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vonzók, utálatosak és kedvesek egyszerre?(...)a tudós  előtt lassan megformálódott a herceg és 
a zsidó képe,  összefonódva álltak, rejtelmes módon egyik a másikban folytatódott. Mindkettő 
közös szerencsétlenséget jelentett. 
A herceg ellen volt védelmező bástya az alkotmány; no persze, ez is olyan ütött – kopott 
erődítmény volt, nem sokat ért. A zsidó ellen meg voltak a törvények, leiratok, csak éppen nem 
lehetett velük semmire menni.  
…Odafent pedig ott állt a herceg és a zsidó: egymásba olvadtak körvonalaik…”1 

 
/Lion Feuchtwanger/ 

 
 

BEVEZETÉS 

Témaválasztásunk oka, hogy az irodalom által – alább tárgyalt – ideológiai célok miatt 

évtizedekig megbélyegzettségében túlhallgatott Horthy-kori arisztokrácia valódi gazdasági, 

társadalmi és politikai szerepe jelenleg csupán részleteiben feltárt területe történetírásunknak. 

Dolgozatunk e részletekhez kíván hozzájárulni a főnemesség egy jól körülhatárolható 

csoportjának, a törvényhozóknak leírásával. Meglátásunk szerint a magyar arisztokrácia, mint 

uralkodó osztály, az ország teljes függetlenségének 16. század elején történt elvesztése után, 

rendszeresen válságba került. Egyszerre kellett megfelelnie a „nemzet” és az – ez időponttól 

kezdve többé nem „magyar” – uralkodó elvárásainak ahhoz, hogy szerepét betöltse.  

A 19. század közepén – a függetlenségi harc, e réteg számára szintén ambivalens kihívásai 

után ‒ került a magyarországi főnemesség a modernizációs folyamat kapujába, mely 

folyamatnak az Osztrák-Magyar Monarchia területén – a szakirodalom általános véleménye 

alapján – a zsidóság volt „kiválasztott népe.”2 Míg a korszak kutatói szerint a dualizmus 

időszakában a főnemesség és a zsidóság gazdasági elitjének egyfajta gazdasági és politikai 

érdekközössége figyelhető meg,3 1918 után ez megszűnni látszott. Az első világháború okozta 

területi, népességi és gazdasági veszteségek, a mindkét csoport számára biztosítékot jelentő, 

uralkodó működésének megszűnése és az egészen új és idegen külpolitikai közeg, nemcsak e 

rétegek kapcsolatrendszerét, hanem csoporton belüli identitástudatát is válságba sodorta.   

Dolgozatunk egyik része az ország irányításában ‒ a korlátozott parlamenti demokrácia 

keretei között – meghatározó szerepet vállaló, törvényhozó főnemesek csoportját igyekszik, 

lehetőleg széleskörűen, leírni.  

                                                           
1 Feuchtwanger, Lion: Jud Süss.263.o. Bp. 1990. Árkádia Könyvkiadó 263.o. 
2 A kifejezés Szabó Miklósé, melyet Karády Viktor: Zsidóság Európában  a modern korban című művének 
recenziójánál használ az írás címében. Szabó Miklós: A modernizáció kiválasztott népe. Mozgó Világ, 2000. 
9.sz. 106 – 109.o.   
3 Pl. Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon 80- 87.o.; Karády Viktor: Zsidóság, modernizáció, 
polgárosodás. Bp. 1997. Cserépfalvi. 78 – 108.o.;  
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Karády Viktor tanulmányának4 és a szakirodalom zömének az az álláspontját, hogy 

mindenekelőtt a modernizációs folyamat vesztesei voltak a zsidóságot negatívan 

diszkrimináló intézkedésekben érdekeltek. Amennyiben elfogadjuk ezt, tanulmányunk lényegi 

kérdésévé válik, hogy mennyiben volt a Horthy-kori magyar főnemesség a modernizáció 

nyertese vagy vesztese. Disszertációnk erre a kérdésre is keresi a választ, valamint – a 

harmadik részben - arra, hogy a zsidótörvények létrehozásának gyakorlatában az arisztokraták 

miképp azonosították, érvényesítették, vagy szorították háttérbe valamilyen ok miatt, a fentiek 

értelmében megfogalmazható pozícióikat és érdekeiket.  

A vizsgált csoport egészen pontosan körbeírható tagjainak jellemzőihez – ha nem is teljes 

körű – de nagy arányban pontos adatokat tartalmazó kiadványok állnak rendelkezésünkre a 

források közt megjelölt írásokban.  

 

Célok 

Vizsgálatunk tárgya a két világháború között összeült két nemzetgyűlés és négy országgyűlés 

főnemesi címet viselő tagjainak csoportja, különös tekintettel a hazai zsidóságra vonatkozó 

jogszabályok megalkotásának folyamatában betöltött szerepükre. Kutatásunk egyik célja 

felvázolni, mely főnemesi családok tagjai voltak részesei a Horthy-kori törvényhozásnak, 

kontinuitást biztosítva a dualizmus korával, valamint feltárni a 20. században új tagokkal kibővült 

arisztokrácia politikai elitjének szerkezetét, s a modernizációs folyamatban elfoglalt helyét, 

politikai- és értékorientációját. E kutatási célhoz szervesen kapcsolódik azon – a témaválasztásban 

kifejtetteken alapuló ‒ másik törekvésünk, hogy a rendelkezésre álló dokumentumok segítségével 

feltárjuk az arisztokrata törvényhozóknak – a magyar modernizációs folyamat válságát jelző – 

zsidótörvény-javaslatokhoz való viszonyulását. 

A fenti cél eléréséhez a következő kérdésköröket tárgyalja dolgozatunk: 

1. A magyar arisztokrácia és zsidóság elhelyezése a 19 – 20. századi európai viszonyok között 

2. Arisztokrata családok és személyek, gazdasági és tradicionális hátterük és súlyuk a 1920 és 

1944 között a magyar törvényhozás házaiban 

3. Arisztokrata törvényhozók részvételi aránya a gazdasági, társadalmi és kulturális modernizáció 

folyamatában 1920 után 

4. Főnemes képviselők és felsőházi tagok hozzászólásai és állásfoglalásai a magyar zsidóságot 

érintő (1920 és 1944 közötti) jogszabályok létrejöttének folyamatában 

   

                                                           
4 Karády Viktor: Antiszemitizmus és modernizációs egyenlőtlenségek Magyarországon. In: A zsidóság és 
Európa. Szerk.: Grüll Tibor és Répás László. Bp. 2006. Jószöveg Műhely Kiadó. 135 – 154.o. 
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Módszertan 

A főnemeseket érintő történetírásunkban legáltalánosabb probléma az arisztokráciával 

kapcsolatos ‒ alapvetően a rendi korszakból örökölt ‒ fogalmak jelenkori megfelelőinek 

tisztázatlansága. A konszenzuson alapuló terminológai tisztázás feladatának nem tett jót az 

1945 utáni, ideológiai célzatú ferdítés, s különösen nem, az ezt követő, több évtizedes, a témát 

érintő, hallgatás. Az 1920 utáni társadalom rajzával foglalkozó írások leggyakrabban nem 

rögzítik egyértelműen, kiket neveznek „arisztokratáknak”, mit értenek arisztokrácia fogalom 

alatt, s kiket sorolnak pontosan a nagybirtokosok kategóriájába.  

Dolgozatunkban „arisztokratának” vagy „főnemesnek” kizárólag főnemesi rangot (herceg, 

gróf, őrgróf és báró) viselő személyeket nevezzük, őket azonban minden esetben. A fent 

említett hallgatással eltelt évtizedek miatt az arisztokratákat érintő témákban kialakult 

ismerethiány megszüntetése céljából lényeges igény – szintén valamilyen konszenzus mentén 

– a főnemesi címek rendszeres és következetes használata. Disszertációnkban a név szerint 

előforduló arisztokraták első említésénél minden esetben jelöljük a címet.  

