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Az első világháborút követő forradalmak és a trianoni békeszerződés alapvetően
befolyásolták Magyarország társadalmi és politikai viszonyait, ezen belül is a felsőoktatást
és az egyesületi életet. E kettő szorosan kapcsolódik egymáshoz, hiszen a magyar
egyetemeken és főiskolákon már 1919/1920 folyamán teljesen új típusú szervezetek, ún.
bajtársi egyesületek, szövetségek alakultak.1 Ezek közül is legjelentősebb az elsősorban a
tudományegyetemek hallgatóságát összefogó Országos Turul Szövetség volt, mely végig
a Horthy-korszak folyamán nemcsak a diákság, hanem a felsőoktatási intézmények életére
is jelentős hatást gyakorolt.2

A két világháború közötti időszakban az egyetemi és általában a társadalmi egyesületek
jelentősége rendkívül megnőtt. Dobrovits Sándor, aki valamennyi Budapesten működő
szervezetet alapul véve készített egyesületi statisztikát az 1930-as évek közepén, a követ-
kezőképpen fogalmazott: általában a korszak egyesületei „a társadalmi élet fejlődésére,
ennek a fejlődésnek irányára, ütemére, rendkívül nagy, sok vonatkozásban döntő jelentő-
ségű befolyást gyakorolnak".3 A legjellemzőbb példa erre a Magyar Országos Véderő
Egyesület (MOVE), az Ébredő Magyarok Egyesülete (ÉME), az Etelközi Szövetség, a
Kettőskereszt Vérszövetség vagy az Egyesület Keresztény Nemzeti Liga létrejötte és mű-
ködése, amely szervezetek szélsőjobboldali nacionalizmusukkal és uszító antiszemitizmu-
sukkal próbáltak hatással lenni a korabeli magyar közgondolkodásra, társadalmi és
politikai életre. A hangnem, a célkitűzések és a módszerek szempontjából ezek mellé
sorolható az Országos Turul Szövetség, mely beilleszthető a „keresztény-nemzeti kurzus"
korosztály szerinti „nemzetvédelmi" szervezetei, cserkész-, levente- és lövészegyesületek,
illetve a Vitézi Szék, valamint a Nemzeti Munka Védelem közé is.4

1 A bajtársi egyesületeknek két típusát különböztethetjük meg: főiskolai diákszervezetek és katonai jellegű bajtársi
szövetségek. E szervezetek jelentőségét jól mutatja, hogy csak a fővárosban a trianoni békeszerződést megelőző 10 évben
(1911-1920 között) 28 bajtársi tipusú egyesület jött létre, míg 1921-1930 között már 138. Dobrovits Sándor: Budapest
egyesülelei. Statisztikai Közlemények, 74/3. Budapest, 1936. 40-44. p.

2 Külön bajtársi szervezete volt a műegyetemistáknak, a Hungária. 1921-ben jött létre a katolikus jellegű bajtársi egyesület,
a Foederatio Emericana, majd 1927-ben a legitimista Szent István Bajtársi Szövetség. A négy ifjúsági bajtársi szövetség
közül a Turul tudott országos jelentőségre szert tenni, és az ifjúság vezető szervezetévé válni, mivel nem korlátozódott egy
felsőoktatási intézményre (mint a Hungária), tagja lehetett bármelyik keresztény felekezethez tartozó fiatal (nem úgy, mint
az Emericanában), és a közhangulatnak megfelelőbb állásponton állt a királykérdésben, azaz a szabad királyválasztók közé
tartozott, akik elutasították a Habsburg-ház restaurációját (ellentétben a Szent István Bajtársi Szövetséggel). Az egyetemi
bajtársi szervezetek kialakulásáról lásd Ladányi Andor: Az egyetemi ijjuság a: ellenforradalom első éveiben (1919-1921).
Értekezések a történeti tudományok köréből 88. Budapest, Akadémiai, 1979.; Újváry Gábor: Egyetemi ifjúság a „neobarokk
társadalomban". Bajtársi szövetségek, egyetemi és főiskolai egyesületek a két világháború közötti Magyarországon. In:
Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben. Szerk. Valuch Tibor. Budapest, 1956-os Intézet - Osiris 1995.
453-459. p.

3 Dobrovits Sándor: Budapest egyesületei. 4-5. p.
4 Zinner Tibor: Adatok a szélsőjobboldali egyesületek megalakulásának körülményeihez. Történelmi Szemle, 1979/3-4.

