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Előszó 

Az ellenforradalom győzelméről, a kül- ,  és belpolitikai 

viszonyairól, politikai irányzatairól és konszolidációjáról 

számos forráskiadvány, monográfia és tanulmány látott már nap- 

világot. A Keresztény Kisgazda- és Földmüvespárt (továbbiak- 

ban - Kisgazdapárt) ellenforradalomkori történetével, a  kon-

szolidációban játszott szerepével azonban - önálló témaként 

eddig nem foglalkozott a történeti szakirodalom. Igy az ösz-

szefoglalásokban, szintézisre törekvő művekben rendkivűl váz-

latos és torzitott képet kapunk a pártról. E megállapitások 

érvényesek az első Habsburg restaurációs kisérlet belpoliti-

kai következményeinek elemzésére is. A szakirodalom homályban 

hagyta azokat a belpolitikai erőket, amelyek a restaurációs 

kisérletet meghiusitották, majd Telekiék bukását és Bethlenék 

hatalomrakerűlését kikényszeritették.1  Dolgozatom első fejeze-

tében ezeket a belpolitikai küzdelmeket vizsgálom, különös te-

kintettel a Kisgazdapárt e harcok közben megfogalmazott köve- 

teléseire és azok fogadtatására. Fontos feladatnak tekintet-

tem a párt belső csoportjainak bemutatását, összetétellik, po-

litikai-ideológiai állásfoglalásaik elemzését. A kormányala-

kitással kapcsolatos politikai küzdelmeket azzal az igénnyel 

vizsgáltam, hogy a két konszolidációs szakasz váltása körüli 

társadalmi-politikai okokat is igyekeztem számbavenni. Hangsu-

lyózni kivántam, hogy gróf Bethlen István miniszterelnöki ki- 



nevezésével az ellenforradalmi rendszer konszolidálásának uj 

szakasza kezdődött. Ezt egyértelműen jelzi Bethien kormányá-

nak összetétele valamint koncepciózus politikai programja és 

a Kisgazdapárt széles társadalmi bázisu politikai célkitűzései 

közötti azonosságok és kűlönbségek. 

Marxista történetásóink közül (más kérdések kapcsán) tőbben 

érintették már a Bethlen-kormány kezdeti tevékenységét. 2  Ez 

időszak belpolitikai viszonyainak részletes feldolgozására 

azonban még nem került sor. A dolgozat második fejezetében 

ezzel az időszakkal foglalkozom Elsősorban a Kisgazdapárt a-

lapvető programpontjai megvalósitásáért indított harca és a 

bethleni konszolidációs törekvések egymáarahatásával. 

Dolgozatom témájának kutatását nehezitette, hogy a Kisgazda- 

pártra vonatkozó primér források mindezideig nem kerültek be 

a levéltárakba. Ezért a forráskiadványokon 3  tul elsősorban a 

minisztertanácsi jegyzőkönyveket, Kozma Miklós iratait, a 

Földművelésügyi Minisztérium elnöki iratait és Bethien István 

félhivatalos levelezését vizsgáltam meg. Fontos forrásnak te- 

kintettem "Az 1920. évi február hó 16-ára hirdetett Nemzetgyű-

lés Naplóját"; 9-11. köteteiből kigyüjtöttemrtémámra vonatko-

zó beszédeket, hozzászólásokat, interpellációkat és határoza-

ti javaslatokat. A levéltári források viszonylag kevés száma 

kényszerített arra, hogy a korszak gazdag sajtóanyagát önálló 

forrásként felhasználjam. Először a Kisgazdapárt sajtótermé-

keit (Uj Barázda, A Kisgazda, Délmagyarország) kutattam, ezek 

minden számát átnéztem, mert véleményem szerint csak igy le- 

hetséges ak belpolitikai események folyamatos feltárása. Az 

igy összegyűjtött forrásanyag egyoldaluságának megszűfltetése, 



a gazdasági-, társadalmi- politikai viszonyok valósághübb meg-

rajzolása szükségessé tette a Kisgazdapárttal kapcsolatban lé-

vő pártok, csoportok, gazdasági-társadalmi szervezetek sajtó- 

orgánumainak kutatását, illetve az addig gyüjtött anyaggal va-

ló összehasonlító elemzését. A Keresztény Nemzeti Egyesülés 

Pártja (továbbiakban - KEEP) és a Kisgazdapárt viszonyának 

tisztázása érdekében gyűjtöttem anyagot a Magyarságból és a 

Nemzeti Ujságból. A 8 órai Ujságból megismertem a nemzetgyű-

lésen kiviilrekedt volt munkapárti, nagytőkés-nagybirtokos kö-

rök politikai törekvéseit és a Kisgazdapárttal kapcsolatos 

taktikai lépéseit. A liberális ellenzék és Nagyatádiék kőzőtti 

kapcsolatról a Világ és Az Ujság kutatása során gy jtőttem 

gazdag anyagot. A párt Gömbös-csoportjának nézetei, tőrekvé-

sei viszont a Szózatban tükröződnek legreálisabban. A Magyar 

Gazdaszővetség és az OMGE pártra gyakorolt hatását csak heti-

lapjaik: a Köztelek és A Barázda, valamint folyóiratuk: a Ma-

gyar Gazdák Szemléje megismerésével tárhattam fel. Mindezek 

mellett felhasználtam még a Pesti Napló, a Magyarország, az 

Uj Nemzedék, a Budapesti Hirlap és a Népszava témával kapcso- 

latos hireit, tudósitásait. 

Mindezek alapján talán érzékelhető, hogy elfogadhatatlannak 

tartom azt a kutatói gyakorlatot, amely csupán a szakirodalom, 

valamint a levéltári és egyéb források alapján látható prob-

lémák tükröződését vizsgálja a sajtótermékekben. Igy csak a 

már megismert tényeket, eseményeket "szinezhetjUk" és nem 

gyarapithatjuk azokat, pedig erre feltétlenül szükség van. A 

sajtó indirekt forrás, a prímér iratanyag hiánya, illetve sze-

gényessége azonban szükségessé teszi önálló forrásként való 



felhasználását. Limitáltsága viszont a történész kötelességé- 

vé teszi, hogy a kutatott téma szempontjából minden fontos 

sajtótermék minden számát átnézze és összehasonlitó elemzéssel 

vagy önálló sajtótörténeti kutatással az általuk képviselt 

csoportok, rétegek céld4it, nézeteit és tetteit megismerje. 

Igy az egyes sajtótermékek forrásértékeit, felhasználható sá-

gának és szavahihetőségének megbizható határait is kijelölhet- 

jer• 

Az anyaggyii jtést és a téma kutatását nem tekintem Befejezett-

nek. Az anyaggyijtés hiányos®ágainak pótlásához, a meglévő 

forrásanyag elmélyültebb elemzéséhez, illetve a korszak  leg -

lényegesebb összefüggéseinek feltárásához azonban szükségem 

van a tapasztaltabb kutatók őszinte birálatára. Fáradozásukat 

előre is köszönöm. 
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I. AZ ELSŐ HABSBURG RESTAURÁCIÓS KISÉRLET BELPOLITIKAI KőVET-

KEZMÉNYEI És A KISGAZDAPÁRT (1921. március 26 - 1921. áp-  

rilis 21.) 

1. IV. Károly visszatérési kisérlete 

A titkos előkészületek befejezése után IV. Károly Svájc- 

bó1 Franciaországon keresztül Bécsbe utazott, ahonnan 1921. 

március 26-án érkezett Szombathelyre. Ott Mikes János püspök 

palotájában találkozott Vass József kultuszminiszterrel és Le-

hár Antal ezredessel. Másnap hajnalban pedig gr. Teleki Pál 

miniszterelnökkel, aki gr. Sigray Antal közeli birtokán töl-

tötte a husvéti ünnepeket. Teleki vállalta a közvetitést a 

király és Horthy között, autón elindult Budapestre, hogy elő-

készítse IV. Károly érkezését. A véletlen azonban ugy hozta, 

hogy a később induló IV. Károly hamarabb ért a budai Várba, 

mint Teleki. Horthy a volt király megérkezéséről értesülve 

mozgósitotta a szabadkirályválasztó Prönay zászlóalját és hi-

vatta a legitimista Ostenburgot, mivel bizonyosra vette, hogy 

amennyiben puccs készül, abban neki és csapatainak főszerep 

van szánva. Gömbös riadóztatta és felfegyvereztette a MOVE 

budapesti egységeit, Kozma Miklós pedig baráti körüket (gr. 

Bánffy Miklóst, Feilitzsch bárót, Pröhle Vilmost, Gyarmathy 

pátert, Sávoy tábornokot és más szabadkirályválasztókat) tá-

jékoztatta a helyzetről. Közben Horthy fogadta IV. Károlyt, 

aki a hatalom átadására szólitotta fel. A kormányzó először 

elbizonytalanodott, de később -• az őt támogató erők tulsulyá- 

ról értesülve - az ország azonnali elhagyására kérte a volt 



királyt. IV. Károly a leghatározottabban igyekezett fellépni. 

Ismételten követelte, hogy a kormányzó a hatalmat azonnal te-

gye le az ő kezébe. Briand francia miniszterelnökre hivatko-

zott, mint akinek jóváhagyásával jött Budapestre és aki biz-

tatta őt, hogy teremtsen kész helyzetet, melyet az egész világ 

respektálni fog. IV. Károlyt meggyőzendő, Horthy hivatta a kül-

ügyminisztériumból gr. ghuen-Héderváry Sándort, aki kifejtette 

a volt királynak, hogy a Habsburg-ház magyarországi restaurá-

ciója esetén Jugoszlávia és Csehszlovákia 48 órán belül megtá-

madná az országot, ami annak teljes feldarabolását vonná maga 

után. uMásfél órai tárgyalás után,amelybe mások is be lettek 

vonva, IV. Károly 'morálisan letört". Megigérte, hogy vissza- 

megy Szombathelyre és elhagyja az országot. Megállapodtak,hogy 

Teleki (aki időközben megérkezett és a megbeszélések második 

részében már ős is résztvett) és Sigray a királyt az ország- 

határig kisérik. 5  

A budapesti hatalomátvétel tehát sikertelenül végződött, 

amit elsősorban IV. Károly, Horthyban való jogosulatlan bizal-

mának és ami ezzel szorosan összefüggött a legitimista erők 

szervezetlenségének tulajdonithatunk. A fővárosban tartozkodó 

legitimista politikusok többsége csak este értesült a történ- 

tekről. Beniczky Odön és Szmrecsányi György kiejelentették, 

hogy autón azonnal a volt király után mennek és nem engedik 

meg neki, hogy az ország határán átlépjen. Lingauer Albinnak, 

Szombathely legitimista képviselőjének telefonáltak, hogy  IV.  

Károlyt birja maradásra. Ennek érdekében Nyugatmagyarországon 

plakátoztassa ki, hogy a volt király átvette az uralkodást és 

hasson oda, hogy Lehár csapatai az esküt IV.  Károly kezébe le- 



tegyék. A két legitimista politikust azonban 28-án Hajmáskéren 

a kormányzóság parancsára feltartóztatták és őrizetbe vették. 

Lehár ezredest pedig táviratilag felszólitották: a kormányzó 

elvárja tőle, hogy IV. Károlyt"a határon keresztül viszi és 

annak megtörténtét sürgönyileg jelenti". Lehár azonban nem en-

gedelmeskedetti Sőt, a Szombathelyen tartózkodó legitimista 

politikusokkal (Sigray, Lingauer stb.) a hatalom átvételére 

biztatta a voltkirályt. Ennek tulajdonithatjuk, hogy 28-án 

IV. Károly ismét lemondásra szólitotta fel Horthyt. Követelte, 

hogy a "csapatokat azonnal eskesse fel a királyra, a parancs- 

nokságot az összes magyar csapatok fölött azonnal adja át Lu-

kasich altábornagynak, s maga azonnal vonuljon vissza." 6  

Erre a kormányzó megfigyelés all helyeztette Lukasichot és u-

tasitást küldött Szombathelyre, amely megtiltotta a csapatok- 

nak, hogy rajta kivül bárki parancsait teljesitsék. A minisz-

tertanács pedig Bethlent és Andrássyt Szombathelyre küldte, 

hogy IV. Károlyt tervéről lebeszéljék, és a polgárháborut meg-

akadályozzák. Bethlen a tárgyalások vezetésére teljhatalmat 

kapott és ha szükségét látta a volt király szabad mozgását is 

meggátolhatta. Velük utazott Hegedűs tábornok is, a Lehár he-

lyére dezignált uj szombathelyi körletparancsnok. 

Horthyék határozott fellépése természetesen szoros kap-

csolatban volt a bel- és külpolitikai helyzet alakulásával. A 

belpolitikai erőviszonyok Horthyéknak kedveztek. A katonaság 

nyugodt maradt és a kormányzónak engedelmeskedett: Prónay 

zászlóalja megszállta a főváros legfontosabb pontjait és tiöm- 

bősék a sorkatonaságon kivül mintegy 2000 MOVE tagot fegyve- 

reztek fel. A legitimisták elbizonytalanodtak, a Horthyt tá 



mogat6 szabadkirályválasztók viszont határozottan cseleked-

tek. A puccskisérletről értesülve, Meskó Zoltán és Rubinek 

István 28-án összehivták a Kisgazdapárt Budapesten tartózkodó 

tagjait, hogy megbeszéljék a teendőket. Táviratilag a főváros-

ba hívták a párt vezéréit: Nagyatádi Szabó Istvánt és Magér 

Jánost. Kovács J. István, a szabadkirályválasztók egyik veze- 

tője a párt nevében a kormányzóságon a következőket jelentet-

te ki: "Pártja a kormányzó és környezetének valamint a nemze-

ti hadseregnek nemzeti érzéséről meg van győződve. A helyze-

tet azonban annyira komolynak látják, hogy javasolni fogják 

a kormányzónak a Ház elnapolását és a hatalom legalább néhány 

héten keresztül történő diktatórikus gyakorlását. Követelik 

a restaurációs kisérlet legszigorubb vizsgálatát és a felbuj-

tók könyörtelen megbüntetését. Meggyőződésük - mondotta Koé 

vács J. - hogy sem a miniszterelnök, sem a kormány az ügybe-, 

beavatva nem volt. "Azt a körülményt, hogy Teleki kisérte fel 

a királyt Pestre, kellemetlen látszatnak tekintik, de ennek 

dacára Telekivel szemben bizalmatlanok." 7  

28-án délelőtt az antanthatalmak követei is tudomást szerez-

tek az eseményekről. Hohler angol főmegbizott, francia és o- 

lasz kollégája kiséretében nem hivatalos látogatást tett Horthy-

nál, aki tájékoztatta őket a történtekről és kormányaik segit-

ségét kérte, hogy IV. Károly sértetlenül visszautazhasson 

Svájcba. A követek lojális nyilatkozatokat tettek és kormá-

nyaiknak is ilyen értelemben jelentettek. 8  "A szomszédos álla-

mok kormányai azonban 28-án és 29-én követeik utján tiltakoz-

tak a magyar kormánynál a restaurációs kisérlet ellen." 9  

Mindezek hatására 29-én IV. Károly már engedékknyebbnek mu- 
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tatkozott.,Közölte Bethlennel, hog y  hajlandó az országot el 

hagyni, ha deklarációt adhat ki, melyben á,"kormányzót és a 

kormányt 'állásában megerősíti, de a cselekvés jogát a jövőre 

nézve fenntartja magának:" Ezt . a nyilatkozatot azonban sem 

Bethlen, sem a kormány nem tartotta kiadhatónak, mert az a 
királyijogok gyakorlásának elismerését 'jelentette volna,  at' 

mit az 1920. évi I. To. megtiltott. IV. Károly helyzetét to-
vább. rontotta, hogy Fouchet francia követ 29-én 'már a legeré-

lyesebben cáfolta,' hogy Briand miniszterelnök közvetve  vagy 

közvetlenül IV. Károlyt a hatalom átvételére biztatta volna. 10  

A Kisgazdapárt fővárosban 'tartózkodó tagjai - a bel- és 

külpolitikai helyzet alakulását látva'- 29-én már nem 'a'kép-

viselőház elnapolását szorgalmazták. Esti értekezletükön el' 

határozták,.kérsk a nemzetgyülés haladéktalan összehivábát, ll  

"azért, hogy IV. Károly-királynak az ' ország ' területére való 

b 'éjövetele alkalmából álláspontját leszögezhesse".12'Pontós 

momentum,' hogy az értékezleten megjelentek  a partból 1921 feb-

ruár 1%ón kivált'Bűggetlen Kisgazda Pöldmüves és Polgári Párt 

(továbbiakban- Bassay-párt) tagjai (Balla Aladár, Katona Tm= 
re, Kerekes Mihály,'Bassay, 	Károly,'Tómori Jenő) és bejelentet- 

ték a vezetőségnek csatlakozásukat a nemzetgyülés összehivását 

kérő ivhez. Ez azért volt lényeges, mert csak igy lett meg a 

képviselőház ásszehivásához szükséges 30 aláirás. Bizalmas meg-

beszélésükön az a vélemény alakult ki, hogy "Teleki, Vass és 

még több miniszter semmi szin alatt sem maradhat meg a kabi-

netben, amely a párt felfogása szerint válságba jutott és meg 

kell buknia". 13  A szabadkirályválasztás elvi alapján álló Kis-

gazdapárt és a liberális, szabadkirályválasztó ellenzéki Ras- 



sa~y-párt a puccskisérletről értesülve tehát - mai szóhaszná-

lattal élve - akcióegységet téremtett, és erős támadásra ké-

szültek a kormány ellen.  

Bonyolította a helyzetet, 'hogy Szmrecsányi és Beniczky ' 

elfogatása miatt a , ;szélsőséges legitimistái körében nagy- 

foku ' nyugtalanság uralkodott, a párt keresztényszocialista 

csoportja viszont szintén  Teleki lemondását követelte. 14  A ., 

pártok nyugtalansága pedig kezdett átterjedni a főváros la.  

kosságára. Március 29-én éjjel Nádiasy Imre főkapitánynál a - tár-

sadalmi egyletek 'vezetői. bizalmás megbeszélésen voltak, ahol 

elmondták, hogy "az eddigi általános nyugalmat, nyugtalanság 

kezdi felváltani". Fé18 vált, hogy a tájékozatlanság miatt a 

tisztikar is 'nyugtalankodni kezd", ami Hortbyékra végzetes ' kö-

vetkezményekkel járhatott. 15  

A belpolitikai fészültség növekedése Horthyt és környe-

zetét további gyors intézkedésekre késztette.  A kormányzó 30-

án ' kétszer fogadta kihallgatáson Nagyatádit; közben a 'Kisgaz-

dapárt követelésére április 1-re ősszehívták a nemzetgyülést. 16  

A'nemzetgyülés összehivása Horthy poziéibit erősitette, bi 

ezen abban az őt támogató szabadkirályválasztók többségben 

voltak. 'A puccskísérlet résztvevőinek megbüntetését, Teleki 

és{Vasé megbuktatását azonban Horthyék nem tartották aktuális-

nak, mert a legitimisták aktivizálódását eredményezhette. E-

Zárt e tekintetben a  Kisgazdapárt' leszerelésére törekedtek. 17  

Horthy közvetlen környezetének tagja; Kozma Miklós'rábeszél- 

te a  szabadkirályválasztó Gömbőst és Srétert, hogy "párt és 

személykérdéseket kikapcsolva igyekezzenek egy platform#a hoz-

ni mindenkit, akinek a király behozatalában bebizonyithatóan 
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részük nem volt." 18  E tárgyalások eredményeként - a kritikus 

kül- és belpolitikai helyzetre való tekintettel - a Kisgazda- 

párt többsége lemondott Telekiek azonnali megbuktatásár61. 19  

A 30-án lebonyólitott tárgyalásokon a Kisgazdapárt veze-

tői IV. Károly országból való eltávolitását sürgették. A mi 

nisztertanácsban Nagyatádi Szabó kijelentette: "A király dek- 

larációt a nemzethez" nem intézhet, adjon magáncikket bármely 

külföldi'ujságnak, s ha jószántából ' az országot a legrövidebb 

időn bélül el  'nem 'hagyja, akkor erőszakkal kell eltávolita-

ni"20 ' Horthy, 30-án hadparancsbán tájékoztatta a nemzeti had-

sereget a 'történtekről. Ebben "nyomatékosan kifejtette elha-

tározását, • hogy kész fegyveres 'erővel elnyomni •egy esetleges 

karlista katonai ' puccsot." 21  Ugyanakkor telefonon beszélt Beth-

lennel és sürgette: ultimátumszeriien kérje a király elutazá-

sát '. 22 'Mindézek ellenére Béthlenéknel nem sikerült a királyt 

az ország 'azónnali elhagyására birni. IV. Károly még ekkor 

is bizonyos volt abban, hogy a francia kormány mögötte áll és 

csak abban az esetben volt' . hajlándó elhagyni az országot, ha 

"a budapesti francia főmegbizott elmegy Szombathelyre és ki-

jelenti, hogy a franciák nem támogatják." 23  

Teleki, Bethlen és Andrássy március 31-én érkeztek visz-

aza Budapestre. Mindhárman egyenesen a Várba mentek, ahol a 

kormányzónál koronatanács volt. Ezen résztvettek a fővárosban 

tartózkodó összes miniszterek és pártvezérek. A koronatanács 

után minisztertanács volt, melyen a másnapra összehivott nem- 

zetgyülés részleteit beszélték meg.24  É megbeszéléseken Beth-

lenék arra törekedtek; hogy a koalicióban lévő pártok- Xis-

gazdapárt KNEP és a disszidensek - "egymás között össze ne 
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marakodjanak és az ügyből ne csináljanak király és kormányzó 

közötti kérdést. Az ország mai helyzetében szükséges - mondot-

ta -, hogy minden politikai frakció, mely nem köztársaságot a- 

kar, közös platformot találjon, mert a megtörténő kormánynyi-

latkozat csak akkor fog igazi sullyal birsi, ha az összes pár-

tok egységesen állnak mögötte." 25  

A minisztertanács után a Kisgazdapárt és a KNEP. ,intéz5- 

bizottságai tanácskoztak, amit pártértekezletek követtek.: A 

Kisgazdapárt értekezletén Teleki miniszterelnök ismertette' a 

helyzetet . és : vázolta azokat a kormányintézkedéseket, amelye 

ket foganatositott•: Nagyatádi Szabó is  foglalkozott _.a 'politi-

kai helyzettel és,végézetül kijelentette:' "A kormány annakide-

jén részletesen be fog számolni mindenről és tartsa fönn min- 

denki arra az időre a.kritika jogát." Nagyatádi tehát nem a  

felelősségrevonás.elvetését, csupán elhalasztását kérte, amit 

a párt  elf  ogadótt. A nemzetgyűlés másnapi ülése elé terjesz-

téndő párthatározatot Hencz Károly, a szabadkirályválasztók 

egyik vezére ismertette. Meskó Zoltán pedig azt inditványozta, 

hogy a párt fejezze ki bizalmát a kormányzó iránt, aki törté-

nelmi pillanatokban a nemzet nagy érdekeihez méltón cseleke-

dett. Rubinek Gyula, Tankovics elános, Kovács J. István, Si-

monyi-Semadam Sándor és Orbók Attila felszólalásai után az ér-

tekezlet mind  a Hencz, mind a Meskó inditványát. ,egyhanguan el- 

fogadta.26  

A KNEP-ben egyetértettek abban, hogy a nemzetgyűlés más-

napi ülésének méltóságteljesen, zavaró,, incidensek' nélkíil kell 

lefolynia. Elhatározták, hogy arra az esetre, ha a tanácskozás 

olyan kérdéseket vetne felszinre, amelyeknek tárgyalása nem ki- 
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vánatos, a párt tagjai zárt ülést kérnek és az ehhez szükséges 

aláirásokat meg is szerézték. : A párt nem jelölt ki szónokot és 

kijelentették, hogy csak akkor vésznek részt a  vitában,  ha a 

Kisgazdapártból erre okot szolgáltatnának. A KEEP felfogásával 

azonositották magukát a disszidens képviselők is, akik közűl 

Ballávicini György őrgróf; Korányi Frigyes báró, Huszár Ele-

mér, Reischl Richárd, Tarányi Ferenc és Mikovényi Jenő képvi-

selők jelentek meg az értekezleten. 27  

A KEQEP és a disszidensek állásfoglalásáról értesűlve, (de 

válószinüleg Horthyék nyomására is i)  a Kisgazdapárt 'vezetősé-

ge elahtározta, hogy a nemzetgyűlős másnépi ülésén a koalició-

ban lévő pártokkal egyöntetű magatartásra törekszik és e cél- 

b61 az ülés megkezdése előttjávaslátaik szövegét közlik ' a'töb-

bi párttal. 28 ; 

Ennek megfelelően április 1-én a nemzetgyülés kezdete e-

lőtt pártközi értekezletet tartottak. A Kisgazdapártot Nagya-

tádi Szabó és Tomcsányi Vilmos Pál miniszterek, a KEEP-et And- 

rássy, Huszár Károly, Haller István, Windischgraetz Lajos és 

Rakovszky István, a nemzetgyűlés elnöke, ars un..Friedrich-pár-

tot Weisz Konrád, a Rassay-pártot Rassey, a Demokrata Pártot 

pedig Vázsonyi Vilmos és Ugron Gábor képviselte. Jelen voltak 

még Teleki miniszterelnök és Bethlen, akik a disszidenseket . 

képviselték. 29  

A KEEP és a disszidensek vezetői elfogadhatatlannak ta- 

lálták Henez indítványát, melyet pedig már Kovács J.  István-

nal, Meskóval és Dömötörrel közösen átdolgoztak. Megkezdődött 

az alludozás. Több mint két órán it tartottak a megbeszélések 

arról, hogy mit foglaljanak a határozati javaslatba. Végül 
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Apponyi.Albert grófot ás Gaál Gasztont bizták meg . a deklará-

ció megszövegezésével, amelyet az ülésen Hencz terjesztett . 

elő. 30  

E javaslat szerint a nemzetgyűlés ujból kimondta, hogy az.ál-

lamfői hatalom . : ideiglenes betöltéséről szóló "1929. évi I.tc. 

által megállapitott közjogi rendhez ragaszkodik, annak meg- 

döntésére irányuló minden törekvés ellen a leghatározottabban 

felemeli tiltakozó ; szavát ; és utasitja a.kormányt, hogy annak 

minden egyoldalu.megzavarását megakadályozza."31  A javaslat 

elfogadását Teleki is kérte a nemzetgyüléstől. A,KNEP képvi-

selők .csendben megszavazták, hisz mint Andrássy mondotta "ez 

sokkal enyhébb javaslat, mint 	a radikális szabad 617- 
választók először erőltetni akartak." 32  Nyilván arra célzott, 

hogy Hencz eredeti javaslata .- szemben az elfogadottal - a 

restaurációs kisérlet előkészitőinek és résztvevőinek felelős- 

ségrevonását is követelte. 	 . 

Meskó Zoltán beterjesztette a Kisgazdapárt másik javas-

latát,.amely szerint a képviselőház "mély háláját,hódolattel-

jes,. törhetetlen ragaszkodását fejezi ki Magyarország kormány-

zója, Nagybányai Horthy Miklós ur őfőméltósága iránt, a közel-

mult napok sorsdöntő eseményeiben tanusitott, a nemzet életbe-

vágó érdekeit szolgáló, egyedül törvényes és alkotmányos maga-

tartásáért." Ezt a javaslatot nem bemrélték meg a pártközi 

konferencián. Ezért a KEEP képviselők egy része Andrássy ve-

zetésével a szavazás előtt eltávozott a nemzetgyűlésből, az 

ellenzéki képviselők legitimista csoportja (Friedrichéki) pe-

dig tartózkodtak a szavazástól. Mindezzel azt a .  véleményüket 

juttatták kifejezésre, hogy a kormányzó IV.  Károllyal szembeni 
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fellépését nem, tekintették törvényesnek. A javaslatot azon-

ban a nemzetgyűlés többsége megszavazta. Ezután Balla Aladár, 

a Rassay-párt egyik vezetője, követelte, hogy Teleki részle-

tesen számoljon be a királylátogatásról, "mert tudni akarjuk, 

hogy az a kormány tudomása és hozzájárulása nélkül történt." 

Teleki válaszában hangsulyozta: "A jelen pillahatót nem tar- 

tom még olyan időpontnak, amelyben nyilatkozhatnám* mert . még -

nines befejezve az akció". Kérte a nemzetgyülést, hogy a kor-

mányt e munkájában támogassa, "a felelősség kérdését pedig 

veliiak szemben csak akkor érvényesitse 9  ha majd beszámolha- 

tunk arról, amit tettünk." A nemzetgyiilés ezt elfogadta. 33  

A nemzetgyűlés ülése tehát viszonylag nyugodtan zajlott 

le. A kritikus kül- és belpolitikai helyzetre való tekintettel 

a Kisgazdapárt és a Rassay-párt elhalasztotta a restaurációs 

kisérietben résztvevők és a kormány felelősségrevonását. Úgy 

látszott a kormány helyzete megszilárdult. Az ülés után a Kis- 

gazdapártban optimista volt a hangulat, ugy vélekedtek, hogy 

az elfogadott határozati javaslat egyelőre tisztázta a hely- 

zetet. 34  Nagyatádi Szabó április 2-án délelőtt tanácskozott 

párthiveivel és elhatározták, hogy tiirelemmel megvárják a korc 

mán$ tevékenységének eredményeit. Elvárják azonban Telekitől 

- mondották - ► hogy a nemzetgyűlés április 5-i ülésén "olyan 

kijelentéseket fog tenni., amelyeket megnyugvással vehet tu-

domásul az ország". 35  

A nemzetgyűlés állásfoglalása ellenére - miután IV. Ká-

roly nem hagyta el az országos - "Csehszlovákia és Jugoszlá- 

via az esetet casus bellinek nyilvánitotta és részleges moz-

gósitást rendelt el. A helyzet Magyarország és a szomszédos 



államok között rendkivül feszültté vált és a fegyveres ösz-

szeütközés veszélyével fenyegetett." 36  Erről és IV. Károly 

követeléséről értesülve, az antanthatalmak Párizsban ülése- 

ző képviselete, a Nagykövetek Konferenciája, Jules Cambon el_a=ök-

nöklete alatt április 1-6n ülést tartotta Cambon felolvasott 

egy nyilatkozatot,amely cáfolta,ihogy a francia kormány támo-

gatást igért volna Károlynak. Kijelentette, hogy a francia 

kormány továbbra is kötelezőnek tartja magára nézve a Habs-

burgok visszatérését tiltó korábbi antant-nyilatkozatot. El-

határozták, hogy 4  budapesti főmegbizottjuk utján tudomására 

hozzák a magyar kormánynak, hogy a nagyhatalmak továbbra is 

ragaszkodnak az 1920. február 4-i nyilatkozatukhoz. 37  Az an- 

tanthatalmak jegyzékét április 2-án nyujtották át Teleki mi-

niszterelnöknek. Ebben ismét kijelentették, hogy a "Habsbur-

gok visszahelyezése a békét alapjaiban rendítené meg, tehát 

ezt a restaurációt a szövetségesek sem el nem ismerhetik, sem 

pedig meg nem turhetik." Végezetűt pedig - minden félreértést 

elkerülendő - leszögezték: a volt uralkodónak a magyar trónra 

'való visszatérése "azonnal a legvégzetesebb következményekkel 

járna Magyarországra." 38  

Az antanthatalmak jegyzékét minisztertanács tárgyalta. 

rakovszk• Istvánt Szombathelyre küldték, 39  valószintileg a- 

zért, hogy a jegyzékkel IV. Károlyt az ország elhagyására bir-

ja. Csehszlovákia és Jugoszlávia háboruval való fenyegetése 

és az antanthatalmak jegyzéke ideges nyugtalanságot keltett 

a politikai körökben. Ezt csak fokozta az a hir, hogy IV.  Ká-

roly elutazása megromlott egészségi állapota és technikai o-

kok miatt késik. Az antanthatalmak jegyzékét kihasználva 4 



a Kisgazdapárt szabadkirályválasztói ismét annak sürgős fel-

deritését kivánták, hogy kiknek volt előzetes tudomásuk IV. 

Károly utazásáról és kik készítették azt elő. 4a  Véleményűket 

Rubinek Gyula a párt tiszteletbeli elnöke, a'középbirtókos-

gazdagparaszti csoport egyik vezetője fejtette ki'legrészle-

tesebben. Eszerint "a legsulyosabb'felélősség terheli minda-

zokat, akik IV. Károly megjelenésének előidézősében részesek. 

A kisgazda- és földmüvespártnak az a határozott álláspontja, -

mondotta -, hogy amint IV. Károly az ország hátárait elhagy-

ja, elérkezik az ideje  annak, hogy a felelősségrevonás tekinr.  

tetében a szükséges lépések megtétessenek. Ugyancsak teljes 

elégtétellel.állapitják meg azok, akik a királykérdés"puccs-

szerü megoldásától tartottak, ; hogy félelmiik jogosult volt és 

hogy a jövőben hasonló, az ország népét veszélyeztető és' a 

nemzetet mélyen megalázó puccskisérleteknek.elejét kell'ven-

ni,r  megfelelő intézkedések és személyi'biztositékok szerzése 

utján. Bizonyos, hogy.a felelősségrevonás utána kormányzat-

ban is megfelelő változások fognak történni. Hogy milyen mér-

tékben, azt természetesen a kormány felelősségének a mértéke 

fogja megszabni," Tény az - ' fejezte  be ' nyilatkozatát Rubinek - 

hogy ma a Kisgazdapárt a kormányban nincs kellőleg képvisel-

ve azért  feltétlenül személyes biztositékokat'kell keresni 

abban az irányban, hogy a sulyának megfelelő helyet nyerjen 

as ország ügyeinek intézés&ben. 41  Rubinek nyilatkozata je-

lezte, hogy a Kisgazdapárt az antanthatalmak állásfoglálását 

a konzervativ-legitimista erők kormánypozicióinak meggyengi- 

'télére, illetve saját hatalmának megerősitésére kivánja fel-

használni. A restaurációs kisérlet előkészitőinek és részt- 
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vevőinek felelősségrevonását ekkor már a párt Gömbös-csoport-

ja is helyeselte, bár ők hangoztatták, hogy az nem irányul a 

kormány ellen, mert annak magatartását tisztázottnak látják. 42  

Nagyatádi Szabó és szűkebb környezete IV. Károly eltávolitá-

sát tartotta a legsürgősebb teendőnek, mert annak hosszabb 

jelenléte a királykérdés előtérbekerülését eredményezhette, 

ami szerintük a kritikus helyzetben polgárháborut okozhatott. 

Ezzel összefüggésben pedig az antanthatalmak megtorló lépése-

itől is tartottak, elsősorban az ország szerb,r  és cseh dsapa-

tok általi teljes megszállásától. Természetesen szintén egyet- 

értettek a puccskisérlet résztvevőinek felelősségrevonásával,43  

de a válságos helyzetben továbbra is a párt mérséklését lát-

ták szükségesnek.44  Azonban a radikális szabadkirályválasztók 

- akik vezetői Hanes,  Simonyi-Semadam és Dömőtör Mihály vol-

tak - kormány ellen készülő támadását leesendesiteni már nem 

lehetett. Mozgalmukat erősitette, hogy a liberális szabadéi- 

rályválasztó ellenzékkel (Rassay-párt) együttműködve léptek 

fel, akik szerint a kormányt a legsulyosabb felelősség terhe-

li a tőrtbnteéért. 45  A'kormány helyzetét sulyosbitotta, hogy 

a K1EP keresztényszocialista csoportjában is többen követel-

ték a kormány felelősségrevonását.46  

Yalószinünek tartjuk, hogy a Teleki-kormány helyzetének 

ez az ismételt megrendülése is hozzájárult ahhoz, hogy Gratz 

Gusztáv külügyminiszternek és Rakovszkynak az antanthatalmak 

jegyzékével végre sikerült az ország elhagyására birni IY. 

Károlyt. A radikális szabadkirályválasztók és a szélső legi-

timisták közötti ellentétek azonban már annyira kiéleződtek, 

hogy várható volt a két tábor viharos összecsapása. Ezért a 



nemzetgyiilés április 5-i ülésén. Teleki csak azt jelentett4 be, 

hogy IV. Károly aznap 10 bra 35 perckor elindult Szombathely- 

ről. A restaurációs kísérletről és a kormány tevékenységéről 

szóló jelentését másnapra tiizette napirendre.47  Tette ezt ab-

ban a reményben, hogy még leszerelheti a radikális szabadki- 

rályválasztók és a,szélső legitimisták összecsapását,és ugy 

elkerülheti a kormányválság kirobbanását. 	. 

Összegzésként megáliapithatjuk, hogy az első Habsburg 

restaurációs kísérlet meghiusitásában jelentősebb szerep ju-

tott.a belpolitikai erőknek -.köztiik a Kisgazdapártnak - mint 

azt az eddigi történeti szakirodalom bemutatta. Sőt, bátran 

állithatjuk, hogy a restaurációt elsősorban a belpolitikai e-
, 

rők akadályozták meg. Kétségtelen azonban, hogy a Habsburg res-

taurációval szemben álló belpolitikai erők a lobpolitikai nyo-

mást felhasználták céljaik , elérésére, elsősorban  IV.  Károly 

országból való eltávolitására. Az antanthatalmak tiltakozását 

pedig a,Kisgazdapárt arra kivánta felhasználni, hogy a resta-

urációs kisérletben exponálódott legitimistákat (a hatalom tra-

dicionális birtokosait) kiszoritsa a,hatalomböl, az 1920 őszé-

től elveszített pozicióik a kormányban visszaszerezze. 

2. A Teleki-kormány válsága és a Kisgazdapárt 

Április 5-én este Teleki megjelent a KNEP-ben,és,bizal-

mas beszélgetésen közölte másnapi nemzetgyülési beszédének lé-

nyegét. Egyrészt, hogy a király érkezéséről semmiféle felelős 

magyar tényezőnek nem volt tudomása, másrészt, hogy itt tar- 

tózkodása alatt elhatározásait illetően nem állott semmiféle 
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presszió alatt és a külpolitikai nyomás következtében hatá•-

rozta el magát a távozásra. Ennek hatására a.KNEP elhatároz- 

ta, hogy a nemzetgyűlésen továbbra is nyugodt magatartást fog 

tanusitaní és:' a másnapi, 6-i ülés nem lesz viharos lefolyásu. 

Ha a szabadkirályválasztók mégis ennek ellenkezőjét akarnék, 

abban az ésetben a párt, zárt ülést ' 'tványoz. . És csak a1 

kor állit: szónokot, ha a Kisgazdapárt a felelősségrovonás . 

dolgában akciót inditana.48  Teleki tehát megnyerte. a KEEp- .et, 

sőt annak állásfoglalása' 'az ellentétek . elsimitására inspirál- 

ta a Kisgazdapártot. 

Teleki ügyesen taktikázott. A  Kisgazdápárt értekezletén 

ugyanis azt hangsúlyozta, hogy IV. Károly elhagyta az orszá-

got,  majd kijelentette: a'kormány vizsgálatot'inditott és ed-

dig már megállapitották, hogy túlnyomóan külföldiek voltak az 

ügybe beavatva.' A radikális királyválasztókat azonban ez nem 

elégitette ki. Kovács J. István parlamenti bizottság kiküldé-

sót kérte, amely az ügyet felülvizsgálja. Teleki ezt felesle-

gésnek..tartotta, Kovács ennek ellenére fenntartotta vélemé-

nyét ' , a parlamenti bizottságot - mondotta - mint ellenőrző 

közeget gondolja. Dömötör Mihály éles hangon bírálta a kor-

mány ás a miniszterelnök eljárását. Részletesen ismertette a 

legitimista propagandát ás a kormány szigoru felelősségreva-

nását követelte, valamint tárgyi (törvényekben rögzitett) és 

személyi garanciákat arra, hogy a mostani esethez hasonló 

többé ne fordulhasson elő. Véleménye szerint a miniszterel-

nököt sulyos felelősség terheli a történetkért és a kormányt 

restaurálni kell. Végezetül kijelentette, hogy  nem nyugszik 

addig,amig a királykérdést intézményesen, törvényhozási uton 
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nem rendezik.  Gömbös, Teleki segitségére sietett. xá kell biz-

ni a pártvezetőségre - mondotta - hogy mikor és hogyan foglal-

janak állást ebben a kérdésben. Kérte a párt tagjait, "ne ne-

hezitsékmeg a kormány állását most , . amikor a külfölddel . szem- 
ben minden erőre és.  támogatásra . ; szükség van" Teleki végül a 

radikális szabadkirályválasztók leszerelése érdekében még az 

a1kotmányreviziós javaslatok nemzetgyűlés elé terjesztését is 

megigézte, amit , pedig addig megakadályozott. Ezután a Kisgaz-

dapárt.Nagyatádi Szabójavaslatára elhatározta; ha a nemzet-

gyülésen a legitimisták azt akarják igazolni, hogy tulajdon- 

képpen nem történt semmi ugy a párt hivatalos szónoka kifejti 

álláspontjukat. Ennek lényegét a .pártvezér ugy fogalmazta meg, 

hogy a legutóbbi események , a nemzetre nézve nagy veszedelmet .  

jelentettek. A kormány nemcsak látszólag teljesitette.köteles-

ségét, hanem pozitív .irányban is és a pártnak semmi kivetni 

valója nem lehet annak eljárásával szemben.  Nagy . érdeme a kor-

mánynak.- mondotta —hogy erélyes intézkedésekkel erőszakos 

fellépéseknek vette elejét. A párt álláspontjának kifejtésé-

re  Kovács J. Istvánt választották meg.49  

A KNEP és . a .Kisgazdapárt tehát olyan határozatot hozott, 

amelyek lényegében kizárták annak lehetőségét, hogy bármelyik 

hozzászóljon a. másnapi miniszterelnöki és külügyminiszteri . 

beszámolóhoz. Teleki tulajdonképpen egymásellen játszotta 

ki a két pártot. Ezt azért tehette meg, mert a Kisgazdapárt 

nem volt egységes a felelősségrevonás . tekintetében. Gömbösék 

és az ugynevezett 'hérsékeltek", a középbirtokos-gazdagparasz-

ti szárny Őrffy-Schandl-Vasadi Balogh csoportja,nem értett 

egyet Teleki, illetve a kormány felelősségrevonásával. A ra- 
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dikális szabadkirályválasztők viszont azt vallották, hogy a 

kormány addig kővetett politikája volt az oka annak, hogy az 

események a restaurációs kisérietig fejlődtek. Éppen ezért kö-

veteltek tárgyi és személyi garanciákat arra nézve ., hogy ha- 

sonló eseteke ne ismétlődhessenek meg. Teleki távozását és 

a kormány összeállitását kivánták, amelyben a miniszterek va-

lamennyien a szabadkirályválasztás álláspontján állanak. Miu- 

tán a Kisgazdapárt értekezlete nem ennek megfelelően határo-

zott, a radikális szabadkirályválasztók ugy döntöttek, hogy 

minden erejükkel támogatni fogják Rassayék mozgalmát 5°  

Ebben a helyzetben ült össze április 6-án a nemzetgyűlés. 

Teleki elmondotta, hogy  I.  Károly elhagyta az országot. Tá- 

.votiására döntő hatással a nagykövetek tanácsának állásfogla• 

lása volt. Őfelsége tehát saját jószántából ment el, külső 

nyomás behatása alatt ugyan - hangsulyozta a miniszterelnök, 

de ezzel kapcsolatban kijelentette  "a kormány nem  ezen akut 

befolyásolások alapján cselekedett, hanem egyszerüen annak a 

tényleges helyzetnek mérlegelése alapján, amelyben az ország 

van."51  Teleki tehát rendkívül diplomatikusan fogalmazott, 

hogy abban a legitimisták és a szabadkirályválasztók se tej- 

láthassanak kifogásolnivalót. Gratz Gusztáv külügyminiszter 

a  román, az °lass, a jugoszláv és a csehszlovák kormányok 

restaurációs kisérlettel kapcsolatos tiltakozásának, illetve 

háboruval történő fenyegetésének ismertetése után azonban 

azt mondotta: "A magyar kormány a belső és a külső helyzet 

ismeretében ... azt az álláspontot foglalta  el, hogy Károly 

királynak Magyarország területén való megmaradása az adott 

körülmények között - fájdalom - fenntartható nem lesz." Be- 
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ezédében védelmébe vette IV. Károlyt és végül hitet tett a 

szent korona tana, a nemzet és a király egységéről szóló tan 

mellett. Hangsulyozta, hogy az"jövő fejlődésünk belső meguj 

hódásunk és e gyászos helyzetből valö ujabb'kiemelkedésünk 

egyetlen biztos alapja lehet."52  

A Kisgazdapárt radikális szabadkirályválasztó képvise-

lői nagy felháborodással fogadták Gratz legitimista kijelen-

tését, de nem szóltak hozzá a jelentéshez. A szabadkirályvá-

lasztó ellenzék nevében Rassay reflektált a'miniéztérelnők és 

á 'külügyminiszter beszédeire. "Abban a hitben voltunk eddig, 

hogy a kormány a nemzetgyülés akaratát hajtotta végre, hogy 

az 1920. I. tc.-ben ... lefektetett államrendet kívánta meg-

védeni és ma előáll a kormány és cselekedeteinek indokául és 

magyarázatául semmi egyebet nem jelent ki, mint a külső erő-

szakot. Tárgyalni kivárom a kormány politikai felelősségét, 

elsősorban a miniszterelnök ur és a külügyminiszter felelős-

ségét - mondotta - akik a multban követett politikájukkal 

az eseményeket szükségszerileg ide fejlesztették." Rámutatott, 

hogy ezeket az eseményeket számtalanszor megjövendölték, de 

"mindén figyelmeztetésünk ellenére a kormány tovább folytat-

ta a'kétszinü, minden félremagyarázásra alkalmat adó politi-
kát, s ezzel egyenesen  felbátoüitotta mindazokat, akik ezzel 

á kalanddal akartak a hatalom szekerére felkapaszkodni". IV. 

Károly itt-tartózkodásának egész ideje alatt a kormány maga- 

tartása további. kétértelmüségek forrása volt - folytatta - 

amivel " 'egyenesen tápot adott azoknak a kalandos hiteknek, 

hogy  itt Franciaország segitségével történt 8 	kisérlet 

és hogy semmiféle beavatkozásra számitani nem kell, hogy itt 
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a területi integritás visszaszerzésének közeli lehetősége 

áll." Befejezésül a következő határozati javaslatot jelentet-

te be: "A nemzetgyülés kimondja, hogy a kormánynak az alkot-

mányjogi kérdésekben tanusitott politikája iránt bizalmatlan. 

Kilenc tagu bizottságot küld ki mindazoknak a  körülményeknek 

felderitésére, amelyek IV. Károly Magyarország volt királyé- . 

nak .., itt-tartózkodását lehetővé tették. A bizottság 30 

nap .  alatt köteles jelentést előterjeszteni és a nemzetgyülés 

a jelentés alapján fog határozni. Ugyancsak kilenctagu bizott-

ságot küld ki a nemzetgyülés az alkotmányjogi kérdéseknek tör-

vényhozási szabályozása céljából azzal az 4utasitással, hogy . 

a bizottság jelentését 30 nap alatt törvényjavaslatok formá-

jában anemzetgyülés elé terjessze. A bizottságok megválasz-

tását a legközelebbi ülés napirendjére tusi ki." 53  

Rassay beszédét és különösen határozati javaslatát a 

Kisgazdapárt többsége és a szabadkirályválasztó ellenzék é 

lénk helyesléssel fogadta. Rassay ugyanis - igen nagy takti-

kai érzékkel - a Kisgazdapárt szabad királyválasztás elvét 

valló többségének vélemég4ét is megfogalmazta. Határozati ja-

vaslatában pedig éppen annak a parlamenti bizottságnak a ki-

küldését javasolta,pmelyet már Kovács J. István is szorgalma-

zott. Az alkotmányjogi kérdéseknek törvényhozási szabályozá-

sa szintén régi követelése volt a Kisgazdapártnak. Különösen 

a közigazgatás reformjáról és a választójogról szóló,törvény-

javaslatok sürgős elkészitését kivánták a kormánytól, mert 

azoktól a parasztság - kűlönösen . a közép- és gazdagparaszt-

ság - hatalomból való nagyobb részesedését remélték. . Igy az-

tán Rassay beszéde illetve határozati javaslata csak fokozta 



a párt Gratz jelentése miatti felháborodását. A hangulatra 

jellemző volt, hogy az esti értekezlet előtt az a hir terjedt 

el, hogy Kovács 'J. István, Hencz, Dömötör, Lipták Pál és még 

néhány erősen exponált szabadkirályválasztó kilép a pártból, 

ha az'  nem ' hog álképzelésűknek megfelelő határozatot.5  

Az értekezleten Szijj Bálint, a párt egyikalelnöke a 

rádikális szabadkirályválasztók bizalmi embere, bizalmatlan- 

sági inditványt 'terjesztett elő a kormány ellen, amely igy 

szólt: 

101. Mondja ki a Párt, hogy 'a Teleki-kormány ázonnali  le-

mondását kivánja, mert  az adott  sulyos helyzetből nem ' 

vezetheti ki 'sikeresen az országot egy olyan kormány, 

mely - Nagyatádi Szabó István kivételével, ki iránt vál- 

tozatlan és rendületlen bizalommal viseltetünk - közvet-

ve és közvetlenül is  bebizonyitottan hibás, hogy a hely-

zet ide  fejlődött.  

