
Öt évvel a Fajvédő Párt megalakulása után együtt a két alapító, Héjjas Iván és Gömbös 
Gyula (balról az első és a harmadik). Kettejük között Endre László, aki később belügyi 
államtitkárként a deportálásokat szervezte, jobb szélen pedig Borbély-Maczky Emil, 
a part 1926-os listavezetője. (Magyar Nemzeti M úzeum  -  Történeti Fényképtár)

Gömbös Gyula a Turul Szövetség vezetőivel az 1930-as évek elején (Magyar Nemzeti 
Múzeum -  Történeti Fényképtár)
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Paksa Rudolf

A Magyar Nemzeti Függetlenségi Párt 
megalakulása és a fajvédők programja

—a anulmányomban  a Magyar Nemzeti Függetlenségi Párt (röviden és 
közismert nevén Fajvédő Párt) megalakulásának körülményeit és 

JL a párt által meghirdetett programot fogom megvizsgálni, mivel a 
Fajvédő Párttal kapcsolatosan számos tévhit és pontaüanság olvasható, 
még szakirodalmunkban is.1 Munkám a Fajvédő Párt történetének 1924. 
október 19-e és november 13-a közötti, alig egy hónap terjedelmű ese
ményeivel foglalkozik. Azaz a Fajvédő Párt hivatalos zászlóbontásától a 
párt budapesti klubhelyiségének ünnepélyes megnyitásáig követi nyo
mon az eseményeket, bemutatva, hogy a pártprogram kihirdetésétől 
kezdve milyen lépésekben történt egy űi párt megszerveződése és elhe
lyezkedése a korabeli politikai palettán/

A Magyar Nemzeti Függetlenségi Párt 1924. október 19-én alakult 
Kecskeméten, ahol Gömbös Gyulafa fajvédő mozgalom vezére bejelen
tette, hogy hét képviselőtársával -  akik vele együtt hagyták el a Bethlen4 
vezette kormánypártot 1923 nyarán -  megalakítják az országgyűlés faj
védő frakcióját.5 A Fajvédő Párt parlamenti képviselői Gömbös Gyula 
pártelnök mellett Eckhardt Tibor,6 Ulain Ferenc, Zsilinszky Endre,7

1 Ezúton szeretnék köszönetét mondani Gergely Jenőnek a téma iránti érdeklődésem 
felkeltéséért és Romsics Ignácnak a tanulmányhoz fűzött kritikájáért. Hálás vagyok 
Székelyné Körösi Ilona és Székely Gábor segítségéért, amellyel számos Kecskemétre 
vonatkozó adatot hozzáférhetővé tettek számomra.

2 A Fajvédő Párt történetéhez lásd: Gergely, 2001.
3 Életrajzát lásd a Függelékben.
4 Életrajzát lásd a Függelékben,
5 1923 augusztus másodikán Gömbössel együtt Eckhardt Tibor, Zsilinszky Endre, Bell 

Miklós, Hir György és Kontra Aladár lépett ki az Egységes Pártból, A fajvédő csoport
nak tagja lett még Ulain Ferenc, aki már korábban távozott a kormánypártból. Továb
bá pártonkíviili szélsőjobboldali képviselőként Zsirkay János, Kiss Menyhért és 
l^ndvay István működött még együtt Gömbösékkel. Ld. Gergely, 2001. 151.

6 Életrajzát lásd a Függelékben. Vö. Virágh, 1998.
7 Életrajzátlásd a Függelékben. Vö. Vígh, 1992.

Sic Itur ad Astra jeS 2005. 3-4. sz. 59-88.



Bell Miklós,8 Lendvai István,9 Zsirkay János10 és Kiss Menyhért11 12 13 14 voltak 
A Fajvédő Párt vezérkarához tartozott még Héjjas Iván, Kadar Lehel

CS A^árt'zászlóbontásáról a sajtó a következő napok során több-keve
sebb részletességgel és a különböző politikai irányultságoknak megfele
lően számolt be. A legrészletesebben természetesen a fajvédők hivatalos 
lapja, a Zsilinszky által szerkesztett Szózat15 és a fajvédő gondolattal 
szimpatizáló, a Százainál bulvárabb hangvételűd Nép16 17 foglalkozott az 
eseményekkel. A pártprogram meghirdetése után gyorsan követték egy
mást a történések: egy héttel a pártalapítás bejelentése után a párt vezér
kara megtartotta pártismertető országjáró kőrútjának első rendezvényét 
Jászberényben, október 30-án megnyílt a budapesti klubhelyiség, ame
lyet ünnepélyes külsőségek között november 13-án adtak át. Ekkor jelen
tette be Gömbös, hogy pártja szövetségre lép a budapesti keresztény- 
jobboldali Wolff-párttal.

Az események történeti „környezete”

A politikai helyzet, amelyben a Fajvédő Párt megalakulása bekövetke
zett, a következő események felvillantásával jellemezhető röviden.

8 Életrajzát lásd a Függelékben.
9 Életrajzát lásd a Függelékben.

10 Életrajzát lásd a Függelékben.
11 Életrajzát lásd a Függelékben.
12 Életrajzát lásd a Függelékben.
13 Életrajzát lásd a Függelékben. Vö. Lendvaj, 1938.
14 Életrajzát lásd a Függelékben.
15 Az Ulain Ferenc alapította Szózat a fajvédő gondolat népszerűsítésére elindított poli

tikai hetilap, amely 1919 és 1931 közt működött. 1924-ben a lap főszerkesztője Zsi
linszky Endre.

16 A Nép az Ébredő Magyarok Egyesületének (ÉME) politikai napilapja, amely 1919-től 
1925-ig működött.

17 A Horthy-kor bonyolult nevű pártjaira a mindennapokban rövid névalakkal hivatkoz
tak. így volt ez a kormánypárt és a kisebb pártok esetében is. Ez a rövidítés vagy a párt 
programjára, vagy a párt vezetőjére utalt. A WolíF-párt hivatalos neve Keresztény Köz
ségi Párt volt. A számos keresztény párt egyikeként létrejött párt 1920 július 14-én 
alakult Wolff Károly vezetésével, és kizárólag Budapesten indult. A párt a budapesti 
törvényhatósági választásokon rendre a legnagyobb frakciót küldhette a fővárosi köz
gyűlésbe.
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A Bethlen István vezette Egységes Párt18 győzelmében tevékenyen részt 
vállaló Gömbös Gyula -  aki az Egységes Párt ügyvezető alelnöke volt -  és 
a pártelnök Bethlen közti viszony az 1922-es választási győzelem után 
egyre feszültebb lett, mivel Bethlen a forradalmak előtti gazdasági-társa
dalmi rend visszaállítására és megszilárdítására, Gömbös pedig azok 
jobboldali és antiszemita jellegű átalakítására törekedett. Céljai megva
lósítása érdekében Bethlen ellentmondást nem törően tolta félre koráb
bi szövetségeseit, Gömbös pedig bírálta a kormány különböző konszoli
dációs lépéseit. Bethlen és Gömbös között 1923. augusztus 2-án követke
zett be a szakítás, amikor Gömbös -  és fent említett hívei -  kiléptek a 
kormánypártból, amelynek így jobboldali parlamenti ellenzékévé lettek. 
Gömbösék magukat továbbra is a szegedi gondolat örökösének tekintet
ték, Bethlent pedig éppen a korábbi (1919-es) közös alapot jelentő esz
mék árulójának tartották. (Noha nyilvánvalóan Horthy1̂  is távolodott a 
szegedi gondolattól, amikor Bethlen politikáját támogatta, vele szemben 
mégsem fogalmaztak ilyen élesen Gömbösék -  feltehetőleg egyrészt a 
kormányzó és fővezér iránti mélységes tiszteletből, másrészt mert kato
nai gondolkodásmódjuk szerint a Horthyval szembeni kritika tulajdon
képpen fuggelemsértésnek lett volna tekinthető.) A kormánypártból 
1923 nyarán kilépett képviselők eszmeiségét tehát továbbra is a radiká
lis nemzeti-keresztény gondolat, azaz a fajvédő álláspont határozta meg.

A kormánypártból kilépett Gömböst a húszas évek elején két jelentős 
társadalmi szervezethez is szorosabb kapcsolat fűzte: a Magyar Országos 
Véderő Egyletnek20 és az Ébredő Magyarok Egyesületének21 akkor is 
meghatározó alakja volt, amikor történetesen épp nem viselt tisztséget e 
szervezetekben,22 Az ÉME szervezetei pedig keresztül-kasul behálózták

18 Bethlen István miniszterelnök 1922 februáijában belépett a Kisgazdapártba, majd je
lentősen átalakította azt: agrárpártból széles szavazóbázisú gyűjtőpárttá, beolvasztva a 
konzervatív-keresztény képviselők csoportjait is. A pártot Bethlen irányította, de a 
pártelnök Nagyatádi Szabó István maradt. Az 1922-es választási kampányt a kor
mányból Klebelsberg Kunó belügyminiszter, a pártból Gömbös Gyula ügyvezető alel- 
nök irányította. A röviden Egységes Pártnak nevezett kormánypárt (hivatalos neve 
Keresztény-Keresztyén Kisgazda-, Földműves- és Polgári Párt) a harmincas évek kö
zepéig működött ezen a néven. 1935-ben Gömbös Gyula már az Egységes Párt jelen
tős átalakításával megszervezett Nemzeti Egység Pártjával nyerte meg a választásokat. 
Ld. Sípos, 1985.

19 Életrajzát lásd a Függelékben. Vö. Sakmyster, 2001,
20 A Magyar Országos Véderő Egylet történetéhez lásd Dósa, 1972.
21 Az Ébredő Magyarok Egyesülete történetéhez lásd zinner, 1978.
22 Vö. Serfőzó, 1976.
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az országot. Gömbös politikai nézeteinek terjesztésére tehát a Szózat és 
A Nép című lapok mellett az ÉME által szervezett vidéki nagygyűlések is 
alkalmat teremtettek. Nem mellékesen a Fajvédő Párt kecskeméti meg- 
alakulásakor is a helyi ÉME szervezet hívta meg a fajvédő mozgalom ve
zetőit -  a szerveződő párt vezérkarát,

A belpolitikai életben azonban 1924 őszén nem Gömbösék miatt volt 
nyugtalanság. 1924 októberében elülni látszottak a kormány „elvtelen” 
külpolitikája miatt kitört vihar hullámai. Bethlen kormányát -  elsősor
ban a jobboldali sajtó -  azzal vádolta, hogy a Szovjetunióval való koket- 
tálása Magyarország becsületét sérti. 1924 szeptemberében a kormány 
ugyanis egyezményt kötött a Szovjetunióval a két állam gazdasági együtt
működéséről. Az egyezmény ratifikálását azonban a parlament megta
gadta és Horthy is ellenezte.