562-576. Zinner Tibor: Az ébredők fénykora. Budapest, Akadémiai, 1989. Dósa Rudolfhé: A MO VE. Egy jellegzetes magyar
fasiszta szervezet. Budapest, Akadémiai, 1972.
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Éppen ezek miatt a Turul szerepe és megítélése meglehetősen ellentmondásos volt a
közéletben és a politikai gondolkodásban. Egyfelől a kormányoknak szinte végig a kor-
szak folyamán szükségük volt a különböző jobboldali, irredenta ifjúsági és egyéb szerve-
zetek támogatására a „keresztény-nemzeti kurzus" kialakításában és fenntartásában, más-
felől viszont gyakran élesen el kellett ítéljék az egyetemi bajtársi szövetségek bizonyos
„módszereit", különösen azokat az antiszemita tüntetéseket, melyek a hírhedt numerus
clausus módosításából és a világgazdasági válság idején kialakuló egzisztenciális kilátás-
talanságból fakadtak, és amik miatt az egyetemeket gyakran napokra-hetekre be kellett
záratni.5

A felsőoktatási intézményekben működő bajtársi szervezetek kialakulásának alapja és
közvetlen előzménye az volt, hogy a tanácsköztársaság bukása utáni napokban, 1919
augusztusában a Honvédelmi Minisztérium az „ország belrendjének biztosítására, eset-
leges kommunista mozgalmak „elfojtására" karhatalmi alakulatokat szervezett, így a buda-
pesti felsőoktatási intézményekben is. Az ún. egyetemi zászlóaljak arra törekedtek, hogy
„megtisztítsák" az intézményeket elsősorban a kommunista érzelmű hallgatóktól, oktatók-
tól, alkalmazottaktól, és e célok miatt a működésüket a kormány anyagilag is támogatta.6

Azonban tevékenységüket főleg antiszemita jellegű megmozdulások jellemezték (meg-
verték, majd kidobták az egyetemről a zsidó hallgatókat, vagy be sem engedték őket az
intézményekbe). Ezek abból fakadtak, hogy nemcsak a bajtársi egyesületek, hanem általá-
ban a szélsőjobboldal gondolkodásában gyökeret vert az a sztereotípia, hogy a kommuniz-
mus, a tanácsköztársaság csak a magyarországi zsidóság műve volt. Noha az antiszemita
„túlkapások" miatt a magyar kormány 1921 augusztusában intézkedett az egyetemi zász-
lóaljak végleges felszámolásáról, mégis ezeket tekinthetjük a bajtársi szervezetek legfon-
tosabb alapjának.7

Még 1919. augusztus 18-án létrejött a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Nemzeti
„Turul" Szövetség Előkészítő Bizottsága. A létrejövő és formálódó Turul adta társadalmi
egyesületként a szervezeti keretet a tudományegyetemek hallgatóságának mozgalmaihoz,
a lényegi tevékenységet pedig a tagegyesületek folytatták. A Turul Szövetséghez tartozó
első bajtársi egyesületek az egyes egyetemi fakultások hallgatóiból külön-külön szerve-
zeteket alkotva alakultak meg Budapesten 1920 júliusában. A szövetség 1926-ban belügy-
miniszterileg jóváhagyott alapszabályai szerint a Turul elsődleges célja a „széthúzó magyar
társadalomnak, a magyar nemzetnek a bajtársi eszmén keresztül való összeforrasztása"
volt.8

5 Lásd Kerepeszki Róbert: A numerus clausus 1928. évi módosításának hatása Debrecenben. Múltunk, 2005/4. 42-75. p.!
6 Magyar Országos Levéltár (MOL), Miniszterelnökség, Minisztertanácsi jegyzőkönyvek (K 27), az 1919. augusztus 20-i ülés

jegyzőkönyve, 7. számú napirend
7 MOL K 27, az 1921. augusztus 5-i minisztertanácsi ülés jegyzőkönyve, 28. sz. napirend. Az egyetemi zászlóaljak

megalakulásáról és tevékenységéről iásd még Ladányi Andor, 1979. 73-93. p.
8 A „ Turul" Szövetség (a Magyar Egyetemi és Főiskolai Bajtársi Egyesületek Országos Központja), valamint a kötelékébe