2. Mondja ki a párt, hogy a puccsban részesek felelős- 

ségrevonását záros határidőn belül kivánja. 

3.. Mondja ki a párt,_ hogy a királykérdésben a szabad 

királyválasztás elvi alapján áll. 

4'. Követeljük a szabadsa jtót általában és külön' is a ki-

rálykérdésben, mint kizárólagos belügyi kérdésben, mert 

csak az ellenséges pártoknak kedvez az, ha igazságain-

kat nap-nap után nem hirdethetjük. ' 

5. Követeljük a gabona szabadforgalmát. ' 

6. Követelünk olyan közgazdasági és adópolitikát, mely 

a Kisgazdapárt programjának megfelel. A kisgazdák, kis-

iparosok, kiskereskedők és általában a kisemberek hatá- 
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sosabb védelmét és támogatását kivánjuk. Nem  türhetjiik, 
hogy ezen kategóriák ujból a bankadósságba sodortassa- 

nak. 

7. Követeljük a felekezeti béke intézményes és követke-

zetes helyreállitását és biztositását mindenvonatkozás-
ban.  

8. Mondja ki a párt, hogy csak olyan kormányt támogat, 

mely ezen programot magáévá teszi, melyben a párt szám-

arányának megfelelően képviselve van, ugyanugy a főispá-

ni karnál is. 

y. Mondja ki a párt, hogy ezen kérdések elodázásába, 

kikap1solásába és semmiféle áthidalásába bele nem megy. a55 

A Szijj Bálint által előterjesztett bizalmatlansági in- 

ditvány tehát egyrészt a radikális szabadkirályválasztók kö- 

veteléseit,.másrészt - és ez a fontos - a Kisgazdapárt tömeg-

bázisát alkotó kis- és kőzépparasztság a liberális kispolgár-

ság ., gazdasági /szabadforgalom, progressziv adózás/ és poli- 

tikai /sajtószabadság, felekezeti béke/ követeléseit is  Meg-

fogalmazta. 

Nagyatádi Szabó igyekezett csillapitani a szenvedélyeket, 

azonban ő maga is elismerte, hogy a párt tagjainak a kormány-

nyal kapcsolatos kifogásai nagyrészt megokoltak. Felhivta az 

értekezlet figyelmét, hogy nem szabad elhamarkodottan hatá-

rozni, s mielőtt véglegesen dönt a párt, tisztázni kell az 

erőviszonyokat. Számolni kell minden lehetőséggel és nem sza-

bad f.igyelmeh kivűl hagyni azt sem, . hogy Teleki bukása sulyo-

sabb komplikációkra vezethet. Nincs kizárva az sem, mondotta, 

hogy a válságot a nemzetgyiilés mai keretei közt egyáltalán 
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nem sikerül megoldani és az esetben a nemzetgyülés feloszla-

tására is sor kerülhet. Az uj választások kiirása a Kisgazda 

pártra meglehetősen kedvezőtlen időpontban történnék, mért a 

kisgazdapárti képviselők nem  tu9•aak beszámolni arról, hogy 

a nemzetgyűlés olyan törvényeket hozott, amelyek a kisgazdák 

érdekében állanak. A földbirtokreformot ugyan megszavazta a 

nemzetgyűlés - folytatta Nagyatádi: Szabó - _de a reform végre-

hajtása nagy nehézségekbe ütközik. Ezzel szemben tőbb olyan 

törvényt hozott á.nemzetgyiilés - és ide tartoznak a pénzügy-

miniszter tárgyalás alatt álló javaslátai is - amelyek sulyos 

terheket rónak a kisgazdaosztályra. Ra. a választók az iránt  

fognak érdeklődni, hogy a képviselők mit váltottak be azokból 

az ígéretekből, amelyeket a választások alkalmával tettek, .a 

képviselők nagyon kellemetlen helyzetbe kerülhetnek. Éppen e-

zárt mindent el kell kővetni,. - fejezte  be a pártvezér - hegy 

a nemzetgyüléstegyelőre.ne oszlassák fel és hogy együttmarad-

hassanak addig, emig a földbirtokreform végrehajtását bizto- 

sithatják. Kérté a képviselőket, hogy mindezeket vegyék fi-

gyelembe akkor, amikor a kormányzattal szemben állástfoglal- 

nak.56  

Ennek ellenére Rubinek, Roncs és Dömötör nagyon élesen birál 

ták Telekit és különösen Gratz felszólalását. 57  Már Gömbös is 

kifogásolta  miniszterelnök és a külügyminiszter jelentését, 

aki - mint láttuk - 5-én még a  kormányt védte. EZ a párt jobb-

oldala állásfoglalásának módosulását jelentette. 58  

Az egyre izgatottabb hangulatban egymást követték a felsző 

lalások, émelyek valamennyien Gratz azonnali lemondását kövé-

telték. A felszólalók különösen azt kifogásolták, hogy  a kül- 



ügyminiszter beszédében csak külföldi befolyásra hivatkozott 

és egyáltalán nem mutatott rá arra, hogy a kormány azért járt 

el ugy, ahogy eljfirt, mert ezt az 192o. évi I.ta, elöirja. 

Ezt egyébként.Tel®kinél is kifogásolták. Többen követelték, 

hogy a párt uyilvánitsa bitalmatlanságát Télekivel szemben. 

Ez azonban végülis elmaradt és csak Gratz külügyminiszter el- 

távOlitfisának követelését mondÓtták ki  határozott formában. 

Ugyanakkor a  part  utasitotta Nagyatádit, hogy 7-én délelőtt 

lépjen érintkezésbe a miniszterelnökkel és kérjen felvilágo-

sitást tőle; azonosítja-e magát Gratz kijelentéseivel. Amény-

nyiben'Teleki  nem  tudott előre a külügyminiszter beszédéről, 

felszólította a párt, hogy a nemzetgyíülés másnapi ülésén ezt 

jelentse ki és egyben ismertesse a maga álláspontját. A párt 

azt is követelte Telekitől, hogy Gratz külügyminisztert szó-

litsá fel lemondásra. Szijj Bálint inditványát pedig a párt- 

értekezlet a másnapi intézőbizottsági ülés eléutalta, azzal 

az utasitással, hogy a kormány iránti bizalom  kérdésében a 

miniszterelnöknek a nemzetgyűlésen történő kijelentései alap-

ján határozzon. 59  

Rassay uemzetgyi léci beszéde, illetve  határozati javas- 

lata és a Kisgazdapárt állásfoglalása tehát kritikus helyze-

tet teremtett. Várható volt, hogy másnap Rassay javaslatát 

a Kisgazdapárt nagy 'része megszavazza,60  a radikális király- 

választók pedig heves támadást inditanak a legitimisták és 

a kormány ellen.  Ebben  a helyzetben Teleki. 'IV. Károly király 

a nemzethez" címmel közzétette a.király elutazása előtt irt 

kiáltványát, sőt bevezető sorokkal látta el. 61  Ezt a Kisgaz-

dapárt szabadkirályválasztó többsége a legitimista álláspont 
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tervszerű alátámasztásának fogta tel igya-miniszterelnök 

által is megsértve látták az 1920. évi I.tc.-et. 62  A Kisgaz-

dapárt'vezetősége április 7-én reggel rögtönzött intézőbizott-

sági értekezleten foglalkozott az üggyel. Azután Nagyatádi 

Szabó és 'Tomcsányi. Vilmos miniszterek közölték Telekivel, . 

hogy "ha  a kormány eddigi összeállitásában maradna meg, ugy 

kénytelenek volnának lemondani'.63  Teleki ezt a hélyzetet ar-

ra használta fel, hogy a nemzetgyűléstől az ülések elnapolá-

sit  kérte és egyben bejelentette, hogy a kormány állására 

vonatkozólag 'előterjesztést kíván tenni a kormányzónak. A meg-

lepett képviselők hozzájárultak kéréséhez. 64  A nemzetgyülés 

elnapolásával Teleki megakadályozta, hogy Rassay határozati 

javaslatával foglalkozzanak és igy a Kisgazdapárt azon köve-

telésének sem kellett eleget tennie, hogy a királykérdésben 

ismertesse a maga álláspontját. Ezzel sikerült elkerülnie a 

legitimisták és a szabadkirályválasztók közőtti ellentétek 

kirobbanását és  ‚a  ‚korm4ny esetleges leszavazását. 

A nemzetgyűlés elnapolása után - a Kisgazdapárt állásfoglalá-

sa miatt.- Teleki bejelentette Horthynak a kormány lemondó- 

sát. A kormányzö .azonban a kül- és belpolitikai helyzetre . 

való tekintettel a lemondást nem fogadta el. Kérte, hogy a 

kormány maradjon a helyén, de megígérte, hogy politikusokat 

fog meghallgatni a kibontakozás mikéntjére vonatkozólag. A 

lemondást pedig csak akkor fogadja el - mondotta - ha  az uj 

kabinetet egyuttal 24 (min  belül ki is nevezheti. 65  

iorthy döntéséről értesülve a Kisgazdapárt intéző"bizottsága . ,. 

7-én este értekezletet tartott, amelyen kimondták, hogy a .  

párt az uj . kormányt csak bizonyos feltételek mellett hajlap- 
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dó . támogatni. Ezeknek körvonalazására szövegező bizottság 

kiküldését javasolták a pártértekezletnek, amit az el is'.fo-

gadott. Ennek tagja letts.Nagyatádi Szabó;  István, Rúbinek 

Gyula, Tomcsányi Vilmos Pál, Mayer János,:. Gaál Gaszton, Mes- 

kó Zoltán, £zi j j Bálint, Ferdinándy .Gyula,. őrffy Imre, Kovács 
J. István és Schandi Károly. A  szövegező . bizottság még akkor 

este összeült és a,párt feltételeit a: következőkben állapítat- 

ták meg: 

1. A párt kimondja, hogy az 1920. évi első törvénycikk 

alapján áll és ennek értelmében megállapitja, hogy a 

nemzetet a királykérdés rendezésében megilleti as ön-

rendelkezés joga. Ennek a' jognak gyakorlását a párt e 

pillanatban nem tartja aktuálisnak. 

2. A párt a közeimult napok eseményei következtében szük-

ségesnek tartja as alkotmányrevizió keretébe tartozó 

törvényjavaslatok sürgős letárgyalását.Követelik tehát, 

hógy a közigazgatási reformról, a felsőház reformjáról, 

az országgyülési választójogról és a királyi hatalom 

reviziójáról szóló törvényjavaslatokat a kormány stir- 

gősen készítse el, terjessze a nemzetgyülés elé és te-

gye lehetővé, hogy ezeket a javaslatokat a pénzügyi 

javaslatokkal párhuzamossan tárgyalhassa a Ház. 	. 

3. A párt követeli a szabadforgalom sürgős helyreállitár-

sát és azt, hogy a kormány a szabadforgalom.helyreál-

litására már most tegye meg a szükséges előkészülete- 

ket. 
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4. A párt követeli a'földbírtokreform és a kisbérletek 

ős házhelyekről szóló törvény sürgős végrehajtását.  

Tárgyi .és személyi garanciákat kíván abból a szempont-

ból, hogy  a belügyminisztérium e tekintetben a 'törtré 

nyek intencióinak megfelelő eljárásra fogja utasita-

ni a közigazgatási szerveket. 

5. A párt követeli, hogy a kormányban számarányához meg-

felelő képviseletet nyerjen. 	'' 

A párt végül kimondja, hogy mindentekintetben szolidá-

riB.lemondott minisztereivel, a  lemondás tényét helyes-

lf és a lemondás indokait is mindenben a magáévá teszi. 66  

Az uj miniszterelnök személyére nézve a párt többségé-

nek az volt a véleménye, hogy mindenkit támogatnak, aki ezek- 

nek a' feltételeknek .,a teljesítésére biztositékot tud nyujta-

ni..A radikális 'szabadkirályválasztók és Rubinek azonban to-

vábbra is hangoztatták, hogy Teleki ujabb vállalkozását lehe-

tetlennek tartják, mert a miniszterelnök eljátszotta a párt 

bizalmát: 

Ha összehasonlitjuk a Szijj Bálint által előterjesztett 

inditványt a szövegező bizottság feltételeivel, akkor láthat-

juk,. bogy  a kettő között lényeges különbség van. Ez utóbbi 

nem követelté a Teleki-kormány lemondását, a puccskisérlet-

ben résztvevők felelősségre vonását, a , sajtó szabadságot, a 

progresszív adózást és a' felekezeti béke intézményes és kö-

vetkezetes helyreállitását. Viszont követelte a hatalomban 

való részesedés szempontjából igen fontos alkotmányjogi tör-

vényjavaslatok pénzügyi javaslatokkal párhuzamos tárgyalását, 
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a földbirtokreformról, a kisbérletekről és a házhelyekről 

szóló törvények sürgős végrehajtását. A szövegező bizottság 

(a szűkebb pártvezetőség) tehát egyrészt politikai engedmé-

nyeket tett a kormány és a legitimisták felé, másrészt (vi-

szonzásképpen) a párt kardinális programpontjainak megvalő--

sitását követelte. 

Április 8-án délelőtt Horthy kihallgatáson fogadta  Nagy-

atádi Szabót, aki tájékoztatta a párt kivánságairól. A kor-

mányz6 kifejtette, hogy szeretné ha a kormány - tekintettel 

a király látogatásának külpolitikai vonatkozásaira- Teleki 

minszterelnökségével és lehetőleg kévés változtatással a  he-

lyén maradna. Negigérte, hogy a párt számarányának megfelelő 

képviseletet kap a kormányban és négy tárcát, nevezetesen a 

belügyit, a földmüvelésügyit, az igazságügyit és a közélelme-

zésit kisgazdapárti politikussal töltik be. Gratz pedig kima-

rad a.kormányból, sőt bécsi követnek sem tér vissza.67  A ki-

hallgatás után összeült a Kisgazdapárt intézőbizottsága. 68  

Nagyatádi Szabó beszámolt Horthy kivánságáról és igéreteiről. 

Tomcsányi a királykérdés kikapcsolásának szükségességét han-

goztatta, amiről hosszabb vita indult meg. Végül Vasadi-Ba- 

logh György inditványára "a pártnak a királykérdésre vonat-

kozó álláspontját olyan szövegezéssel fogadták el, amely sze-

rint ezt a kérdést a nemzetgyűlésnek teljes élettartamára ki-

kapcsolja és a döntést az uj választások után összeülő or- 

szággyülésre bizza. Ezt az álláspontot az intézőbizottság 

ülésén Kovács J. István is a magáévá tette."6 9  A királykér-

désben tett jelentős engedmény mellett a felszólalók nagy 

többségének az volt az álláspontja, hogy "a kormánynak napi- 



rendre kell tüznie a pénzügyi reformok mellett az alkotmány-

jogi javaslatokat is, nehogy az a helyzet álljon elő, hogy a  

nemzetgyűlés ne , foglalkozhassék az alkotmány reformjával. 

Többen  felszólaltak a szabadforgalom haladéktalan helyreál- 

litása érdekében is."?° 

A vita után az , intézőbizottság aaáí. Gaszton ' inditványá- . 

ra a következő határozati javaslatot fogadta ell 	. 

1. Pártunk szolidáris lemondott minisztereivel. 

2. Hajlandó más keresztény és nemzeti alapon álló pár-

tokkal együttmüködésbén résztvenni a kormányzás mun- 

kájában. Megköveteli azonban, hogy az alábbi prog-

rampontok megvalósitása érdekében a párt számarányé- 

nak megfelelőlég képviseletet nyerjen. 

3. A királykérdésben a párt a szabad királyválasztás 

elve alapján áll. Ezen elv sértetlen fenntartása . 

mellett ebben a kérdésben a végleges döntés a nemzet 

ujabb megkérdezése  után kialakuló alkotmányos képvi-

seletre kivárja bizni. Ezen minden idegenbefolyástól 

mentes döntés megtörténtéig változatlanul ragaszko-

dik az 1920. évi I. törvényoikk rendelkezfséhez. 

4. Követeli , a most tárgyalás alá került pénzügyi , javas-

latokkal váltakozva az alkotmányjogi javaslatok le-

tárgyalását és Pedig lehetőleg a következő sorrend-

ben:  A  törvényhatósági és községi szervezeti reform-

ról, a felsőház szervezetéről, az államhatalom fő-

szerveinek (király és országgyülés) jogköréről és 

egymáshoz való viszonyáról; végül a képviselői.vá- 
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lasztói jog reformjáröl szóló javaslatok letárgyalá-

sát. 

5. Követeli végül a pártprogram egyéb pontjainak, külö- 
nösen a mezőgazdasági termények és termékek szabad 

forgalmának haladéktalan megvalósitását és a föld- 

birtokreform sürgős végrehajtását. 71 	 . 

A Kisgazdapárt vezetősége Horthy  kérésére és igéretei- 

nek hatására - tehát kinyilvánitotta, hogy "hajlandó más ke- 

resztény és nemzeti alapon .álló. pártokkal CORP,. dissziden-

sek) együttműködésben résztvenni a kormányzás munkájában". 

Azokkal való megegyezés érdekében pedig a királykérdés hosz 

szutávu kikapcsolását is felvették a.határozati javaslatba .,; 

Az intézőbizottságban ugyanis többségben voltak az un. "mér- .. 

sÓkeltek" (Tomcsányi, . Ferdinándy, Gaál Gaszton4 Patacsi, Ik-

lódi-Szabó , Vesadi-Balogh ., Őrffy, . Schandl és T'Tuszti) , .. akik ' 

a szabad ' királyválasztás elvé alapján állottak ugyan, de a . 

KBEP--pel és a disszidensekkel való pártszövetség legfőbb szor-

galmazói és. Teleki legaktivabb..támogatói voltak. Antiliberá-

lis, ujkonzervativ nézeteket vallottak, többségükben az ag-

ráriusok közé tartozták és elsősorban középbirtokos-gazdag-

paraszti érdekeket képviseltek. Sajtóorgánumukban az U'j Ba-

rázdában (főszerkesztős Schandl Károly) a következőképpen 

értékelték a helyzetet. "A jelen pillanatban a válság magát 

a keresztény irányzatot fenyegeti, a királykérdés előtérbe 

tolásától épp azért tartottak a komoly munka hívei - irták - .. 

mert ez a kérdés megbontja a keresztény magyarság egységét 

és sulyos bonyodalmakat idéz elő. A parlament  egyik 'pártja ,. 

sem bir akkora erővel, hogy a másik nélkül kormányozzon és 



-36- 

ezért a pártszövetségi parlamenti kormányzást feladni nem le-

het. A két nagy pártnak (KEEP és Kisgazdapárt) meg kell érte-

nie'egymást s az, aki az ellentéteket szitja és élezi (ti.  a 

radikális szabadkirályváiasztók), ahelyett, hogy a parlamen- 

ti munka érdekében ősszefogásra egyengetné az utat, rövidlá-

tó politikátkövet." Követelték, hogy "a  politikai  helyzet 

orvoslása az ország gazdasági viszonyaira valö tekintettel 

minél gyorsabban következzék be." 72  

Horthy kérése ill.  :igézetei a radikális szabadkirályvá 

la©ztók egységét megbontotta. Mint láttuk, Kovács J. beléé-

gyezett a ' királykérdés hosszutávu kikapcsolásába. Rubinek pe-

dig hajlandónak mutatkozott Teleki elfogadására. Az intézőbi- 

zottság értekezlete után ugyanis kijelentette: "ha  Teleki  

marad, akkor a Eáz legközelebbi ülésén olyan kijelentéseket 

kell tennie, amelyek orvosolják Gratz Gusztáv nyilatkozatát, 

valamint a miniszterelnök nyilatkozatának ama részét is,  a-

mely szerint a király eltávolitása tisztán a külföldi nyomás 

hatásáL•alatt történt. "73 	. 

A liberális nézeteket valló radikális szabadkirályvá-

lasztók (Szijj és Dömötör) az intézőbizottságban kisebbség-

ben  voltak. Igy a liberális követelések - progressziv adózás, 

sajtószabadság, felekezeti béke - kimaradtak a határozati ja-

vaslatból. Ez feszültséget ókozott a párton belül. A liberá-

lis nézeteket valló radikális szabadkirályválasztók nem 'ér- 

tettek' egye' a restaurációs kisérletben résztvevők felelős-

ségre vonásának elhagyásával és Teleki további miniszterel-

nökségével sem. Ez a csoport szeretett volna Nagyatádival ' ' 

ellenzékbe menni és egyesülni Rassayékka1.74 
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A radikális szabadkirályválasztök ,az intézőbizottság ja-

vaslatát nem is fogadták  el. A párt  esti értekezletén 	al- 

kotmányjogi kérdések sorrendjének módositását, a sajtócenzu-

ra megszűntetését és a királykérdés hosszutávu kikapcsolásá-

nak megváltoztatását követelték. Hencz Károly az intézőbizott-

ság azon javaslatával szemben, - hogy az alkotmányjogi kérdé-

sek közül a választó jog reformját utolsónak. tárgyalják - 

kifejtette:. "a legsürgősebb teendő az uj választói jog meg-

alkotása, mert  addig, amíg ez nincs meg, ki vannak téve annak, 

hogy esetleg házfeloszlatás esetén a régi választói törvény 

alapján volnának az uj választások megejtendők." Sürgette, 

hogy a párt vegye fel követelései . közé . a sajtócenzura meg- 

szüntetését.'75  A királykérdés tekintetében pedig rámutatott, 

hogy az intézőbizottság javaslata ellentétben áll . az 1920. 

évi I.. törvénnyel, mert eszerint a királykérdésben még ez a 

nemzetgyűlés van hivatva dönteni, nem pedig az országgyűlés. '. 

Oly értelmü mödositást ajánlott, hogy a párt mega.állapitsa . . 

meg az időpontot, amikor a királykérdés megoldása időszeri 

lesz, mert hiszen akadhatnak belső és külső körülmények, ame-

lyek ebben az irányban gyors elhatározást tesznek szükséges-

sé. Mindezekért inditványozta, hogy a határozati javaslatot 

uj szövegezés céljából az értekezlet adja vissza az intéző- 

bizottságnak.. Rubinek is ilyen értelemben beszélt. Dömötör 

és Rupert Rezső pedig  még ekkor is azt hangoztatták, hogy a  

pártnak követelnie kell mindazok ezigoru megbüntetését, akik 

nek részük volt  IV. Károly puccsszeri bejövetelében .?6 

Nagyatádi Szabó felszólalása után - melynek tartalmát 

nem ismerjük - "az értekezlet egyhangulag elfogadta az in . 
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tézőbizottság határozati javaslatát, azonban néhány pótlást 

és stiláris módositást vett fel a javaslatba és ezeknek meg-

szövegezésével az , intézőbizottságot bizta meg. Elhatározták 

még, hogy az intézőbizottság április 11-én ül össze; amely 

azután nem terjeszti többé a  pártértekezlet elé a véglegesen 

megszövegezett határozati javaslatot, hanem közli azt a mi- 

niszterelnökke1. 77  

Ez egyrészt azt jelentette, hogy a radikális szabadki- 

rályválasztók javaslatait, vagy azok egy részét, elfogadták 

és ezzel a párton belüli ellentéteket csökkentették, másrészt, 

hogy az elkövetkező tárgyalásokon taktikázási-lavírozási le- 

hetőséget biztositottak a pártvezetőségnek. További engedmé-

nyek adására szoríthatták Telekit, de a pártvezetés is visz-

szavonulhatott,ha.a helyzet ugy kívánta. Az értekezlet után 

mindenesetre megerősödött az a felfogás, hogy nem a kormány 

kiegészitésével, hanem uj kormány alakitásával, uj miniszter-

elnökkel kell a válságot megoldani, mert Telekivel szemben 

egyre többen lettek bizalmatlanok. A pártban mind  erősebben 

volt hallható az a kivánság, hogy ha nem kisgazdapárti, ak-

kor Bethlen álljon a kormány élére, amivel Nagyatádi. Szabó 

legbizalmasabb hivei (Dr. Barle Szabó József, Dr. Berky Gyu-

la,  Bottlik József) is egyetértettek. 78  

Attekintve . ás elemezve a IV. Károly távozása utáni na- 

pok történetét, megállapithatjuk, hogy a restaurációs kisér-

let leglényegesebb belpolitikai következménye a magyar urai- .. 

kotló osztályok közötti harc kiéleződése volt, ami  a  Teleki- 

kormány v®iságbakerülését eredményezte. Az események ilyen 

mélységű feltárása bizonyitja, hogy a legitimisták és a sza- 
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balkirályválasztók kőzötti ellentétek szoros kapcsolatban 

voltak az ellenforradalom konszolidálásának mikéntjével. A . 

" legitimisták a polgári demokratikus forradalom előtti hatal-

mi-politikai viszonyok restaurálására törekedtek  Velük szem- 

ben a szabádkirályválász tók, az elmult 3 év alatt, jelentő- 

sen megváltozott gazdasági-társadalmi összefüggéseknek meg-

felelően kiálakult'uj hatalmi-politikai', viszonyok stabilizá-

láséra és továbbfejlésztéséré.törekedtek. Ez tételeződött a 

Kisgazdapárt alapvető programpontjaiban. Ebből az aspektus- 

bél vizsgálva nem 'a szabadkirályválasztás :elvéhez : való .ragasz-

kodác. a lényég, hanem a közigazgatás demokratizálásának, az 

általános és' titkos választójog fenntartásának, a földátok-

reform sürgős végrehajtásának 'követelése Ezek jelezték a , 

Kisgazdapárt széles társadalmi bázisra támaszkodó politikai 

célkitüzéséit,` amelyek szerintem a magyar; társadalom demok- 

ratizálásánák igényét hordozták. A Kisgazdapártnak persze .. 

nem minden csoportja ' támogatta e törekvéséket A Nagyatádi 

Szabó körül tömörülő centrum és a liberális nézeteket valló 

rádikáls szabadkirályválasztök csoportja azonban ezek rea- 
lizálásáért' ' küzdött. A  sikertelen  restaurációs kisérlet után 

ugy tünt, elérhetik céljukat. 

3. Kisérlet-a kormányválság megoldására, '.Teleki 'megbuktatása 

A Kisgazdapárt állásfoglalása kétségessé tette Teleki 

miniszterelnökségét, aki ezért további engedményekre volt 
hajlandó. 'Április 8-án, a Magyarország túdósitójának adott . 

nyilatkozatában — lényegében a párt követeléseire válaszolva - 



a következőket állítottat a királykérdést ő már régen kikap-

csolta, Gratz a nemzetgyülésen csupán egyéni véleményt han-

goztatott, az ő bevézetŐ sorainak hatására IV. Károly kiált-

ványa Vesztett közjogi jellegéből. Igérte, hogy a tárcák be-

töltése nem okoz problémát, az alkotmányjogi reformokat pe- 

dig elkészülésűk után a nemzetgyülés elé fogják terjeszteni. 79  

A . Kisgazdapárt értekezlete után megtartott minisztertanácson 

pedig bejelentették, hogy Lehár ezredeit, a szombathelyi ka-

tonai körlet parancsnokát és Késmárky Dezsőt, a szombathelyi 

rendőrkeriilet vezetőjét  felmentették állásukból. Sigray Antal 

gróf, Nyugat-magyarország kormánybiztosa, Károlyi József gróf 

fejérmegyei és Cziráky József gróf vasmegyei főispánok - is- ► 

mert legitimisták - ugyanakkor lemondtak.8°  

A KNEP azonban sokallotta a Kisgazdapártnak tett igére-

teket és azok csökkentését kivánta elérni. 8-án este - miután 

Ándrássy tájékoztatta a képviselőket a kormányzónál történt 

kihallgatásáról a pártban az a vélemény alakult ki, hogy 

Teleki megmaradása a kormány élén lehetetlenség abban az eset 

ben, ha Gratz kimaradna a kabinetből. A kormányt rögtön re-

konstruálni kell, a tárgyi feltételekben meg kell egyezni - 

mondották - de ezeket nem léhet olyan ultimátumszerűen neki-

szegezni a pártnak, mint azt a kisgazdák tették. Ha  a Kisgaz-

dapárt megmaradna eddigi határozata mellett, abban az esetben 

a BNEP kész ellenzékbe vonulni. 

Ehhéz járult, hogy az  Andrássy  által finanszírozott és Milo-

tay István által szerkesztett  Magyarország  éles támadást in-

tézett Teleki ellen. "A helyzet az -olvashatjuk az eseménye-

ket értékelő cikkben -, hogy Teleki nyilván megmaradása ked- 
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véért kénytelen egyre több terhet kidobni a magapolitikai 

hajójából, .s egyre több engedményt tenni a Kisgazdapártnak, 

hogy e párt előtt ellenszenvessé , vált személyét ujból elfo- 

gadtassa s átmeneti parlamenti támogatását biztositsa magá-

nak. Akár. .Bethlen, akár más valaki vállalkoznék kormányalaki- 

tásra, . kétségtelen, hogy sokkal olcsóbb alkura tudna lépni 

a gazdapárttal és sokkal kevesebb személyi és politikai ál-

,dozatot.kellene hoznia a hatalom megtartásáért ,, mint Teleki 

Pálnak, , aki a versenytársai közül azzal amegbecsülhetetlen 

előnnyel rendelkezik a Kisgazdapárt szempontjából, hogy akar- 

ja a miniszterelnökséget, akarja talán.tulságosan drága . áron 

ís',....Teleki további maradása egyet jelentene a Kisgazda-

párt tárgyi, politikai 68 személyi követeléseinek kielégité- 

sével."81  

Az ellentmondásos helyzetet a disszidensek az egységes 

kormánypárt létrehozására szerették volna felhasználni. Te-

zetőjük, gróf Klebelsberg Kunó, április 8-án a kormányzónak 

Bethient ; ajánlotta miniszterelnőknek és kifejtette, hogy ki-

sérletet kell tenni az egységes kormánypárt megalakitására.82  

Tervüket arra alapozták, hogy a K -ben és a  Kisgazdapárt-
ban is  voltak csoportok, amelyek egyetértettek elképzelésük-

kel. As uralkodó osztályok nemzetgyűlésen kivalrekedt, volt 

munapárti csoportjai szintén erősen szorgalmazták az egysé-

ges kormánypárt .létrehozását. E csoportok a kormányválság 

gyors megoldásának elmaradása esetére a nemzetgyülés.fel-

oszlatásával fenyegetőztek.83 . 

Horthy és Teleki ígéretei, a puccskisérletben kompro-

mittálódott legitimisták állásukból való felmentése ill. le- 
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mondása, a KNEP törekvése a Kisgazdapártnak tett engedmények 

lefaragására, a disszidensek kisérlete az egységes kormány-

párt létrehozására, Nagyatádi Szabót 9-én már arra kényszeri-

tették, hogy - az elért eredményeket megtartva - a kormány- 

válság megoldását szorgalmazza. Részletesen kifejtette állás-

pontját a párt tagjai előtt és kérte őket, hogy ne csinálja-

nak ujabb korm' álságot. A legfontosabb érdek a gazdasági 

problémák megoldásához füződik - mondotta - és hogy a válság 

elnyujtása, amihez  kiilönböz8 komplikációk járulhatnak, gazda-

sági katasztrófához vezethet. Minden erővel meg kell akadályoz- 

ni azt, hogy a nemzetgyűlés munkáját megzavarhassák, - ami- 

vel annak feloszlatása veszélyére utalt. A radikális szabad-

királyválasztók - a megváltozott helyzetre való tekintettel, 

Nagyatádi Szabó kérésére - elállottak attól a szándékuktól, 

hogy IV. Vároly hazahozatalában részesek felelősségrevonását 

továbbra is követeljék.84  Igy elhárult a Kz-pel és Teleki-

vel való megegyezés előli legnagyobb akadály. A megegyezést 

kívánta segiteni Rubinek, IIj Nemzedéknek adott nyilatkozata 

is.  Ebben ugyan ismételten szükségesnek tartotta a miniszter-

elnők magyarázkodó nyilatkozatát, de a legitimisták felé ki- 

jelentette, "nem tartom kizártnak, hogy mi szabadkirályvá-

lasztók IV. Károly mellett döntsünk, de ebben az esetben ád 

uj egyezményt kell kötni a dinasztiával, mert  a  pragmatika 

sanctio hatályát vesztette. ... Ez a szabadkirályválasztók 

legitimálláspontja:"85  

A Kisgazdapárt közeledésére Teleki.ugy reagált, hogy 

eddigi igéretein tul a gabona belföldi szabadforgalmát és az 

alkotmányjogi reformok nyár közepén történő nemzetgyűlési 
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tárgyalását is kilátásba helyezte. Ugyanakkor hangaulyozta, 

"szükséges, hogy a Kisgazdapárt és a kereiténypárt között 

is meginduljanak a megbeszélések, hogy a két párt'intézőbi- 

zottságai megállapitsák a pártszövetség további fenntartásá-

nak tárgyi és személyi feltételeit." 86  

Az események ennek megfelelően alakultak. Április 10-11-

én Teleki tanácskozásokat folytatott Nagyatádi Szabóval és 

Andráesyval. A döntő  fordulat tulajdonképpen 11-6n, a Tele- 

ki.-Nagyatádi Szabó megbeszélésen következett be. Teleki meg-

erősitette a ' pártvezérnek azt a felfogását, ' hogy az ujabb 

kormányválság ismét visszavetheti az országot gs-gazdasági 

konszolidáció  terén '. Egybea' tudomására ' hozta azt is, hogy 

Bethlen, akit miniszterelnökként emlegetnek, csak az egysé-

ges párt alapján vállalná a kabinet vezetését. 87  Teleki vi- 

szont hajlandó volt a párt kivánságára Gratz nemzetgyűlési 

beszédét korrigálni és IV. Károlynak a lapokban megjelent 

kiáltványáról is megfelelő  magyarázatot adni. Eszerint, a 

külügyminiszter beszédének kifogásolt részeiben csak egyéni 

érzelméinek és nézeteinek adott kifejezpst, IV. Károly nyi-

latkozata.pedig nem királyi ténykedés, annak tartalmával és 

szövegével közösséget a magyar kormány nem vállal. ' 

A megbeszélések után adott nyilatkozatában Nagyatádi 

Szabó hangsulyozta, hogy "a mai tanácskozások után is alapo- 

san meg kell vitatnunk bizonyos kérdéseket (valószinüleg'az 

alkotmányjogi reformokra, a szabadforgalomra, a belügymi-

niszter személyére utalta) azonban azt hiszem„ hogy a meg-

oldás a helyes irányba fog terelődni. '.. A helyzet az, hogy 

ma csakis koalíciós alapon lehet kormányozni, már pedig  en- 
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nek érdekében a pártoknak meg kell egyezniök. Bethlen Ist-

ván gróf, akinek a miniszterelnökségéről szó volt, nem vál-

lalkozik semmiféle szerepre, csak a maga feltételei alapján. 

Épp ezért a kibontakozási tárgyalásokat Teleki gróf minisz-

terelnök fogja vezetni." 88  Ezekután összeült a Kisgazdapárt 

intézőbizottsága, hogy véglegesen megszövegezze a párt ki- 

vánságaits Ezek szerint 

1), A kisgazdapárt megáliapitja, hogy a szabad királyvá-

lasztás álláspontján áll i;  azonban ennek megvalósítását 

arra az időre halasztja, amikor ennek a kérdésnek az 

eldöntésével külföldi befolyások nem érvényesülhetnek. 

2) Követeli az alkotmányrevizió keretébe tartozó törvény-
javaslatok sürgős letárgyalását,  mégpedig a következő 

sorrendben: közigazgatási, választójogi reform, a fel- 

sóház szervezetének reformja és az államhatalmi főté-

nyezők (király és országgyűlés) egymáshoz való viszo-

nyának rendezése. 

3) Követeli a sajtószabadság sürgős helyreállitását, a 

sajtótörvény megalkotásával kapcsolatban. 

4) Ragaszkodnak ahhoz ., hogy a miniszterelnök  IV.  Károly 

kiáltványának megjelenésével kapcsolatban nyilatkoza- 

tot tegyen arról :, hogy ezt manifesztumnak, illetőleg 

kormányzati ténynek tekinti-e és ismertesse azokat az 

okokat ., amelyek agynyilatkozat közzétételére kényszeri-

tették.89  

Az intézőbizottság közölte a pártértekezlettel, hogy 

"a .javaslatnak elveszi nyilvános jellegét, mert annak . ulti-  

mátum  ize volna A párt tagjai a magukévá tették és helyesel- 
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ték ezt az álláspontot. Sőt, odamódositották a határozati ja-

vaslatot, hogy as abban foglalt elvek csak a többi pártokkal 

tárgyaló pártmegbizottak vezérfonalául szolgálnak. Beltétle-

nülTeleki taktikai győzelmének tudható be,bogy a követelé-

seket ultimátum ..jellegétől teljesen  megfosztották } ,s mint a 

párt belsőálláspontját kezelték. . 

A Kisgazdapárt április 11-én végleges formába öntött kő-

vetelései az ugynevezett 'mérsékeltek' és a radikális szabad 

királyválasztók egymással kőtött, valamint a  ',Art egészének 

Telekivel és a KIIIEP.pel kötendő kompromisszumát tükrözték. 

Különösen jól látszik ez a királykérdés megoldására vonatkozó 

első pontnál: A radikális , szabadkirályválasztók lemondtak in-

tranzigens felfogásukról, de az un. mérsékeltek• elképzelése 

sem valósult meg.  A .királykérdés megoldásának arra as időre 

történő halasztása pedig, amikor az minden külföldi . befolyás= 

tea  történhetik meg, kielégitette még a legszélsőbb legitimis- 

tákat is. Az alkotmányrevizió keretébe tartozó törvényjavas-

latokat eredetileg a pénzfagyi javaslatokkal váltakozva kiván- 

ták a nemzetgyü.lés muákagendjébe iktatni, ,.e határozatuk azon-

ban megelégedett azzal, hogy  ezeknek a javaslatoknak sürgős 

napirendre tűzését követelték a kormánytól '. Feltételeik közé -  

a radikális szabadkirályválasztók kívánságára - beiktatták a 

sajtószabadság követelését, azonban ennek megvaiósitását csak 

a. sajtótörvénnyel kapcsolatban kivánták, ennek letárgyalására 

viszont nem állapitottak meg határidőt.'A negyedik pont fel-

vétele a követelések közé szintén a radikális szabadkirályvá-

lasztók befolyását mutatja. Különös jelentősége azonban nem 

volt, hisz nem érintette a hatalmi viszonyokat. A feltételek 



elemzésének végén felmerül a kérdés: miért nem követelték a 

mezőgazdasági termékek szabadforgalmának haladéktalan megva-

lósitását és a földbirtokreform sürgős végrehajtását? Azért 

nem, és ez a későbbiek során kiderül - mert e követelés tel- 

jesitését Teleki már Nagyatádinak megigérte .. A Kisgazdapárt 

április 11-i határozata tehát már Teleki és a  KEEP engedmé- 

x yeit és kivánságait is tükrözi. A Kisgazdapárt intézőbizott- 

ságaxa válság mielőbbi megoldása érdekében, olyan alapra igye-

kezett helyezkedni, amelyen a két kormányzópárt elvéi fenntar-

táséval érintkezésbe léphetett egymással. Elhatározták, hogy 

12-én tárgyalásokat kezdenek a KNEP intézőbizottságival, a 

tárgyalásokba bevonják Telekit is, és a függőben lévő kérdések 

egész komplexumára megállapodást létesitenek, ha az lehetsé-

ges. Az intéző bizottságot követő pártértekezleten egyébként ., 

"döntő volt az a felfogás ., hogy nagy horderejü politikai és fi-

nanciális okokból okvetlen megegyezésre kell jutni a másik 

párttal, annál is inkább ., mert ellenkező esetbán a házfelosz-

latás fenyeget .."91  

Másnap ennek megfelelőn Teleki ., Nagyatádi Szabó és And-

rássy hosszasan tanácskoztak. Megállapodtak, hogy a KJEP és 

a Kisgazdapárt továbbra is szövetségben marad, a támogatja . 

a Teleki-kormányt. Teleki és Andrássy elfogadták a Kisgazda, 

párt feltételeit. Ennek  alapján megszövegezték azt a határoza-

ti javaslatot, amely a két párt intézőbizottsága elé kerül és 

megegyeztek abban is,  hogy Teleki a nemzetgyűlés első ülésén 

a kivánt értelemben nyilatkozatot  fog tenni. 

Ami a személyi kérdéseket illeti, abban állapodtak meg, 

hogy az ujjéalakuló kormányban közélelmezési miniszter Mayer 



János lesz, Gratz pedig nem foglal melyet abban. Ezért a kül-

ügyi tárcát ideiglenesen Teleki fogja vezetni. A K EP kiván-

ságára pedig Benárd Ágoston népjóléti miniszter helyett Ber  

nolák Nándort tették meg, aki szintén kereszténypárti politi-

kus volt.A"legnagyobb vita  a  belügyminiszter személye körül  

zajlott. A Kisgazdapárt Gaál Gasztont szerette volna, akit .~ 

azonban Teleki a KEEP kéresztényszócialista csoportjának til-

takozása miatt - nem fógadott él Ő, Kószó Istvánnak, a Kisgaz-

dapárt képviselőjének,  a jogügyi bizottság elnökének ajánlót-  

ta fel a .belügyi tárcát. Kószó azonban csak  abban az esetben  

akarta vallani a belügyminiszterséget, ha  garanciákat kap á  

közigazgatási reform tégrehajtására. Ezt pedig abban '  látta,  

hogy minden egyes pénzügyi' javaslat letárgyalása után egy köz-

igazgatási vagy alkotmányjogi  javaslat kerüljön a nemzetgyiilés  

nápirendjére2Igen, ez a párt leglényegesebb követelése volt,  

de április '11-i határozatuk már"  nem 'követelte égyértelmüen,  

hogy a pénzügyi javaslatokkal váltakozva tárgyalják a nemzet-

gyűlésen az álkotmányjogi reformokat. Ezt pedig Teleki és And-  

r€lssy árra, használták fel, hogy a pénzügyi javaslatok letárgya-

lásán k prioritást biztositsanak az 'alkótmányjogiakkal szémben.  

Nagyatádi Szabó este  tájékóztatta a pártot a tárgyalásokról. Ki-

jelentette, hogy a válság megoldottnak tekinthető. A  tárgyi  

nehézségeket sikerül#4,jesen elsimitani 'és a személyi kérdé-

sek közül csak 'a belügyi tárca betöltésére nézve nem történt  

döntés. A párt nagy része ezuttal'is Gaál Gaszton kinevezése mel-

lett foglalt állást, de ő kijelentette, hogy nem vállalja a mi-

niszterséget. A párt ezért tudomásul vette Kószó Jánelöló-

sét. 93  

Nagyatádi ezután bejelentetté, megállapodtak a mínsiterelnők. 



kel abban, hogy április 20-ig beszűntetik a rekvirálásokat 

és hogy ettől a naptól fogva helyreáll a gabona szabad for-

galma. As un."ellátatlanok" (a bérből,fizetésből élőket ne-

vezték igy) szükségletének fedezéséről a kormány már gondos-

kodott, egyelőrd 500 vagon külföldi gabonát vásároltak és a- 

ménnyiben szükségesnek mutatkozik, ezt további külföldi vásár-

lások fogják követni. A pénzügyi és alkotmányjogi javaslatok 

megoldása között junktimot állitottak fel, mégpedig olyképpen, 

hogy a nemzetgyűlés elé kerülő törvényjavaslatok sorrendjét 

a következőképpen állapitották meg: a vagyonváltság, a költ-

ségvetés, az önálló magyar államjegy kibocsátásáról, a pénz-

kicserélésről, a bjegyforgalom szabályozásáról, az állam-

adösságok rendezéséről szóló pénzügyminiszteri javaslat, a 

közigazgatási reform, a választójogi reform, a felsőház re-

formja és végül a király és az országgyülés jogkörének szabá- 

lyozásáról szóló arányjogi törvényjavaslat. Hegedűs pénzü-

gyi javaslatainak harmadik csoportjára pedig csak az alkot.. 

mányjogi törvényjavaslatok letárgyalása után került volna 

sor. 94  

A megállapodást értékelte meg kell állapitanunk, hogy - 

bár az kompromisszumos alapon jött létre - összességében a 

Kisgazdapárt jelentős sikerének tekinthetjük. A négy minisz-

teri tárca, Gratz megbuktatása, a rekvirálások beszűntetése, a 

gabona szabadbrgalmának biztositása, a sajtóreform és az al- 

kotmányjogi javaslatok közelebbjuttatása a megyalósuláshoz -

olyan eredmények voltak, amelyek kihivták az uralkodó osztá-

lyok jelentős csoportjainak ellenállását. Ezek ugy vélték, 

hogy teleki tul soCengedményt tett a Kisgazdapártnak. Küíő- 
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nösen a közigazgatási reform közeljövőben történő megvalósi-

tásától tartottak, ami a közép- és gazdagparasztság községi, 

városi és törvényhatósági képviselőtestületekbe kerülését és 

a Kisgazdapárt további megerősődését, ill hatalsanmaradását 

eredményezhette. Ez nem felelt meg az uralkodó osztályok ér-

dekeinek, akik a községi, városi és különösen á'vármgyei köz- 

igazgatást mindenképpen a kezükben akarták tartani. A.községi-

és törvényhatósági választójog kiterjesztése'úgyani 's egyet je-

lentett volna a.földbirtokosok és dzsentrik s téstületekből 

valókitessékelésével. Ennek következménye pedig a . földbirtok-  

reform ' gyors  végrehajtása és a közélet demokratizálódása lett 

volna., Kulosfontosságu'kérdésről volt tehát szó, ezért az ural-

kodó körök szembefordultak Telekivel. A nemzetgyü.lésen kívül - 

rekedt, volt munkapárti politikusok véleménye szerint "a most 

készülő megoldás, mivel tisztára pártérdekeket igazit el, csak 

meghosszabbitja a lappangó válságot." 95A nagybirtokosok bár 

a gabona szabadforgalmát örömmel üdvözölték'- megütközve fo-

gadták . Nagyatádinak azt a bejelentését, hogy a kormány az el-

látatlanok részére'külföldről akar babonát 'behozni. Elismer- 

ték,ugyan,.hogy a gabonában hiány van, de hangsulyozták, hogy 

"még mindig  nagy készletek vannak a. gazdák (értsd: földbirtoko-

sok) kezén, amelyek a forgalom szabadságának helyreállitása 

folytán igen nagy:. mennyiségben fognak a piacra kerülni".'A 

disszidensek is ellenszenvvel fogadták Teleki és Nagyatádi 

megegyezését és Pallavicini interpellációban kivánt tiltakoz-

ni a  külföldi gabona behozatala ellen.96  

A megegyezéssel természetesen nem voltak megelégedve a KEEP 

szélső legitimistái sem, akik elsősorban Gratz elejtése mi 
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att is fordultak szembe Telekivel. Vezető körökben és a pár-
tokban erős mozgalmat inditottak a volt külügyminiszter meg-

tartása érdekében. Más okok miatt, de a liberális szabadkirály-- 

választó ellenzék (Rassayék!) is helytelenitette a megegyezést 

és a válságok gyökeres megoldása érdekében a nemzetgyülés 

feloszlatását, uj választások kiírását követelték.97  

Horthy és a mögötte álló katonai körök a kormányválság .kirob-

banásakor - a veszélyes kül és belpolitikai helyzet miatt -

támogatták Telekit. Ezt mutatta az is, hogy lemondását Horthy 

nem fogadta el. Telekinek a pártokkal folytatott tárgyalásai 

folyamán azonban bennük is olyan vélemény alakult ki, hogy 

Teleki csak ideiglenesen tudta kikapcsolni, a legitimisták ás 
a szabadkirályválasztók közötti ellentéteket és ezok rövid i-
dőn belül ujból beállnának. 98  Már pedig Horthyék, hatalmuk , 

bztositása érdekében az ellenforradalom konszolidálását óhaj-

tották. Mivel ezt nem látták biztosítottnak a Teleki által 

létrehozott megállapodásban, ezért - a kialakult helyzetet 

is felhasználva - Teleki megbuktatására szánták el magukat. 

Ezt azzal érték el, hogy Gömbös-Kozma és Eckhardt április 13 

án miniszterelnőki ellenjegyzés nélkül megjelentették a napi-

lapokban Horthy március 30-án kiadott hadparancsát. Teleki 

,annak megjelentetéséhez ugyanis nem járult hozzá, mert nyíl- 

vánvaló volt, hogy az ujra kiélezi a legitimisták és a sza-

badkirályválasztók közötti ellentéteket. Horthyék éppen ezt 

akarták. A hadparancs megjelenése a legitimisták és a libe-

rális szabadkirályválasztók körében is nagy felháborodást o-

kozott. A Kisgazdapártban azért, mert nem történt benne hi- 

vatkozás az 1920. évi I. törvénycikkre. A KNEP -ben pedig  en- 
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nél sokkal erősebben azért, mert kifogásolták, hogy a  had-

parancsban . .a kormányzó a nemzeti hadsereg neki tett.esküjé-  

re hivatkozott a IV. Károly királynak tett esküvel szemben. 99  

A legitimisták és a szabadkirályválasztók közötti ellentétek - 

április 13-án a , nemzetgyülés pénzügyi bizottsága űlésén, me- . 

lyen a belügyi és az igazságügyi tárcák költségvetésével fog- 

lalkoztak - elemi . erővel törtek f el szirtre. Beniczky Midőn az 

elköltött pénzekért Telekit tette felelőssé, Szmrecsányi . 

