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Végh Loretta Vivien

Hajdú-hetek a Horthy-korszakban
Adalékok a két világháború közötti Magyarország 

emlékezet- és identitáspolitikájához

A két világháború közötti időszakban a korábbi sorsdöntő kollek-
tív traumákból kifolyólag jelentős mértékben megnövekedett a köz-
életi és (részben) a társadalmi igény a nemzeti múlt újraértelmezésére, 
áttematizálására és nem kis részben patetizálására is. Nem véletlenül, 
hiszen 1920 után egy politikailag, gazdaságilag és katonailag elszige-
telt, szétesett és vereséget szenvedett ország újjáépítéséhez alapvetően 
szükség volt a nemzeti öntudat erősítésére, amelyet a Horthy-korszakban 
több kultusz is szolgált. Ugyanis minden kultusz legyen az akár vallási 
vagy szekuláris jellegű, egyetemes vagy partikuláris érvényű az adott 
közösség, egy nemzet, egy felekezet, egy társadalmi réteg, vagy legszű-
kebben véve egy család, identitásérzetét és kohézióját gyarapítja.1 A két 
világháború között mindvégig kitüntetett szerepet játszott a szimbolikus 
politikában, mind a magyar birodalmi ábrándok propagálására hivatott 
irredenta kultusz, mind az akkori államfő személye köré felépített Hor-
thy-kultusz.2 Ezek sorába illeszkedik az 1930-as évek második felétől a 
kibontakozó Bocskai- és hajdúkultuszt tápláló ún. Hajdú-hetek is, amik 
nemcsak regionális szinten, a Tiszántúlon és Hajdú-vármegyében, hanem 
országos viszonylatban is jelentős figyelmet kaptak, ezáltal szemléletes 
példát nyújtanak a Horthy-rendszer múlthoz való viszonyához, általában 
véve pedig – a kultuszépítő elemek vizsgálata révén – tanulmányomban 
mód nyílik a két világháború közötti Magyarország emlékezet- és identi-
táspolitikájának vizsgálatára is.

A témaválasztás rendkívül időszerű, hiszen korunk egyik leggyak-
rabban használt társadalomtudományi terminus technicusa az identitás, 
vagyis az önazonosság, illetve az önértelmezés. Minden társadalmi 
szereplő rendelkezik valamilyen azonosságtudattal, ez részben ösztönös, 
részben pedig külső hatások eredménye, amennyiben ezeket a hatásokat 
az állam és a politika különböző intézményei fejtik ki, identitáspolitikáról 

1  Zeidler Miklós: Kultusz és propaganda. In. Kultusz és propaganda. Szerk. Ballabás 
Dániel, Eger, 2012. 7–17. (továbbiakban Zeidler, 2012.)
2  Az említett kultuszokról részletesen ld. Zeidler Miklós: A magyar irredenta kultusz 
a két világháború között. Bp., 2002. 137.; Turbucz Dávid: A Horthy-kultusz 1919–1944. 
Bp., 2015. 496.; Romsics Ignác: A magyar birodalmi gondolat. In. Múltról a mának. 
Szerk. Idem, Bp., 2004. 121–158.
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beszélünk. Bizonyos értelemben minden politika identitáspolitika, ám 
az egyes politikák identitásteremtő szándéka és kapacitása különböző. 
Identitáspolitikának tehát döntően csak azt a politikát, illetve a politi-
kának csak azt a részét nevezzük, amely az egyének és a közösségek 
önazonosságának tudatos alakításával és állandó erősítésével törekszik a 
már meglévő vagy a jövőben elérendő hatalma legitimálására. Az identi-
táspolitikák forrásbázisa és hordozórendszere rendkívül változatos. Nem 
kétséges azonban, hogy minden identitáspolitika időbeli keretei vissza-
nyúlnak a múltba, tehát történelmileg szituáltak. Az identitáspolitikák 
történelmi tematizációjának kiindulópontja az eredet, amely a helyre, az 
időre valamint a reális és mitologikus ősökre egyaránt kiterjedhet. Az 
eredetmeghatározást az egymást követő kronologikus események köve-
tik, ezeket fordulópontként azonosított, különleges jelentőséggel felruhá-
zott időpontok választják el egymástól. A fordulópontok mellett minden 
történelmi tematizáció kitüntetett fontosságú alkotóelemei a történelmi 
személyiségek, hiszen általuk a múlt közel kerül az identitáspolitikák 
célszemélyeihez.3 Így a kulturális emlékezet tárgya nem a tényleges tör-
ténelem a maga összetettségében és folyamatosságában, hanem a múlt 
olyan kitüntetett pillanatai és szereplői, amelyek és akik a jelen és a jövő 
szükségleteivel kapcsolatba hozhatóak, aktuális tanulságokkal szolgál-
hatnak, illetve követendő vagy elrettentő példaként felmutathatóak.4