Ugyancsak a terminológiai megalapozáshoz kötődő, de annál szélesebb körű feladat kezelni 

az arisztokrácia egységének kérdését. Kutatásaink alapján úgy véljük – mint azt majd 

kimutatni igyekszünk ‒, hogy a magyar „arisztokrácia” a 20. században már nem osztály, nem 

képez szociológiailag egyértelműen körbeírható csoportot, ezért dolgozatunkban kizárólag az 

„arisztokrata címet viselő személyek csoportja” értelemben használjuk a kifejezést.  

Nem célja dolgozatunknak a két háború közti eklektikus hazai társadalmi viszonyokba 

mélyedni, s a zsidókérdésnek a korszak egész Európáját érintő problémáját különösen nem 

feladatunk elemezni. Az arisztokraták és a zsidóság – korszakra vonatkozó – hazai és 

kontinentális jellemzőit, kereteit azonban a rendelkezésre álló szakirodalomra támaszkodva, 

disszertációnk témájának megalapozása miatt, szükségesnek tartjuk áttekinteni.  

Írásunk első fejezetében az 1920 utáni Magyarország gazdasági, társadalmi és politikai 

viszonyait a – gyakorlatilag új országot létrehozó ‒ trianoni békeszerződés hatásai alatt 

vizsgáljuk. Hasonlóan a békeszerződés által létre hozott új keretek szemszögéből tekintjük a 

dolgozat tárgykörét jelentő hazai főnemességet és zsidóságot. Igyekszünk továbbá a magyar 

társadalom e két csoportjának adottságait a kontinens hasonló helyzetű társadalmi rétegeinek 

helyzetével összevetni röviden.  

A korszak törvényhozásában részt vevő társadalmi csoportok (ezen belül az arisztokraták) 

elemzésével – az általunk kézbe vett szakirodalomból – Lakatos Ernő5, Pap József 6, Barta 

                                                           
5 Lakatos Ernő: A magyar politikai vezetőréteg. 1848-1918.Bp. 1942.Élet és Irod. És Ny. Rt. 
6 Pap József: Két választás Magyarországon. Aetas. 2007. (22. évf.) 1.sz  5 – 31.o. 
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Róbert7 és Püski Levente8 tanulmányai foglalkoznak behatóbban. Mivel Lakatos Ernő és Pap 

József dolgozatai a magyar politikai elit 20. század eleji történetének feltárását végezték a 

század első éveiben működő országgyűlési képviselők szociológiai összetételének 

elemzésével, jelen disszertációnk számos ponton e kutatások folytatásának is tekinthető a 

Horthy-korra vonatkozóan. Barta Róbert kutatásának célkitűzése közel megegyező a jelen 

dolgozatéval, ám annak hangsúlyát a szerző inkább az első világháború utáni magyar 

arisztokráciának, mint történelmi osztálynak helyzetleírására és visszaszorulásának 

jellemzésére helyezi. E tanulmány szemléletmódját, témavezetését igyekszik disszertációnk 

több ponton folytatni. Püski Levente – a felsőházról írt kötete9 mellett ‒ számos írásában 

elemzi a korszak arisztokratáinak a törvénykezésben betöltött szerepét.10 E széleskörű 

kutatások eredményeihez törekszik jelen dolgozatunk a korszak arisztokrata képviselőinek 

leírásával és a zsidókérdésben kinyilvánított törvényhozói álláspontjuknak elemzésével 

hozzájárulni. 

Munkánk második fejezetének forrásait a magyar főnemesség adatait tartalmazó genealógiai 

munkák, gazdacímtárak és a parlamenti almanachok adják első sorban, esetenként kiegészítve 

a korszakra vonatkozó memoárok egyes adataival.  

A hat országgyűlésben részt vevő arisztokraták vizsgálatát családjuk főrendi címének eredete, 

felekezeti hovatartozásuk, életkori és családi viszonyaik, birtokaik kiterjedése, háborús és 

közéleti közreműködésük, gazdasági és társadalmi szerepvállalásuk tekintetében végeztük el. 

Külön pontban tértünk ki a főnemesi családoknak és személyeknek a dualizmus kori 

törvényhozásban való részvételére.  

Az érintett országgyűlési tagoknál vizsgáljuk születési helyüket (képviselő esetén, a 

választókörzethez való viszony miatt), születési idejüket (generációba sorolás, kapcsolatrendszer 

felrajzolása miatt), szüleik származását (a magyar eredet kérdése miatt); iskolázottságukat, 

katonai szolgálatukat, birtokviszonyaikat (1920 előtt és után), házastársaik kilétét, gyermekeik 

                                                           
7 Barta Róbert: : Egy történelmi osztály hanyatlása : arisztokrácia és a politikai elit 1919 után. In: Arisztokrata 
életpályák és életviszonyok. Szerk: Papp Klára, Püski Levente. Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, 
Debrecen, 2009. 191 – 203.o. 
8 Püski Levente Helykeresés. Arisztokrácia és politika az 1920-as években. In: Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 70. 
születésnapjára. Szerk:.Angi János, Barta János, Debrecen 2000. Multiplex Media - Debrecen University Press, 
435-454.o. 
9 Püski Levente: A magyar felsőház története. Bp. 2000. Napvilág Kiadó 
10 Pl. Püski Levente: A felsőház felépítése és összetétele az 1920-as években. Múltunk, 1993/4 sz. 119-136.; A 
politikai elit változása 1919 után. In: Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben. Szerk: 
Valuch Tibor, Püski Levente, Osiris Kiadó, Bp. 1995. 400-406.; Helykeresés. Arisztokrácia és politika az 1920-
as években. In: Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 70. születésnapjára, szerk: Angi János és Barta János, Multiplex 
Media-DUP K. Debrecen, 2000. 435-454.; A magyar parlament szerkezete a Horthy-korszakban – kelet-közép 
ásodik európai kitekintésben. In: Magyarság és Európa – tegnap és ma. Szerk: Mazsu János, Orosz István, Pallai 
László, Pósán László. 153-167. 
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számát. Igen lényegesnek gondoljuk megnézni ‒ a zsidókérdésben elfoglalt későbbi álláspont 

miatt ‒ az adott politikus helyzetét az 1918-19-es forradalmak alatt és társadalmi, közéleti 

tevékenységét a törvényhozói tagságon kívül. Ezeken kívül górcső alá vesszük az adott 

főnemes törvényhozói tagságának jogcímét (képviselő esetén párthoz tartozás, főrendi házi 

tagság esetén bekerülés módja), valamint azt, hogy tagja volt-e az utolsó dualizmus kori 

törvényhozásnak. 

Dolgozatunk harmadik fejezetében a vonatkozó parlamenti anyagok segítségével vizsgáljuk 

meg az általunk legalapvetőbbnek tartott, zsidóságot érintő törvények tárgyalása során 

elhangzó főnemesi hozzászólásokat. A felszólalások mellett törekszünk fókuszba állítani azon 

arisztokrata háztagokat is, akik kiemelkedően nagy érdeklődést mutattak a kérdéssel 

kapcsolatban. Szándékunk e megnyilvánulásokat ‒ a disszertáció korábbi részeihez kapcsolva 

– úgy értékelni, hogy a levonható konzekvenciák a két háború közti arisztokraták politikai 

jelentőségéről adalékkal szolgálhassanak a rétegről alkotott élesebb képhez. 

