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A huszadik század első évtizedében új politikai irányzatok bukkantak fel hazánkban.
A polgári radikalizmustól az agrárszocializmusig tucatnyi eszmeáramlat kezdett poli-
tikai erővé izmosodni. A keresztény szociális szervezetek hazai története 1904. október
23-án Prohászka Ottokár és Giesswein Sándor tevékenysége nyomán fordulóponthoz
érkezett. Megalakították a Keresztény Szociális Egyesületek Országos Szövetségét. El-
ső elnökük Giesswein prelátus volt. A szövetség 1907-ben létrehozta a Keresztény szo-
cialista Pártot. Szabó István, akit később választókerületéről Nagyatádiként emlegetnek,
szintén ezekben az években vált a birtokos parasztság országosan ismert politikusává.

A mezőgazdaság ellentmondásai egyre gyakrabban okoztak feszültségeket. A Ma-
gyar Gazdaszövetség igyekezett elterjeszteni a fogyasztási és értékesítő szövetkezeti
formát. 1905-ben 577, 1915-ben 2060 Hangya Szövetkezet működött az országban. A
Gazdaszövetség alapítója gr. Károlyi Sándor fóti földbirtokos volt, majd halála után
Darányi Ignác töltötte be ezt a posztot. Az első világháború előtti években védővámo-
kat követeltek a magyar mezőgazdaságnak, és megalapozták a mezőgazdasági szakké-
pzést. A mezőgazdasági szociálpolitikával az Országos Gazdaszövetség vezetői közül
dr. Czettler Jenő foglalkozott.1 A vidéki Magyarország nyomasztó gondja volt a több
ezer életképtelen törpebirtok és a földtelen mezőgazdasági munkások nagy száma. A
világháború éveiben Prohászka Ottokár székesfehérvári püspököt a háborúból vissz-
atérők gondjai foglalkoztatták.

A keresztény szociális eszmekör hazai apostolai 1916-ban birtokreform javaslatot
dolgoztak ki. Az indítványt a Magyar Gazdaszövetség 1916. április 13-án tartott köz-
gyűlésén ismertette.2 A javaslat értelmében az államnak örökbérleti rendszert kell kiala-
kítani haszonbér ellenében átengedett földekből. Az örökbérleti rendszert a törvény-
hozás kiterjesztené a hitbizományokra, a tízezer kataszteri holdnál nagyobb egyházi
javakra és a közalapítványi birtokra. Az állam az átvett területek közterheit magára
vállalja, és egy állandó vegyesbizottságot alakítana: a főrendiház, a magyar királyi
Kúria, a Földművelésügyi, a Vallási és Közoktatásügyi Minisztérium, a kincstár —
jogügyi igazgatóság és a közalapítványi igazgatóság küldötteiből. A bérbe vett terüle-
tekből 15—35 kataszteri holdas kisbirtokok alakítását irányozta elő a terv. Amennyiben
az állam által bérbe vett földekhez olyan épületek tartoznak, hogy egy középbirtok
kialakítását teszik lehetővé, maximum 350 holdas középbirtokok létesílhetőek. Kisbir-
tokot kaphatnak azok a földműves férfiak, akik a háborúban harctéri érdemeket szerez-
tek; olyanok, akik vagyonukat vesztették a háború folyamán, továbbá akik a polgári
életben tanúsított magatartásuk alapján megérdemlik; olyan nők, akiknek a férje a
háborúban elesett és gyermekei vannak. Számított a tervezet készítője a külföldről,
főként Amerikából visszavándorlók tömegeire.

Középbirtok örökbérletére olyanok támaszthattak igényt a tervezet szerint, akik tiszt-
ként vagy önkéntesi jogosultság alapján vettek részt a háborúban, és ott kitüntették
magukat. Az örökbérletet az első bérlő egyenes lemenői közül mindig az elsőszülött
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fiúk kapják anélkül, hogy testvéreikkel szemben bárminemű megváltás, kárpótlás fize-
tésére lennének kötelezve. Kivétel, ha a legidősebb fiú esetleg már adományozás útján
kapta volna az örökbérletet. Ilyen esetben testvérére, azaz apja másodszüiött fiára is
átszállhat az örökbérlet. Fiú örökös híján leányra nem száll az örökbérlet, kivétel ha
az örökbérlő leánya olyan férfi felesége, aki maga is jogosult volna örökbérlet elnyeré-
sére. Egy személynek több örökbérletet birtokolni sehogy sem lehet. Albérletbe kiadni
tilos. Az örökbériet megszűnik, ha a birtokos örökbérlő méltatlanná válik, bírói ítélettel
sújtják bűnügyekben, hazaárulás, felségsértés ügyben. Méltatlanná válik az örökbérlő,
ha a területét hatósági felszólításra is műveletlenül hagyja. A gazdaságok működte-
téséhez szükséges felszerelés előteremtését a tervezet országos gyűjtéssel szerette volna
megoldani. Külön kiemeli a vitézségi éremmel rendelkezők körét, mint legérde-
mesebbeket az örökbérletekre.