György pedig a hadparancs megjelentetését dobta a vitába. Er- 

ire a kisgazdapárti képviselők követelték a karhatalom ügyének 

rendezését, a rendőrség fejlesztését, a tisztviselők létszámá- 

n k 'csökkentését, a közigazgatási reform gyors megvalósitását 

és az internálások, felü,lvizsgálását,esetleg megszüntetését. 

A  legitimisták és a szabadkirályválasztók - természetesen 

más-más szempontból  - Teleki lemondását követelték. Teleki 

még egyszer kisérletet tett a Kisgazdapárt megnyerésére. Nagy-

atádi Szabóval, Tomcsányival és Gaál Gasztonnal folytatott 

megbeszélése - melybe Mattyasovszky belügyi helyettes állam-

titkárt, a közigazgatási reform előkészitőjét is bevonták - 

azonban nem vezetett eredményre. Teleki ugyanis nem tudta ga-

rantálni a.pártn.ak tett ama igéretét, hogy a pénzügyi javas-

latokkal juniusban fogja tárgyalni a nemzetgyülés.az alkot-

mányjogi , javaslatokat. Igy Kószó nem vállalta el a belűgy-

min.iszterséget. 100  A Kisgazdapártnak a közigazgatási reform-

hoz való ragaszkodása, az erőviszonyok kedvezőtlen alakulá- 

sa és a hadparancs megjelenése Teleki számára lehetetlenné 

tették a további kísérletezést. Elkeseredett és "arra "a meg-

győződésre jutott, . hogy Bethlen felfogása a kormány alakulá- 



sát illetőleg, mely szerint a kormánynak nem alulról kell 

kikristályosodni, "mintegy a pártok kivánságai alapján, hanem  

felülről, erre való emberek kijelölésével kell helyét kikiis-

denie, a jelen helyzetben célravezetőbb." 100  Ezért Teleki 

1921. április 13-án 13 órakor bejelentette Horthynak lemondó--

sát, aki azt elfogadta és Bethlent bizta meg  az uj kormány 

megalakitásával. . 

Ősszegzésként megállapithatjuk, hogy  az első Habsburg 

restaurációs kisérlet meghiusitásában jelentősebb szerep ju -

tott a belpolitikai erőknek - köztük a Kisgazdapártnak -- mint 

azt az eddigi történeti szakirodalom bemutatta. Sőt, bátran . 

állithatjuk, hogy  a restaurációt elsősorban a belpolitikai 

erők akadályozták meg. Kétségtelen azonban, hogy a Habsburg-

restaurációval szembenálló belpolitikai erők a külpolitikai . 

nyomást felhasználták céljaik elérésére, elsősorban IV. Ká-

roly országból való eltávolitására. Az antant hatalmak til-

takozását pedig a Kisgazdapárt arra kívánta felhasználni, 

hogy a restaurációs kisérletben exponálódott legitimistákat 

(a hatalom tradicionális birtokosait) kiszor-itsa a hatalom-

ból,.az 1920 ősz étfillelveszitett pozicióit a kormányban visz- 

szaszerezze és alapvető programpontjait azzal elfogadtassa. 

Az első két követeléslik teljesitését Horthy megigérte, hisz 

a legitimisták hatalomból való kiszoritása és a szabadkirály-

választök kormánypozícióinak növekedése neki is érdeke volt. 

bsszegzéskéni Megállapithatjuk, hogy az adott belpolitikai 

szituációban Telekinek - ha miniszterelnök akart maradni -

kilátásba kellett helyeznie a Kisgazdapárt alapvető prog- 

rampontjainak sürgős  megvalósitását. A közigazgatás demokra- 



- 53 -. 

tizálása, a  földbirtokreform végrehajtása, és az általános, 

titkos választójog fenntartása azonban ellentétben állt a ma-

gyar uralkodó osztályok érdekeivel. E követelések megvalósitá-

sa ugyanis a Kisgazdapárt (és a mögötte álló közép- és gazdag-

parasztság) további megerősödését, illetve hatalmon maradását 

eredményezhette. Ennek következménye pedig a társadalom és a 

közélet demokratizálása lett volna, ami viszont a rendszer 

konszolidálásának menetét és jellegét is befolyásolta, meg- 

változtatta volna.  Az  uralkodó osztályok jelentős csóportjai -  

a KNEP többsége, a disszidensek és a nemzetgyülésen kivülre-

kedt volt munkapárti politikusok - ugy vélték, hogy Teleki 

tul sok engedményt tett a Kisgazdapártnak, ezért szembefor-

dultak vele. Ezt Horthyék arra használták fel, hogy Telekit 

megbuktassák és a szabadkiráljválasztók őket támogató csoport-

jának (Bethlenéknek) hatalomrakerülését kikényszeritsék. Te-

leki bukásával lezárult az ellenforradalom konszolidálásának 

első szakasza, amelyet tulajdonképpen a legitimista, konzer 

vativ arisztokrácia konszolidációs kisérletének tekinthetünk. 

Bebizonyosodott, hogy a bel- és külpolitikai erőviszonyok le- 

hetetlenné teszik ezen kísérlet realizálását. Az ellenforra-

dalom konszolidálásának második - sikeres -.szakasza gróf 

Bethlen István miniszterelnöki kinevezésétől bontakozik ki. 

. Bethlen kormányalakitása és programbeszpdének parlamenti 

vitá,'ia 

A dezignált miniszterelnök először Andrássyval tárgyalt 

és támogatását kérte vállalkozásához. Andrássy - mint a KNEP 



aznap esti értekezletén elmondotta - megigérte, r  támogatását)  
de a párt nevében nem nyilatkozott. lol Bethlen még aznap - 

gondolkodási időt nem engedve - megnyerte Nagyatádi Szabó 

Istvánt ,1o2  majd Klebelsberggel, a disszidensek egyik veze-

tőjével és a kabinetjébe kiszemelt politkusokkal tárgyalt. 

Másnap felkereste Telekit, akivel hosszan tanácskozott. E 

megbeszélésen később részt vett Tomcsányi Vilmos Pál és Kö-

szó István. Azután pedig Andrássyval, Rakovszkyval, a nemset- . 

gyülés elnökével és végül Hegedüs Lóránttal tárgyalt. A tár` 

gyalások eredményeként 14-én'déiután Bethlen már kész kabi-

netlistával jelentkezett Horthynál, aki még aznap kinevezte 

az uj kormányt. Ennek tagjai: gr. Bethlen István miniszter-

elnök, gr. Ráday Gedeon belügyminiszter, a M©YE elnökségének 

tagja, gr. Bánffy Miklós külügyminiszter, mindketten a Magyar 

Royalista Párt és az 2SS? vezetőségi tagjai, de nem tagjai a 

nemzetgyülésnek, Beliteka Nándor hadügyminiszter, Hegediis Ló-

ránt pénzügyminiszter, pártonkivüli, ugyancsak nem képvise-

lők. A Kisgazdapártot Nagyatádi Szabó István földmüvelésügyi, 

Mayer János közélelmezésügyi és Tomcsányi Vilmos Pál igazság- 

ügyi miniszterek, a 	.et pedig Vass József közoktatásügyi, 

Hegyeshalmi Lajos kereskedelemügyi és Bernolák Nándor népjó-

léti miniszterek képviselték. Megszüntetésükig Bánffy vezet-

te a nemzeti kisebbségek, Nagyatádi Szabó pedig a kisgazda 

minisztériumot. A kormányalakitási tárgyalásokról és kineve- 

zésekről Bethlen az MTI utján kommünikét adott ki, melyben be-

jelentette: "A kormány miiködését az eddigi koaliciós alapon 
kivánja megkezdeni és politikájának fő zsinórmértéke - ugy 

mint az eddigi kormányoké - a nemzeti, keresztény és agrár- 
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irányzat lesz." 1ó3  Bethlennek tehát a kormányalakitás érdeké-

ben le kellett mondania arról, hogy még a kormány kinevezés 

előtt alakuljon meg az egységes párt. Ugyanakkor a.megfogal-

mazás jelezte, hogy a miniszterelnök annak létrehozásáról nem 

mondott le. 

A kormány gyors megalakitása meglepte a pártokat és a 

közvéleményt ,. Nem értették, hogyan tudta Bethlen 24 óra alatt 

megoldani a kormányválságot, amit  Teleki  egy hét alatt képte-

len volt? Ennek három lényeges oka volt. Az első, hogy Teleki 

tárgyalásai közben "a legnagyobb csendben Bethlen is folyta-

tott tárgyalásokat". 13-án már "kész listája és programja volt 

arra az esetre, ha Teleki vállalkozása nem sikerül." 104  A má- 

sodik: Bethlen felhasználta Teleki-tárgyalási eredményeit és 

a pártok nemzetgyülés feloszlatásától való félelmét. A harmadik: 

Telekitől eltérő taktikával és módszerrel oldotta meg felada-

tát. Mindössze a három pártvezérrel és a kabinetjébe kisze-

melt politikusokkal tárgyalt. Nem sokat törődött a pártok kö-

veteléseivel és nem ismerte el az egyes csoportoknak azt a jo-

gát, hogy minisztereket és államtitkárokat jelölgessenek. Mód-

szerével tüntetőleg tudtára adta a pártoknak, hogy nem óhajt 

tőlük függni. lo5  

Az uj kormány névsorának nyilvánosságra hozatala után a 

Kisgazdapártban a hangulat nem volt egységes. A kormány ösz-

szetétele ugyszólván senkinek sem tetszett, "de mig Nagyatádi 

Szabó bizalmas hívei a kormány uj tagjaiban a jogrend megszi-

lárditásának és a közszabadságok helyreállitásának garantálá-

sát látták", addig a párt ujkonzervativ-agrárius szárnya, kü-

lönösen annak órffy-Schandl - Vasadi Balogh csoportja,106 a 

kormány összeállitását és főleg Ráday beliigyminiszterségét ki- 
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fogásolta. Azzal próbáltak hangulatot kelteni Bethlen és a 

vele szolidáris Nagyatádi Szabó ellen, hogy a kabinet tagja-

inak kiválogatásánál nem volt tekintettel a parlamentális 

viszonyokra és a pártok erőviszonyaira; a hogy a legfontosabb 

hatalmi tárcát éppen párton kivül álló politikus, gróf Ráday 

kapta. Hangoztatták, hogy Ráday ellenzi a közigazgatási re-

form megvalósitását és a választójogot szükiteni szándékozik, 

de kifogásolták azt is, hogy tagja a MOVE elnökségének ás jó 

barátja Gömbösnek a MOVE vezérének. 1°7  Az ujkonzervativ-agrá-

rius szárny tagjai 14-én éjjel értekezletet tartottak és el-

határozták, ha az uj kormány nem fogja honorálni a Kisgazda-

párt eddig hozott határozatait, különösen ha a közigazgatási 

reform és a választójog kérdésében nem fogja azt a programot 

hozni, amelyet a párt követel, akkor ellenzékbe mennek s igy 

a párt szétszakad. Az értekezlet Vasadi Balogh Györgyöt és 

Ferdinandy Gyulát, volt belügyminisztert bizta meg, hogy in-

formálódjanak a helyzetről a miniszterelnöknél .

lo8  

A Kisgazdapárt ujkonzervativ-agrárius szárnya, amelynek 

kb. 3o-33 tagja volt, elsősorban azért elégedetlenkedett, . 

mert sem a belügyi tárcát, sem pedig a belügyi államtitkár• 

ságot nem  kapták meg. Ez utóbbit Bethlenék Gömbösnek szánták, 

a vallás- és közoktatásügyi államtitkárnak pedig Kovács J. 

Istvánt jelőlték, akik mindketten a szabad királyválasztók 

vezetői voltak. Az ujkonzervativ-agráriusok órffy-Schandl- 

Vasadi Balogh csoportja azért nem kapott a kormányban pozi-

ciót, mert a királykérdésben bizonytalan felfogásunak számi-

tottak. io9  Ebben a vonatkozásban a Bethlen-kormányban a le- 

gitimisták poziciói meggyengültek (Teleki; Gratz és Benárd 
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bukása) és ,a szabad királyválasztók Horthyt támogató csopórt-

jának (Bethlen, Ráday, Bánffy, Nagyatádi Szabó, Mayer, Gömbös 

és Kovács J.) poziciói jelentősen megerősödtek. 

Nagyatádi Szabó és hivei a restaurációs kisérlet után 

a legfontosabbnak éppen ezt tartották. Ezért nem ellenezték 

Ráday, Bánffy és Gömbös kormányba kerülését sem, mert tudták, 

hogy ellenségei a Habsburg-restaurációnak. Meg voltak arról 

győződve, hogy Bethlen egy esetleges ujabb restaurációs kisér-

].etet erős kézzel fog elfojtani. "Bethlen személye garancia 

arra- mondották - hogy a királykérdést alkotmányos uton, a 

nemzet akaratából fogják megoldani és az  orszq gra nézve eb- 

ből külső komplikációk nem származhatnak." Abban is biztak, 

hogy Bethlen a mezőgazdasági termékek szabadforgalmát, a köz- 

szabadságokat, a sajtószabadságot helyreállítja, a földrefor-

mot pedig végrehajtatja. 11o  Ez utóbbit látszott igazolni az is, 

hogy a kormány kinevezésének napján- április 14-én - Horthy 

(valószinüleg Bethlen tanácsárad) végre kinevezte az Országos 

Földbirtokrendező Biróság elnökségét. 11l  A  párt többsége azon-

ban nem bizott tulságosan abban, hogy Bethlenék a párt által 

követelt közigazgatási és választójogi reformokat sürgősen 

tárgyaltatni fogják a nemzetgyűléssel: Ezért Nagyatádi Szabó 

hivei is hangsulyozták, hogy ők is a párt ismert feltételei- 

nek teljesitéséhez fűzik az uj kormány támogatását. Amennyi-

ben  ezek nem fognak megvalósulni, ugy a párt teljes erővel a 

kormány ellen fog fordulni. 112  

Bethlen április 15-én ismertette a minisztertanáccsal 

programját. Azzal kezdte, hogy "a kormány az 1920. évi I. 

törvénycikk alapján áll", de hozzátette, hogy a királykérdés 



megoldását nem tartja aktuálisnak. Ezután az alkotmányreform-

ra vonatkozó javaslatokat,emlitette. Ezek közül elsőnek a vá-

lasztójogi, másodiknak a főrendiházi reformot kívánta tárgyal-

tatni a nemzetgyüléssel és csak utolsónak a közigazgatási re-

formot. Bejelentette, hogy "e reformok megoldását is fontos= .. 

feiadatnak tekinti, határidőről azonban nem fog nyilatkozni", 

mert e kérdések letárgyalása a nemzetgyülésen a legsürgősebb 

pénzügyi javaslatok elfogadásának időpontjától függ. Negigér 

to még a  sajtótörvény létrehozását, a földbirtokreform végre-

hajtását és a mezőgazdasági termékek szabadforgalmának beve-

zetését. Bethlen tehát lényegében elfogadta a Kisgazdapárt 

ismert feltételeit, de a sürgősnek nyilvánitott pénzügyi ja--

vaslatok tárgyalását eszközül használta fel az alkotmányjogi - 

elsősorban a közigazgatási reform elodázására. . 

Ezzel kapcsolatban Nagyatádi Szabó hangsulyozta: a Kisgazda-

párt határozottan állást foglalt amellett, hogy a "már be--

nyujtott fontosabb pénzügyi javaslatok bizonyos csoportjai 

után mindjárt az alkotmányjogi reformra vonatkozó javaslatok 

tárgyaltassanak." Rámutatott ,, hogy a párt elsősorban a közi-

gazgatási reform megvalósitását követeli. Begedüs , szerint a 

pénzügyi javaslatok tárgyalását megszakithatják, ha "a kor-

mánynak az  volna az álláspontja, hogy az alkotmányjogi kér-

dések tárgyalására akar áttérni". Ennek ellenére Bethlen nem 

járult hozzá a pénzügyi javaslatok elhalasztásához. "Az 1920. 

évi. Z. törvénycikk kötelezte a kormányt - mondotta - hogy a 

választójogi törvényt megalkossa. Ez alapját képezi a közigaz- 

gatási reforinr .ak, amit csak az uj választójogi törvény után 

lehet megalkotni. Nagyatádi Szabó nem hagyta annyiban a dol-

got. "A Kisgazdapárt nagy része azért ragaszkodik ahhoz,hogy 



-59- 

az alkotmányjogi reformokra még az összes pénzagyi javasla-

tok letárgyalása előtt kerüljön sor, - mondotta - mert attól 

félnek, hogy a eulyos és a választók előtt népszerűtlen pénz-

ügyi terhek megszavazása után a kormány elrendeli az uj vá-

lasztásokat, anélkül, hogy a közigzgatási reformot megvaló 

sitaná. Nagyatádi határozott fellépésére Bethlen némi enged-

ményt tett. A választójogi törvény megalkotása után a közigaz-

gatási reformot ígérte és utolsónak hagyta a főrendiházit, de 

ezek nemzetgyülési tárgyalásának időpontjáról nem nyilatko-

zotté Viszont javaslatára a minisztertanács hozzájárult Göm- 

has  belügyi államtitkári kinevezéséhez. 113  

Ezzel persze nem oldódott meg a Kisgazdapárt és a Beth-

lenék közötti nézeteltérés. A minisztertanács után ugyanis 

Bethlen fogadta a párt ujkonzervativ-agrárius szárnyának ve-

zetőit: Ferdinándy Gyulát, Vasadi-Balogh Győrgyöt, őrffy Im-

rét és Schandl Károlyt. E megbeszélésen jelen volt Nagyatádi 

Szabó István is. 

Ferdinándy a párt Rubinek-csoportjának megbizásából óvást e-

melt az ellen, hogy a kormány Gömböst nevezze ki belügyi. ál-

lamtitkárnak. Kifejtette azokat az okokat, amelyek külőnösen 

a párt, de a közigazgatás szempontjából is Gömbös kinevezése 

ellen szóltak. Bethlen megállapitotta, hogy az államtitkárok 

kijelölése elsősorban az illető miniszternek a joga de érté-

sére adta a megjelent képviselőknek, hogy Gömbös kinevezése 

ugyszólván befejezett ténynek tekinthető, azt a miniszterta-

nács már elfogadta. Ezután hosszabb eszmecsere indult meg a 

kormány munkaprogramja fölött, majd megállapodtak, hogy "a 

kormány a pénzügyi javaslatok első sorozata után előbb a saj- 



tóreformot, azután az alkotmányjogi reformra vonatkozó javas-

latokat" fogja tárgyaltatni a nemzetgyüléssel, ez utóbbiakat 

azonban olyan sorrendben, ahogyan jónak látja. 114  Bethlen az-

zal, hogy a pénzügyi javaslatok egy részének tárgyalása után 

megigérte a sajtó- és alkotmányjogi reformokat, jelentós enged, 

ményt tett a Kisgazdapártnak. Ezt ugy igyekezett ellensulyom-

ni, hogy az utóbbiak tárgyalási sorrendjének kialakitását 

fenntartotta magának. A megállapodáshoz tartozott, hogy a Kis- 

gazdapárt kormányon belüli poziciójónak erősítésére gróf.Bántfy 

belépett a pártba. Bethlen megigérte még, hogy a főispáni kar-

ban sem lesznek nagyobb változások és hogy a közigazgatási re-

form alapján megejtendő törvényhatósági és községi választások 

még a nemzetgyűlés élettartamán belül megtörténnek. 165  

A megállapodás után Nagyatádi Szabó csoportjához tarto- 

zók leplezetlen örömmel állapitották meg, hogy az "uj kormány 

a jogrend és a konszolidáció terén ujabb haladást•  jelent " A 

csoporthoz tartozó liberális nézeteket valló szabad királyvá-

lasztók azonban rámutattak, hogy a pártnak rendkivül fontos 

lenne, ha az alkotmányjogi javaslatok közül elsőnek a közi-

gazgatási reformot tárgyalná a nemzetgyülés. Bottlik József 

a nemzetgyülés alelnöke egyrészt azzal érvelt, hogy a válasz-

tójogot nem lehet annyira összeszükiteni, hogy az a pártnak 

árthatna, másrészt könnyen megtörténhet, hogy az uj választó- 

jogi törvény megalkotása után a kormány nyomban  elrendeli a 

választásokat és ekkor már meg kell lenni az uu, vidéki köz-

igazgatási szervezetnek.16  . 

A Bethlennel történt megegyezés után az ellenzéki hangulat . 

nagyon megenyhült a Kisgazdapártban. Az u jkonzervatív-agrá- 
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rius szárny tagjai ugyan még mindig támadták Rádayt, akit a 

volt Munkapárt exponensének neveztek, de Nagyatádi Szabó 

erélyes fellépésére - végül is abban állapodtak meg, hogy be-

várják a kormány bemutatkoz eisát.47   Nagyatádi Szabó és szia- 

kebb környezetének hatására 16-án már felülkerekedett a Kis-

gazdapártban az a felfogás, hogy "a mai viszonyok között e- 

gyáltalán nem fontosak a személyi kérdések 'és a pártnak meg 

kell elégednie azzal, hogy a kormány magáévá teszi program-

ját és teijesiti kivánságait" .118  

A KNEP-ben azonban nem igy gondolkodtak. Már 14-án ki-

fogást emeltek Gömbös belügyi és Kovács J. István közoktatás-

ügyi államtitkársága ellen. ii9  Ennek tulajdonithatjuk, hogy 

Kovács. J. nem volt hajlandó vállalni az államtitkárságot, he- 

lyette a Kisgazdapárt Hermann Mihályt 64ölte. 1  A KNEB 15-i 

értekezletén a többség szintén a várakozás álláspontjára he- 

lyezkedett a Bethlen-kormánnyal szemben. A legitimisták $zmre-

csányi-Beniczky csoportja azonban kifogásolt a kormány össze-

tételét. Különösen azon voltak felháborodva, hogy a minisz- 

terelnők Gömböst akarta kinevezni belügyi államtitkárnak. 

Hangsulyozták, hogy az államtitkárjelölt a párttal "szemben 

állandóan ellenséges magatartást tanusitott, nyilt ellensége 

a pártnak". Agitációjuk hatására a párt egyhanguan elhatároz- 

ta, hogy Gömbös kinevezésébe semmi  Szin alatt nem megy bele . 

Andrássy, Vass és Hegyeshalmi felkeresték Bethlent és tudomá 

sára hozták a párt álláspontját.-A miniszterelnök "annyit i- 

Bért meg, hogy illetékes helyen jelentést tesz a Gömbös el-

len megnyilvánuló akciókról. .121  Másnap Vassal, Nagyatádi 

Szabóval és Bánffyval hosszabb ideig tanácskozott is Gömbös 
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államtitkárságáról, d e  megállapodásra neji jutottak. 122  Beth-

lenék ragaszkodtak Gömböshöz, a KNEP-ben pedig azzal indokol-

ták az  ellene irányuló offenzivát, hogy belügyi államtitkár-

ként'á rendőrséget és a csendőrséget ugy szervezné meg, hogy 

az uj választások esetén kész karhatalmi apparátussal rendel- 

keznék, amely erősen befolyásolná a szabad véleménynyilváni-

tást és a pártatlan választást." 123  A Kisgazdapárt ujkonser-

vativ-agrárius szárnyának Rubinek-csoportja és a liberálisok 

hasonló okok miatt szintén Gömbös államtitkári kinevezése 

ellen nyilatkoztak. Rubinekék helyette Széchenyi Viktór gró-

fot vagy Iklódy-Szabó Jánost javasolták. 124  

Bethlen és Horthy ragaszkodása Gömböshöz kétségessé tette a 

KEEP támogatását :. Aprilis 18-i minisztertanácson Vass, He-

gyeshalmy és Bernolák miniszterek pártjuk megbizásából ismét 

tiltakoztak Gömbős államtitkársága ellen. Bejelentették, ha 

Bethlen kitart mellette ., a párt követelésére lemondani kény-

szeriilnek. 125  Az Andrássy-Bethlen tárgyalás eredményeként 

azonban ., a KEQEP-ben nem érték támadások az uj kormányt bemu- . 

titkozása alkalmával. A párt Andrássy javaslatára egyhangu-

lag  ugy határozott, hogy "végleges állásfoglalását függőben 

tartja addig, mig a belügyi államtitkári állás betöltésének 

kérdése nincs tisztázva, addig azonban nincs kifogása az el-

len, hogy a párthoz tartozó miniszterek a kabinetben részt 

vegyenek és reméli, hogy a kérdést a Kisgazdapárttal való 

egyetértésben - melynek a belügyi államtitkárságra való jo-

gát kétségbe nem vonja - sikerül elintézni." 126  Bethlen be-

mutatkozását a Kisgazdapártban is hűvösen fogadták, a párt 

várakozó álláspontra helyezkedett. A miniszterelnököt csupán 

a disszidensek biztositották feltétlen támogatásukr61.127 
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Gróf Bethlen István, miniszterelnök ilyen előzmények után 

1921. április 19-én mondta el programbeszédét a nemzetgyii-

lésben. A programot már részletesen elemezte a történeti szak-

irodalom, 128  ezért mi csupán a Kisgazdapárt ismert követelé-

seinek abban való tükrözn"dését kivánjuk megvizsgálni. Ezt 

annál is inkább fontosnak tartjuk, mert a programbeszéd ed-

digi elemzői - nem ismerve az előzményeket - ezt nem megfele-

lő érdemben tárgyalták. 

Bethlen parlamenti bemutatkozó beszédében az első helyen szólt 

a Kisgazdapárt leglényegesebb követeléseiről; az alkotmányre- 

viziő keretébe tartoszó törvényjavaslatokról és a sajtószabad-

ságról. Ez utóbbi megvalósitását a Kisgazdapárt követelésé-

vel összhangban sajtótörvény utján igérte,de ugy, hogy "a 

destrukció a sajtóban ujra meg ne nyilvánulhasson." A gyüle-

kezési és szabadságjogok helyreállitását is megkísérli a kor-

mány - mondotta a miniszterelnök - "anélkül, hogy a tényleges 

jogi helyzeten momentán változtatna, engedélyeket fog adni 

arra, hogy gyűlések tartassanak és egyesületek szabadon mű-

ködhessenek." 

Az alkotmányrevizió keretébe taftozó törvényjavaslatokról 

Bethlen ugy nyilatkozott, hogy azokkal "a kormány alkalmas 

időben fog foglalkozni. Ezek vonatkoznak a választói jog-, a 

főrendiházi és a közigazgatás reformjára". A felsorolás mutat-

ja a javaslatok Bethlen által elképzelt tárgyalási sorrendjét 

is, ami nem felelt meg a Kisgazdapárt követeléseinek. Való-

szinü ennek elkendőzése késztette Bethlent arra, hogy a köz-

igazgatási reformról kijelentette: "A kormány ..., szükséges-

nek tartja a törvényhatósági bizottságok és egyéb testületek 



összeállitásának megváltoztatását, szükségesnek tartja, hogy 

abban azok a demokratikus rétegek, amelyek a választói jog 

révén a parlamentben is képviseletet nyernek, szintén képvi-

seletet kapjanak". Ugyanakkor - a földbirtokosok és dzsent-

rik megnyugtatására - hozzátette, "a demagógiát a megyegyű-

lésekbe beereszteni nem fogjuk", mert a törvényhatóságok ősi 

tradicióit,.nemzeti alapjait meg akarjuk őrizni és nem akar-

juk érinteni. Bethlen tehát kitartott eredeti elképzelése 

mellett. A választójog sziikitésével kapcsolatos nézeteit ugyan 

nem hangoztatta, de a hatalmi-politikai viszonyok szempontjá-

ból rendkiviil fontos közigazgatási reform megvalósitását utol- 

sónak hagyta. A reszortminiszteri feladatoknál pedig meg sem 

emlitette a reformjavaslatok nemzetgyűlés elé terjesztésének 

idejét. Nagyatádiék küzdelme e kérdésben tehát hiábavalónak 

bizonyult. Bethlen jól védte az uralkodó osztályok hatalmi-

politikai monopóliumát. A miniszterelnök megigérte, hogy a 

kormány a "földbirtokreformot teljes erővel végre" fogja haj-

tani, ... "s azokat a nehézségeket, amelyek a házhelyek és a 

kisbérletek tekintetében felmerültek, sietősen el fogjuk a2 

utból háritani. Olyan mérvü végrehajtás szükséges tehát ezen 

a téren - mondotta - ho ,'y ebben a tekintetben a nemzet összes 

agrárosztályai megnyugvást találjanak." Utalt arra, hogy az 

agrárreformot kapcsolatba kivárja hozni a kormány a vagyon- 

váltsággal, mert annak 3egitségével "imperative fogunk bizo-

nyos területeket megszerezhetni, amelyek a földreform részé-

re  rendelkezésre fognak állani". Ezután bejelentette, hogy a 

kormány "amennyiben csak lehetséges, a szabadforgalmat még 

az idén életbelépteti, o.. anélkül azonban, hogy a városi la 
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kosságnak az a része, amely ellátásra szorul, ettől az ellá-

tástól elesnék." Bethlen tehát a földbirtokreformról, a ház-

helyek- és kisbérletekről szóló törvények sürgős végrehajtá-

sát és a szabadforgalom bevezetését megigérte a Kisgazdapárt-

nak. Ugyanakkor a földbirtokreform olyan mérvit végrehajtása, 

amelyet a nemzet összes agrárosztályai megnyugvással fogad-

nak megfogalmazás jelezte, hogy Bethlen csak olyan végrehaj-

tásra gondol, amely a nagybirtokosok érdekeit sem sérti külö-

nösebben. 

A külpolitikai feladatok részletezése után Bethlen megállapi- 
totta, hogy a kormány az 1920. évi I. to. alapján áll. Ennek 

következményeit azonban csak a békekötés . nagyhatalmak általi 

ratifikációja után fogják levonni. A:kormány ezzel a kérdéssel . 

nem foglalkozik addig, "amig az országban nincs meg a teljes 

konszolidáció és amig nincs olyan külpolitikai szituáció, a-

mely lehetővé teszi, hogy ezzel a kérdéssel a külbefolyástól . 

mentesen foglalkozzék". Éppen ezért - mondotta a miniszterel 

nök - a kormány "... ellene fog szegülni minden olyan kisén 

letnek, bárhonnan jöjjön az, vagy bármely módon történjék, a- 

mely a Nemzetgyűlés ezen állásfoglalásának prejudikálna. ... 

Oly nagy érdek füződik ahhoz, hogy ebben a kérdésben a nemzet 

összhangja meg ne bontassék, hogy ebben a Vékint etbenf .áx.T e 
mány el van szánva arra is, hogy mindenféle propagandát, bár-

mely irányban nyilvánulna is ... a maga részéről nemcsak tá-

mogatni nem fog, hanem .a rendelkezésre álló törvényes estkő- 

tökkel lehetetlenné fog tenni". Végüb felszólitotta a nemzet-

gyűlés tagjait, hogy a királykérdést ne dobják be "ebben a 

pillanatban a közéletbe". Bethlen tehát ebben a kérdésben is 



eleget tett a Kisgazdapárt követelésének. Kinyilvánitotta - 

ha  szükséges - a restaurációs tervekkel is szembefordul. Meg-

fogalmazása azonban nem hagyott kétséget azibánt, hogy a le- 

gitimista propaganda mellett a szabad királyválasztók agitá-

cióját is lehetetlenné fogja tenni. A királykérdés kikapcso-

lósa  az adott pillanatban pedig azt is jelentette, hogy a 

puccekisérletben résztvett legitimistáknak nem kell tartani-

ok a felelősségrevonlstól. 

A kormánypolitika fő feladatainak felsorolása után Bethlen 

röviden megjelölt még néhány konkrét tennivalót is. Ezek kö-

sial a Kisgazdapártot elsősorban a földbirtokreform-törvény 

készülő végrehajtási utasitása, a mezőgazdasági kamarák fel-

állitása és a vármegyei gazdasági felügyelői intézmény járó- 

sokra való kiterjesztése érintette. Végül foglalkozott Beth-

len a kormánypártok helyzetével is. Kifejtette annak szüksé-

gességét, hogy a K1P-nek, a Kisgazdapártnak és a dissziden-

seknek egységes pártba kell összeforrnia. Ugyanekkor szólt a 

"magyar értelmiség azon részéhez, amely eddig félreállt" - 

a$ utalkod6 osztályok nemzetgyülésen kivülrekedt csoportjai-

ra gondolt - és felhivta őket, hogy vegyenek részt az egység 

megteremtésében .1  

A Kisgazdapártban látták a Bethlen programja és saját 

követeléseik közötti külőnbségeket. A liberális szabadkirály- 

választók /genes, Rupert, Ldéber és Lipták/ egyáltalán nem 

biztak Bethlenben. Kilépéssel fenyegetőztek, ha a párt fel-

tétlen bizalmat szavaz a kormánynak.13°  Nagyatádi azonban 

nem helyeselte a pártból való kilépésüket és mindent elkö-

vetett, hogy az elégedetlenkedőket megnyugtassa. 131  Ennek a 
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helyzetnek tudható be, hogy Hermann Miksa.- Bethlen program-

beszédére válaszolva a párt nevében bejelentette: "... fenn 
akarjuk tartani magunk számára a birálat jogát arra az időre, 

amikor  ez a kormányprogram törvényjavaslatok alakjában konk-

retizálva fekszik_ előttünk, mert ez a konkrét forma lesz dön-

tő arra nézve, hogy milyen magatartást kövessünk a. közel jövőt 

illetőleg:" A továbbiakban rámutatott, hogy a párt a szabad-

ságjogok megvédelmezésének alapfeltételeit abban látja, hogy 

"a törvényhozás megkonstruálásában, tehát a választói jog 

megteremtésében is fenntartsuk azt ta demokratikus irán yyzatot, 

amely a modern kor követelménye" - vagyis állást foglal a vá-

lasztójog szükitésével szemben. 

Kijelentette: "pártunk csak azt az irányzatot fogja támogat- 

nil; amely rendithetetlenül és tántorithatatlanul ragaszkodik 

az 1920. évi I•tc.-hez ... Amilyen megnyugvással vettük tehát 

egyfelől a kormányelnök ur kijelentéseit az 1920. I.tc. értel-

mezéséről és magyarázatáról, éppolyan határozottsággal kell 

kijelentenünk, hogy az ezen értelmezéshez való ragaszkodás 

együttmüködésUnk alapvető feltétele." Am alkotmányjogi refor-

mokról pedig ugy nyilatkozott, hogy "... mi az összes institu-

ciókban annak a demokratikus szellemnek megtestesülését akar-

juk látni, amelynek képviseletére a nép minket ideküldött." 

Megállapitotta: "A földreform kérdése mai stádiumában pártunk-

ban még nyugtalanságot kelt. Ni nem látjuk azt a határozott 

irányt, amely a törvényben lefektetett elvek gyors  keresztüls.  

viteléhez vezetne. Követeljük, hogy minden halogatás nélkül 

ez a kérdés olyan megoldásra vitessék, mint aminőt a tőrvény 

megkiván, mert az egyik alapfeltétele annak, hogy népünk saé- 



leeebb rétegeiben a társadalmi béke bekövetkezzék. Hasonló-

képpen vagyunk a szabadforgalom kérdésével is." Az ellátat-

lanokról a kormány az egyenlő téherviselés elve alapján gon-

doskodjék. 132  

A párt szónoka tehát nem kritizálta ugyan Bethlen programját, 

de rámutatott a konszolidációval kapcsolatos elképzeléseik 

különbségeire. A párt állásfoglalása erőt, magabiztosságot 

sugárzott azt, hogy Nagyatádiék nem adták fel alapvető prog-

rampontjaikat. Öntudatosan képviselték azokat, mert bíztak 

nemzetgyülési többségükben, ugp gondolhatták, hogy az  egyes  

törvényjavaslatok tárgyalásánál is elérhetik céljaikat. Arra 

az esetre pedig, ha Bethlen majd nem volna hajlandó engedni, 

megbuktatásához is elég erősnek érezhették magukat. 

A disszidensek nevében Fay Gyula kijelentette: "Mi e 

program elé bizalommal tekintünk, sőt azt a magunkénak vall-

juk" és támogatásukról biztositottaa kormányt .133 A  BNE,F ré- 

széről senki nem szólt a miniszterelnök expozéjához. Andrássy 

ezzel figyeLaeztette Bethlent, hogy Gömbös kinevezése esetén 

a párt nem támogatja. Ez  lehetett a témája a nemzetgyűlés e-

lőtt lezajlott Andrássy-Nagyatádi és az után megtartott  And-

rássy-Gömbös tanácskozásnak is. Ezután a kormány tagjai ér-

tekeztek, amelybe bevonták Gömböst is, akit sikerült végre 

rávenni, hogy az államtitkári jelöltségtől visszalépjen. 134  

Gömbös ezt Bethlenhez irt nyílt levelében jelentette be. 

Ebben rámutatott, hogy "...gróf Andrássy és környezete első-

sorban azért foglalt kinevezésem ellen állást, mert a ki-

rálykérdésben elvi ellentétek vannak közöttünk. De én értem 

őket. Ők egyszerüen nem akarhatnak a belügyi államtitkári ál- 
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lázba olyan politikust, aki eddigi puccsjátékaikat ismerve, 

mindenesetre mindent meg fog tenni hasonló kisérletek meggá-

tolására és a jelenlegi nemzetgyiilée többsége által képviselt 

és as 1920. évi I.tc.-ben lefektetett jogrend fenntartására." 

Figyelmeztette a kormányt, hogy a legitimisták ellene intézett 

támadása csak kiindulópontja azoknak az áskálódásoknak, amelyeiq  

ket a$ említett kis társaság még ma is zavartalanul folytat. 135  

Gömbösnek annyiban igaza lett, hogy Beniezky április 20- 

án a nemzetgyüléeben bejelentette, mentelmi jogának a kormAny-

só által elkövetett megsértését, mert március 28-án IV. K&- 

rolyhoz történő utazás közben letartóztatták. És ezzel kap- 

csolatban megjegyezte:  olyan "országban gliink, amelyben a 

világnak leggyávább és a világnak legbornirtabb katonai dik 

taturája uralkodik". A Kisgazdapárt nagy felháborodással kö-

vetelte rendreutasitását, Tomesányi igazságfgyminiszter ma- 

gáza vállalta a felelősséget letartóztatásáért, Bethlen pe- 

dig visszautasitotta a katonai diktatura védját. 136  

Beniezky felszólalása nagy politikai vihart. kavart. A Kisgaz-
dapárt esti értekezletén a szabadkirályváiasztók - eleősor. 

ban , Gömbös ás Rubinek István - hevesen támadták Beniczkyt én 

a legitimistákat. A párt. megbotránkozását fejezté ki Benczky 
beszéde miatt, amelyben "ugy az államfőt, mint a nemzeti had-

sereget  sértő kijelentésekkel illette". Dömötör Mihály indit- 

ványára a jelenlevők kimondták,- hogy a párt "IV. Károly be- 

jövetelével kapcsolatosan az 1920. évi I.tc.-ben lefektetett 

törvényes és alkotmányos jogrend ellen irányuló támadás meg 
torlássá, a megkisérelt államosiny összes részesének kinyomoé 

zisa és törvényes felelőseégrevonása céljából a kormányié- 

széről az erélyes féjéeek azonnali megtételét feltétlenül ki- 



vénfa." Nagyatádi Szabó azonban mérsékletre intette a pártot, 

tanácsára ugy döntöttek, hogy a határozatot bemutatják a  mi-

niszterelnöknek és a párt további lépéseit válaszától teszik 

függővé.137  

A nemzetgyűlés április 21-i ülésén Rassay, a liberális ' •  
szabadkirályválaszt6 ellenzék vezére szintén a puccskisérlét 

előkészitőinek, résztvevőinek szigora megbüntetését követel-

te. A többi felszólaló - Andrássy, Beniczky, T©mcsányi és Tas-

nádi Kovács József is - foglalkozott a királykérdé ssel. Ez a 
legitimisták és szabadkirályválasztók, ill. a KNEP és a Kis- 

gazdapárt közötti ellentétek ismételt kiéleződését vetitette 

előre. Ezért Bethlen a programvita megszakitását és a pénzügyi 

javaslatok tárgyalását kérte a nemzetgyüléstől, amit a  több-

ség elfogadott.138  Ugyanakkor kérte a Kisgázdapértot, hogy Be- 

niczky ügyében tanusitott tartózkodó mágalmrtást s a mentelmi 

bizottság határozata előtt semmilyen irányban ne"fogláljanák 

állást. A párt elfogadta ezt, amihez hozzájárult az is, hogy 

Beniczky és Szmrecsányi kiléptek a KnEF-ből. Erre pedi g . azért 

került sor, mert - Gömbös visszalépése után - a KNEP többségé, 

Andrássy vezetésével a kormány mögé áll és nem helyeselte Be- 

niczky fellépését. A pártvezetőség arra az álláspontra helyez-

kedett, hogy Beniczky bejelentése nem politikai, hanem jógi 

kérdés ., tehát nincs ok a párt állásfoglaláséra, hanem be kell 

várni a mentelmi bizottság határozatát. 139  Bethlennek tehát 

sikerült a veszélyes helyzetet megoldaniá. Igy a nemzetgyű-

lés megkezdhette a pénzügyi javaslatok tárgyalását, a kormány 

pedig hozzáláthatott programjának megvalósitásáhóz. 

Bethlen kormányalakitása körül kibontakozott politikai 
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küzdelem .és programbeszédének elemzése bizónyitja, ' hogy mi-

niszterelnőki kinevezésével , az . ellenforradalom konszolidálá-

sának uj . szakasza kezdődőtt..Roányának :összetétele jelózte, 

hogy a legitimisták poziaiói meggyengültek és .a szabadkirály-

választók: Horthyt támogató csoportja %Bethlen; Ráday, Bánffy 

és Mayer/ jelentősen megerősödött. Koncepciózus politikai . 

programja és ;  a , Kisgazdapárt széles társadalmi basi l= poli-

tikai célkitüzései , kőzötti azonosságok és különbségek pedig 

mutatták az ellenforradalom konszolidálásának' várható 'irá- 

nyit. 

Bethlen a magyar.uralkod6 osztályok 'hatalmának megszilárditá-

oa érdekében szvkségesnek . láttga, hogy különböző engedmények-

kel valamennyi társadalmi osztályt ' és réteget . az ' ellenforra-

dalom konszolidációfának szolgálatába állitsa. Ebből a szem 

pontból különös fontosságu . volt a birtokos parasztság, illet-

ve annak politikai képviseletének, a Kisgazdapártnak megnye-

rése. Bethlen megigérte a párt követeléseinek tel jesitését, 

azonban Felismerhető volt, hogy , a politikai:' konszolidációval 

kapcsolatos elképzeléseik kűlőnböznek. Ezért a Kisgazdapárt 

csupán feltételes támogatásáról biztositotta, ami azt jelen-

tette, hogy a hare'. még nem dőlt el, annak kimenetele - a 

konszolidáció irányvonalának alakulása,- az osztályeróviszo- 

nyok módosulásának függvénye. 



II. A KISGAZDAPART HARCA PROGRAMJÁNAK MEGYALbSITASAÉRT ÉS A 

BETHLENI 801QSZOLIDACIb KEZDETEI  /1921. ápr. 21. - 1921.  
Junius 21./  . . 

1. A párt harca a mezőgazdasági termékek szabad forilmáért  

Ss a földbirttokréform végrehajtásának stagnálása 

A kormányprogram vitájának elnapolásával Bethlen azt is 

elérte, hogy a királykérdésnek a nemzetgyrülést megosztó, el-

lentéteket felszitó vitája helyett érdemi munka kezdődjön. 

Aprilis 22-6től a legsürgősebb pénzügyi javaslatokat tárgyal-

ták. Először az ingó vagyonok (a .  betétek, folyószámlakövete-

lések, készpénzletétek, belföldi részvények, szövetkezeti üz-

letrészek, külföldi pénznemek és értékpapirok) vagyonváltsá-

gáról; majd a pénzforgalom ideiglenes szabályozásáról szóló 

törvényjavaslatot fogadta el a nemzetgyűlés. A$ előbbi, el-

sősorban a burzsoázia vagyonának 5-20 %-os megadóztatását i-

rányozta erő, amit , - természetesen ellenvetés nélkül - , sza-

vazott meg az agrár érdekeket képviselő Kisgazdapárt. Az őn-

á116 államiság kifejezőjeként űdvözölték a pénzforgalom ide-

iglenes szabályozásáról szóló törvényjavaslatot, mely tulaj-

donképpen az első lépés volt az önálló magyar bankjegy lét-

rehozásához. 14°  

Amint az előző fejezetben láttuk, 1921. tavaszén a Kis-

gazdapárt egyik f6 célja: megszüntetni a mezőgazdasági ter-

mékek kötött forgalmát és a rekvirálást, amelyet még 1915 
ben a Tisza-kormány vezetett be. E célkitűzés persze nem volt 
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uj, az ellenforradalom győzelmének első napjaitól szerepelt 

a magyar agrártőkés osztály kereskedelempolitikai programjá- 

ban.. Miért vált erőteljesebbé  1921 tavaszán a szabad forgalom-
ért való harc? Két lényeges inditékot kell kiemelnünk; ' 

1._Eegedüs pénzügyi politikájának eredményeként emelkedett á 

korona árfolyama, émely az ipari  és mezőgazdasági termékek 

jelentős árcsökkenését idéite`elő '. Az áresések°mutatószámai 

nagyobbak  voltak 'a nézőgazdaságban, mint az iparban, elérték . ,  

a '60-70 96-ot is, szélévre tárva a háboruk után amúgy is folya-
matosén xiyiló tendenciát mutató agrárollót. A földbirtok©sok . 

számára - sajátos módon további rossz kilátásokat jelen-
tett az a körülmény is,  hogy  1921-ben  igen jő termés :igérke-- . 
zett. 6zámitháttak'tehát a mezőgázdaeági ' árak ujabb csökkené- 

sére. 

2. A"mágyar ipari. burzsoázia 1921 áprilisában teljesen uj 

 .eddigiektől merőbén eltérő gazdásági-kereekedela mpöl:it% 

kai éra kezdeményezésének követelésével lépett fel. A szabad-

kereskedelmi ábrándok végleges elvetését és az erőteljes ipa 

ri protekcionizmus bevez.étését követelte '." E kivánságok a  bir-

tokos osztály soraiban nagy riadalmat keltettek.  Aggódva gon-

doltak arra, hogy az 'ipEri' prohibíció ' okvetlenül 'ipari á re-

melkedésekre vezet, ami  pedig tovább növeli a mezőgazdaság 

termelési ' költségeit. 141  
Ezért az agrártőkések 1921 tavaszán egye erőteljesebben'kv-

vetélték a rekvirálások megszüntetését, a mezőgazdasági ter -

mékek szabadforgalmának visezáállitását és az exportlehető-

ségek biztositását. 142  A Kisgazdapártban, - melyben a közép-

és gazdagparasztság mellett ott voltak a középbirtokosok 



képviselői , is - ebben a kérdésben teljes volt az egyetértés, 

hiszen mindannyiuk érdeke volt, hogy szabadon értékesithes-

sék termékeiket. A párt április 2-i értekezletén Tankovits 

János.szévá is tette a rekviráló hatóságok zaklatását ., amely 

a rekvirálás teljes diszkreditálására vezetett. Követelte, 

bogy..a kormány sürgősen térjen át a szabadforgalomra. Szerin-

te annak helyreállitásával az ellátásban nem fognak zavarok 

támadni. Bethlen válaszában utalt programbeszédére, amely-

ben a szabadforgalomra való áttérést megigérte, de kijelen-

tette, hogy a.kormány az un. "ellátatlanokról" (a bérből-fi-

zetésből 615 társadalmi rétegeket, elsősorban az állami szol-

gálatban lévő hivatalnokokat, értelmiségieket, illetve a mun-

kásosztályt sorolták ide) is gondoskodni kiván. Ennek módjá- 

ró1 azonban nem nyilatkozott. 143  

A mezőgazdasági termékek kötött forgalma és az "ellátatlanok" 

élelemmel történő ellátása között szoros kapcsolat volt. Az 

államilag megszabott áron beszolgáltatott termékeket ugyanis 

az állam - a szociális feszültségek csökkentése érdekében . - 

kedvezényesáron a2 "ellátatlanok" élelmezésére forditotta. 

A szabadforgalom bevezetése - mely az árak szabad alakulását 

is. jelentette - megnehezitette e társadalmi rétegek, mindenek-

előtt az ipari munkásság és az alkalmazottak .megélhetését. Ez 

pedig fokozhatta az egyébként is nagyarányu szociális fesztilt-

sget.  A.  KP, különösen keresztényszocialista szárnya erre , 

való hivatkozással ellenezte a szabadforgalom.bevezetését. 144  

A kormánynak tehát a  KNEP támogatása és a.szociális feszült-

ség tompitása érdekében e társadalmi rétegek további kedvez-

ményes ..ellátást is . biztositani. kellett.  Ezért kegedüs,pénzügy- 



- 75 

miniszter a szabadforgalom bevezetéséről folytatott tárgyalá-

sokon • melyeken Andrássy és Nagyatádi 6zabó is résztvett,-

ujabb adó bevezetését követelte., Kijelentette, hogy a'szabad-

forgalmat a.kormány.csak abban . az esetben valöeithatja meg, ha 

. a nemzetgyűlés ,megszavazza as 1 %-oz forgalmi adót, amely min-

denre kiterjed,. még a fisetésekte is. Ugy tervezte, hogy ez az 

adó, szolgál a, jövőben as "ellátatlanok" részére beszerzendő 
gabona forgalmi ára és kedvezményes. ellátási. ára között mutat-

kozó különbség fedezésére. A pártvezérek elfogadták a pénzügy-

miniszter feltételét.1 5  

Ennek alapján a, minisztertanács.április'22-én elhatározta, 

hogy a "rekvirálást beszünteti és az ellátatlanoknak gabonát 

tog vásároltatni". Buzáért 1300, rozsért.1500.koronát kivár 

tak fizetni, ami  kétszerese volt a beszolgáltatáskor . megálla-

pitott árnak:14 	 . 