A Horthy-korszak negyedévszázadára számos, emblematikus 
történelmi személyiséghez kapcsolódó évforduló esett, úgymint a Pe-
tőfi-centenárium 1923-ban, a Szent Imre és Szent István emlékév, előbbi 
1930-ban, míg utóbbi 1938-ban.5 Mindemellett sorsfordító események 
jubileumára is sor került a vizsgált kronológiai korszakban, például a 
mohácsi csata 400. évfordulójára 1926-ban, amely több szempontból is a 
korszak emlékezetpolitikájának szerves részévé vált.6 A fentebb említett 
emlékünnepek kapcsán fontos figyelembe venni egy lényeges változást 
a dualizmus korához viszonyítva, ugyanis 1921 őszén az utolsó magyar 
3  Idem: Identitáspolitika és történelem. In. Történelem, történetírás, hagyomány. 
Szerk. Idem, Bp., 2008. 267–274.
4  Idem: A múlt arcai. Történelem, emlékezet, politika. Bp., 2015. 428.
5  Ezekről az eseményekről ld. Szabó Miklós: Politikai évfordulók a Horthy-rendszer-
ben. In. A két világháború közötti Magyarországról. Szerk. Lackó Miklós, Bp., 1984. 
479–504. (továbbiakban Szabó, 1984.)
6  Részletesebben ld. Zeidler Miklós:A revíziós gondolat. Bp., 2001. 7–12.; Hornyák 
Árpád: A mohácsi beszéd. In. III. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia: Az integ-
rálódó Európa politikai földrajza, Pécs, 2002. november 7–8. Szerk. Reményi Péter, 
Pécs, 2004. 272–276.; Kerepeszki Róbert: Horthy Miklós mohácsi beszéde, 1926. 
Emlékezethely a politikai gondolkodásban és a nemzetközi kapcsolatok történetében. 
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király, IV. Károly második visszatérését követően megtörtént a katolikus 
Habsburg-ház harmadik, immár végleges trónfosztása, miután a korábbi 
évszázadok protestáns erdélyi fejedelmei új, jóval kedvezőbb megvilágí-
tásba kerülhettek, és főként Trianon, valamint az elszakított Erdély össze-
függésében új ideológiai hivatkozási pontként szolgálhattak a politikai 
elit reprezentációs és propaganda tevékenységéhez. Az erdélyi fejedel-
mek közül voltaképpen három emelkedett ki és kapott nagyobb hangsúlyt 
a korabeli politikai közbeszédben: Bocskai István, Bethlen Gábor és II. 
Rákóczi Ferenc. Bocskai nem is elsősorban a Habsburg-ellenes felkelése, 
hanem sokkal inkább a hozzá hű hajdúk miatt került az érdeklődés kö-
zéppontjába, akikben a jobboldali radikalizmus és a faji eszmék felé hajló 
rendszer megtalálta az „igazi” faj letéteményeseit az 1930-as években. 
A Bocskai- és hajdúkultusz legjellemzőbb megnyilatkozásai az 1937-től 
évről évre megtartott Hajdú-hetek voltak.7