Prohászka 1916-os tervezetében szerepel az Amerikából visszavándorlók ügye. A
székesfehérvári püspök elképzelései szerint a Monarchia és Németország katonai
győzelme után elő kell mozdítani a szétszóródott magyarok visszatelepítését. A főindok
az új típusú kötött jogi helyzetű örökbérletek létrehozása, hogy: ezek az emberek nem
középkori értelemben harcoltak a királyért, zászlóért, zsoidért. ezek harcoltak a
királyért, de harcoltak önmagukért, harcoltak azért, ami az övék, és ha kiderül, hogy
nem volt miért harcolniuk, az végzetes következménnyel járhat.

A Magyar Gazdaszövetség határozatában kimondta, hogy saját keblén belül birtok-
politikai bizottságot alakít, hogy az 1848 óta legnagyobb reformot keresztülvigyék
Magyarországon. A világháborús vereség lehetetlenné tette a tervezet végrehajtásának
kezdeményezését a törvényhozás útján. A Károlyi-féle kormányzat tehetetlensége miatt
nem hajtottak végre valóságos, a haza védelmében részt vett katonák vitézségét elis-
merő birtokrendezést. A 133 napos Tanácsköztársaság idején bolsevik típusú kollektivi-
zálás történt. Az új, területében harmadára tömörített országban gyorsan aktivizálódtak
a nemzeti megújulás hívei. Prohászka Ottokár püspök, a Gazdaszövetség új elnöke
Czettler Jenő vagy a régi gazdaszövetségi vezetők közül Rubinek Gyula, aki a föld-
művelésügyi miniszteri posztot is betöltötte, nem feledkezett meg a hazáért harcolt
katonákról, és gr. Ambróczy Gyulával, Gaál Gasztonnal együtt lelkesen támogatták az
1920-as földreformot. Prohászka 1916-ban készített tervezetének szinte minden fonto-
sabb elemét megtalálhatjuk a vitézi telektulajdon típust kialakító rendelkezésekben. A
húszas évek nemzeti megújulását irányító vezetők többsége Prohászka Ottokár harcos-
társai körül került ki. A Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártjának, a kormánypártnak
az elnökeként, székes- fehérvári püspökként lehetősége volt küzdeni egy a szociális
igazságérzetet jobban kielégítő földbirtok-politikáért.

Az ideiglenes államfővé választott Horthy és környezete kezdettől igyekezett közép-
osztálybeli érdekeket megvalósítani. IV. Károly hívei, főként az arisztokraták a legitim
uralkodóért harcoltak. A szociáldemokraták nehezteltek a Népszava Szerkesztőségének
feldúlása és az őket ért atrocitások miatt. Az új rendszer 1920—21-ben a legitimista
és szociáldemokrata ellenzékkel vívta a maga kétfrontos harcát.3 Bethlen István minisz-
terelnöknek sikerült megállapodást kötnie a Peyer Károly vezette szociáldemokratákkal.
Az alig 35 éves uralkodó, IV. Károly halála Madeira szigetén a legitimisták hatalmi
ábrándjait is szertefoszlatta. Horthy számára ideiglenes államfővé, azaz kormányzóvá
választása évében, 1920-ban létfontosságú volt, hogy fokozza a népszerűségét, főként
a vidék keresztény szellemű parasztságára számított. Törvény született a földbirtok-
aránytalanságok megszüntetéséről, vagyis egy korlátozott mértékű földreformról.