A rendszeres kormányválságok okát egyébként abban találhatjuk meg, 
hogy a Bethlen mögött álló kormánypárt, amely köztudomásúlag két 
pártból olvadt össze, valójában számos törésvonal mentén tagolódott. 
Eredendő különbség volt a kisgazdapártiak és az egykori KNEP-tagok 
között,23 de voltak a kormánypártban szabad királyválasztók és legitimis
ták is.24 1924-ben azonban már helyesebb úgy fogalmazni, hogy az 1922- 
es választásokon győztes kormánypárt képviselői három markáns szemé
lyiség köré voltak csoportosíthatók. A kormánypárt legmeghatározóbb 
alakja kétségkívül a párt vezére, Bethlen István volt. Mellette ott állt vi
szont a hasonlóan nagy támogatottsággal rendelkező kisgazda vezető, 
Nagyatádi Szabó István25 is. Kisebb számban azonban a kormánypárton 
belül is számolni kellett még a Gömbös iránt elkötelezettekkel. 1924 ok
tóberében a kormány tehát -  mint ahogy korábban és később is számos 
alkalommal -  éppen válságban volt, mivel Nagyatádi a földtörvény kö
vetkezetesebb végrehajtása érdekében a kormányból való kilépés lehető
ségének kilátásba helyezésével próbálta Bethlent a számára kívánatos 
irányba terelni.26 27 Az ellenzéki lapok a kormányválság súlyosságát talán 
némiképp túlbecsülve -  illetve nem számolva Bethlen művészivé fejlesz
tett taktikai érzékével és a Bethlen „kezére játszó” váratlan tragédiával 
(Nagyatádi november eleji halálával) -  már Apponyi Albertben, a poli

23 A Kisgazdapárt történetéhez lásd Sípos, 1985.
24 A legitimisták és szabad királyválasztók vitájához lásd Vargyai, 1964.
25 Életrajzát lásd a Függelékben. Vö. Nagyatádi, 1995.
26 Nagyatádi és a bethleni konszolidáció történetéhez lásd Sípos, 2002.
27 Életrajzát lásd a Függelékben.
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tikai élet doyenjében, a jászberényi választókörzet független képviselőjé
ben vélték látni a következő kormányfőt.

Ekkor jelentették be Gömbösék a párttá alakulást, ami érthető módon 
némi izgalmat okozott az ellenzéki (liberális) körökben -  amit jól mutat, 
hogy a liberális, illetve a baloldali sajtó kissé túlreagálta Gömbösék párt
jának megalakulását ugyanis attól tartottak, hogy Bethlen a jobboldal 
felé való nyitással fogja szélesíteni mozgásterét a kormánypárton belül 
Nagyatádival szemben. A Fajvédő Pártot azonban politikai súlya nem tet
te alkalmassá arra, hogy komoly szerepet játsszon Bethlen politikai ma
nővereiben. Jól mutatta mindezt, hogy a fajvédő gondolatot terjesztő la
pok alig egy-két ezer példányban keltek csak el, a pártnak mindösszesen 
nyolc parlamenti képviselője volt, és legfeljebb egy-két tucat Gömbössel 
szimpatizáló képviselő ülhetett még a kormánypárt soraiban. A legegyér
telműbben azonban az mutatja e lehetséges (pontosabban: elméletileg 
felvethető) politikai kombináció életképtelenségét, hogy a kormánypárti 
lapok egyszerűen nem foglalkoztak a Fajvédő Párttal, Egyúttal az állam- 
igazgatás eszközeivel a kormányzat mindent megtett, hogy korlátozza az 
új párt lehetőségeit: nyilvános és szabadtéri gyűléseiket nem engedé
lyezte, ahogyan általában is potenciális felforgatókként tekintett a rend- 
fenntartás az ilyen jellegű politikai megmozdulásokra. Közismert Horthy 
kijelentése, miszerint „ebben az országban végre rendnek kell lenni, és én 
rendet is fogok tartani. A rendetlenkedőkbe belelövetek, legyen a rendetlen
ség akár bal, akár jobb oldalon.” A kormányválság megoldódását és 
Bethlen pozícióinak végleges megszilárdulását egyébként Nagyatádi két 
héten belül bekövetkező hirtelen halála tette majd lehetővé.

Az ország ekkori közhangulatára jellemző két, zsidóellenes esemény. Az 
egyik során a soproni diákok kizárták maguk közül a zsidó hallgatókat -  a 
kizárás tényét Klebelsberg2S éppen az általunk vizsgált napokban hagyta jó
vá. A másik eset az ország másik sarkában, Szegeden történt, ahol az orvosi 
egyetem vezetése a zsidó orvostanhallgatókat mindaddig kizárta a bonctani 
gyakorlatokról, amíg a zsidó hitközség vallási okokra hivatkozva nem enge
di át a hozzátartozó nélkül elhalt zsidók testét az orvosképzés céljaira.28 29

Érdekességként megemlítjük, hogy a fajvédők fellépésével egyidőben 
Apponyi Albert Jászberényben tartott nagygyűlésén a demokratizálás fontos
ságáról beszélt. (Mint fentebb említettük a Fajvédő Párt egy héttel később 
ugyanitt tartotta pártismertető országjáró kőrútjának első nagygyűlését.)

28 Életrajzát lásd a Függelékben. Vö. T. Kiss, 1999., illetve Klebelsberg, 1995.
29 Az ország antiszemita közhangulatába betekintést nyújt Gyurgyák, 2001.
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A párttá alakulás

Ebben a környezetben következett be tehát a Magyar Nemzeti Függet
lenségi Párt megalakulása 1924; október 19-én, Kecskeméten.30 Az ese
mény főszereplői a kecskeméti EME szervezet által meghívott vendégek, 
akik a fajvédő mozgalom prominens képviselői voltak: Gömbös Gyula, 
Eckhardt Tibor, Ulain Ferenc, Zsilinszky Endre, Lendvai István és Héjjas 
Iván -  utóbbi tősgyökeres kecskeméti akik mellett ide számíthatjuk Ká
dár Lehelt, Zsirkay Jánost és Anka Jánost is a megjelentek közül. A Bu
dapestről vonattal érkező fajvédőket az EME által szervezett tömeg fo
gadta október 18-án, szombaton este fél hétkor a kecskeméti pályaudva
ron, Héjjast -  aki 1919 őszén néhány társával együtt forradalmárokat, 
illetve forradalmárnak vélt személyeket (többnyire zsidókat) gyilkolt 
meg, majd 1921-ben részt vett a nyugat-magyarországi felszabadító har
cokban -  egy a felkelők egyenruháját viselő díszszakasz mint fővezért 
fogadta. A pályaudvaron sor került egy antiszemita atrocitásra, amikor is 
egy vonaton utazó „szíriai pofa” (zsidó) megjegyzést tett az esemény lát
tán a törvényes állapotok hiányára, amire „csattanós választ kapott 
szóban”.31 Az eseménynek politikai jelleget ad(hat)ott, hogy ezen jelene
tek néma szemtanúja volt a vonattal Szegedre utazó Koszó István32 bel
ügyi államtitkár. A fajvédő vezérkart Papp György,33 a kecskeméti EME 
elnöke köszöntötte, aki a látogatás házigazdája volt.

A Szózat tudósításából kiderül, hogy a helyi hatóságok nem engedték, 
hogy a vendégeket egy 170 fős lovasbandérium kísérje a városházára. Az 
este folyamán a MANSz (Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége)34 kul- 
túrestjét nézték meg a vendégek.

Vasárnap délelőtt -  némi késéssel -  háromnegyed tizenegy körül vet
te kezdetét a mintegy ezer fős közönség előtt a pártalakítást bejelentő

30 Az események rekonstruálását a korabeli sajtó tudósításai, elsősorban a Szózat és A 
Nép riportjai alapján végeztem el.

31 Forrásainkból nem derül ki egyértelműen, hogy a „csattanós válasz szóban” kifejezés 
alatt valóban tettlegességet avagy egy tettlegességet kilátásba helyező gúnyolódó visz- 
szaszólást kell-e értenünk. Magunk inkább az utóbbit tartjuk valószínűnek.

32 Életrajzát lásd a Függelékben.
33 Életrajzát lásd a Függelékben.
34 A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége programját lásd Mansz, 1928.
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nagygyűlés az Iparos Otthonban,35 mivel a hatóságok nem engedték a 
gyűlést nyílt téren tartani. A hallgatóság soraiban Magyarország minden 
tájegysége képviseltetve volt, a határon túli magyarságot is beleértve. 
Papp György megnyitója után Gömbös bejelentette a párttá alakulás té
nyét, majd a párt vezérkara ismertette a pártprogramot. A praeambulu- 
mot és az általános bevezető részeket Gömbös Gyula, a külpolitikai el
képzeléseket Eckhardt Tibor, a gazdaságpolitikai programot Ulain Fe
renc, a kultúr- és szociálpolitikai terveket Zsilinszky Endre olvasta fel. 
Végül Lendvai István mondott programbeszédet. A közönség a jelenlé
vő, ismert csongrádi fajvédőt, Piroska Jánost36 szerette volna még halla
ni, ám ő elhárította a felkérést. Végül Borbély József, az EME helyi szer
vezetének korelnöke köszönte meg az előadást.

Délután a vendégek és a vendéglátók együtt vonultak át a Vasúti Viga
dóba (Diószeghy-féle vendéglő), ahol 200 terítékes bankettet tartottak. 
Itt Papp György köszöntőt mondott Horthyra, majd Szakács István, az 
ÉME kecskeméti szervezetének titkára bejelentette, hogy a nagygyűlés 
táviratban köszöntötte Horthyt, és tudatta vele az új párt zászlóbontását. 
Ezután Borbély József köszönte meg a vendégek jelenlétét, Vannay Lász
ló pedig Héjjas Ivánt üdvözölte. Végül beszédet mondott Gömbös, majd 
Kádár Lehel, Lendvai István, Ulain Ferenc, Eckhardt Tibor és Zsilinszky 
Endre. A vendégek, akiktől a helyiek cigányzenekarral búcsúztak, dél
után öt órakor vonattal indultak vissza a fővárosba.

