nevezik, ultra supra veterán az, aki több éven át „túlteljesít”. Veteranissimus pe-
dig az a megkeresztelt, de már végzett személy, aki nem vesztette el együttérzé-

ultra supra 
veteranissimus -
liek a -

16

17 Azért adták e nevet, mert a selmeci akadémián másodévesen tanulták a szénégetés tudományát.

18 -
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-
-

tatódik a balekoktatás is, amely balekfeladattal és balekvizsgával zárul. A sikeres 
vizsgát tett pogány balekkeresztelésen esik át, amely az erre a célra rendezett 
szakestély keretében történik. Ezután kerül sor a balekbálra, amelyet a balekke-

-

-
-
-

gruben19. 

-
grubenben mégsem 

aufhauert viselték. Ez 

paszománya fekete, illetve vörös bársonyból készült. A soproni karokon 1951-

sikerült ismét feltámasztani.

19 A német Grube = bánya szó alapján.
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a selmeci akadémia felügyeletét ellátó udvari kamara az erdészek részére is en-
-

jától ez azonban lényegesen különbözik, talán nem véletlenül inkább a grubenre 
walden20, a derék alatt 

-
szont válltömés nélküli. Mindkét oldalon ferde szabású zsebei vannak, amelynek 

sajnálatos betiltás után csak 1971-ben sikerült újra feltámasztani ezt a viseletet, 
amely anyagában, színében és formájában is némileg változott, többek között már 

-
nepi öltözéke az atilla volt, amelyet sötétzöld anyagból arany sujtásokkal varrtak, 

21, amelyeket 

-

22

-

el-
nök (Praeses

háznagy (Major domus) feladata a szakestély megszervezése, 
-
-

nótabíró (Cantus praeses) feladata. 

20 A német Wald

21 -
gatósága képviseltette magát.

22 A selmeci szakestek részletes bemutatását lásd : A selmeczi m. kir. Bányász és 
Erdész Akadémia Ifjúsági Körének milleniumi emlékirata. Városi Könyvnyomda, Debrecen, 
1896.; a soproniakét Bartha Dénes
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visszhangot (Contrapunkt) alkalmaz-

Praeses -

 (Fuchsmajor) az, aki a baleksereget 
terelgeti és fegyelmezi.

-

-
. Ez 

-
-

szerint másodéves korban kerül sor a gruben waldenavató szakestre. A ranglétrán 

valétaszakest, amely egyben az 
23 kezdetét is jelenti.

-
meztették ki, s a lányok között e téren egyféle versengés alakult ki: ki tud szebb 

-

24. A bársony alapanyagú szalagon fel van 
tüntetve az intézmény és a kar neve, a szak címere, valamint a tanulmányok kez-
désének és befejezésének évszáma. A szalag felavatására a valétaszakesten kerül 

-

23 A valétálás a latin (bene) valete
boldogul.

24 Bende Attila
238. p.
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a valétakorsó is, amely szokás Sopronban 1971 óta dívik.
25 volt Selmec-

bányán, legalábbis írásos emlékünk innen maradt fenn. Az 1830–40-es években 
a valétáló akadémistákat a többiek a „Bemooster Bursche zieh ich aus”, s más 

ma ismert formája az 1850–60-as években alakult ki. A menet az erdészeti szak-

-
-

tette. A menet diákdalokat26 énekelve járta végig a város utcáit. A ballagást este 

körüljárták a tánctermet, miközben a „Ballag már a vén diák” c. nótát énekelték. 
A XIX. század végén a ballagási menet az 1892-ben megépült Erdészeti Palotától 

-

-
lan cigánybanda, akiket a valétaelnök követett, majd négyes sorokban egymást 
átkarolva, a vállukon átvetett tengerzöld valétaszalaggal a ballagók. A menetet a 

-
tek27

25 Szilas A. Pál,

Budapest, 1985. 231–270. p.

26 Szemerey Tamás: „A mi nótáink” 
története, Miskolc, 1985.

27
induló mesterlegényeket is ennek keretében búcsúztatták. Az akadémisták szalamanderének, 
kígyózó sorban való felvonulásának ez az alapja.
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-

-

ünnepi beszéde után a búcsúzók átadják az egyetem zászlaját a búcsúztatóknak, 

átadja tisztségét.
-

viszonylatban páratlan kultúrtörténeti értéket képviselnek, így ezek felsorolására 

-

az adott személy és a ballagó évfolyam számára. A valétálás rekvizitumai között 
meg kell említeni a valétakönyveket és valétaíveket is, amelyek eredete közel két 
évszázados múltra tekint vissza, mivel az 1830-as években már teljesen kialakult 

-
-

lyamtársakkal és a jó cimborákkal búcsúsorokat írattattak a valétakönyv lapjaira, 
gyakran kimunkált rajzok vagy festmények kíséretében. Ezen ábrázolások leg-
gyakoribb motívumai természetesen Selmec fontosabb épületei közül kerültek ki, 

-

-
-
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28 

1. kép. Az 1902-es valétáns évfolyam valétabáli meghívója  
-

korrekció: Bende Attila)

28 Bende Attila: -
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feliratú, nagyalakú rajzlap volt, amelyet a balekok nyakukba akasztott rajztáb-

valétálóval, jóbaráttal, tanárral. A neve mellé mindenki odaírta vulgóját, s azt is, 

29 

 
2. kép.  

-
-

29 Bende Attila
(2021.07.16.)  Le-
töltve: 2021.07.17.
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-

történelmi pillanatról, a korszakról, annak érzelmi világáról, szakmáról a soron 

Önálló témaként a magyar fotótörténet a tablók kérdésével ez idáig alig 
foglalkozott, így csak nagyon kevés írás látott napvilágot e témakörben. 

korporatív portré? Miért ragaszkodunk digitális világunkban továbbra is a tabló-

-

-

utolsó sorban az értelmiségivé válás presztízsének megítélése tükrében megvizs-
gálnunk.

-

-
rábban e fogalom ne létezett volna.30

30
818. p. 
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közreadásának igénye a polgári csoportosulások kívánalmaként jelent meg. Az 

31 A csoportos 

szinkron jelleggel összeállított portrécsarnokok is, amelyek ugyan nem egy kom-
pozícióba rendezett portréösszeállítások, viszont szorosan összetartozó portrék 

-
32 

-

egyetlen nagyobb keretbe rendezték össze, amelyek történeti szempontból a mai 

ban készült az Erdélyi Kör tagságáról. Az arcmások még keretek nélkül szerepel-
-

ték fel az összeállításon.

csak az 1850-es évekre datált, Veress Ferenc által készített erdélyi nobilitások 
33

34 viszont már az Er-
-

31 Bogdán -
szet 46. (2003) 3–4., 
tabloig?PHPSESSID= (Letöltve: 2020. 04. 01.) (A továbbiakban Bogdán, 2003.)

32 Schwartz Gary Bogdán, 2003.

33 Kincses Károly: Levétetett Veressnél, Kolozsvárt. Budapest, 1993, 34-35. p., id. Bogdán, 2003.

34 Bogdán, 2003.
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„mosaique” elnevezéssel illette.
-
-

-

tagság portréival, alul a névsorral.
A tablókészítés széles körben csak az 1900-as évek elején terjedt el, és a XX. 

-

3. kép. Az Erdélyi Kör tagjainak tablója 1868-ból 
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4. kép.  
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35

-

-

-
-

szerint összeállítások nem készültek, de egyéb illusztrációikkal és rövid szenten-

-

portrék, illetve mellképek is, amelyeket szívesen ajándékoztak a ballagók család-

-
-
-

retben összefoglalt képek esetében nem volt feltétlenül cél az összeállítás során, 

36

-

35 Bogdán, 2003.

36 Bogdán, 2003.



Bende Attila – Bartha Dénes A M. Kir. Bányászati és Erdészeti Akadémia…

5. kép.  
származó 1858-as árnyképes portré 
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-

-

37

-
-

-

ezek közül melyik portré került a tablóra. 

-

38 fokozták a nemzeti érzelmek 

37 Bende Attila  
dón. A Nagy Háború írásban és képekben. Letöltve: 

 Letölt-
ve: 2020. 04. 01.

38 Zeidler Miklós
Budapest, 2002. 137. p.
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-
-
-

39

kifejezésre.

-
-
-

-
-

-

-
-
-

-
-

jának egyes képösszeállításai esetén is a fenti portréelrendezési elvek érvénye-

39 Zeidler, 2002, 75. o.
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-

évfolyam esetében készítettek ilyen felvételeket, azonban csak két olyan tablót 

kiegészített csoportkép tölti be a tabló szerepét mindenfajta egyéb illusztrációt 

Az évfolyamok egyes kitüntetett tagjai és évfolyamtársaik közötti viszonyok 
e portréösszeállítások esetében nem azonosak a középiskolai tablók tanár-diák 

közösség megbecsülésének szimbóluma. A valétaelnök személye ugyanis az ún. 
-

-

-

-

vállukon átvetett szalaggal szerepelnek.