A vitézi rend alapítására a földreform keretében került sor. Az új rend nem nélkü-
lözhette egy életerős tulajdonosi szemléletű birtokos paraszti réteg támogatását. A kor-
mányzónak kötelességévé vált a világháborúban és a nemzeti hadseregben kitűnt ma-
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gyár katonák megjutalmazása. A magyar állam védelmében feddhetetlen honfiak ré-
szére a haza el nem múló hálája jeléül ingatlanok adományozhatok akképpen, hogy az
adományozott ingatlanlioz meghatározott közszolgálatok teljesítése fűződik. Az ingatlan
így különleges minőséget nyer, vitézi telek néven — írja az 1920. évi 6650 ME sz.
rendelet. A vitézi telekadományozás joga az államfőé volt az erre a célra magánosok
vagy közösségek által felajánlott ingatlanokból. Magánszemély is adományozhatott vi-
tézi telket, de azt csak a kormányzói jóváhagyás után lehetett átadni az adományo-
zottnak. Az ingatlantulajdonosok saját vagyonukból is alapíthattak saját vagy leszár-
mazottaik részére vitézi telket az érvényben levő öröklési jog megsértése nélkül, és
természetesen államfői jóváhagyással. A vitézi telek elidegeníthetetlenné vált, meg-
terhelni, haszonbérbe adni, másnak átengedni nem lehetett. A gazdálkodáshoz szüksé-
ges hiteleket a vitézi széken keresztül a Magyar Földhitelintézetek Országos Szövetsége
vagy az Országos Hitelszövetkezet biztosította. Ha a hátralékos törlesztési részleteket
másképpen behajtani nem lehetett, a vitézi szék a telket zárolta és gondviselőt nevezett
ki, akinek jogköre megegyezett a bíróságok által kinevezett zárgondnokéval. A vitézi
szék méltányossági alapon a telek haszonbérbe adását is engedélyezhette. A vitézi telek
örökösödési rendjét az adomány vagy alapítólevél határozta meg. Ez a dokumentum
formai jegyeit tekintve a feudalizmus kori armálisokhoz volt hasonló, leírták benne az
érdemre okot adó tettet is. A telket rendszerint az elsőszülött fiúk kapták osztatlanul,
a gazdasági felszerelésekkel együtt. Ha az örökhagyó nem rendel- kezett alkalmas fiú
utódokkal vagy az lemondott a vitézi telekről, úgy az alapító fiúágából származó fér-
fiak közül az elsőszülöttség rendjében sorra kerülő igényelhette. Ha nem volt alkalmas
férfi utód, úgy az örökhagyó leányának haszonélvezeti joga volt a vitézi szék felügye-
letével. Az aiapító végrendelete arra is kötelezhette az örökösnő férjét, hogy a vitézi
cím viselésével együtt családneve mellett neje családnevét is viselje kettős családnév-
ként. Természetesen ehhez is az államfő jóváhagyására volt szükség. Az örökös alkal-
masságát a vitézi szék állapította meg, szellemi és erkölcsi tekintetben. A vitézi telek
tulajdonosa és legközelebbi várományosa az eskü és az avatás után neve előtt a vitéz
jelzőt viselhette. A vitéz rend élén a kormányzó állt mint államfő. Elméletileg államfői
mivoltából fakadt adományozási joga, sőt a vitézi székre visszaszállt telkeket újra ado-
mányozhatta. A magyar közjog a feudális korban nem csak a királyt ruházta fel birtok-
adományozási joggal A nádor kivételes esetben utólagos megerősítéssel harminckét
jobbágy telekig és hozzá hasonlóan a kormányzó is ado- mányozhatott birtokot.4

A vitézi szék elnökét és tagjait élethosszig választották; tagjai hivatalból a miniszter-
elnök, a földművelésügyi miniszter, a honvédelmi miniszter és az igazságügyi miniszter
egy-egy képviselője, továbbá a Magyar Földhitelintézetek Országos Szövetségének
ügyvezetői igazgatója és az államfő által kinevezett nyolc tag. A vitézek első és egyet-
len választott főkapitánya Horthy Miklós volt. Az Országos Vitézi Széknek alárendelve
működött a nyolc törzsszék, élén a törzskapitánnyal, mellette a segédtiszti teendőket a
törzsszéktartó végezte. A törzsszékek a Vármegyei Vitézi Székekre tago- zódtak, élü-
kön a Vármegyei Székkapitánnyal, akinek a vármegyei vitézi széktartó és egy nemzet-
védelmi tiszt voltak a beosztottjai. Külön tanácsadó testülettel rendelkeztek a vármegye
köztisztviselőiből. A vitézi járás élén a hadnagy állt, a járás tagjai vitézi családok
voltak. A hadnagy tanácsadója a járási szolgabíró volt. A Vitézi Rend 1926-tól egy
tagot delegált a parlament felsőházába. 1919-től képviseltették magukat a megyei és
városi törvényhatóságokban. A vitéz lehetett tiszti vitéz vagy legénységi vitéz. A tiszti
vitézek a telekadományozásnál rendszerint 40—50 hold földet vagy házhelyet kaptak.
Az első világháborúban frontszolgálatot teljesített vagy a nemzeti hadseregben érde-
meket szerzett tisztek, tartalékos tisztek kaptak tiszti vitéz besorolást.