Az országos napilapok hasábjain már 1936. január 14-én közlésre 
került egy első pillantásra talán kevésbé figyelemreméltó néhány soros 
cikk a Hajdú-hét megrendezéséről. Az aznapi rövid tudósítások szerint 
Hajdúböszörményben született meg az a „szép és érdemes gondolat”, 
hogy a hat régi hajdúváros – nevezetesen Hajdúdorog, Hajdúhadház, 
Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, valamint Vámospércs – nagyszabású ün-
nepi hetet szervezzen abból a célból, hogy különböző kiállítások kere-
tében bemutassák akkori gazdasági és kulturális életüket, egyszersmind 
emléket állítsanak annak, hogy Bocskai István, a hajdúk letelepítője 
330 évvel azelőtt a bécsi békében biztosította a magyarság politikai és 
vallásszabadságát.8 Az ünnepi hét időpontját mindenképpen a mező-
gazdasági munkák befejezéséhez kellett igazítani, ugyanis a „Hajdú-
föld lakói” jobbára földművelésből éltek. Nem sokkal később azonban 
kiderült, hogy az ünnepély őszi, azaz szeptemberi időpontja egybeesik 
a Debreceni Hét „terminusával”, ennek következtében a hajdúvárosok 
1936-banlemondtak az első Hajdú-hétről, ezzel szemben azt kérték, hogy 
a következő évben a Debreceni Hetet tavasszal rendezzék meg, nehogy 

In. A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai. Loci Me-
moriae Hungaricae 2. Szerk. S. Varga Pál – Száraz Orsolya – Takács Miklós, Debrecen, 
2013. 313–324.
7  Idem: Bethlen Gábor emlékezete a két világháború közötti magyar politikai köz-
beszédben. In. Bethlen Gábor képmása. Szerk. Papp Klára – Balogh Judit, Debrecen, 
2013. 43–53. (továbbiakban Kerepeszki, 2013.)
8  Hajduhetet rendez a régi hat hajdúváros, Budapesti Hírlap, 1936. 01. 14. 9.; Haj-
duhét Bocskay emlékére, Magyarország, 1936. 01. 14. 7.; Hajdúhetet rendez Hajdúbö-
szörmény, Pesti Napló, 1936. 01. 14. 13.
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ismét ütközzön a két alkalom.9 Tulajdonképpen két vonatkozásban nyer-
het politikai szerepet és jelentőséget a különböző évfordulók hivatalos 
megünneplése, ennek oka egyrészt az imént már említett reprezentáció, 
mivel a politikai hatalom – hasonlóképpen a propagandához – az ünnepi 
külsőségek szertartásrendje által tárja hívei és ellenfelei elé az adott rend 
politikai és társadalmi hierarchiaviszonyait, másrészt az emlékünnepek 
alkalmi beszédei rendkívül alkalmasak az adott rendszer ideológiájának 
kifejtésére.10 Ilyen háttér ismeretében nem meglepő, hogy a sajtó rész-
letesen tudósított Darányi Kálmán miniszterelnök tiszántúli körútjáról, 
melynek szerves részét képezte a Hajdú-héten mondott nyitóbeszéde, 
annak ellenére, hogy útját kizárólag földművelésügyi miniszterként tette 
meg.11

A források egybehangzó tudósítása szerint Darányi Kálmán minisz-
terelnök 1937. szeptember 4-én népes – képviselőkből és minisztériumi 
főtisztviselőkből álló12 – kíséretével Hajdúszoboszlóra utazott. Ám a 
kormánypárt aznapra tervezett értekezletét szeptember közepére halasz-
tották, mert – a Budapesti Hírlap és a Pesti Napló leírása szerint – abban 
az időpontban a képviselőknek más elfoglaltságuk volt. Így lehetőségük 
nyílt megtekinteni a szoboszlói hőforrást és gyógyfürdőt, még mielőtt a 
cívisvárosba látogattak volna. A miniszterelnök első útja Debrecenben 
a Déri Múzeumba vezetett, kora este pedig Fáy István főispán vacsorát 
adott a tiszteletére az Arany Bika Szálló különtermében. Darányi csak 
másnap, 1937. szeptember 5-én, vasárnap reggel indult autóval Hajdúbö-
szörménybe a Hajdú-hétre.13