 

Historiográfia 

Összefoglalónk mindenekelőtt arra törekszik, hogy az 1920 – 1944 közötti időszak 

főnemességét fogalmilag körbeíró, és jellegzetességeit, problémáit, érdemeit összességében 

tekintő alapműveket értékelje témánk szempontjából. A magyarországi zsidókérdés 

történetének hatalmas irodalmából természetesen csak az értekezés témájához illeszkedő 

műveket tárgyaljuk. Historiográfiai bevezetőnk vázát azon, a történeti irodalom legtöbbet 

idézett, vagy valamely szempontból legnagyobb hatású darabjai adják, melyek az elmúlt 

évtizedekben hozzájárultak a magyar főnemesség egészéről és a magyar főnemesekről 

kialakult képhez.  

Tudomásunk szerint olyan monográfia, tanulmány, mely a két világháború közötti magyar 

arisztokrácia összetételét, helyzetét, politikai részvételét, érdekartikulációját és - 

érvényesítését elemezné, nem született. Léteznek azonban olyan írások, melyek részleteikben 

vagy egészében a korszak főnemességével, azok törvényhozásban részt vevő csoportjával 

foglalkoznak, s ezeknek a zsidósággal, zsidótörvénykezéssel való kapcsolatára is utalnak.  

E műveket – a téma szemléletében megfigyelhető változások rendje miatt ‒ kronológiai 

sorrendben vesszük száma bevezetőnkben.  

 

 

A Horthy-korszakban született írások 
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Az 1920 után érzékelhetően válságba került arisztokrácia helyzetével, esélyeivel már a kortárs 

irodalom is foglalkozott. A Magyar Szemle hasábjain 1929-ben Csekonics Erzsébet11 grófnő 

és Weis István12 szociológus tollából megjelent polemikus írások sok tekintetben 

megalapozták az elmúlt 80 évben a rétegről alkotott ambivalens képet.  A Horthy-korszak 

végén tudósított ugyanerről a problémáról Wesselényi Miklós báró ankét füzetében,13 s az 

ebben bevezetőként közre adott saját tanulmányában. Az említett szövegek felhívják az 

utókor a figyelmét arra, hogy a magyar főnemesség igen ingatag belső és külső állapotban 

szembesült a számára egzisztenciális érintettséget soha nem jelentő zsidókérdéssel, s a 

törvényhozó főnemesek annak megoldási kényszerével.   

Szintén 1942-ben jelent meg Lakatos Ernő társadalomtörténeti tanulmánya a magyar politikai 

vezetőrétegről, ezen belül az arisztokráciáról. A szerző a vizsgált korszakunkat közvetlenül 

megelőző, abba ezer szállal átnyúló időszak politikusairól írt, széleskörű korabeli irodalomra 

hivatkozva, s mivel tudomásunk szerint a Lakatos művének megjelenést követő 40 évben nem 

találkozunk az arisztokráciát hasonlóan tudományos igénnyel megközelítő tanulmánnyal, ez 

az írás lényeges historiográfiai előzménye dolgozatunknak.14 Gratz Gusztávnak az 1940’-es 

évek folyamán készült, kéziratban maradt művét 2001-ben vehette kezébe a korszak iránt 

érdeklődő olvasó.15  Mivel a szerző szoros kapcsolatban volt a Horthy-rendszer 

arisztokráciájának számos exponált alakjával, s az író a korabeli gazdasági-, politikai- és 

közélet egyik legjelentősebb, széleskörű hazai és nemzetközi ismertségnek és elismertségnek 

örvendő személyisége volt, a könyv számos tanulsággal szolgált kutatásunkban. 

1975 és 2005 között született munkák  

Meglátásunk szerint az 1945 utáni korszak, témánkat érintő, irodalma szakmai szempontból 

nem, csak politikai szándéka és hatása tekintetében vehető figyelembe. Ezen időszakot igen 

tanulságosan és objektíven ábrázolja Püski Levente az Állambiztonsági Levéltárak Történelmi 

Társulata által kiadott, nagyjelentőségű tanulmánykötetben megjelent írásában.16 Leszögezi a 

szerző, hogy 1945 után a kizárólagos hatalommal bíró MKP az arisztokráciát egyfajta 

                                                           
11 Csekonics  Erzsébet: A magyar arisztokrácia válsága. Magyar Szemle 5. kötet 1929. 1- 4.sz. 161-164.o. 
12 Weis István : Az arisztokrácia. Magyar Szemle, 1929. 5 – 8. sz. 1-10.o. 
13 Az arisztokrácia válsága és jövője. (Ankét) Szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta: báró Wesselényi 
Miklós. Bp. 1942. Auróra Könyvkiadó 
14 Lakatos Ernő: A magyar politikai vezetőréteg. 1848-1918.Bp. 1942. Élet és Irod. És Ny. Rt.  
15 Gratz Gusztáv: Magyarország a két világháború között. Bp. Osiris Kiadó, 2001 
16 Püski Levente: Ellenségből bűnbak. Az MKP arisztokrácia-képe 1945 után. In: Gyarmati György, Lengvári 
István, Pók Attila, Vonyó József (szerk.) Bűnbak minden időben: bűnbakok a magyar és az egyetemes 
történelemben. Pécs - Budapest: Kronosz Kiadó; Magyar Történelmi Társulat; Állambiztonsági Szolgálatok 

Történeti Levéltára, 2013.  434-443.o. 
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misztifikált bűnbakként jelenítette meg „a változó politikai helyzethez és törekvésekhez 

igazodva, annak alárendelve”.17  

A megsemmisítettnek mondott arisztokráciával kapcsolatban több évtizedes hallgatást törte 

meg a rendszerváltást megelőző évben a Gudenus János és Szentirmay László szerzőpáros 

Összetört címerek című könyve.18 A nem „céhes történészek” tollából származó könyv pontos 

fogalmi meghatározásokkal, objektivitásra törekedve igyekezett a már elfeledett arisztokrata 

világ lényegét újra megértetni, s ajtókat nyitni a főnemesek közelmúltjának további 

kutatásának. 

Kifejezetten az arisztokráciával foglalkozó írások nem születtek még évtizedekig, de a ’70-es 

évek végétől igényes korszakszintézisek jelentek meg, melyek – különböző terjedelemben – 

foglalkoztak a Horthy-kori arisztokráciával is.19 A korszakban megjelent összefoglalásokra 

jellemző, hogy már „mint legyőzött ellenséget” kezelik a két háború közti arisztokráciát, 

fogalmi meghatározás nélkül, egységes csoportként említik, ha említik, a társadalomrajzokban 

a főnemességet, és a rangjelző előneveket nem, vagy rendszertelenül használják. Ilyen módon 

ezen írások jelentősen hozzájárultak dolgozatunk megszületéséhez azzal, hogy felvetették a 

korszak arisztokráciájának valódi jelentőségét kutató lényeges kérdéseket. A szintézisekhez 

hasonló szemlélet figyelhető meg a témában született tanulmányoknál is, ezek azonban már 

jóval mélyebbre ásva, értékeket is találnak a főnemesség tevékenységében, s esetenként a 

fogalmi tisztázást is megkísérelve, érzékelhetően törekednek a Horthy-kori főnemesség 

működésének és jelentőségének részletesebb feltárására. Kiemelkedik e tanulmányok közül 

Pritz Pál írása20, mely egyedülálló módon foglalkozik kizárólag az arisztokraták egy 

csoportjával, a diplomáciai szolgálatban dolgozó főnemesekkel, s tudomásunk szerint e 

kérdéskörben azóta is unikális a tanulmány. A törvényhozásban részt vevő arisztokrata 

családok külkapcsolatainak megértésében jelentős támasza kutatásunknak e dolgozat.  