-
-

-
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-

-
-

6. kép. Az 1888–89-es valétáns évfolyam tablója 
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-

-

-

-

-

-

kompozíciók megalkotása között. Jól példázzák ezt a Lobenwein anyag mellett a 

-
ténetén belül különálló egységet alkotnak a galéria azon részei, amelyeket lezárult 

-
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-
rendszer egyedivé teszi intézményünk tablógalériájának egészét, megkülönböz-

-

-

-

-

-
-
-

tották össze a tablókat. A megjelenített illusztrációk az intézményeknek és azok 

valamint a sajátos szakmai szimbólumok sokasága és a diákélet köré csoportosul. 
Ezek faágakkal szegett keretezésben vagy körbefutó stilizált indaminták között 

40

-

-
tétikai élményen túlmutatva többlettartalmuknál fogva elmélkedésre késztetik a 

emlékeztet bennünket. Ezek mellett a városi látképek és az akadémia palotáinak 

40 Bogdán, 2003.
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-

-

-

7. kép. 
bányamérnök tablón 
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-

valétálás után felbomlik, szétszéled és immár csak az általa képviselt szellemiség 

8. kép. –95-ös valétáns évfolyam tablóján 
(másolat, SOE KKL)

A bányász és erdész szakmai munka idealizált ábrázolása általában a kép jobb, 
illetve bal oldalán tematizáltan jelenik meg. Leggyakrabban a bányák tárnáinak 

-

szépségeit gyakran természeti képek és a vadászat ábrázolása varázsolja elénk, 
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-
sze ennek okán gyakran csalódtak is választott szakmájukban,41 vágyaik a tablók 

-

-
rált tablóknak is. Ezek általában babér-, illetve tölgykoszorúval szegett pajzsokon 

-

-

41 Oroszi 
Sándor: A Selmec-kérdés. In: Erdészettörténeti Közlemények, LVI. (2003) 28. p.

9. kép. A bányász (balra) és az erdész (jobbra) szakcímerek 
az 1902-es valétatablón 
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-

-

-

-
tizeddel a trianoni békediktátum után reagálnak a fájó veszteségekre. A cson-

Magyarországot keresztre feszítve, töviskoszorúval, Jézus szerepében látjuk. Már 

-
-

amelyek az 1950-es évek végére már gazdag szakmai tartalommal illusztrált mo-
tívumvilágot jelenítenek meg, ábrázolásmódjuk a szocialista realizmus eszmény-

igényes illusztrációi kerülnek túlsúlyba a vadászati témák mellett, gyakran azok 

10. kép. Erdészeti munka ábrázolása a szocialista realizmus stílusában 
n 
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11. kép.  
a szocialista realizmus jegyében 

(másolat, SOE KKL, digitális fotókorrekció: Bende Attila)
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-

téma. 

-

ki célul.42

-

-
lyek lezárt galériájának egyes elemei szinte kivétel nélkül e stílusirányzat didak-

megjelenített illusztrációs anyagon (Sopron város épületei és címere, az Alma 

-

43

-
-

-
jelenítésének eszközei. 

-

42
 Letöltve: 2020. április 01.

43 : Sztálinizmus és kultúra. In: Holmi. 6 (1994) 1. 152–156. p.
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12. kép. -
 

(másolat, SOE KKL, digitális fotókorrekció: Bende Attila)
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jobb esetben kisebb intarziás díszítésekkel ellátott tablók. Ez az újfajta irányvo-
nal folytatódott az 1970-es években is, teljesen szakítva a tradicionális forma- és 
illusztrációsvilággal, a részletgazdag ábrázolásra való törekvéssel. Érdemi vál-

-
-

ismertetése világos képet nyújt a témában kevésbé járatos olvasónak is. A rövid 

-
-

-

szándékú, ám dilettáns alkotók is, aminek következményeképpen az alkalmazott 

-
-

velei, invitáló cédulái és nem utolsó sorban az akadémia tablói ennek az egykor 
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Az akadémiai közeg zárt légköre és a tradíciók arra engednek következtetni, 
-
-

képeslapok igényes illusztrációira. Ez tulajdonképpen ma sincs másképp.
-

álló tablók díszítésének felmérése és elemzése pusztán a közvetlen érzékszervi 

-

-

-

-
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-
-

-

akvarell festés esetén is megkülönböztetünk festésmódokat, amelyek természete-
-

-
-

-
-
-

jezés, de eredetét tekintve az olasz „guazzo” szóból származik, jelentése „nedves 

-
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-

-

-
44

-
-

vegezés az 1900-as évek elején egyes esetekben „Valétánsok” felirattá rövidül, 
az évszám megadásával, valamint a szakokra vonatkozó címerek feltüntetésével. 

tabló éppen annak a közösségnek szól, amelynek utódgenerációi is tisztán olvas-
nak az évszázados jelképrendszerében. Az intézménynév, a szakok és a végzés 

legszebben az elválás és a remélt viszontlátás pillanatait:

Fakadjunk dalra mind!

S ha visszatérünk újra e vidám koszoruba,
Szóljon a dal megint:

44 -
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-
vül estek, így tablóképek is csak a „szocialista esztétika” szabta ízlésvilág keretei 

-

viszonyoknak. 

ifjúsága. Az események forgatagában a tengeren túlra emigrált évfolyamtársakra 
emlékezve az 1957-ben valétáló évfolyam tablóján az elszakadt 38 évfolyamtárs 

Eredj, ha tudsz...
Eredj, ha gondolod,
Hogy valahol, bárhol a nagy világon
Könnyebb lesz majd a sorsot hordanod […] 
Eredj, ha hittelen
Hiszed: a hontalanság odakünn

Eredj, ha azt hiszed,
Hogy odakünn a világban nem ácsol

Az emlékezés új kereszteket.

A fentiek értelmében nem pusztán a kivitelezés igényes jellege és az azonos 

a selmeci–soproni együvé tartozásra utaló szövegezés vonatkozásában is szoro-
-

lókat, mert annak, „aki a tengeren túlra megy, csak az ég lesz más, de a szíve 
nem”
tablófelirata is: „Hazádnak rendületlenül légy híve ó magyar”.
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az összessége, amelyeket már Sopronban készítettek. Nagyon érdekes kérdés volt 
-

ad választ.45

az 1902-es évfolyam tablója. Ez a máig ismert egyetlen kép, amely arról tanús-

45

13. kép. Az 1958-as UBC valétáns évfolyam tablórészlete 
(másolat, SOE KKL, digitális fotókorrekció: Bende Attila)
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-

I. szakasz 

A tablógaléria ide tartozó elemeinek mindegyikét a biedermeier korszaktól a ké-

-
-

46 A portrék sorában megjelenik a valétaelnök kiemelt 

jeleníti meg, a bányász és az erdész szakcímerek, a szakmai munka pillanatképei 

II. szakasz 

A galéria ide tartozó elemeinek illusztrációs világa az 1910-es évekig draszti-
-

rék összessége és a feliratok jelentik a kompozíció egészét, utóbbiak is csak a 
valétálás dátumára és az intézmény nevére korlátozódnak. A diáktradíciók 

46

-
tettek e jeles alkalomra.
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viseletet és a szakmai uniformist teljesen felváltja a katonai viselet, ami a tab-

-

legendárium részévé vált, így lassacskán elvesztettük az objektív megítélés csak-

14. kép. Az 1917–  
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III. szakasz 

-

Az 1920 és 1929 között ismert tablók esetében a romantizáló stílusjegyek ural-

oklevélszerzésének. A galéria tanúsága szerint g. Medzny András47

-

magyar történelem szoros kapcsolatáról. 
-

szakcímereket és az Ifjúsági Kör címerét ábrázolják. Fontos rámutatni arra a tény-
-

-
gédiáját bemutató illusztrációk, a szétszakított Királyi Magyarországot ábrázoló 

-

IV. szakasz 
 

Az 1940-es évek végén a szocialista államberendezkedés sajátos „kisugárzása” 
-

47 -
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kerül e tablók illusztrációs témáinak fókuszába.

-

-
-

1956-ban a történelem ismét közbeszólt, így nem készült tabló, viszont az 
-

-
-

-
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szak48 
-

még waldenban készíttette tablóportréját, azonban a további négy évfolyam az 

48

15. kép.  
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-

kettészakadt évfolyamot.
„Mi soproniak tablót akartunk, minél nagyobbat, színesebbet, szebbet. Akar-

tuk, hogy maradjon valami utánunk…” 49 (16. kép)

E tablók eredeti formáikban ma már nem léteznek. Olyan közegben kívánt 

49  Grátzer Miklós levele Bellingham, 2019. január 25.

16. kép.  
(másolat, SOE KKL)
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az alkotó volt. A szétvágott darabokat elárverezték egymás között és a befolyt 
-

tására.

IV.3. Valétáló bánya- és kohómérnök hallgatók tablói

-
rázolástól a részletgazdag, színes, romantizáló illusztrációs megoldásokig. Már 

-

-
dozzák magukon e galéria ránk maradt portréösszeállításai két tablót leszámítva. 
E kivételek közül az 1954-es évfolyam tablója az egyetlen geológus valétáns évfo-
lyamtabló, így illusztrációs témaválasztása egyedi, míg az 1959-es évfolyamtabló 

V. szakasz  

-
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formájában –, valamint a szak és a valétálás évét tüntették fel.

-

-
-

17. kép. 
valétatablója 



Bende Attila – Bartha Dénes A M. Kir. Bányászati és Erdészeti Akadémia…

-
-

a közösségben a diákromantika iránti vágyódás mélyebb megnyilatkozásainak 

VI. szakasz 

középpont, a diákélet tiszta forrása, Selmecbánya felé mutat. 

VII. szakasz 

-

-

Szeretnénk köszönetünket kifejezni mindazoknak, akik segítetségünkre voltak 
múltunk emlékeinek felderítésében. Köszönjük a soproni Erdészeti Múzeum je-

másolatait. Külön köszönet illeti a múzeum valamennyi jelenlegi és korábbi mun-
-
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Köszönjük a Központi Bányászati Múzeum munkatársainak a részünkre elkül-
dött fotómásolatokat. Köszönet illeti a Soproni Egyetem  Levéltárának korábbi 
és jelenlegi igazgatóját, Szemrey Tamásné Dr. asszonyt  és Dr. Sági Évát, akik 

és segítségünkre voltak a névsorok összeállításában. Dr. Sági Évának a kézirat 
kapcsán megfogalmazott értékes kritikai észrevételeit külön köszönjük. Köszön-
jük Dr. Daniel Harvannak, a Slovenksé Bánské Múzeu (Selmecbányai Bányaszati 

segítségét. Végezetül köszönettel tartozunk a Miskolci Egyetemi Levéltárnak, a 
Soproni Egyetemnek és mindazoknak, akik munkánk során a legkisebb segítség-

értékelni.
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Amikor laikus bírák a kényes szavak urai. 