tartozó és a szövetség szerves részét képező Bajtársi Egyesületek és Bajtársi Törzsek (vegyestörzsek) Alapszabályzata. H.n.
K.n. 1927. [a továbbiakban Turul-alapszabály] 3-4. Az első fővárosi egyetemi bajtársi egyesületek a következők voltak: a
joghallgatók Werbőczy, az orvostanhallgatók Csaba, a bölcsészhallgató Árpád, a gyógyszerészek Rákóczi, az állatorvosok
Lehel, a képzőművészek Székely Bertalan, a református teológusok Bocskai, illetve az iparművészek Kőrösfői Bajtársi
Egyesülete. Ladányi Andor, 1979. 94-95, 100-103. p.
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A Turul Szövetség és a különböző bajtársi egyesületek létrejöttéhez a nagy hagyomá-
nyokkal rendelkező, 19. századi német ifjúsági szervezetek, a Burschenschaft-ok szolgál-
tak mintaként. A magyar bajtársi egyesületek azonban hasonlóságokat mutatnak más kül-
földi szervezetekkel is. Németországnál maradva rokon vonások figyelhetőek meg a náci
párt 1926-ban alapított egyetemi ifjúsági egyesületével, a Nationalsozialistische Deutsche
Studentenbund-áa\ (NSDStB), elsősorban a szélsőséges nacionalizmus, az erős antiszemi-
tizmus, a militarista jelleg, valamint a kizárólagos szerepre való törekvés miatt. Ugyan-
ezek a hasonlóságok tetten érhetőek az olasz fasiszta párt egyetemi ifjúsági szervezeteivel,
a Gruppi universitari fascisti-val (GUF) is. A Turul e hasonló külföldi szervezetek közül
- érdekes módon - nem a németekkel, hanem az olaszokkal keresett szorosabb kapcsolato-
kat.' Ennek oka elsősorban az volt, hogy az 1930-as években féltették Magyarország
szuverenitását az egyre agresszívebben terjeszkedő hitleri Németországtól. Emiatt
gyanakvással figyelték a nácik által támogatott magyarországi német kisebbség
tevékenységét, és élesen elítélték 1940-ben a nyilas Hubay Kálmán által beterjesztett
törvényjavaslatot, mely - a nácik felé tett gesztusként - szélesebb jogokat biztosított volna
a hazai német nemzetiségnek.10

A Turul már az első tagegyesületeinek létrejötte után arra törekedett, hogy valóban
országos szervezetté bővítse a szövetséget. Ennek megfelelően először 1920 végén tör-
téntek kísérletek arra, hogy a Turul a vidéki egyetemeken is megalakuljon. Az első
„célpont" Debrecen volt, ahol azonban az Egyetemi Tanács ellenállása miatt ekkor nem,
csak egy évvel később sikerült bajtársi egyesületeket alakítani. Valamivel később, csak az
1920-as évek közepére jöttek létre a Kolozsvárról és Pozsonyból „menekülő" egyetemek
új helyén, Szegeden és Pécsett is ilyen szervezetek. Az egyetemi városokban ezek után ún.
Turul-kerületek alakultak, melyek szervezetileg a budapesti Országos Fővezérség alá
tartoztak, és céljuk az volt, hogy összefogják, irányítsák a helyi bajtársi egyesületek
működését. Az egyetemek azonos karain azonos elnevezésű bajtársi egyesületek jöttek

9 Például 1930 januárjában a magyar ifjúsági szövetség országos központi havi lapja, a Bajtárs arról számolt be, hogy még
karácsony elölt a Turul küldöttsége a GUF vezetőivel tárgyalt az olasz-magyar diákkapcsolatok kiépítéséről. A magyar
bajtársi vezetőket egy rövid kihallgatásra Mussolini is fogadta. Bajtárs. 1930. január, 7-8. A német ifjúsági szervezetekről
lásd Brunck, Helma: Die Deutsche Burschenschaft in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus. München,
Univeristas, 1999. Hl. Zom, Wolfgang: Student Politics in the Weiiiar Republic. Journal ofContemporary History, 1970/1.
128-143. p. Az olasz GUF szervezetekről lásd La Roveré, Luca: Fascist Groups in Italian Universíties. An Organisation at
the Service of the Totalitarian State. Journal ofContemporary History, 1999/3. 457-475. p.