A miniszterelnök és kísérete vasárnap délelőtt istentiszteleten vett 
részt, amelyen Szolnok Gerzson református lelkész arról beszélt, hogy „a 
magyar lelkiséget, ezt a szent habitust, senki kedvéért, semmiféle idegen 
áramlatok és eszmék befolyásolására nem szabad levetnünk magunkról. 
9  Hajduhetet rendeznek a hajdúvárosok, Friss Újság, 1936. 04. 17. 8.
10  Szabó, 1984.
11  A hárommillió magyar nincstelen sorsáról fontos nyilatkozatot tesz holnap Dará-
nyi miniszterelnök, Az Est, 1937. 09. 05. 3.
12  A miniszterelnököt többek között Tasnádi Nagy András kultuszállamtitkár, 
Mikecz Ödön igazságügyi államtitkár, báró Vay László földművelési államtitkár, 
Megay-Meissner Károly országgyűlési képviselő, Rákóczy Imre, a miniszterelnökség 
sajtóosztályának vezetője és dr. Incze Péter miniszteri titkár kísérte. 
13  Darányi Kálmán vasárnap nyitja meg a „Hajduhetet”, Elmarad a tiszántúli kép-
viselők péntekre tervezett értekezlete, Budapesti Hírlap, 1937. 09. 03. 3.; Elmarad a 
tiszántúli képviselők hajdúszoboszlói értekezlete, Nyírvidék, 1937. 09. 04. 5.; Darányi 
Hajduszoboszlóra, Hajduböszörménybe és Makóra utazik, Pesti Napló, 1937. 09. 03. 
11.
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Ezer év során a magyarság mindig olyankor mutatta meg igazi erejét, 
amikor megnehezült az idők járása fölötte”.14 A lelkész végül Isten áldását 
kérte egyfelől a miniszterelnökre és további politikai pályájára, másfelől 
pedig minden hű magyarra. Darányi természetesen köszöntet mondott 
ezért a nemes gesztusért, valamint azért, hogy lehetővé tették azt, hogy 
hitbeli testvérei között lelkileg megerősödve folytathatta az útját az or-
szág felvirágoztatásának érdekében. Voltaképpen nem meglepő, hogy a 
Hajdú-hét rendezvénysorozat éppen egy protestáns felekezethez tartozó 
miniszterelnökhöz, Darányi Kálmánhoz kapcsolódott.15 Az istentisztelet 
után ünnepélyesen megkoszorúzták Bocskai István fejedelem szobrát 
a róla elnevezett téren. Tasnádi Nagy András a reálpolitikus történelmi 
példájából kiemelte azt, hogy „Bocskai István az első volt, aki erejét, szö-
vetségeseit nem egyes hatalmasokban, hanem a népi tömegekben keres-
te”.16 Az államtitkár beszéde után Darányi a kormány nevében hatalmas 
koszorút helyezett a szobor lábához, amin a következő sorok álltak: „A 
nagy fejedelem emlékének tisztelettel, csodálattal és kegyelettel hódol a 
magyar kormány”.17 A miniszterelnök ezt követően a főgimnázium épü-
letében megnyitotta a Hajdú-hetet és az azzal kapcsolatos kiállításokat. 
Szabó Imre polgármester-helyettes buzdítására beszédet mondott, amely-
ben hangsúlyozta, hogy kemény verseny folyik az egész világon, s ebből 
a versenyből ki kell vennie a részét a Hajdúföldnek is.18 A kormányfő 
nyitóbeszéde után tiszteletét tette a hajdúdorogi gazdasági iskola arany-
kalászos gazda ifjainak felavatásán, nem sokkal később pedig megtekin-
tette a vásártéren tartott állatkiállítást, amelynek keretében felhajtották a 
hajdúság híres magyarfajta bikáit és néhány környékbeli község „ötvenes 
gulyáját”. A Hajdú-hét nyitóünnepségén felavatták az ország lobogóját 
is, az ünnepi beszédet Nagy Emil ny. igazságügy miniszter, országgyű-