A. kormány tehát megtette az első lépést a mezőgazdasági 

termékek forgalmának felszabaditására. Április 27-én megje-

lent  a közélelmezési miniszter 26509/1921 .. sz. rendelete, a- 

mely a zöldség és _ gyümölcsfélék belföldi forgalmát felszar 

baditotta. Kivételek csupán a Budapestről külföldre irányuló 

szállitások voltak, amelyekhez továbbra is kellettek szállt-

tási igazoiványok.147  Egy nappal később pedig megjelent a .. 

kormány 2950/1921. ME. sz . rendelete, mely szerint a terme-

18 a reá kirótt gabonaadó, valamint a nála feltárt és , közcé-

lokra igénybevett gabonafeleslegen felül a még birtokában lé- 

vó,buzát és rozsot, kizárólag az állam részére, ugyan, de sza- 

bad forgalomban, a hivatásos kereskedelem utján , eladhatja. 

Egyidejűleg intézkedett a közélelmezési miniszter, hogy a ; 



rekvirálást az egész orspágban azonnal beszüntessék. /48  

E rendeletek megjelenése a Kisgazdapártban nem váltott ki 

osztatlan lelkesedést. A liberális-csoport tagjai aggodalom-

mal. fogadták a . forgalmi adó gondolatát. Az , ország pénzügyi 

helyzetének.javitása érdekében ugyanis,Hegedas már korábban 

felemelte az adókat.. Sőt, az ujabb,adónemek bevezetésével,, 

az adóterhek a legmagasabb fokot érték el. Ehhez járult, hogy 
• 

1921 :április 21-6n megjelent:a pénzügyminiszter 47271 sz. 

körrendelete, amely. az 1918-1919..évi.jövedelem- és vagyopp.• .  
adó;, valamint : 19/7..1919. évi hadinyereeégadó behajtását 

tartalmazta.149 

Az. adókat as '1920-as adónovella'értelm.ében• a kivetés után•azon-

nal és,egyszerre'behajtották, ami . sokakat anyagilag megrendit-
hetett.. , parasztság országszert4 panaszkodott a nagy adó 
vetése ellen. t150  Az adóterheket szinte elviselhetetlenné fo-

kozta a valutajavulás; egyrészt mert azokat az adókivető bi-
zottságok 1920. égén a rossz ftlutából folyó drágaságnak 

megfelelő magas becslések alapján vetették ki.,._ másrészt, 

mert a mezőgazdasági termékek 4o-60 % os áresése a paraszt. 

ságnál nagryarányu pénzhiányt eredményezett. ' 	. 
A birtokos parasztság körében fokozódó nyugtalanság hatására 

a Kisgazdapártban mozgalom indult a sulyos adóterhek•nérsék- 

lésére. Április 28-án $zijj'Bálint, Vértes Miklós, Czeglédi 

Endre,. 8zalánci. József, Kuna P, András és Nyéki József kép-' 

viselők felkeresték a pénzügyminisztert és kifejtették, hogy 

"as adózó közönségre sérelmesnek tartják az 1918. és 1919. ' 

évekre kirótt vagyonadót, mivel azt as  adókivető bizottságok 

as  1920 év végén. a roses valutából folyó drágaságnak megfe- 



lelő magas becslések alapján vetették ki. Arra kérték a pénz-

1gyminisztert, hogy a jobb fizetési eszközökben toljesitendó 

mai adófizetés a megjavuló valutával megfelelően arányosittas- 

sék". Hegedűs a kérést méltányosnak tartotta, de kijelentette, 

hogy a végleges megoldásról szűkebb értekezlet fog dönteni. 

A képviselők kérték még, hogy a parasztság-birtokában lévő 

kisüstökben kifőzésre kerülő nyersanyagmennyiség előzetes be- 

jelentése a jövőben mellőztessék és a borkészlet bejelentési 

kötelezettségének határidejét- május l5rén-- hosssabbitsa 

meg. Végül rámutattak "arra az igazságtalanságra, amely -a ,  

földadó és annak tartozékai kilenctized részének a haszonbéri-

lőre való átháritásából származott" és kérték ezen igazságta-

lan rendelkezés törvényhozási uton való megváltoztatását. He-

gedűs e sérelmek orvoslását is megigérte. 151  

A szabadforgalom bevezetésével kapcsolatos felemás ren-

delkezéseket a Kisgazdapárt ujkonzervativ-agrárius szárnya 

viszont keveselte. Hangsulyozták, hogy "a gazdák akkor kap-

ják meg a szabadpiacot, amikor az értékelés kedvező konjunk-

turái eltűntek, amikor alig van mit eladni és a vásárlókler- 

senye még ezen a megromlott piacon is korlátozva van." 152  

A mezőgazdaság válságos helyzetére hivatkozva kivánatosnak 

tartották, hogy a„kormány az agrártőkések megnyugtatására a-

zonnal terjessze elő tervét az uj termés szabadforgalmát i1- 

letően. 153  E nyomásnak engedve a közélelmezési miniszter ké-

résére, április 28-án a minisztertanács elhatározta, hogy a 

jövő évi gabonaellátás kérdésével a következő héten foglal- 

kozik. Ugyanakkor Nagyatádi Szabó megpróbálta elérni, hogy 

a "jövőben a mezőgazdasági terményekre nézve a kiviteli és 
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behozatali engedélyeket a földmüvelésügyi miniszter engedé- . 

lyezze és ne a pénzügyminiszter". A KEEP-et képviselő kereske-  

delmi miniszter tiltakozott akivánság teljesitése ellen. A  

kialakult vita után a minisztertanács határozatot nem hozott,  

de Bethlen inditványára felkért a pénzügyminisztert, . hogy uta-  

sit®a a tárcaközi kiviteli, bizottságot ;, az eléje kerülő ügyek  

gyors elintózésére. l  

A kormány ,  ‚résleges engedményei nem elégítették ki a párt uj  

konzervativ-a arius szárnyát. Követelték, hogy a kormány en-

gedje meg .a külföldre történő állatkivitelt, mert a tilalom  

már katasztrofális hatással van as állatállomány alakulására.  

A több,1 mint egy éves tilalom következménye az, :- ~  ;mondotta,  

hogy az állatárak egyötödét teszik az egy hónap előtti árak-

nak. Ehhez szerintük hozzájárult még a nagy , takarmányhiáu y,  

is' és as, hogy a birtokos parasztság a megvásárlandó .földek  

rendkivül magas ára miatt kénytelei. volt eladni az állatállo-

mányát. Sürgették még a gyapju, a tej  és tejtermékek forgal-

mának ,  felszBbaditását.155  

E gélek elérése érdekében 1921. május 2-án ,  az OMCaE, az  

(=E t  a Kisbirtokosok' O gszágos Egyes lete, .  a Magyar Mezőgaz-  

dák Szövetkezete,  a Magyar Földbérlők Egyesülete, a Futura  

Bt. és a' Hangya • Vezetői  a Pöldmüvelődésügyi Minisztériumban  

értekezletet tartottak. A felszólalások valamennyien a aza- .. 

bad%orgalom visszeállitását, az állet-- és vetőmagkivitel;.le-  

hetóvé tételét ás a mezőgazdasági szakoktatás fejlesztését  

kívánták. Az értekezlettel az agrártőkések érdekképviseleti  

szervei igyekeztek nyomást gyakorolni a kormányra. Ugyanis  

aznap délután a közélelmezési minisztériumban miniszterközi  
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tanácskozás volt, amelyen as uj termés gabonaforgalmáról szó-

16 rendelettervezetet vitatták meg 68 azt, hogy mely társadat. 

mi rétegeket kell továbbra is ellátatlannak minősit®ni. Az ér- 

tekezleten a Kisgazdapárt és az érdekképviseleti szervek követe-

lésére kimondták, hogy csökkenteni kell azok számát, akikről 

az állam kőteles gondoskodni.156  Ugyanakkor Hegedűs pénzügy- 

miniszter a kormány nevében előadta, hogy a  fennmaradó

tatlanok részére gabonaadó formájában kívánják biztosítani a 

megfelelő mennyiséget. Ebből a célból cspplésnél a teréé 14, 

az Srlésn'i pedig 15 %-át vennék el, és csak a  fennmaradó  

részt adhatná .e3. a . termelő szabad forgallomban. 157  

A Kisgazdápirtban természetesen ellenszenvvel fogadták ezt a 

javaslatot. Különösen a középbirtokosi-gazdagparaszti . érdeke-

ket,védő ujkonzervativ-agráriusok tiltakoztak hevesen. Köve-

telték az ellátatlanok számának az eddiginél azigornbb megál- 

lapitását és minden olyan egyénnek e keretből való kihagyását, 

aki a munkájából megélhet. Követelték, hogy az ellátatlanok 

részére biztositandő lisztet a kormány "ne egyetlen osztály-

nak és egyetlen termelési ágnak a megterhelésével, hanem az 

egész adózó társadalommal" fizettesse meg ,. Javasolták, hogy 

a kormány általános kenyérpótadó formájában teremtse elő a 

szükséges költségeket, az agrártőkésektől, azonban rendes for- 

galmi áron vásárolják meg a gabonát. 158  Ceglédi Endre május 4-

én már a nemzetgyűlésben is követelte a kormánytól a teljes 

szabadforgalomra valő áttérést. Bethlen válaszában rámutatott, 

hogy a kormány a mezőgazdaság, az ipar és a  kereskedelem  te-

rén is a szabadforgalom felé akarja a magyar államot és köz- 

gazdaságot irányitani.159  Ennek  megfelelően  a május 5-i mi-

nisztertanács elutasitotta a burzsoázia, kereskedelmi minis 
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ter által beterjesztett ipari protekcionizmus bevezetését ' 

sürgető kivánságait. Ellenben elfogadta az agrártőkések.föld- 

művelésügyi miniszter  által elmondott követelését. Eszerint a 

szarvasmarha és sertéspiacon, de adóáraknál is a legutóbbi 

időben bekövetkezett ruhahásszerü áresések miatt a miniszté-

rium felhatalmazást kapott, hogy hava, átlagban egyelőre 2000 

db szarvasmarha, 1000 db juh ` és 1000 db hizott sertés külföl-

di kivitelét engedélyezze. 160  Május 6-án pedig megjelent a 

kormány 2150/1921.HE. sz . rendelete, mely biztoeitotta a 

gyapja szabadforgalmát, csupán a külföldre való szálitásért 

kellett kiviteli illetéket fizetni. 161  

8ethienék engedményei azonban továbbra sem  nyugtatták meg az 

agrártőkéseket. aegedüs tervezetéről az 0NGE, a Gazdaszövet- 

ség, de a fővárosi és vidéki ínalmok érdekképviseleti testű-. 

letei is tanácskozásókat folytattak, aminek eredményeként május 

7--én arra kérték a pénzügyminisztert, hogy vonja vissza ter- 

vezetét.162  1z nem történt meg, igy az aznap megtartott minisz-

tertanácson - amelyen kizárólag a közellátás és a szabadforga-

lom kérdésével foglalkoztak - nem tudtak megegyezni. A Kisgaz- .. 

dapárt ragaszkodott a gabona teljes szabadforgalmához ., a kor- 

mány és a KNEP viszont csak a 14 db-os cséplési és a 15 %-os őr-

lési adón felülmaradó gabona szabadforgalmát akarta biztosita- 

n1.163 	 . . 

Ugyanakkor a minisztertanács elhatározta az 1920. évi termé-

sű burgonya forgalmának szabaddá tételét és megállapitotta, 

hogy a továbbiakban mely társadalmi rétegek mihősithetők el-

látatlannak. úgy döntöttek, hogy a közszolgálati alkalmazot-

tak és hozzátartozóik, ide értve a katonatiszti családokat 



is' kivéve azokát, akik'saját terméssel rendelkeznek, a nem-

zeti hadsereg, csendőrség, vámőrség, folyamőrség, ipari mun-

kásság ,, kórházak,- jóléti intézmények /menzák,'internátusok 

stb./ városokban lakó és segéd nélkül dolgozó kisiparosok és 

közüzemek alkalmazottai kenyérgabonaszukségletéről ezutén,is 

gondoskodik, Szabadforgalomra'utalták az önálló iparosokat, 

kereskedőket, :önálló 'értelmi ségi foglalközásuakat, magával- 

'kálmazottakat (idé'értle.a kereskedelmi alkalmazottakat is) ' 

az`ellátatlsn őstermelőkét, a földmúnkásokat, szőlő Diásokat, 

'és fakitermelő munkásókat. l  

A rekvirálások megszüntetése és a mezőgazdasági termékek 

szabad forgalmának bevezetése érdekében t ett kezdeti kormány- 

'intézkedések a'8isgazdapárt har0áák jelentőséredményei'vol-

také Látni kell .  azonban, hogy ezek kizárólag az agrártőkések 

'€rdekeit szolgálták. A'Kisgazdapárt -'amelyben a  'birtokos 

osztály minden rétegének,képvi8elői jélen voltak - egységesen 

lépett" :fel e programpontjának megvalósitása.érdekében. Sőt - 

mint'  láttuk e ' kérdésben akcióegység jött létre a párt és 

az agrártőlések'más érdekképviseleti szervei kőzött. Ennek az 

óriási' nyomásnak a Bethlen-kormány engedni kényezerült."Á yár-

:ható szociáiis feszültségék csökkentése 'érdekébén azonban. `a 

kormám a. leglényegesebb kérdésben - a gabona.Sor almának 

felszabaditásában - kemény feltételeket szabott, amit sém a 

Kisgazdapárt, sem az agrártőkések érdekképviseleti szervei 

nea fogadtak el. Ezért 1921 május elejére kiéleződtek az el-

lentétek Bethlenék és. a Kisgazdapárt, ki16nősen a kőzépbir 

tokosi-gazdagparaszti érdekeket képviselő ujkonzervativ-ag - 

ráriusok.között. 	' 
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A mezőgazdasági termékek szabad forgalmáért folytatott  

küzdelem előtérbekerűlése ugyanakkor azt eredményezte, hogy a 

földbirtokreform végrehajtása stagnált. Ismeretes, hogy 1920 

őszén a parasztság éé a Kisgazdapárt követelésére á Nemzetgyű-

lés elfogadta a XX Z. tc.-et, "a földbirtok helyésebb meg-

oszlását szabályozó rendelkezést". A törvény végrehájtáéi u- 

tasitása -amit a földmüvelésügyi és az igazságügyi minissté- 
riumoknak kellett  volna  megfogalmazni - 1921" tavaszán: nem ké-
szült el. A törvény végrehajtását 'irányitóés ellenőrző szerv, 
az OFB elnökségét pédig, amint láttuk, csak április 14-én ne-
vezték ki. Ezért a 'törvény 1921 tavaszán nem valósult meg. 

Az 1920. évi fXVI.tc. mellett persze ott volt a házhelyek 

és kishaszonbérletek alakitásáról szóló törvény. Ennek végre-

hajtását viszont a földbirtokosok és a közigazgatási hatósá- 

gok szabotálták. Igy annak megvalósitása csak igen lassan 

haladt. Es a földnélküliek, a szegény- és kisparasztok köré- 

ben - akik a törvény megjelenésekor tavaszra földet reméltek - 

elégedetlenséget, politikai feszültséget okozott. E társadal-
mi rétegek, melyek az 1920-as januári választásokon elsősor 
bah a Kisgazdapártra szavaztak, most kezdtek kiábrándulni ab-

ból. Jól jelezte a tendenciát az 1921. április 17-18-án meg-' 

tartott mindszenti pótválasztás. 1920-ban a mindszenti válasz-

tókerületben Reök István kapta meg a szavazatok döntő többsé-

gét, mert hivatalos jelöltje volt a Kiágazdapártnak. Most a 

földnélküli munkások és szegényparasztok szavazatai - a  Kis- 
gazdapárt hivatalos jelöltjével szemben - Andaházy-Easnya Bé- 

lát, a Magyarországi Munkáspárt (Csizmadin-párt) jelöltjét 

juttatták be a Nemzetgyülésbe.165 
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A Kisgazdapárt április 21-i értekezletén Bégyesy László szá- 

molt be a mindszenti választásról. Megállapitotta, hogy a 

központi vezetés sulyos hibát követett el és elsősorban Ráth 

Sándor pártigazgató mulasztásainak tudható be, hogy a párt je-

löltje megbukott. Schandi Károly hasonló  szellemü Télszólalá-

sa után Orbók.Attila inditványozta, hogy a központ i  igazgatói 

állást képviselővel töltsék be,  aki  áz adminisztrativ igazga-

tásra egy, a párt bizalmát teljes mértékben élvszó férfit ve-

gyen maga mellé. Orbók inditványát az intézőbizottság elé u-

talták. Ennek ellenére a képviselők egy része' elhatározta, hogy 

a legközelebbi pártértekezleten e kérdésben felvetik a bizalmi 

kérdést. 166  

A,mindszenti választ(°isi veresét hatása alatt Sokorópátkai Sza-

bó István és Csontos Imre viszont azt hangsulyozták, hogy a 

párt legfőbb feladata a kishaszonbérletekről szóló törvény és 

a földbirtokreform végrehajtásának siirgetése. Nagyatádi Szabó 

részletesen nyilatkozott a törvény gyors végrehajtásának aka-

dályairól. Végül megnyugtatta a pártot, hogy "legközelebb s a 

kormánnyal egyetértésben olyan intézkedéseket fog életbelép-

tetni, amelyek a szóbanforgó törvények végrehajtását biztosit- 

g  ..167  

Nagyatádi Szabó 'és csoportja fontos feladatának tartotta 

a földbirtokreform végrehajtását. Ezt parancsolta tömegbázi-

suk - a szegény- és kisparasztság - megtartása. Látták, hogy 

a földbirtokreform végrehajtását elsősorban a nagybirtokosok 

és a közigazgatási hatóságok szabotálják. Ekkorra nyilvánvaló 

lett előtti3k az is,  hogy  fi hiba volt a törvény végrehajtását 

a községi előljáróságokra és főszolgabirákra bizni, mert azok 



a legtöbb helyen a földbirtokosok befolyása alatt állottak. 

Ugyanakkor a földm velé®űgyi miniszternek nem állottak ren- 

delkezésére hatósági közegek, melyekkel a törvényt végreha3. 

hatta volna. Nagyatádi az ORB működésétől sea'várta a helyzet 

gyors javulását, mert szerinte "a bitóságnak sem fog rendel-

kezésre állani az a végrehajtó erő, amellyel gyormaa végre-

hajthatni rendelkezéseit". 168  

A pártvezér ezt a véleményét a nyilvánosság előtt sem titkol-

ta. Látta a földbirtokreform végrehajtásának nehézségeit, még-

is ázt állitotta, hogy annak során minden agrárproletár sze-

gényparaszttá, minden szegényparaszt kisparaszttá és minden 

kisparaszt középparaszttá válhat. E nézetével akaratlanul, de 

hozzájárult a paraéztmág félrevezetéséhez. A földbirtokosok 

és a közigazgatási hatóságok ellenállásának megkerülését a 

pénzügyminiszter azon elképzelésétől remélték, hogy az általa 

tervezett vagyonváltságot a közép- és nagybirtokosoktól föld- 

ben fogják követálni. Emitek megvalósitásáig pedig Nagyatádi 

Szabó egy rövid törvénylaavaslattal kivánta a  földbirtokoso-

kat arra kényszeriteni, hogy a földterületük néhány százalé-

kit  előre leadják a földreform céljaira. A házhelyek megvál-

tását ugy gondolták, hogy a vételárat az igénylők buzábbn 

zetik majd: 12 éven át egy-egy métermázsa busó vagy a minden-

kori tőzsdei ára. 169  

Nagyatádiék terveinek őszinteségét nem vonjuk kétségbe. 

A Bethlen-kormány megalakulása utáni hetekben azonban ezek 

csak tervek maradtak. A valóság az volt, hogy a földbirtok- 

reform végrehajtása stagnált. Ezt még a párt ujkonzervativ-

agrárius csoportjának sajtóorgánuma, az Uj Barázda is elis- 



merte: Szabad egyezkedés utján 1921 tavaszáig igen kevés föld 

ment át azok birtokába, akik a törvény céljai szerint elsősor-

ban juttatandók földhöz. Ennek két oka  volt:  az egyik a föld 

magas  ára, a másik, hagy az agrárproletárok és a földnélküli 

szegényparasztok a föld megszerzéséhez szükséges pénzzel nem 

rendelkeznek.A:?'valuta javulásával a-földárak ugyan csökkentek, 

de  földet, örök, tulajdonul szerezni csak kellő tőkeerővel és a 

szükséges termelési eszközök birtokában volt lehetséges. Ilyen-

formán tehát es  .agrárproletárok nem juthattak földhőz. Az Ú j 

Barázda ezért megállapitja, hogy "kievagyonuak leginkább ugy 

szerezhetnek földet ., ha egyelőre kisbérleteket kapnak ős ter-

ményben is teljesithető méltányos fizetési feltételek mellett 

a.bérföldet bármikor megválthatják. Ilyen megváltható bérle-

teket az állam nagy számban létesithetne, ha a nagyobb birtok- 

testek vagyondézsmáját természetben, tehát földben venné ki "17°  

Első megközelitésre ugy látszik, hogy a Bethlen-kormány . ram-

alakulása után a Nagyatádiék ős az ujkonzervativ-agrárius cso-

port földbirtokreform végrehajtásával kapcsolatos nézetei nem 

sokban különböztek. Kétségtelen, hogy ekkor a mezőgazdasági 

termékek szabadforgalmáért folytatott harc háttérbe ezori.tot- 

ta a földbirtokreformért vivott küzdelmet. Az ujkonzervativ- 

agráriusoknak - kiknek elsősorban érdekük volt a teljes aza- 

badf orgalom bevezetése - sikerült Nagyatádiékat annak érdeké-

ben aktivizálni és ezzel időlegesen elvonni  figyelmüket a 

földbirtokreform végrehajtásáról. Egyébként a párton belül a 

Bagyatádi-csoport küzdött következetesebben a földbirtokre-

formért. Az ujkonzervativmagráriusok - akik elsősorban a  kö-

zépbirtokosok érdekeit képviselték - sokszor csak szavakban 
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követelték annak végrehajtását,.  befolyásukat . egyébként a föld-  

..birtokreform elodázása . érdekében használták fel. Ezt jelentet-

-te a  szabadforgalomért inditött hare .  eldtérbehelyezése mels : 

létt: as is, hogy ; a . föld örök tulajdonul való megszerzése Ize~a  

ly.ett a :kishaszonbérletek alakitását szorgalmazták: Ezzel . tu-  
; lajdonképpen ; .  a  földbirtokosok .érdekeit védték, akik .igy birto-  

,.,kaikat :megtartb.attá,k . éeolcsó munkaerővel niegmüvelhették.:'A$  

. . ,, ,.0 jkonzervat9.v-a.grárius szárny és az OF'IGrE-ben .tömörüit' közép-  
,  

Os  n.agybóstokosságnnk á kérdésben,vallott nézetazonosságát bi-  

zobyit ja, .  hogy a. Köztelek 	30-i számában ,szinte'  szóntil-  

; : eabra az ,általnnk  már  ,idézett Uj Barázda cikket olvashatjuk.  

- Osupin abban kii].önőöznek, hog3r, aKöztelek nyiltaa kimondja a  
~,~  lónyeget . is: "a k~tsvagyonual.~at és ' ~csteleneke ~t a mrzgán.tu.la  j-  . 	... 	 .  

:doe. rendje alap ján - sem~niféle törrélíyhozási müvelettei : ;nem le-  

hat már,ói-holnapra birtokossá : varázsolni. Előreláthatb:, hogy  

a tulajdonjog respektáláéa eset n a ninesteleneknek örök: tu-  

: .la jdonba helyezését . a legjobban megszervezett végrehaJVáe se  
, biztosithatja." 171  

Ugyanakkor a  földbirtokosok he irusen :tiltakoztak a.vagyonvált-

.. ságnak földben történd lerovás  
terve ellen. !EZt:.kőtelezővé  

tenni ann i,, áilitották .  mint; szándékosan' dezorganizálni a  

mezőgazdasági termelést." 172.  Tiltakozásukkal lehetett össze- 

függésben Bethlen pénzügyminiszterhez intézett levele.: Ebben  

azt késte, hogy a..földbirtok-vagyonváltságra vonatkozó=javas-

latét minél hamarabb ismertesse meg- .vele ., ás _  Big azt árt nem  
tanulmányozta, s' míg Hegediissel behatóan meg nem tárgyalta,  

addig. ó a földrmüvelósügyi miniszterrel ne állapodjon meg : som- e  
milyen irányban. 172a  
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Hegedűs és Nagyatádi között egyelőre nem is  jött létre semmi-

féle megegyezés. A Kisgazdapártnak a gabona szabadforgalmáért 

folytatott harca, Bethlennek lehetővé tette, hogy a  program-

beszédében igértek megvalósítását ("a .földreformvégrehajtá. .-

ssa körül nem tür a kormányvisszaélést, ... a közigazgatási 

hatóságokat kényszeriteni fogja a főldreform végrehajtására") 

elodázza. Ezt jól mutatja a következő eset is. Nagyatádi-áp-

rilis 16-án biztositotta Tóth Jánost az OFB elnökét, hogy "két 

héten belül nemcsak az egész biróságot nevezi ki, hanem meg- . 

szervezik az egész hivatalt is. "173  Ennek ellenére az OPB tag- 

jait még május elején sem nevezték kíl Egyébként sem kezdhet-

te volna meg működését, mert . a rendelkezésére kijelölt helyi-

ségeket a nemzetiségi- és a földművelésügyi minisztérium egyik 

kirendeltsége nem üritette ki. 174  

Ez . nem Nagyatádi mulasztása volt, hanem a minisztériumi appaé 

bátus szabotázsa, bürokratizmusának következménye. Mindezt a 

földbirtokreform végrehajtását leginkább sürgető, ellenzéki . 

Rascay-párt képviselő i  is észrevették és ezért nem Nagyatádit, 

hanem a minisztériumi apparátust hibáztatták. Véelményük sze-

rint a földbirtokreform végrehajtási utasitása is az igazság-

ügyi és a földmüvelésügyi minisztériumok osztályainak mester-

séges akadályozása miatt nem készült e1.175 

Ennek hatására , a párt Nagyatádi-csoportjához tartozó kép-

viselők május 4-énmár a nemzetgyülésben követelték a-föld-

birtokreformról szóló törvények mielőbbi végrehajtását. Pá-

kozdi András kisparaszt a házhelymegállapitó bizottságok . 

nagybirtokosokat kiszolgáló tevékenységére, a házhelyek ki-

osztása körüli visszaélésekre hívta fel a nemzetgyülés figyel- 
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araét, "Elvitathatatlan az mondotta -, hogy a nagybirtokosa-

ink tulnyomó része házhelyek céljaira mindig a legértéktele-

nebb ' földjét engedi oda," Ezt Somogyi István a IMP  képvice- 

lője azzal egészitette ki, hógy ahol viszont megkezdték a'ház-

helyekről és kishaszonbérletekről szóló törvény végrehajtását, 

ott a felosztott ' földterület ' elsősorban a hivatalnokok és kis-

iparosok (főjegyző, járásbirő, másodjegyző, tisztviselő, rend-

6r, csendőr, kereskedő; hentes stb.) vásárolták meg. A legin -

kább igényjogosultak rokkantak, agrárproletárok és szegénypa-

rasztok többsége viszont kimaradt a párcellázásból. 176  ' 	 . 

ieter„yei l ó.l kisgazdapárti képviselő a° földműveléságyi minisz-

terhez intézett interpellációjában pedig elmondotta, hogy a 

nagybirtokosok többsége nem alkalmazza azokat a helyi mezőgaz-

das&ági munkásokat, akik erélyesen követelték a házhelyeket és 

a kishaszonbérletet: De megtörténik ez az állani kezelésben 

lévő 'irtókon is. Az igy kialakuló 'munkanélküliség miatt "olyan 

törhetetlen állapotok vannak egyes helyeken, hogy a lakosság 

egészen ól van keseredve, vigy hogy ....o el lehetünk készülve 

arra,' hogyha ez igy megy, akkor ezek az emberek a kommunizm 

mus észméjének... ha nem is zuggyőződésből" de hívei lehet 

nek. 177  

A' Kisgazdapárt mezőgázdasági termékek szabadforgalmáért 

indított küzdelme tehát azteredményézte, hogy a földbirtokre-

form végrehajtásának megkezdése néhány héttel ismét elodázó-

dott. 'Az első kérdésben a párt ' egységesén lépett fel, miig a 

másodikat csak Nagyatádiék és 'a 'liberélisok követelték 'őszin-

tén. Ez utóbbiak földbirtokreform végrehajtásáért; vívott har-

cát akadályozta az újkonzervativ-agráriusok és a nagybirtoko- 
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sok érdekképviseleti szervezeteinek - az OMGE és a Gazdaszö-

vetség - e kérdésben kialakitott taktikai együttmüködése is.  

Ezt a helyzetet Bethlen arra használta fel, hogy aföldbir-

tokreform gyors  végréhajtásá érdekében tett_igéréteit egye-  

1&re né váltsa valóra: Mindez á fiágyatádi-csoportho$ tártó=  

zók - elsősorban a 'szegény és kisparaszti érdekekét képei-  

sé].ők -- '  között  .május' elé jére:. már nyugtalanságot okozott... : Elé-  

g®d:etlénségük párosulva  -az u jkonzervátiv-ágrári í~sok ®lk'ése-  

rédéáével, ami a szabadforgalom visszaállitásának megtorpaná-  

sáv2il volt kapcsolatos = hozzájárult a Kisgazdapárt  és Beth-.  

lénék közötti .Eellentétek felSzinrékerüléséhei .' 

A Kis . ázda • árt és ` 8ethlenék közötti ellentétek kiéleződése  

A Kisgazdapárt tiltakozását Ráday belügyminiszterré tör-

tént kinevezése ellen - mint tudjuk - ' Bethlen azzal szerelte  

le, hogy megigérte . a választójog és a közigazgatás ,  reformját,  

valamint  a párthoz tartozó főispánok megtartását. Ennek ells-

nére április 23-án a beiU yminiszter a  kisgazdapárti Egán Im-  

re békésmegyei főpánt felmentette állásából; igaz, saját , 

kérésére. Egán ezt azért kérte, mert az 1920-as nemzetgyülé-

si választások idején Jász-Nagykun-Szolnok megye főispánja  

volt, Ráday pedig .  a megyéhez tartozó kunhegyesi választóke-

riiletben megbukott. A pártban ezért nagy megütközéssel ,  tár-

gyalták Egán felmentését. 178  

Április 28-án az ujságok már arról irtak, hogy a főispáni  

karban nagyobb változtatások lesznek és legközelebb 8-10 fő-  

ispánt - köztiik kisgazdapártiakat is - felmentenek állásá-

ból 179  A főispánok felmentéséről szóló hírek, illetve Egán  



hirtelen menesztése nyugtalanságot keltett ugyan a Kisgazda-

pártban, de ez még nem váltott ki tiltakozást. A párt ugyanis 

ebben az időszakban - mint láttuk - elsősorban a'szabadforga-

lom visszaállitását akarta elérni. Elterelte a pártfigyelmét 

az ingóvagyon váltságáról és a pénzforgalom ideiglenes szabá-

lyozásáról szóló törvényjavaslatok nemzetgyűlési tárgyalása; 

valamint Beniozky mentelmi Ugye is, melyben Tomcsáyi . igaz-

ságügyminiszter kompromittálódott.18° A  főispánok 'felmentésé, 

a választójogi és közigazgatási reform elodázása, miatt csak 

később robbant ki a konfliktus Bethienék és a párt között. Ez 

szoros összefüggésben volt az ellenzék kormány ellen inditott 

akciójával, a szabadforgalom vieszaállitásának'megtorpanásá-  

val és N'agyatádiék földbirtokreform végrehajtását gyorsiteni 

kivánó törekvésével. 

A kormányprogram vitá. jának április 21-i elvápolása miatt 

az ellenzéki pártok és pártonkivü1i képviselők április 29-én 

"egyöntetü eljárásban állapadtak meg '... ' a kormány kivételes ' 

hatalmának megszüntetésére". Megegyeztek, ' hogy a május 4-én 

kezdődő "költségvetési vita folyamán a sajtószabadság, 'a gyü-

lekezési jog biztositására, a kivételes hatalom, elsősorban 

az internálás megszüntetésére szólítják fél a kormányt s e 

kérdésben tőle nem elvi nyilatkozatot, hanem tetteket, gya-  

korlati intézkedéseket követelnek. A megállapodáshoz csatla-

kozó képviselők 29 tagu csoportja elhatározta: nem elégszenek 

meg interpellációkkal, hanem inditványokat nyit jtanak ' be, azok- 

ra pedig név szerint szavazást kérnek, a ezáltal alkalmat 

fognak nyujtani a közszabadságok kérdésében azonos felfogást 

valló kormánypártiak csatlakozásáré is. "181  
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A Kisgazdapárt.1agyatádi-csoportja tulajdonképpen helyeselte 

az ellenzék követeléseit. Az volt a véleményük, hegy az el-
lenzéki képviselők, voltaképpen az :ő. felfogásukat, tették ma-  . 
gukevá ezekben a kérdésekben. ennek ellenére május első nap-

jaiban arra az álláspontra .helyezkedtek *  hogy a. kezük meg . van 

kötve és ."kénytelentik megmaradni a kormányalakulás alkalmá- 

val szabott keretek között. Tehát . egyelőre ,nem csatlakozhat- . 

nak .nyiltan, az 'ellenzék követeléseihez". A , , liberélis ,képvi-  

selők azonban , már ek1:or , azt hangoztatták, 'hogy , " .a; párt kocká-

ra teszi  ;közvélemény, előtt' ; idáig szerzett pozícióját . akkor, 

ha nem; halad. tovább .a politikai konszolidáció utján cos ehe-

lyett szembehelyezkedik azokkal a politikai mozgalmakkal a- 

melyek a ,konszolidáció, kiépitésére törekszenek". Es  a kis 

csoport (8-10 képviselő) éles kritikát gyakorolt a párt.Beth-

lennkormáry megalakulása óta tanusitott magatartása fölött, 

mert .ugy vélték, ,Megy "azzal a párt , máris következetlenné 

vált idáig vallott politikájához" 

Az ellenzék parlamenti szövetsége elsősorban a liberá 

lisok - kisérletet tettek a Kisgazdapárt támogatásénak megnye-

résére. Z4egállapitották, hogy a párt működésének kezdetétől . 

"a jogrendért és a közszabadságokért elismerésre méltó küa- . 

delmet folytatott". A KEEP  és a Kisgazdapárt számarányában 

levő minimális különbség azonban nem engedte eredményekhez a 

párt törekvéseit. iPélmegoldásokba kellett belemennie, meg  

kellett elégednie a jogtalanságok tompitásával a hatalom 

csak látszólag kerülvén a kezükbe, nem . volt módjukban , a köz-

szabadságoket életre, keltenfök". figyelmeztették a pástot, .. 

hogy Beniczky mentelmi ügyének megítélésében olyan szerepet 

.

182 
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játszanak, mintha megfeledkeztek volna előző politikájukról. 

Ezt a helyzetet a BNEP arra 'használja, hegy igyekszik a tör- 

vény és a jog egyedüli védelmezőjeként feltűnni. A  párt nem 

engedheti meg Magának ezt a luxust - hangoztatta a liberális 

ellenzék "tisztán meg kell tartani a köztudatban 'ahggy a 

jogrendért, a törvénytiszteletért, a közszabadságokért folt'- 

tatott hajthatqtlan küzdelem jelentékeny ̀részbán az ő 'küz- 

d®lmi3k volt."183 	
. . 

Az . 
 ellenzék 361 időzitette a Kisgazdapárt támogatásának meg-

nyerésére iránytiló akcióját. Május elején mint láttuk -

áegtörpant a szabadforgalom visazaéllitasának menete és a 

kormány még mindig nem tett hathatós intézkedéseket a föld-

reformtörvények végrehajtásának meggyorsitására. Ez nyugta- 

lanságot okozott a pártban. As agráriusokat elsősorban a sza-

badforgalom visszaállitésáiak megtorpanása, Nagyatádiékat pe-

dig a földbirtokreformtörvények végrehajtásának stagnálása 

idegesitette. Ebben a légkörben hangzott el az ellenzék fi- 

gyelmeztetése ill. biztatása. 

Bethlenék és a párt kiizctti ellentétek végül is egy u-

jabb kisgazdapárti főispán felmentésének terve miatt robban-

tak ki. Az történt ugyanis, hogy Egén hirtelen felmentése u-

tán Ráday - mit sem törődve a párt hangulatával - előterjesz-

tette a kormánynak Klein Antal tolnanegyei főispán felmenté-

se iránti javaslatát. Nagyatádi és a többi kisgazdapárti mi-

niszter ellenkezése miatt azonban fel kellett függeszteni 

tervét. Ennek ellenére május 6-án Őrffy Imre és Wéber János 

vezetésével a tolnamegyei képviselők felkeresték a pártvezért 

és garanciát kértek arra vonatkozóan, hogy a kormány nem fog- 
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ja eltávolitani a párthoz hü főispánokat. Kijelentették,.hogy 

abban az esetben, ha a belügyminiszter Kieint fölmenti, 5k 

kilépnek a pártból. Azt , állitották, hogy a megyében a volt 

munkapárt exponensei szitják az elégedetlenséget a főispán 

ellen. ' 

Nagyatádi felkereste a belügyminisztert és megállapodottve-

le,. hogy a főispánt 'állások betöltéséről tárgyalni fog a. párt-

tal.. Ráday azonban továbbra is azon az állásponton . volt,, hogy 

maga kívánja megválasztani munkatársait. , Ezért : őrffy és héber 

este a pártkörben amellett agitáltak, 'hoy- , Klein . ügyét tegyék 

pártkérdéssé és 'igyekezzenek a belügyminiszterrel szemben a, 

párt álláspontját érvényesiteni. Fokozta az elkeseredést az 

is, hogy a belügyminiezter , állitblag a megüresedett békésme-

gyei főispán. állásba volt  munkapárti Politikust akart kine-

vezni grőf Wenckbe3 .reranc.vagy Kovachich Dezső szemé1y4ben. 

TZ bben hangoztatták, hogy Nagyatádi .tulzásba viszi az oppor.- . 

tunismust éti halogatásának része van abban, hogy a kormány 

nem  törődik a párt kivánságaival. Megállapitották, hogy a 

főispáni állások betöltésének kérdésében erélyesen kell: ér- 

vényesíteni a. párt álláspontját, mert hogyha továbbra is tét-

lenül törik Ráday főispán ktoserélési akció ját, ez ;a közel 

gő vélasztásokan a párt teljes megsemmisülését vonhatja maga 

után. E képviselők remélték, hogy ezuttal sikerülni fog ne-

kik Nagyatádit aktivizálni, és ő is be fogja látni t  hogy 

itt a párt élet-halál harcáról van szó 185 	. 

A liberális ellenzéknek ás a párt liberális csoportjá-

nak tehát az volt a célja, hogy  a kialakult helyzetet fel- 

használva a Kisgazdapártot, illetve vezetőségét a kormány 'po- 



litikájával szemben erélyesebb állásfoglalásra késztesse. Má-

jus 7-én már üg'y . látszott ez sikerülni is fog. Ekkor már Nagy-

atádi legközelebbi.hivei is azt as .álláspontot képviselték, 

hogy ,m  szakitani kell az addigi 'megalkuvó politikával és nyil- 

tan kell fellépni a kormány reakciós terveivel szemben, ha 

nem akarják kitenni a pártot a teljes megsemmisülésnek". Rá-

mutattak, . hogy az utóválasztásokon a párt hivatalos jelöltjei 

mind csunya kudarcot szenvedtek, ami egyáltalán nem nyujt sok 

reménységet a közelgő általános választásokra. A'párt program-

jából eddig alig valósult meg valami. A földbirtokreform és a 

házhelyekről, kishaszonbérletekről szóló törvényeknek a vég-

rehajtása stagnál. A szabadforgalom helyreállitásának megkez-

dett folyamata pedig megtorpant. 

Egyek a hangulatnak a kialakulásához hozzájárult az is, hogy 

a.Bassay vezetésével megalakult ellenzéki párt egyik sikert . 

a :másik után aratta abban a harcban, amelyet tulajdonképpen 

a Kisigazdapárt programjának megvalósitásáért folytatott. A li-

berális képviselők ezért hangoztatták: a pártnak nem szabad 

türni, hogy as ellenzéki kisgazdacsoport egyedül küzdjön a 

botbüntetés, a numerus elausus és az internálások megszünte-

téséért és ebben Rassayékat feltétlenül segiteni.kell. Követel-

ték, hogy a párt erről az álláspontjáról órtesitse Bethlent 

68 amennyiben a kormányt nem sikerül arra bírni, hogy a nume-

rus clausus és a botbüntetés megszüntetését, valamint as in- 

ternáló táborok föloszlatását programjába vegye, akkor azok 

a képviselők; akik nem hajlandók tovább viselni a felelőssé-

get  a szabadságjogok további korlátozásáért, menjenek ellen 

zékbe.186 



Az elégedetlenkedő liberálisok, különböző jelekből arra  !d3.-

vetkeztettek, hogy Nagyatádi egyetért vel3ik. Ezért megindi- 

tották akció fiukat. Május 7-én ivet köröztettek a pártban, a- 

mely Forgács Miklós memoranduát , tartalmazta. Ebben az alái- 

rók követelték, hogy a kormány az internálásokat haladéktala-

nul szüntesse be, a zalaegerszegi tábort oszlassa fel, a vizs-

gálat során ártatlannak bizonyult egyének ellen minden továb-

bi eljárást szüntessen meg, a megbízhatatlannak minősitett 

egyéneket pedig az állandó lakhelyűkön helyezzék rendőrségi 

felügyelet alá. 187  A memorandumot azzal akarták átnyujtani 

Rádaynak„ hogy amennyiben a költségvetési vita alatt az ellen-

zék konkrét inditványt tesz az internálások megszüntetésére, . 

ugar azt meg fogják szavazni. A IN-eben is  hasonló mozgalom .. 
indult, ami elsősorban Apponyi május 	nemzetgyűlési beszé- 

lének tulajdonitható, melyben szintén az internálás, illetve 

a táborok megszüntetését javasoita. 388  

.A kormány tudatában volt annak, hogy ezen a téren tennie 

kell valamit. ethien és .Ráday május 2-án meglátogatták, a za-

laegerszegitábort. Bethlen 5-én számolt be tapasztalatairól 

a minisztertanácsnak. Elismerte, hogy az internáltakkal visz- 

szaélések történtek és nincsenek megfelelően .ellátva ruhával, 

fehérneművel és.ágynemiivel. A kommunisták tevékenységére hivat-

kozva azonban elvetette az internálások megszüntetését. Vi-

szont javasolta, hogy az un. revíziós bizottságok a.helyszi-

meze és ne Budapesten végezzék munkájukat *  ne hat ., hanem három 
hónaponként vegyék revizió alá az internáltak ügyét. Szükséges-

nek tartotta a foglyok dolgoztatását, a jobb orvosi ellátást, 
több olvasási lehetőség biztositását, az internáltakkal való 
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differenciált bánásmódot és azt, hogy a hatóságok csak igen 

indokolt esetben alkalmazzanak internálást. A minisztertanács 

elfogadta Bethlen javaslatait. 189  

Ennek megfelelően, május 9-én Tomcsányi megkisérelte az inter-

nálások megszüntetését, illetve a táborok feloszlatását kőve-

telő kisgazdapárti képviselők leszerelését. Tudtukra adta, 

hogy a kormány szerint nem lehet az internálásokat eltörölni, 

legföljebb annak reviziójáról lehet szó. 

Forgácsék azonban ehzel nem elégedtek meg, ismét kijelentették, 

hogy ragaszkodnak az internálások megszüntetéséhez és már han-

goztatott álláspontjukhoz hiven meg fogják szavazni az inter- 

nálások ellen benyujtaadó ellenzéki índitványt. 19©  

A Kisgazdapárt a főispáni kérdésben sem mutatott engedékeny-

séget. Ösztönzésükre május 8-án a szekszárdi és környékbeli 

polgárok nagy küldöttségben tisztelegtek Klein főispán előtt és a 

és a legteljesebb  bizalmukat  nyilvánitották iránta. 191  Másnap 

pedig őrffy, a tolnamegyei képviselők nevében közölte Bethlen-

nel és Rádayval, hogy "amennyiben Klein Antalt most felmente- 

nék, ők kénytelenek ebből a legmesszebbmenő konzekvenciákat le- 

vonni. 192  

A Kisgazdapárt, elsősorban Nagyatádiék nyugtalanságát fo-

kozta, hogy Bethienék nem nyilatkoztak a választójogi és a 

közigazgatási reformokról, Béltok, hogy Ráday a töményhatósá-

gi és községi választásokat a régi választójog alapján akarja 

elrendelni. Ugyanakkor Nagyatádiék elégedetlensége azzal is kap- 

csolatban volt, hogy Bethlen egységes pártalakitási tervei is-

mét előtérbe kerültek. Apponyi gróf május 6-án a nemzetgyiilés 

előtt elmondott beszédében azt támogatásáról biztositotta.193 
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A párt Nagyatádi csoportjának az utóbbi kérdésekről alkotott  

véelményét Gal l Endre dr.  gyógyszerész,  a párt háznagya és in-

tézőbizottságának tagja, a pártvezér bizalmi embere fejtette  

ki a nemzetgyülés május 10-i (lésén. Bethlen egységes pártan•  

lakitási tervét a kormánypártok közötti ellentétek miatt  

"pium desideriumnak" - azaz, j  

gyetlen mód van a többségi pár  

bor óhajnak minősitette. "E- 
~ 

megteremtésére, ez pedig az -  

mondotta -, hogy tessék feloszl't
~~

1ni a nemzetgyűlést, tessék 

kiirni a választásokat, még pedig ugy, hogy azokat a nagy nem-

zeti kérdéseket, amelyek felett itt a Házban meddő vitákat  

folytatunk, vigyük a nemzet elé":\A Kmalp és a Kisgazdapárt  

közötti ellentétekre - a királyké léére, kőzigazgatási- és  

választójogi reformra - hivatkOVi.elutasitotta az egységes  

párt megalakitásának tervét.  

Ezután Gaál kérte a belügyministe , hogy tájékoztassa a nem-

zetgyülést, "milyen stádiumban vannak a választójog.:.: reform- 
, 	..  

jónak előkészületei... és m . 	6 felfogása." Ezzel kapcso- 

latban elmondotta, hog ? a kóz égenkénti, titkos szavazás hi-

ve, de az 1920-as nemzetgyülé i választások tapasztalata  alap-  

án követelni fogja a "nők aktty és passziv választó o ának  

legnagyobb mértékben való ko /rl tozását". Fejtegetéséből  ki-

derült, hogy ezt a KNEP sza44zótábor(inak csökkentése érdeké -  

ben tartotta kivánatosnak. iI gkérdezi e Rádaytól: "mi lesz a  

közigazgatási reformmal. F'!i or óhi t ja a törvényhatások meg-  

i
. 

tisatv\.' elő  

delni és milyen alapon?" londottahogy ők a pártban nagyon  

ujitását, a törvényhatóság k választását siren  

r  
sokan igen nagy idegenkedd sel fogadók Ráday belügyminisz- 

~ \ 

torségét, "mert attól f/él}k, hogy ~a\közigazgatás reformját,  
• 
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... nem fogja elég demokratikus formában megvalósitani. Magya-

rázatot kért az egyes megyékben elrendelt törvényhatósági vá-

lasztásokra. Befejezésként pedig kérte Betfent nyilatkozzék, 

hogy mennyi idöre tervezi a nemzetgyűlést; 1922 februárig 

vagy juniusig. 194  

A Kisgazdapárt többségének tehát az volt a gyanuja, hogy Rá-

day az  időközi ti sztu jitásokat azért rendelte el, mert a köz-

igazgatási reformot nem akarja megvalósitani. Erre a feltevés-

re elsősorban a Szatmár-megyében elrendelt t;isztujitások adtaér 

alapot. Gaái beszédéből kitűnt, hogy Nagyatádiék határozottan 

elleneznek minden időközi tisztujitást és követelik, hogy Beth. 

lenék a közigazgatási reformot minél előbb nyujtsák be a nem-

zetgyülésnek. 