-

lázas várásával telt.

de facto 

-
-

1 Ha a további információk 
megszerzése ezt megkívánta, a Forradalmi Törvényszék fogolytörzskönyveit is 

-

-

többnyire nem jogászokból álló forradalmi törvényszéke „proletár” vádlottakat? 

Köztörvényes 

65–95. p. (a továbbiakban: 
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-

fejezetben az elmarasztaló ítéleteket ismertetem, azok jogosságától vagy igaz-

bizonyult politikai vádak kapcsán indított eljárásokat, végül pedig a komplikált-
ságuk, kirívó egyediségük, esetleg mozgalmas utóéletük miatt „különlegesnek” 

a magyarországi szovjeturalom. A lapok március 26-án tették közzé a IV. FKT 
-
-
-

-

-

2

-

2 Tanácsköztársaság 1919. március 26. 1. p.
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-
3 A 

kaotikus szisztéma átalakítására több elgondolás is született, konkrét változtatást 

4

-

kiszabni.5

-

6 

-

-
náriusát szidta, de nem célzott a rendszer bukására.7

számos esetben teljesen elmosódtak, s rendkívül sok múlott a bíróságnak a vád-
-

-
8

3 Felsorolja: Sarlós Béla: A Tanácsköztársaság forradalmi törvényszékei. Bp., 1961. 44–45. p. (a 
továbbiakban: Sarlós, 1961.)

4 Sarlós Béla: A Tanácsköztársaság jogrendszerének kialakulása. Bp., 1969. 298–299. p. (a to-
vábbiakban: Sarlós, 1969.)

5 Sarlós, 1961. 17. p.

8 Sinkó Ervin: Szemben a bíróval. Bp., 1983. 44–45. p.
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-
9 Tervbe vették önálló családjogi 

bíróság kialakítását is.10

11 bu-

számlált.12

munkájában.13 A bírók közül csupán 5 nem volt munkás (közöttük is csupán egy 
jogászt találunk), a vádbiztosok közül pedig 29-en rendelkeztek jogi képzettség-
gel, a többiek munkások voltak.14

15 Miután a FKT az 
-

16 A 

9 Sarlós, 1969. 280–283. p.

10 Tanácsköztársaság, 1919. IV.13. 4. p.

11
-

szék elé. Lásd még: Sarlós 1969. 291; 295. p.

12 Felsorolja: Gerencsér Miklós: Vörös könyv 1919. Lakitelek, 1993. 36. p. (a továbbiakban: Ge-
rencsér, 1993).

13 Felsorolja: Bónis György -
tári Közlemények, 29. (1959.) 293–312. p. (294–295. p.) (a továbbiakban: Bónis, 1959.)

14 Sarlós, 1961. 48–49. p.

15 Bónis, 1959. 294. p.

16 Biró Aurél
Biró, 2014)
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17 Trattnert 1920 
-

évre ítélték,18

évet kapott.19 -
-

20 Rákos sikerrel menekült 

Országszerte 10187 ember ellen indult a tanácskormány fennállása idején „ci-

Közülük 2139 (63,3%) esetében az eljárást megszüntették, 589 (17,4%) esetében 
-

21 

„Mélységes jogérzet és törvénytisztelet”22 jellemezte volna ugyanakkor a for-

-

-

Ha az összes bírósági (vagy annak titulált)23

17

18 -
-

19

20 Pesti Napló, 1922. január 8. 6. p.

21 Sarlós, 1961. 67–69. p.

22 Böhm Vilmos: Két forradalom tüzében. Bp., 1946. 292. p. (a továbbiakban: Böhm, 1946.)

23
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ki. E 119 közül pedig körülbelül 100-105 számított a fenti értelemben osztályel-
lenségnek.24 -

-

Proletárjog Jogtudományi Közlöny 
„politikai 

-
tartást tanúsít.”25 

-

a börtönellenesség felé kell lépéseket tenni, ezek olyan kedvezmények, amelyek 
-

26 Élesen különbözött ez a „mindennapi 
-

szankcionálta.

-

-

-

24 Saját számítás Sarlós Béla adatai (Sarlós, 1961. 77. p.) alapján.

25 Földesi

26 Kádár Imre: Aktuális kriminálpolitikai reformok. Proletárjog. 1919. július 12. 76–77. p.
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27 Emellett sebtében feltöltötték 
az állományt frissen toborzott munkásokkal és leszerelt katonákkal.28 Megkülön-

-
-

29

-
rancsnokság diszponált.30

-

31

-

elkövettek, melyekkel a Budapesti Forradalmi Törvényszék is foglalkozott.32 
-

ként33 -

A proletárdiktatúra legutolsó napjaiban Rákosi Mátyás viselte mindkét pozíciót.34 

1935-ben ítélték a kommün alatti tevékenységéért életfogytiglani börtönbüntetés-

27 Tanácsköztársaság, 1919. április 30. 3. p.

28 Biró, 2014. 10. p.

29

30 Böhm, 1946. 229–230. p.

31 Biró, 2014. 12.; 19. p.

32

33 -
-

34 Biró, 2014. 12. p.
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re,35 Vajdát lázításért öt év börtönre ítélték, de két év letöltése után szabadult, a 
perújrafelvétel során pedig felmentették.36 -
tésre ítélték felségsértésért és lázadásért.37 -

munkásmozgalmi tevékenységét.38

-
-

tovább.39

-
deríteni, az ellenforradalmi mozgalmakat leleplezni, az ország egész területét 

-
lentéseket” nyújtani.40 -
munista aktivistát, Korvin Ottót szemeltek ki. Hivatalosan 1919. április 8-án jött 

-

35
ben tért vissza az illegális kommunista mozgalmat szervezni. 1925-ben elfogták s ekkor ítélték 

Fehér Csa-
ba: 
rakosi-matyas-ellen; utolsó letöltés: 2022. január 14.)

36

37

38
alakja volt a „vasasok” (a Vas- és Fémmunkások Központi Szövetsége) titkáraként. A Kádár-

Jolsvai Vilmos: A kivált esztergályosok mozgalma (1924–

39 Varga Krisztián
15. p. (a továbbiakban: Varga, 2015) 

40
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-
zettségén.41

-
42

a régi politikai detektívek közül. Sokakat kényszerítettek vagy utasítottak. Sokan 
43 
-

na.44

-
-

45 Korvin a fogságban 

minden ellenforradalmi szervezkedést, s ebben lényegében igaza volt,46

Stenczel-Nikolényi szervezkedés áprilisi gyors felderítésére gondolunk.47 
A Belügyi Népbiztosság Politikai Nyomozó Osztálya (ez lett a szervezet vég-

-

emeletére. Május 13-án szerezte meg kizárólagos jogosítványait a Forradalmi 

41 B. Müller Tamás B. 
Müller, 2016.)

42 -

-

alábbi tanulmányában: Varga Krisztián: A tett propagandájától a vörös inkvizícióig. Korvin 

megszállók. Szerk. Müller Rolf – Takács Tibor – Tulipán Éva. Bp., 2019. 175–215. p.

43 B. Müller, 2016. 26–27. p. 

44 Varga, 2015. 28–29. p.

45 B. Müller, 2016. 28. p.

46 Varga, 2015. 29. p.

47 -
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Kormányzótanácstól (addig Jancsik is magának vindikálta egy politikai nyomo-
48 -

alkalmával szálltak ki.49

-
vesztésben és az emberek bizalmának elnyerésében. Négy alosztályt veterán de-

50 

-
mélyekkel együtt 1919. december 29-én felakasztották.51 Sorsában osztozott a 

52 -
mélyes szabadság megsértéséért egy év börtönre ítélték,53 Steint pedig két évre 
sikkasztásért.54

-

48 B. Müller, 2016. 29–30. p.

49

50

51 Biró, 2014. 168–169. p.

52 Stocker Antal

53

54 Magyarország, 1920. április 22. 7. p. Steint következetesen Sámuel–Steinként azonosítják min-
-

rencként szerepel.
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lyezték, egy év múlva pedig az újratárgyalás során felmentették.55 Kubovszky 
ellen számos vádat emeltek személyes szabadság megsértéséért, ám végül fel-

56 -

-

57 közül kerültek ki. Az egykori matróz vezette, eleinte 180-200 embert 

által válogatott csapat volt, aki kimondottan terrorra, félelemkeltésre, a „burzso-
58

59 Konok Péter 

60

-
tanács legradikálisabb tagjai sem tudtak nyíltan odaállni, ezért végül elrendelték 

61 
-

tatta gyilkos atrocitásait.
-
-

55

56

57 -
séges értelmezés: Biró, 2014. 14–18. p.; Konok Péter

Konok, 
2010.)