A vármegyei vitézi székkapitányságok vezették a nyilvántartásokat. Jász-Nagykun-
Szolnok megye vitézi tisztjei között szerepelt az Országos Főkapitány, vitéz Nagy-
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bányai Horthy Miklós, Magyarország kormányzója. A legénységi vitézek telkeinek
nagysága különböző volt, három kataszteri holdtól egészen huszonhat kataszteri holdig.
Olyan esetekben, amikor önkéntes földbirtok felajánlás történt, az Országos Vitézi Szék
intézte a telekkönyvi hatóságnál a járási bíróságnál a vitézi telekké nyilvánítást. Az
országos főkapitányi jóváhagyás után a területileg illetékes vármegyei vitézi szék
végezte el a birtokbaiktatást. A Vármegyei Vitézi Székek évenként ellenőrizték a telkes
vitézek gazdaságait. 1927 folyamán Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében két vitézi
telek volt elszámolásra képtelen.5 A vitézi szék állandó kapcsolatot tartott az Országos
Földbirtokrendező Bizottsággal. A nehéz körülmények között gazdálkodó vitézek szá-
mára minden létező kölcsöntörlesztési haladékot igyekeztek elintézni. Különösen
tanulságos vitéz Újhegyi Sándor, egykori megyei székkapitány gazdaságának története.
A birtok két részből áll, 37,5 kataszteri hold ingyenes vitézi telekből és 32 kataszteri
hold úgynevezett vagyonváltságos területből Besenyszögön. 1930-ra 800 pengő adóhát-
ralék és rengeteg adósság halmozódott fel. A birtokot mintagazdasággá igyekeztek ala-
kítani; gazdasági épületek, vetőgép és traktor voltak a főbb beruházások. 1931-ben
23.196 pengő behajthatatlan adósság terhelte a tiszti vitézi telket. A birtok 37 kataszteri
holdas vitézi részét zár alá vették, és visszaszállt a vitézi székre. A tönkrement vitézi
gazdaságok dokumentumai az egész korszakban a „bizalmas" iratok közé kerültek.6 A
nagy álom, hogy korszerű, helyenként gépesített középparaszti birtokok alakuljanak a
vitézi telkeken, nem vált valóra. Különösen a legénységi vitézek többsége kemény
gondokkal küszködve élte át a világgazdasági válság éveit. A vitézi rend főszék-
hatósága foglal- kozott a fegyelmi ügyekkel. Aki ellen bírósági eljárás folyt ez időben,
nem viselhette vitézi címét. Ha a bírósági ítélet elmarasztaló volt, ezt az érintett vitézi
névsorból történő törlése követte. Fellebbezési lehetőség az Országos Főkapitányhoz
volt. A vitézi rendbe felvételt kérelmező személyről törzslap készült. Tizenöt főbb
kérdésre kellett válaszolni. A személyi adatokon kívül a vallás, nyelvismeret, kitün-
tetések és a frontszolgálat leírása szerepelt. Külön rovatot kellett a kérelmezőnek kitöl-
tenie a forradalmak időszakában viselt dolgairól. A kérelmeket a vármegyei vitézi szék
véleményével kiegészítve az országos főkapitány, azaz az államfő személyesen bírálta
el. A vitézzé avatás a középkori lovaggá ütési ceremóniára emlékeztetett, és a Margit-
szigeten, Szent István napján igazi látványosságnak számított.

A vitézi rendhez 1940-ben körülbelül huszonegyezren tartoztak. A telekadományo-
zási kedv a harmincas évek végére csökkent. A gazdasági válság időszakában állás-
talanná vált vitézekről a székkapitányok és hadnagyok rendszeres kimutatásokat készí-
tettek, hogy üresedés esetén az alkalmazásnál előnyben részesülhessenek. Az Országos
Vitézi Szék a negyvenes évek elején gyakran került szélsőjobboldali támadások
kereszttüzébe, főként feltétlen kormányhűsége miatt. A vitézi rend a saját elődeinek
tekintette Szent István vitézeit a Mileseket, az Anjou-kor és Zsigmond lovagjait, a
XVIII. század katonahőseit és a XIX. század háborúiban, szabadságharcaiban kitűnt
magyarokat.7 Sokat tett a két világháború között történelmi múltunk emlékeinek
feltárásáért a rend közlönye, a Vitézek Lapja.8 A Vitézi Rendet 1945-ben a fasisztának
minősített szervezetekkel együtt a szovjet hadsereg nyomására az ideiglenes kormány
feloszlatta.
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