A pártprogram és annak hangsúlyai

A fajvédő párt tehát hivatalosan a kecskeméti nagygyűlésen alakult meg, 
ahol a párt vezérkara ismertette programjukat. Gömbös, a párt vezére, 
kiemelte, hogy az elmúlt másfél évben37 elszórtan, de közös célért dol
goztak a fajvédő gondolattal egyetértő jelenlévő politikusok: mindannyi-

35 Az Iparos Otthon Kecskemét központjában található. A szecessziós épület Komor 
Marcell és Jakab Dezső tervei alapján 1907-ben készült el. Az Iparos Otthon nagyter
mének mennyezetét Róth Miksa üvegmozaikjai díszítették. A nagytermet 1937-ben 
mozivá alakították. A második világháború után a Kecskeméten állomásozó szovjet 
csapatok kultúrháza lett az épület. Jelenleg mint Ifjúsági Otthon működik. 2004-ben 
sikerült visszaállítani a nagyterem eredeti szépségét a Róth-féle üvegmozaikok resta
urálásával.

36 Életrajzát Lásd a Függelékben.
37 Gömbös és elvbarátainak a kormánypártból való kilépése óta eltelt időről van szó.

65



an az „ellenforradalmi gondolat továbbéltetését” tekintették céljuknak. 
Gömbös szerint a fajvédelem elsősorban világnézet, de reális politikai 
program is. Gömbös ezzel egyúttal biztosítékot adott a hallgatóságnak a 
fajvédő törekvések parlamentáris jellegéről. A pártprogram38 39 praeam- 
bubimmal kezdődik, amit a párt nevének megadása követ: Magyar Nem
zeti Függetlenségi Párt (röviden: fajvédők). Ezután az általános rész, 
majd a szakpolitikai fejezetek (külpolitika, közgazdaság, közjog, kultúr
politika és szociálpolitika) következnek.

Gömbös a nagygyűlésen tartott beszédében kijelentette, hogy eljött az 
idő a másfél év tapasztalatai alapján a magyar újjászületés politikai prog
ramjának megadására. Ezután felolvasta a Magyar Nemzeti Függetlensé
gi Párt programjának általános elveit. Kiemelte, hogy a háborús szenve
dés eggyé kovácsolta a nemzetet, ezért elvetette a szocialista mozgalmak 
azon szemléletét, hogy a társadalmat újra egymással szemben álló osztá
lyokra tagolják. Ehelyett a vérközösség fontosságát és a keresztény fele- 
kezetek együttműködésének szükségességét hangsúlyozta. Elmondta, 
hogy programjuk legfontosabb, de nem kizárólagos eleme a fajvédelem. 
Hitet tett a nemzeti gondolat és a függetlenség eszméje mellett, tehát a 
nemzeti királyság mellett foglalt állást, elutasítva mind egy Dunai Kon
föderáció tervét, mind a Habsburg Monarchia visszaállításának gondola
tát. Gömbös beszéde végén a hallgatóságot a fajvédő sajtó (a Szózat és 
A Nép) vásárlására buzdította. Legvégül hangsúlyozta, hogy a magyar tő
ke valójában nem magyar, csak magyarországi.

Ezután Eckhardt Tibor ismertette a párt külpolitikai programját. A 
programhoz fűzött megjegyzéseiben a Miilerand-levélre30 is hivatkozva 
követelte a trianoni békeszerződés revízióját, ezért elutasította az általa 
belenyugvónak nevezett bethleni külpolitikát, amely „állandósítja Tria
nont”. Miután kijelentette, hogy a jelenlegi csonka ország életképtelen, 
felhívta a figyelmet arra, hogy míg Magyarország szomszédjai korlátla
nul fegyverkezhetnek, addig Magyarországot katonai ellenőrzés sújtja. 
Egyértelműen elutasította a kormány külpolitikáját, amely a kisantant és 
a nagyantant meggyőzésére irányul, hogy Magyarország beletörődött a 
békébe. Eckhardt ehelyett legalább a nagy egységes nyelvi területek visz- 
szacsatolásának követelését hangsúlyozta, nem felejtve a határon túli ma
gyarság kisebbségvédelmének követelését sem. Eckhardt a magyar faj 
fennmaradásának világtörténelmi veszedelmének a pánszlávizmust ne-

38 Szózat, 1924, október 21. 1-2. Közli: Pártprogramok 1919-1944, 1991.
39 A Millerand-levélről lásd Romsics, 2005.



vezte meg, ami akár békés penetráció útján is az ország elsöprésével fe
nyeget. Éppen ezért Magyarország természetes szövetségese Olaszország 
és a szlávokkal szembenálló nyugati népek. Éppen a szláv veszély miatt 
utasított el bármifajta Dunai Konföderációt, illetve a Szovjetunióval való 
kapcsolatfelvételt is.40 Sőt -  az ellenforradalmi rendszer „ellenforradal- 
misága” miatt -  a bolsevizmus elleni küzdelmet a magyarság becsületbe
li ügyének nevezte.

Ulain Ferenc szerint a kormány gazdaságpolitikáját a hozzánemértés 
és a lelkiismeretlenség jellemzi, ezért alakulhatott ki rossz gazdasági 
rendszer, és így csúszhattak újabb hatalmas vagyonok a zsidóság 
kezeibe,41 Ulain szerint az új gazdasági rendet állami intézkedésekkel 
kell megteremteni. Elsőként a német mintára szervezendő községi taka
rékpénztárak rendszerének gondolatát vetette fel, ami szerint a húszezer 
főnél kisebb lélekszámú községekben a helyi hitelintézetnek községi tu
lajdonban kell lennie, hogy azok jövedelme a helyi közösség hasznára 
váljon, mert jelenleg a hitelintézetek a fővárostól az utolsó faluig zsidó
kézben vannak. Ulain abból a szempontból is kritikával illette az egész
ségtelennek tartott hiteléletet, hogy a felvett hitelek a különböző bankok 
érdekeltségi körébe tartozó iparvállalatok számlájára mentek, amelyek a 
gyáripar túlerőltetésével tönkretették a magyar kisipart. Ulain szerint 
esélyt kell adni a magyar kisiparnak. A vámkérdés fő irányelveit a követ
kezőkben foglalta össze: olcsó agrárkivitelt, olcsó iparbehozatalt, mivel 
ez kedvez egy agrárállam igényeinek. A pártprogram javasolta egy úgy
nevezett foglalkoztatási kataszter bevezetését, amely községenként és 
szakmánként mintegy 10-20 év alatt a zsidók gazdasági visszaszorítását 
eredményezte volna a tervek szerint, Ulain hangsúlyozta, hogy nem kell 
mindenhol hat százalékra leszorítani a zsidók arányát, de felháborító 
hogy egyes szakterületeken egyre emelkedik a számuk és arányuk. Ulain 
nézete szerint jelenleg a zsidó tőke rabszolgaként kizsákmányolja a ma
gyar szakembert. Az „élet jogára” hivatkozva az igazságosság -  valójában

40 Ezzel a megjegyzéssel a Bethlen-kormány kihűlőben lévő külpolitikai afférjára emlé
keztette Eckhardt a hallgatóságot.

41 A Bethlen nevéhez köthető gazdasági konszolidáció eredményei elsősorban az olyan 
makróadatok szintjén jelentkeztek, mint az államháztartási hiány, az infláció és a gaz
dasági növekedés, azonban ez az életszínvonal emelkedésével nem járt együtt. Ulain 
a konszolidációt tehát olyan folyamatnak láttatta, melynek során a gazdagokat támo
gatták ahelyett, hogy a szegénységet enyhítették volna. Ulain tőkeellenessége azon
ban antiszemita színezetet nyer azáltal, hogy a konszolidáció során megerősített tőké
seket egyértelműen zsidóknak láttatja, tehát súlyosan csúsztat azáltal, hogy a valós 
folyamatokat túlzón egyszerűsítő állításai végül már nem állnak a valóság talaján.
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a demagógia -  jegyében követelte a többségnek is ugyanazokat a lehető
ségeket, amik a zsidóknak rendelkezésükre állnak. Ulain azt is hangsú
lyozta, hogy a fajvédő politikusok semmi szín alatt sem nevezhetők kar
rieristáknak -  hiszen éppen a kormánypártból léptek ki sőt éppen ez 
bizonyítja törekvéseik tisztaságát: „Mi a magyar nemzet feltámadási harcá
nak katonái vagyunk” -  fogalmazta meg küldetésüket. Ulain szerint 
’48 óta a fajvédő mozgalom a „legnagyobb igazságos mozgalom”.

Zsilinszky Endre, miután a párt közjogi, kulturális és szociális prog
ramját ismertette, drámai képet festve kijelentette, hogy nemcsak Ma
gyarország, nemcsak Európa, de az egész világ óriási válságban van: a 
„munka és a tőke válságában”. Zsilinszky szerint a bajok forrása a meg
oldatlan szociális kérdés, ami már vezetett forradalomra Magyarorszá
gon. Véleménye szerint a liberális állam bűne az, hogy hagyta, hogy for
radalom legyen. Azt is kiemelte azonban Zsilinszky, hogy az ellenforra
dalom kevesebbet tett a szociális kérdés ügyében, mint a forradalom 
előtti liberális állam: „Ez a rendszer [mármint az 1919 utáni ellenforra
dalmi] az országot bérbeadta a nagytőkének [,..] és a bankokráciának.” A 
gazdasági-társadalmi probléma megoldását a tőke és a munka „egyenjo
gúsítása” jelenthetné Zsilinszky szerint, hangsúlyozva azonban, hogy az 
osztályharc nem megoldás. A bethleni gazdaságpolitika hibája, hogy „a 
nagytőkét egyoldalúan erősíti a mezőgazdasággal és a munkával szemben.” 
Zsilinszky szerint a szociális kérdés megoldására a liberális állam tehetet
len, a forradalmi szociálpolitika pedig gyászos eredményre vezet, amint 
az Oroszország esetében látható. A fajvédők szerint a helyes, harmadik 
út a tőke és a munka egyenjogúsítása. Zsilinszky szerint az osztályharc 
helyett a keresztény erkölcs és vallás alapján a faj testvéri gondolat jegyé
ben kell a kérdést megoldani, azaz az osztályok a nemzeti szolidaritás 
alapján kell álljanak. (Meglátásunk szerint ez a gondolat úgy fordítható 
le, hogy a társadalom minden szegmensének problémáit a zsidóság visz- 
szaszorítása orvosolná.)