10 Még Hitler hatalomra kerülése előtt a Turul országos lapja, a Bajtárs a következőképpen fogalmazott: „Mi magyarok
örömmel látjuk azt. hogy Olaszország után most már Németországban is útban van az a gondolat, mely a mai politikai és
gazdasági válságból nemzeti irányban keresi a kiutat. Azonban észre kell vennünk azt is, hogy a Hitler-mozgalom
mértéktelen megerősödését jelenti annak a germán öntudatnak, amely terjeszkedési törekvéseivel, kíméletlen pángermán
propagandájával annyit ártott már nemzetünknek. Fel kell tehát készüljünk mi is, hogy egy esetleges Anschluss esetén egy
szomszédos 70 milliós agresszív nép nyomásának ellen tudjunk állni." A Turul Szövetség némelellenességéről lásd
Kerepeszki Róbert: Debrecen és a Volksbund. Adalékok a debreceni Volksbund megalakulásának körülményeihez. Múltunk,
2007/4. 255-281. p.; Rozs András: .Zsidókérdés", németellenesség, nemzetiségek. Ideológiai vonatkozások a Turul
Szövetség pécsi bajtársi egyesületeinek tevékenységében az 1930-as években. In: Tanulmányok Pécs történetéből 5-6. Az
Előadások Pécs történetéből '96 és az Előadások Pécs történetéből '9 7 című konferenciák válogatott előadásai. Szerk. Font
Mária és Vonyó József. Pécs, Pécs Története Alapítvány, 1999. 241-258. p. ill. MOL, az Országos Turul Szövetség iratai (P
1364), 1. doboz, 6. tétel, szám nélkül. A Turul Szövetség állásfoglalása a Nyilaskeresztes Párt nemzetiségi törvény-javaslatával
kapcsolatban. Budapest, 1940. június 10. Az említett törvényjavaslatról lásd Tilkovszky Lóránt: A nyilasok törvényjavaslata
a nemzetiségi kérdés rendezéséről. Századok, 1965/6. 1247-1258. p.
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létre, melyek - ahol lehetett - a tudományágra jellemző nevet kaptak (pl. a jogi karok
hallgatóságát összefogó bajtársi egyesületet a fővárosban, Debrecenben, Szegeden és
Pécsett is „Werbőczynek" nevezték). Az azonos karok azonos egyesületei azonban szerve-
zetileg semmiféle kapcsolatban nem voltak egymással, az egyesületek csak a helyi, kerü-
leti vezérségüknek voltak alárendelve, a vezérségek pedig az Országos Fővezérségnek. A
különböző kari egyesületek viszont egymással egyenrangúak voltak. A Turul Szövetség
tagszervezeteinek alapvetően két csoportja volt: a bajtársi egyesület és a bajtársi (vegyes)
törzs. A különbség a kettő között az, hogy az előbbi bővebb szervezeti keretet, szélesebb
mozgásteret, cselekvési és tevékenységi lehetőséget, nagyobb taglétszámot jelentett, míg
az utóbbi kisebb szervezet főképp reprezentatív jellegű tevékenységgel."

Felmerül a jogos kérdés, hogyan kapcsolódik ez az alapvetően az egyetemi ifjúsághoz
kapcsolódó szervezet Szolnokhoz és megyéjéhez, ahol a két világháború között
semmilyen felsőoktatási intézmény nem működött. A Turul alapszabályai szerint bajtársi
(vegyes) törzs „alakítható a Turul Szövetség Fővezérségének engedélyével vidéken ott,
ahol egyetemi és főiskolai hallgatók nagyobb számban vannak és a viszonyok
következtében bajtársi egyesület kötelékébe nem tartozhatnak".12 Ez a rendelkezés tette
lehetővé azt, hogy a Turul valóban országos szervezetté bővüljön, és már az 1920-as évek
közepén több vidéki településen alakultak bajtársi törzsek (pl. Foton, Gyulán, Szentesen,
Makón, Pécelen, Baján).13

Az 1920-as évek végétől, majd a gazdasági válság idején egyesület-alapítási hullám
bontakozott ki a Turul keretein belül. Magyary Zoltán, a Vallás- és Közoktatásügyi Mi-
nisztérium államtitkára szerint 1929 elején a Turul Szövetségnek 48 tagegyesülete volt,
8842 aktív taggal.14 1934 februárjában már 78 tagszervezet tartozott a Turulhoz, és ez a
szám az év őszén tartott országos közgyűlés (ún. Követtábor) idejére tovább emelkedett
(96-ra).15 A csúcsot az 1930-as évek második felében érte el a szervezet, amikor már 112
tagegyesületet számlált, és ezeknek közel fele nem az egyetemi városokban jött létre.16

Ez a követtábor döntő fontosságú volt a Turul Szövetség országos mozgalommá való
fejlődésében. Egy néhány évvel későbbi bajtársi (propaganda) kiadvány szerint ugyanis
ezen az országos közgyűlésen „kimondták a magyar paraszt és munkás csatlakozását".
Ekkor a Turul „elsőnek sietett a magyar parasztság és munkásság felé, hogy testvéri kéz-
fogással a nagy magyar harcba állítsa az eddig vagy elhanyagolt, vagy lenézett, vagy vörös
métellyel megmérgezett magyar testvérek tömegeit is", és emiatt „szinte gombamódra te-
remtek meg országszerte a Turul új egyesületei és törzsei, hogy végre testvéri és bajtársi

11 A Turul Szövetség vidéki kerületeiről lásd Kerepeszki Róbert: Ifjúsági egyesületek a debreceni Tisza István
Tudományegyetemen a két világháború között. In: Közlemények a Debreceni Tudományegyelem történetéből IV. Szerk.
Hollosi Gábor. A Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolájának kiadványa. Debrecen, 2006. 51-62. p.; ill.
Rozs András: A Turul Szövetség szervezete Pécsett, 1923-1945. Baranyai Levéltári Füzetek 123. Pécs, 1989. 171-189. p.