58 B. Müller, 2016. 50. p.

59 Böhm, 1946. 293–296. p.

60 Konok, 2010. 77. p.

61 B. Müller, 2016. 51–52. p.
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62 Volt azonban 

proletárdiktatúra megítélésére káros jelenséget.63

-
-

-
64

ideig politikai túszként.65

-
-

-
-

66

62

63 Böhm, 1946. 299–301. p.

64 B. Müller, 2016. 56–57. p.

65 -

66 B. Müller, 2016. 64–67. p.
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Tanácsköztársaságot: „Kun Béla gazember. Bassza sallangra kurva édesanyját. 
Most rosszabb mint a királyság alatt. Most diktatúra van és ez csak azért van, 
mert a katolikusok dolgoznak. De ez nem marad így, mert van más katolikus-
ság is, mint a magyar.”67

68 
-

69 -

70

Farkas István irodaszolga egyike volt azoknak, akik a legkeményebb bün-

-
„egymillió és hétszázezer ember ki 

fog vándorolni”; „ez a rendszer úgysem fog tovább tartani, mint három hét”.71 

a forradalmi törvényszék „bizonyítva látván, hogy a vádlott a köznyugalom meg-
-

meztetés után is terjesztett” 72 Bírái Bodor 
János törvényszéki elnök, Pintér János és Cserny József voltak, a vádat dr. Földes 

védence számára: „az új állami rendnek[…] az alapjai sokkal szilárdabbak, sem-
”.73 Még ugyanezen a 

67

68

69

70

71

72 Sarlós, 

73
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jó ember, és nem a proletárdiktatúra ellensége.74 Mindennek nyomán a Forra-

75 Farkas István a diktatúra bukása 
-

rek során lett folytatása: 1920. január 17-én személyes szabadság jogtalan korlá-
76

12-én. Állítólag azt mondta: „Bokányit és Pogányt letartóztatták, mert 2 waggon 
aranyat loptak ki az országból”, „ilyen csirkefogók vezetik az országot”.77 Pász-
tor egy nagyobb csoport, a „dömsödi ellenforradalom” vádlottjai között volt, s 

-
már.78

-

79 Érdekessége a 

törvényszék elé, mert állítólag többek között azt mondta: „Vágó Béla 3 napi sza-

74

75 Vörös Boldizsár -
gyarországi Tanácsköztársaság idején. In: Budapesti Negyed, 13. évf. 47–48.sz. (a 

-
ber 1.)

76 Biró, 2014. 204–205. p.

77

78

-

kegyelmet kaptak. Pásztort a Népszava cikke gazdálkodóként említi.

79
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badrablást engedélyezett, azért van annyi lopás.”80 A tanúk vallomása azonban az 

Vajas Lajos fagépmunkás szintén április 18-án állt a forradalmi törvényszék 

„mind bolond, ki a Vörös Hadseregbe belép, azonfelül, ha egy 
vörös bemegy az udvaromba, lelövöm, mint egy kutyát”81

82

Wewerka József és felesége lázítás vádjával kerültek a forradalmi törvényszék 
elé. A szájukba adott kijelentések nem egyeznek meg: 
Bélát” „Kun Béla összeszedi az aranyat, aztán elrepül” „Kun Bélának a fejét kí-
vánták „a viszony elmérge-
sedett”.83

84 

16-án álltak a forradalmi törvényszék elé „ellenforradalmi kijelentés” vádjával. A 
-
-

vörös jelvényeket letépi.85 Felesége állítólag azt mondta: „a mai kormány lemon-

már a régi rendszer visszajön”.86

ítélte, feleségét a vád alól felmentette, de megintette.87 Kegyelmi kérvényében a 

88 Július 26-án a kegyelmi tanács a büntetés megfelezését javasolta, 

tanácsállam közeli bukása Francur szabadulását jelentette. 

80

81

82

83

84

85

86

87

88
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szerint pedig nem mondott semmit, végül a neki tulajdonított kijelentésért („Kun 
Béla nyolcfogásos ebédet evett, hogy a fene egye meg!”) július 4-én 1 év kény-
szermunkára ítélték.89

-
90

-
„az egész kormány zsinegre 

való, Kun Béla ép [sic!] oly csirkefogó, mint a többi, se zsidó, se katolikus, se re-
formátus, ha úgy kapálna egész nap mint én, akkor másképp mennének az ügyek.” 

91 -

92

-

„már kilencedszerre molesztálják” „Egy huncut gazem-

mindig így, elbánnak ezzel [sic!] a földhöz ragadt gazemberekkel, lesz még puha 
93

89

90

91

92
-

szervezése semmilyen módon nem volt megoldva, lényegében a kényszermunkára ítéltek is 
börtönbüntetést töltöttek.

93
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„a megjelent tanuk részegesek s már megfenyegettek”, május 2-án a „tanácsköz-
94 Felesége 

pedig alacsony származású, szorgalmas, szociálisan érzékeny ember.95 Semmiféle 
-

-
„jó volna, ha jönne az ellen-

96 Április 22-én 
-

97 Kegyelmi kérvényt írt, melyben arra 
-
-
-

lett benyújtani.98

„a forradalmi törvényszéket 
az ítélet meghozatalában az vezette, hogy nevezett, kinek atyja közismert kapita-
lista és többszörös milliomos, annyira ellene van a proletáruralomnak, hogy még 
szükségét sem látta azt [sic!], hogy nevezett egyéniségére 
vonatkozó adatokat mérlegeljen.”99 -
formáció.

-

-

-
tónak. Éppen azért azt a javaslatot teszem az Igazságügyi Népbiztosságnak, hogy 
vele szemben internálást elrendelni méltóztassék.”100 

94

95

96

97

98

99

100
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-
maradt levelét, melyet valamelyik népbiztosnak szándékozott volna küldeni. En-

101 
Takács László (volt) nagykátai járásbírót két foglára jelentette fel május 7-én. 

-
„most mit fog vallani, sárgát, pirosat, fehéret? A 

pirosat vegye le és fehéret tegyen fel.”102 Nem mulasztották el megemlíteni azt 
„mindig a proletárság ellen volt”.103 

-
-

104

-
tóztatták.105 Három tanú állítása szerint korábban egy „közismert ellenforradal-
márral” -

-
pen nyilatkozott: 
már elég. Rohadjon ott, ahol van!” Miután kijelentésének nem volt foganatja, a 

106 Június 18-i tárgyalásán Kirnbauer 
-

uralommal ellentétes szelleme miatt égettette el a röplapokat, de egy példányt 
107 

-
108

101

102

103

104

105

106

107

108
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maradását.

-

„Látjuk 

kárhozatos zsarnokságát önön szegény lelkünkben is.” „[…] még a legutolsó ha-

elveszik és elrabolják a zárda négy falát is és kegyetlenül hajléktalanokká teszik 
109

„az 

, 

népet”.110

-
bóé mellett. A kalocsai pártszervezet szembe szállt ez utóbbi intézkedéssel, és 

elengedését kérték.111 A Budapesti Forradalmi Törvényszék május 31-én „kímé-
letes eljárás”112

a papot.113

Cukrász Aladár orvos a Vörös Hadseregben teljesített szolgálatot. Június 9-én 
-

114

tulajdonították neki: „Meglátjátok Szamuely Tibort egy vörös katona egész biz-
tos, hogy fejbe lövi, mert a vörös katonák is fel fognak lázadni, mert ez [a gyo-

 beszél.” „Csak napok kérdése a Tanácsköztársaság fennállása” – mondta, 

109

110

111

112 Sarlós, 1961. 156. p.

113

114
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és 115 „amit a zsidó kormány bocsátott ki”; 
„a fehér pénzzel a parasztot sem lehet becsapni, engem se lehet, mert én nem 
dolgozom fehér pénzért”.116 -

ténykedésért” így is 2 év kényszermunkára ítélték.117 -
dor és Flamm László ellen személyes szabadság megsértése miatt eljárás indult 
a kommün bukása után, de az 1920. június 11-i tárgyalás ebben a vádpontban 

118

119 Mi-
-

tani rajta. Mások nem voltak ilyen szerencsések, aznap a forradalmi törvényszék 

120 -

121 Tanúk sora állt ki amellett, 

122

-
ját látták benne. Nemecz József direktóriumi elnököt és forradalmi törvényszéki 

-

115 A tanácskormány által utánnyomott osztrák–magyar korona, amelynek csak az egyik oldalán 

vásárolni, vagy el sem fogadták (amely praktikákat természetesen a szovjetállam tiltotta, l. BFL 

116

117

118 Biró, 2014. 118–119. p.

119

120 Váry, 1993. 52–53. p.; Gerencsér, 1993. 181–182. p. Mindkét forrásban Krupánszky neve 

121

122
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ítélte.123

Franyó Pál „bankmunkásnak” -
-

„ha hazamegyek, agitálni fogok a szovjetkormány ellen 
-

már két láda arannyal ellógott, tönkreteszik Magyarországot, mert mindent el-
visznek”.  Mindezért 10 év kényszermunkára ítélték július 26-án.125

-

úgy válaszolt: „azt úgysem ülte volna le, mert ez így soká nem fog tartani.”126 A 

„Védelmemre felhozom, hogy absulote [sic] nem gondoltam arra, hogy az anti-
-

tomnak tartalma mindenféle terror alkalmazását kizárja.”127 Július 31-én 20 év 
kényszermunkára ítélték ellenforradalmi röpirat terjesztése miatt.128 

-
anyagában, mégis érdemes a rendelkezésre álló adatok alapján rekonstruálni Her-

-
togatott antiszemita, a „zsidó népbiztosok” ellen uszító röpiratot június 22-én. A 

után letartóztatta Herczeget.129

130

123 Váry, 1993. 52–53. p.

124

125

126

127

128

129 Gerencsér, 1993. 342–343. p.

130 Biró, 2014. 190–191. p.
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-
131

-
tetésre ítélték.132

„a fehér gárdát szervezik Szegeden”, „Po-
gány aranyat csempész Oroszországba”, „nem helyes a proletárdiktatúra”, „be 
lehet , „a szocialista párt meg akar gazdagodni, a 

133 Családja és egy barátja álltak 
ki mellette, a szabadon bocsátása érdekében levelet írtak. Négynapi fogság után 

134

kijelentést tulajdonították például neki: „hiszen ez csak átmeneti dolog, tudja 
maga azt, hogy Dorozsma felé 60000 entente csapat közeledik”.135 A Forradalmi 

-
136

131 Sarlós, 1961. 154. p.

132 Biró, -

beszélt. L. Ungváry Krisztián -
náció és társadalompolitika Magyarországon 1919–1944. Bp., 2016. 98. p.