A pártprogram ismertetése után Lendvai István a politikai helyzetről 
tartott -  a zsidóellenes érzelmeket felkorbácsoló -  összefoglalójában ki
emelte, hogy az ellenforradalmi gondolatot a politikai kalandorok elsik
kasztották. Lendvai szerint a hadirokkantak szinte kizárólag magyarok, 
míg a jólétben élők szinte kizárólag a „kiválasztott faj tagjai”, Mindazon
által Lendvai azt tekinti az elmúlt évek pozitívumának, hogy kiderült, kik 
az ellenforradalmi gondolat árulói; és noha az ellenforradalom eddig 
nagy vargabetűt tett, de nemsokára eljut oda, ahova ’19 novemberében 
kellett volna: a dolgozó magyarság keresztény Magyarországához. Beszé-



dében Lendvai utalt az országos hírűvé lett soproni eset kapcsán arra, 
hogy nyilván a soproni diákságnak jó oka van rá, hogy nem akaija befo
gadni a zsidó diákokat. A beszédek után a jelenlévők a Himnusz elének- 
lésével zárták a programadó nagygyűlést.

A délutáni banketten Gömbös a testvériesség, hazaszeretet, fajszeretet 
hármasságát hangsúlyozta. Elmondta továbbá, hogy jelen volt, amikor 
„jeles férfiak antiszemita fogadalmakat tettek ”, de úgy tűnik számára, hogy 
ez csak ideiglenes álláspont volt részükről. Kádár Lehel hozzászólása sze
rint a politikában új emberek kellenek, mert a régiek csak addig szolgál
nak egy gondolatot, amíg annak pártkasszája van. Lendvai István el
mondta, hogy politikai ellenfelei gyakran szemére vetik német szárma
zását, de ez is csak arra példa -  folytatta Lendvai -, hogy a magyar min
den fajt tudott asszimilálni a zsidót kivéve. Beszédét a szovjet-magyar 
kormányközi közeledés frappáns kritikájával zárta, amely szerint „Sze
gednek Moszkva lett a vége,”

Ulain Ferenc elmondta, hogy szerinte az erkölcsileg megbízhatatlan 
Bethlen egy hónapon belül meg fog bukni. Utalt arra, hogy a mostani 
kormányválságnak majdnem két éves gyökerei vannak: Nagyatádi már 
1923 januárjában ki akart lépni a kormánypártból, de akkor Bethlen 
Gömböst, Eckhardtot és őt {Ulaint) küldte, hogy győzzék meg, és ma
rasztalják a kormánypártban a kisgazdavezér Nagyatádit. Nagyatádi ak
kor kilenc pontban foglalta össze maradásának feltételeit, amit Bethlen 
megígért ugyan, de ebből semmit nem tartott be, ezért a kisgazdák ki 
fognak lépni az Egységes Pártból. Ulain sokat sejtetően megjegyezte, 
hogy a kisgazdák a nemzetiek szövetségesei, nem pedig a judeoszocializ- 
musé.

Eckhardt Tibor a politikai élet kufárjai ellen emelt szót. Példaként 
hozta a kecskeméti közönségnek az Egységes Párt helyi országgyűlési 
képviselőjét, Zsitvay Tibort,42 aki a parlamentben egyedüli felszólalóként 
asszisztált Ulain Ferenc megrágalmazásához: a bíróság azonban felmen
tette Ulaint a haza elleni szervezkedés vádja alól.43 Zsitvay azonban meg
kapta jutalmát tettéért: ma az országgyűlés alelnöke -  mutatott rá a vélt 
összefüggésre Eckhardt, aki beszédét a politikai élet kufároktól való 
megtisztítására való felszólítással zárta.

42 Életrajzát lásd a Függelékben. Visszaemlékezései: Zsitvay, 1999.
43 Az esetet Bethlen Ulain Ferenc lejáratására és politikai diszkreditálásra használta fel. 

Zsitvay Tibor tehát ilyen értelemben valóban Bethlen eszköze lehetett.
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A délután utolsó szónoka, Zsilinszky Endre elmondta, hogy eddig a 
fajvédőket álmodozóknak tartották, de most már itt van a párt program
ja. A kor két legnagyobb problémája kapcsán hangsúlyozta, hogy egy
részt Trianont a döntést végrehajtó kormány tette valósággá beletörődő 
politikájával, másrészt Zsilinszky szerint a magukat konzervatívnak mon
dók csak a nép nyomorát és szolgaságát konzerválják. Zsilinszky válaszolt 
azoknak, akik szerint a fajvédők nem vesznek tudomást az ország lehető
ségeiről: ahogyan a nagynémet gondolat a Napóleontól elszenvedett ve
reség után született, úgy született Magyarországon a fajvédő gondolat a 
vesztes háború után. Bismarck nagy német gondolata mellett -  folytatta 
Zsilinszky -  Mussolini is sikerre vitte eszméjét, a fasizmust. Arról már 
nem is beszélve -  érvelt tovább beszédében hogy a magyar forradalmá
rok, a fantaszta szocialisták is alig több mint 200 ezer ipari munkással a 
hátuk mögött tudtak uralomra jutni. Zsilinszky újra hangsúlyozta, hogy 
a fajvédők célja a történelmi Magyarország helyreállítása, és az ehhez ve
zető útnak csak első szakasza a kecskeméti program. „Mátyás király biro
dalma lebeg szemünk előtt” -  mondta Zsilinszky, majd hozzátette, hogy a 
szerb nép is megvalósította birodalmát.

A pártprogram és az azt kommentáló pártvezetés jól láthatóan azokat 
kívánta megszólítani, akik a szegedi gondolat jegyében úgy hitték, hogy 
az ellenforradalmi rendszer rájuk építve fogja megreformálni a dualiz
muskori társadalmi és gazdasági struktúrát. Ezzel szemben ez a militaris
ta, rendpárti, elsősorban középosztálybeli réteg éppen hogy az egyik 
nagy vesztese lett a bethleni konszolidációs politikának, amely elsősor
ban a születési- és a pénzarisztokrácia érdekeit képviselte. A hatalom 
centrumától egyre távolabb kerülő fajvédők tehát ezt a hatalomra és kü
lönböző előnyökre éhes tömegbázist akarták választóikká tenni. Szociális 
elégedetlenségüket pedig elsősorban antiszemita megnyilvánulásokban 
fejezték ki, ebben láthatjuk a vizsgált szövegek durván vagy bújtatottab- 
ban zsidóellenes kirohanásainak magyarázatát.

E sorok írójának eddigi tanulmányai szerint44 a fajvédők szövegeire 
jellemző nemzeti hangvétel, szociális érzékenyég és a társadalmi problé
mákra adott leegyszerűsítő antiszemita válaszok akár a negyvenes évek 
valamelyik magyar nemzetiszocialista lapjában is megjelenhettek volna. 
Ilyen értelemben kijelenthető, hogy a fajvédők magyar nemzeti, antisze
mita és szocialista politikát folytattak. Am ahogy a fajvédő polidkusok 
életútja is bizonyítja, az a tény, hogy a húszas évek közepén valaki a Faj

44 Vö. Paksa, 2004.
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védő Párt tagja volt, nem  jelentette azt, hogy az illető a harmincas-negy
venes években szükségszerűen a nemzetiszocialista m ozgalm ak valame
lyikében is felbukkant. Annak megválaszolása, hogy a fajvédő m ozgalom  
csak időben előzte-e m eg a mintegy tíz évvel későbbi nemzetiszocialista  
mozgalmakat és csupán a hasonló kérdésekre adott hasonló válaszok m i
att tűnnek-e rokoníthatóknak, vagy valamiféle oksági összefüggés is ta
lálható az időben és térben egymástól távol eső politikai csoportok kö
zött, további kutatásokat igényel.

Sajtóvisszhang

A párttá alakulás sajtóvisszhangjára jellemző, hogy kormánypárti sajtó 
alig számolt be az eseményről, míg a liberális és baloldali lapok nagyobb 
teret engedtek az eseménnyel kapcsolatos írásaiknak -  elsősorban kri
tikáiknak.45

A fajvédő publicisztikában „sötét zsidó újságnak” nevezett Az Est46 ok
tóber 2 i-ei számának címlapján kritikával illette a Fajvédő Párt hivatalos 
nevét, mivel a Függetlenségi Párt megnevezés használatát címbitorlás
nak, Kossuth nemes eszméi meglopásának tartotta. A lap hangsúlyozta a 
fajvédő politikusok sváb-tót származását, és az ellenforradalmi terror 
időszakának rémét festette fel: „az orgoványi47 függetlenség bontogatta sö
tét lobogóját.” A fajvédők kecskeméti gyűlésével párhuzamba állította 
Apponyi Albert aznapi jászberényi nagygyűlését, kiemelve, hogy míg 
Apponyi nagy tömeg előtt szónokolt, addig Kecskeméten egy népgyűlés- 
nyien se voltak. Egyúttal bírálta Bethlen „duplavágányú politikáját”, 
amellyel az országgyűlésben ugyan hadakozott a fajvédőkkel, de az or
szágban szervezkedni engedte őket. (Mint láttuk, ezt a fajvédők nem így 
érezték.)

45 A hivatkozott cikkek bibliográfiai leírását a dolgozat végén közölt Forrásjegyzék tartal
mazza. A korszak saj tóéletére lásd Buzinkay, 2001. Az egyes lapok adatait a Voit-féle 
sajtóadatbázis tartalmazza (Vorr, 2000).

46 A Miklós Andor által kiadott Az Est 1910 és 1939 közt megjelenő politikai napilap 
volt. Az Est-lapokról a repertóriumhoz készült bevezető nyújt értékes ismereteket 
(Pesti, 1982).