12 Turul-alapszabály, 21-22.
13 Turul Alapszabály 25-28.
14 Magyary Zoltán: Emlékirat az egyetemi ifjúság szociális gondozásának megszen'ezése tárgyában. Budapest, Királyi Magyar

Egyetemi Nyomda, 1929. 132-133. p.
15 MOL, Belügyminisztérium, Rezervált iratok (K 148) 892. csomó, 1934-17-687. sz. Turul Szövetség tagegyesületei (1934.

február 9.); Új Vetés (a Turul Szövetség debreceni kerületének röpirata), 1934. november, 12.
16 MOL P 1364, 1. d. 13. tétel. A Turul Szövetség tisztviselőinek és tagegyesületeinek jegyzékeiben keltezés és iktatószám

nélküli irat, valószínűleg a második világháború előtti évekből.
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szeretettel összefogjon mindenkit, aki keresztény és aki magyar, nem nézve, hogy úr, pa-
raszt vagy munkás."17 Noha ezt a felfogást a magyar rendőrség megfigyelői 1930-ban egy
bizalmas jelentésükben még „balrahajlásnak" bélyegezték,18 Gömbös Gyula miniszter-
elnöksége alatt már elfogadottá vált, hogy a vezető elit mind szélesebb néprétegeket
nyerjen meg a jobboldali „keresztény-nemzeti" gondolat és a kormány számára.

Ezt a Turul Szövetségben az említett követtábor előtt is felismerték. Roboz Zoltán, a
Turul egyik országos tisztviselője a következőképpen fogalmazott: „A Turul Szövetségnek
egyesületesdiből országos, mondjuk így: országot építő mozgalommá kell alakulnia. Szer-
vezetileg szolgálja ezt az a mozgalom, mely a falusi és munkás ifjúságot is, mint pártoló
darvakat stb. beszervezi a turulisták táborába." Tehát az egyetemet végzettek megtartása
mellett a Turul fő céljává vált, hogy megnyerje a nem értelmiségi ifjúságot is mozgalma
számára, és ez emelte ki a vidéki törzsek jelentőségét."

Jász-Nagykun-Szolnok megyében a Turul Szövetség első tagszervezete még 1926-ban
alakult Kisújszálláson, Nagy Kun Bajtársi Törzs néven. Ezt az egyesületet a debreceni
egyetemi hallgatók alapították, így értelemszerűen ehhez a regionális kerülethez tartozott.
1927-ben 60 fős taglétszámmal működött, és ezzel a debreceni kerület legkisebb egyesü-
lete volt (az egész kerülethez ekkor 1013 tag tartozott).20

Azonban a Nagy Kun Bajtársi Törzs után csak az 1930-as évek elején alakult új bajtársi
szervezet a megyében akkor, amikor a fent vázoltak alapján a Turul kezdett országos
mozgalommá bővülni. 1932 márciusában jött létre Törökszentmiklóson a Magyar Jövő
Bajtársi Törzs, melyet szintén a Turul debreceni kerülete, pontosabban egyik legrégebbi
tagszervezete, a pallagi Gazdasági Akadémia hallgatóinak Festetics Bajtársi Egyesülete
„hozott életre".21 Érdekesség, hogy a Festetics volt a debreceni kerület legszélsőségesebb,
Debrecen és Hajdú vármegye vitézi székkapitánya szerint a „legintranzigensebb" bajtársi
egyesülete." Béber László kortárs újságíró szerint „a gazdászoknak két rétege volt; az
egyik komolyan vette a tanulmányait, hiszen belőlük lettek a gazdatisztek, a másik a
gazdag földbirtokos csemetékből került ki, akik csak a diplomáért jártak az akadémiára,
rémei Debrecen éjszakai életének, képesek arra az elvetemültségre is, hogy feltartóztatták
a szülő nőt szállító mentőkocsit. Ezek voltak a szélsőjobboldal 'királyrikkancsai', a
szervezett zsidóverők, ellenzéki újságok égetői, a tudományegyetemen zavargó idegenek."
Egyesek szerint gazdászhallgatók voltak felelősek 1921 januárjában a debreceni Refor-
mátus Nagytemplom meggyalázásáért is.23

17 Erdélyi Emő: A mi utunk. A Turul Szövetség története, útja, célkitűzései. Pécs, Kn. 1940. 8-9. p.
18 MOL K 149 BM VII. res. 129. cs. 1930-7-7910. sz.
19 Új Vetés, 1933. december, 10-11.
20 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár (HBML), Debreceni Tisza István Tudományegyetem Rektori Hivatalának iratai (VIII. 1/b), 24.

d. 2849/1926-27. etsz. A Turul Szövetség debreceni kerületének jelentése az egyetem rektorának (1927. július 29.)
21 Bajtárs, 1932. április, 26.
22 HBML, Debrecen és Hajdú vármegye főispánjának elnöki iratai (IV.B.901/a), 12. d. 380/1935. eln. A vitézi székkapitány