Nagyatádiék követeléseik megvalósitása érdekében nagy tömege-

ket is mozgósitottak. Május 10-én Kaposvárott, a Somogy Megyei 

Wsgazdák Egyesületének közgyűlésén többezer kis-, közép- és 

gazdagparaszt követelte a földbirtokreform gyors és tervszemi 

végrehajtását (végrehajtási biztosok kiküldését, sajátos hi- 

telforrások megnyitását, közös legelők létesitését), az ösz-

szes mezőgazdasági termények belföldőn való teljes szabadfor-

galmának azonnali helyreállitását (az átvételi ár megszünte-

tését, a szabad vásárlás és a szállitási igazolványok nélküli 

szállítás megengedését), a jövedelmi és hadinyereség- vala-

mint a vagyonadó visszamenőleg való kivetésének teljes meg-

szüntetését, ill. eltörlését, az ipafa termékek árainak ugyan-

olyan mértékü csökkentését, mint a mezőgazdaságiaké, a szabad 

kivitel engedélyezését, járási és megyei mezőgazdasági bizott- 

ságok és kamarák mielőbbi felállitását, a közigazgatás sürgős 
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reformját (elsősorban a törvényhatósági választói jog, a me-

gyei és kőzségi képviselet megfelelő reformját, a községi ön-

kormányzat kiszólesitését és a járási közigazgatási szervek 

kifejlesztését.)195  

A kormányprogram vitájának április 21-én történt elna-

polása után a Kisgazdapárt tehát legfontosabb programpontjai-

nak gyors megvalósitására törekedett. Bethlenék azonban - 

mint láttuk - csak a szabadforgalomra való fokozatos átté-

rést szorgalmazták, a földbirtokreform, a  választójogi  és kőz- 

igazgatási reformok érdekében pedig semmit sem tettek. Sőt, 

a kisgazdapárti főispánok tervezett felmentésével élárulták 

valódi céljukat, azt, hogy a párt politikai befolyásának meg-

gyengitését akarják. A Kisgazdapártban mindezek miatt meglévő 

elégedetlenség a parlamenti ellenzék szövetkezésének hatására 

összekapcsolódott a polgári szabadságjogokért inditott küzde-

lemmel, ami viszont a párt liberális-csoportjának Bethlenék-

kel való nyílt szembefordulását eredményezte. Különösen ve-

szélyes volt . Bethlenékre a szövetkezett ellenzék és a párt 

Nagyatádi csoportjának esetleges szorosabb együttműködése, 

amely a kormány legavazását fredményezhette. Ennek megakadó-

lyozására május 10-e után Bethlenék határozott lépéseket tet-

tek. 

A Szózat május 11-i számában elsőként Ráday nyilatkozott 

az internálási rendszerről, a törvényhatósági választásokról 

és a főispáni kérdésről. Elismerte, hogy "az internálási el-

járásnak voltak és vannak hibái" ezért megigérte "az egyes 

internáltak Ügyének revizióját", amit gyorsabb tempóban fog-

nak álintézni. "Arról azonban szó sincs - mondotta, hogy az 
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internálást, mint intézményt egyelőre megszüntessük" mert az 

"ma még sajnos alig nélkülözhető önvédelem". Benntartásának 

okait; "az Oroszországból és máshonnan kiinduló vakmerő bol-

sevista agitáció"-val, ill. a magyar kommunisták tevékenysé-

gével 'amely "még nem képes elviselni nagyobb rázkodtatás 

nélkül, ellenséges belső szervezkedést"!) ás a "tulnyomó-

részt ujonnan bevándorolt ártalmas elemek (zsidó bevándorlók-

ra céloz) árdrágitó és láncoló" tevékenységével magyarázott. 

Az időközi törvényhatósági választásokat azért engedélyezte - 

mondotta - mert az egyes törvényhatóságok kérték, hogy a már 

évek óta megüresedett állásokat végre betölthessék. Tiltako- 

zott azon állitások ellen, hogy ő "a helyenként megüresedő 

főispáni állásokat kizárólag a régi munkapárt tagjaival" akar'..  

ná.  betölteni. Ugyanakkor hangsulyozta: "a főispánok nem a 

pártok exponensei, hanem a kormány munkatársai, természetes 

tehát, hogy megválasztásuknál a kormánynak elsősorban az er-

kölcsi és közigazgatási kvalitásokat kell mérlegelnie. „i96  

Bethlen 11-én este Ráday, Tomcsányi és Mayer miniszterek tár-

saságában megjelent a Kisgazdapárt Eszterházy-utcai székhá-

:ában és kísérletet tett az internálások megszüntetését kö- 

vetelő képviselők leszerelésére. Közölte velük, hogy az i n-

ternálások intézményén csak részletekben kivin változtatni. 

Az intézményt magát máról-holnapra teljesen megszüntetni nem 

lehet, mert védekezni kell a kommunista agitációval szemben. 

A miniszterelnöknek az volt a véleménye, hogy a bolsevizmus 

veszélye még nem mult el és ezért az országot nem szabad u-

jabb veszedelemnek kitenni azáltal, hogy az internáltak sza- 

badonengedésével szabad teret engedjenek a kommunista agitá- . 
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ciónak. 

Bethlenék határozott fellépése ellenére az internálások meg-

szűntetését követelő képviselők kitartottak eredeti elképze-

lésük mellett. Az ujkonzervativ-agráriusok és Gőmbösék azon-

ban tetszéssel és megelégedéssel fogadták Bethlenék nyilatko-

zatait és ettől kezdve a liberálisok leszerelésére töreked-

tek. Ennek tulajdonitható, hogy 11-e után csupán négyen ir- 

ták alá Forgács Miklós inditványát, összesen huszonnégyen kö-

vetelték az internálások megszüntetését, a zalaegerszegi ti-

bor feloszlatását. A BITED-ben indult ilyenirányu mozgalmat 

viszont Bethlenék teljesen leszerelték. A Kisgazdapárt libe-

rális csoportja azonban ennek ellenére sem adta fel a köz- 

szabadságokért inditott harcot. Orbók Attila a cenzura azon- 

nali megszüntetése érdekében kezdett el aláirásokat gyüjte-

n1.197  A párt leszerelése érdekében Bethlenék május 7-én hoz-

zájárultak azon követeléshez, hogy az ellátatlanok számát 

jelentősen csökkentse a kormány. A kiszivárogtatott hirek 

szerint az eddigi 4.5 millió ellátatlan számát 3.2 millióra 

kivánták csökkenteni, igy élelmezésükre 3 millió métermázsa 

gabona elegendő less. 198  Ugyanakkor az MTI jelentette, hogy 

az uj termésből az ellátatlanok részére szükséges gabonát 

szabadforgalmi áron fogja felvásároltatni a kormány, addig 

pedig métermázsánként 1300 koronát fizet érte, ami megfelelt 

a világpiaci áraknak. 199  

Ebben a helyzetben űbt össze május 12-én a párt intéző-

bizottsága. Az internálások megszűntetését követelő Forgács-

féle inditvány kapcsán a vezetőség elhatározta, hogy "ezeh-

tul csak olyan ügyeket vitatnak meg a pártértekezleten, ap- 
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melyet előzőleg az intézőbizottságban" már megbeszéltek. Ez -

mint látni fogjuk - a liberálisok, ill. a párt kormány elleni 

fellépésének elodázását jelentette. Az értekezleten szó volt 

a párt elnőkségének ujjászervezéséről. Mayer János közélelme-

zési miniszterré történt kinevezése miatt megüresedett párt-

elnöki székbe a szivbetegségéből felgyógyult Rubinek Gyulát 

delegálták. Egyébként a párt egységének megóvása miatt az in- 

tézőbizottság az addigi összetételében maradt a helyén. Ru-

binek javasolta, hogy az egység biztositása érdekében készit-

senek un. pártügyrendet, vagyis szervezeti szabályzatot, ami 

mindenkire nézve kötelező legyen. Ennek általa kimondott cél-

ja a pártfegyelem erősitéee, tulajdonképpen pedig a Bethienék 

politikájával elégedetlen liberálisok ellenőrzése lett volna. 

Két tervezet állt a vezetőség rendelkezésére, az egyiket Őrffy, 

a másikat Kovács J. készitette. Elhatározták, hogy a két ter-

vezetp ősazedolgozásával fogják elkészíteni a pártűgyren- 

det, ami végső soron a kérdés elnapolását jelentette. 200  

Az intézőbizottság tanácskozása után pártértekezlet volt. E- 

zen Gaál Gaszton elnök számos képviselő aláirásával ellátott 

ivet mutatott be, amelyben azok április 21-i állásfoglalásuk-

nak /amiről már szóltunk!/ megfelelően - Báth Sándor párti-

gazgató lemondását követelték s azt, hogy a helyét képvise- 

lővel töltsék be. Az ivet aláirók Berki Gyulát, Nagyatádi 

bizalmas hivét és barátját akarták pártigazgatónak. A párt - 

a vezetőség határozatának megfelelően- az ügy előkészitését 

az intézőbizottságra bizta. 

Bubinek István a liberális ellenzék által is kifogásolt mo- 

zirendeletet tette szóvá és amellett érvelt, hogy a belügy- 
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miniszternek azzal kapcsolatos intézkedéseit revízió alá kell 

venni. Rámutatott, hogy a mozirendelet végrehajtása során o-

lyan igazságtalanságok történtek, amelyekkel szemben a párt-

nak feltétlenül állást kell foglalnia. Bebizonyitotta, hogy 

teljesen szegény hadirokkant, nagycsaládos emberektől vettek 

el mozikat, amelyeket azután befolyásos és vagyonos egyének-

nek adtak oda. Rubinekkel szemben a párt Gömbős-csoportjához 

tartozó Dánér Béla azt hangsulyozta, hogy a belügyminiszter 

rendelkezései helyesek, mert azok a magyar faj érdekében tör-

ténnek. Ezután Orbók Attila indokolta meg a sajtócenzura el-

törlésére vonatkozó inditványát: A Kisgazdapárt a független-

ségi eszmék letéteményese - mondotta - és éppen ezért sajná- 

lattal látja, hogy a párt képviselői nem foglalnak egységesen 

állást a szabadságjogok érdekében. Rámutatott, hogy a Tisza-

féle sajtótörvény és a társadalmi rend hatályosabb védelmé-

ről szóló törvény elég garanciát szolgáltatnak olyan tekin-
tetben, hogy a sajtószabadsággal büntetlenül visszaélni nem 

lehet. Ezért a pártnak határozottan állást kell foglalnia és 
a centura eltörlésének ügyét pártkérdéssé kell tenni. Ha ezt 

elmulasztanák, az a helyzet állhat elő, hogy az ellenzék ha- 

tározati javaslatát a párt kénytelen lenne megszavazni, ami 

a kormányra nézve sulyos bonyodalmakkal járhat. A pártérte-

kezlet e kérdéseket - az internálások megszüntetésére vonat-

kozó javaslattal együtt - az intézőbizottság elé utalta, és 

utasította azt, hogy a nemzetgyűlés pűnkősdi szpnete után 

terjessze véleményét a párt elé. 

Az értekezlet foglalkozott még a tolnamegyei főispán ügyé-

vel. Klein rámutatott arra, hogy "a megyében politikai hajsza 
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indult meg ellene, olyan tényezők részéről, amelyek a párt-

tal szemben ellenszenvvel viseltetnek. Bodor György mint tol-

namegyei képviselő utalt arra, hogy a főispánt kisgazdapárti 

volta miatt hajszolják és a pártnak éppen ezért állást kell 

foglalnia. Heikó Zoltán és Schandl Károly inditványára a párt 

kimondotta, hogy Klein Antal tolnamegyei főáspán iránt biza-

lommal viseltetik és ragaszkodik ahhoz, "hogy a kormány t o-

vábbra is megtartsa állásában. "201  

A pártértekezlet megmutatta, hogy Bethlenék leszerelési 

akciója egyelőre nem érte el célját. Rubinekék és Gömbösék 

ugyan elfogadták érveiket, és megkísérelték a liberálisok le- 

szerelését, azonban ez nem sikerült. A pártvezetédt és a párti 

többségét ugyanis nem elégítették ki Bethlenék kétes értelmü 

igéretei. Követeléseik konkrét teljesitését várták. Ezért 

nem foglaltak állást a kormány ellen, de nem is oldották fel 

a feszültségeket. Nagyatádiék ugy gondolták, hogy e felemás 

helyzete fenntartásával - amely továbbra is lehetőséget biz-

tositott a kormány leszavazására - kényszerithetik Bethlené-

ket követeléseik teljesitésére. 

3. Bethlenék engedményei és a Kisgazdapárton belüli ellenté-  

tek növekedése  

A liberálisok ellenzékisége és Nagyatádiék velük való 

taktikai együttműködése nem tetszett a párt szélsőjobbolda-

lának. Ezt már egyértelmÜien jelezte Hegedűs Győrgy dr. ügy- 

védnek, az ÉNE alelnökének 13-án történt kilépése a pártból. 

Kilépését ugyanis azzal indokolta, hogy az "agrárreformok 
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végrehajtása terén a párt nem mutat kellő erélyt és (ami a 

lényeg!) nem helyesli a párt egyik oldalán mutatkozó liberá-

lis irányzatot." 202  

Hegedüs szoros kapcsolatot tartott fenn as őrffy-Schandl-

Vasadi Balogh csoporttal, ezért a pártban valószinünek tar-

tották, hogy onnan is követői támadnak: A liberálisok azt ál-

litották, hogy azok követik, akik az egységes pártalakitás hi- 

vei és ezeknek száma minimálisan tizenhétre tehető. 203  Sokan 

tudni vélték, hogy Bethlen az egységes párt megalakitásában 

számit elsősorban a disszidensekre, a  KEEP zömére és a Kis- 

gazdapárt Őrffy-Schandl-Vasadi Balogh csoportjára. A párt li-

berális csoportja azonban nem fogta fel tragikusan ezt a kivé- 

láss mozgalmat, sőt a párt egészséges tisztulási folyamatá-

nak tekintette 2°4  

A Kisgazdapártban azt is beszélték, hogy Gömbös napok óta tit-

kos tárgyalásokat folytat a  KEEP szabadkirályválasztó nézete- 

ket valló tagjaival. Állitóleg ilyen megbeszélés volt 13-án 

is, amelyen a KEEP részéről Frühvirth Mátyás, Gerencsér Ist-

ván, Szűcs Dezső és Legaza Pál vettek részt. Gömbösék előtt 

az a cél lebegett, hogy a "két pártnak egy ormán gondolkodó 

és a királykérdésben is azonos állásponton levő tagjai között 

kapcsolatot teremtsenek." Ezek a tárgyalások azonban a ke-

reszténypárti szabadkirályválasztók vezérének, Haller István-

nak passzivitása folytán nem vezetett eredményre. 2Ó5  Legeza 

és Haller azt állitotta, hogy "a közeli jövőben pártunk meg- 

erősödik, a várható belépések folytán." Hogy milyen alapon 

történik meg a ENEP-hez valő csatlakozás, arról azonban nem 

nyilatkozott.206 
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A rendelkezésünkre álló források egyoldalusága lehetet-

lenné teszi a történtek pontos feltárását. Mindenesetre azt 

megállapithatjuk, hogy a kormány kivételes hatalmának meg- 

szüntetéséért küzdő ellenzék és a Kisgazdapárt Nagyatádi-cso-

portja esetleges akcióegységének veszélye a párt jobbszár. 

nyát (Gömböcéket és az ujkonzervativ-agráriusokat) Bethlenék- 

kel való együttműködésre inspirálta. Az egységes pártalaki- 

tátial kapcsolatos hirek jelezték a párton belüli ellentétek 

kiéleződését. Ugyanakkor ezek az adatok azért is érdekesek 

számunkra, mert az egységes pártalakitádill kapcsolatos két-

féle elképzelés itt körvonalazódik először. Az egyik annak le-

gitimista alapon való létrehózása (a KNEP zömére, a dissziden-

sekre és az őrffy-Schandl-Vasadi Balogh csoportra épült volna). 

A másika Kisgazdapárt szabadkirályválasztó alapon történő kor- 

mánypárttá bővitésére. E két koncepció nyilvánosságira kerülése 

azonban egyelőre csak Nagyatádiék megfélemlitését és Bethienék 

tájékozódását célozta. Ezt bizonyitja a nemzetgyülésen kivül-

rekedt volt munkapárti nagybirtokos-tőkés körök reagálása is. 

Nevükben Kürthy Lajos báró, a Nemzeti Középpárt elnöke, a 8 . órai 

Ujságnak adott nyilatkozatában megállapitottat "a'nemzetgyülé-

sen kívül á116 körökben, ... mind határozottabbá válik az a ki-

vánság, hogy a különböző ellentétek kikapcsolódásával :a nemze-

ti élet .il a sulyos korszakában minél előbb megvalósittassék 

az a politikai egység, amely a magyar kormánynak befelé és ki-

felé egyaránt megadja a kellő erőt, programjának, terveinek 

keresztülvitelére." Azonban az egységes párt megalakulásának 

"magától kell jönnie és azt mesterséges eszközökkel nem.le-

het életre hívni". Hangsulyozta, hogy azt a választék elött 
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célszerű létrehozni. Megalakitása előtt szükségesnek tartot-

ta a Friedrich-féle általános és titkos választójog jelentős 

leszükitését r  a sajtócenzusa fokozatos csökkentését és a mun-
kásosztállyal való megbékélést. 

Az egységes pártlakitájól kiszivárgott hiteket Bethlenék 
nem cáfolták *  de hangoztatták, hogy "ez a kérdés, egyelőre 

nem tartozik a napi aktualitások közé". Elismerték, hogy a 

miniszterelnök "igenis óhajtja, az egységes kormánypárt ala- 

kitását és reméli, hogy ez bizonyos idő mulya valósággá i s . 

válhat, a. dolgok természetes rendje szerint." Ehhez azonban 

a két kormánypártnak ki kell kapcsolnia azokat a kérdéseket, 
amelyek nem időszernek, vagy a parlamenti helyzetet felfor-

gathatják.Mindazokat a konkrét munkapontokat, melyekben e-

gyetértenek a kormány fokozatosan a nemzetgyűlés elé ter-

jeszti és ez az egyűttmüködés fogja megérlelni az egységes 

pártalakitáéra irányuló törekvéseket. Baa gsulyozták, hogy . 

Bethlen nem fog külőn tárgyalásokat kezdeményezni az egysé-

ges páritalakit461, mert azok a multban sem vezettek ered-

ményre és most sem kecsegtetnek sikerrel. ... "Mindenesetre 

olyan irányba fogja vezetni a politikát és a kormány tevé- 

kenységét, hogy az egységes pártban való egybeolvadás minél 

hamarább, fokozatosan, tervszerüen és magától történhessék." 208  

E koncepciónak megfelelően a Kisgazdapárt értekezlete után 

elsősorban a Nagyatádi-csoport leszerelése és megnyerése 

érdekében - Bethlenék megígérték, hogy az OFB hamarosan meg- 

alakul és a kormányzó kinevezi a bitóság harminchat tagját. 

Az ujságok közőlték, hogy a földbirtokreform törvény végre-

hajtási utasítása elkészült és két héten belől megjelenik. 
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Ráday utasitására pedig a belügyminisztérium törvényelőké-

szitő osztálya megkezdte a választójogra vonatkozó törvény-

tervezet előmunkálatait. 209  

Nagyatádiék követelését és Bethlen kormányprogramban tett 

igéretét teljesitve, május 14-én a belügyminiszter erélyes 

hangu utasitást adott ki "a házhelyek kijelöléséről és a 

kishaszonbérletek alakitásáról szóló törvény végrehajtási 

utasitásánál észlelt késedelem legyében." Valamennyi tőr-

vényhatóság első tisztviselőjéhez leiratot intézett, mely-

ben felhivta figyelmüket, hogy a közigazgatási törvényha-

tóságok az emlitett törvény végrehajtásánál reájuk háruló 

feladatkört nem kezelik a kérdés nagy horderejéhez mért gond- 

dal és megértéssel. Figyelmeztette "a$ illetékes hatóságo-

kat és tisztviselőket a törvény gyors és zavartalan végre-

hajtásához füződő rendkivűli fontossága nemzeti, gazdasági 

és szociális érdekekre". Felhivta figyelmüket arra, is, hogy 

a "törvény végrehajtásánál ne a törvény szigora betüihez al-

kalmazkodjanak, hanem annak szellemét igyekezzenek szem e-

lőtt tartani és irányadóul venni". Kötelezővé tette az "il-

letékes hatóságoknak, hogy a folyamatban lévő ügyeket a leg-

gyorsabban intézzék el, mert a legcsekélyebb mulasztással 

is sulyosan vétenek agy, ország létérdeke ellen és igy a mu-

lasztókkal szemben a legszigorubb magatartás is indokolt." 

Az egyes községek a foganatositott intézkedésekről két héten 

Will  tartoztak hivatalos uton a belügyminiszterhez jelentést 
k 

tenni. 210  

A belügyminiszter erélyes intézkedése jelentős eredménye 

volt a Kisgazdapárt - elsősorban annak Nagyatádi-csoportja - 
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harcának. Kiadatása megnyugtatta Nagyatádiékat, hisz joggal 

remélték, hogy az meggyorsitja a házhelyek kiosztását és a 

kishaszsnbérletek alakitását, ami mérsékelte a hadirokkan- 

tak, az agrárproletárok és a szegényparasztok elégedetlen-

ségét. 211  

Bethlenék igéreteinek és engedményeinek hatására az uj-

konzervativ-agráriusok nyilt támadást intéztek az egyesült 

ellenzék, különösen a "merkantilista liberális berkek" ellen. 

As Uj Barázda május 14-i számában, a Prókátorok c. vezércikk-

ben azt állitották, hogy a liberálisok a polgári szabadság-

jogok érdekében indított akciójuk során, minden magyar faj-

védelmi és kommunistaellenes intézkedést ugy tűntetnek fel, 

mintha az a Kisgazdapárt ellen irányulna" s ezek ellen Sk 

védenék a pártot. Holott mozgalmuk valódi célja az, hogy el-

tereljék a párt figyelmét a szabadforgalomért és a földbir- 

tokreformért folytatott küzdelemről. Ha pedig es sikerül ne-

kik, akkor "összefogva a régi rezsim összes hatalmaival" a 

párt ellen fogják izgatni a parasztságot azzal, hogy nem 

tett értik 'semmi.212  

Az ujkonzervativ-agráriusok a liberális ellenzék elleni ki-

rohanásukkal természetesen a párt liberális csoportjára is 

nyomást igyekeztek gyakorolni. A liberálisok ugyanis nem elé-

gitették ki Bethlenék engedményei és folytatni akarták a küz-

delmet a kivételes intézkedések megszűntetéséért. Bottlik 

József, a nemzetgyűlés alelnőke, a liberálisok egyéni vezé-

re május 14-6n még követelte a kivételes intézkedések, az 

internálások megszűntetését és a sajtószabadság helyreálli-

tását.213 
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Ezzel szemben Gömbösék a Szózat május 18-i számában a Sajtó- 

szabadság c. vezércikkben durván támadták az ellenzéket és 

az őket támogatókat. Az ellenzék összefogásával kapcsolat- 

ban irtók: "A centurának csak némi kis tágítása is elegendő 

volt arra, hogy a régi destrukció ördögei megint megjelenje-

nek a falon és most már csak az hiányzik, hogy lidérc módjá-

ra megint megüljék az egész államhatalmat és közszellemet, 

hogy a Károlyi-kormány dicső napjait, következményeivel e- 

gyütt visszahozzák. ... jaj az országnak, ha a kormány és a 

nemzetgyülés a sok jajveszékeléstől megpuhul. "214  

Rubinok viszont kijelentette: "Mi nem foglalunk állást az in- 

ternálások ellen, mert arra ma még szükség van. A rendszert 

azonban megváltoztatjuk, mert mai formájában .., önkényeske- 

désre vezethet. Ezért az a kivánságunk, hogy az internálást 

ellenőrzés alá helyezzük". Az agráriusok, Bethlenék és a 

párt közötti ellentétek elsimítása érdekében a főispáni ki-

nevezések kérdésében is engedményekre voltak hajlandók. A 

nézeteiket tükröző Uj Barázda megirts, hogy a Kisgazdapárt 

elfogadja a KEEP ezzel kapcsolatos kompromisszumos álláspont-

ját. Eszerint a "főispánok a belügyminiszter munkatársai is 

ezeknek megválasztása a ... hatáskörébe tartozik; ahhoz azon- 

ban ragaszkodik a párt, hogy a kinevezendő személyek politi-

kai felfogása azonos legyen a kormányzó pártok politikai fel- 

fogásával és semmi körülmények között sem hajlandó hozzájá-

rulni olyan megoldáshoz, mely szerint a régi politikai pázz 

tokhoz tartozó egyének legyenek főispánok."'5  

A Kisgazdapárton belüli ellentétek fokozódása ill. a 

jobboldal előretörése ellenére az egyesült parlamenti ellen 



zék elhatározta, hogy folytatja támadásait a kormány politi-

kája ellen. Nyolc határozati javaslatot akartakaa nemzetgyü- 

lés elé terjeszteni és azokban névszerinti szavazást kérni. 

Követelték a kivételes hatalom megszüntetését, a katonai 

büntetőbitóságok polgári egyénekre kiterjesztett hatáskőré• 

nek visszavonását, a sajtöcenzura megszüntetését, a gyüleke-

zési és egyesülési jog visszaállítását, a alaegerszegi.inter-

náló tábor feloszlatását és az internálások megszüntetését, 

a kormány magántulajdont érintő ill. sértő rendeleteket.ne 

hozzon, a szabadforgalom helyreállitását és a földbir tokre- 

form következetes végrehajtását. 216  

E javaslatokat mint láttuk a Kisgazdapárt liberális cso- 

portja támogatta és fennállt a veszély, hogy a Nagyatádi cso- 

port is mellette foglal állást, ami a kormány leszavazását 

eredményezhette. Ezért Bethienék egyrészt ellentámadást in- 

ditottak az egyesült ellenzék letörésére, másrészt- a tőlük 

való eltávolitás érdekében - ujabb jelentős engedményt'adtak 

a Kisgazdapártnak. A belügyminiszter május 19-én Az Est és 

a Világ cimü liberális lapoktól a "közrendet veszélyeztető 

tartalmuk" miatt (akkor ismertették az ellenzék határozati 

javaslatait!) az egész ország területén megvonta az utcai áru-

sitás jogát. Ebben az időben a napilapok 80-90 pb-a az utcai 

árusitással jutott el az olvasóhoz, tehát a rendelet igen su-

lyosan érintette a liberális sajtót és az ellenzéket. Az el-

lenzék megfélemlitése volt a célja annak is, hogy 19-én egy 

feljelentés alapján megsemmisitették Drozdy Győző, Rassay-. 

párti képviselő mandátumát. 217  

Ugyanakkor 19-én a minisztertanács - engedve a Kisgazdapárt 
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követelésének - elhatározta, hogy "a gabona teljes szabadfor-

galmának a keretében fogja megoldani az ellátás kérdését", 

de a gyakorlati kivitelezést illetően halasztó határozatot 

hozott. A jelentős engedmény hatása alatt Bethlenék szeret-

ték volna elérni Klein Antal loln megyei főispán felmentését. 

Mayer közélelmezési miniszter azonban figyelmeztette őket, 

hogy "hasonló módon minden kisgazdapárti főispánt el lehet-

ne távolitani", mire Ráday megigézte, hogy a főispáni állá-

sok betöltésének kérdésében megállapodásra igyekszik jutni 

a pártokkal 218 

A minisztertanács állásfoglalásait megelégedéssel fogad-

ta a Kisgazdapárt. Annak hatására az agráriusok tovább köze-

ledtek Bethlenékhez. Rubinok Gyula most már ugy nyilatkozott, 

hogy a függő kérdéseket a sajtóv.nzurára, a mozirendeletre 

és az internálásokra gondolt - "a kormánnyal való legtelje-

sebb egyetértésben óhajtjuk megoldani.  A főispánok kérdésé-

ben sem fog ellentét támadni a `párt és a belügyminiszter kö-

zött, - mondotta - hiszen Ráday magáévá tette: a pártok elvi 

felfogását. 219  

Bethlenék engedményeinek hatására Gömbösék éles támadást inr-

téztek az ellenzékkel szimpatizáló liberálisok egyik vezető-

je ellen. A nemzetgyülés május 20-i ülésén Rupert Rezső csend-

re próbálta inteni a Vázsonyi Vilmos beszédét közbeszólások-

kal zavaró szélsőjobboldalt. Erre azok - Gömbös, Hir, Pata-

osi és Barla-Szabó vezetésével - követelték tőle, hogy lép-  

Jenek ki a pártból és menjen át a liberális ellenzékhez. U-

gyanekkor Ráday belügyminiszter bejelentette, hogy . a mozi-

rendelet egy évre történő felfüggesztéséért 500 000 koronát 
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ajánlottak fel neki a volt mozitulajdonosok. A vesztegetési 

kisérletet - mint később kiderült - Gömbősék kreálták, hogy 

a mozirendelet visszavonását követelő képviselőket elkedvet-

lenitsék. 220  

A Kisgazdapárt 20-ára hirdetett értekezletié - melyen 

az internálások és a sajtócenzusa megszüntetésétől és a mo- 

zirendelet megváltoztatásáról akartak tanácskozni - váratla-

nul elmaradt. Ezt azzal indokolták, hogy a párt vezetői az 

Országos Pöldmüvesszövetség május 22-i nagygyűlésének előké-

születeivel v=a0:- elfoglalva, A liberális ellenzék az érte- 

kezlet elhalasztásának valódi okát abban látta, hogy "a kor-

mánynak sikerült leszerelnie a Kisgazdapárt különböző moz- 

galmait és a szabadságjogokért folytatott küzdelemben a párt 

nem fogja az ellenzéket támogatni." Szerintük az értekezlet 

elmaradása Nagyatádi Szabó befolyásának tulajdonitható, aki 

"minden erejével arra törekszik, hogy az elégedetleneket le-

szerelje és az eddigi jelek szerint ez a törekvése teljes 

mértékben sikerülni is  fog "221 

Bethlenék engedményei tényleg ilyen hatással. voltak Nagya-

tádira, de nem szabad elfelejtenünk, hogy Rubinekék és Gőm-

bösék akciöi is az értekezlet elnapolására kényszeritették. 

Előfordulhatott volna ugyanis, hogy a párt jobbszárnya mér 

ezen az értekezleten leszavazza a sajtócenzusa és az inter-

nálások eltörlésére vonatkozó inditványokat, ami lehetetlen-

né tette volna Bethlenék további engedményekre való kény 

szeritését. Igy azonban erre ezután is megvolt a lehetőség. 

Ugyanakkor Nagyatádiék egy jelentőé gesztust is tettek Beth-

lenék felé. Bethlen 	sztertanácson elhangzott kérééére - 
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számolva azzal, hogy az ellenzék az 1920-21. évi költségve-

tés vitájának folytatásán obstrukciót indit, mégpedig ugy, 

hogy minden egyes alkalommal a nemzetgyűlés tanácskozóké 

pességének megállapitását kéri - 20-án este megállapodtak ab-

ban, hogy azután turnusokban vesznek részt az üléseken. Há-

rom csoportot alakítottak, amelyek mindegyikében 35 képviselő 

volt, és elhatározták, hogy a turnusok három naponként fog-

nak  részt venni az üléseken. A BNEP pedig 30-30 tőből á116 

turnusokban kőtelezte magát szüléseken való állandó megje-

lenésre.222  

A Bethlenék és.Nagyatádiék között feszülő ellentétek agy•  

zonban nem szünt®k meg. Ezt bizonyitotta Rádaynak 19-én a 

pestmegye rendkivűli közgyűlése után rendezett ebéden elmon-

dott beszéde, illetve annak fogadtatása. A belügyminiszter, 

tevékenységükre utalva kijelentette:  "A cél ki van tűzve. 

Bukdácsolásról többé nem lehet szó. Semmiféle megalkuvásról 

nem lehet szó". Az egységes pártot meg kell csinálni, ennek 

a pártnak létre kell jönnie, mert ha nem, elpusztulunk!" 

Beszédének ez a része kinos feltűnést keltett a Kisgazdapárt-

ban. A felháborodás leceillapitására Bethlen az MTI-vel kőz-

leményt adatott ki, hogy az ujságok által közölt szöveg hely-

telen. Igy aztán a párt 20-i megbeszélésén - ahol Ráday nyi-

latkozata is szóbakerűlt a jobboldal hosszu vita után 

eltusolta az ügyet. 223  

Másnap a párt jobboldala a nemzetgyűlés ülésén már nyiltan 

hirdette nézeteit. Patacsi Dénes a földbirtokreform végrehaj-

tását, a szabadforgalom minden téren való megvalósítását és 

a közigazgatási reform mielőbbi törvénybeiktatását kérte a 
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kormánytól. A sajtócenzúrát azonban.- a pécsi kommunista ,6a. 

szociáldemokrata lapokban megjelent cikkekre hivatkozva - he-

lyesnek és szükségesnek tartotta. ,2. 24 Szabó Balázs lelkész, . ; 

ffunszentmiklóa képviselője pedig egyenesen , egy forradalomba . 

való visszafejlődés veszélyével, magyarázta a kormány és a 

párt jobbszárnyának szabadságjogok korlátozásával kapcsola-

tos politikáját. A trianoni békének,kényszerü ratifikálására, 

a koalíciós kormányzás tehetetlenségére és a . nemzetgyiilé,s tör-

vényessé gét el,  nem  : fogadó, . - azt legszivesebben . szétkergető •. 

ókonzervativ erők aktivizálására hivatkozva szüksógesnek , tar-

tatta az egységes kormányzópárt m̀egteremtését .')rvei között 

szerepelt, hogy a választójogi , reform elkéazitése.is csak az 
egységes párt létrehozása után lehetséges. "A parlament ed-  

digi életében már: kiforrottak azok , az , irányelvek.- mondotta 

amelyek alapján az egységes kormányzópártot elkell`képzelni.. 

Ezek: a keresztény, nemzeti, agrár és demokratikus , ,jelleg."225  

Andrássy, Apponyi. és Kürthy után tehát a Kisgazdapárt , jobbol-
dala is szüksége®nek . és lehetségesnek látta az egységes párt ..., 

megalakitását .. Arról viszont ők sem nyilatkoztak, hogy milyen 

alapon (letimista vagy szabadkirályválasztó) kivánják azt meg-

valósitani. 

Az egyesült ellenzék kormány elleni fellépése ős a Xisgaz-

dápárt liberális csoportjának velük való:együttmüködése akti- 

vizálta a. pártjobbszárnyát. Gömbösék és az ujkonzervativ-ag- 

ráriusok szembefordultak a liberálisokkal . és keresték aBeth- . 

lenékkel' .való együttmüködést. Bethlen . a liberális ellenzék és 
a Nagyatádi csoport, akcióegységének elkerülése érdekében, egy-

részt jelentős engedményeket igért, illetve adott Nagyatádiék- 
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nak, másrészt támadást inditott a liberális' , ellenzék letöré-

sére. Bethlenék engedményeinek és a,párton belüli erőviszo- 

nyok . változásának hatására Nagyatádiék hozzájárultak a nem- . 

zetgyülés munkaképességének biztositásához, az internálások, 

a sajtócenzura;.és a mozirendelet kérdésében azonban még min- 

dig elhalasztották a döntést. Nyilvánvalóan azért, hogy Beth- 

lenéket igéreteik teijesitésére kényszeritsék. 

Az  egységes  part  aegalakitásának'előkészitése .  

Ebben a helyzetben tartották meg 1921 május 22-4n a 

Kisbirtokosok Országos Szövetsége (továbbiakban-KOSZ) és az 

Országos Földműves Szövetség (továbbiakban OFS2) együttes 

nagygyűlését a Vérmezőn. A gyülést nagy szervező munka előz-

te meg ,, melynek eredményeként az ország minden részéből ér-

keztek küldöttségek... Fejér, Bács-Kiskun, Szolnok, Heves és 

Pest  megybkbő1 különvonatokkal és hajókkal - kedvezményes 

áron - 40-50 000 kis- ., közép- és gazdagparaszt utazott fel 

Budapestre: A hajóállomásról, a Keleti- és Nyugati-pályaud- 

varokröi a Lánehidon keresztül szervezetten vonultak végig 

a fővároson. A seregszemlét a két szövetség egyesülése, á 

falu és város kibékülése jegyében szervezték a Kisgazdapánt 

vezetői. Ennél persze sokkal fontosabb volt a párt tömegá-

zisának demonstrálása, annak bizonyitása, hogy a paraszttö-

megek továbbra is támogatják a pártot és annak vezetőit. A 

demonstráció mellett a párt legjelentősebb csoportjai 

lönböző taktikai célok érdekében igyekeztek felhasználni a 

gyülésté Rubinekék azt szerették volna bizonyítani, hogy a 



parasztság'"téntorithatátlanul ragaszkodik .a mai iránygát- 

hoz.„ 226  Ezzel szemben Nagyatádiék hetilapja A , Kisgazda, a 

gyűlésre mozgósitó.vezércikkében azt irtá,' hogy a földmüves- 

nép.; meg, fóg ja mutatni: "vele szövetkezve igen, ;  ds nélküle és 

az ő háttérbeszoritásávai most már törvényt alkotni':.orszá-

:got kormányozni , nem l.ehét."227  

;A Vérmezőn megrendezett gyűlésen 'részt'vettekHórthy,'Beth- 

1:en dr.. Sipeoz';Jené,. a' főváros polgármestere ' és ' a ' kormány 

miniszterei. A.protokolláris formaságok (Horth• köszöntése, 

válasza. és az istentisztelet; utáni először 'Nágyatádi "Szabó 

István;szólt;a:,népgyűlés:rééztvevőihez. Beszédének eléjén . 

rámutatott, hogy  a.  paraezttömegék továbbra is támögátják'a 

:kisgazda, mozgalom meginditóit, :aztán visszáutasitótta ,  8z ' á- 

,risztokráciának azt 'a vádját!' hogy parasztdiktátürát akar- 

nának. "Nem az: erőnk hiányzik ,  ehhez :, hanem az ,  akaratunk,. mert 

• a ` .diktaturát . semmiféle formában él nem fogadjuk, és mással 

szemben sem'alkalmazunk" .r.Kijeléntette, hogy "a magyar fal- 

aknépe ... azt a p.olitikái'és gazdasági poziciót foglalta 

el, ami 8t megilleti. '.Van .szavunk az órszággyülésben: és 

részt veszünk a kormányzatban ié. Nem törekedtem erre - mon-

dotta 4 de:'azt igenis akarom, hogy á Kisgazdapárt.ólyan 'hely-

zetbe kerüljön, hogy azt többé a nemzetgyűlésből kiszoritani 

ne lehessen. És eljutottunk oda, hogy nincs furfang, :nincs 

pénz, nincs hatalom,' amely ' érre képes volna".. Beszédének 

végén megnyugtatta a szövetség:tagjait,.hogy a "földreform 

végrehajtása és a. szabadforgalom nélkül mi 'a kormányban ben- 

ne nem maradunk" 

Rubinek Gyula felszólalásában támadta a liberális ellenzéket 
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és a legitimistákat. Ezzel kapcsolatban kijelentettel "Mi 

azért hivtuk fel önöket; hogy megerősitsűk azt a jogrendét, 

melyet Horthy Miklós kormányzó teremtett meg és ha  látjuk, 

hogy ezt veszély fenyegeti, ide fogjuk hozni erőnket, aka- 

ratunkat annak'biztositására". 

A május 12-én létre  létrejógg megegyezésértelmében Szijj Bálint 

a KOSZ egyik alapítója javasolta a szövetség tagjainak, hogy 

elveik fenntartásával csatlakozzanak az OPSZ-héz. "Azért 

kell erős szervezetekbe tömörülnünk mondotta-'mert a szo-

cialista elveket valló honfitársaink csodálatosan kiépitett 

erős szervezetekbe tömörülve, a világesemények mérlegébe nagy 

sullyal esnek. Ha mi nem tudunk szintén olyan hatalmas, vagy 

még hatalmasabb szervezetet alkotni, hogy a világesemények 

mérlegébe mi még nagyobb vagy legalább is  ugyanolyan suly= 

lyal essünk, akkor mi el  fogunk 'veszni. "Nekünk egységesen " 

kell fellépnünk, szervezeteinket megalkotnunk, amelyeket mint 

derekor szembe lehet állitani a vörös internacionáléval, mint 

zöld internacionálét, ha a ssükség ugy kivánja." 

A gyülés résztvevői elfogadták a két szervezet egyesülését 

és azok elnökségei által május 12-én jelölt uj vezetőségét. 

Ezután ' Senez Károly felolvasta a vezetőség "határozati 

vaslatét. A nagygyűlés követelte "'á nemzeti 'és keresztény ' 

gondolat minden vonatkozásban való érvényesülését, "az"azzal  

ellentétes mozgalmak és tőrekvések'  letörését, "a meglévő jog-

rend  fenntártását,'a személyes szabadság tiézteletbéntartá- 

' sőt, az egyén szabad érvényesülését,'''ézabád politikai'"szer-

vezkedést, a fennálló és" létesitendő törvények 'korlátain 

belül a szabad'sajtót, a sajtótörvény olyan módositásával', 
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mely a társadalomellenes izgatást a leggyorsabban és legsu ~ 

ly;osabban megtorolja, .a magántulajdon tiszteletben tartását  

és megvédését; minden magántulajdonllénes szervezkedés 'meg-

akadályozását, a  földbirtokreform végrehajtását . ugy,» hogy a  

lakóházak és , gazdasági épületek épitése ' .is 'egyidejűleg le-

hetővé váljék. Követelte továbbá a parasztság és az  ipari  

munkásság;  jogos :érdekeinek gondozását, a megfelelő 'védelmi ' 

törvényeket, munkás és munkaadó közötti jogviszonyok rende-

zését, munká.gói.éti intézmények létesitését és megfelelő  

munkaalkalmak teremtését, a  fala gondozását, a  nép kulturá-

lis szinvonalának emelését, a szövetkezeti eszme gyakorlati  

megvalósitását..Támogatásáról biztósitotta a-bolsevizmus  

elleni nemzetközi'mozgalmat és  ' egybén. követelte, hogy áz  

egyesült szervezet vidékén'val6 további szervezkedését a  ha-

tóságok ne akadályozzák.  

A határozati javaslatelfogadása útán'Bethlen :beszélt: "Mi-  

kor ez a .  társadalom, amely  hat "éven .'keresztül védte az or-  

szágoi, megjelent és bejelenti; hogy erkölcsi sulyinRk meg  

felelő részt kivár a haza sorsának intézésében, a magyar  

kormány egynek érzi magát vele -.'mondotta 4 mert vele őssz-  

hangban kívánja azokat a feladatokat megoldani, amelyek  a  

kormány vállaira nehezednek, A forradalmakra és az ellenfor-  

radalom hatalomrajutására célozva hangoztatta, hogy'"áolt  

egy idő, amikor szükség volt  a  magyar gazdatársadalom ke- 

mény ökleire, de most eljött az az idő, amikor ennek az ököl-

nek fel ,  kell nyilnia és meg  kell  fognia' a barátilag feléje  

nyujtott jobbot." 228  

A nagygyűlést . követő több száz eszemélyes lakomán mondott  
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pohárköszöntőjében Nagyatádi figyelmeztette a fővárost (a 

polgárságot), hogy ne foglaljon állást a szabadforgalom el-

len Az egységes párt létrehozásával kapcsolatban pedig ki- 

jelentette: "Azt hirdetik az urak: fogjunk össze. Mi készek 

vagyunk erre, de nem látjuk itt a nagyurakat. Itt csak e-

gyetlen gróf van: Bethlen István, aki azive szerint van  kö-

zöttünk: Most még csak a kisujjunkat mutattuk meg, de meg 

fogunk mozdulni akkor, amikor arra az ország érdekében szük-

ség lesz, 's akkor -lát. az ország olyant,: amilyent még soha. 

A mai ünnepség 'erőnknek csak egy részlete, csak izelitő ar- 
rá, hogy micsoda 43x6 ' van  a  'falun. Nem akarunk semmit legi- . 
zolni, nem akarunk senkit elnyomni; együttakarunk dolgozni 

mindenkivel, de nálunk nélkül nem engedünk kormányozni." 229  

Nagyatádi Szabó beszédéből és pohárköszöntőjéből megállapit- 

ható, ':hogy érzékelte a 'veszéylt, amely az egységes párt lét-

rehozása esetén a Kisgazdapártot - különösen saját csopprt-

ját - fenyegette. Ennek ellenére akkor még nem zárkózott 

el az egységes párt megalakitása'elől. Valószinüleg azért, 

mert még nem látta tisztán, hogy Bethlen milyen alapon ki- 

várja létrehozni az egységes pártot. Követelte azonban a 

hatalomból valóarányos részesedést. 

Nagyatádi Szabó sok erőt, önbizalmat sugárzó, különös élü . 

nyilatkozata nagy feltűnést keltett a politikai körökben, ' 

Másnap élénken tárgyalták azt az Országház folyósöin, de a 

"parlamenten kívülálló politikai körök is 'meglepetéssel és 

érdeklődéssel fogadták." 2  A magyar uralkodó osztályok e 

csoportjait'nyugtalanitotta a Nagyatádiék mögött,ál16 pap.  

raszttömegek osztályöntudatra ébredése. "Arra figyelmezte 
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ti ez a nag;ygyillós a régi magyar élet eszmekörében ,andalgó-

,kat irta a Köztelek 6ikittirója - 9  hogy uj erők izmosodtak 

ftt4L a magyar mezőkön,: az agrárnépesség idáig szétforgácsolt 

seregg6: -  szerveződtek s ez a sereg, sulYának eare., 

tudatosabb itlátásával követeli  magának  a  helyet  a politi-

kai élet arénfijában. ■■ ;(i •  Nines kétség afelől,  hogg ugyanaz, 

a tömeg,fogja 'eldönteni a .  legközelebbi, válasZtásokat, s 

ézzel egyatt" jövendő 'sortunkat 

A nagygyül.és utin a Xisgazdap,árton 

tovább éleZődtek.. A párt jobbsZárnya ugyanis. 	egységes 

, párt  létrehozását  előkészitendő - a liberilisok ellenzékbe 

Szoritását szerette volna elérni. Ennek érdekében  Nagyatádi  

Szabóra is pólitikai  nyomást  igyekeztek gyakorolni. nem- 

. ietgyűlés 23-i iilésén a pfirt agrárius csoportjának s  egyik. , 

vezetője, Vasadi-Balogh György tfimadáshak is beillő módon. 

tette szóvi, hogy  Nagyatádi .  Szabó pég nem mondta el a földr 

*Intiveléstigri minisztérium programját. 232  Ugyanezen 

Dánér  Béla, a  párt Gömbös-csoportjához,  tartosó, fajvédő 

képviselő, az antiszemita megjegyzéseit  kifogásoló  Orbbk 

Attila és a :liberilisok, ellenzékhez való ittillést követel- 

- te. Orbők tiltakozott .és kijelentette "Olmosbottal nemaka-

rok poiitikát csinálni 9 mint tin!"  Berki  Gyula, , a pártvezér 

barátja, párt  másnap megvélasztott.igazgatója pedig visz-

szautasitotta Dánér :tfimadását. 233 • 

A  Kisgazdapárton 	kialakult ellentmondásoshelyzetet 

• a liberális csoport egyik vezetőJe t  Rupert Rerső a Világ-

nak adott nyilatkozatában a következőképpen fogalmazta meg: 

. "A kisgazdapárgon ban sokan elégedetlenek vagyunk a je-. 
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lenlegi.politikai irányzattal, amellyel szemben az a gya-

nunk,.hogy a:  demokratikus vivmányok ellen készül fordulni, 

:vagyis .rőviden reakciós. Ez ellen a párton belül kivánjuk 

felvenni a harcot. Addig, arcig Nagyatádi Szabó István, aki-

nek demokratikus meggyőződését ismerjük, bent  ;van a kormány-

ben ,és amíg nem győződtünk meg arról, hogy a reakciót ennek 

ellenére sem lehet feltartóztatni, egyebet aligha tehetünk". 

Szerinte a Kisgazdapárt zöme liberális, "vagyis minden téren 

a jogrend és a jogegyenlőség oltalmazója, az igazi .keress-

ténységnek, a humanizmusnak a képviselője". Igaz, ma már 

a helyzet - mondotta -mert a pártban felülkerekedtek.Grömbö-

sék és azujkonzervativ-agráriusok. Az 6rffy=Schandl-Vasadi- 

Balogh csoportot "a szolid, csendes, reakciós, az áhitatos 

politika" hiveinek nevezte, akik koncessziókat tesznek a re-

akciónak. "Ezek a jogrend alkalmazásánál különböző szempon-

tok szerint disztingválnak; tapsolnak a sajtószabadság letö-

résének és felszisszennek a jogrend emlitésére,ha a szabad- 

ságjogok nem az 6 naiv politikájuk javára érvényesülnek. Ez a 

csoport a pesti kisgazdák pártja, nevezhetném őket atévedé-  

sek frakciójának is Véleménye szerint , a iGömbös-Hir-Patacsi 

csoport politikáját, tisztán : szubjektiv szempontok, klikkér-

dekek irányitják, amelyeknek érvényesitésére és védelmére 

a kétségbeesésig küzdenek:" Rámutatott ., hogy "a mai kormány- 

zat támogatása részemről csak kényszerhelyzet, mert attól . 

kell tartanunk, hogy azok az erők, amelyek ,  a .  Teleki-korm4zmyt 

megbuktatták, még a mai kormánynál is rosszabbat hozhatnak 

a nyakunkba." Befejezésül kijelentette: "El kell hagynom a 

pártot, ha meggyőződök arról, hogy Nagyatádi Szabó István .. 
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nem  tudja megfékezni a mellékpártok diktaturáját." 234  

Rüpert reálisan látta a párton belüli erőviszonyokat. Az e- 

gyesűlt ellenzék kormány ellen intézett támadásai, különösen 

pedig a Kisgazdapárt liberális csoportja velük való akcibegy-

ségének' veszélye aktivizálta Gömböséket. Céljuk á liberáli-

sok Nagyatádiékról való leválasztása, 'ill. a 'pártból való 

kiszoritása volt. Ugy gondolták, hogy az igy meggyengült 

Nagyatádiékat könnyebben lehet majd az egységes pártba kény-
..  

szériteni. Ugyanakkor az ujkonzervativ-agráriusok örffy-Schandl-

Vasad*-Balogh csoportja Bethlenék földbirtokreformmal és a 

szabadforgalommal kapcsolatos eredményeit ugy akarta viszo-

nozni, hogy lemondott az internálások és a cenzura azonnali 

eltörléséről és á'mozirendelet 'megváltoztatásáról. 