47 Orgovány neve a korabeli publicisztikában a fehérterror során Héjjas nevéhez köthe
tő tömeggyilkosságok szimbólumaként jelent meg. A település korabeli történetéhez 
-  bár éppen az 1919-es évre vonatkozóan erősen hiányos -  forrásunk; Molnár, 2002.
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Az Újság48 49 50 51 október 21-ei címlapján közölt vezércikkében foglalkozott 
a fajvédőkkel. Úgy látta, hogy a fajvédők a „súlyt pótolják hanggal, a meg- 
győző igazságokat a vért izgató hazugságokkal és frázisokkal”. A lap a har
madik oldalon a kecskeméti gyűlést „csúfos kudarc” cím alatt elemezte, 
hangsúlyozva, hogy minden egyes szónoklatnál csoportokban fogyott a 
néhány száz fős hallgatóság. A cikk írója nevetségessé tette az olyan „fur
csa” gondolatokat, mint a bankmonopólium vagy a foglalkoztatási ka
taszter. A lap kiemelte, hogy a hivatalos program az epiteton ornansok- 
ban beszélő Gömböstől -  akinek mondanivalójának kulcsát a Szózat és 
A Nép című lapokra való előfizetésre való buzdításban jelölte meg -  Zsi- 
linszkyig tartott, majd következett Lendvai, aki az „autózó Rebekákról” 
beszélt, és megfeddte Héjjas Ivánt, hogy nem nyúzott le több zsidóbőrt. 
A lap egyúttal azt is kifogásolta, hogy Héjjast fővezérnek szólította a tisz
teletére megjelent felkelőszakasz a kecskeméti pályaudvaron.

A Magyarország49 október 21-ei száma címlapon közölt vezércikket 
Kossuth nevében címmel, amelyben azt kérdezte olvasóitól, vajon Kos- 
suth-e Héjjas, Helfy-e Eckhardt, Petőfi-e Lendvai - Lehner, Vasvári-e 
Ulain, Irányi-e Zsilinszky? (Érdekes, hogy Gömböst nem említette meg a 
szerző.) A cikk szarkasztikusán megjegyezte, hogy az új párt a tömegek
től tette magát függetlenné. A lap kilencedik oldalán közölte, hogy 
Héjjas fővezérsége ügyében parlamenti interpelláció készült. A Magyar- 
ország október 23-ai címlapján is a fajvédőkkel foglalkozott Hátrafelé cí
mű cikkében, amelyben azt hangsúlyozta, hogy a hat ellenzéki fajvédő 
képviselő mellett Gömbösnek a kormánypártban is ült 20-25 híve.

A Pesti Napló50 már október 19-én címlapon közölte, hogy Héjjas 
Ivánt fővezérként üdvözölték Kecskeméten, a vonaton tartózkodó Koszó 
belügyi államtitkár „néma jelenléte mellett”.

A Világ51 október 21-én Újból lángolnak a tüzek címmel közölt tudósí
tást az eseményekről. A lap szerint nem lehet véletlen, hogy éppen most 
aktivizálódtak a fajvédők, és a nyílt ellenforradalmi rendszerhez való 
visszatérést vizionálta a cikk. Ezzel hozta összefüggésbe Klebelsberg azon 
-  jelzésértékűnek tekintett -  döntését is, amellyel a kultuszminiszter

48 Az Újság címmel 1903 és 1925 közt jelent meg politikai lap, amelynek 1924-ben Kó
bor Tamás volt kiadó-szerkesztője.

49 Magyarország címmel 1893-tól 1944-ig jelent meg politikai napilap.
50 A Pesti Napló 1854-ben indult politikai napilap volt, melynek megjelenését 1938. má

jus 27-től 1939. október 31-ig betiltották, de csak a világháború éveiben szűnt meg 
véglegesen.

51 Világ címmel 1910 és 1926 közt jelent meg politikai újság.
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helybenhagyta a Sopronban kialakult állapotot, azaz a zsidó diákok kizá
rását. A cikk végül megállapította, hogy a kormány a szélsőjobbról a 
legszélsőjobbra tolódik, és a „jogrend foszló palástjába öltözött ellenfor
radalom” újra nyílt ellenforradalomba megy át. Az október 22-ei lap 
Kunfi52 és Klebehberg című vezércikkében megállapította, hogy a fajvé
dők dilettáns programja a fajvédelem, a parasztdemokrácia, a feudaliz
mus, a fasizmus és a bolsevizmus összegyúrásának eredménye. A progra
mot röviden úgy összegezte a cikk, hogy a fajvédők magyar paradicsoma 
a zsidómentes Magyarország. Ezek után Klebelsberget vádolta antiszemi
tizmussal a szerző, és megállapította, hogy az ország 1919 márciusához 
(!) tért vissza, mivel „Kun Béla52 53 úgy vádolta Kunfit, mint most Gömbösék 
Klebelsberget. ” A  vezércikk kijelentette, hogy noha a lap Bethlen ellenzé
ke, féltik az országot a fehér bolsevizmustól.

A Népszava54 55 56 október 19-ei számának címlapján közölt Orgovány párt
tá alakul című írás elsődleges üzenete, hogy „a kormány teremtett lehe
tőséget ezeknek”. A Népszava 21-i lapszámai programok címmel számolt 
be a kudarcként bemutatott nagygyűlésről, hangsúlyozva, hogy az igazi 
program Lendvai-Lehner beszéde volt, amelyben elítélte Héjjast, mert 
nem „irtotta ki őket [a zsidókat]”. A Népszava szerint az igazi program 
tehát nem más, mint Lendvai, Kádár Lehel, Héjjas Iván és Piroska János 
személye. Kritikusan megjegyezte a cikk, hogy a rendezvényről a pa
rasztság távolmaradt, majd a kecskeméti nagygyűlést párhuzamba állí
totta a királypárti Apponyi aznapi jászberényi beszédével, amely több 
szabadságot követelt. A Népszava megállapította, hogy a kormány a fen
ti két álláspont között áll, mivel a több szabadságot az ébredők gáncsol
ják, míg a terrort a nyugat nem nézné jó szemmel.

Az Esti Kurír55 október 21-ei száma címlapján Jászberény és Kecskemét 
címmel hozta a két esemény összehasonlítását, kiemelve, hogy a fajvédők 
programja Kecskemét, zászlójuk Héjjas. Ugyancsak a címlapon olvashat
juk, hogy Bethlennek a kormánypárti fajvédők kiszorításához Nagyatá
dira van szüksége.

A Reggel56 című lap október 20-i számának harmadik oldalán 
A Gömbös-Héjjas -párt zászlóbontása Kecskeméten címmel olvashatunk

52 Életrajzát lásd a Függelékben. Vő. Köves -  Erényi, 1974.
53 Életrajzát lásd a Függelékben. Vő. Börsányi, 1979.
54 A Népszava 1880. május 21-én indult politikai napilap.
55 Az Esti Kurír című politikai napilap 1923-ban indult és 1944-ben szűnt meg.
56 Lázár Miklós kiadó-szerkesztő lapja, A Reggel címmel jelent meg 1922 és 1938 közt

hetente egyszer.
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hosszabb tudósítást a fajvédő párt megalakulásáról. A lap hiányolta a 
rendezvényről az alföldi tömegeket, hangsúlyozva, hogy szombat este 
alig száz-százötven fős tömeg fogadta a fajvédőket a pályaudvaron, és a 
vasárnapi nagygyűlést is csak mintegy háromnegyed órás késéssel sike
rült elkezdeni a mintegy ezerötszáz érdeklődő előtt. A lap röviden -  cím
szavakban -  ismertette a fajvédők programját, majd szóvá tette, hogy az 
ébredőjelvényes fiatalemberek lepisszegték a gyűlésről távozókat. A szer
ző Lendvaitól idézett: „Magam is program vagyok, ahogy Önök előtt ál
lok". Végül az egykori függetlenségi képviselőt, a kecskeméti Horváth 
Mihályt5̂  szólaltatta meg a cikk, aki elmondta, hogy a rendezvényen a 
Héjjas család barátai és ismerősei voltak jelen, de az embereket mosta
nában nem érdekelte a politika. Ugyanezen lapszám ötödik oldalán hoz
ta az újság Vázsonyi Vilmos57 58 helyzetértékelő nyilatkozatát, aki szerint 
„magára kell hagyni a reakciót vagy megteremteni a szabadelvű elemek test
véri egységét/” A cikk nem mulasztotta el közölni, hogy a kormánypárt 
többségét a jelenlegi fajvédő vezérek hozták össze, megemlítve hogy a fő
városi Wolff-párt is fajvédő politikát csinált és ellenzékből támogatta a 
kormányt. A lap kritikája szerint a kormány bűne, hogy „tombol a gyűlö
let” és az ország „nyakig van a szegénységben”. A cikk végén újra Vázsonyi 
álláspontja került megfogalmazásra, miszerint vagy vissza kell vonulni és 
hagyni a kormányt és fajvédő ellenzékét, vagy a demokratikus és szabad
elvű elemek testvéri egységét kell megvalósítani.

A pártszervezés első lépései

A fajvédő párt programjának kecskeméti kihirdetése után megkezdődött 
a párt politikai nézeteinek propagálása és a politikai színtéren való hely- 
foglalás. Október 26-án -  tehát a párttá alakulás után egy héttel -  a faj
védők (talán a sajtóban megjelent összehasonlítások okán) éppen Jászbe
rényben tartották országjáró propagandakörútjuk első nagygyűlését. Itt 
Gömbös hangsúlyozta, hogy ez nem politikai korteskedés, hiszen Jászbe
rénynek negyven éve Apponyi a képviselője. Tehát a fajvédők csak néze
teiket szeretnék megismertetni a tömegekkel. A nagygyűlés megszerve
zésének módja hasonló volt a kecskemétihez, amennyiben itt is a helyi

57 Életrajzát lásd a Függelékben.
58 Életrajzát lásd a Függelékben.
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ÉME elnök (Fazekas Ágoston59) hívta meg az országos hírnévnek örven
dő fajvédő politikusokat. A rendezvényen Gömbös a kecskemétinél nyíl
tabban fejtette ki antiszemita nézeteit, hangsúlyozva, hogy „az idegeneket 
csak addig tűrjük, amíg szerényen meghúzódnak”, illetve a faji öntudat kap
csán azt is kiemelte, hogy „a magyar embernek különbnek kell éreznie magát 
a zsidó bankárnál is”. A gyűlésen Ulain Ferenc, Zsirkay János és Kiss 
Menyhért tartott a pártprogramot ismertető antiszemita szólamokkal 
megtűzdelt beszédet.