Szintén igen lényeges a témánkat érintően Juhász Gyula akadémiai székfoglalója 21, melynek 

kiindulási pontja, hogy a magyar történetírás nem foglalkozott áttekintően és behatóbban 

                                                           
17 Püski Levente: Ellenségből bűnbak. Az MKP arisztokrácia-képe 1945 után. 443.o. 
18 Gudenus János – Szentirmay László: Összetört címerek (A magyar arisztokrácia sorsa és az 1945 utáni  
  megpróbáltatások) Budapest 1989. Mozaik Kiadó 
19 Magyarország története tíz kötetben. 1918 – 1945. (Főszerk. Ránki György.) Bp. 1976.; Magyarország a XX. 
században. Szerk. Balogh Sándor. Bp.1985.; L. Nagy Zsuzsa: Magyarország története, 1919 – 1945. 2. bővített 
kiadás. Debrecen, 1995.; Pölöskey Ferenc– Gergely Jenő – Izsák Lajos: 20. századi magyar történelem. 2. 
bővített kiadás. Bp. 1997.; Magyarország a XX. században. Szerk.: Kollega Tarsoly István.  1 – 5. köt. 
Szekszárd, 1996 – 2000.; Ormos Mária: Magyarország a két világháború korában (1914-1945). Debrecen, 
1998.; Gergely Jenő – Pritz Pál: A trianoni Magyarország. Bp., Vincze Kiadó, 1998 
20 Pritz Pál: Arisztokraták a magyar külügyi szolgálatban (1918-1944). Jogtörténeti Szemle. 1987/2. 45 –65.o.; 
21 Juhász Gyula: A magyar társadalom a második világháborúban. (1991. október 31-én elhangzott székfoglaló 
előadás) Magyar Tudomány, XCIX. Kötet – Új folyam. XXXVII. Kötet 4. szám 1992. április 385 – 399.o. 
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azzal, hogy milyen folyamatok indultak meg a társadalom mélyén a második világháború 

alatt, s mik váltak láthatóvá a felszínen.”22 E folyamatok egy része létében érintette a magyar 

arisztokráciát, s ezért e tanulmány témánk elhelyezése szempontjából megkerülhetetlen. A két 

háború közti magyar arisztokrácia zsidókérdéshez történő viszonyulását vizsgáló jelen 

tanulmányunk tekintetében alapvető Juhász Gyula megjegyzése, hogy a magyar holokauszt 

történetét feldolgozta a történetírás, de azt, hogy a magyar társadalom nem zsidó része miképp 

viszonyult mindehhez, az nem került feldolgozásra. Amiképp írja a szerző 1991-ben, a 

holokauszt méretei ismeretesek, de nem kellően elemzettek annak társadalmi 

következményei.23 Azt gondoljuk, hogy e megállapítás érvényes a zsidótörvények 

létrejöttének folyamatára is.  

Megjelenésének idején úttörő szemléletű volt Kállay István genealógus rövid tanulmánya is a 

magyar arisztokrácia történeti szerepéről.24 Az írás nem az általunk vizsgált kor 

főnemességéről szól, de szándéka miatt, hogy az arisztokráciáról évtizedekig csupán 

negatívumokat közlő történetírói szemlélet fordulatot vegyen, olyan összefüggésekre mutatott 

rá, melyeket jól tudtunk hasznosítani munkánkban.  

Már az ezredfordulón a nagybirtokosok és arisztokraták témakörében egyre több kutatást 

publikáló szerzőnek, Püski Leventének a ’20-as évek főnemeseiről írott tanulmánya25 abban 

úttörő, hogy az első háború után helyét kereső, politizáló arisztokraták közül kiemel 

családokat, személyeket, pozitívan értékelve politikai tevékenységüket, ezzel jelen 

dolgozatunk harmadik fejezetéhez segítséget nyújtva.    

1999-es első megjelenése után átdolgozott és bővített formában több kiadást is megért, 

Romsics Ignác egyetemi tankönyve a 20. századról,26 mely az előző szintéziseknél valamivel 

többet és érzékelhetően másképp mond el az Horthy-korról és az akkori főnemességről is. 

Szintén egyetemi tankönyv Gyáni Gábor és Kövér György társadalomrajza,27 mely 

szaktörténészi eszközökkel tesz helyre szinte minden arisztokráciával kapcsolatos fogalmat, 

melyet 1945 után először és utoljára közel 20 évvel korábban az „Összetört címerek” kísérelt 

meg. Ez évben jelent meg Püski Levente könyve is a Horthy-rendszerről,28 melyben az 

                                                           
22 Juhász Gyula: A magyar társadalom a második világháborúban.385.o. 
23 Juhász Gyula: A magyar társadalom a második világháborúban.398.o 
24 Kállay István: A magyar arisztokrácia történeti szerepe. Honismeret, 1999. 23.év. 1-3.o. 
25 Püski Levente Helykeresés. Arisztokrácia és politika az 1920-as években. In: Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 70. 
születésnapjára.. .Szerk: Angi János, Barta János (szerk.)Debrecen 2000. Multiplex Media - Debrecen University 
Press,  435-454.o. 
26 Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Bp. 2005. Osiris Kiadó  
27 Gyáni Gábor – Kövér György: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig 
(Egyetemi tankönyv) Bp.2006. Osiris Kiadó 
28 Püski Levente: A Horthy-rendszer. Budapest, Pannonica, 2006. 
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arisztokráciával kapcsolatos objektív szemlélettel és pontos fogalmi közegben, a felsőház 

részletes szerkezetével és jelentőségével is foglalkozik a szerző. Ezen összefoglalók 

dolgozatunk első és harmadik részének jelentős támaszt adnak. 

Ellis Wasson angol történésztől az Arisztokrácia és a modern világ című monográfia 2006-

ban jelent meg New York-ban,29 hazánkban (Fodor Mihályné30 és Fülöp Endre31 igen 

részletes, s végkicsengését tekintve, egybehangzó ismertetése alapján) három évvel később 

olvashattunk róla magyarul. Szemlélete és anyagmennyisége miatt alkalmas a könyv a 20. 

századi európai, s ezen belül a magyar arisztokrácia történetének és jelentőségének terén 

kialakított szemlélet oppoziciójára, ezért felhasználtuk dolgozatunkhoz.   

Pap József tanulmánya32 a 20. század eleji magyar politikai elit történetét igyekszik feltárni, 

az akkori országgyűlés tagjainak szociológiai vizsgálatával. Ez az írás különösen módszertana 

miatt előzménye jelen munkánknak. Az első „kortárs” (1945 utáni) szakirodalom, mely 

szakmai szempontok szerint, és inkább az arisztokrácia szemszögéből ábrázolja a főnemesek 

20. századi történelmét, Püski Leventének két részletben a Korunk című erdélyi magyar 

kulturális folyóiratban megjelentetett írása.33 Az arisztokrata fogalomnak és részleteinek 

tisztázásával, a főnemesek csoportjainak világos körbeírásával, helyzetük elemzésével vázolja 

a szerző a dualizmus kori arisztokráciát, melyben Európa legtöbb nemzete képviseltette 

magát, s melynek maradéka a két háború közti magyar főnemesség.  E két tanulmány 

alapozza meg leginkább historiográfiai tekintetben dolgozatunk első és második részét.   

Püski Leventének gróf Károlyi Gyuláról írt tanulmánya34 olyan objektív, ideológiai 

szándékoltságtól mentes képet fest a miniszterelnökről, melyet maga a gróf is minden 

bizonnyal vállalna. Bár egyetlen főnemesről szól az írás, hangvétele és felhasznált forrásai 

miatt e tanulmány megkerülhetetlen a 20. századi arisztokráciával foglalkozó dolgozatunk 

előzményei között. Ugyanebben a tanulmánykötetben, Barta Róbert írásában.35 ismét 

                                                           
29 Wasson, Ellis : Aristocracy and the Modern World. (Az arisztokrácia és a modern világ) Palgrave, Macmillan, 
New York, 2006.  
30 Fodor Mihályné: Wasson, Ellis : Az arisztokrácia és a modern világ. Klio 17. évf. 2008/1 3 – 12.o. 
31 Fülöp Endre: Komolyan véve az arisztokráciát : Ellis Wasson: Aristocracy and the Modern World, 2006 . 
Phronesis 1. évf. 2007/ 2. sz. 63 – 66.o. 
32 Pap József: Két választás Magyarországon. Aetas. 2007. (22. évf.) 1.sz  5 – 31.o.  
33

 Püski Levente: Arisztokrácia a XX. századi Magyarországon. I. Korunk, 2008/9. 82-92. 
http://epa.oszk.hu/00400/00458/00141/puskil.html (Letöltve 2015. 07. 21.) 