„nemzetvédelmi" helyzetjelentése 1935 márciusáról
23 Béber László: Debreceni érdekességek. Válogatott írások Debrecen múltjából. Debrecen, K.n. 1977. 199-202. p. A Festetics

Bajtársi Egyesületről lásd még Komoróczy György: A debreceni agrárfelsőoktatás 100 éve. Budapest, Mezőgazdasági
Könyvkiadó, 1968. 72-74. p.
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A Festetics Bajtársi Egyesület szellemisége azonban nem „ragadt át" a törökszentmik-
lósi Magyar Jövő Bajtársi Törzsre, és csak reprezentatív jellegű tevékenységet folytatott.
Első nyilvános rendezvényét (ún. dísztáborát) 1933 januárjában tartotta, ahol - a Bajtárs
szerint — a „város egész intelligenciája képviselve volt".:4

A törökszentmiklósi szervezet után nem sokat váratott magára a megyeszékhely,
Szolnok saját bajtársi törzsének megalakulása. A Turul Szövetség vidéki tagegyesületeinek
névválasztása kétféle lehetett: vagy valamilyen magasztos, tágabb, patetikusabb nevet
viseltek a szervezetek (pl. a törökszentmiklósi Magyar Jövő Bajtársi Törzs esetében), vagy
olyan közismert történelmi személyiségről nevezték el őket, aki az adott településsel
kapcsolatban állt (pl. onnan származott, ott vitt véghez valamilyen híres tettet). így kapta
az 1932 novemberében alakult új szolnoki szervezet a Damjanich Bajtársi Törzs nevet az
1849 tavaszán Szolnoknál lezajlott fontos ütközet győztes parancsnokáról.

A törzs 1933 februárjában tartotta első nyilvános rendezvényét (ún. „avató dísztáboro-
zását"), melyen az Országos Fővezérség megjelent Eszterhás István, a Turul Szövetség
egyik alapító tagja, és úgy fogalmazott, hogy „a Damjanich Bajtársi Törzsnek ez az értékes
megmozdulása komoly és erős munkát mutat, mely biztos eléri a kitűzött célt".26

Minden bajtársi tagszervezetet az ún. vezér és a választott tisztviselők mellett egy ún.
magister irányított. Az egyetemi bajtársi egyesületek esetében a magister minden esetben
egy tanárelnök volt, míg a vidéki, nem felsőoktatási intézményhez kötődő szervezeteknél
olyan ismert közéleti, politikai személyiséget igyekeztek megnyerni a magisteri posztra,
aki nagy tekintéllyel és befolyással rendelkezett, ugyanakkor teljesen elfogadta és magáénak
vallotta a Turul ideológiáját. A Damjanich Bajtársi Törzs magistere is ilyen személyiség
volt, méghozzá Szolnok vármegye főispánja, roffi Borbély György. Borbély 1875-ben szü-
letett Tiszaroffon református földbirtokos családban. Mindig rendkívül tevékenyen részt
vett a vármegye közéletében, és az 1900-as évek elején a törökszentmiklósi kerület ország-
gyűlési képviselője lett. A Tanácsköztársaság idején börtönbe került, majd szabadulása
után részt vett a szolnoki ellenforradalom megszervezésében. 1931-ben felsőházi taggá
választották. 1933-1939 közötti főispáni hivatali ideje alatt sokat tett a vármegye gazdasá-
gi és szociális fejlesztéséért. Az 1939-es választások után a Magyar Élet Pártja képvise-
lőjekéntjutott be ismét az országgyűlésbe. 1938-ban „buzgó és eredményes munkássága
elismeréséül" Horthy kormányzó a Magyar Érdemrend középkeresztjével tüntette ki.
Személyében a Damjanich Bajtársi Törzs valóban tekintélyes pártfogót talált, azonban ez
is jelzi, hogy a Turul Szövetség élete mennyire összefonódott a magasabb helyi és orszá-
gos politikával és közélettel.27

A Damjanich Bajtársi Törzs is elsősorban reprezentatív jellegű tevékenységet folytatott.
Ez közül is kiemelkedett 1933 májusában a Városi Színházban rendezett díszelőadás, ahol
a törzs tagjaiból álló társulat Kacsóh Pongrác János vitéz című színdarabját mutatták be,
melyet a Tisza Szállóban egy „családias jellegű" estély követett Szolnok közéleti személyi-

24 Bajtárs, 1933. január, 31-32.
25 Bajtárs, 1932. november, 31.
26 Bajtárs, 1933. február, 30.
27 MOL K 27, az 1938. június 23-i minisztertanácsi ülés jegyzőkönyve, 225. sz. napirend. Borbély György életrajzi adatait lásd