A következő jelentős állomás a fajvédő párt megszervezésének törté
netében a fővárosi klubhelyiség -  mai szóval pártiroda -  megnyitása volt 
az Irányi utcában. Noha a tényleges megnyitóra már október 30-án sor 
került, számunkra a klubhelyiség november 13-ai ünnepélyes megnyitá
sa az érdekes. Az esemény jentőségét azonban nem a klubhelyiség nyitás 
presztízsértéke adja, hanem az a tény, hogy az este során Gömbös beje
lentette, hogy a fajvédő párt szövetséget köt a budapesti Wolff-párttal. A 
szövetséget kölcsönös jókívánságok hangoztatása mellett Gömbös Gyula 
és Wolff Károly60 együtt jelentette be. A megállapodás értelmében a fő
városi Wolff-pártnak a vidéki bázisú fajvédők nem állítanak ellenjelöltet 
Budapesten. Az esemény jelentőségét emelte, hogy a jelenlévők közt ott 
volt a fajvédők részéről Gömbös mellett Eckhardt Tibor, Ulain Ferenc, 
Bell Miklós, Lendvai István, Hír György, Zsirkay János és Kiss Menyhért 
(Zsilinszky Endre betegség miatt maradt távol), továbbá Wolff Károlyon 
kívül eljött az ellenforradalmi idők két szimbolikus személyisége: 
Friedrich István61 és Héjjas Iván is. A megnyitón néhány kisgazda is részt 
vett. Az est során Gömbösön és Wolffon kívül Bell Miklós tartott ideoló
giailag orientáló beszédet, amit Méhely Lajosnak62 a fajok közti harcról 
szóló előadása, majd Mitrovics Gyulának63 a nemzetnevelés fontosságát 
hangsúlyozó előadása követett.

Ezzel az eseménnyel tulajdonképpen le is zárult a párt megalakulásának 
időszaka, hiszen a párt nyilvánosan bejelentette megalakulását, meghirdette 
programját, amelynek népszerűsítésére vidéki korteskörútra indult a párt 
vezérkara, s végül a fajvédők választási szövetséget kötöttek a Wolff-párttal, 
Mindezek révén az újonnan alakult Fajvédő Párt egyértelműen kijelölte he
lyét a korabeli politikai palettán: a kormánypárt jobboldali ellenzéke lett, 
amely a szegedi gondolathoz való visszakanyarodást tekintette céljának.

59 Életrajzát lásd a Függelékben.
60 Életrajzát lásd a Függelékben.
61 Életrajzát lásd a Függelékben.
62 Életrajzát lásd a Függelékben. Méhely nézeteihez lásd Gáspár, 1931.
63 Életrajzát lásd a Függelékben. Életútjához lásd Mitrovics, 1939., illetve Hanák, 1993.



Függelék
Anka János (Mezőtóhát, 1883. május 5. -  ?, 1941} költő, újságíró. 
Székelyudvarhelyen érettségizik, majd Kolozsvárott jogot tanul. 1907-től 
az Alkotmány munkatársa, 1918-tól Az Élet szerkesztője. 1920-ban a Nem, 
Nem, Soha című politikai hetilap főszerkesztője, majdzlz Élet felelős szer
kesztője, utóbb a Magyar Falu munkatársa.

Afponyi Albert (Bécs, 1846. május 29. -  Genf, 1933. február 7.) gróf, 
politikus. Az MTA, a Kisfaludy Társaság és a Szent István Akadémia tag
ja. 1869-től vesz részt a főrendiház és 1872-től a képviselőház munkájá
ban. Két alkalommal közoktatási miniszter. 1919-20-ban a magyar béke
delegáció elnöke. 1921-től az Aranygyapjas Rend lovagja. 1923-tól Ma
gyarország fődelegátusa a Nemzetek Szövetsége közgyűlésében,

B ell M iklós (Ököritó, 1879 -  Eger, 1938. június 6.) főszolgabíró (He
ves vm.). 1922-ben kormánypárti nemzetgyűlési képviselő. 1927-ben 
visszavonul, és mint téglagyáros és földbirtokos él Recsken. Elsősorban 
gazdasági kérdésekkel foglalkozott.

Bethlen István (Gernyeszeg, 1874. október 3. -  Moszkva, 1946. októ
ber 5.) gróf, politikus, miniszterelnök, A bécsi Theresianum után jogot 
és gazdálkodást tanul. Hosszabb tanulmányutat tesz Nyugat-Európában 
és Észak-Amerikában. 1901-1903 szabadelvű, 1904-1913 függetlenségi, 
1913-1918 alkotmánypárti képviselő. Az OMGE igazgatósági tagja, az 
Erdélyi Társaság tiszteletbeli elnöke. A kommün idején Bécsben szerve
zi az Antibolsevista Comitét. 1920-ban tagja a magyar békedelegációnak, 
majd a Menekültügyi Hivatalt vezeti. 1921-től 1931-ig miniszterelnök. 
1935-ben kilép az Egységes Pártból. 1939-től a felsőház örökös tagja. A 
német megszállás idején a Gestapo elől bujkálni kényszerül, 1944 de
cemberétől a szovjet főparancsnokság tartja házi őrizetben, majd 1945 
márciusában a Szovjetunióba viszik, ahol börtönben hal meg. 1994-ben 
helyezik örök nyugalomra Budapesten,

Eckhardt T ibor (Makó, 1888. október 26. -  New York, 1972. szeptem
ber 10.) politikus. Miután 1908-ban államtudományi, majd jogi doktorá
tust szerez, Csanád vármegye szolgabírája lesz. 1911-ben főispáni titkár 
Makón, majd a belügyminisztériumban teljesít szolgálatot. 1919-ben az 
aradi és a szegedi kormány államtitkára, utóbb a miniszterelnökség saj
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tóosztályának vezetője. 1922-től nemzetgyűlési képviselő. 1923-tól fajvé
dő, ugyanekkor az Ébredő Magyarok Egyesületének elnöke. 1926-ban 
kilép a Fajvédő Pártból, 1927-től a Magyar Revíziós Liga ügyvezető alel- 
nöke. 1930-ban csatlakozik Gaál Gaszton Független Kisgazdapártjához, 
melynek Gaál halála (1932) után elnöke lesz. 1931-től országgyűlési kép
viselő. 1933-tól Magyarország népszövetségi fődelegátusa. 1940-ben le
mond pártelnöki tisztéről. Horthy és Teleki Pál megbízásából 1941 már
ciusában az Egyesült Államokba utazik, ahol a magyar ügyet képviseli. 
1956-ig az amerikai magyar emigráció egyik vezetője.

Fazekas Ágoston (Kiskunfélegyháza, 1880. szeptember 4. -  ?, 1940 
után) gimnáziumi tanár. A budapesti egyetemen történelem-latin szakos 
tanári oklevelet szerez. 1903-ban Kisszebenben helyettes tanár, 1905- 
ben Kaposvárott, majd 1906-ban Bártfán gimnáziumi tanár. 1911-től 
nyugdíjazásáig a jászberényi állami gimnázium tanára. A jászberényi Ke
resztény Kisgazda és Földműves Párt elnökeként a Jász Hírlap felelős 
szerkesztője volt.

Friedricb István (Malacka /Pozsony m./, 1883. július 1. -  Vác, 1951. no
vember 25.) gépészmérnök, gyáros, politikus, miniszterelnök. A szak- 
szervezeti Peídl-kormányt puccsal megbuktató ún. Fehér Ház csoport ve
zetőjeként 1919 augusztusától a Huszár-kormány megalakulásáig (1919. 
november) miniszterelnök. Az 1919. évi választójogi rendeletek kibocsá
tója. A Huszár-kormányban hadügyminiszter 1920. március 15-ig. Mi
nisztersége után szélsőjobboldali ellenzéki képviselő, a Keresztény Ellen
zék vezére. A második világháború után a Mindszenty-perben letartóz
tatják és elítélik..

Gömbös Gyula (Murga, 1886. december 26. -  München, 1936. október 
6.) A katonai pályára lépő Gömbös az első világháborúban vezérkari 
századosi rangot kap. A román betöréskor az evakuálás megszervezésé
vel, a románok kiszorítása után a repatriálásoknál való segédkezéssel 
bízzák meg. A Károlyi-kormány idején a honvédelmi minisztériumba 
vezénylik, 1919 januáijában a néhány hónapja alakult MOVE elnöke 
lesz. A tanácsköztársaság elől Bécsbe emigrál, ahol részt vesz az Antibol- 
sevista Comité szervezésében, és Bécsi Magyar Futár címmel hetilapot ad 
ki. Áprilisban Belgrádon keresztül Szegedre utazik, ahol a szegedi kor
mány hadügyi államtitkára lesz, majd július 31-én francia nyomásra
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visszatér Bécsbe. 1919. augusztus 7-én érkezik Budapestre, ahol vezér
kari tisztként beosztást kap a Nemzeti Hadseregben, és folytatja a 
MOVE szervezését. 1920-ban kisgazdapárti programmal nemzetgyűlési 
képviselő. 1921-ben fontos szerepet játszik IV. Károly visszatérésének 
meghiúsításában. 1922-ben az Egységes Párt ügyvezető alelnökeként 
nemzetgyűlési képviselővé választják. 1923 nyarán kilép a kormánypárt
ból, és a fajvédők vezére lesz. 1926-ban fajvédő programmal kerül be az 
országgyűlésbe, de pártja választási eredménytelenségét látva 1928-ban 
visszatér az Egységes Pártba, és hadügyi államtitkárrá nevezik ki. 1929- 
től a Bethlen- illetve a Károlyi-kormányban hadügyminiszter. 1932-től 
haláláig miniszterelnök.

H éjjas Iván (Kecskemét, 1890. január 19. -  Vigo (Spanyolország), 1950. 
december) katonatiszt, politikus. Az Ébredő Magyarok Egyesületének 
társelnöke, Horthy nemzeti hadseregének tagja. 1919-20-ban a 
Duna-Tisza-közén a fehérterror irányítója. 1921-ben a nyugat-magyaror
szági felkelés szervezője Prónay Pállal, itt az I. hadsereg parancsnoka. 
1927-től a Fajvédő Párt országgyűlési képviselője. 1938-39-ben Kárpátal

ján a Rongyos Gárda osztagparancsnoka. 1944-ben Németországba, majd 
Spanyolországba emigrál. Az 1919-ben irányításával elkövetett tömeggyil
kosságok miatt a népbíróság 1947-48-ban távollétében halálra ítéli.