     Arisztokrácia a XX. századi Magyarországon. II. Korunk, 2008/10. 97-107. 
http://epa.oszk.hu/00400/00458/00142/puskil.html (letöltve: 2015. 07. 21.) 
34 Püski Levente: Egy arisztokrata tekintély: gr. Károlyi Gyula. In: Arisztokrata életpályák és életviszonyok. 
Szerk: Papp Klára, Püski Levente. Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, Debrecen, 2009. 205-220 
35 Barta Róbert: Egy történelmi osztály hanyatlása : arisztokrácia és a politikai elit 1919 után. In: Arisztokrata 
életpályák és életviszonyok. Szerk: Papp Klára, Püski Levente. Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, 
Debrecen, 2009. 191 – 203.o. 
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felvetődik az arisztokrácia 1919 utáni válsága. A szerző meglátása szerint, a magyar 

arisztokrácia 1919 utáni sorsa „szorosan összekapcsolódott az ország helyzetének radikális 

átalakulásával”,36 s arra tett kísérletet, hogy az első világháború utáni magyar 

arisztokráciának, ”mint történelmi osztálynak helyzetét, visszaszorulását, s ennek jellemzőit” 

vázolja.37   

 

A  zsidótörvények születéséről és társadalmi környezetükről szóló irodalomból  

Az irodalom nagy része a numerus clausus (1920:XXV. tc.) megjelenésével kezdi a hazai  

zsidóságot negatívan diszkrimináló törvénykezési folyamat leírását. Szűkebb körű, de világos 

okfejtésű a szakírók azon köre, kik – mivel e törvény sem nyelvi sem jogi formában nem utal 

a zsidóságra, mint célcsoportra ‒, ezt a rendelkezést (s az ezt módosító 1928: XIV. 

törvénycikket) nem tekinti a zsidótörvények közé tartozónak.38 

Randolph L. Brahamnek, a közép-európai és különösen a magyar zsidóság történetének 

klasszikus kutatójának, a magyar holocaustról írt monográfiájában39 a szerző valójában a 

Horthy-korszak részletes, adatban gazdag társadalom- és politikatörténetét írja meg, ám 

kizárólag az 1944 ősze után bekövetkezett holocaust retrospektív megvilágításában. E 

szemléletbe illeszkedik, hogy míg a numerus clausust a ’20-as évek első zsidó ellenes 

intézkedései között tárgyalja néhány sorban,40 az első zsidótörvény már önálló alfejezetet kap 

a könyvben „A vég kezdete” című fejezeten belül.41   

Karády Viktor írása, a magyar zsidóság történetének egyik leginkább releváns rajza, több 

oldalról nyer könyvében megvilágítást a hazai zsidóság, s egy teljes fejezet (számos igen 

informatív táblázattal) a zsidótörvények hatását elemzi.42 Nem a jogszabályok megszületése, 

hanem azoknak szigorúan a zsidó társadalom szemszögéből történő értékelése a tanulmány 

vállalt feladata. A szerző kizárólag az 1938 után alkotott antiszemita törvényeket sorolja a 

zsidótörvények közé.  

Pelle János könyve az 1938 - 1944 közötti időszakban létrejött magyarországi zsidótörvények 

és a közvélemény kapcsolatát vizsgálja.43 A jogfosztó intézkedések születésének és 

                                                           
36 Barta Róbert: Egy történelmi osztály hanyatlása : arisztokrácia és a politikai elit 1919 után.. 191.o. 
37 Barta Róbert: Egy történelmi osztály hanyatlása : arisztokrácia és a politikai elit 1919 után .194.o. 
38 Pl.Vértes Róbet: Magyarországi zsidótörvények és rendeletek. (Bevezető) Bp. 1997.Polgár Kiadó. 7.o. 
39 Braham, Randolph L. A magyar holocaust. I.-II...(Blackburn International Incorporation Wilmington 1981.) 
Gondolat Bp. 1988.  
40 Braham, Randolph L. A magyar holocaust. I.. kötet 38.o. 
41 Braham, Randolph L. A magyar holocaust. I..102.o. 
42Karády Viktor: Zsidótörvények és életfeltételek a szociális jelzők tükrében. In KarádyViktor: Zsidóság, 
modernizáció, polgárosodás. Cserépfalvi Kiadó, Budapest, 1997, 275–322. o. 
43 Pelle János: A gyűlölet vetése.  A zsidótörvények és a magyar közvélemény 1938–1945.  Budapest, 2001. 
Európa Könyvkiadó  
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végrehajtásának leírása közben párját ritkító pontossággal ábrázolja a korszak sajtójának 

szerepét az antiszemita jogszabályalkotás és a közvélemény, egymást kölcsönösen és 

folyamatosan erősítő, kapcsolatában. Pelle János nem tekint el a zsidókérdés alapját képező 

fogalmi tisztázástól sem,44 s élesen rámutat a „zsidó” meghatározások belső ellentmondásaira, 

tarthatatlanságukra. A könyv közlései és megállapításai nagyban segítették kutatásunkat a 

zsidótörvények létrejöttének közegét tekintve. Gyurgyák János rendkívül bátor és nagy 

vállalkozása a magyarországi zsidókérdést választotta monografikus ábrázolása tárgyául.45  

E feladat keretei között a zsidótörvények a köztörténeti bevezető rész egy szegmensét 

képviselik, ám jelentőségük az egész zsidókérdés problémakörébe ágyazva sokkal jobban 

érzékelhető. Nathaniel Katzburg a magyarországi zsidópolitikáról írt könyvében46 külön 

fejezetben tárgyalja a numerus clausust, de nem a zsidóellenes törvények között. Ez által 

elkülöníti a ’20-as évek legelejének zsidóellenességét a közel 20 esztendő múlva hatalmasan 

kibontakozó antiszemitizmustól. Szita Szabolcs a magyarországi holokausztról szóló 

dokumentum-, tanulmány-, elbeszélés- és emlékezésgyűjtemény elé írt bevezető 

tanulmányában lényeges fogalmi distinkciót tesz a két háború közötti antiszemitizmusok 

között. Rögzíti írásában, hogy német nemzetiszocializmus antiszemitizmusa – mely az 

európai zsidóság megsemmisítését tűzte ki célul, s nagy részben sikerre is vitte e célt – elválik 

a „Horthy kormányzó és híveinek hagyományos, konzervatív antiszemitizmusától”. Ez 

utóbbiról írja Szita Szabolcs, hogy „a zsidók asszimilálását, beolvadását a magyar 

társadalomba nemcsak lehetségesnek, de kívánatosnak fogadta el.”47 Többször kiemeli a 

szerző ez írásában, hogy a két háború közti politikai vezető rétegnek egyértelműen a 

konzervatív arisztokráciát tekinti, s kiemeli, hogy a megszálló németek a náciellenes 

főnemeseket az első között hurcolták el.48 Szita Szabolcs az arisztokrácia felelősségét nem 

elfedve ugyan, ám a magyar zsidóság sorsáért „a társadalmon belül a fő felelősséget az úri 

középosztályra” hárítja.49 A tanulmány alapvetően a zsidótörvényeket veszi sorra létrejöttük 

körülményeit elemezve, de megállapításai az arisztokraták zsidókérdéshez való 

viszonyulására vonatkozóan is iránymutatóak voltak jelen kutatásunk alapkérdését tekintve is.    