Keresztény Magyar Közéleti Almanach. I. kötet. Budapest, K.n. 1940. 127-128. p.
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ségeinek részvételével.28 De a reprezentatív rendezvények mellett a Damjanich Bajtársi
Törzs igyekezett szélesebb tevékenységet is folytatni. A Turul Szövetség számára mindig
kiemelkedő fontosságú volt, hogy gondoskodjon az egyesületek tagjainak testneveléséről
is. Éppen ezért a Damjanich Bajtársi Törzs 1933 nyarán külön sportszakosztályokat
alakított: úszó, evező, vívó, szertorna- és atlétikai szakosztályok működtek az egyesület
keretén belül.29

Ezek a bajtársi szervezetek nem egymástól elszigetelten működtek, hanem igyekeztek
együttműködni, és gyakran képviseltették magukat egymás rendezvényein is. 1933 áprili-
sában például a törökszentmiklósi Magyar Jövő Bajtársi Törzs dísztáborozását a szolnoki
testvéregyesület magisterének, Borbély főispánnak a védnöksége mellett rendezték meg,
de megjelent a Turul Szövetség debreceni kerületének vezére is, aki „Törökszentmiklós
nacionalista vezető férfiait Patronusokká" avatta. Az ilyen rendezvényekkor szokásos
„trianoni Mementót" is a szolnoki Damjanich Bajtársi Törzs vezetője mondta el.30 Emellett
a Szolnok megyei tagegyesületek nem maradtak ki a Turul Szövetség országos akcióiból
sem. Például 1936 nyarán az Országos Fővezérség elindította a „Magyar Egészség
Vonatát", mely a több vagonban az egészségesebb, modernebb életmódot mutatta be az
érdeklődő lakosság számára. Az összesen 106 kiállítási napra tervezett „propaganda-
vonat" 60 állomásából néhány Szolnok megyében volt (pl. Szolnok, Törökszentmiklós,
Kisújszállás), és a helyi bajtársi szervezetek is kivették részüket a szervezésből és az
előkészületekből."

A Turul Szövetség Szolnok megyei tagegyesületeinek megalakulása azonban felvetett
egy komoly problémát, méghozzá azt, hogy ezek a szervezetek melyik kerülethez tartoz-
zanak. Láttuk, hogy több bajtársi törzs létrejöttét kisebb-nagyobb mértékben a debreceniek
kezdeményezték, így magától értetődőnek tűnik, hogy ehhez is tartoztak. Azonban sokat
sejtetett, hogy a Turul országos központi lapja, a Bajtárs 1932 novemberében a program-
adó, a szervezést előtérbe helyező „A bajtársi törzsek jövője - A Turul jövője" c. cikkében
a debreceni kerület számára Karcagot, Püspökladányt, Hajdúdorogot jelölte meg célként,
ennél közelebb a fővároshoz azonban nem „engedte" a debrecenieket.32 Ennek ellenére még
1933 áprilisában a Szolnok megyei bajtársi törzsek (kivéve a januárban alakult jászárok-
szállási Csaba Vezér Bajtársi Törzset") biztosan a debreceni kerülethez tartoztak, mivel
lapjuk, az Új Vetés erélyesen utasította pontosításra a Bajtársat, mely a budapesti központi
kerülethez sorolta a törökszentmiklósi Magyar Jövő Bajtársi Törzset."

A Szolnok megyei bajtársi szervezetek hovatartozása fokozta a feszültséget az egymás-
sal gyakran egyébként is rideg, már-már ellenséges viszonyban lévő budapesti és debre-
ceni kerület között. Az ellentétek alapja - kimondva kimondatlanul - vallási okokra vezet-

28 Bajtárs, 1933. május, 31.
29 Bajtárs, 1933. július-augusztus, 29-30.
30 Új Vetés, 1933. április, 18.
31 MOL K 148 BM VII. res. 934. cs. 1936-17-3055. sz. A Turul Szövetség levele a belügyminiszternek a propaganda-