133

134

135

136
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szabadság megsértése miatt is eljárás indult 1920 elején, de ebben a vádpontban 
137

Portmayer Kálmán vöröskatonát „a Tanácsköztársaság gyalázása” miatt 
állították a forradalmi törvényszék elé. Állítólag „szarok az ilyen köztársaság-
ra, ha leveszik a csillagot” felkiáltással kommentálta a katonai rangok megszün-

azt mondta: „mit nekem a tanácskormány, legfeljebb visszamegyek Fiuméba”.138 
-

felmentette.139

áprilisban „a mostani kormány úgysem tartja magát soká!”  kijelentést tette. 
141

fordulatot vett. Vallomása nyomán derült fény ugyanis a Kagán Henrik és Bucza 
-

vetett lopásokra.142 A két, ellenforradalmárnak kikiáltott kommunista után nyo-
mozás indult, Birleát pedig május 6-án felmentették a vádak alól és szabadon 
engedték.143

-

-
-

goknak: „Nem vagyok hajlandó semmit sem respektálni a maguk intézkedésé-
.144

elvtárs szóbeli utasítására” másnap szabadon engedték.145 Ezt viszont a rákoscsa-

137 Biró, 2014. 200–201. p.

138

139

140

141

142

143

144

145
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amelyben Hajdúnét egészen képtelen dolgokkal vádolták: cselédjeit kegyetlenül 
kínozza, öli, munkásait rettegésben tartja, pusztíttatja a szomszédok jószágait. 

146 Májusban Hajdúné ké-

147

-

-
„nekem a pestiek nem parancsolnak” jelszóval letar-

148

-

„ha elszöknek, ne-
künk nem kellenek”.  Május 19-én a forradalmi törvényszék Ácsot felmentette, 

150 A rákoscsabai munkásta-

egy olyan gyárost rejteget, aki megszökött munkásai közül többet agyonlövetett. 
151

-

-
-

„na, a német asszonyt legalább egy évre 

146

147

148

149

150

151 Biró, 2014. 23. p.
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lezárattam”.152 Füziné május 28-a és június 25-e között volt ellenforradalmiság 
vádjával letartóztatva.153

-

-
tyülnek”. Mindezen felül „felekezeti izgatással” -
dolták.154

a törvényszék eltekintett.155

-

156 A június 

157 
-

„bolsevizmusért”
158

-
„ez a kormány nem le-

het állandó és nem is lesz állandó, amennyiben mindenféle szedett-vedett zsidó 
159

tartani, ám miután semmit nem találtak, az ellenforradalmi kijelentés ügyében 
160

152

153

154

155

156

157

158

159

160
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Jeney Árpád ügyvédet két volt alkalmazottja jelentette fel május végén. 
Állítólag még áprilisban azt mondta: „a kommunisták rabló gazemberek […] 
szegény nép hagyja magát félrevezetni a zsidóktól, akik csak arra várnak hogy 
megszedjék magukat pénzzel és arannyal és megszökjenek […]”.161 Az állítólagos 

-

maradt fenn.
Sinkó Márton tápiósági asztalossegéd állítólag senkiknek, koldusoknak és 

sürgette a vagyonos gazdák közül.162 Május 27-én tartóztatták le, de június 6-án 
szabadon engedték.163

adva az egyik tanú vallomásának, aki szerint a feljelentés Kun János direktóriumi 
tag bosszúja volt, amiért Sinkó azt mondta neki: „eddig nem dolgoztál rendesen, 
ezután sem fogsz”.

164 

„úgyis felaggatják” 165

„valagba rúgom” és a „picsáját adja ki, ne az istállómat” 166 
Tárgyalásra végül nem került sor, július 17-e és augusztus 5-e között tartották 

január 22-én 5 év börtönre ítélték.167

miatt íródott feljelentés július 14-én. Kollégájuk, M. L. tízoldalas vádaskodást írt, 
amelynek végén megszövegezte a kérdéseket, melyeket a forradalmi törvényszék 

„hírhedt kreatúra”, 

161

162

163

164

165

166

167 Biró, 2014. 204–205. p.
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 neveken illetve a két fel-
jelentettet.168

ügyben, végül augusztus 2-án az eljárást megszüntették.

-

R. I.-t, illetve B. A.-t igyekeztek gyanúba keverni. -
 

mondta állítólag Totzerné róluk.169

-
zalmiként engedéllyel tartotta magánál az ott talált fegyvereket, mindkettejüket 

170

-

171 Tették mindezt abban 

eredményezett, egy kecske az egyesbíróság verdiktje alapján 300 koroná-
ba került, a tiltott italmérést legalább 500 koronával bírságolták, a pénzváltás 
megtagadásának és az árdrágításnak a büntetési tétele 1000-2000 korona körül 

172

„egy néhány kommunista fejét ma vagy holnap levágja és az lesz a legboldogabb 
órája”.173

feljelentésnek komoly, a kommün bukása után a pesti lapok által is felkapott foly-
-

168

169

170

171

172
Gerencsér, 

173
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174 -

megkínozták, csak május 5-én szabadult az angol antantmisszió segítségével.175 
-

-
tette.176

Nagy István cinkotai asztalossegédet izgatással vádolták, amiért szidta a 
„akasztófavirágok 

lesznek”.177 -

jó kommunista, a tanács viszont nem az, mert „kis polgári burzsoákból áll, és 
keresztény szocialistákból”.178 A május 24-én tartott tárgyaláson megjelent a 

-
zett munkás és valódi kommunista, Nagy pedig azt mondta, bár kijelentését fenn-

Mindezek után a Budapesti Forradalmi Törvényszék úgy oldotta fel a kialakult 

alól fölmentette.179 -
180 

174

175

176 Az Est, 1921. augusztus 5. 4. p.

177

178

179

180
-

További információ a K. K. O.-ról: Földvári József
In: A Magyar Tanácsköztársaság államáról és jogáról (1919–1969). Szerk.: Szotáczki Mihály. 
Pécs, 1971. 65–72.; Kádár Imre: Országos Kísérleti Kriminológiai Intézet a Tanácsköztársa-
ságban. In: Jogtudományi Közlöny 14. (1959.) 468–470. A K. K. O. valamennyi fennmaradt 
ügyének elemzését l. 
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-

„[…]a magyar nép nem lehet olyan buta mint az orosz nép és nem fogja to-

lehet, mert a borbélyok nem fogadják el a fehér pénzt[…]
tartóztatták le; ekkor antikommunista feljegyzéseket találtak a naplójában: „[…] 

félre mertétek vezetni a hiszékeny embertömeget. Akasztófára velük.”181

ellenforradalmisággal vádolták, a nyomozás során megpróbálták egy rákospalotai 
-

182

183 Ennek 
-

pig volt letartóztatva.184

-
„várjatok csak betyár magyarok, 

csak érjen ide a román hadsereg, majd hordozzátok nekem akkor az ennivalót, 
hogy el ne áruljalak benneteket”. Mindemellett még számos, a tanácsuralmat és 
a magyarságot gyalázó kijelentést tett.185 Június 2-án tartóztatták le Solton, majd 

186

-
szélgetés során Rémi azt mondta, nyolc napon belül puccs, „zri” lesz Budapes-

„Maga az a disznó gazember Haubrich is 2 óráig 

; utolsó 
letöltés: 2021. szeptember 1.)

181

182

183

184

185

186
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-
187 

Kovácsot „ellenforradalmi kijelentéssel” vádolták meg. Hamarosan az egész 
-

„tiszta fehér” az egész család, az 
apját pedig szintén ellenforradalmi agitátornak festették le.188 -

mesélte, a többit meg kitalálta. „Különben is, ezeket mondtam még máshol: Az 
angolok megszállták a nyugati pályaudvart. Csehföldön jártam. Az új kormány-
ban én még belügyminiszter leszek.”189

erre való felbujtással és fegyverrejtegetéssel is megvádoltak, a másik pedig Abo-

190 Az egymás-
nak ellentmondó vallomások nyomán a Forradalmi Törvényszék elé végül csak 

-

majd májusban személyes szabadság megsértése miatt 3 évi börtönre ítélték. Az 

191

Székely Izsó kiskunmajsai malomtulajdonos esete azért érdekes, mert jól rá-

-
marosan bevonulnak Budapestre.192 -

„reakciós” Székelynek 

187

188

189

190

191

192
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193 Nem 

legalábbis az utolsó megmaradt irat szerint sikeresen elkerülte a letartóztatást.
Winkler István étteremtulajdonos ellen egy egyéni feljelentés mellett a 

-
tessék meg, mert „a régi burzsoi osztálynak ma is a legnagyobb pártolója”, 

194 -
„annak ad, akinek akar, a proletár meg egyen szart, egyébként 

 az üzletet ki 
.195

azért, mert július utolsó napjaiban történt az eset.