                                                           
44 „Magyarországon, ahol a zsidók asszimilációja annyira előrehaladt, hogy az már a húszas évek elején kétségbe 
ejtette a fajvédőket, nem volt egyszerű feladat. (A zsidóság meghatározása. Cs. M.) Ezért az első két 
zsidótörvény szövegének legnagyobb részét a zsidónak minősülő személyek pontos meghatározása teszi ki” 
(Pelle János: A gyűlölet vetése. 71.o.) 
45 Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon. Bp. 2001.Osiris Kiadó  
46Katzburg, Nathaniel: Zsidópolitika Magyarországon. Bp.  2002. Bábel Kiadó 
47 Szita Szabolcs: Történeti előzmények. In: Mondjátok el, mi történt! (A magyarországi holokausztról) Válogatta 
és szerkesztette: Rákos Imre, Szita Szabolcs és Verő Gábor. Bp. 2004. Ex Libris Kiadó. 13.o. 
48 Szita Szabolcs: Történeti előzmények. In: Mondjátok el, mi történt. 17o 
49 Szita  Szabolcs: Történeti előzmények. In: Mondjátok el, mi történt. 19.o. 
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Lebovits Imre könyvében a zsidóság szemszögéből kívánja megérteni és megértetni a 

holokauszthoz vezető utat, és bemutatni azokat, akik szembeszálltak az emberiesség nevében 

a törvényekkel is.50 Ragaszkodik a dokumentumokhoz feladatának végzésekor, 

pártprogramok, kormányprogramok és a választások elemzése után mutatja be a Horthy-kori 

antiszemita törvények szövegeit. A szerző itt nem zsidótörvényeket, hanem „törvényeket és 

rendeleteket tekint a magyar zsidók ellen 1920 – 1945 között”51, s e különbségre figyelemmel 

kellett lennünk dolgozatunk megírásánál is.  

Komoróczy Géza ‒ történetírásunkban igen nagy jelentőségű ‒ kétkötetes művében52 a 

magyarországi zsidótörvények nem csupán a hazai, hanem a zsidóságot érintő, egyetemes 

köztörténeti folyamba ágyazva kerülnek tárgyalásra. A monográfiában az 1938 és 1944 

közötti teljes időszak a „A zsidóellenes törvények kora” címmel szerepel. 53  

Ladányi Andor mindenekelőtt a 20. századi magyar felsőoktatás történetének szakértője, s e 

területen folytatott kutatásaiba illik bele a numerus clausus 1928. évi módosításának leírása.54 

E kutatásának lezárása után azonban Ladányi Andor megírta mindhárom zsidótörvény 

létrejöttének folyamatáról szóló tanulmányait is,55 első renden a párt- és parlamenti anyagokra 

valamint a sajtóra koncentrálva. Írásában a szerző törekszik a jogszabályok okait és 

következményeit ugyanúgy számba venni, mint a kodifikációs folyamat során azok 

támogatóit és ellenzőit (érveikkel együtt), s ezzel nélkülözhetetlen segítséget nyújt 

vizsgálatunkhoz az arisztokrata képviselőknek a zsidótörvények vitájában való 

közreműködését illetően.  

Karsai László a magyar holocaust 60. évfordulóján kiadott tanulmánykötetben ír a zsidó 

ellenes jogszabályokról, csoportosítva azokat, és hatásukat igen sokoldalúan bemutatva.56 

Kutatásunk szempontjából lényeges a szerző álláspontja, hogy 1940-ig a náci Németország 

semmilyen nyomást nem gyakorolt hazánkra a zsidókérdés megoldását illetően, sokkal 

inkább, a zsidó törvénykezés tekintetében, példát mutatott a hazai antiszemitáknak.57 

 

A törvényhozó főnemesség és a zsidókérdés kapcsolatának irodalma 

                                                           
50 Lebovits  Imre: Zsidótörvények – zsidómentők. Bp. 2007. Ex Libris Kiadó.  
51 Lebovits  Imre: Zsidótörvények – zsidómentők. 57.o. 
52 Komoróczy Géza: A zsidók története Magyarországon. I -  II. kötet. Pozsony 2012. Kalligram Kiadó.  
53 Komoróczy Géza: A zsidók története Magyarországon. I. kötet. 519 – 865.o. 
54 Ladányi Andor: A numerus clausus- törvény 1928. évi módosításáról. Századok, 1994. 6.sz. 1117 – 1148.o.    
55 Ladányi Andor: Az első zsidótörvény megszületése. Múlt és jövő, 2010. 2. sz. 102-121.o; Ladányi  Andor: A 
második zsidótörvény. Századok, 2013. 6. sz. 1423 – 1459.o.; Ladányi Andor: A „végső megoldáshoz” vezető út 
újabb állomásai. (Tanulmány a harmadik zsidótörvényről). Múlt és jövő, 2011. 1. sz. 68.o. 
56 Karsai László: A magyarországi zsidótörvények és -rendeletek, 1920 – 1944. In: A holocaust Magyarországon 
európai perspektívában. Szerk.: Molnár Judit. Bp. 2005. Balassi Kiadó. 140 – 164.o  
57 Karsai László: A magyarországi zsidótörvények és –rendeletek 140.o. 
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Szinai Miklósnak a Kádár-rendszerben szokásostól és elvárttól kissé eltérő álláspontja a két 

háború közti magyar arisztokratákról, már ismert lehetett szakmai körökben 1988-ban 

megjelent írása után, melyben nem csak gróf Apponyi Albertről rajzolt a korban párját 

ritkítóan pozitív képet, de a főnemesség, zsidókérdéssel kapcsolatos, lehetséges attitüdjére is 

rávilágított.58 Nem kifejezetten a két háború közötti arisztokráciáról szól a szerzőnek a 

magyar kormányok zsidópolitikájával foglalkozó tanulmánya, a jelen kutatási témánkat 

tekintve azonban ‒ mely érinti a Horthy-kori arisztokraták felelősségét a magyar zsidóság 

sorsát meghatározó törvények megszületésében ‒ kiemelkedő fontosságú historiográfiai 

előzménynek mondható.59 Paul Lenvdaitól (újságíróként) egy Magyarországról külföldieknek 

szóló kötetéből60 kiemelt részletet közölt fordításban az Európai Szemle 2001-ben.61 A szerző 

gondolatai több lényeges elemre rávilágítanak a magyarországi zsidóság felső rétegének 

asszimilációjával kapcsolatban, melyek érintik kutatásunk azon következtetését, hogy a 

korszakban kialakulóban volt egy új arisztokrácia, melyben a történelmi és a 20. században 

rangra emelt főnemesek a történelmi arisztokrácia megmaradt részével összeolvadva vettek 

volna részt.   