14  Darányi miniszterelnök nagyjelentőségű gazdasági beszéde a Hajdu Hét-en, Az 
Est, 1937. 09.07. 12.
15  Kerepeszki, 2013.
16  Darányi Kálmán a munkauzsora letöréséről. A miniszterelnök megnyitotta a Haj-
duhetet, 8 Órai Újság, 1937. 09. 07. 6.
17  Darányi Kálmán miniszterelnök nagyfontosságú agrárpolitikai és agrárszociális 
bejelentései a Hajduságban, Budapesti Hírlap, 1937. 09. 07. 1.
18  A miniszterelnök fent említett gondolatait megörökítette a korabeli filmhíradó 
is. A beszámolót ld. bővebben: A Hajdúhét megnyitása. Magyar Világhíradó, 707/4. 
bejátszás, 1937. 09.
Online: http://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=2460 – 2017. szeptember 26.
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lési képviselő mondta, az Ereklyés Országzászló Nagybizottság nevében 
pedig Cselényi Pál társelnök beszélt és iktatta be az új országzászlót.19

Aznap, vasárnap délben a városháza közgyűlési termében gazda-
gyűlést tartottak, amelyen Berencsy Géza és Losonczy István üdvözlő 
szavai után dr. Uzonyi György képviselő ismertette a Hajdúság gazda-
társadalmának problémáit és kívánságait. Az elhangzottakra a kormány 
első embere hosszabb, az egyes sajtóorgánumok szerint politikai tartalmú 
beszédben válaszolt, amely során több fontos bejelentést tett. Darányi a 
búza tőzsdei jegyzésével kapcsolatban bejelentette, hogy a földművelés-
ügyi tárca segítőkezet fog nyújtani a gazdaközösségnek, mégpedig úgy, 
hogy a nagy tengeri termelésre való tekintettel a csövestengeri vasúti 
tarifáját az egész országban 20 százalékkal le fogják szállítani. Továbbá 
a kormány minimális összegű ár betartására fogja kötelezni a magtárakat 
működtető Futurát, amely akkor 4 pengő 80 fillér volt, de ez ár szükség 
szerint emelkedhetett. A kormánytagok belátták, hogy az addigi alacsony 
napszámbéreket nem tarthatják tovább fent, mivel lépést kell tartaniuk a 
terményárak emelkedésével, ahol azonban azt fogják tapasztalni, hogy a 
bérekkel bizonyos fokú uzsora folyik a munkás kárára, ott nem fognak 
habozni és lépéseket fognak tenni azért, hogy megvédjék a munkások 
érdekeit.20 A gyűlés utáni banketten pedig arról beszélt, hogy 

„a múltban a Hajdúság népét a szabadságszeretet és a fegyelem 
jellemezte, erre a két tulajdonságra megcsonkított hazánknak napja-
inkban nagy szüksége van. Az ország jövője csak úgy lesz biztosítva, 
ha e két kiváló tulajdonság még fokozottabban érvényesül a jövőben. 
A kormány feladata, hogy megerősítse és nagyra növelje a nemzet 
szabadságvágyát, ránevelje arra, hogy a szabadsággal élni is tudjon 
és a kormány feladata, hogy minden erejével szembeforduljon azzal 
a féktelen izgatással, mely teli szájjal dicsőíti a diktatúrát, a zsar-
nokságot és az elnyomást”.21