H orthy M iklós (Kenderes, 1868. június 18. -  Estoril (Portugália), 
1957. február 9.) katona, politikus. A Monarchia tengerésztisztje, 
1909-1914 között Ferenc József szárnysegédje. Az első világháború 
alatt cirkálóparancsnak, majd flottaparancsnok, végül az osztrák-ma
gyar flotta főparancsnoka. A Monarchia szétesésekor kenderesi birtoká
ra vonul vissza. 1919-ben a szegedi ellenforradalmi kormány hadügymi
nisztere, majd a Nemzeti Hadsereg megszervezője és fővezére. 1919. 
november 16-án bevonul Budapestre, 1920. március elsején a Nemzet- 
gyűlés kormányzóvá választja. 1921-ben két alkalommal is megakadá
lyozza IV. Károly visszatérését. 1944. október 15-én, a sikertelen kiug
rási kísérlet után lemond és átadja a hatalmat Szálasi Ferencnek, ezek 
után a Gestapo Németországba viszi, majd a háború végén amerikai 
fogságba kerül. A jugoszláv kormány mint háborús bűnöst akarja fele
lősségre vonni, de az amerikai kormány a kiadatást megtagadja. 
A nürnbergi perben tanúként hallgatják ki. Haláláig Portugáliában él, 
1993-ban Kenderesen újratemetik.
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Horváth M ihály (Kecskemét, 1859, június 24. -  Kecskemét, 1937, már
cius 16.) orvos, országgyűlési képviselő. Apja praxisát megörökölve Kecs
keméten lesz orvos. A városi törvényhatósági bizottság tagja, a közegész
ségügyi bizottság elnöke. 1910-től 1918-ig országgyűlési képviselő füg
getlenségi és 48-as programmal. 1918-ban a kecskeméti Nemzeti Tanács 
elnöke. A város gazda- és kereskedelmi életének aktív résztvevője és szer
vezője. A református egyház presbitereként iskolai ügyekkel is foglalko
zik. Zsitvay Tibor után, 1927-től ismét parlamenti képviselő. Széleskörű 
publicisztikai tevékenysége politikai, közgazdasági és egészségügyi kér
désekre is kiterjedt.

Kádár Lehel (Temesvár, 1884. január 18. -  Budapest, 1935. április 8.) 
újságíró, író, szerkesztő. 1919-ig a Pesti Hírlap, a Budapesti Hírlap, majd 
Az Est munkatársa. 1919-20-ban a Nemzeti Újságnál, 1930-32-ben a 
Reggeli Újságnál, 1934-től haláláig a Magyarságnál dolgozik. A fajvédő 
politika egyik legharcosabb képviselője.

Kiss Menyhért (Nyárádköszvényes, 1880. március 19. -  Budapest, 
1934. október 14.) író, költő, újságíró, tanár, politikus. 1906-ban, buda
pesti és kolozsvári tanulmányai végeztével államtudományi doktorátust 
szerez. 1920-ban keresztény-nemzeti, fajvédő programmal lesz nemzet- 
gyűlési képviselő.

Klebelsberg Kunó  (Magyarpécska, 1875. november 13. -  Budapest, 
1932, október 11.) gróf, politikus, kultuszminiszter. Jogi tanulmányai 
után a miniszterelnökségen segédfogalmazó, osztálytanácsos, közigazga
tási bíró, majd 1914-től 1917-ig kultuszminisztériumi államtitkár, utóbb 
a miniszterelnökség politikai államtitkára. 1917-től országgyűlési képvi
selő. Tisza István lemondásakor megválik hivatalától. A kommün idején 
vidéken rejtőzködik. 1920-tól nemzetgyűlési képviselő. 1921-1922-ben 
belügyminiszter, majd 1931-ig kultuszminiszter. Számos társaság, egye
sület tagja illetve vezetője.

Koszó István (Szeged-Alsótanya, 1864. december 17. -  Szeged, 1932. 
július 7.) államtitkár, királyi közjegyző. Jogi tanulmányai befejeztével 
Szegeden helyezkedik el ügyvédként. A szegedi Függetlenségi és 48-as 
Párt titkára, majd elnöke 25 éven át. 1917-ben országgyűlési képviselő 
Apponyi-párti programmal. 1918 őszén visszavonul a politikától, de Sze
ged francia megszállása idején az Antibolsevista Comité szervezője. Ve-



zetője az ellenforradalmi propagandabizottságnak, majd 1919-ben a sze
gedi kormány munkájában is részt vesz. 1919 őszén belép a Kisgazda- 
pártba, 1920-tól a Nemzetgyűlés tagja. A Teleki-kormányban elvi okok
ból nem vállalja a belügyminiszteri tárcát. 1921-ben miniszteri biztos
ként átveszi a szerb kormánytól a Tisza-Maros háromszög közigazgatá
sát. 1921-1925 között a Bethlen-kormány belügyi államtitkára. 1926- 
ban Szeged városa felsőházi taggá választja, amelyről 1927-ben egészség- 
ügyi okokból lemond. 1929-ben szegedi királyi közjegyzőnek nevezik ki, 
Szeged város törvényhatósága pedig örökös tagjává választja.

Kun  (Kohn) B éia  (Lele, 1886. február 20. -  1938. augusztus 29.) újság
író, politikus. Kommunista nézetei az első világháborús orosz hadifog
ságban alakulnak ki. Szovjet-Oroszországban ismerkedik meg többek kö
zött Leninnel és Buharinnal is. 1918. november 24-én megalapítja a 
Kommunisták Magyarországi Pártját, melynek elnöke lesz. A Vörös Újság 
kiadója. A tanácsköztársaság idején külügyi népbiztosként a Forradalmi 
Kormányzótanács tényleges irányítója. A tanácsköztársaság bukása után 
Ausztriába emigrál, ahol internálják. 1920-ban Szovjet-Oroszországba 
megy, és itt is hal meg a sztálini terror áldozataként.

Kunéi Zsigmond (Nagykanizsa, 1879. április 28. -Bécs, 1929. november 
18.) újságíró, politikus. A Magyar Szociáldemokrata Párt vezetőségi tag

ja (1909-1918), a Népszava főszerkesztőhelyettese (1907-től). 1918. ok
tóber 23/24-én részt vesz a Magyar Nemzeti Tanács megalakításában. A 
Károlyi-kormányban munkaügyi és népjóléti miniszter, a Berinkey-kor- 
mányban közoktatási miniszter, majd a Tanácsköztársaság idején közok
tatásügyi népbiztos. A kialakuló diktatúra ellenzőjeként 1919. június 24- 
én Becsbe emigrál., ahol az Osztrák Szociáldemokrata Párt lapjának, az 
Arbeiter Zeitungnak a külpolitikai rovatvezetője lesz.

Lendvai (Lechner) István (Budapest, 1888. július 5. -  Szombathely, 
1945. március 15. ?) költő, újságíró. A kalocsai érseki tanítóképző elvég
zése után hírlapíró Szegeden, majd Budapesten. 1914-től az Új Nemze
dék munkatársa, melynek Pardon rovatát Kosztolányival együtt szerkesz
ti. 1919 márciusában egy cikkével megtámadja Babits Mihályt. 1923-ban 
Cegléden fajvédő programmal választják képviselővé. A Pethő Sándor 
szerkesztette Magyarságba, majd a Magyar Nemzetbe „Nomád” álnéven 
ír németellenes, a magyar függetlenséget védő cikkeket. 1945-ben a nyi
lasok elfogják, s feltehetőleg Szombathelyen kivégzik. írásai jelentek
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meg a Nyugatban, Az Életben, az Új Nemzedék ben, a Magyarságban, A 
Hétben, az Alkotmányban, a Pesti Napló bán és a Mai Alapban. Számos iro
dalmi művet fordított magyarra.

Méhely Lajos (Kisfaludszögi, 1862. augusztus 24. -  Budapest, 1953. 
február 4.) zoológus, biológus. Az állatok fejlődéstanának és rendszerta
nának kutatójaként az MTA és több külföldi tudományos társaság tagja. 
1919 után a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Anth- 
ropológiai Intézetének igazgatója, a magyarországi fajbiológiai kutatá
sok egyik kezdeményezője. 1926 májusától 1940 márciusáig A Cél című 
folyóirat szerkesztője. Fajbiológiai nézeteit és antiszemitizmusát bíráló 
kritikák miatt 1931-ben lemond akadémiai tagságáról, majd 1932-ben 
nyugdíjba vonul. 1946-ban a népbíróság 10 évi börtönbüntetésre ítéli.

Mitrovics Gyula  (Sárospatak, 1871. június 29. -  Stuttgart, 1965. 
március 17.) esztéta, pedagógus. Az MTA tagja. 1918-tól 1941-ig a pe
dagógia nyilvános rendes tanára a debreceni Tisza István Tudomány- 
egyetemen.

Nagyatádi Szabó István (Erdőcsokonya, 1863. szeptember 17. -  
Erdőcsokonya, 1924. november 1.) politikus, miniszter. Több társadal
mi-politikai szervezet megalakításában való részvétel után 1909-ben az 
Országos Függetlenségi és 48-as Gazdapárt egyik alapítója és a párt vezé
re lesz. 1908-tól országgyűlési-, 1920-tól nemzetgyűlési képviselő. 
1918-19-ben az Országos Kisgazdapárt elnöke. A Berinkey-kormányban 
tárcanélküli, majd népgazdasági miniszter. A Friedrich-, Huszár-, 
Simonyi-Semadam-, Teleki- és Bethlen-kormányokban földművelési mi
niszter. Nevéhez fűződik a földbirtokreformot elrendelő 1920:XXXVT. te.

Papp György (Kecskemét, 1868. augusztus 15. -  ?, 1924 után) kecske
méti főkapitány. Jogi tanulmányok után 1892-ben Krassó-Szörény vár
megyében közigazgatási gyakornok és szolgabíró. 1893-ban tiszteletbeli 
aljegyzőnek tér vissza Kecskemétre, 1906-tól városi főkapitány. 1920- 
ban, a rendőrség államosításakor nyugalomba vonul, ekkor a kormány
zó kerületi rendőrfőkapitányi címmel tünteti ki.