A Rubinek csoport' 'is fokozta a' politikai' 'nyomást Nagyatádi- 

Szabóra. 24-én a nemzetgyűlésben Sokoropátkai Szabó István 

a földbirtokreform végrehajtási utasitását kérte szádon Nagy-

atádin. "Ha hoztunk is itt törvényeket, amelyekről ugy lát-

szott, hogy a'falu népének javát akarjuk velük szolgálni, 

mondotta - szókat nem tudom mi okból, porlépi, nem mehétnek 

ki a falvakba, hogy ott jótékony hatásukat érezhetnék." Figyel-

meztette a pártvezért, hogy  "ne nyugodjék meg  a  babérjain, ame-

lyekkel a népszerüséget megszerezte a falusi nép között, a lá-

gyan'suhogó levelek hamarosan szuró tövisekké változhatnak át, 

ha' nem fog segiteni ezen a nyomorult népen." 235 	
' 

Sokoropátkai' Szahó ugy - állította be a dolgokat, mintha a föld- 

birtokreform végrehajtási utasitásának meg nem jelenéséért 

Nagyatádi lenne  felelős, amivel népszerüségét kivánta rombol- 

ni. Az élőzőekben láttuk, ezt még a liberális ellenzék sem Al- 
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litotta. ' Ők felismerték, hogy a minisztériumi apparátus sza-

botálta 'a végrehajtási utasitás elkészitését; kiadását pedig 

Bethlenék késleltették, mert viszonzásképpen további politi-

kai engedményeket szerettek volna kicsikarni Nagyatáditól. 

Persze ezt Sokorópátkaiék'is tudták. Ők azonban tudatosan 

elhallgatták ezt, illetve éppen annak sürgetésével akarták  

Nagyatádi Szabót és környezetét.Bethlenékhez való további kö-

zeledésre kényszeriteni. 

UgyArn  kkor  a"'nemzetgyülés aznapi ülésén Czetler Jenő disszi-

dens képviselő, a Gazdaszövetség egyik vezetője határozati 

javaslatot nyujtott be, amelyben a Károlyi--kormány tagjainak 

vád' alá helyezését sürgette. 236  Ez egyrészt a liberális el-

lenzék, másrészt a  Kisgazdapárt több vezető politikusa -- köz- 

tük elsősorban  Nagyatádi Szabó - ellen irányult, hiszen ők 

is  tagjai  voltak a Károlyi-kormánynak. Ózetler inditványával 

volt kapcsolatban ' Windischgraetz herceg Pester Llóyd május 25-

i számában közölt cikke is, amelyben a történelmi Magyaror-

sság széteséséért a Sárolyi-kormányt tette felelőssé. A disz 

szidensek támadása Nagyatádiék megfélemlitését, ill.  az égye-

sült ellenzék megosztását és lejáratását 'szolgálta. ' 	' 

Ebben a belpolitikai szituációban Bethlen ujabb enged-

ményt tett. 'A nagygyülés után, de még a Kisgazdapárt intéző-

bizottságának értekezlete előtt - május 24-én - Horthyval 

végre kineveztette az OPB tagjait. 237 Ennek nyilvánvaló célja 

Nagyatádiék megnyerése volt. 

Na8yatádiék a párt egységének megóvása és a párton belüli erő-

viszonyok miatt hajlandók  is voltak ujabb engedményeket tenni 

Bethlenéknek. A párt intézőbizottsága 24-én délután tárgyalta 
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Rubinek Istvánnak, a mozirendelet revizíöjáról benyujtott 

ditványát és hosszabb vita után elhatározta, hogy azt leveszi 

a napirendről. Ezután Forgách Miklósnak as internálások meg- 

szüntetésére vonatkozó inditványát tárgyalták. A tárgyalást 

azonban félbeszakitották, mert arról értesültek, hogy a nem 

zetgyŰléeen szóba került Drozdy Győző mandátumának 'ügye. 238  

Rassay ugyanis - formai hibákra hktatkozva - kővetelte, hogy 

a nemzetgyülás vesse el a biráló-bizottság határozatát. A 

Kisgazdapárt jelentős része állandó helyesléssel kísérte Ras-

say fejtegetését és egy ideig ugy látszott, hogy amennyiben 

szavazásra kerül a sor, a párt jelenlévő tagjai valamennyi-

en  Rassay inditványa mellett fognak szavazni. Ezért Bethlen a 

nemzetgyúlás szünetében közölte a kormánypártokkal, hogy Droz-

dy mandátumának megsemmisitését pártkérdésnek tekinti. Ennek 

következtében a Kisgazdapárt jobbszárnyához tartozók (neveze-

tesen Sokorópátkai Szabó István, Patacsi Dénes, Schandl Ká-

roly, Lovász János, Radházy Zsigmond, Lukovich Aladár és még 

néhányan) a KNEP-pel szavaztak. Igy viszont a Nagyatádi cso-

porthoz tartozók és a liberálisok - mintegy 30-an - as ellen-

zékkel kisebbségben maradtak. Ez azt is jelentette, hogy a 

párt tőbbsége nyilt űlésen szembefordult Bethlennel, amire 

még nem volt példa. 239  

Az fülés után a képviselők nagy izgalommal tárgyalták as 

eseményeket és találgatták, hogy Bethlen milyen konzekvenciá-

kat fog levonni abból, hogy a Kisgazdapárt nyilt ülésen szem-

befordult vele. 

A miniszterelnők Kisgazdapárttal és az ellenzékkel kapcsola-

tos politikai elképzeléseit megvilágitja a Jurista Clubban 
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május 24-én tartott beszéde. Ebben megállapitotta, hogy "a 

kisgazdapolitika győkerei messze visszanyulnak a magyar poli-

tikai életbe. A földbirtokreform nem a magyar talaj szükség-

letéből nőtt ki, bár megvan benne, de bizonyos kőrők igyek-

véséből, amely osztályt osztály ellen állitott. Szükséges te-

hát, hogy a kisgazdaosztályt kibékitsük a többi osztállyal és 

a kisgazda-politikát hozzáláncoljuk a magunkéhoz..." 21  
Bethlen tehát burkoltan azzal vádolta Nagyatádiékat, hogy 

földreformaagitáciöjukkal "osztályt osztály ellen", a  pa-

rasztságot a nagybirtokosság ellen izgatják. Ennek megszünte-

tése érdekében szükségesnek tartotta a "kisgazdaosztály", va-

gyis a kis-, közép- és gazdagparasztság kibékitését, politi-

kai törekvéseinek az uralkodó osztályok érdekeihez való hoz-

zákapcsolását. E nyilatkozatban ott van az a felismerés ., hogy 

a tőkés-főldbirtokos uralom fenntartásához, e társadalmi réte- 
r 

gekre, mint szociális bázisra is nélkúlőzhetetlenűl szükségűk 

volt Bethlenéknek. 241  

Az ellenzékről szólva Bethlen kijelentette: "Bizonyos urak a 

szabadpágjogok szélesitését kivánják, olyan jogrendet, amely- 

ben a radikális irányzat ujra uralomra jut." Követeléseiket 

gyanusnak mondotta és ugy igyekezett feltüntetni azokát, mint- 

ha egy ujabb polgári demokratikus forradalom előkészítését 

szolgálnák. "Ha azonban a pártok kitartanak mellettem, ugy 

itt emberökre találnak... lei itt felelős állásban vagyunk és 

kötelességünk vigyázni arra, hogy az októberi események meg 

ne ismétlődhessenek. Nos, én garantálom, hogy nem fognak meg- 
ismétlődnil "242  

A miniszterelnök Jurista Clubban elhangzott beszédével 
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egyidőben az uralkodó osztályok parlamenten kivüli csportja 

gróf Zichy János lakásán fontos politikai tanácskozást tar-

tottak. Ezen a Nemzeti Középpárt, az un. Rendpárt több tagja 

és gr. Apponyi Albert megbizásából Tóth János vettek részt. A 

tanácskozáson - amely a királypuccs-kisérlet előtti megbeszé-

lések folytatása volt - a parlamenten kivüli pártok egyesité- 

sében állapodtak meg. Elhatározták, hogy "az uj pártalakítás- 

nál kikapcsolják mindazokat a közjogi és személyi ellentéte-

ket, amelyek a multban elválasztották egymástól az ország leg- 

értékesebb tényezőit. Nagy vonásokban megállapitották az uj 

párt programját is. "Remélték, hogy ha az uj pártban sikerül 

összetömöriteni a volt munkapárt tagjait, gr. Apponyi elvba- 

rátait és a parlamenti pártok közül pedig elsősorban a disszi-

denseket, akkor le tudják rakni azaaalapfait az egységes párt-

nak, amely köré a konszolidáció kikristályosodhat." 243  

A rendelkezésünkre álló források egyoldalusága miatt nem tud-

juk egyértelmüen megállapitani, hogy e pártalakitási kisérlet 

össze volt-e hangolva Bethlen elképzeléseivel. Tény, hogy a 

miniszterelnők egységes pártalakitási szándékával e tárgya-

lások nem ellenkeztek. Az események további alakulása pedig 

azt bizonyítja, hogy Bethlen az uralkodó osztályok e csoport- 

jait is be kivánta vonni az egységes pártba. 

Mindezek következtében a Kisgazdapárt centrumát alkotó 

Nagyatádi csoportban az a felfogás alakult ki, hogy Bethlenék- 

kel szemben a várakozó állásponton kell maradni. A párt intéző-

bizottsága május 25-én elhatározta, hogy az "internálások meg-

felelő szabályozását, a legszükségesebb kőrre való szoritását 

kivánatosnak tartja és a kormánnyal egyetértően fog a párt elé 
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javaslatot terjeszteni." A javaslat megszerkesztésére Schandl 

Károlyt és Forgács Miklóst kérték meg. 

Orbbk Attilának a sajtócenzura eltörlése tárgyában beadott in-

ditványával kapcsolatban az intézőbizottság - Tomcsányi, Rubi-

nok, Patacsi, Schandl, Gaál Gaszton, Berki és Hégyessy felszó-

lalása után - tudomásul vette Tomcsányi igazságagyminiszter- 

nek azt a bejelentését, hogy a sajtótörvény-javaslatot Junius 

első felében benyujtja és abban mindazok a szempontok és elvek 

fognak érvényesűlni, amelyek a pártkörében kifejezésre jutot-

tak. A javaslatnak törvényerőre emelése után a centura megszű-

nik. 

Az intézőbizottság értekezletén Schandl Károly a maga és meg-

támadott képviselőtársai nevében szóvátette Rupert nyilatkoza-

tát. A bizottság Berki, Sokorbpátkai Szabó, Temesváry, Patacsi 

továbbá Tomcsányi és Mayer miniszterek felszólalása után a meg-

támadottaknak elismer6sét fejezte ki, hogy e személyes ügyet 

is pártérdekből a vezetőség elé hozták. Helytelenítette Ru-

pert nehezményezett nyilatkozatának hangját (I) és felkérte a 

párt tagjait, hogy tartózkodjanak a párt belső életére vonat-

kozó hirlapi nyilatkozatoktól. A pártvezetőség felkérte még a 

kormányt: "hasson oda a testvérpártnál (KREP), hogy annak saj-

tója magas közjogi állásban lévő köztiszteletben álló országos 

tekintélyek, továbbá a párt vezérei és a kormány kisgazdapár- 

ti tagjai ellen ne intézzenek minősithetetlen támadásokat." 2' 

A Kisgazdapárt vezetősége - a jobbszárny nyomására - tehát u- 

jabb politikai engedményeket tett Bethlennek. Az internálások 

és a sajtócenzura kérdésében olyan határozatot hozott, amely 

lényegében megfelelt a kormány kivánságainak. Igaz, mindkét 
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ügyben fenntartotta a további beleszólás jogát,amivel legfon-

tosabb programpontjaik biztositására kivánták kényszeriteni 

Bethlent. A párt Bethlenékkel szembeni meghátrálását jelezte 

az is, hogy Klein Antal fo1ra  legyei főispán 25-én benyujtotta 

lemondását a belügyminiszternek. 2441°` 

E politikai engedményeket Bethlen a gabona szabad forgal-

mának irányában tett ujabb előrelépéssel viszonozta. 24-én 

ugyanis a miniszterelnöknél rövid értekezlet volt a  gabona. 

forgalom ügyében, amelyen Mayer és Hegedüs miniszterek, vala-

mint Térffy Béla államtitkár vettek részt. 245  Bethlen és He- 

gedüs valószinűleg itt járultak hozzá a malomérdekeltségek kö-

veteléseinek teljesitéséhez, ami előfeltétele volt a gabona 

szabad forgalmának. Igy a közélelmezési minisztériumban 27-én 

megtartott értekezleten Mayerék megegyeztek a malomérdekeltsé-

gekkel. A minisztertanács aznapi ülésén Mayer előadta, hogy a 

"hazai malomvállalatok kötelezettséget vállaltak arra nézve, 

hogy ha a jelenleg érvényben lévő és az őrlési adb törvényter-

vezetben is lefektetett ellenőrzés (az őrlési tanusitvány és a 

malomellenőrzési intézmény) mellőztetik, 1.500.000 métermázsa 

gabonát fognak közcélokra beszolgáltatni," 600 koronás áron. 246  

Erre a minisztertanács elhatározta, hogy "az uj gabona és liszt 

belföldi forgalma és szállitása is szabad lesz és a termelőtől 

nem fognak elvenni gabonát, viszont az őrlési vám 15 %-, a da-

rálási vám pedig 12 % les$." 247  

Az 0PB tagjainak kineveztetésével és a gabona szabadforgalmá-

nak irányában tett ujabb engedményekkel Bethlen az egységes 

párt megalakitásához kivánta a Kisgazdapártot megnyerni. aöm-

bösék mellett a párt ujkonzervativ-agrárius szárnya is egyre 
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inkább hajlott az egységes párt megvalösitására. A helyzetet 

jbl jellemezte a 8 órai Ujság ', amikor  azt írta, hogy "poli-

tikai körőkben sok szó esik ujra az egységes pártról és bár 

eziránt a miniszterelnök és .a pártok vezetői között eddig sem-

min.emü tárgyalás nem vólt, a hangulat egyre jobban látszik 

kedvezni Bethlen tervének as uj kormánypárt megalakítására. „248  

Különösen a disszidensek, a nemzetgyűlésen kivűlrekedt.politi-

kai körök és a Kisgazdapárt Gömbös- valamint őrffy-Sohandl-

Vasadi Balogh csoportjai sürgették az egységes párt létreho-

zását. E csoportok hatalmuk növekedését és azon keresztül as 

ellenforradalom saját érdekeiknek megfelelő politikai konsso -- 

lidálását remélték attól. A  BEEP többsége . is rokonszenvérett 

az egységes párt létrehozásával, mert ugy tudták, hogy abban 

"Nagyatádi Szabó Istvánt és szűkebb vagy tágabb politikai kö-

rét parlamentén kívül álló erőkkel kivánják helyettesiteni." 249  

Az egységes párt megalakításának előkészítéséhez tartozott az 

is, hogy az uralkodó osztályok konzervativ csoportjai - Beth-

len, Jurista Klubban elmondott beszédén felbuzdulva -.éles.tá- 

madást intéztek az egyesült ellenzék ellen. 25°  Ennek célja az 

ellenzék megosztása és a kőzvélemény előtti lejáratása volt. 

Az ellenzék ugy védekezett, hogy tőmöritette sórait és ellentá- 

madást intézett Bethlenék ellen.  A Polgárok és Munkások Szövet-

sége 27-i ülésén Rassay bejelentette, hogy pártja "programjá- 

nak és önállóságának fenntartásával a közszabadságok védelmé-

re és kivivására csatlakozik" a Szövetségben egyesült pártok- 

hoz. 28-án gr. Batthyány Tivadar nyila levélben követelte a 

nemzetgyüléstől, hogy számoltassa el Bethlent a bécsi magyar 

követségről 1919 nyarán ellopott milliókr61. 251  Beniczky ódőn 
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pedig követelte, a szegedi ellenforradalmi kormány', a fővezér-

ség és a kűlönStiényék pénzűgyi elszámoltatását. 252  

As egyesült ellenzék - különösen a liberálisok -.  mindent 'mg-

tettek annak érdekében, hogy a Bethienék, ill. az.uralkodó 

osztályok konzervativ csoportjai és a Nagyatádiék között 'meg- . 

lévő ellentéteket megvilágitsák. Május 25-én Kerekes Mihály; 

Rassay-párti képviselő interpellált a belügyminiszternél, mert 

a sajópálfalvi biróválaaztás után a csendőrők megbotozták azo-

kat, a kisgazdákat, akik nem támogatták a szólgabiró jelölt 

jét. 253  Tomori Jenő, szintén Bassay-párti képviselő 3o-án be- 

jelentette a nemzetgyűlésnek mentelmi jogának megsértését, mert 

beszámolóját a Szatmár megyei főszolgabiró csendőrséggel meg- 

' ' akadályoztatta. Ennek okát pedig abban látta, hogy ő a válasz-

tói előtt el kivánta mondani, hogy a földbirtokreformot azért 

nem lehetett végrehajtani, mert a főispánok és főszolgabirők 

nem  tettek eleget az azzal kapcsolátos rendeleteknek. Balla 

Aladár pedig visszautasitotta Windischgraetz herceg Pester 

Zlpydban közzétett aláptalan vádjait. 254  

Az egyesült ellenzék május végén tehát ugy védte magát, 

hogy bonyolult áttételeken keresztül - Nagyatádiékat is védel-

mezte, amivel'kivivták ezek szimpátiáját. A liberálisok ellen-

zéki tagjai pedig olyan kérdéseket tárgyaltak a nemzetgyűlés-

ben,  amelyek jól érzékeltették, ho gy  Bethlenék gyakorlati po-

litikája és távlati célkitüzései Nagyatádiék ellen.is irányul-

nak. Mindezek hatására május utolsó napjaiban ismét kiéleződ-

tek az ellentétek a Kisgazdapárton belűt. A liberális csoport 

tagjai szembefordultak Gőmbősékkel és az ujkonzervativ-agrá-

riusokkal, és tárgyalásokat kezdtek a liberálisellenzékkel.255 
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A liberálisok elégedetlenségét jelezte az is, hogy 31-én 

 István a nemzetgyűlésben rámutatOtt a közigazgatási 

rendszer korruptságára és antidemokratikus vonásaira. Követel-

te, hogy a közigazgatási reform megalkotásánál ezeket szüntes- 

sók meg és elsősorban a községi képviselőtestületek hatáskö-

rét nóveljék. 256  

A Kisgazdapárt liberális csoportja határozottan idegenkedett . 

az egységes párt létrehozásától, mert politikai sulyuk csők-

kentésétől, ellenzékbe szoritásuktól féltek. 31-én már elité-

lőleg nyilatkoztak az egységes párt megalakitásáról .. ' , Meddő mun-

kának tartották azt, hogy a nemzetgyülés keretén belül csinál- 

janak egy mesterséges pártot, "mert csak az a, pártalakulás , e. 

gészséges - mondották - amelyet a tömegek csinálnak". Az egy-

séges párt hiveinek azon hiresztelésével'szemben, - hogy annak 

létrehozása esetén a , kormány nem zárkózik el a nemzetgyűlés 

mandátumának meghosszabbitásától ' pedig kijelentették: csak . 

arra hajlandók, hogy a halaszthatatlan és sürgős pénzügyi és 

gazdasági törvényjavaslatokat tető alá hozzák,'azután a közi- 

gazgatási és választójogi reformjavaslatokat kell letárgyalni, 

majd okvetlenül uj választásokat kell kiirni. Ujra követelték 

a belügyi államtitkárság kisgazdapárti politikussal való be-

töltését. Ennek okát a belügyminiszterrel szembeni fokozódó 

bizalmatlanságukban jelölték meg, ezért fontosnak :  tartották, 

hogy bizalmi emberük helyet foglaljon a belügyminisztérium- 

ban.257  

Az egyesült ellenzék kormány ellen intézett heves táma- 

dása a= és a Kisgazdapárt liberális csoportja velük való e- 

gyüttmüködésének hatására a magyar uralkodó osztályok vezető 

köreiben egyre határozottabb formát öltött az egységes kormány- 
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párt megalakitásának szükségessége. A$ egységes párt megalaki-

tásának előkészitését, a háttérből Bethlen irányitotta. Pontos 

feladatának tekintette a Kisgazdapárt Nagyatádi csoportjának 

megnyerését, illetve a létesitendő egységes pártba való kény-

szeritését. Bethlent, e tevékenységében segitették aőmbősék és 

az ujkonzervativ-agráriusok, akik a liberálisok ellenzékbe azo-

ritásával Nagyatádiék meggyengitését és egységes pártba történő 

kényszeritését szerették volna elérni. Mindezek hatására Nagy-

atádiék engedményeket tettek Bethlenéknek és ugy tűnt, hogy 

hajlandók az egységes párt megalakitásában részt venni. 

5. Kisérlet az egységes párt mecalakitáeára  

A nemzetgyűlés junius elsejei ülésén az egyesült ellen-

zék nevében Rassay visszautasitotta Bethlen Jurista Clubban 

elhangzott beszédét. Annak ellenzékre vonatkozó részét gyanú-

sitásnak és rágalmazásnak nevezte, mert ellenfeleit "konkré-

tumokat nélkülőző, általános, odiózus frázisokkal akarja meg-

bélyegezni." Rámutatott, hogy "a magyar politikában van egy 

szűk kis társaság, amelynek igenis exponense gróf Bethlen 

István, (Igaz! Ugy van! a szélsőbaloldalon), amely társaság 

a magyar poltikát ott akarja felvenni - bármennyire is tilts-

koznak ellene - ahol 1918. október . 31-én elhagyták." Ennek 

elkerülése és a földbirtokreform végrehajtása érdekében be- 

nyujtotta a kővetkező határozati javaslatot: "A Nemzetgyülés 

utasítja a kormányt, hogy a Nemzetgyűlés által az 1920. évi 

I. tc.-ben törvényerőre emelt 5985/1919.N.E. számu rendelet 
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7. és 8. §-a alapján az azokban foglalt rendelkezéseknek meg-

felelően az általános kőzségi és törvényhatósági választáso-

kat legkésőbb  folyó évi szeptember havára irja ki. "258 ' 

Ebben a hélyzetben lépett a nyilvánosság elé Bethlen. au- 

Hiué 1-én a nemzetgyűlés ülésén nagy beszédet mondott, melyben 

a költségvetési vita során elhangzott beszédekre válaszolt. 

Sorrá vette az összes aktuális politikai 'kérdéseket, 'foglal-

kozott a nemzetiségi kérdéssel, szólt a jogrendről, s a kőit--

szabadságok kezeléséről. Kijelentette "az, hogy  az adminiszt-

ráció, hogy a kormányzat a szabadságjogok tekintetében bizo-

nyos hatékonyabb ellénőrzést biztositott a maga részére, ez 

még nem jelenti azt, hogy ebben az országban nincs jogrend, 

csak annyit jelent, hogy a jogrend egy  bizonyos formája áll 

fenn. A szabadságjogok korlátozását fokozatosan meg akarjuk 

szüntetni - mondotta de nem máról-holnapra, hanem fokoza- 

tosan ... ahogyan ez lehetséges anélkül, hogy a kőzrend és a 

társadalom nyugalma ezáltal veszélyeztetve legyen." A háboru 

előtt és alatt bevezetett kivételes rendeletek sorául ma-

gyarázta az ellenforradalom jogrendiét és kinyilvánitotta, 

hogy azokat nem lehet egyik napról a másikra megávÁltoztatni. 

Közőlte a nemzetgyűléssel: már a május 5-i minisztertanács el-

határozta, hogy "a kivételes hatalom alapján kiadott ősszes 

rendelkezéseket revizió alá veszi", aminek következtében 27- 

én a kormány ugy döntött, hogy a belföldre és külföldre fel-

adott távirátok cenzurázását megszünteti. "Nem tehetjük azon-

bian ezt a bejövőknél - mondotta Bethlen -, mert ... külfőld-

ről egy nagy propaganda és agitáció folyik." A telefonlehall-

gatás és a postai centura érvényben maradását is azzal indo- 
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kolta, hogy "rejtett, földalatti, bolsevista agitáció nagy 

mértékben folyik ebben az országban." A forradalmi hangulat 

és propaganda miatt továbbra is szükségesnek tartotta a saj- 

tószabadság és az egyesiilési.-gyülekezési, jog korlátozását, 

mindaddig, . amig uj törvényekkel nem szabályozzák azokat. Beth- 

len megígérte a katonai büntetőbiráskodás hatáskörének jelen. 

tős csőkkenését. Bejelentette, hogy "a katonai nyomozó-intéz-

mény meg fog szfinni" - amit . az ellenzék és a Kisgazdapárt is 

élénk helyesléssel fogadott - de ennek következtében "a bel- 

ügyminisztérium .megfelelő nyomozó osztálya ki fog építtetni, 

hogy azokat a feladatokat, amelyeket eddig a katonai ható 

ságok láttak el, ezentul a civilhatóságok láthassák e1." A z  

internálások körüli visszaéléseket szóvátevő ellenzéki képvi-

selőket azzal nyugtatta, hogy ott, ahol "jogtalanság, méltány-

talanság történt, a belügyminisztérium ujabb vizsgálatot ren-

del el." Az internáltak ügyét pedig az eddigi hat helyett há-

rom hónaponként fogják megtárgyalni. Az internálás intézményét 

azonban fenntartandónak nyilvánitotta, "mert tudomásunk van 

arról, hogy a hazatérő hadifoglyok között igen nagy számmal 

vannak olyanok és most elsősorban azok térnek vissza, akik 

Oroszországban kommunista propagandára nyertek kitanitást, aki-

ket ezért küldenek ide, hogy itt megint felfordulást idézze- 

nek elő." 	 . 

Ezután Bethlen hosszan részletezte a polgári demokratikus ás 

a kommunista propaganda, illetve hangulat meglétét és ezzel 

indokolta, hogy a kormány a kivételes tőrvényeket és rendele-

teket jórészt érvényben hagyta. A Polgárok és Munkások Szőr . 

vetségérő 1 azt állitotta, hogy "összeköttetésben 611 a bécsi. 
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emigránsokkal", amit a KNEP és a Kisgazdapárt képviselőinek 

tőbbsége nagy felháborodással fogadott. Beszédét igen hatá-

sosan azzal fejezte be, hogy "és ha én azt látom, hogy a for-

radalom mind merészebben űti fel a fejét és mind merészebben 

tolakodik elő, ha látom azt, hogy a forradalmi pártok uj el-

nevezések alatt ujból napfényre kerülnek és régi munkájukat 

a régi jelszavakkal folytatják, ... ha azt látom, hogy a nép 

tömegeiben is a zsarátnoo nem aludt el, ... akkor kérnem kell 

a mélyen tisztelt Nemzetgyűléstől, hogy ne tagadja meg a kor-

mánytől azokat az erősebb fegyvereket, amelyek egyedül alkal-

masak ma még arra, hogy ezekkel a törekvésekkel szembeszáll-

hassaunk. "259  

Bethlen beszédének egyik célja az ellenzék májusban ki-

bontakozott támadásának megállítása volt. Ezt egyrészt bizo- 

nyos engedményekkel - amiknek csekélységét a forradalmi ve-

szély nagyságával magyarázott, - másrészt az ellenzék kompro-

mittálásával, ill. bomlasztásával igyekezett elérni. Másik 

célja a kormányt támogató pártok egységének megteremtése volt, 

amit szintén követeléseik egy rés zének kielégitésével és a 

forradalmi propaganda eltulozásával akart elérni. 

Bethlen beszéde a pártokban példátlan izgalmat keltett. Bas-

say azonnal követelte tőle, hogy a Polgárok és Munkások Sző--

vetsége - melyhez május végén 6 és pártja csatlakozott - ész 

a bécsi emigráció összeköttetéséről tett kijelentését konkré-

tumokkal igazolja, mert ha ezt nem teszi, kénytelen vele szem- 

ben megállapitani, hogy a "miniszterelnöki székből demagógiát 

és destrukciót üz". Bethlen azonban nem igazolta részleteseb-

ben állitását, de fenntartotta.26° 
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Az. ellenzék kőrében egyébként as a felfogás alakult ki, hogy 

Bethlen a szabadságjogok vonatkozásában semmiféle lényeges 

enyhitést nos  tett iás  as  általa bejelentett engedmények jelen-

téktelenek. 261  Ezzel szemben a koaliciós pártokban nagy sikert 

aratott, ás ugy látszott, sikerült azok egységét bistositani. 

A disszidensek, a KEEP  többsége és a Kisgazdapárt jobbszárnya 

(Őrff'yék -Rubinekék-G©$bőeék) arra a meggyőződésre jutottak, 

hogy a miniszterelnök beszédében vázolt veszélyek lekfizd.ésé- 

re as erős kés politikáját kell érvényesiteni a kormányzat min-

den területén és ennek alátámasztására meg kell szervezni az egy-

séges pértot. 262  A disszidensek javasolták as erre vonatkozó 

titkos megbeszélések megkezdését. A  KEEP részéről Vass József 

kultuszminisztert, as ujkonservativ-agráriusok részéről pedig 

Vasadi-Balogh Györgyöt delegálták a tanácskozásokra. 

Aznap este a Kisgazdapárt rendkivüli intézőbizottsági filésén 

Vasadi-Balogh indítványozta az egységei pártalakitásra vonat-

kozó tárgyalások megkezdését, amit Rubinekék és Gömbösék is 

helyeseltek .263 Ugyanakkor Vasadi-Balogh kérdést intézett a 

bizottság tagjaihoz: Rupert továbbra is tagja lehet-e a párt-

nak, mert aláirta Rassaynak azt az inditványát, hogy a közsé-

gi, városi és törvényhatósági választások szeptemberben meg-

tőrténjenek? Számos felszólaló után Rubinek Gyula inditványoz-

tat szólitsák fel levélben Rupertet, hogy e lépése miatt von-

ja le a konzekvenciákat, azaz lépjen ki a pártból.264  

Az egységes párt megalakitása és Rupert pártból való ki-

szoritása összefüggtek. A párt jobbszárnya ugyanis - mint az 

eddigiekből is láttuk - nem nézte jó szemmel, hogy a liberá-

lisok állandó, csendes ellenzéket alkottnak Bethlennel szem- 
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ben s Rupert kitessékelésével példát akartak mutatni; hogy 

nem hajlandók törni a "belső ellenzék" munkáját és a Rassay-

ékkal valócsendes barátkozásukat. 265  Arra gondoltak, ha  si-- 

keriil a párt liberális csoportját ellenzékbe szoritani, akkor 

Nagyatádiékat.- mivel meggyengültek - könnyebben bele tudják 

kényszeriteni az egységes pártba. Az intézőbizottság azonban 

egyik kérdésben sem hozott határozatot. Nagyatádiék ugyanis 

sok fenntartással fogadták Bethlen beszédét, ellenezték Ru 

pert, ill. a liberálisok kiszorítását ' a pártból. 

Rubinek másnap mégis ugy'hozta nyilvánosságra a történteket, a 

mintha az intézőbizottság egységesen Rupert ellen foglalt vol-

na állást. Ennek hatására Rupert még aznap bejelentétte a párt-

ból való kilépését. Nyilatkozatában elitélté Rubinek, Őrffy, 

Schandl és Vasadi-Balogh tevékenységét, amely szerinte "nagy 

mértékben járul hozzá a párt lejáratásához". Kiejelentette: 

"csak pártunk többségének meggyőződését fejeztem ki, amikor 

a Rassay-féle inditványt aláírtam. A Kisgazdapárt igenis el-

sősorban azt kivánja, hogy történjék meg a közigazgatás resta-

urációja E nélkül, nincs biztositva a földbirtokreform vég-

rehajtása". Végül hangsulyozta: "Meggyőződésem, hogy én csak 

előre megyek szállást csinálni. Lehetetlen, hogy a párt tá-

mogassa a mostani kormányzatot, amely mindennek mondható, 

csak demokratikusnak nem. Ők követni fognak engem. Tudom, ve-

lem fognak  jönni  az igazi kispolgárok és kisgazdák. "266 

A párt liberális csoportja Ruperthez hasonlóan gondolkodott, 

nem értett egyet Bethlen beszédével és ellenezte az egységes 

párt létrehozását. A pártból való kiszoritásukra azzal akar- 

tak válaszolni, hogy Nagyatádit és csoportját ellenzékbe ki- 
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vánták vinni. 

Nagyatádiék, a miniszterelnök beszédével kapcsolatos véle- 

ményét Berki Gyula, a párt igazgatója, a földmüvelésügyi minisz-

ter barátja fogalmazta meg a nemzetgyűlés junius 2-i'űlésén. 

Beszédének elején emlékeztetett arra, hogy a párt "várakozó 

bizalommal fogadta 'a kormányt és végleges magatartását attól 

tette  függővé", hogy kül- és belpolitikája mennyiben fedi  a  

párt álláspontját. Kifogásolta az eddig követett külpolitikai 

irányt - a  külügyminisztérium passzivitását és Habsburg  ori-

entációját. Kijelentette, hogy "bármilyen nehezeinkre esik  is,  

a trianoni békeszerződés szomoru konzekvenciáit le kell von 

nunk". Belpolitikai kérdésekről szólva megállapitotta, hogy a 

kormánypártok közötti állandó ellentétek oka az, hogy az 1920. 

I te.-bői kihagytak bizonyos tényeket; mint amilyen a monarchia, 

a pragmatica sanetio, és az együttbirtoklás lehetőségének meg- 

az nése, a közös ügyek nem létezése, IV. Károly lemondása és 

az ebből adódó konzekvenciák. 

Ezután részletesen szólt a:földbirtokreformról. Valőtlannak ne-

vezte Bethlen május 24'én mondott beszédének azt a részét, hogy 

"a földbirtokreform eszméje és gondolata nem a magyar talajból 

nőtt ki." Rámutatott, ha a földbirtokreformot nem fogják oly 

mértékben végrehajtani, "ahogy azt a kor szükséglete kiszánja, 

akkor azoka szimpátiák, amelyek kétségtelenül megvannak . . 

meg fognak lazulni a tőlük elszakított területeken." Ugyanak-

kor azt is hangsulyozta, hogy a földbirtokreform végrehajtása 

csökkentené azokat a nagy ellentéteket, amelyek az utóbbi év-

tizedben a magyar társadalmi osztályok közőtt keletkeztek és 

nagy tömegeket tenne önálló kispolgárokká. Éppen ezért- mon- 
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dotta e a földbirtokreform végrehajtásának kérdése, bármilyen 

sulyos akadályok merül jenek is fel, ma a legfontosabb külső . . 

és belső politikai kérdés." Visszautasitotta a földbirtokre-

form szükségtelenségét hangoztató nyilatkozatokat. Ezek szerin-

te azt célozzák, hogy "a nagybirtok szentségét és sérthetetlen-

ségét stabilizálják". Pedig "az a birtokelosztás, amely száz-

ezer holdat juttat egyes uraknak, egy ilyen csonka Magyaror-

szágon tarthatatlan." Felhivta a pénzügyminiszter figyelmét ar-

ra, hogy a földbirtokosok rendkivűl magas árat kérnek a házhe-

lyekért. Kérte, hogy az ingatlan vagyonváltság végrebajtása.so-

rán igénybevett földterületeket elsősorban házhelyek és kőzle-

gelők céljaira forditsák. A földbirtokreformmal kapcsolatban . 

utalt a hitbizományok reformjának szükségességére is. 

Berki megállapitotta, hogy Bethlen előző napi beszéde egyált A- 

lán nem érintett olyan belpolitikai kérdéseket, amelyek a Kis 

gazdapártot igen salyosan érintik; a választói jogot, a köz-

igazgatási reform és a főrendiház kérdését. Utalt arra, hogy 

a miniszterelnök titkolja az ezekre a kérdésekre vonatkozó né- . 

zeteit. Ugyanakkor "az utóbbi időben nagyon sokszor hallunk 

hangokat a sajtóban, törvényhatósági bizottsági ízléseken, ame- 

lyekből arra lehet következtetni, ... hogy ezt a nemzetgyűlést, 

ennek ... demokratikus, agrár jellegét és azokat a politikuso-

kat, akik ezt az egyedüli helyes középpolitikát követik, el 

akarják seperni a kőzszereplés szintegéről." Ezzel kapcsolat- 

ban megállapitotta: "Ha valamelyik kormány azt gohdolja, hogy 

az agrár-demokrácia gondolata nélkül és egy demokratikus, szo-

ciális középpolitika nélkül (Ugy vanl a szélsőbaloldalon) lehet 

kormányozni Magyarországon, hogy vissza lehet ide állitani azt 
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a régi politikát, amely határozottan osztálypolitika, feudá-

lis osztálypolitika volt (Ugy van! a szélsőbaloldalon) az a 

kormány legyen azzal tisztában és legyen mindenki azzal tisz-

tában, hogy a falusi tömegek el fogják seperni. (Ugy van! Ugy 

van! jobbfelöl.) Megszervezett milliós tömegeink vannak - mon- 

dotta - s ezeket nem fogjuk rendelkezésére bocsátani senkinek, 

aki nem hajlandó annak a népnek, amely a háboruban a legtöbbet 

szenvedett, demokratikus irányban koncessziókat tenni." 

Ezután'hangoztatta, hogy a titkos községenkénti és nem cenzu- 

sos választójogból ők nem fognak engedni. A közigazgatási re-

form elodázásával kapcsolatos aggodalmairól szólva azonban mé-

gis kijelentette: "Mivel tehát ugy látom, hogy a közigazgatási 

reformtól elzárkózni szándékoznak,.hangsulyozni kivárom, hogy 

a választói jog kérdésében ugy vagyunk hajlandók bizonyos alku 

\tárgyát képezhető és a reform lényegét nem érintő kérdésekben 

engedni, ha a közigazgatás reformjára vonatkozó javaslatot is 

itt látjuk a Ráz asztalán." Az ország rossz anyagi helyzetére 

hivatkozva helytelenitette a főrendiház létrehozását. Utalt a 

belügyminiszter és . a párt közötti ellentétekre és tiltakozott 

a nemzetgyűlés funkcionálásának meghosszabbitásával kapcsolatos 

tervek ellen. Követelte, h.ogy a katonai és polgári hatáskörök 

szigoru elhatárolását, az osztrák tisztek nemzeti hadsereg36l 

való eltávolitását. Rámutatott, hog; a Károlyi-kormány ellen 

indított hajsza. (pl. Czettler vádinditványa) Nagyatádi Szabó 

és a párt politikusai ellen is irányul. Az ellenzék közszabad-

ságok védelmében folytatott harcáról szólva - sajtószabadság-

gal kapcsolatban - pedig állította: 6k is garanciákat akarnak 

arra, hogy a "tisztességes tollnak és szónak a szabadsága meg- 
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legyen." Ismertette a párt vezetői elleni keresztény irányza-

tu ujságok tevékenységét, kifogásolta az Eckhardt Tibor által 

irányított Sajtóellenőrző Bizottság egyoldalu cenzuráját és 

kővetelte:'"ha az erős kéz müködík a cenzurában, működjék jobb-

ra és balra is." 

Beszédének végén foglalkozott az egységes pártmegvalósitásá- 

nak tervével. "Ennek az a feltétele - mondotta 	hogy a kor 

szükségleteinek felismerésére és kielégitésére való törekvé- 

sünkben támogassanak bennünket mindazok, akik az egységes 

párt gondolatát kivánják szolgálni. De egységes pártot csinál- 

ni ugy, hogy annak 	adjanak vezéreket, ugy, hogy annak az 

egységes pártnak meg kelljen tagadnia jobbról is, balról is 

a most koalícióban lévő pártokánk is meg kelljen tagadniok -

a maguk programját, arra vállalkozni nem tudunk. Nagyatádi 

Szabó István és pártja hajlandó és kész mindenkivel együttdol-

gozni, aki a nemzet érdekében hajlandó egy olyan politikát 

folytatni, amely demokratikus politika, amely agrár jellegü 

politika és amely számol a koz'!szükségletéivel és a haladás 

igényével."267 	 . 

Berki nagphatásu beszéde a párt Nagyatádi-csoportjának 

politikai nézeteit, elképzeléseit tükrözte. Megvilágitotta a 

Bethlenék és Nagyatádiék közötti ellentéteket, ez utóbbiak 

nagyfoku elégedetlenségét. Nagyatádiék lényegében elzárkóztak 

az egységes párt Bethlenék által képviselt formában történő 

létrehozásától. Ellenezték az uj párt megszervezését, az uj 

vezérek kinevezését, uj program összeállitását és a liberá- 

lisok Kisgazdapártból való kiszoritását. Joggal féltek attól, 

hogy ez saját programjuk és poziciójuk feladását eredményez- . 
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né. Ezt elkerülendő javasolták a Kisgazdapárt.kornánypárttá 

bbvitését. Ygy, hogy a.politikai élet demokratizálását (álta-

lános, titkos választójogot, földbirtokreformot, a közigazga-

tás demokratizálását és lényegében a főrendiház eltörlését) 

követelő képviselők lépjenek be a pártba, ill támogassák azt 

e törekvések megvalósitásában. 

A Kisgazdapárt ilyen formában történő kormánypárttá bővítése 

természetesen nem felelt  meg a magyar uralkodó osztályok ér-

dekeznek. Az ugyanis a párt programjának vállalását jelentet-

te volna. E program pedig a tradicionális hatalmi-politikai  

viszonyok megváltoztatását, a paraszti-népi tömegek politikai 

befolyásának növelését, a földnélküliek, szegény- és kispa-

rasztok földhőzjuttatását, tehát lényegében a társadalom pol-

gári demokratikus átalakitását célozta, ami a konzervativ u-

ralkodó osztályok. (elsősorban a földbirtokosok) érdekeit sár-

tette. 

A IMP bizonyos körei szintén saját pártjuk kormánypárt-

tá bővitését szorgalmazták. "Mi nem lépünk be semmiféle párt-

ba - mondották - de szivesen fogadunk olyanokat, akik nincse-

nek kompromittálva körünkben." A KEP megbizottai tárgyaltak 

a disszidensekkel, a pártonkiviili képviselők egy csoportjával, 

a volt munkapártiakkul és a Kisgazdapárt két frakciójával: az 

őrffy-Schandl-Vasadi Balogh és a Rubinek csoporttal. (Ez utób-

biak a Kisgazdapárt ujkonzervativ agrárius szárnyát képezték, 

a legtöbb kérdésben együttmikődtek, de a királykérdésben né-

zeteltéréseik voltak. Rubinekék egyértelműen szabadkirályvá-

lasztók, Őrffyék viszont a királykérdésben bizonytalan felfo- 

gásunak számitottak, nézeteik közelállottak az elvi. legitimie- 
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tákéhoz. E megbeszélések eredményeiről a KNEP egyik érdekelt  

politikusa 2-án már a következőket nyilatkozta: Egyrészt, "nem  

lehetetlen, hogy igen rövid időn belül meg is állapodunk egy  

olyan platformban, amely közelebb hozhatja hozzánk azokat a . 

régi politikusokat, akik ma a parlamenten kivül vannak." (E  

politikusok május 24-én Zichy grófnál abban is megállapodtak,  

hogy a közeljövőben megalakitandó egységes párt érdekében haj-

landók olyan koncessziókra is, mely addig ellenkezett liberá-

lis felfogásukkal!) Másrészt, "a mai napig mintegy 24 kisgaz-  

dapárti képviselő határozta el hozzánk való csatlakozását... .268  

A KEEP kormánypárttá bővitése az egységes párt legitimista a-

lapon való létrehozását jelentette volna. Ez lehetségesnek  

látszott! Amennyiben a K1 -hez (59 fő) csatlakoznak a disz  

szidensek (19 fő), a Kisgazdapártból Őrffyék (24 fő) és az Ap-

ponyi körül csoportosuló pártonkivüli képviselők (11 fő), ugy  

as  egységes párt 113 mandátumot mondhat magáénak a 208-bél.  

Az igy létrehozott kormánypártot az uralkodó osztályok nemzet-

gyülésen kivülrekedt csoportjai nyilván támogatásukról bizto-

sitották volna, a választások után pedig mandátumainak számát  

gyarapították volna. 	. 

Nagyatádiék taktikáját - azt, hogy a Kisgazdapárt kor-

mánypárttá bővítését javasolták - kihasználva, az Őrffy-

Schandl-Vasadi Balogh csoport folytatta a tárgyalásokat a diez-

szidensekkel és a KEEP vezetőivel. E megbeszélések azonban in-

diszkréció folytán nyilvánosságra kerültek. Elterjedt a hir,  

hogy Vasadi-Baloghék az egységes párthoz való csatlakozás  ér- 
gl~i+tiN~o  	 ta- 	+ y  

dekébenY Annak létrehozása pedig a földbirtokreform sürgős  

végrehajtását követelő liberális kisgazdák pártból való ki- 
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szoritását fogja eredményezni. 269  

A liberális ellenzék legjelentősebb sajtóorgánuma, a Világ 

pedig egyenesen azt állitotta, hogy "az egységes pártból ki 

akarják rekeszteni Nagyatádi Szabó Istvánt és hiveit. Ezzel 

szemben részt'vennének a pártban az  Andrássy-párt, a disszi-

densek és őrffyék, Rubinekkel és Sokorópátkai Szabó István-

nal. Amennyiben_ ez a terv sikerül a földművelésügyi tárcát 

ujból Rubinek Gyula venné át." 270  

A Kisgazdapárt liberális csoportja hasonléafi..é °tékelte a hely-

zetet. Kijelentették: Nagyatádit szűkebb környezetével máris 

izolálták és hogy az ujkonzervativ-agráriusok már a KNEP-be 

történő belépés módozatairól is tárgyaltak. ?Iinden befolyásu- 

kat latbavetették annak érdekében, hogy az egységes párt meg-

alakulása esetén Nagyatádiék a liberális ellenzékhez csatla-

kózzanak. 271 ' 

őrffyék tagadták, hogy aláirásokat gyüjtenének az egy-

séges párthoz való csatlakozás érdekében. Nagyatádit megnyug-

tatandó a. 2-i pástvacsorám Vasadi Balogh pohárköszöntőt mon-

dott a pártvezérre és azt hangsulyozta, hogy  at, egységes párt 

alakitásáhak propagálása nem lehet iirö.gy a Kisgazdapárt egy-

ségének megbontására. Előbb ugymond - a pártban kell meg- 

teremteni az egységet. Az egységes párt szerinte ugy képzel-

hető el, hogy a KNEP is az agrárprogram alapjára helyezkedik, 

a Kisgazdapárt pedig kibővdti programját az ipari és egyéb 

követelésekkel. 272  

A Kisgazdapárt egységét -- mint az eddigiekből már tudjuk'- . 

az ujkonzervativ-agráriusok ugy kívánták megteremteni, hogy a 

párt 8-10 agrárdemokrata, liberális képviselőjét ( akik lé-- 
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nyegében Nagyatádi hivei voltakt) ellenzékbe akarták szorita-

ni.,Gömbösék szerint is az egységes párt megalakulásának egyik 

előfeltétele, . hogy  "ezek az elemek elhagyják a pártot, hiezo 

ezek veszélyeztetik állandóan annak egységét." 273  

Nagyatádi. azonban nem hitt az u jkonzervativ-agráriusok- 

nak. és ellenezte a liberálisok pártból való kiszoritását. Ju-

nius 3-án a nen zetgyülés , ölése előtt hiveinek kijelentette: , 

"Tisztában vagyok azzal, hogy izolálva vagyok. Bogy e pillanat-

ban mi történik azt nem  tudom, . de . azt tudom, hogy én már két-

szer. elmentem . a í  bársonyszékből, haza,  kapálni. Egészen bizo-

nyos, hogy ezt . harmadszor  is  meg . fogom.  tenni.  Én csak addig 

maradok itt a miniszteri székben és képviselő is,csak addig 

maradok, amíg , a. népemtől kapott mandátumom erre kötelez. Ha  lá-

tom; hogy itt fölösleges vagyok, elmegyek." 274  A pártvezér . 

nyilatkozatát csoportjának, tagjai általában ugy értelmezték, 

hogy egyelőre igyekezni fog ellenállni az egységes párt lét-

rehozásának és a kormányban elfoglalt pozicióját is igyekszik 

megtartani addig, amig a földbirtokreformot végrehajtják. Nagy- 

atádi tehát egyelőre nem ment ellenzékbe, "mert attól félt, 

hogy ha a földmüvelés%yi tárca más kezébe kerül, akkor a föld-

birtokreform megoldása nem az 6 intenciói szerint fog '.tart*?  

ni "275  ts ez jogos félelem volt. Nagyatádiék ellenzékheg ,va- 

1á csatlakozása esetén könnyen megtörténhetett, hogy a föld- 

müüvelésügyi.ninisztérium valamelyik ONGE-s vagy. Gazdaszövetség-i 

politikus vezetése alá kerül, akik a földbirtokreform , elsikkasz-

tását szorgalmazták. A földbirtokreform következetes végrehaj-

tását sürgetők közül senki  nem kerülhetett olyan pozicióba, . 

hogy annak végrehajtását befolyásolhatták volna.. Egyébként  is 
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csupán Nagyatádinak volt akkora presztise, hogy egyáltalán a 

siker reményében vehette fel a küzdelmet a földbirtokreformot 

elgáncsolókkal szemben. 