Az iratanyag töredékessége ellenére a fenti kutatásom alapján a Budapesti For-

-
-

tése pedig minden bizonnyal szította ezt a tendenciát. Nem járt el következetesen 
„a vád beigazolást 

nyert”
tényleges politikai ellenérzések megbüntetése. E célból pedig a törvényszék nem 

-
sával. Az „utca embere” laikus bírók mellett ugyanis a testületnek tagjai voltak 

-

-

193

194

195
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szolgált, bár preventív jelleggel, a túszok szedése is. Súlyosabb ellenforradalmi 

-
196

-
-

-

-
-

zetes az elítéltek védekezése is: vagyonukat, társadalmi státuszukat szerényebb-
nek mutatni, szocialista-kommunista elkötelezettségüket és érzelmeiket pedig 

-
mos volt önkényes és kegyetlen fellépésre, mások azonban nem zaklatták szük-

-

-

A szovjetállamban nem érvényesült a joguralom és jogbiztonság, maga a 
197

-
-

196  Politikai 

szakdolgozat, ELTE BTK, 2017.

197 2019. 68–69. p.
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-

és a diktatúrát gúnyoló-szidó csasztuskák továbbra is terjedtek. A Tanácsköztár-
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-

korszak szociálpolitikai gondolkodását, például az antiszemitizmussal összefüg-
gésben.1

-

-
rekvéseket, és a népjóléti és munkaügyi miniszter, Vass József milyen válaszokat 

-
-

nyosuló problémákat szükséges tárgyalni.

ténylegesen csak a tervezgetésig jutott a kormány.2 -

1 A korszak szociálpolitikájának legújabb összefoglalását, a korábbi szakirodalom bemutatását 
lásd Tomka, 2020. 

2 Bódy, 2010. 105–106. p.
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mint Munkaügyi és Népjóléti Népbiztosság kezdett érdemi munkába.3 Mindkét 
rendszerben átfogó szociálpolitikai szerepet szántak az új kormányszervnek: fel-

-
gi munkásság biztosítását is), az egészségügyet, lakásügyet, gyermekvédelmet, a 

munkálatokat.4

-
párti Benárd Ágoston, majd Bernolák Nándor a tárca élére.5

-

-
-

vatkozva, javasolta az elvett ügykörök visszavételét.6

-

7

-
8 

-
-

4 Bognár, 1966. 305., 314. p.

5 Petrák, 1978. 139., 149. p.

6 Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (= MNL OL) K 148 Belügyminisztérium, elnöki 

7 -
us 9.

8 Kormányjelentés, 1926. 222. p.
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átmenetileg önálló népegészségügyi tárca végül szociális kérdésekkel is fogla-

-
dig egyenesen „socialista propaganda-minisztériumnak” nevezte a tárcát. Még 

9 A szo-
-

kásbiztosító pénztárak autonómiáját a kormány1919-ben felfüggesztette, és az 
10

-

egy kézbe fogassanak és a miniszterelnöknek tekintélyével intéztessenek.” Az 
-

miniszter irányítását úgy elfogadni, mint a miniszterelnökét.”11

-
12 Belpolitikailag 

-
tás reformját is magában foglalta.13  Külpolitikai téren pedig fontos faktor volt, 

Munkaügyi Hivatal. A magyar kormány e szervezettel igyekezett szoros kapcso-

9 MNL OL K 26 Miniszterelnökség, iktatott iratok (= K 26 Min.eln. ikt- ir.) 1920-XXXVII-1316. 
15. A Magyar Orvosok Nemzeti Egyesülete választmányának levele a miniszterelnöknek, d. n.; 
18. Az Országos Közegészségügyi Tanács levele a miniszterelnöknek, 1920. jan. 8.

10 Petrák, 1978. 143. p. 

11  158. p.

12 -

13 Romsics, 1999.2  208. p.
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latot kiépíteni külpolitikai elszigeteltségének oldása érdekében.14 Ez sem jelen-

elfogadottá vált volna a kabineten belül a népjóléti minisztérium irányító szere-

-

nem érintik „a Munkaügyi és Népjóléti Minisztériumot, mely utóbbi ügykörébe a 
munkásügyek közül kizárólag csak a munkásbiztosítás tartozik.”15 A Kereskede-
lemügyi Minisztérium emellett maga készített törvényjavaslatot az ipari békélte-

16

problémákkal is szembe kellett néznie.  Egyrészt a minisztériumnak nem jöttek 

17  Fejletlen volt a közegészségügyi és a szociális közigazgatás is. Bár 

-
18 A szociális közigazgatás ki-

építése pedig különösen kezdetleges volt: a szegényügy intézését egy 1886-ban 
19 A népjóléti 

20

-
-

vetésben például az összes kiadást tekintve a kultuszminisztérium 6,2%-ot tett 

14 Bódy, 2011. 121–122. p.

15
-

16 Bódy, 2011. 141. p.

17 Kovrig, 2011. 94. p.

18 Bezerédyné – Hencz – Zalányi, 1967. 38–39. p.; Kapronczay, 2010. 89. p.; Pálvölgyi, 2011. 
197–199. p.

19 Csizmadia, 1976. 496. p.

20
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míg a népjólétinek 4%-al kellett beérnie.21 Ráadásul a népjóléti minisztérium 

22 
A munkásbiztosítás a kiadások kevesebb, mint 1%-át tette ki: ez az Országos 
Munkásbiztosító Pénztár igazgatási költségeit jelentette.23

gazdasági, szociális problémák közepette ráadásul a társadalom szociális gondos-

24

az állami és társadalmi akciókkal szemben.25

Ennek a minisztériumnak vezetését vette át 1922. június 16-án Bernolák 

párt tagja. A sárvári kisiparos-családból származó Vass már a római Collegium 
-
-
-

21 Költségvetés, 1921. Részletezés. 27. p., Népjóléti és Munkaügyi Minisztérium. 2. p., Vallás- és 
Közoktatásügyi Minisztérium. 4. p.

22

23

24 -

25 -
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-

1922) minisztersége után a népjóléti tárca élére került.26 Azonban, minden bizony-
nyal a minisztériummal kapcsolatos számos probléma miatt, Vass egyáltalán nem 

-
27 

energikusságával vetette volna bele magát új feladatainak intézésébe.28 Kormá-

a kormányban.29 -

-

irányítás mellett valósuljon meg, és „a tárca érdekeinek a pénzügyminister úr 

30

26 Pályája kezdeti szakaszának rövid összefoglalását l.: Taschek, 2019. 10–12, p.; Timár, 1995. 
67–68. p.

27 A levél egyes részeit idézi: Spannenberger, 2006. 60. p. 235. jegyzet; Spannenberger, 2009. 
198. p.

28 Taschek, 2019. 19–20. p.

29
Lásd Kovrig, -

-

30 MNL OL K 255 Pénzügyminisztérum, elnöki általános iratok (= K 255 Pénzügym., eln. ált. ir.) 
-
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31 -
-

32 -

33 Emellett 
minden ügydarabot maga nézett át, és egy esetben egy zárszámadásban észrevett 

34

Vass ugyanakkor nem formálta át teljesen saját elképzelései szerint a minisz-

egészségügyi államtitkár, Fáy Aladár,35

-
36

37 ami jól 
-

támogatásának, a menekültügynek és a lakásügynek kezelése állt.38

-

-

31

-
pontokról l.: Taschek, 2019. 6–7. p.

32

minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867–1944 - letöltve: 2021. szeptember 5.)

33
(1934. június 9.) 90. p., 4. nap (1934. június 12.) 64.p., 14. nap (1934. június 27.) 84. p.

34

35 Bezerédyné – Hencz – Zalányi, 1967. 172. p.; Kapronczay, 2010. 91. p.

36 Bódy, 
vall.), 1933. április–június 165. p.

37 Ablonczy, 

38 Egresi, 2008. 231-245. p.
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orvostudományt, különösen a „járványos betegségekkel szemben.”39 Sor került 

40 -
41 de er-

-

rendezésére.42 1926 elején lépések történtek a lakásépítés fellendítése érdekében 
is. 

pénzügyminiszterrel egyetértve, 40% mellett kardoskodott. Végül kompromisz-
43

-
-

-
nem teljesen ki legyen kapcsolva.”44

-

a Belügyminisztériumot, a „munkáskérdések” szempontjából pedig a pénzügyi és 
kereskedelemügyi tárcát, mint szintén „érdekelt” kormányszervet.45 Az elfogadott 

-
ködését.46 A bányászok nyugdíjreformjával kapcsolatban pedig a gazdasági élet, 

39

40 Kozári, 2012. 167. p.

41 Szépvölgyi, 2020. 58. p.

42 NN, 1922 XXXVIII. köt. 488. ülés (1925. december 18.) 242. p.

43 MNL OL K 27 min.tan. jkv. 1926. január 2. 45. napirendi pont; 1926. január 8. 7. n. p.

44 NN, 1922 452. ülés (1925. október 22.) 136–137. p.

45

46 Bezerédyné – Hencz – Zalányi, 1967. 220–221. p.
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47 -

48

-

-
ni, valamint a rokkantsági és öregségi biztosítás követne. A szociális biztosítást 

-
-

nak visszaállítására is, de az intézmény alkalmazottainak „államosításával”, és 
49

-
ciáldemokrata dominancia visszatérését továbbra is meg akarta akadályozni. A 
minisztériumban megindult a munka további javaslatok kidolgozása érdekében. 