Piroska János (Csongrád, 1894. június 25. -  Csongrád, 1987. március 
21.) politikus, festő. 1933-tól 1939-ig Csongrád polgármestere. Tervei
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alapján készült a csongrádi városháza. Festészetében az alföldi tájak és 
emberek jelennek meg.

Vázsonyi Vilmos (Sümeg, 1968. március 22. -  Baden am Wien, 1926. 
május 29.) ügyvéd, politikus. Jogi tanulmányai befejeztével ügyvédként 
helyezkedik el Budapesten. Egyik kezdeményezője a párbajellenes moz
galomnak, majd ő indítja a zsidó vallás recepciójára irányuló vitát. 1894- 
től a Főváros képviselőtestületének tagja, 1901-tŐl országgyűlési képvise
lő, 1917-ben a főváros díszpolgárává választják. 1900-ban Új Század cí
men politikai hetilapot indít. Az általa alapított Demokrata Párttal 1917- 
ben csatlakozik a Választójogi Blokkhoz. 1917-1918 közt az Esterházy- 
kormány és a Wekerle-kabinet igazságügyminisztere, illetve választójogi 
tárca nélküli miniszter. 1918-ban a „király valóságos belső titkos tanácso
sa” címet kap. Szemben áll a háborúellenes és forradalmi mozgalmakkal, 
1918. november elsején Münchenbe, majd Svájcba emigrál. 1919-ben, a 
diktatúra bukása után rövidebb időre, majd 1921-ben véglegesen haza
tér. Gál Jenővel megalakítja a Nemzeti Demokrata Polgári Pártot, s be
kerül a Nemzetgyűlésbe. 1924-ben részt vesz a baloldali Demokrata 
Blokk létrehozásában. A frankhamisítási ügy kivizsgálására szerveződő 
bizottság tagjaként ő fogalmazza a bizottság kisebbségi véleményét, ami
ért nyilvánosan inzultálják.

W olff Károly (Érsekújvár, 1874. október 1. -  Csopak, 1936. július 23.) 
bíró, politikus. Jogi tanulmányainak befejeztével, 1899-től az igazságügy 
minisztériumban dolgozik. 1901-től a bécsi főudvarnagyi hivatal munka
társa, 1906-tól a közös külügyminisztériumban a magyar közjogi ügyek 
előadója. 1909-1918 között a magyar főudvarnagyi bíróság elnöke, 
1920-tól az Egyesült Keresztény Liga ügyvezető elnöke. A fővárosi tör
vényhatósági bizottságban legnagyobb frakcióval rendelkező Keresztény 
Községi Párt elnöke 1920-tól 1936-ig. Politikájának célja a keresztény 
polgárság gazdasági térnyerésénekelősegítése. 1922-től 1936-ignemzet- 
gyűlési, majd országgyűlési képviselő, a Keresztény Gazdasági és Szociá
lis Párt egyik vezetője.

Zsilinszky Endre (Szarvas, 1886. június 6. -  Sopronkőhida, 1944. de
cember 24.) publicista, politikus. Kolozsvárott, Lipcsében és 
Heidelbergben folytatott jogi tanulmányok után Békéscsabán lesz ügy
védjelölt. 1911-ben testvérével együtt dulakodás közben megölik Áchim
82



L. András parasztvezért. 1912-ben Árva megyében fŐispáni titkár. Az el
ső világháború során megjárja a szerb, olasz és orosz frontot. 1918 no
vemberében a MOVE egyik alapítója. A kommün idején Bécsbe, majd 
Németországba emigrál. 1919-ben csatlakozik a szegedi kormányhoz, 
ahol az Eckhardt Tibor vezette sajtóosztályra kerül. 1919-től a Szózat 
munkatársa, majd 1922-től főszerkesztője. 1923-ban kilépett a kormány
pártból, s a Fajvédő Párt tagja lesz. 1925-ben a MOVE ügyvezető elnöke, 
ugyanekkor vitézzé avatják (ekkor vette fel anyja nevét is). 1927-től a 
Pethő Sándor szerkesztette Magyarság vezércikkírója, majd 1928-ban el
indítja az Előőrs című fajvédő lapot, amely 1932 és 1936 között Szabad
ság néven jelenik meg. 1930-ban megalakítja a Nemzeti Radikális Pártot, 
melynek programjával 1931-ben képviselővé választják. Az 1935-ös vá
lasztási vereség során ért sérelmei miatt lemond vitézi rangjáról. 1936- 
ban pártja fuzionál a Kisgazdapárttal, majd 1939-től ismét országgyűlési 
képviselő, s a Független Magyarország felelős szerkesztője. 1940-től a Sza
bad Szó főszerkesztője. 1942-ben csatlakozik a Történelmi Emlékbizott
sághoz. 1944. március 19-én fegyverrel fogadja a Gestapo embereit, akik 
letartóztatják. 1944 októberében a Lakatos-kormány kikéri a németektől 
és október 15-én szabadon bocsátja. Novemberben a Magyar Nemzeti 
Felkelés Felszabadító Bizottságának elnökeként a nyilasok elfogják. A nyi
las képviselőház kiadja a nyilas Számonkérőszéknek, amely december 23- 
án halálra ítéli, 1945. május 27-én kerül sor ünnepélyes újratemetésére.

Zsirkay János (Nagyvárad, 1880. szeptember 4. -  Rákospalota, 1940. 
február 25.) író, újságíró. 1919-ben a szegedi Tűz, Új Magyarország, Sze
gedi Nemzedék, majd 1922-ben (már Budapesten) A Nép segédszerkesz
tője. Juhász Gyula támadóinak egyike. Keresztényszocialista program
mal 1922 és 1926 közt nemzetgyűlési képviselő. Több regénye folytatá
sokban jelent meg a Budapesti Hírlapban.

Zsitvay T ibor  (Pozsony, 1884. november 10. -  Alpnachdorf /Svájc/, 
1969. július 9.) jogász, országgyűlési képviselő, miniszter. 1919-20- 
ban Kecskemét kormánybiztos főispánja. 1921-ben kezdeményezésére 
jön létre Kecskeméten az Egységes Párt, amelynek programjával 
1922-ben országgyűlési képviselő lesz, 1929-32 közt igazságügymin
iszter. Az Etelközi Szövetség egyik vezetője. A második világháború 
után emigrál.
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A fajvédők kecskeméti programmja. Megalakult a Magyar Nemzeti Füg
getlenségi Párt. In: Szózat, 1924. október 21. 1-2.

Kecskemét lelke megszólalt. A fajvédő vezérkar az Alföld fővárosában. 
In: Szózat, 1924. október 21. 2-3.

Programmvallás a nagygyűlésen. Független Magyarországot, cselekvő 
külpolitikát, gazdasági újjászervezést és erőteljes szociálpolitikát 
követelnek. In: Szózat, 1924. október 21. 3-5.

Fehérvirágos asztaloknál... Társasebéd a Vigadóban -  Forró szavak a 
magyarság felszabadulásáról. In: Szózat, 1924. október 21. 5-6.

Nagyatádi már 1923 januárban akart szakítani Bethlennel. „Bethlen gár
dája nem fog meghalni, de megadja magát” -  Beszédek a kecske
méti banketten. In: A Nép, 1924. október 21.2.

Új Magyarországot jelent a fajvédelem programmja. A fajvédőpolitika 
zászlóbontása Kecskeméten -  Az Alföld népe tömörül a fajvédők 
zászlója alatt. In: A Nép, 1924. október 21. 3-5.

A liberális sajtó és a kecskeméti zászlóbontás. A zsidóság riadtan és féle
lemmel kommentálja a kecskeméti napot. In: Szózat, 1924. októ
ber 23. 5.

Jászberény keresztény lakossága a fajvédő zászló alatt. Többezernyi lel
kes tömeg a fajvédők nagygyűlésén. In: Szózat, 1924. október 28. 
5.

A Magyar Nemzeti Függetlenségi Párt új otthonának felavatása. Keresz
tény tömörülés a demokrata szövetséggel szemben -  A fajvédők a 
fővárosi választásokon Wolffot támogatják. In: Szózat, 1924. no
vember 14. 5-6.

Héjjas Ivánt felkelőkalaposok fővezérül üdvözölték Kószó belügyi állam
titkár néma jelenléte mellett. Vasárnap a fajvédők politikai párttá 
alakulnak az ellenforradalom jogfolytonosságának alapján. In: 
Pesti Napló, 1924. október 19. 1.

Orgovány -  párttá alakul. In: Népszava, 1924. október 19. 1.
A Gömbös-Héjjas-párt zászlóbontása Kecskeméten. Hiányoztak az „al

földi tömegek” a Magyar Nemzeti „Függetlenségi” párt megala-

A felhasznált források jegyzéke
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kulásán -  Csongrádi Piroskának volt a legnagyobb sikere. In: A 
Reggel, 1924. október 20. 3.

Vázsonyi Vilmos szenzációs nyilatkozatban jelöli meg a kibontakozás út
ját. „Magára kell hagyni a reakciót vagy megteremteni a 
szabadelvű elemek testvéri egységét.” In: A Reggel, 1924, október 
20. 5.

Jászberény és Kecskemét. In: Esti Kurír, 1924. október 21.1.
Bethlennek a kormánypárti fajvédők kiszorításához van szüksége 

Nagyatádiék támogatására. In: Esti Kurír, 1924. október 21. 1.
A programok. In: Népszava, 1924. október 21.1.
Újból lángolnak a tüzek. In: Világ, 1924. október 21. 1.
Kunfi és Klebelsberg. In: Világ, 1924. október 22. 1.
Rovás. In: Az Újság, 1924. október 21. 1.
Csúfos kudarcot vallott a fajvédők kecskeméti zászlóbontása. Minden 

egyes szónoklatnál csoportokban fogyott a hallgatóság. Bankmo
nopólium, foglalkoztatási kataszter és egyéb furcsaságok. In: Az 
Újság, 1924. október 21. 3.

Kossuth nevében. In: Magyarország, 1924. október 21. 1.
Interpelláció Héjjas Iván fővezéri címe ügyében. In: Magyarország, 

1924. október 21. 9.
Hátrafelé. In: Magyarország, 1924. október 23. 1.
Cimbitorlás. In: Az Est, 1924. október 21. 1.
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