Mindemellett Junius 3-ra egyértelműen kiderült Nagyatádiék bi- 

zalmatlansága az egységen párt megalakitása iránt és'valószi- 

nünek látszott, hogy annak további eröltetése esetén ellenzéki 

be mennek.  Nagyatádiék ellenzékbevonulása pedig a.pártviszo-

nyok teljes átcsoportosulását, egy  erős parlamenti ellenzék 

kialakulását jelenthette. Ugyanis a Nagyatádi csoporthoz'(48 

fő) minden bizonnyal  csatlakozott volna a párt mintegy 8-10 

tagot számláló liberális csoportja és Rassayék (6 Ző), ami 

egy  62-64 mandátummal rendelkező ellenzéki parlamenti párt lót-

rejöttét eredményezhette. Arra is van adatunk; hogy Junius ele-

jén :a Fűggetlenségi"és 48-as párt is kereste a kapcsolatot 

Bagyatádiékkal és a  verik való egyesülésről. 'tanácskozásokat 

kivert kezdeményezni .276  A parlamenti ellenzék ilyen mértékű 

megerősödése, amely az  elkövetkezendő  választásokon a paraszt-

tömegek és a városi kispolgárság támogatásával a  siker 'remé-

nyében véhette volna fel a küzdelmet, természetesen nem volt 

érdeke az uralkodó osztályoknak. 

A  véletlen is ugy hozta„ hogy Nagyatádiék elkeseredése 

közvetlenül veszélyeztette a kormány míüködését. Az 'egyesült 

ellenzék vezetőinek ugyanis  Junius  3-án sikerült megakadályoz-

ni a költségvetés általános vitájának oly módon történő befe-

jezését, hogy ők valamennyien elessenek a sárszó jogától. 277  

Ez egyben azt is jelentette ¢  hogy 6-án a nemzetgyűlés legkö- 

zelebbi ülésén az ellenzék által a költségvetési vita során 

benyujtott határozati javaslatokra személyenként kell. majd 
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ratuk. ellenére való létrehozása esetén a,Nagyatádi-csoport i-

gen sok  tagja szándékozott e. javaslatok mellett  szavazni 278  

Ez pedig  .a Bethlen-kormány leszavazását eredményezhette. : 

Bethlen a veszélyes helyzetet látva Nagyatádi Szabó megnyug-

tatására törekedett. Junius '-án a Nagyatádi Szabó egységes 

pártból való, kirekesztéséről , sz616 hirekről azt nyilatkozta, 

hogy az nem egyéb inszinuációnál, amely nyilvánvalóan ugratás- 

nak van szántam Ugyanakkor kijelentette, hogy "a kormányzat 

szilárd alapját képező egységes kormányzópárt megalakítása köz-

érdekből szükséges s igy amennyiben az létrejön a kormány föl-

tétlenül helyeselni fogja."279  Ugyanaznap már a K tEP vezetői 

és Rubinekék is határozottan cáfolták a Nagyatádi Szabó kire-

kesztéséről szófő hireket 28° 

Bethlen a  Junius  3-án este megtartott minisztertanácson szia-- 

tén Nagyatádi megnyugtatására törekedett. Itt  .Ráday belügy 

niszter bejelentette, hogy Klein Antal dr. Tolna ná.egye fő-

ispánja -- aki egyben Baragya megye főispánja és megbizott kor-

mánybiztosa is volt - a kormányzatban beállott változásokra (!) 

€s megrongált egészségi állapotára valótekintettel ezen tiszt-

ségekből való felmentését kérte. Mint tudjuk, Klein elhatáro- 

sása az ellene folytatott politikai hajszával volt kapcsolat-

ban. A kormánybiztos-főispán, a  Kisgazdapárt bizalmi embere volt 

és a  nagy hatalmat biztosité közigazgatási funkció megtartása 

igen  fontos  volt a pártnak. Ezért Nagyatádi Szabó ellenezte 

Klein azonnali felmentését és kijelentette '  hogy kivánatosnak 

tartaná,. ha a belügyminiszter e kérdést előzetesen a pártok ve-

zetőivel megbeszélné. Erre a minisztertanács - Bethlen javas- 
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lati alapján - ugy határozott, hogy Ráday előterjesztéséhez 

csak akkor járul hozzá, .ha a miniszterelnők e kérdést a Tolna 

megyei képviselőkkel (órgrót Pallavioini kivételével kisgazda-

pártiak voltak!) közmegelégedésre el fogja intézni.2 81  Bethlen , 

tehát teljesitette Nagyatádi Szabó kivánságát; a miniszterta-

nács a döntést elhalasztotta,- de lényegében nem mondott le 

Klein felmentéséről. 	. 

A főidmüvelésügyi miniszter kérte még, hogy a kormány a ser-

tésexportot teljes egészében tegye szabaddá és járuljon hoz-

aá egy  Nagytétényben létesitendő sertés exportvásár felálli-

tósához is. A minisztertanácsban - valutáris okokból - a pénz- 

ügyminiszter is támogatta . Nagyatádi kivénságát, a kereskedel- 

mi miniszter viszont ellenezte. Bethlen valutáris szempontból 

fontosnak tartotta az állatkivitelt, de a folyamatban lévő ma- 

gyar-csehszlovák kereskedelmi tárgyalások és a Nyugatmagyar-

ország kérdésében folytatandó megbeszélések sikere érdekében 

célszerűnek látta a sertéskiviteli tilalom további fenntartá-

sát, hiszen ez a tilalom jelentős kereskedelempolitikai .fegy-

ver mind a csehek, mind az osztrákok ellen. A minisztertanács 

végül is kompromisszumos határozatot hozott: három hónapi idő-

re,  havonta 1000 db borja kivitelét engedélyezte a földmiive- 

lésügyi miniszternek. 282 Bethlenék tehát részleges politikai-

és gazdasági engedményeket is tettek Nagyatádi Szabó és hivei 

megnyugtatására, ill. az egységes párt megalakításához való 

megnyerésük érdekében. Véleményünk szerint ezt célozta az is,  

hogy Junius 4-én végre megalakult a földbirtokreform végre-

hajtásának irányitására és ellenőrzésére hivatott OPB. 283  

Bethlenék és az egységes párt létrehozását szorgalmazó 
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politikai csoportok megpróbálták Nagyatádiékat meggyőzni ar-

ról, hogy az nem irányul ellenük. Bethienék azt állitották, 

hogy az egységes pártban fel akarnak használni "minden kor-

mányképes elemet é az uj pártalakulást nem szakadásokkal és 

intrikákkal, hanem az ellentétek félretevésével s kimagasló, 

vezető egyéniségek őszinte szövetkezésével akarják elérni". 

Hangsulyozták, hogy "szigoru konszolidációt és az ideális 

jogrendet csak olyan kormány valósithatja meg, amely egységes, 

fegyelmezett többségre támaszkodik". A KNEP-et azzal nyugtat-

ták, hogy az egységes párt megalakitásánál nem kell olyan el-

vi engedményeket tenni, amelyek miatt a pártot hütlenséggel 

lehetne vádolni. Itt nyilván arra céloztak, hogy a pártnak 

nem kell feladni a legitimista álláspontját. Nagyatádiék meg-

nyerése érdekében kijelentették: Bem kell félteni a demokra.. 

tikus gondolatot és az agrárérdekeket sem, mert a miniszter- 

elnök "demokratikus és agrár politikát kiván folytatni". A föld-

birtokreform végrehajtását pedig csakis egy ilyen egységes párt-

ra támaszkodó kormány tudja biztosítani. Valószinünek tartot-

ták, hogy az uj párthoz gr. Apponyi és hívei is csatlakozni 

fognak . 284 . 	 . 

Gőmbösék az egységes párt létrehozásának szükségességét 

azzal indokolták, hogy a KNEP és a Kisgazdapárt "egymást ellen-

sulyozó állapota nemcsak a kormányzásnak teremt óráról-órára 

megujuló és sokszor szinte leküzdhetetlen nehézségeket, hanem 

a csekélyszámu és valóban nem jelentős ellenzéki frakciónak 

is olyan aránytalan helyzeti energiát kölcsönöz, amelynek se- 

gitségével bármely pillanatban félszeg helyzetbe hozhatják ugy 

a kormányt, mint a többségi pártokat." Szerintük az egységes 
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párt alapja adva van; hisz a KNEP és a Kisgazdapárt is "ke-

resztény és agrár alapon állónak vallják magukat." Eangsu-

lyozták, hogy Bethlen - agrárius és alkotmányjogi kérdésekben 

vallott felfogása a Kisgazdapárt álláspontjához áll közelebb. 

Igy tehát e kérdésekben az egységes párt az 1920. évi I.tc. 

szellemében fog eljárni. Állitották, hogy az egységes párt -

centruma a Kisgazdapárt lesz ős e mag körül csoportosulnak 

majd a KNEP agrárius beállitottságu, nem ultralegitimista szár-

nya és a disszidensek többsége. Nagyatádi Szabó és Bethlen len-

nének a vezérek (Andrássyt meg sem emlitettékl). Nézetűk sze-

rint a Keresztény Gazdák és Kisgazdák Nemzeti Pártja volna a 

legmegfelelőbb elnevezés, mert ebben éppugy kifejeződne a ke-

resztény gondolathoz való ragaszkodás, mint az agrár jelleg-

hez. A nemzeti szó pedig azok számára adná a párthoz való kap-

csolódást, akiknek "nincs ugyan közvetlen agrár érdekeltségük, 

de nemzeti érzésük szorosan a magyar fajtához fűzi őket." 285  

E nyilatkozatokból a következőket lehet megállapitani. 

Bethlenék továbbra is a disszidensek, a KNEP, a Kisgazdapárt, 

az Apponyi körül tömörülő pártonkivüli képviselőkből és a nem- 

zetgyülésen kivülrekedt politikai csoportokból kivánták ösz-

szeállitani az egységes pártot. Ennek érdekében nem követeltek 

elvi engedményeket (a legitimista és szabadkirályválasztó 41- 

láspontok feladását!), csupán az ellentétek félretételét. 

Ugyanakkor nyilvánvaló volt, hogy ezt csak ugy érhetik el, 

ha az ultralegitimistákat és a liberális nézeteket valló 

radikális szabadkirályválasztókat ellenzékbe szoritják. 

Gömbösék és az ujkonzervativ-agráriusok elfogadták és támo-

gatták Bethlenék elképzelését; hajlandók voltak a KEEP "mér- 
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sékelt" tagjaival, a disszidensekkel és Apponyiékkal egyesül-

mi, velük egységes pártot megalakitani. Nagyatádi Szabó és 

csoportja azonban erre nem volt hajlandó. Kitartottak a Ber-

ki által elmondott elképzelésük mellett; továbbra is a Kisgaz-

dapárt kormánypárttá bővitését javasolták. Nagyatádinak sike-

rült lebeszélni a földbirtokreformot sürgető, liberális kép-

viselőket (Nyéki, Jáifos stb.) a pártból való kilépésről és 

velük együtt léptek fel az egységes párt Bethlenék által szor- 

galmazott létrehozása ellen. Minden jel arra mutatott, hogya 

Nagyatádi csoport - ha a párt jobbszárnya tovább erőlteti a 

BNEP-pel és a disszidensekkel való egyesülést - a földbirtok-

reform  végrehajtásának kérdésében ultimátumszerüen fogja aka-

ratát a párt elé vinni. Ez pedig a párt többségének a jobb-

szárnnyal való szembefordulását és ellenzékbe vonulását ered- 

ményezhette.286 A  jobbszárny időleges háttérbeszoritását je-

lezte az OPSZ junius 4-6n megválasztott intézőbizottságának 

összetétele is, melyben Nagyatádiék kerültek többségbe.? 

Az egységes pártalakitás kérdésében nem alakult ki azo-

nos vélemény a KNEP, a disszidensek és a pártonkívüli képvi-

selők között sem. Andrássy nem akarta ellenzékbe szoritani 

az ultralegitimistákat. Ugyanakkor hangoztatták, hogy az egy-

séges párt eszméje előttük szimpatikus, annak megvalósitása 

elé akadályokat nem görditenek, sőt támogatásukról biztosi-

tották, de "egész programunk teljes fenntartásával." 288  Sze-

mélyi. nehézségek  is akadályozták az egységes párt megalakitá 

sát: a parlamenten kivüli politikusok egy része nem akart 

Andrássyval együtt dolgozni, dd igy gondolkodtak Gömbősék 

is.289 	 . 
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Nagyatádiék ellenállása és az uralkodó osztályok külőnböz6 

csoportjai közőtti ellentétek 1921 Junius elején még lehe-

tetlenné tették egy nagy többséggel rendelkező kormánypárt 

létrehozását. Ezt Rubinek Gyula vette észre leghamarabb, aki 

őrffyékkel együtt részt vett az egységes párt létrehozása 

érdekében folytatott titkos tárgyalásokon. Kiilönösen veszé 

lyesnek látta a Nagyatádi csoport liberális ellenzékkel va 

ló egyesülését, amely "uj alakulás - szerinte - a keresztény 

irányzatot leszoritaná és a  Vázsonyi-féle radikális demokrá-

ciának adna helyet." Ezt megakadályozandó, Junius  4-én este 

elfogadta Nagyatádvék álláspontját és ó is a Kisgazdapárt 

kormánypárttá bővitését követelte. 2  

Rubinek kibékült Nagyatádival és Junius 5-én egy Tállyán ren-

dezett.ünnepségen, együtt foglaltak állást az egységes párt 

megalakitásával szemben. Nagyatádi kijelentette: "Magyaror- 

szágon egységes nagy párt csak azon az alapon_ lehetséges, a-

mely a.földmives párt programja és az az agrárdemokrácia. Ma- 

gyarországon földreform és népies politika kell- mondotta, 

majd igy folytatta - "akik velünk egyetértenek, Jöjjenek hoz-

zánk, de nem kérünk azokból, akik nem akarják a földbirtokre-

formot és nem hivei a népies politikának ás a szabadkirályvá- 

lasztásnak. Hogyan csinálhatnánk egységes pártot mi, akik 

szabadkirályválasztók vagyunk, azokkal, akik vissza akarják 

hozni a Habsburgokat? Itt csak egy politika lehet: demokra-

tikus agrárpolitikal" 

Rubinek elismerte, hogy "Nehezen halad az ujjáépités munkája, 

mert nemcsak radikális destrukció van, de van konzervativ e-

redete destrukció is, mely azokat támadja, akik mindig a nem- 
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zeti gondolatnak és nemzeti érzésnek voltak fenntartói". Fi-

gyelmeztette a kormányt, hogy a Kisgazdapártnak "ne hívják ki 

a türelmét a végletekig, mert mi semmi kőrülmények között nem 

vagyunk arra kaphatók, hogy olyan kormányzati cselekedeteket 

tűrjünk, amelyek egyenesen azt célozták, hogy a párt uralmát 

megdöntsék és az ő programjának keresztülvitelét lehetetlenné 

tegyék. Mi kívánjuk és követeljük - mondotta - hogy a közigaz-

gatásnak az élén olyan férfiak álljanak, akik a mi bizalmunk- 

nak a letéteményesei". Majd azzal fejezte be beszédét: "Ni  

nem türhetjük el azt, hogy a mi embereinket egyenként lőjjék 

ki a fontos poziciókból, s nem lepődhetik meg senki, ha eset-

leg rövidesen ellenzékbe megyeink." Meskb Zoltán pedig az in-

telligenciát szólitotta fel csatlakozásra, majd a kormány mü- 

ködését, főképpen Ráday belügyminisztert birálta, akit "az 

uj tartalmat nyert agrárdemokrácia" ellenségének nevezett. 291  

A Kisgazdapárt vezéreinek téllyai beszéde politikai  kö-

rökben kinos feltűnést keltett. A K,1 vezetői megállapitot-

ták, hogy az egységes pár'lakitásfgondolata nem a pártban fo-

galmazódott meg. A disszidensek és őrffyék mélyen hallgattak. 292  

Bethlen viszont nyilatkozott! Azzal kezdte, hogy "az egységes 

pártalakitás most nem aktuális. A magam részéről az egységes 

párt megalkotását egyáltalán nem erőltetem, ennek a kérdésnek 

magától kell megérlelődnie". Viszont lehetségesnek tartotta 

annak megalkotását. "Alapítom ezt a véleményemet arra, hogy a 

legfőbb kardinális kérdés, a királykérdés, ki van kapcsolva, 

ennek a közeljövőben való gyakorlati megvalbsitására egyik 

oldalon sem gondolhatnak és igy a legszélsőbb legitimisták 

egy táborban foglalhatnak helyet a legradikálisabb szabad ki- 
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rályválasztókkal." A miniszterelnök nyilatkozatára reagálva 

Nagyatádi Szabó hangoztatta, hogy ő is jobbnak tartja az egysé-

ges párttal való kormányzást, mint a koaliciót, Bethlennel szem-

ben azonban megállapitotta, hogy egyáltalán nem látja a lehető-

ségét az egységes párt megalkotásának. Kijelentette, hogy vele 

ilyen értelemben nem is tárgyalt senki. 293  

A magyar uralkodó osztályok nemzetgyülésbe bejutott politikai 

avantgardja (a disszidensek, a KNEP "mérsékelt" legitimistái, 

a Kisgazdapárt ujkonzervativ-agrárius szárnya,. Gömbösék és Appo-

1 nyiék) 1921 junius elején Bethlen ösztönzésére kísérletet tett 

' az érdekeit megtestesítő és képviselő egységes kormánypárt lét-

rehozására. Eszel az ellenforradalom érdekelnek megfelelő poli-

tikai konszolidálását kivánták biztositani, ami a Kisgazdapárt 

paraszti-népi érdekeket képviselő Nagyatádi- és liberális cso-

portjainak háttérbeszoritását és politikai befolyásuk csökkenn-

sét is eredményezte volna. Ezt elkerülendő Nagyatádiék javasol-

ták a Kisgazdapárt kormánypárttá bővitését. Ugy, hogy a legfon-

tosabb programpontjaikkal - a földbirtokreform gyors végrehaj 

tásával, a közigazgatás demokratizálásával és az alkotmányjogi 

kérdések (általános, titkos választójog, a főrendiház eltörlése 

és a királykérdés rendezése) megoldásával egyetértő képviselők. 

lépjenek be a pártbb. Ez természetesen nem felelt meg a magyar 

uralkodó osztályok érdekeinek. Ugyanis Nagyatádiék e követelé-

sei a tradicionális hatalmi-politikai viszonyok megváltoztatá-

sát, a paraszti-népi erők befolyásának növekedését lényegében 

a társadalom demokratizálását jelentették, ami a konzervativ 

uralkodó osztályok (elsősorban a földbirtokosság) érdekéit sér-

tette. Bethlenék és Nagyatádiék ellentéte tehát az ellenforra- 
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dalom konszolidálásának osztálytartalma körül bontakozott ki. 

A küzdelem 1921. juniusában még eldöntetlen maradt, annak ki-

menetele az osztály-erőviszonyok alakulásának függvényében. 

6. Nagyatádiék ellentámadása és megegyezésük Bethlenékkel 

A$ egységes párt megalakitását tehát lehetetlenné tette a 

Kisgazdapárt Nagyatádi csoportjának ellenállása és az uralkodő 

osztályok különböző csoportjai közötti ellentétek. Ez azonban 

nem elégitette ki a Kisgazdapárt liberális képviselőit. Ők to-

vábbra is ragaszkodtak ahhoz,- hogy Nagyatádi vonja le a helyzet 

konzekvenciáját és menjen ellenzékbe. 294  Elégedetlenségüket az 

is jelezte, hogy a nemzetgyűlés Junius 6-i ülésén néhányan (.7a- 

vos, Vértes Vilmos, Nagy, Perlaky és Meskó) az ellenzék költség-

vetési vita során beterjesztett határozati javaslatai mellett 

szavaztak. A párt többsége azonban nem szavazta meg az indit-

ványokat, igy azokat - Szterényi Üzleti távirati cenzura meg-

szüntetését javasoló inditványa kivételével - nem is fogadta 

el a nemzetgyülés. 295  

Gömbösék és az ujkonzervativ-agrárius csoport a liberálisokkal 

szemben a további kompromisszumos politika mellett kardoskod-

tak. Azt hangoztatták, hogy a pártnak nem szabad kormányválsá-

got'előidéznie, hanem nyugodtan, "ereje és igazsága teljes tu-

datában be kell várnia a tulságosan konzervativ körök nyílt 

előretörését." 296  

Nagyatádiék sem a liberálisok, sem a jobbszárny álláspontját 

nem fogadták el. Ők egyre nagyobb nyugtalansággal látták, hogy 

Bethlenék alig adnak kivánságaikra. Lőtták, hogy a földbirtok- 
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reformról,  a  házhelyekről és a kisbérletekről szóló törvények 

végrehajtása rendkivül lassan halad, hogy a főispáni állások 

betöltésénél pedig nem érvényesül a párt akarata. Azt is szó-

vá tették, hogy amióta Ráday belügyminiszter lett egyre vilá-

gosabban nyilvánul meg as a tőrekvés, hogy a pártot lejáras- 

sák. A Nagyatádi csoportban mozgalom indult, hogy  as alkot-

mányjogi (különösen a választójogi- és közigazgatása) reform-

javaslatokat mielőbb tárgyalják le. Érthetetlennek tartották, 

hogy ezek még mindig nincsenek a nemzetgyűlés előtt, jóllehet 

annak bizottságai alig-alig dolgoztak valamit. Kifogásolták, 

hogy Bethlenék hetekig tartó uj költségvetési vitát tervez-

nek, amikor az 1920. I.tc. értelmében az alkotmányjogi refor -

mokat kellene megalkotni. 297  

A Nagyatádi csoport belügyminiszterrel kapcsolatos  elégedetlen-

ségét fokozta, hogy a belügyminiszter Klein Antal Tolna megyei 

főispán utódját - a junius 3-i minisztertanács határozata el-

lenére - a párt megkérdezése nélkül akarta kinevezni. 298  Göm-

böcék és az ujkonzervativ-agráriusok megpróbálták leszerelni 

az elégedetlenkedőket. Lényegében ezt a célt szolgálta az is, 

hogy Junius 8-án Ráday tárgyalt a Tolna megyei képviselőkkel 

a főispáni állás betöltésérő1.299  

Ennek ellenére a párt etti értekezletén Gaál Endre eré-

lyes határozati javaslatot nyujtott be a belügyminiszter el-

len. Rámutatott, hogy a párt a legfontosabb kérdésekben nincs 

tájékoztatva: a belügyminiszter semmi felvilágositást nem a.- 

dott a készülő választójogi- és közigazgatási reformokról és 

a főrendiház ujjászervezéséről. Nem ismerik a földbirtokre- 

form végrehajtásáról alkotott véleményét és a főispáni kérdés- 
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ben nemhogy meghallgatta volna a pártot, hanem egyenesen olyan 

főispánokat mentett fel, akik a párt bizalmát birták. Inditvá-

nyozta, kérjék, hogy a belügyminiszter jelenjen meg a pártban 

és nyilatkozzék; mikor akarja e törvényjavaslatokat beterjesz-

teni és mi azok tartalma, különben a párt nyílt ülésen le fog-

ja szavazni. 

Gömbös türelemre próbálta inteni a pártot és azt ajánlotta, 

hogy a párt állásfoglalása előtt érdeklődjenek Rádaynál finis-

pontja iránt. A főispáni kérdésben pedig az volt a véleménye, 

hogy amennyiben azok hajlandók belépni a pártba, kinevezésük 

elé nem szabad akadályokat gördíteni csak azért, mert eddig 

nem voltak tagjai a pártnak és mert a régi munkapártból kerül-

tek ki. Meskb Zoltán, Letenyei Pál, K. Schiffert József és mi- 

sok azonban csatlakoztak Gaál javaslatához, ezért a párt azt 

egyhangulag elfogadta. ")  

Az értekezleten foglalkoztak még az internálások szabályozásá-

nak kérdésével is. Az intézőbizottság megbizásából Schandl elő-

terjesztette az általa és Forgács által a kormánnyal egyetér-

tésben szerkesztett határozati javaslatot: "A párt számolva a 

nemzet létét fenyegető eshetőségekkel, melyet a keleti hely-

zet s a még mindig kisérletező belső agitáció jelentenek, enged 

az internálási rendszabályok időleges fenntartására irányuló 

kényszerűségnek, de az internálásokat - mint a nemzet létét vé-

dő, elővigyázatossági rendszabályt - a legszükségesebb körre 

kivánják korlátozni. Szükségesnek tartja a párt, hogy az inter-

nálásra vonatkozó határozatok uj eljárás után hozassanak, ame- 

lyek során az érdekelt egyének védelmükről gondoskodhassanak. 

Felkéri a párt a kormányt, hogy ezen elvek alapján az interná- 
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lási eljárást szabályozza és ezen elvek szemmeltartásával a je-

lenlegi internáltak ügyét is vizsgálja felül továbbá, hogy a 

rendőri megfigyelés alá helyezés módozatait ugy állapitsa meg, 

hogy azok az illetőkre lehetőleg kevésbé legyenek terhesek és 

ne tegyék lehetetlenné rendes foglalkozásukat". Forgács, Zeőke, 

és brffy felszólalása után a párt egyhangulag elfogadta a hatá-

rozati javaslatot. 301  

A két határozat egyrészt a párt és Bethlenék ellentmondásos 

kapcsolatát, másrészt az e kérdésekben létrejött párton belüli 

viszonylagos egységet is mutatja. A párt többséga a legjelentő-

sebb kérdésekben - a választójogi, közigazgatási és a földbir-

tokreform - szembehelyezkedett Bethlenékkel, és azok megvaló-

sitását sürgette. Az internálások megszüntetése helyett azonban 

csak az internáltak ügyének felülvizsgálását és azc el járás sza-

bályozását követelte, amire a kormány is hajlandónak mutatko- 

zott. 	 . 

A Kisgazdapárt belügyminiszterrel szembeni állásfoglalása 

gyors reagálásra késztette Bethienéket. Másnap a nemzetgyülés 

szünetében Ráday rögtönzött minisztertanácson ismertette a pár-

tok előtt kifejtendő programját és megígérte, hogy a Kisgazda-

párt jövő heti értekezletén beszámol reformtervei felöl. Ugyan-

ezen a napon a kisgazdapárti képviselők követelésének engedve 

a pénzügyminiszter a nemzetgyülésben bejelentette, hogy az őr-

lési és forgalmi adónál engedményekre hajlandó. Bethlen célja 

az ujkonzervativ-agrárius csoport megnyerése volt. Ez sikerült 

is, mert sajtóorgánumuk, az Uj Barázda másnap már azt itta, 

hog, ha  Ráday programja a nagy elvi kérdésekben azonos a párt 

álláspontjával "nem szabad örömet szerezni a lesben álló ke- 
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resztényellenes irányzatnak a helyzet felboritásával."30 2  

A Nagyatádi csoportot és 'a liberálisokat azonban nem.elégitet-

ték ki ezek a bizonytalan igeretek. Elégedetlenségüket mutat-,  

tá, bógy június' 10-én a nemzetgyűlés ülésén Rassay párbajel- , 

lenes inditványát Tomcsányi tiltakozása'ellönére megaza- ; 

vazták. Ez az igazságügyminiszter leszavazását jelentette, a=': 

ki  az  aznapi minisztertanácson emiatt bejelentette lemondási 

szándékát. Bernoiák 'népjóléti-  és munkaügyi' miniszter és Beth-
len indokolétl'annak 'tartották akár Tomcsányi, akár a kormány 

lemondását.  Bethlen ezt a következőkkel indokolta: "Amennyiben 

az ellenzék látná azt, hogy ezzel' sikért ér, ugy a támadások 

egész sorát intézné a kormány ellen és ezt az ellenzék céljait 

támogató jelenlegi liberális sajtó v.. igen  ki is használná:". 

Kijelentette  "szándéka,  hogy mindkét pártban  fel fogja vetni 

a bizalmi kérdést és határozatot' fog  provokálni, hogy aki, még 

egyszer mint kormánypárti képviselő a kormány ellen szavaz, 

lépjen ki inkább a kormányt támogató pártból". . 

A ' válságos helyzetet Nagyatádi Szabó földmüvelésügyi miniszter 

arra használta fel, hogy ;4 - a nagy illatfeleslegre való : tekin-

tettel  és,az árak zuhanásazerü esésénék megakadályozása céljá-

ból felhatalmazást kértia minisztertanácstól á szarvasmarha, 

áz élősertés és tókivitel ̀kétszeresére történő 'növelésére.  '.A  

minisztertanács hozzájárult a pénzügyminiszter és a'miniszter-

elnök által támogatott,  a  kereskedelmi miniszter által pedig 

ellenzett javaslathoz; a szabád állatkivitelt egy  hónapig 2000 

koronás kiviteli illeték mellett  engedélyezte. 303 	. 

A szabad'állatkfiitei elsősorban'a  nagy- és középbirtokosok

deke volt, hisz ők foglalkortak  nagy tömegben eladásra szánt 
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állattenyésztéssel. A. kivitel  növelése azonban együtt járt a ' 

belföldi kéresletnövekédésével, ami az árak emelkedését ered-

ményezte és ez, a piacra is termelő gazdag- és középparasztság 

érdekeivel is egybeesett. Bethlen tehát ezzel is a Kisgazdapárt 

leszerelését ' szerette volna elérni. E gazdasági engedmények ha-

tására'Rubinek kijelentette: a párt junius 8-i határozata "nem 

jelent kimondott bizalmatlanságot ' a belügyminiszterrel ' ézem-

bén ', ... pusztán tisztázni akarja azt, hogy a pártón kívül ál-

ló belügyminiszternek mi  az álláspontja és azt óhajtja, hogy  

adjón programot." 

Rubinek nyilatkozata jelzi, hogy 'a2 ujkonzérvati.v-agrári-

us csoport á Béthlenékkel való megbékélést szorgalmazta. Szűk-

ségesnék látták a kormány' további támógatását és éppen ezért 

kerülni igyekeztek minden; olyan állásfoglalást, amely  a 'belpo-

litikai helyzetet túlságosan kiélezte volna. A párt intranzigens 

elemeit -, akik majdnem' valaménnyién'Nagyatádi ' Szabó közvetlen 

környezetéhez tartoztak - azonban nem  elégitették ki Bethlen 

gazdasági engedményei. A'Gaál Endre által megfogalmazott fon-

tos belpolitikai kérdésekben is engedményeket kívántak a minisz-

terelnöktől, aki azonban ettől huzódozott. ' ' 

Ezért Junius 12-én az OFSZ ceglédi alakuló gyűlésén már Nagy-

atádi Szabó fogalmazta meg sérelmeiket és követeléseiket. Elő-

ször a KNEP ellene és a párt ellen irányuló támadása tetté 

szóvá. Ezekkel kapcsolatban utalt arra, hogy számos ellensége 

van a' pártnak, elsősorban azok, akik egységes ' pártot' akarnak. ' 

Egységes pártot létrehozni nem lehet anélkül, hogy "pártúnk 

függetlenségét, programmunkát fél ne áldoznánk és anélkül, 

hogy ne kivülről kapnánk uj vezéreket" , 
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A belpolitikai helyzet  betegségének nevezte, hogy "két ilyen 

ellentétes : világfelfogásu pártból alakult ki a _'koalíció; miht 

a Kisgazdapárt es a, KNEP.•.Elismárte, hogy hivei közül.: egyre , ' 

többen követelik; menjenek ellenzékbe. "De ha ellenzékbe ' .me 

gyünk, akkor parlamentárisan kormányozni nem  lehet :- mondotta  

Nagyatádi .- s igy az ország, 'a jövő, a nép '.:érdekében vigyázni 

kell , 'és: még  kell  egyezni ;a körhiányzás tekintetében". Allitotta, 

ha . ők ellénzékbe vonultak volná, "ugy a forgalom kötőttsége 

minden téren fennáíl.na", r A földbirtokreform 'mostani ,formája 

engem  sem  élégit•ki -. mondotta - ,de az' adott ,helyzetben többet 

tenni nem. lehetett. Na nagyobb; zavaró okok nem ' jönnek, 1 özipe, 

végreha jtiuk- a földreformot, mégpedig a  nagy földbirtok vagyon-

adójának természetben, 'földben való lerovása segitségével". 

Nagyatádi beszélt arról ' is, .: hogy  a miniszterelnökök az un. 

rendelkezési alapból. melyet '.hazafias . célokra: kellene felhasz-

nálniok - "nagy  pénzeket áldoztak olyan lapokra,' amelyek a ;Kis-

gazdapárt letörését és megsemmisitését szolgálták". 

Pártúnk: a mostani kormánynak bizalmat  előlegezett - emlékezte-

tett a  pártvezér - de, most már tudni akarjuk, hogy mi a bel-

ügyminiszter álláspontjá a főispánok kinevezése és ,a-választó-

jogi-közigazgatási reformok tárgyában. Ez ut66biró1 kijelentet-

te: "Állami érdek, hogy ' a törvényhatóság mé 'greformáltassék, . 

mert a születési. és kinevezési jogon  bekerültek többé hegemó- 

niát nem gyakorolhatnak a megválasztottak felett. Mi becslile--

tesen törekezünk 'az egység felé, mert békességet' akarunk, ha  a-

zonban elveinknek, ' programinunknak sarkalatos  pontjait  kellene  

feláldoznunk, akkor otthágyjuk:a kormányt és ellenzékbe me-

gyünk. 
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Befejezésül a választójog kérdésével foglalkozott.  Az  volt a 

véleménye, hogy "a választójog  revizióra szorul; egyes változ-

tatásokat kell rajta  eszközölni",  dé hangsulyozta, "magát a 

választójogot megkurtitani nem lehet". Ezt azzal indokolta, 

hogy .. ":a körűlöttünk..levő .államokban .mindenütt szabadabb irány 
uralkodik, bővebbek a polgári :  jogok, szocialistákból átvedlett 

miniszterek ülnek a kormányban és egyenesen öngyilkosságra ve-

zet olyan politikát csinálni ,, amely ellenséges a külföldi álla- 

moknak." 305  

Nagyatádi Szabó beszéde nagy izgalmat, váltott ki a politi-

kai körökben. Különösen a KEEP-ben fogadták aggodalommal és az 

volt a  véleményük,  hogy, a Kisgazdapárt "agresszis magabartásá- 

val szemben  nekik is akcióba kell lépni".306 ,A Kisgazdapárt 

ujkonzervativ-agrárius, szárnyán is nagy elégedetlenséggt1 és 

bizonyos foku megütközést keltett Nagyatádi Szabó ceglédi,be- 

szédének az a része, amelyben azt mondta, hogy , a "két pártót 

világnézeti különbségek választják el egymástól." 307 Beszéd 

nek ez a része élénk visszatetszést keltett Gömbös csoportjá-

ban is.308  Velük szemben a párt Nagyatádi csoportja és . ali-

berálisok természetesen helyeselték vezérük beszédét. 

Nagyatádi Szabó ceglédi beszéde tehát istmét felszinre 

hozta a kormány, a BEE' és a Kisgazdapárt Nagyatádi csoport-

ja közötti, valamint a párton belüli ellentéteket. Ezek kiéle-

ződése, - az egyébként is válságos belpolitikai szituációban -  

a kormány helyzetét is megrendithette. 

Ez Bethlent gyors, az eddigieknél határozottabb intézkedések 

megtételére késztette. Junius 13-án a KNEP értekezletén szó-

vá tette, hogy a parlamentben olyan jelenségek fordultak elő 
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(p1. Tomcsányí leszavazása), amelyek a pártok közötti egyet-

értést veszélyeztetik és a kormány helyzetét, amely koalíciós 

pártokra támaszkodik, nehézzétteszik. Megemlitette, hogy egyes 

felszólalók a kormánypártok részéről , .ellenzéki hangon beszél-

tek. Ezak a  jelenségek csak arra alkalmasak - mondotta, - hogy 

az ,.ellenzéknek segédcsapatszolgálatot tegyenek. Bethlen kéré-

sére a, párt azt, az .egyhangu határozatot hozta, hogy "a szüksé-

ges és nyugodt, egységes kormányzá s . érdekében a legszigorubb 

pártfegyelmet kívánja érvényesiteni és ha ... a pártnak bárme-

lyik tagja nem  tudja a maga felfogását a kormány által kifej-

tett álláspontnak alárendelni, -vonja  le a következményeket" . - 

azaz menjen ellenzékbe. A. Nagyatádi szabó ceglédi beszédét ki-

fogásolókat pedig azzal nyugtatta, hogy "a békés együttműködést 

zavaró jelenségeket a legrövidebb időn belül ellimitálja."° 9  

Ennek megfelelően a .Kisgazdapárt aznap este megtartott értekez-

letén, melyen a.nemzetgyülésnek benyujtandó államadósság ren-

dezéséről szóló törvényjavaslatot ismertették és vitatták meg, 

a pénzügyminiszter.Bchandl kérésére beleegyezett . , hogy "a 100 

és 50 koronás hadikölcsönkötvények tulajdonosaival 20 % helyett 

csak 15.% vagyonváltságot fizettet." Ezt elsősorban a kis- és 

középparasztság adóterheinek csökkentését jelentette, amivel 

Nagyatádiékat és a liberálisokat kivánták megnyugtatni. Ennek 

érdekében Hegedüs azt is megigérte, hogy rövidesen benyujtja 

a földbirtok vagyonváltságáról szóló törvényjavaslatot, mely-

nek keretében megoldásra viszi a főldreform kérdését is. 310  

Ezekkel az igésetekkel Bethlen csupán kedvező feltétele-

ket kivont teremteni a megegyezéshez: Hegedüs kijelentései u-

tán ugyanis - az értekezlet végét meg sem várva - Gömbössel ma- 
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gához kérette Nagyatádi Szabót, hogy a ceglédi beszédben meg 

fogalmazott  követelésekről tárgyaljanak. A megbeszélésén ott 

voltak még Ráday; Bánffy és Mayer  miniszterek. A tanácskozás 

részleteit nem ismerjük, csupán azt, hogy Bethlenék a főispánok 

kinevezése és a választbjogi,kőzigazgatási reformok 'khrdésé 

ben engedményeket ' .tettek, .amiért a pártfegyelem° erősitését ki- 

vánták Nagyatádiéktól. A. főispánok kinevezésével kapcsolatod ' 

engedményeket azonban Nagyatádi Szabó és Mayer  keveselhétték, 

igy nem tudtak megegyezni. Végül abban állapodtak még, hogy 'e 

kérdésekről - a Kisgazdapárt kivánságának megfelelően Junius  

15-én a párt értekezletén. Bethlen és Ráday ismertetik álláspónt-

jukát,.ill. engedményeiket és akkor hóznak hátározatokat. 311  

Nagyatádi Szabó a tanácskozáson "más igen fontos és elvi je.- 
léntőségü kérdéseket is  felvetett, amelyekre nézve bizonyos 

elvi biztositékokat kért a kormánytól". 312;A már elkészült - 

de Bethlenék által visszatartott  - földbirtokreform végréhaj- 

tási ' utasitásának azonnali életbeléptetését ., az OFB eddig  ha-

logatott müködésénék megkezdését és az 1921. évben termelt.ga-

bonafélék szabadforgalmát biztositó rendelet megjelentetését 

kívánta. Bethlen a megegyezés érdekében - megigérte e kérések 

teljesitését. A tárgyalás  ' legfontosabb eredményeként másnap, 

Junius 14-én' a földmüvelésügyi- és igazságügyi miniszterek alá- 

iráéával életbelépett 'a földbirtokreform végrehajtási utasitá-

sa, amely a Budapesti Közlöny Junius 17-i számában 60.000/1921. 

F.M.sz. rendeletként jelent  meg. 	: 

Nagyatádiék megnyerése ., de 'figyelemelterelése érdekében is,  

Bethlen Junius 14-én•a'nemzetgyülésen visszautasitotta Beniczky 

ödön költségvetési vita során elmondott felszólalását, amelyben 



- 166 - 

akormányzóság nagy kiadásait kifogásolta. Azokat Horthy ellen 

intézett támadásoknak minősitette  ás.  azzal fenyegette meg Be-

niczkyt, hogy "ezen az uton és módon magának szabad menlevelet 

nem . biztosithat akciójának további folytatására".. Bethlen kijelen 

téskit, , - mely a..legitimisták egyik exponált vezetője ellen i-

rányult - nagy tetszéssel fogadták a Kisgazdapárt szabadkirály-

választó jobbszárnyán. Az idetartozók Bethlenékkel való mege-

gyezésre ösztönözték , a Nagyatádi csoportot. "Egészen bizonyos- 

irta a Szózat -, hogy a miniszterelnök mai erélyes föllépése u-

tán a Kisgazdapárt részéről is bizalmi nyilatkozatot kap. "313 . 

Ezzel szemben még a Kisgazdapárt értekezletét megelőzően is Gáál 

Endre arra igyekezett rábeszélni elvbarátait, hogy "a kardinális 

kérdésekben ne engedjenek álláspontjukból" .514  

Ebben a helyzetben került sor a párt junius.15-i értekez-

letére, melynek jelentőségét az is mutatta, hogy a , kormány tag-

jai Beliteka honvédelmi miniszter kivételével valamennyien meg-

jelentek. Elsőnek Bethlen szólalt fel. Körvonalazta'a kormány 

álláspontját a választójogi- és a közigazgatási reformok kér-

désében. Kijelentette, hogy "a választójogot föltétlenül meg  

kell szükiteni, a demagógiát nem engedi  be  sem a vármegyeházba, 

sem a parlamentbe". Kifogásolta Tomcsányi nemzetgyűlésen történt 

leszavazását és a Ráday ellen intézett támadásokat, Hangsulyoz- 

ta, hogy ezek a jelenségek nem férnek össze a kormánypártiság- 

gal. Kérte a pártot, hogy "vagy fejezze ki nyiltan bizalmatlan- 

ságát a kormánnyal szemben és akkor a kormány lemond, vagy pe-

dig szavazzon bizalmat a kormánynak és a miniszternek, de ak-

kor a párt tagjai . ne szavazzanak a kormány ellen." 

A miniszterelnök után Ráday ismertette álláspontját. A  földre- 
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form végrehajtásával kapcsolatos aggodalmakra azzal válaszolt, 

hogy május közepén ő rendeletben felszólitotta a vá imégyei; 
kőzigazgátib vezetőit•a földreform sürgős végréhájtására.' gér-
te., : hogy.a főispánok kinevezésénél a jövőben minden körülmények 
kőzött figyélembe fogják ' venni.  a  párt kivánságait . , amennyiben 
"ások - összeegyéztethetők az, ő f.álfogásával".: Elmondottá '.még, . 
hogy.á közigazgatási-.éá'választójogi refórmok kőzött..juákti 

mot kiván.létesiteni.és'azokát a•nyári szünet utána némzet-

gyülés ,elé terjesztik .ugy, hogy őszre mind a •két jávaslatb'ől 

már. törvény lehet:. A . javaslatok lényegéről ' viszont. nem nyílat= 
kozott, amit azzal, indokolt, hógy' még : ő sincs az ' alapelvékkel 

tisztába.,, mert a népszámlálás '. adatai :még nincsenek, feldolgozva: 

Ezután Gaál Endre megismételte a.Rádayval szembeá 84an•már.ki-

fejtett, álláspántját.é'Bé jelentette,' hogy a "bélűgyminiszternek • 

a. főispáni' kérdésbén tett ' nyilatkozátai ' nem elégítették ' kt -  a: ' . 
pártót" és határoiott igéretet követelt a' választójogi. és • 

közigazgatási reform végrehajtásának időpontjáról..Gaál beszé-

dét a liberálisok helyeéléssel'68 tapssal.'fogadták, 

Nagyatádi. Szabó elmondotta; Tomcsányi:leszavazása őt• is olyan 

kinosaá érintette, hogy le akart mondani. Kérte a párt tagjait, 

hogy-a'jövőben.tartózkodjanak az ilyen cselekedetektől.. Ezze 

kapcsolatban kijelentette, hogy ámennyiben a párt tagjai nem 

alkalmazkodnak: a, pártfegyelémhez , abban az esetben' ő lemond 

a'miniszterségről.és visszavonul a politikától".,.Végül.hangsu-

lyozta;:"a maga részéről'kivánja, hogy a párt programja érvé-

nyesittessék a kormányzatban de azt is óhajtja, hogy a párt. 

tagjai több fegyelemről tegyenek tanubizonyságot". 	. 

Kovács J. István kifejtette'; a pártnak joga van követelni, 
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hogy a kormány garanciákat szolgáltasson alapvető programpont-

jainak megvalósitására. "Teljesen lehetetlen, hogy a pártot 

állandóan kész helyzet elé állítsák és szükségesnek tartaná, 

hogy mielőtt a kormány egy javaslatot a nemzetgyülés elé ter-

jeszt, azt előbb  a párttal megbeszélje". Figyelmeztette a kor-

mányt, hogy "itt más politikát, mint,demokratikus agrárpoliti- 

kát csinálni nem lehet 'és a legkevésbé érvényesülhetnek olyan  

törékvések, amelyék a régi, avult, feudális politika ujjászű-

letését tüzték célul maguk elé". 

Dömötör Mihály á ' pártvezér ceglédi beszédével foglalkozott. 

Elmondotta, hogy annak mindén betüjével azonosítja magát, mert 

ara a párt "óhajait, céljait és törekvéseit fejezi ki". Negál 

lapította, hogy  valóban van világnézeti különbség a Kisgazda- 

párt agrárdemokrata és alkotmányos királyválasztó álláspont- 

ja'és a KNEP között. Inditványoztá: mondja ki a párt, hogy 

Nagyatádi'céglédi beszédével azonositja magát. 	' 

Ez azonban nem történt meg! Az ujkonzervativ-agráriusok nevé-

ben ugyanis Négyessy László bejelentette, hogy a ceglédi be-

széd alapján nem áll módjában bizalmat szavazni Nagyatádi Szabó 

miniszternek,. mert a lapokban megjelent szöveggel nem azonosít-

hatja magát. Ez` lehetetlenné tette a párt Bethlennel szembeni 

egységes fellépését. 

Ebben a helyzetben Bethlen ujból felszóbalt és azt ajánlotta, 

hogy á párt ne zárkózzék el az elől, hogy egy kinevezett főis-

pán beléphessen a Kisgazdapártba, ha egyébként alkalmas a fő- 

ispáni állás betöltésére. Végül arra kérte a pártot, hogy a bi-

zalmi kérdésben hozzon határozatot és mondja ki, hogy a kardi- 

nális kérdésekben a párt tagjai a pártvezérrel és a kormánnyal 
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szavazzanak. Amennyiben valamelyik képviselő ennek nem vetné ma-

gát alá, vonja le a konzekvenciákat - azaz lépjen ki a. pártból. 

Ezután Meskó Zoltán'inditványára - a párt felkérte a minisz.ter-

elnőköt és a belügyminisztert, hogy  azokban a megyékben, 'ame-

lyekben a  kisgazdapárti képviselők vannak többségben, a. jövőben 

föltétlenül kisgazdapárti főispánt nevezzenek ki. Bethlenék,a . 

pártnak ezt az.inditványát elfogadták, a pártértekezlet pedig 

bizalmat .szavazótt: nekik  és megszavazta Bethlennek azt az :in-

ditványát is ., amelyben  a  pártfegyelem szigoritását, az ellenzék-

kel szavazók pártból való kilépését követelté. 315 ' 

Az. MTI junius 17-i közleménye szerint Bethlen és Nagyatádi .Sze- 

bó inditványára a párt a következőképpen szabta meg tagjainak . 

a nemzetgyűlési szavazások alkalmával követendő  magatartást. 

"A párt tagjai a szavazásra kerülő .javaslatoknál csakis abban az 

esetben szavazhatnák egyéni belátásuk szerint, ha a kormány elő-

rzetesen kijelenti, hogy az illető javaslattal szemben való ál-

llásfoglalást semmiféle irányban nem tekinti bizalmi kérdésnek. 

Amennyiben a kormány ilyen,értelmü nyilatkozatot nem tesz, az 

esetben, akár az összkormánnyal, akár pedig egyes miniszterek-

kel szemben való szavazást vagy állásfoglalást a pártfegyelém 

olyan mértékű megsértésének tekintik, mely a párthüséggel nem 

egyeztethető . össze" 

Leszerelt-e a Kisgazdapárt? Az értekezlet után ez a kér. 

dés foglalkoztatta a politikai köröket. A kormányhoz kőzelálló 

politikai csoportok ugy állitották be  ,a történteket, hogy a Kis-

gazdapárt meghátrált Bethlenék előtt és a bizalmi szavazással 

lényegében leszerelet. A Kisgazdapárt Nagyatádi csoportjának 

véleménye szerint, ez a beállitás nem felel meg a valóságnak. 