19  Országzászlóavatások, Budapesti Hírlap, 1937. 09. 07. 9.; Darányi miniszterelnök 
ma délben indul tiszántúli körútjára, Pesti Napló, 1937. 09. 04. 2.
20  Darányi a terményárakról és a napszámbérek, Esti Kurir, 1937. 09. 07. 6.; Meg 
kell védeni a munkást a munkabéruzsorával szemben, Darányi miniszterelnök a magyar 
nép szabadságáról és fegyelméről, Friss Újság, 1937. 09. 07. 5.; Darányi miniszterelnök 
fontos politikai beszédet mond a Hajdu-Hét megnyitásán, Kis Újság, 1937. 09. 04. 2.; 
A miniszterelnök szombaton a Hajdúságba utazik, Népszava, 1937. 09. 04. 2.; „Nem 
tarthatjuk fenn az eddigi alacsony napszámbéreket”, „A munkauzsorával szemben meg-
védjük a munkás érdekeit”, A miniszterelnök a Hajdúhéten, Népszava, 1937. 09. 07. 6.; 
Darányi Kálmán tiszántuli utja, Újság, 1937. 09. 07. 2.
21  Szabadság, fegyelem, 8 Órai Újság, 1937. 09. 07. 9.
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Nyilvánvaló, hogy egy-egy történeti korszak vagy politikai rendszer 
természetét saját toposzain, szimbólumain, kultuszain keresztül is megis-
merhetjük.22 Darányi Kálmán a vasárnap estét már Purgly Emil volt föld-
művelésügyi miniszter tompapusztai kastélyában töltötte. Hétfőn, 1937. 
szeptember 6-án megnyitotta a Csanád vármegyei Gazdasági Egyesület 
fennállásának hetvenötödik évfordulója alkalmából megrendezett me-
zőgazdasági, ipari és népművészeti bemutatót Makón, délután fél ötkor 
pedig Szegeden át visszautazott Budapestre.23

A Hajdú-hét gazdag programja a miniszterelnök távozása után is 
folytatódott, az elkövetkező napokban atlétikai versenyek, lovas felvo-
nulások, lakodalmi, szüreti és pásztorjátékok, szabadtéri hangversenyek, 
utcabálok váltották fel a nyitónap mezőgazdasági, köztük bor-, szőlő- és 
gyümölcskiállításait. Az utolsó napon, 1937. szeptember 12-én, vasárnap 
a hadirokkantak tábori istentiszteletet tartottak a háborús hősök szobránál, 
valamint leleplezték Dr. Balthazár Dezső vörös márvány mellszobrát 
a Bocskai Gimnázium lépcsőházában. Az ünnepi napok keretében a 
hajdúság asszonyai hagyományos hajdúételekkel, hajdúkáposztával és 
hajdúkásával kedveskedtek az odalátogatóknak. A Hajdú-hétre az egész 
országból 50%-os kedvezménnyel lehetett utazni Hajdúböszörménybe, 
mindemellett filléres vonatok indultak Budapestről, Egerből, Hódme-
zővásárhelyről és Nyíregyházáról.24 A Hajdú-hét alkalmi kiadványaként 
jelent meg a Hajdúgazda egyetlen száma, amely magát a rendezvény 
„üstökösének” nevezte. A Kövér Elek malomtulajdonos felelős szerkesz-
tésében, csekély – mindössze nyolc oldal – terjedelemben közreadott 
alkalmi újság cikkei igen széles spektrummal rendelkeztek, több közle-

22  Zeidler, 2012.
23  A miniszterelnök a Hajduságba és Makóra utazik, Ma délelőtt a kormánypárt 
több tagját fogadta, Az Est, 1937. 09. 03. 4.; Az Alföld gazdasági fellenditéséről beszélt 
Darányi miniszterelnök a Hajduhét megnyitásán, Pesti Hírlap, 1937. 09. 07. 5.; Darányi 
vasárnap Hajdúböszörményben, hétfőn Makón beszélt gazdasági kérdésekről, Erőteljes 
védelmet ígért a mezőgazdasági munkásságnak, Pesti Napló, 1937. 09. 07. 6.
24  „Hajdu-hét” 95 ezer magyar iparos küzdelme, 8 Órai Újság, 1937. 08. 26. 2.; Bor-, 
szőlő- és gyümölcskiállítás a „Hajdúhéten”, Borászati Lapok, 1937. 07. 10. 224.; Hajdu-
hét, Darányi Kálmán nyitja meg a Hajduhetet Hajduböszörményben, Budapesti Hírlap, 
1937. 08. 22. 2.; Díszes külsőségek között megnyílt a Hajduhét, Eger-Gyöngyösi Újság, 
1937. 09. 02. 3.; Hadirokkantvándorgyűlés Hajdúböszörményben, Népszava, 1937. 07. 
31. 11.; Leleplezték Balthazár Dezső szobrát, Népszava, 1937. 09. 14. 7.; Jöjjön Haj-
dúböszörménybe! Nyírvidék, 1937. 09.12. 16.; Hajdúhét, Pesti Napló, 1937. 07. 08. 4.
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ménye szólt a Hajdú-hét ismertetéséről, de fellelhető benne gazdaságpo-
litika és szépirodalom is.25