Konkrétan dolgozatunk tárgyát, az arisztokrata képviselők és a zsidókérdés kapcsolatának 

érdemi részét érinti Püski Leventének L. Nagy Zsuzsa 80. születésnapjára kiadott 

emlékkönyvben megjelentett írása.62 A működését 1927-ban megkezdő felsőház tárgyalási 

rendjében megjelenő zsidókérdéssel kapcsolatos témákat veszi sorra a második kamara 

történetének szakavatott ismerője. Zsidókérdésnek tekinti a szerző a parlamentben a 

kimondottan a magyar zsidóság (megszerzett) jogegyenlőségét érő valamennyi törvényes 

változtatási kísérlet jogszabályi megjelenését. Tekintve a főnemességnek a második 

kamarában elfoglalt jelentős szerepét, ez a tanulmány témánk tekintetében szintén lényeges 

előzménynek mondható. A szerző megállapításait az egész felsőház és a zsidókérdés 

viszonylatában teszi, azonban rámutat az egyes főnemes felsőházi tagok állásfoglalásaira, 

                                                           
58 Szinai Miklós: Egy fénykép. Gróf Apponyi Albert és a Dohány utcai merénylet.  
http://www.multesjovo.hu/hu/aitdownloadablefiles/download/aitfile/aitfile_id/637/ (2015.05. 06.) . Múlt és jövő. 
Antológia 1988. 88 – 95.o.  
59 Szinai Mikós: A magyar kormányok politikája a zsidókérdésben (1936-1944. március 19.) Magyar Tudomány 
1994. 12. szám 1476 – 1487.o. 
60 Lendvai, Paul: Die Ungarn. Ein Jahrtausend Sieger in Niederlagen. (C. Beretsmann, 1999.) 
61 Lendvai, Paul: A nemesség és a zsidóság sajátos összefonódása Magyarországon. Európai Szemle, 2001. 1.sz. 
111 – 128.o. (Dunai Andrea fordítása) 
62 Püski Levente: Zsidókérdés és a felsőház a Horthy-korszakban. In: Kovács Zoltán, Püski Levente (szerk.) 
Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 80. születésnapjára. Debrecen. Debreceni Egyetem Történeti Intézet, 2010. 315 – 
329.o. 
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azok összetevőire és következményeire is, így e tanulmány dolgozatunk második fejezetének 

igen fontos segítsége volt.   

 

I. 

Magyarország a Horthy-korszakban, különös tekintettel az arisztokrácia 

és a zsidóság szerepére 

1. Magyarország területi és gazdasági változásainak következményei az 

arisztokráciát és a zsidóságot érintő szegmensekben 

„A kereszténység felvételétől a 20. századig Közép-Európa népei mind kulturális, mind 

gazdasági tekintetben a Nyugat népei mögött legfeljebb néhányszor tíz százalékkal lemaradva 

éltek. Az elmúlt század során ez a lemaradás megsokszorozódott, ma a germánságtól keletre 

élő közép-európai népek életszínvonala negyede-nyolcada a nyugat-európainak. Mi az oka, 

hogy ez a tragikus lemaradás nemcsak pánikot nem okozott az érintett népeknél, de még nem 

is tudatosult a súlyának megfelelően? A fő okot abban látom, hogy ez a század óriási politikai 

változásokat hozott a térség népeinek életében. Országok születtek, az országhatárokat 

újrarajzolták... Ezért a politikai változások mögött a lényeg, a katasztrofális gazdasági 

lemaradás rejtve maradhatott.”63  

Kopátsy Sándor neves közgazdász sorai kontinentális és több évszázados rendszerben 

helyezik el azt a kataklizmát, melyet az első világháborút elvesztő Osztrák‒Magyar 

Monarchia és benne az integer Magyarország felbomlása okozott, s mely létrehozta azokat a 

kereteket, melyek között a magyarságnak élhető rendszert kellett kialakítania. 

Az első világháborút követően Európa gazdasági és politikai térképe teljességében 

átrajzolódni látszott. A Párizs környéki békék során létrehozott új államok közül egyeseknek 

igen eltérő etnikai, kulturális és gazdasági adottságokkal rendelkező területekből kellett 

egységes nemzetgazdaságot létrehozni, Magyarországnak azonban hagyományos piacai és 

nyersanyagforrásai elvesztése miatt gazdaságszerkezeti átalakulást kellett végrehajtania és új 

piacokat keresnie.64 

A trianoni békeszerződés az érintettek meghallgatása nélkül, a tárgyaláson jelenlevők érdekeit 

figyelembe véve úgy jött létre, hogy konkrétan Magyarország területi ügyeivel egyetlen 

bizottság sem foglalkozott.65 Így a szerződés hagyományosan magyar területeket érintő 

                                                           
63 Kopátsy Sándor: A magyar királyság népeinek sorsa Trianon után. Keresztény Magvető 2001/ 3-4.sz. 239.o. 
64 Ormos Mária: A gazdasági világválság magyar visszhangja. Bp. 2004. PolgArt Kiadó 63.o. 
65 Ormos Mária: Padovától Trianonig. Bp. 1984. Kossuth Kiadó 137.o. 
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intézkedései a gazdasági feltételek előre senki által nem látott, nem tervezett, gyökeres 

változását hozták. El kell fogadnunk, hogy bizonyos – statisztikai tekintetben – pozitív 

változást hozott az, hogy javarészt a gazdaságilag legfejletlenebb területek kerültek az új 

magyar állam határain kívülre. Zeidler Miklós statisztikai adatokra támaszkodva mutatta ki, 

hogy a trianoni ország gazdasága a történelmi Magyarországénál potenciálisan dinamikusabb 

volt.66 Ez azonban csak a számok világában létező lehetőség volt. Bár történeti 

gondolkodásunk hajlamos a fordulópontok jelentőségének túlértékelésére, az – ismert, itt 

most nem részletezendő ‒ trianoni békeszerződésnek a gazdaság és társadalom valamennyi 

szegmensét érintő negatív hatásai mégis megkerülhetetlenek.  

Az agrárium a makrogazdasági változások miatt is válságjelenségekkel küzdött, mivel a 

háború idején és az azt követő időszakban gyökeresen átrendeződött az agrárpiac a 

kontinensek közti viszonylatban. Magyarország mezőgazdaságát ezért nem csupán az sújtotta, 

hogy elveszette a birodalmi piacokat és, hogy vele gazdaságilag is konkuráló államokkal volt 

körülvéve, hanem, hogy a tengerentúli, olcsó mezőgazdasági cikkek miatt szinte egyáltalán 

nem talált eladási lehetőséget.67 A kihasználható piacok nagy távolsága miatt külön terhelte az 

ágazatot a magas szállítási költség. A mezőgazdaság helyzetét a birtokszerkezet 

határváltozások után fokozódó aránytalanságai, a háború okozta hitelhiány s az elégtelen 

igaerő is nehezítette.68 Bár arányaiban az új határok között több lett a szántó, az erdők 

legnagyobb hányadának elvesztése jelentős károkat okozott. A határváltozások következtében 

a nagybirtok aránya megnőtt, de e fogalom többé már nem százezres nagyságrendű 

birtoktesteket jelentett, mint korábban. Lényeges társadalomszerkezeti következménye volt 

annak, hogy a nagybirtok arányai tovább növekedtek, hogy a mezőgazdasági munkások 

aránya is nőtt a parasztbirtokosok rovására.69 Kaposi Zoltán gazdaságtörténeti 

monográfiájában kiemeli azonban, hogy a meghatározó súllyal bíró nagybirtok nem 

azonosítható a „világi nagybirtokkal” csupán, mert az „egyházi uradalmak és a kincstári-

állami tulajdonban lévő földek vetekedtek a legjelentősebb magánuradalmakkal.”70   

Fellner Frigyes számításai szerint az 1912-es évhez viszonyítva a trianoni béke következtében 

a mezőgazdaság szenvedte a legnagyobb veszteséget, jövedelemcsökkenése 61%-ra rúgott. 71  

Az ipar 51%-os jövedelemcsökkenése jelentette a legkisebb veszteséget a gazdaság ágazati 

között. Magyarországnak azonban, mint az 1920 előtt viszonylag gyorsan fejlődő iparral és 

                                                           
66 Zeidler Miklós: A revíziós gondolat. Pozsony, 2009. Kalligram Kiadó 62.o. 
67 Ormos Mária: A gazdasági világválság 64.o. 
68 Kaposi Zoltán: Magyarország gazdaságtörténete 1700 – 2000. Budapest – Pécs. 2002. Dialóg Campus 277.o.  
69 Zeidler Miklós: A revíziós gondolat 60.o. 
70 Kaposi Zoltán: Magyarország gazdaságtörténete 284.o. 
71 Kaposi Zoltán: Magyarország gazdaságtörténete 277.o. 
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szolgáltatásokkal rendelkező, közepesen fejlett ipari országnak, igen nagy érvágást jelentettek 

a trianoni szerződésnek azon passzusai, melyek ipari nyersanyagkészletének nagy részét 

elvették, s ez által az eddigieknél is kiszolgáltabbá lett az ipar teljesítőképessége.  