47 NN, 1922 XXX. köt. 453. ülés (1925. október 23.) 173–174. p.

48 -

„a zöldasztal mellett olyanok vetették fel, akiknek fogalmuk sincs az agrármunka posztulátuma-

49 Vass József:  A munkás és 
családja a társadalom védelme alatt. Pesti Napló, 1925. december 25. 81. p.
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50 -
51 

-
-

radt tervek megvalósítását várta. November végén ugyanis körrendelet utasította 

„külön megjelölve és ismertetve” azokat, „amelyeknek megvalósítása a pénzügyi 
52 Az állam 

-

kevés”. Ezért a települések „áldozatkészségét” kérte.53 A korábbinál koncepci-
ózusabb szociálpolitika iránti igényt az 1925 végén különösen Békés vármegye 

54 
-

legjobban igénybe vett osztályok áldozatkészségét tenné újabb próbára, s mente-

alól máskor is kivonó egyéneket.”55 
-

ta az 1925–1926. évi költségvetés. A tárca rendelkezésére bocsátott összeg (több, 

50

tanácsú városok polgármestereinek írt 1925. november 11-i leiratának másolata.

51
másolata. 

52

jelentést tenni.” MNL OL K 166 Népjóléti és Munkaügyi Minisztérium (= K 166 Népj. Min.), 
-

nek, 1925. november 27.

53

54 Iratok III. 1959. 368. p.

55
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csak 4,7%-át tette ki a büdzsé összkiadásainak.56

57 Ezen túl a költségvetési 

során lezáruló állami kislakás-építési akciót fedezte.58 A költségvetési vita során 

a korábbi évek munkáját bemutató számvetés volt,59 most céljai között említette a 
munkásbiztosítás, az elmebetegügy, szegényügy reformjának, a lakások felszaba-

egészségügy állt. Ismét szóba került például az egészségügy teljes államosítása, a 
szakértelmiség közigazgatásban játszott szerepének növelése és az orvos- és ápo-

-

-
lott a népjóléti és a kultuszminisztérium között.60 

61 az állami építkezésekkel kapcsolatban megfogal-

-
titkárától.62

56
-

57

58 Dréhr, 1929. 80. p.; Hajdrik, -
Egresi, 2004. 158. p.

59 NN, 1922 XXX. köt. 377. ülés (1925. február 17.) 28–37. p.

60
20.) 328–363. p.

61
október 28. 3. p.; Bulcsú:

62



Tanulmányok

ellene megindított per lezárultáig szabadságra megy.63

64 
-

-

egyéniségének.”65 
Októberben még nem is sejtette senki, mekkora szüksége lesz a kormánynak 

-
66 Vasst 

-

jelentéseket vett át, információkat adott, lokalizálni próbálta az ügyet, érveket 
keresett és talált a kritika élének letompítására.  Akármilyen kényes és kínos volt 

63
december 11. 3. p.

64
min. tan. jkv. 1925. november 12. 11. n. p.

65

66 -
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67

68 

69 Vass kezdetben 

-
70 Ellenzéki körökben 

-
-

reményeket.71 
értesülések, melyek szerint „Vass József az összes pártok még a szocialisták tá-

72

is szívesen látná a miniszterelnöki székben.73

74 Egy 

-

67 Vass József tíz éve a nagy politikában. Magyar Hirlap, 1930. szeptember 10. 5. p.

68 Romsics, 19992. 245–246. p.

69 Uo. 246.

70 NN, 1922 XXXVIII. köt. 491. ülés (1926. január 19.) 307. p.

71 Vass és az ellenzék kapcsolatáról lásd: Taschek, 2019. 20–24. p.

72
január 29.

73 -

74 A baloldal egy Vass nélkül. Magyarság, 1922. február 27. 3. p.
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75

stabilizálásában játszott kulcsszerepet. Már Vass február eleji, parlamenti bizott-
-

san nyilatkozott.76

-
dali fordulattól” tartó Habsburg-pártiakat.77A keresztény pártot is a kormány mel-
letti kiállára szólította fel igen éles beszédben, amelyben az ellenzéki kisebbségi 

78 A keresztény pártban mon-

-
szocialistákat is magába olvasztott, ezáltal pedig csökkent a pártban a Vass mö-

79 Márciusban aztán 
80 -

-

amely támadta a kormányt a frankügy miatt.81

megoldást nyerjen a botrány idején betiltott napilap, a Világ ügye. A lap végül 

személyi kikötéseivel”.82 Korábban támogatta 

75
Botlik, 

2010. 422. p.

76

77

78

5. p.

79 Gergely, 1993. 29–31. p.

80

81 NN, 1922 XLIV. köt. 567. ülés (1926. jún. 4.) 419–420. p.

82 Sipos, 2004. 53–54. p.; A kormány végleg megszüntette a Világot. Pesti Napló, 1926. június 13. 
15. p.
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83 Júniusban a kormány 
pozícióinak javulásáról számolt be az esztergomi érseknek is, kiemelve a legiti-

84

85 A miniszterelnök 

86 

-

-
87

-

-

88

83 Fazekas – Klestenitz, -

84
Jánosnak, 1926. június 17. Részben idézi: Dévényi, 1977. 71. p. 109. jegyzet.

85 Romsics, 19992. 247–249.

86

87

88 Vass József:
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89 
Szociálpolitikai terveinek megvalósítása érdekében igyekezett kamatoztatni 

 
népjóléti tárca pártok felett álló jellegét. Például 1926. június 16-án, amikor a 

-

emberiség egészségessé tétele érdekében.”90 Mivel az évforduló nem volt kerek, 

inkább Vass személyiségét sejtették, és egyes barátai, munkatársai szerint való-
91 

-

-

92 A szavak mögött valóban szoros, a minisztéri-

például szükség esetén alárendeltjeinek anyagi segítségére is.93 Egyes tisztvise-

94 
-

89 Romsics, 19992. 247–248. p.

90

91

bizonyításkiegészítési eljárás során. 7. p.; Kovrig, 2019. 334. p.

92

93 B. A.: -

94
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-

minden megbeszélés Vassal.95 -
íróasztalán 

álló hamutartó fenekén kevés víz állott azért, hogy a beledobott cigarettavégek 

hamu leverése végett kissé vigyázatlanul pöccentette a hamutartóba úgy, hogy víz 

”96

-
súlyozta az egészségügy fejlesztését, különösen a falvakban, a népbetegségek el-
leni küzdelmet, a szegényügy rendezését, a lakásügy fejlesztését.97 Hangsúlyozta 

-
ciálpolitikai irányokat, intézkedéseket, és részt is vegyen bennük.98 Ennek szelle-

utakra.99

teljes büdzsé kiadásai oldalának továbbra is csak 5%-át jelentette.100 A miniszté-
-

kozott.101

102 

95

96 Scholtz

97
május 20.) 9. p.

98

99 MNL OL K 27 min. tan. jkv. pl. 1926. február 26. 12. n. p., március 26. 48. n. p.

100 Költségvetés, 1926. Részletezés. 36.

101

102 Dréhr, 1929. 80. p.; Hajdrik, 1933. 662. p.
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103

-

104

ítése 
is” fontos vívmány, „mert a jövedelemeloszlás igazságosságát fokozza.” Tisz-

-

azokban a pénzügyi körökben, amelyekre bizonyos mértékig reá vagyunk utal-
va.”105 

vámvédelem megszüntetésével való „megfenyegetését” javasolta a kormánynak, 
106 Ilyen irányú 

tevékenysége szervezés alatt álló társadalompolitikai értekezlettel kapcsolatban 
is megmutatkozott, ugyanis az agrármunkásság szociális biztosításának ügye is 

103 MNL OL K 166 Népj. Min. 6. cs. B. 1. d. 1926. 1–5. p. Vass pénzügyminiszternek írt átiratának 
fogalmazványa, 1926. május 26.

104 -
-

ternek, 1926. május 7.

105
1926. január 18.

106
ötlettel: Bud János pénzügyminiszter azt írta Walko Lajos kereskedelmi és külügyminiszternek, 

-
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107

-
ciálpolitikai elképzeléseinek megvalósulása elé már nem gördültek akadályok. 

-
-

108

109

szabad lakásforgalmának visszaállításáról.110

-

miatt, a községek egy részében így átmenetileg vissza kellett állítani a kötött for-
galmat.111

-

112 
-

májusban lefolytatta a tárgyalásokat a törvényjavaslatról a munkaadói és mun-
kás érdekeltségekkel.113 -

107 -
nak írt, 1926. május 5-i átiratának fogalmazványa és Vass 1926. máj. 31-i válasza.

108

109 Kapronczay, 2018.

110 Iratok III. 1959. 382. p.; Egresi, 2008. 311. p.

111 Egresi,
átirata a pénzügyminiszternek, 1926. szeptember 29.

112 Gyáni, 1994. 113. p.

113 Bódy, 2011. 167–175.; Egresi, 2008. 240–
245. p.
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-
-

114 Ekkor is szóba 

-

régóta pótolni igyekszik.”115 Bár a munkaadói ellenérveket alaptalannak nevezte, 
116 ellenállásuk nyomán 

munkaadók beleegyeztek az öregségi és rokkantsági biztosítás megalkotásába.117 
-

-
natkozásban a népjóléti és munkaügyi tárca feladata, amely egyoldalú gazdasági 

-

-
118 -

119

-

114 Bódy, 2011. 170–172. p.

115 Érdekegyeztetés 1900–1945. 39. p.

116 Bódy, 2011. 172. p.

117 Egresi,
szociálpolitikai reformokkal szembeni ellenállásának letörésére. Egy újságíró, Békessy Imre 

a kérdéssel, és nem csinálnak nekem akadályokat az öregségi és rokkantsági biztosítás 

118

119
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 például salgótarjáni beszéde, amelyben szokatlanul élesen 

szerepük miatt „a politikai leszámolás el fog következni”.120 A Népszava ezt ké-
-

zó bizalmának elnyerésére irányult”.121

122

-

-
-

123

liberális és szociáldemokrata körök támogatását sem veszítette el, és a minisz-
-

124

-
rint Vass minisztert támadták.125

beszélt, „értesülésük szerint” a plakátokon az állt, „Éljen Vass József dr., Magyar-

120

121

122

123 -
csoportjának levele a népjóléti miniszternek, 1926. szeptember 28.