tevékenységük támogatásáról. Budapest, 1936. június 26.
32 Bajtárs, 1932. november, 8-10.
33 Bajtárs. 1933. január, 31-32.
34 Új Vetés, 1933. április, 15.
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hető vissza: amíg a debreceni kerület tagjai szinte kizárólag reformátusok voltak, addig a
budapestiek katolikusok. Ugyanakkor a debreceniek gyakran szóvá tették, hogy a buda-
pesti kerületben és az Országos Fővezérségben többségbe kerültek olyanok, akik szárma-
zásukat tekintve nem voltak magyarok, és nevüket csak később magyarosították. Ezek
között előfordult szláv származású, de többségük német volt.35 Noha a debreceni kerület-
ben is akadtak hasonlóak, mégis gyakran kifogásolták, hogy akkor, amikor a Turul Szö-
vetség a magyarság „fajvédelméért" küzd, a vezetés idegen származásúak kezébe kerül,
akik - a debreceniek szerint önellentmondó módon - elítélik a pángermán és pánszláv tö-
rekvéseket.36 Ezekhez a feszültségekhez párosult a szolnoki tagegyesületekkel kapcsolatos
huza-vona, mely legjobban a Damjanich Bajtársi Törzs esetében érhető tetten: 1933-ban
még a debreceni kerülethez tartozott, egy évvel később — egyelőre nem tudni, milyen
indoklással — viszont a budapestihez csatolták a szintén Szolnok megyei (jászárokszállási)
Csaba Vezér Bajtársi Törzs mellé. Azonban a törökszentmiklósi és a kisújszállási tagszer-
vezetek megmaradtak Debrecen fennhatósága alatt."

A Budapest és Debrecen között elhelyezkedő kis tagegyesületek megosztása a két
kerület között 1936-ig fennmaradt. Ekkor a konfliktust úgy oldották fel, hogy Szolnok
központtal egy új alkerületet szerveztek. Ez nem igazodott szorosan a megyehatárokhoz,
hiszen ehhez csatolták a szolnoki Damjanich (ekkor már) Bajtársi Egyesület, a jászárok-
szállási Csaba Vezér, a törökszentmiklósi Magyar Jövő és a kisújszállási Nagy Kun
Bajtársi Törzsek mellett az idő közben alakult abonyi Abonyi Lajos, a hatvani Szittya és a
ceglédi Kossuth Lajos Bajtársi Törzseket is."

A szolnoki alkerület első nyilvános megjelenése a Turul 1936 novemberében Miskolcon
tartott Országos Követtáborán történt, és ekkor már megfogalmazódott az első vélemény
az új szervezeti egységről. Lázár Zoltán, a debreceni orvosok Csaba Bajtársi Egyesüle-
tének korábbi vezére, akit munkája Szolnokra szólított, a következőket mondta: „Két hó-
nap óta tartózkodom Szolnokon, és megfigyeltem az alkerület működését. Ez a fiatal
kerület olyan lendülettel, olyan fiatalos hévvel és dolgozni akarással indul, hogy (...)
örömmel kapcsolódhatom én is oda, és készséggel fogom támogatni."39

Összegzésképpen elmondható, hogy a szolnoki bajtársi törzsek és alkerület megalaku-
lása egyik láncszeme volt annak a folyamatnak, melynek során az 1919-1920-ban létre-
jövő Turul Szövetség a magyar felsőoktatási intézmények keretein túlnövő, valóban orszá-

35 Megjegyzendő, hogy a szolnoki Damjanich Bajtársi Törzs 1933 májusában megválasztott vezetője is német származású
volt. Bajtárs, 1933. június, 32.

36 De emellett jelentéktelen és lényegtelen apróságokon is összekülönbözött a két kerület. Például 1932 őszén az országos
központi lap, a Bajtárs kifogásolta, hogy a debreceniek folyóirata, az Új Vetés egy humorrovatot indított: „Szomorú - irja a
Bajtárs kommentárja -, hogy az ilyenre akad pénz és papír s az ifjúság életkérdéseit tárgyaló Bajtárs pedig hiába várja a
debreceni filléreket." Bajtárs, 1932. november, 31.

37 MOL K 148 BM VII. res. 892. cs. 1934-17-687. sz. Turul Szövetség tagegyesületei (1934. február 9.)
38 Lásd 16. jegyzet! Eszerint a Turul tagegyesületei 7 kerületbe és 3 alkerületbe sorolódtak, és ezt tekinthetjük a Szövetség

végleges szervezetének. A kerületi és alkerületi központok a következők voltak (zárójelben a tagegyesületek száma):
Budapest (33), Miskolc (13), Debrecen (12), Pécs (10), Szeged (10), Győr (8), Kecskemét (6), Gyula (8), Szolnok (7),
Somogy vármegyei alkerület (5).

39 MOL P 1364 1. d. 3. tétel, a Turul Szövetség 1936. november 5-8. között tartott Országos Követtáborának jegyzőkönyve,
41^12. p.
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gos szervezetté alakult. Ugyanakkor épp ezek az egyesületek érdekes példával szolgálnak
arra is, hogy az egységesnek tűnő Turulban, a korszak egyik legjellemzőbb szervezetében
milyen belső feszültséget, konfliktusok és ellentmondások voltak jelen. Emellett megálla-
pítható az is, hogy noha tagegyesületei számát tekintve a szolnoki alkerület nem volt a
legkisebb, mégis jelentősége nem érte el a többi korábban alakult regionális kerületét, és
tevékenysége inkább csak reprezentatív megmozdulásokra korlátozódott.
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