Konklúzió gyanánt megállapítható, hogy ilyen mértékű összefogásra 
talán még soha nem volt példa a Hajdúságban. A Hajdúböszörmény által 
megrendezett Hajdú-hét, a rendezvény intézőbizottságának elnöke, a 
város akkori polgármestere Dr. Szálkay Antal szerint úgy erkölcsi, mint 
anyagi tekintetben sikerrel zárult. Úgy vélte, a térségnek ez volt az első 
erőpróbája, amely során lehetősége nyílt az ország színe előtt bemutatni 
mezőgazdasági, ipari és kulturális fejlettségét, és hogy ez az erőpróba 
teljes sikerrel zárult, azt legfőképp az ország különböző részeiből oda-
sereglett látogatók bizonyítják.26 Mindemellett egy rendkívüli kezdemé-
nyezésre is sor került, ugyanis Dr. Benkő Gyula hajdúnánási képviselő a 
Hajdúhét alkalmából mozgalmat indított, hogy a magyar törvénytárból 
töröltessenek a hajdúkat megszégyenítő törvények, amelyeket egykora 
bécsi udvar nyomására hoztak. Benkő rámutatott arra, hogy az 1604. évi 
12., az 1608. évi 20., az 1609. évi 19., és az 1613. évi 22. törvénycikkben 
foglaltak a szabad hajdúkat Magyarország pestisének, az ország közellen-
ségének nyilvánították és súlyos büntetés terhével megtiltották minden-
kinek, hogy hajdúkat tartsanak vagy fogadjanak magukhoz. A mozgalom 
ezzel szemben azt akarta bebizonyítani, hogy ezek az ellenséges érzésből 
és gyűlöletből született törvények elavultak és igazságtalanok, hiszen a 
magyar szabadság ügyének a hajdúk mindenkor hős harcosai voltak, töb-
bek közt Bocskai is ezért telepítette le őket mai területükön és ezért adott 
nekik nemesi levelet. Benkő és társai kérvényben kérték a vármegyei 
törvényhatóságot, hogy forduljon felirattal a kormányhoz, hogy vonják 
hatályon kívül a szóban forgó paragrafusokat, illetve rehabilitálják a haj-
dúősök emlékét.27 Noha a törvények eltörlésére azóta sem került sor, a 
Hajdú-hetek megrendezésére pedig főképp az évtized végén kirobbanó 
második világháború miatt már nem került sor a korszak folyamán, mégis 
ez az esemény szemléletes példája a Horthy-rendszerre jellemző, aktuális 
közéleti állásfoglalásokkal feltöltött identitásformáló emlékezetpolitikai 
módszerekre.

25  Nyakas Miklós: H. Fekete Péter kiadatlan sajtótörténete. = A Hajdúsági Múzeum 
Évkönyve, 10. 2001. 71–143.
26  A Hajduhét köszönete Az Est-nek, Az Est, 1937. 09.25. 8.; A Hajduhét rendezősé-
gének köszönete a Budapesti Hírlapnak, Budapesti Hírlap, 1937. 10. 2. 9.; A „Hajdúhét” 
köszönete, Népszava, 1937. 09. 25. 2.; A Hajduhét köszönete, Újság, 1937. 09.28. 8.
27  Töröljék a magyar törvénytárból a hajdukat megbélyegző törvényeket! Mozgalom 
a Hajduhét alkalmából, Pesti Hírlap, 1937. 09. 05. 5.; Töröltetni akarják a magyar tör-
vénytárból a hajdúkat megszégyenítő törvényeket, Pesti Napló, 1937. 09. 05. 17.