316 
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Szerintük a pártértekezlet állásfoglalása `csak azt jelenti,  hogy 

a miniszterelnök és a belügyminiszter előzékeny hangú nyilatko-

zatai után ők a "várakozás álláspontjára helyezkedtek".  Hang 

súlyozták, hogy  az értekezlet feltétlenül a párt sikerének te-

kinthető, mert  Bethlen és Ráday"jelentékeny engedményeket ' tet-

tek a  párt felfogásának 'irányábán". 517 . Véleményünk ` szerint  

Nagyatádiék értékelték reálisabban ' a történteket. Kétségtelen, 

hogy Bethlenék' jelentős engedményeket tettek. A'legfontosabb 

a földbirtokreform törvény végrehajtási utasitásának megjelen-

tetése volt,' amihez szórosan kapcsolódott az a bejelentés, hogy 

az  OFB Junius  20-án végre megkezdi munká `ját'. 318  Jelentős enged-

ménynek 

 

 kell tekinteni . azt is, hogy Ráday az ország nyilvános- ' 

sága előtt kényszerült megigérni'a közigazgatási- és választó-

jogi reformok ősszel történő tárgyalását. A főispánók kinevezé- 

sének kérdésében pedig Bethlenék lényegében elfogadták a párt-

nak azt a követelését, hogy azokban a megyékben, ahol a párt 'k: ' 

képviselői többségben vannak, kisgazdapárti főispánokat kell  

kinevezni. Mindezekért ellenszolgáltatásként a Kisgazdapárt 

csupán azt adta,  ami' a kormánypartnak egyébként is kötelessége 

volt; bizalmat 'szavazott  Bethlennek és Rádaynak, valamint el- 

fogadták a 'pártfegyelmet.szigoritó határozati javaslatot. 

A Kisgazdapárt értekezlete után folytatódott Nagyatádiék és 

Bethlenék közeledése. Junius 16-17-én a Kisgazdapárt elérte a ` 

pénzügyminiszter által 'tervezett őrlési vám és 'a forgalmi adó 

bizonyos tételeinek ' csökkentését.319 A Gaál'Gaszton által ki-

dolgozott tervezet alapján abban állapodtak még, hogy `az őrlé- 

si vám,  amely  15 %-os volt  10 %-os lesz. A üuza,'rozs és ten-

geriliszt örléséhez továbbra is igazolvány kell, de -az őster 
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melő nem  köteles igazolványt váltani, ha saját szükségletének  

fedezéséről van szó. Nyilt kérdésnek hagyták, hogy a cukorré-

pánál a vám 2 %ó az állatforgalomnál 3'% marad. Hegedüs viszont  

igéretet tett, hogy 'a kiviteli illetéket redukálni fogja.  

Viszonzásképpen Nagyatádi Szabó az NTI-t .felhatalmazta annak  

közlésére, hogy  a Rassáy-párthoz'tartózó "Drozdy Győző által  

képviselt politikai irányzattal semmi  közösséget nem vállál és  

azzal sem vezéri, sem egyéb miAigében kapcsolata nincsen. Tó-

vábbá Drozdy Győzőnek jelenlegi választási küzdelmétől ugy  ő~ 

mint párthivés is teljesen távol állanak és Drozdyt semmi te-

kintetben ném támogatják. 0320  

E nyilatkozatot csak Bethlen kérhette Nagyatádi Szabótól'. Az  

történt ugyanis, hogy Drozdy - már tárgyalt - mentelmi jogá-

nak felfüggesztése után, a biróság az ellene 'felhozott vádakat  

nem találta elégségesnek, igy indulhatott a saját (pacsai) 'vá-

lasztókerületébén ujra kiirt időközi. választáson. A választási  

harc során kiderült, hogy a Kisgazdapárt helyi szervezetei és  

tömegei  a KNEP jelöltjével szemben Drozdyt támogatják. Bethlén  

tehát a nyilatkozatot a KNEP jelöltjének támogatására szánta,  

Nagyatádi Szabó - mivel a KEEP-ben azt hángoztatták, hogy szo-

ros kapcsolatot tart fenn Rassayékkal - az adott helyzetben  

kényszerült a miniszterelnök követélését teljesiteni. A junius ' 

19-20-án megrendezett választáson ennek ellenére a Kisgazdapárt  

tömegei Drozdyt támógatták és igy nagy többséggel ismét ő lett  

a kerület képviselője. 321  Gömbösék utólag megállapitották, hogy  

a Kisgazdapártnak lett volna kötelessége jelöltet állitani, a-

ki a siker reményében vehette volna fel a küzdelmet Drozdyval  

szemben. 322  Ez igaz. Nagyatádiék azonban ezt nem tettékl  
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Bethlénék és a Kisgazdapárt megegyezésének tekinthetjük, azt 

is, hogy a minisztertanács Junius 17-én elfogadta a gabonafor-

galomgalom szabaddá tételére vonatkozó rendelettervezetet 323  

A szabadforgalom bevezetését a hivatalos lap. 1921. Junius 22-i 

száma közölte .(4675/1921. NE. sz. rend.) és életbeléptetésének 

időpontját 1921. Julius 5-ben állapitotta meg. E. rendeletben 

a'  kormány 'eltörölt minden, a kenyérgabona belső forgalmával . 

kapcsolatos 'korlátozást,'a beadási kötelezettséget, . a kötött 

forgálmat és a belső 'árak mindennemű: mazimálását. 324 

Az emlitett minisztertanácson megállapodtak a nemzetgyiilés leg-

köeel:ebbi'munkarendjében is:  Elhatárorták,  hogy a nyári szünet 

előtt már csak három .törvényjavaslattal foglalkozik a nemzet 

gyülés; tárgyalni fogja áz;órlési vámról és forgalmi adóról, . 

a sajtóról és az ingatlan vagyonváltságáról szóló törvényja 

vaslatokat .. 325 ' 

A  KEEP nem nézte jó szemmel a Kisgazdapártnak tett enged-

ményeket. Féltek, hogy a. pártszövetségem belül vezető szerephez 

juthat. Junius 17-én Hussar Károly éles támadást intézett Nagy- 

atádi Szabó ellen, kifogásolta a ceglédi beszéd .K1-pe1 és a 

királykérdéssel foglalkozd részeit és e kijelentések tisztázá-

sit követelte. A .K EP-ben helyeselték Huszár beszédét. Sőt hoz-

zátették még; kényszeriteni fogják Nagyatádi Szabót, hogy a 

vőit és jelenlegi miniszterelnököt a rendelkezési alap helyte-

len felhasználásával gyanusitó kijelentéseinek megmagyarázásá-

ra. Féló volt, hogy aKEEP és Nagyatádiék közötti ellentéték 

ismét kiujulnak. 326  

Bethlen ezt élkérülendő, még aznap fogadta a KEEP vezetőit: 

Haller Istvánt, Ernst Sándort,, Huszár Károlyt és Robert.Emilt. 
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A miniszterelnöktől kapott információk megnyugtatták a párt ve-

zetőit és tagságát. 327  

Haller István a párt igazgatója 19-én egy esztergomi népgyülé-

sen már azt hangoztatta, hogy a KNEP és a Kisgazdapárt kőzött 

"nincs világnézeti csupán taktikai, elhelyezkedési kűlőnbség. 

A két párt között az ország érdekében kivánatos egyetértés a 

kereszténypárt hibájából nem fog megszakadni" 

Összegezve a történeteket megállapithatjuk, hogy az egysé-

ges párt létrehozásának Pmegakadklyozása után Nagyatádiék a li-

berálisokkal együttműködve erős támadást inditottak Bethlenék 

ellen.. Követelték a közigazgatási-, a választójogi- és a föld-

birtokreformok végrehajtását, a kisgazdapárti főispánok felmen-

tésének megszüntetését és a gabonaforgalom teljes szabaddá téte-

lét.. Fenyegetőztek,_ hogy legfontosabb programpontjaik végre nem 

hajtása, illetve elodázása esetén ellenzékbe mennek. Mozgalmuk 

erejét csökkentette, hogy az ujkonzervativ-agráriusok és Gömbö-

sék csupán a gabona teljes szabadforgalmáért harcoltak, egyéb-

ként. a Bethienékkel való megegyezést szorgalmazták. Bethlenék 

ezt a helyzetet arra használták fel, hogy csak Nagyatádiék gaz-

dasági követeléseit (állatexport külföldre, gabona szabadforgal-

ma, a földbirtokreform végrehajtási utasitása, az OFB müködésé- 
a 

nek megkezdése, az őrlési- és forgalmi-adó csőkkentése) telje-

sitsék. A gazdasági követelések teljesitése jelentős eredménye 

volt Nagyatádiék küzdelmének. A párton belűli erőviszonyok és 

Bethlenék makacssága miatt azonban nem tudták elgrni, hogy a 

közigazgatási- és választójogi reformokat közelebb juttassák a 

megvalósuláshoz. A Bethlenék által adott gazdasági engedmények-

ért Nagyatádiéknak politikaiakkal kellett fizetni. A,Nagyatá- 

. 32g 
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diék bizalmat szavaztak Bethlenéknek, és a pártfegyelem erősi-

téséről hozott határozattal lényegében lemondtak az ellenzék-

kel valótaktikai együttműködésről. Igy Bethlennek a következő 

két hónapra sikerült biztositani a nemzetgyűlés munkaképességét. 

Erre azért volt szüksége, mert a nemzetgyUléseel még el akarta 

fogadtatni az őrlési vámról és forgalmi adóról, a sajtóról és 

főleg  az  ingatlan vagyonváltságról elkészitett törvényjavasla-

tokat. 
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Források, jegyzetek 

1. A témát érintő marxista feldolgozások közül az alábbiakat e-

melem ki: Andics Erzsébet: Ellenforradalom és bethleni kon-

szolidáció. Szikra, 1948; Nemes Dezső: Az ellenforradalom 

története Magyarországon. 1919-1921. Kossuth Könyvkiadó, 

1962; Fehér András: A magyarországi szociáldemokrata párt és 

az ellenforradalmi rendszer 1919. augusztus - 1921. Akadémiai 

Kiadó, 1969. 

2. A témát érintő marxista feldolgozások közül az alábbiakat 

emelem ki: Magyarország története. 2. köt. Szerk. Molnár Erik, 

főszerk. Pamlényi Ervin és Székely György. Gondolat Könyvki-

adó, 1967; Pándi Ilona: Osztályok és pártok a bethleni kon-

szolidáció időszakában. Kossuth Kiadó, 1966; Nemes Dezső: A 

fasizmus kérdéséhez. Magvető Kiadó, 1976; Pölöskei Ferenc: 

Horthy és hatalmi  rendszere 1919-1922. Kossuth Kiadó, 1977; 

Magyarország története 1918-1919, 1919-1945. Főszerk. Bánki 

György. Szerk. Hajdu Tibor, Tilkovszky Loránt. Akadémiai Ki-

adó, 1976. 

3.--Az ellenforradalom hatalomrajutása és rémuralma Magyarorszá-

gon 1919-1921. Szerk. és a bev. tanulmányt irta: Nemes Dezső. 

Szikra, 1956; A fasiszta rendszer kiépitése és a népnyomor 

Magyarországon 1921-1924. Szikra, 1956; Horthy Miklós titkos 

iratai. Az iratokat sajtó alá rendezte, magyarázó szövegek-

kel és jegyzetekkel ellátta: Szinai Miklós és Szücs László. 

Kossuth Könyvkiadó, 1963; Kacsai Elek: Számjeltávirat vala-

mennyi magyar királyi követségnek. Táncsics Könyvkiadó, 1969; 
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Bethlen István titkos  iratai.  Az iratokat sajtó alá rendez-

te, a bevezetőt és a magyarázatokat irts: Szinai Miklós ás 

Szűcs László.,. Kossuth Könyvkiadó, 1972. 

4. Kerekes Lajos: A Habsburg-restaurációs kisérletek és az oszt-

rák-magyar viszony 1921-ben.  Századok, 1976. 1. sz. 3-50. p. 

5. IV. Károly  visszatérési kisérietét. általában a'kortársi'em 

lékiratok alapján rekonstruálják .a történészek. Tanulmányunk 

nem vállalkozik ezek összehasonlitó elemzésére, csupán a té-

mánk szempontjából fontos bel- és külpolitikai összefüggések 

felvázolására. Ehhez alapvető forrásnak tekintettűk az Orszá-

gos Levéltárban őrzött, Korma Miklós iratanyagában, Adatgyüj- 

—temény,1920-24. c. kötetben talált 19 gépelt oldalas anya- 

got, melyet Kozma 1921 március 28-29-30-án irt le, ami eddig 

elkerülte a kutatók figyelmét. Továbbiakban: 0L, Kozma iratok, 

Adatgyu jtemény, 1920-24. 

6. OL. Kozma iratok. Adatgyüjtemény, 1920- 24. .` 

7. Uo. 

8. Karsai' Elek: Brit diplomáciai iratok az 1921. évi husvéti 

királypuccs történetéhez. 8. irat. = Levéltári Közlemények, 

V  1968. 117-118. p. ás OL, Kozma iratok, Adatgyü jtemény 1920- 

24.
:  

9. Juhász Gyula: Magyarország külpolitikája 1919-1945. Kos 

suth K. 1968. 374 p. 

10. OL, Kozma iratok, Adatgyü jtemény 1920-24. 

11. UB, 1921. zII. 30. 1. p.  

12. NN, I%. köt. 147. p. 
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13 .. PB.:, 1921. III: 30. ,1.,, P. 	. •. 

14. 1921. III. 31. 2. p. 

15. OL, Kozma iratok. Adatgyüjtemény 1920-24. 

16. V., 1921, III. 31. 1. p. 

17. M.,1921.. .III.31.2. , p. 	 : 

18. OL, 'Kozma iratok, Adatgyűjtemény, 1920-24. 

19. UB., 1921. III. 31. 1. p. 

20. OL, Kozma iratok. Adatgyüjtemény,. 1920-24. , 

21.. Nemes Dezső: Az ellenforradalom. története • Mág3iarországóá. 

1919-1921 !  Akadémiai Kiadó, 1962. 447. p. ' 

22. OL, Kozma iratok. Adatgyüjtemény, 1920-24. 

23. Karsai i.m. 127. és 129. P. 

24. PN., 1921. IV. 1. 3. p. és V., 1921. IV. 1. 1. p. 

25. OL, Kozma iratok, Adatgyüjtemény, 1920-24.  

26. Sz, 1921. IV. 1: 2.p. . 

27. M., 1921. IV. 1. 2. p. 

28. UB, 1921. IV. 1. 2. p. 	 . 

29. UN., 1921 •  IV. 2. 1. p.  

30. M., 1921. IV. 2. 2. p. és Bit., 1921. IV. 2. 

31. ' NN., IX.  köt. 147. p. 

32. M., 1921. IV. 2. 3. P. 	 . 

33. N1Vf.,  IX.  köt. 149-151. p. 	 . 

34. Nsz., 1921. IV. 2. 3. p. 
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35. M.,. 1921. IV. 3., 113. P.  

36. Juhász: i.m. 79. P.  .  

37. Karsai: i.m. 130. p.  

38. 0L,  MTI Bizalmas értesitések 1314. köt. 1921. ápr.. 1. , , .. 

NN., IX.  köt. 160. p., 1921. IV. 6-án minden jelentősebb . , 

ujság.  

39. M.  1921. IV. 3. 3. p. A Mt. jkv. hiányzik.  

40. Sz.,  1921. IV. 3. 1. p.  

41. úB., 1921 •  IV . 3•  1 . p.  

42. Sz., 1921. IV. 3. 1. p. 	. 

43..Kg., 1921. IV. 10. 1. p.  

44. Április 2-án este a pártklubban a kormányt kritizáló képvi-

selőknek Nagyatádi Szabó ismételten kijelentette: "A nem- 

zetgyülésen a kormány be fog, számolni az eseményekről és  

a történtek ismeretében a nemzetgyűlés többségének módjá-

ban  lesz döntenie arról, hogy tudomásul veszi-e a kormány  

eljárását vagy sem. Véleményem szerint Teleki Pál gróf mi- 

niszterelnök derekasan viselkedett." UB., 1921. IV. 3. 1. p.  

45. Nsz., 1921. IV. 3. 1. p.  

46. 8  órai II j  ság, 1921. IV. .  3.  5. P .  

47. NN., IX.  kőt. 154. p.  

48. M., 1921. IV. 6. és PN., 1921. IV. 6. 2. p.  

49. IIB., 1921. VI 6. 1. p.  

50. V., 1921. IV. •6. 2. p.  
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51. NN., IX: köt. 159-160. p. 

52. Uo. 161-162. p. 

53. Uo. 165-173. p. 

54. PN., 1921. IV. 7. 1. p. 

55. Kg., 1921. . ápr. 17. 1. p. 

56. V., 1921. IV. 7. 1. P. 

57• Uo., 1. p. 

58. Sz.., . 1921. IV. 7. 1. p. 

59. V., 1921. IV. 7. A Kisgazdapárt 1921. április 6-án megtar-

tott értekezletéről még részletesen tudósit a PN., 1921. 

IV. 9. 3. p. ás U., 1921. IV. 7. 2. p. 

60. Rassay határozati javaslatát már április 6-án a Kisgazda- 

párt 15 tagja áláirta, amit a nemzetgyűlési titkos szava-

sáson természetesen sokkal többen támogattak volna. Ld. Mo., 

1921. IV. 7 . 3 . P.  

61. A nyilatkozatot és Teleki bevezető sorait ld. U., 1921. 

IV. 7. 1. p. 

62. Bodrogközy Zoltán: A magyar agrármozgalmak története. Bp. 

1929. 292. p. és M., 1921. IV. 8. 1-2. p. 

63. OL, Mt. jkv. 1921. IV. 8. 

64. NN, 1920-22. IX. köt. 182. p. 

65. OL, Mt. jkv. 1921. április 8. 

66. A szövegező bizottság által megfogalmazott feltételeket a 

V., 1921. IV. 8. 1. p. ismerteti legpontosabban, de az UB., 

1921. IV. 8. számában is megtalálható. 
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67. UB., 1921. IV. 9. 1. p. 

68. Az intézőbizottság ülésén részt vettek: Nagyatádi Szabó 

István, Tomcsányi Vilmos,Pá1, Rubinek Gyula, Dőmötőr Mi-

hály, Ferdinándy Gyula, Sréter István, Gaál Gaszton, Bo-

váss J. István, Sokorópátkai Szabó István, Meskó Zoltán, 

Szijj Bálint, Berky Gyula, Hermann Miksa, Patacsi Dénes, 

Iklódi-Szabó János, Héjj Imre, Vasadi Balogh György, Hen-

czer István, árffy Imre, Schandi Károly és Muszti Imre. L. 

Mo., 1921. IV. 9. 1. p. 

69. PN. , 1921. IV. 9. 1. p. 

70. Sz., 1921. IV. 9. 3. p. 

71. UB., 1921. IV. 9. 1. p. 

72. UB., 1921. IV. 8. 1. p. 
i 

-73. UB., 1921. IV. 9. 1. p. 

74. 8 órai Ujság, 1921. IV. 8. 1-3. p. 

75. Sz., 1921. V. 9. 1. p. 

76. Nsz., 1921. IV. 9. 1. p. 

77. PN., 1921. IV. 9. 1. p. 

78. Mo., 1921. IV. 10. 1. p. - PN., 1921. IV. 10 .. 1. p. 

79. MO., 1921. IV. 9. 2. p. 

80. OZ. Mt. jkv. 1921. ápr. 8. - UN., 1921. IV. 9. 2. p. 

81. M., 1921. IV. 9. 1. p. 

82. Mo., 1921. IV. 12. 1. p. 

83. 8 órai Ujság, 1921. IV. 8. 
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84. V. , 1921. III. 10. 1. p.  

85. UN., 1921. IV. 10. 1. p.  

86. Teleki nyilatkozatát ld.: V.  1921. IV. 10. 2. p. és UB,,  

1921. IV. 10. 1. p.  

87. V., 1921. IV. 12. 1. p.  

88. 8 órai II  j  ság, 1921. IV. 12. 3. P.  

89. v., 1921. Iv. 12. 2.  p o 	 ~ 

90.}  110 	IV. 12. 1. p.  

91.  PB.,,  1921. IV. 12.  1-2.. P.  

92.. V. , 1921. IV. 14.  1.  p.  

93. BH. , 1921. IV. 13., 4., p.  

94. V.,  1921. IV. 13. 1. p. és PN.,, 1921 .  IV. 13 . , 2. p.,  

95• BH.,, 1921. IV. 13. 1. p. .  Céltalanul fut a fakó c. vezér-

cikk.  

96. 8 órai Ujság, 1921. IV. 14. 5  P ~.. 

97. 8 órai Ujság, 1921. IV.  13. 1. p. A pártpolitika c. ,,  vezér-  

cikk azt állitotta, hogy "a kisgazda Saloménak tálcán át-  

nyujtották Gratz Gusztáv külügyminiszter fejét". , - Ld. .:  

Rassay Károly nyilatkozatait a V.,  1921. p  IV. ,  10 .. 2 ,. p. és , 

V., 1921. IV. 13. 1. p.  

98. OL, Kozma iratok. I. Adatgyüjtemény. 1916-1925. ;  

99. OL ., Kozmairatok. I. Helyzetjelentések, 1921. február -

1923 Junius.  
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100. A nemzetgyülés pénzűgyi bizottságának ülésén történteket 

ld.: U.,  a M. , és a PN., 1921. IV. 14-i számaiban. Teleki 

elkedvetlenedését pedig Ob,, Kozza iratok. I. Adatgyűjtemény, 

1916-1925. 	 .. 

101. Sz., 1921. IV. ;14. 2 P•- 

102. M.,' 1921. IV: 15. 1. p. 

103. Mo. , 1921. IV. 15. 1. P.  

104. OL, Kozma iratok. Uo. 

105. U., 1921 .. IV. 15. 1. p. 

106. PN., 1921. IV. 15. 1. p. 

107. V.  1921. IV. 15. 1. p. 

108. M., 1921. IV. 15. 1. p. 

109. Hadtörténeti Intézet Levéltára, Honvédelmi Minisztérium, 

Ella.  C. 1. tét. 50645. 1921-930-as. Bp-i Kat.-VIP. "T" 

jel. 1921. jan. 24. 

110. Mo., 1921. IV. 16. 1. p. 

111. UB., 1921.4V. 15. 2. p. 

112. PN., 1921. IV. 15 . 1. p. 

113. Mt.'jkv. 1921.  április 15. 

114. PN.,, 1921. IV . 16. 1.  p. 

115. M., 1921. IV. 16. 2. p. 

116. V., 1921. IV. 16. 1. p. 

117. M s  1921. IV. 16. 1. p. 
, 

118. V., 1921. IV. 16. 1. p. 
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119. PN.:,  1921. IV. 15. 1. p . 

120. Mo.,  1921. :IV. .16. 1. p. 

121. M.  1921. I0. 16. 1. p. és  EN., 1921. IV. 16. 1. p. 

122. PN., 1921. IV.  18. 1. p. 

123. 8 b rai U j ság, 1921. IV. 19. 1. p. 

124: NU.,  1921. IV. '17. :2 . .p . 

125. UN., 1921. , IV. 19. 4. p. 

126. PN:, 1921. IV. 19. 1. p. 

127. UB., 1921. IV. 19. 1. p. 	 . 

128. Nemess i.m. 24-28. p. és Pándis i.m. 3-15. p. 

129. Bethlen programbeszédét id. NN., IX.  kőt. 184-193. p. és 

Bethlen István gróf beszédei és irásai. 1. köt. Bp,. 1933. 

154-168. p. 

130. V., 1921. IV. 19. 2. p. 

131. v., 1921.  IV. 20. 1. p. 

132. NN.,.IZ. köt. 193-197.  p. 

133. NN., IX. köt. 197-198. p. 

134. E  tárgyalásokról ld. a 8 brai.Ujeág, 1921. IV. 20. 1. p. és 

Sz. , 1921. IV. 20. 3. p. 

135. Gömbös levelét ld. EN., 1921. IV. 20. 1-2. p. 

136. NN., IX.  kőt. 289. p. 	. 

137. üB. , 1921. IV.. 21 .. 1. p. . 

138. NN., IX.  köt. 230-252,. p. 	. 
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139. Mi, 1921. IV. 22. 14 p. 

140. 1IN._ ; IX.  köt. 330-334. p. 

141. Reményi Lajos: Külkereskedelempolitika Magyarországon 

1919-1924. Akadémiai Kiadó, 1969. 127. és 142. p. 

142. UB:,, 1921. IV. 22. 1: p . 	. 	 . 	 . 

143. PAT. , 1921. IV. 22. 2. p. és UB. ,, 1921. IV. 22. 1. p. 

,=35 144. MIN., IX.  köt.  355-356. p.  

145. UB., 1921 .. IV. 24.  2. 	és 8 Órai Ufiság, 1921. IV. 24. 

2, p. 

146. Y,; ; 1921. IV: 23. 1. p. 

147. BK., 1921. IV. 27. 2. p. A Kisgazdapárt ujkonzervativ-ag-

rárius csoportjának lapja, az Uj Barázda örömmel üdvözölte 

a rendeletet, de  szóvá tette, hogy a szállitási igazolvá-

unok hosszadalmas megszerzése miatt a külföldi piacokról 

lemaradnak a termelők. UB., 1921. IV. 28. 4. p. 	. 

148. BK., 1921. IV.  28. i. p . és 8 Órai Ujság, 1921. IV.. 28. . 

5. P.  

149. BK., 1921. IV. 21. 1. p.  

150. UB., 1921. IV.  27. 1. p. Adóháboru c. vezércikk. 

151. Sg. , 1921. V. 8. 1.  és M t ' 1921. IV. 29. 2. p. 

152. UB., 1921. IV. 28. 1. p. 

153. UB., 1921. IV.' 29.  1. p. 

154. OZ, Mt. jkv. 1921: ápr. 28. 

155. UB., 1921. V. 1. 4-5'.. p. 
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156. Az értekezleten jelen voltak a földmüvelésügyi-, a pénz- 

űgy-, a kultusz-, a kereskedelemügyi-, a közélelmezési-, 

a népjbléti miniszterek és szakreferenseik.. Ld.: Nsz., 

1921. Y. 3. és UB., 1921. V. 3. és V., 1921. IV. 3. 1. p. 

157. 8 ()raj  Ujság, 1921. V. 6. 4. p. 

158. UB., 1921. V. 5. 2. p. 

159. NN., IX.  kotr 407-413. p. 

160. OL. Mt. jkv. 1921. máj. 5. 

1921. V. 7. 2. p. 161. UB., 

162. UB., 1921. V. 7. 4. p. 

163. 8  bra  Ujság, 1921. V. 10. • P. 

164. OL. Mt. jkv. 1921. V. 7. 

165. A mindszenti választásokkal kapcsolatban ld. a V., 1921. 

IV. 20., 21. számait és az UB., 1921. IV..22. 1. p. Kérges 

tenyér c. vezércikkét. 	. 

166. PN., 1921. 'IV: 22. 2. p. és Sz., 1921. Iii. 22. 1. p. 

167. U`B., 1921. IV. 22. 2. p. 

168. NN., ÍX. köt. ' 1?9-180. , V., 1921. IV. 27. 2. p. 

1691 	1921.  IV.  27• 3. p. 

170. UB., 1921. IV. 26. 1. p. 

171. Közteíek, 1921."IV .: 30. 392-394. p. 

172. Uo.  

172a.Nemes: i.m. 338. p. . Eredeti tisztázat - OL. Pm. eln. 

1921-2101. 
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173. UB., 1921.1V. 17.  1..p.  

174. UB., 1921. V. 4. 3. P. 

175. NN., IX. köt. 384. p. 

176. Uo. I%. köt.'404-406. p. 

177. Uo. IX. köt. 417. p. 	. 

178. 0L. Mt. jkv. 1921. IV. 22. és PN., 1921. IV. 24. 1 p. és 

V., 1921. IV. 24. 1. p. 

179. UB., 1921. IV. 28. 3. p. és PN., 1921. IV. 28. 3. p. 

PN, 1921. , IV. 28. 2. p. 

180. 8 brai U j ság, 1921. IV. 28. 1. p. 

181. Fehér: i.m. 171. p. 	 . 

182. V. ' , 1921. ' V. 1. 1. p. 

183. V., 1921. V. 4. 1-2. p. Helycsere? c. vezércikk. 

184. Pesti Napló és a 8 brai Ujság, 1921. V. 7-i számai. 

185.,9., 1921. V. 7. 1. p. és PN, 1921. V. 7. 

186. V., 1921. . V. 8. 1. P. 

187. PN., 1921. V. 10. 2. p. 

188. NN:, IX.  köt. 439 , p. 'és PN., 1921. V. 8. 1. p. 

189. OL. Mt. jkv. 1921. május 5. 

190. Az ellenzék részéről Ugron Gábor a következő határozati 

javaslatot kivánta benyujtani. "Mondja ki a nemzetgyűlés, 

hogy az internálás intézményét megszüntetendőnek tartja és 

énnek folytán utasitja a kormányt, hogy az internálásokra -

vagyis mint a rendeletek mondják - az állam biztonságára, 
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aggályos és gyanus, valamint a gazdasági okokból káros e-

gyéneknek őrizetbevételére vonatkozó összes rendeleteket  

haladéktalanul vonja vissza."- Ld.: Biz.,  1921. V. 10.  

3 •  ~ p• 

191. UB., 1921. V:,  10. 1. p.  

192. 8 órai Ujság ;  1921. V. 10. 1. p.  

193. NN•, IX.  köt . 440. p. és  V., 1921. V. 7. 1. p.  

194.- IIo. I%.• köt. 496-500. .p.  

195.- Kg.,,  1921.,  V.'  15.  

196. Sz. ,. 1921. V.^ 11. 	p.  

196a.V. ., 1921. V. 12. 1. p: és  UB., 1921. V. 12. 2. p.  

197. Sz. , 1921 .. V,  12.  1. p.   

198. M. , 1921. V. 11. 2. p. 	 , 

199. 8 órai Újság, 1921. V. 12. 1. p.  

200. A pártvezetőségi értekezletről ld.: Mo., 1921. V. 14., + 1 

. p., UB., 1921. V. 13. •  2.'p.  és Si.,  1921.' V. 13. 2. P.  

201. A gisgazdapárt'  má jus  12-i értekezletéről ld.: PN., , a V.,  
és  as  UB. 1921. V. ..13 i számait. .  

202. UB.. , 1921. V.-14. 1. . p.' 

203. Mo.,.1921. V. 14. 1. p. 

204. . PN. , 1921. V. 14. 1. p. '  

205. 1921. V. 14. 1. p. 

206. 8 órai.űjság, 1921. V. 15. 8. p.  
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207..gürthy Lajoe.báró nyilatkozatát ld. 8  órai Ujság, 1921. 

V. 15. 1-2. p. . . 	
. 

208. 8 Órai Ujság, : 1921. V. 15. 5 • P• • 

209. 

 

Mo., 1921. V. 13. és UB., 1921. V. 14. 1 .. p. 

210. UB., 1921. V.-15.'2. , p.' 

211. Érte vonatkozóan ld.°Tolnay Gábor: A Nagyatádi-féle föld-

retórm végrehajtása Ocsödőn az 1920-as években. Agrártör-

téneti Szemle, 1975. 1-2. sz. 172-205. p. 

212. UB., 1921. V. 14. 1. p. Prókátorok c. vezércikk. 

213. V. 1921. V. 15. 1. . p. , 

214. Ss.,, 1921. V. 18.,Sajtószabadság c. vezércikk. 

215. UB., 1921. V. 18. 1. p. 	 .  

216. V., 1921. V. 19. 1. p. 

217. V., 1921. V. 20. 1. p. 	. 

218. OL. Mt. jkv. 1921. máj. 19. 

219. 8 Órai U jság, 1921. V. 20. 1. p. és UB., 1921. V. 20. 1. p. 

220. NN., Y. kőt. 12. p. és 22-23. p. 

221. Ir.  , 1921. V. 21 és V., 1921. V. 22. 1. p. 

222. UB., 1921. V. 21. .2. p. és M., 1921. V. 21. 3. p. 

223. Ráday nyilatkozatát ld. a 8 órai Ujság, 1921. V. 20. 1. p. 

a Kisgazdapárt ill. a jobboldal állásfoglalását az UB., 

1921. V. 21. 2. p. 

224.• EN., X. köt. 27-32. p. 

225. Uo. X. köt. 54-59. p. 
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226. . UB., 1921. V. 20. 1. p. 

227. Kg., 1921. V. 15. 1. p. 

228. Kg. ., 1921. V. 29. ;. a MB. , 1921. V. 29. és  DB., 1921. V. 

24. 1-4. p. 	. 

229. Bobrai Ujság, 1921 . V. 24. 1. p.    . 	 . 

230. Uo. 1. p. 	. 	 . 

231. Köztelek, 1921. V. 28. 486. p. A falu a fővárosban. Ehhez 

hasonló megállapitásokat tett a M., 1921. május 24. 1. p. 

232. NN., X.  köt.  75. P. 

233. Uo. 115. p. 

234. V., 1921. V. 24. 2. p. 

235 .. NN., X. köti 143-144. p. 

236. Uo. 165. p.. 

237. ÜB. , 1921. V.  25 .. 1. p .. 

238 ,. Uo .. 2. p .. . 

239. NN., X. köt.. " 166-1V9.: p.. és V.,  1921. V. 25. 1. p. 

240,. Bethlen" beszédét közli a, NU. , 1921. V. 25. 2. p. és meg-

található a NN., X. köt. 285. p. 

241. Bethlen beszédének ezt a részét elemzi Nemes Dezső: A  fa-

siszta rendszer kiépitése Magyarországon a Bethlen-kor-

mányzat kezdeti időszakában. 1921-1924. c. tanulmánya 31. 

oldalán. a  Iratok az ellenforradalom történetéhez 1919- 

• 1945. 2. köt. • Szerk.'és'a bev. tanulm. írta: Nemes Dezső. 

242. NU. , 1921. V. 25. 2. p. "' 
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243. V., 1921. V. 25. 1. p.i 8 .  Órai  Ujság, 1921. V. 25. 1. P. 

és. 6z.-,- 1921. ,  V. 25. 4.< p. 

244. üB., 1921. V. 26. 2. p. 

244a.Mo., 1921. V. 26. 1. p. 

245. 8 Órai U jság, 1921. V. 25. 2. 

246. OL, Mt. jkv. . 1921. május 27. . 

247.'ÚB., 1921. V. 28. 3. p. 

248. 8 Órai Ujság, 1921. V. 28. 2. 

249. V.., 1921. V.'29. 1. p. 

250. Például a 8 Órai Ujság, 1921. V. 25. 1. p. vezércikkében 

többek között ezt ólvashatjuk. "Amíg októbrista legények 

közéleti eseményekhez hozzá mernek szólni, sőt amig csak 

némán mutatkozni is merészelnek, beteg az ország, beteg 

a politika. , " 

251. PR., 1921..V -28. 1-2. p. 

252. 8 ,Órai Ujság, 1921.-.V. , 31. 5. p. 

253. EN., Y. köt. -210. p.  

254. EN., %. köt. . 220. p. 

255. Mo. 1921. V..28. 6. p. és Világ, 1921. V. 29. 1. p. Dr. 

Baltazár Dezső, Debrecen püspöke május 28-án adott nyilat-

kozatában utalt erre: "Ez a kedvetlenség, már bizonyos ál-

talánosságban mozgó tárgyalásokat is eredményezett olyan 

tényezők között, akiknek egyik része az üldözők, másik 

része az üldözöttek szélső szárnyán találta meg eddig a 

helyét." 

P. 

P. 
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256. NN., X. köt. 245-250. p.  

257. Mo. , 1921. VI. 1. 1. p. és  U., 1921. VI. 1. 1. p.  

258. NN., X.  sz. 284-304. p.,  

259. NN., I..köt. 316-333. p.  

260. Uo. 333. P. 	 .. 

261. PN. , 1921. VI. 2..1.  p. 	 ., 

262. NU., 1921. VI. 2. 1. p. és Mo., 1921. VI. 2. 1. p.  

263. 8 b~ai g jság, 1921 •  VI.. 3. 3. p. 

264. U., 1921..91. 3..3. p.  

265.11., 1921. . VI. 4. 4. p.  

° 266. U. , 1921. VI.  
267. EN.,  S. köt. 349-363. .p. 	.. 	. 	 , 

268. U. 1921., 9I., 3. .1. p .  

269. Ss.; 1921. IV. 3. 1. p. és 8 brai Ujság, 1921. VI. 3. 3. P.  

270. V., 1921. VI. 3. 1. p'" 

271. U., 1921, IV. 3. 1. p:.  

272. PS., 1921. VI. 4.  1.  p.  

273. Sz., 1921. VI. 4. 2. P.  

274. .91, 1921. VI,. 4., 1._p.  
2?5 . Uo..  

276. PE., 1921. VI. 4. 4. p. Ugyanezen sajtóorgánum másnapi szá-

mában pedig P. Ábrahám Ernő a párt egyik vezére azt nyilat-

kozta: "A pártnak esetleg módja lesz arra is a közeljövő-

ben, hogy aktív politikát folytasson ugy a parlamenten be- 
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lül, minta parlamenten kivűl." 

277. NN. , X. köt.,417. p. és PN., 1921. VI. 4. 1. p. 

278. U., 1921. VI. 5. 1. p. 

279. 8 Órai . Ujság, 1921. VI. 4. 1. p. 

280. BA., 1921. jun. . 4. 2. p. és  UB., 1921. jun. 4. 2. p. 

281. OL. Mt. jkv. 1921. Jun. 3. 

282. Uo. Ezzel kapcsolatban ld. még: Reményi:i.m. 143. p. 

283. UB., 1921. VI. 5.'2.T. .A. biróságnak 36 . rendess és 24 pót-

tagja volt. Nagyatádi Szabó ekkor mondott beszédében a 3 leg-

fontosabb feladatnak a ,házhelyek ,kiosztását, a földnélküliek 

és a törpebirtokosok 3 kat. holdhoz juttatását, és a ködle-

gelők létesítését tartotta. 

284. 8 Órai Ujság, 1921. VI. 5. 1. p. Miért kell az egységes 

párt? 

285. Sz., 1921. VI. 5. 1. p. Keresztény Gazdák és Kisgazdák Nem-

zeti Pártja?? 

286. 1921. VIr. 4. 1. p. 

287. ,  Az intézőbizottság tagjai lettek: Nagyatádi Szabó István, 

Rubinek Gyula, Mayer János, Meskó Zoltán,,Herczeg Sándor, 

Szijj Bálint, Wéber János, Bottlik József, Sokorópátkai 

Szabó István, Schandi Károly és Gaál Endre. Sz., 1921. VI. 

5. 1. p. 

288. Ho., 1921. VI. 5. 1. p. 

289. U., 1921. 4I . 4. 1. p. 
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290. UN., 1921. VI. 5. 8. p. és MH. , 1921. VI. 5. 1. p. 

291. UB., 1921. jun. 7. 1.  p., Na.,. 
Uj ság,` 1921 .  

1921. jun. 12.'60'8 órai 

292. UN:, 1921. VI. 7. 1.p. ' 

293• EN:, 1921.' VI. 7. 1. p. 

294. V., 1921. ' VI . , 7. ' 
1. ̀

 p:  

295. NIL', X. köt. 443'-445. p. és Mb., 1921. VI.  7. 2. P. 

296. V., 1921. YI. 7. 1. p. 

297• NN., X. köt." 455--458. '' p. ,- PS:, 1921. VI. 8. 3. p. 

298. M., 1921: VI. 8. 5t.  

299". W., 1921.1n. 9.  2:4P. - PN., 1921. VI. 9. 1. p. 

300. V.', 1921. VI. 9 . 1.  •p. , M . , 1921. VI. 9.  3. - p. 

301. UB. , 1921. VI. 9. 2. p. 

302: IIB.', 1921. VI`. 10. 2. P. 

303. OI+. Mt. 'Jkv. 1921. Jun. 10. 

304'. 8 6rai iT jság, 1921. VI.  12. 1. p. 

305. u., 1921. jtin. 19.' 2=3. p., V., 1921. jun. 14. 2. p• .  és 

UB, 1921. VÍ. 14. 2. p. 

306. Y.  1921. VI: 14.1. p. 

307. M., 1921. VI. 14. 2. p. 

308. Sz., 1921. VI. 14.14 p. 	. 

309. V'., 1921. VI. 14.'1. p. 

310. UB., 1921. VI.. 14. 1. p. 
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311. Sz., 1921. VI. 14..2.  p. , V. . , 1921. VI. 15. 1. p. , és .IIp. 

1921. YI. 15. 2. p.. 	. . 

312. 8 órai U j ság, 1921. ,VI. _15. 1. p. 

313. NN. , XI. köt. 39. p..és Sz., 1921. VI. 15. 4. p. 

314. PN. ,. 1921. VI. 16 1. p. 

315: Az értekezletről ' legrészletesebben a Világ, pesti Napló 

és a Magyarság, 1921. VI. 16. száma tájékoztat. 

316. M., 1921. VI. 17. 4. p. 

317. V., 1921. VI. 17,. 1. p. 

318.. UB. 1921. VI. 18,  1. p. 

319. 4. , 1921. VI, 17.  4. p,. 

320. NQ.,, 1921, VI. 17. 3. p. 

321. V., 1921. VI. 22. 1. p. 

322. Sz., 1921. `VI. 22. 5.' P. 

323• 'OZ: Mt. jkv. 1921: jiu1. 17. és  PN., 1921. VI. 18. 4. p. 

324: 8emPnyi: i.m: 144. p. ` 

325; M.;  1921. O. 19: 2. p. 

326: 8  Óra  tT jság, 1921. VI. 18. 3. p. és  V., 1921. . VI. 18. l.p. 

327." M. ; 1921: V'I'. 18. 2, P. 

328. M., 1921. VI. 21. 2. p. 



-195-  

Böviditésjegyzék  

BH ~ Budapesti Hirlap  

BK • Budapesti  Közlöny  

i.m. s  idézett  mái 

Kg  =  A Kisgazda  • 

• g 	Köztelek  

ld. - lásd 	• 

MF, - Magyar, Falu  

1I 	= Magyarság  

Mo = Magyarország  

Mt. jkv`. = Minisztertanácsi jegyzőkőnyvek  

NN 	Nemzetgyűlési Napló  

Nsz - Népszava  

NU = Nemzeti U ,jság  

OL - Országos Levéltár  

Sz - Szózat  

uo. = ugyanott 	' 	 • 

UB = Uj Barázda 	 , 

UN is Uj Nemzedék 	 • 

II 	~ Az II  j  ság  

V 	= Világ  



-Birdlat, 

SiDOS Józsefs  A Kisgazdapdrt 46 a bethleni kondzoliddoió kez. 
detei  0..  bUlosédzdoktori értekezésérői 

Csatlakozva a témavezető Serfőző Lajos professzor 

birálatában megfogalmazott véleményhez, magam is kiemel. 

kedően jó MunkAnak tartom Sipos József dolgozatdt. Az a 

tény t 'hogy a szerző nem egészen 3 hónalS legfontosabb eseMé. 

nyeit kiséri nyoMon a KisgazdapArt a bethleni kosiz/oliddoió 

összefUggésében léhetővé tette a vdlasztot téma árnyalt, pre-

oiz feidolgoZásdt, s egyben eddig kevésbé látott ós értékelt 

Usszefüggősek felszinre jutását. Ennyiben a birált dolgozat 

feltétlen meghaladja az egyetemi doktori disszertációk At. 

lagoS szinvonaldt. 
A'meglehetősen nagy szakirodalom mellétt is tud ujat 

mondani a fentebb'mondottakból'eredően az ellenforradimi 

rendszer legsikeredebb politikusának 	István/ kon- 
. 
sioliddoiőt megteremteni kivánó törekvéSeiről és módszereiről. 

Jónak tartom a Kisgazdapárt szerepének drnyalt 413 sokoldalu 

bemutatását is. 

• A felhasznált fortAsokkal  kapcsolatban  irtakkal is 

egYétértek a szerzővel. Mindezek  alapján  a diészertdoiót 

summa cum laude,minősitdsSel javailom elfogadni. 

Szeged, 1979. dprilie 17. 

/Dr.  Ráoz Jánost 
tanszékvezető egyetemi tanár 

O 



B  I RÁLA T, 

Sipos József= A Kisgazdapárt és a bethleni konszolidáció Vartat14 4' 

c. bölcsészdoktori értekezéséről 

A dolgozat rövid, ám igen fontos időszakot tárgyal. IV. Károly 

első puccskisérlete-,. a Teleki-kormány bukása, a Bethlen-kormány 

megalakulása és programjának meghirdetése lényegében fordulópont 

a berendezkedő ellenforradalmi rendszer történetében. A fordulat 

eseménytörténetét és fontosabb összefüggéseit már ismertette a tör-

téneti irodalom. Hogy mégis mennyire hézagosak - és sok vonatkozás-

ban felületesek - ismereteink a teljes történet tekintetében, azt 

Sipos József munkája bizonyitja. 	 . 

A szerző első;ldleges célja az volt, hogy az egyik legfonto- 

sabb politikai: tényezőnek, a nagyatádi bzabó István vezette Kis- 

gazdapártnak ezidőbeli történetét, a gyorsan változó történelmi 

körülményekre.való reagálásait bemutassa. Ezt a feladatot kiválóan 

teljesitette. Mivel . a Kisgazdapárt ekkori tevékenységét direkt 

megközelitéssel még nem tárgyalta a történetirás, a dissze.r.-táció 

igen sok új anyagot hoz a témában. Egyik lényeges momentum - e vo-

natkozásban a_pártban lévő különböző irányzatok felderitése és be-

mutatása. Ez, ha nem is teljes plaszticitással és árnyaltsággal, 

de alapjábanvéve sikerült a szerzőnek. Világossá tette a párton 

belül meghúzódó ellenéteket, azt, hogy a különböző csoportok mit 

tartottak fontosnak a maguk szánára a Kisgazdapárt általános prog- 

ramjából, miért vélekedtek különbözőképpen a bekövetkező események-

ről? főképpen pedig a kibontakozás iránya - lényegében a konszoli-

dáció - megitélésében és felfogásában mutatkozó' különbségeket. 
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Ezek a  belső ellentétek magyarázzák jórészt a kormányokhoz, 

a bethleni koncepdióhoz, a létrehozandó egységes kormányzópárthoz 

való viszony bonyolultságát is. Az is kitünik a dolgozatból, bár 

néhol nyomatékosabban is lehetne utalni rá, hogy az ellentéteken 

mindig felülkerekedik a közös ellenforradalmi érdek, a "keresztény- 

nemzeti" feladat vállalásához valóragaszkodás, amely elvi alapot 

adott a pártvezér sorozatos mega?ikuásáihoz, és amely előrevetiti 

a KGP ismert sorsát, /Egyebektől eltekintve, ezért nem jelenthe-

tett demokratikus alternativát a Kisgazdapárt a kibontakozás tekin-

.tetében./ 

A dolgozat egyébként, miközben Igyekezett a KGP történetének 

mélyre hatolni, számos új ismeretet és összefüggést tárt fel az 

ellénforradalmi korszak szóbanforgó etapjáról, különösen a bethleni 

elgondolások elvi és gyakorlati vonatkozásaiban. 

A fentieket nagymértékben elősegitette a szerző választott 

módszere. Az ti., hogy nem terjedelmesebb időszak átfogó leirására 

,vállalkozott, hanem rövidebb történelmi szakasz mélyebb feltárásá -

'ra, amelyet részletesen, kronológikus hüségggl, szinte napról napra . 

haladva végzett el. A korszak irodalmának mai állása alapján ezzel 

a módszerrel lehet továbblépni a történelmi valóság hivebb megisme-

rése útján. Ehhez természetesen szükséges a teljes forrásfeltárás, 

ami azt jelenti, hogy a rendelkezésre álló irodalom és a levéltári 

források mellett hatalmas mennyiségü, primér forrásként kezelt saj-

tó és egyéb nyomtatv ányanyagot kellett átnézni. Ezt a szerző tuda-

tosan vállalta és teljesitette. 

Sipós József egyébként nagy anyagát, forrásait jól "beszélteti", 

ugyanakkor jó történeti érzékre valló, higgadt tárgyilagos elemzése-

ket végzett. 



A disszertáció érett, dicséretes munka. Summa cum laude  

fokozattal való elfogadását javaslom. 

Szeged, 1979. április 15. 

/Dr."erfbző ajos/ 

egyetemi tanár 
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Dr.Rácz János elvtársnak  
iszv.egyetemitanár  

Helyben  

Professzor Elvtára!  

Mellékelve: . •~3.Pes ,JÓza~g:. ~i ~pgazda,pár~ és a ba+t1~~n3.  konszolidáció 
■  

kA•ZdAel . '  . . . . . . . . . . . . . . - . . . : . . . . . - . . . • -. •  . 

cimü doktori.értekezését'.tisztelettel felkérem,hogy azt megbirálni 
/ 	• 

sjAveskédjék. Legyen szabad ~rofesszor Elvtárs dzivés. figyelmét fel- ~f ,  
hivnom.tanácsül eeünk ama határozatára, ámely a'birálat elkészitésének  

é  .; be.nyu jtáspának legkésőbbi határide jtt a kézhezvételtől s zámitott- ..  

dc' m dik b6nap. utolsó napjában állapitotta meg.  

A L'.:116kelt értekezést a birálat elkészitése után szíveskedjék átadni  

tc:.::zóke könyvtárosának leltárba vétel és a könyvtárban való elhelye-

z'~.»e céljából•  . 

Szeged,  1979*.ADr.l3« 	 . 

A "kiadmány hiteles:  
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