124 -
szláv orientációról. Esti Kurir, 1926. október 14. 1. p.

125 Hírek. Népszava, 1926. október 15. 8. p.
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126

és pusztán átalakította kormányát127

128

A kormány októberi átalakítása azonban így is új szakasz nyitányát jelentette Vass 
-

nök is többször leszögezte, a szociálpolitikai reformok álltak.129 -

Vass szociálpolitikai elképzeléseinek megvalósításával foglalatoskodott. 
-

góbban igyekezett a közvélemény elé tárni szociálpolitikai nézeteit. Különösen az 
október 24–30. között megtartott Közegészségi és Társadalompolitikai Országos 

szociálpolitikai elgondolásoknak alapja tulajdonképen az ember-mivoltunk azo-
-

130

kérdést járt körül, a középosztály válságát, az agrárium gazdasági és szociális 
problémáit, a társadalombiztosítás, munkaügy, népesedési politika és a szociális 
nevelés kérdései mellett.131

tevékenységével kapcsolatban. A közegészségügyi kérdések megvitatása során 
-

126 1967. 
322. p.

127 Romsics, 19992

128

129 Egresi, 2008. 245. p.

130 Közegészségügyi, 1927. XIII–XIV. p.

131 Egresi, 2008. 61–62. p.
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132 
A kormányon belüli folytatódó vitákról árulkodik egy másik tervének sor-

sa is. Már az október 8-i minisztertanácson ennek egyik lépéseként részletes 

A tervezett felmérés tágan értelmezte a szociálpolitika fogalmát: tervei szerint 

mellett például a kereseti viszonyokra, birtokmegoszlásra és vagyonmegoszlás-

elé kívánja terjeszteni.133 A már korábbi években is számtalanszor megmutatkozó 
 

134

„földszeretetük”.135

136

megreformáló törvényjavaslat137

132 Bezerédyné  
– Hencz – Zalányi, 1967. 180. p.; Hollósi, 2019.

133 MNL OL K 27 min. tan. jkv. 1926. október 8. 43. n. p.

134

-

135
október 4.

136

137 Schleicher, 2018. 89–90. p.
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utolsósorban az érdekelt minisztériumok lassúsága miatt.138 A belügyminiszter 
-

gatást a kabinetben: a javaslat állami kisajátításra vonatkozó passzusát a belügyi 
139 Év végén megtörtént ugyanakkor 

a baleset- és betegbiztosítást átmenetileg szabályozó rendelet újabb módosítása, 

rendelet is.140 1927 elején sikerült a pénzügyminiszter álláspontjával szemben ke-
141

a számos akadállyal való szembesülésre. Miután a kormány formális lemondása 
-

-
ja.142

 -

-
-
-

143 -

138 

amiért nem válaszoltak korábbi sürgetéseire, amellyel kapcsolatban szükségesnek tartotta 
leszögezni, hogy közülük „a legutolsót magam írtam alá.” MNL OL K 165 Népj. Min. 8. cs. 

-

átirata a belügyminiszternek, 1926. december 21.

139 -
mazványa, 1926. december 12.

140 MNL OL K 166 Népj. Min.7. cs. B.4.c. 1926. 175., 180. p. 4400. sz. irat, 1926. december 23.; 
MNL OL K 27 min. tan. jkv. 1926. dec. 3. 10. n. p.; MRT 60. (1926) 196–208., 847–867.; Pet-
rák, 1978. 180., 407. p., Kozári, 2012. 167. p.

141 Iratok V. 1976. 29. p.; MRT 61. (1927) 3–6. p.

142

462–463. p.

143 Kovrig, 2019. 267–268., 485–486. p.
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144 
kapacitások” részvételével zajló vacsorákon is részt vett.145 

Kapcsolatépítésének azonban nem csak a pénzügyi akadályok leküzdése volt 
-
-
-

-

ismerte meg, majd kollégiumi igazgatósága idején prefektusként vett maga mel-
146

Kovrig Béla sem pusztán a bel- és külföldi akadályok leküzdése végett került 

VVOME szervezésében.147 -
ri beosztása mellett informálisan Vass szociálpolitikai tanácsadójaként is szol-

148 
-
-

szükséglakások megszüntetésére volt szükség.149 Emellett döntés született az 

144 -

Magyarország elfogadta a szigorú békefeltételeket, és az ország a Kelet-Közép-Európai stabi-

145

146 MNL OL K 27 min. tan. jkv. 1927. január 14. 30. n. p.; B. A.: Vass József nyolc éve miniszter. 

147 NN, 1922. XL. köt. 556. ülés (1926. május 20.) 34. p.

148 Kovrig, 2019. 337. p.

149
ruár 4.
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Múzeum néven kívánt szociálpolitikájának szolgálatába állítani.150 Vassnak a po-
-

lyozó szerepe még ebben is megmutatkozott. Bizalmas levélben ugyanis arról 

-
um a „radikális zsidó szociálpolitika” színterévé vált.151

152 
A minisztérium tevékenységének további aktivizálásában és kormányon be-

-

153 Emellett Vass is meg-
beszéléseket folytatott az 1927 februárjában Magyarországra látogató Albert 

-
lására.154

-

155 Igyekezett bázisának „után-
pótlásáról” is gondoskodni: az év nyarán fontos „nemzeti” és „szociálkaritatív” 

-

150 -

151
2.

152

153

tan. jkv. 1927. január 21. 17. n. p.

154 Thomas, 2014. 3. 153., 162., 168–169. p.; Bódy, 2014. 3. 144., 146–147. p.

155 Bódy, 2011. 126. p.; Frenyó, 2002. 13. p.
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156  A 
-
-

népjóléti és munkaügyi tárca programjával szemben.157

158 -

-
dalom foglalkoztatta.159

-

160 -

-
161 lépéseket 

tett a népjóléti tárca kormányon belüli súlyának növelése érdekében. Már 1926 
novemberében „kívánságára” minisztériumának egy küldöttje is tagja lett a 

-

156
egyprotestáns rendezvény, a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek budapesti kongresszusára is. 
Iratok V. 1976. 114–115. p.

157 Kovrig, 2019. 268. p.

158

(1934. június 15.) 91–100. p.

159  
(m. j.): Politikamentes beszélgetés Vass József miniszterrel arról, ami nincsen jól. Világ, 1926. 

-

17.

160  Vass József és a Borsszem Jankó. Borsszem Jankó 63. (1930) 18. sz. 4. p.

161
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kezet igazgatóságának.162 -
163 1927 

-
-

tették fel a jelentést, és ezt korábban nem is érte kritika.164 A kereskedelemügyi 
-
-

lalkozó törvény már készül a népjóléti minisztériumban.165 Augusztusban pedig 
szokatlan módon személyesen is bekapcsolódott egy sztrájk során a munkaadók 
és munkások közötti egyeztetésekbe.166

-

indult ellenzéki jelölt.167

-

168

-
reséget mért a kormánypárti indulóra.169

162
november 7. 26. A FAKSZ-ról l.: Hámori, 2004.

163 -

-

251. p.

164
-

rosi feljegyzés, 11–13. p. A tanácsi I. ügyosztály jelentése a tanácsnak, 1927. november 4.

165 Iratok V. 1976. 112. p.

166 Taschek, 2019. 34. p.

167 Hubai, 2001. I. köt. 42. p.

168  II. köt. 57., 60., 65., 67–68. p.

169 Iratok III. 1959. 623. p.
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-
kében. Kérése teljesült.170 

171 bankár, aki korábban jelen-

politikai adományokkal sietett segítségére. A kampány során ugyanis összesen 
kétmilliárd koronával támogatta Vass „barátainak” megválasztását. Emlékei sze-

172 -

-
si tisztséget töltött be Vass igazgatósága idején.173

174

175 nevezett régi, bizalmas baráti kör tagjai voltak.
-

ciálpolitikai propaganda céljaira különöse alkalmasnak kínálkozott a sajtó: befo-

elnökévé választotta, majd már az év végén ugyanezt tette a Magyar Hírlapírók 
Országos Nyugdíjintézete is.176 Társadalmi aktivitása nem korlátozódott azonban 

valamint díszelnöke lett az FTC-nek.177 -

170

171 Krauszról l.: Kövér, 1987. 56–62. p.

172

1932. március 12.

173

174 Gergely, 1993. 36. p.

175

176
„1927. december 8.” A Sajtó 1. (1927) 12. sz. 1–18. p.

177 -
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178 -
-

zést is okozott „társasági élete”.179

ki legfontosabb az ország érdekeire nézve.”180 Mindezeken túl még a külföldi 
kapcsolatokat is igyekezett a szociálpolitikai propaganda, nyomásgyakorlás 

Erre jó példa az ipari balesetekkel és foglalkozási betegségekkel foglalkozó ötö-
dik nemzetközi kongresszussal kapcsolatos álláspontja. A tanácskozás céljaként, 

-
 181  

-
-

gi, politikai és ideológiai ellenvetésekkel is szembe kellett néznie. A gazdasági 

-

1926. március 28. 17. p.

178 Vass Józse estélye a társadalmi szolidaritás jegyében. Az Est, 1927. március 29. 7. p.

179

180 Turcsányi Gyula: Krausz Simon feltárja zsebét és szivét. Pesti Napló, 1934. június 10. 2. p.

181 MNL OL K 27 min. tan. jkv. 1926. április 16. 27. n. p.; MNL OL K 84 Berni követség 79. cs. 
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