E téren a kormányzatnak talán legnagyobb kihívást az ipari struktúraváltás megvalósítása 

jelentette, mert a dualizmusban világviszonylatban is jelentősnek mondható malomipar – 

nyersanyag hiányában – 70%-ban kihasználatlanul állt. A szerkezeti átalakítással meg kellett 

kísérelni az ipari termelés hangsúlyát kisebb anyagigényű ágazatokra helyezni, ám ez az 

eljárás is igen tőkeigényes volt.72  

Az évtizedekig minden tekintetben sorscsapásként aposztrofált trianoni béke hatásait 

újszerűen mutatta be Zeidler Miklós, mikor rámutatott, hogy az 1920 előtti bányászati 

össztermelés arányos része, az ipari termelési értékének nagyobb hányada, a pénzintézetek és 

részvénytársaságok összvagyonának háromnegyede az új határok között maradt.73 Ritkán 

említett tényre hívja fel a figyelmet, hogy a már a fegyverszüneti megállapodás után 

bekövetkezett katonai megszállások által okozott károk értéke meghaladta az új ország terület 

éves nemzeti jövedelmét. Ahogy szerző megállapítja, „az volt az igazi kérdés, hogy miképp 

tudja az összezsugorodott nemzetgazdaság végrehajtani azt a szerkezeti alkalmazkodást, 

melyet a Monarchia szerves vertikális gazdasági együttműködésének és egységes 

vámterületének felbomlása, illetve ennek következményei követelt meg.”74   

E kérdés megoldásában döntő szerepet kellett vállalnia az új határok között maradó 

arisztokráciának, különösen a legnagyobb birtokokkal bíró tagjainak, és a zsidóságnak, 

különösen a leggazdagabb, iparvállalatokkal, befektethető tőkével bíró vezető rétegének. 

Scott M. Eddie adatira hivatkozva jegyzi meg Gyányi Gábor, hogy az arisztokrácia pozíciói 

ugyanolyan mértékben romlottak, mint a társadalom egyéb birtokos csoportjaié a Trianoni 

béke következményei miatt. Igen jellemző a két háború közti főnemesség helyzetére, hogy a 

nagy múltú erdélyi és felvidéki arisztokrata családok egészen nincstelenné váltak a 

határváltozások következtében, s elitpozícióikat csak kivételes esetben ‒ mint például a két 

erdélyi miniszterelnök – tudták megtartani. 75 

A békediktátum következményeképpen a korábban magyar területek közel egymillió izraelita 

vallású lakosának fele került Magyarország határai közé. Az azonban, hogy a monarchián 

belüli magyar zsidóközösség másik fele az utódállamok területén szétszakítva maradt, 

                                                           
72 uo. 
73 Zeidler Miklós: A revíziós gondolat 61.o. 
74 Zeidler Miklós: A revíziós gondolat 63.o. 
75 Gyányi Gábor – Kövér György: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig. 
Bp. 2006. Osiris Kiadó 225.o. 
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alapjaiban érintette a volt nagy-nagymagyarországi zsidóság demográfiai, területi, vallási és 

társadalmi összetételét is.  

A trianoni határokon belül a vidéki zsidóság jobbára egyenletesen oszlott el az ország 

területén, de a béke egyik következménye az lett, hogy az addig is jelentős budapesti zsidó 

közösség aránya tovább növekedett az által, hogy az ország területén élő zsidóság közel fele a 

fővárosban élt. 76 A zsidóság foglalkozásszerkezetében nem következett be jelentős változás, 

a hazai zsidóság mintegy 35%-a az iparban, 40%-a a kereskedelemben, a közszolgálatban és 

szabadfoglalkozásúként kb. 8% -uk helyezkedett el. Visszaszorulásuk figyelhető meg azonban 

az őstermelés területén, mellyel az 1910-es felmérés szerint még 6,5%-ban, 1930-ban azonban 

már csak 2,7% -ban foglalkoztak izraelita vallású állampolgárok77 

 

2. Politikai viszonyok a két háború közti Magyarországon 

A korszak politikai viszonyait e helyen kifejezetten a magyarországi arisztokraták és a 

zsidóság szemszögéből kívánjuk röviden áttekinteni. Részleteiben dolgozatunkban elemezni 

fogjuk az arisztokraták pártpreferenciáit, s érintjük a zsidóság különböző csoportjainak 

politikai aktivitását, itt e tényezők kereteit kívánjuk csupán megnevezni. 

Az első világháború után a dualista állam és politikai rendszer szétesése után a baloldali 

(paraszt- munkás- és polgári) csoportok, a jobboldali radikálisok és a konzervatívok maradtak 

a porondon, de hatalomról, amiért küzdelembe lehetett volna indulni, még egy ideig nem 

lehetett szó. A veszteseknek szóló béke és a vesztes forradalmak után az előző hatalommal 

kontinuus konzervatívok és az elbukott baloldaliak mellett természetszerűen a jobboldali 

radikálisok rendelkeztek a legjobb pozíciókkal. A győztes antant hatalmak azonban ‒ melyek 

fenntartották a jogot, és bírták a lehetőséget az új magyarországi hatalmi viszonyok 

befolyásolására ‒ parlamentarizmust és demokráciát kívántak, s az élet megszervezésére és az 

állam irányítására vállalkozóknak ehhez kellett tartaniuk magukat.  

A rendszer kisebb-nagyobb amplitúdókkal stabilizálódott, de konszolidálódni csak 1921 után 

kezdett, mikor gróf Bethlen István 10 évig tartó miniszterelnöksége alatt az új állam 

működésnek valamennyi keretét meghatározta olyan módon, hogy az módosításokkal, de 

egészen 1944 végéig működni tudott. Az arisztokraták és a zsidóság tekintetében valójában 

két jelentős politikai kérdés emelkedett a korszak számos nagy és nehezen megoldható 

problémája fölé.  

                                                           
76 Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon. Bp. 2001. Osiris Kiadó 191.o. 
77 Gyurgyák János: A zsidókérdés…192.o. 
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A főnemesség múltját, jelenét és jövőjét az újonnan keletkezett királykérdés, míg a zsidóság 

egzisztenciáját és sorsát a ‒ már a háború előtti és alatti évekből eredő, 1919-20-ra hatalmassá 

növekvő ‒ zsidókérdés politikai kezelése határozta meg mindenekelőtt.  Bethlen Istvánnak, 

aki számos tekintetben a Tisza István-féle liberális irányvonalat képviselte politikájának 

gyakorlatában, nem álltak rendelkezésére azok a politikai hatalmi eszközök, melyek 

segítségével megnyugtatóan tudta volna megválaszolni e kérdéseket, ezért a „modus vivendi” 

biztosítására tulajdonképpen zárójelbe tette ezeket, s így módot talált az országépítés égető 

kérdéseire koncentrálni. Nagy múltú történelmi arisztokrata család tagjaként, s stabil főnemesi 

értékrendje ellenére, végigvitte a trónfosztást, s ez által stabilizálta az egész korszakra nézve a 

miniszterelnöksége előtt, az „átmeneti állapot” idejére ‒ és első renden katonai és külpolitikai 

nyomásra ‒ megválasztott kormányzó helyzetét. Az államforma kérdése nem nyert választ, 

hiszen az királyság maradt, király nélkül, de meghatározatlan időre prolongálódott a kérdés 

megválaszolása.  

A zsidókérdés megválaszolására a gazdasági és politikai stabilizáció megvalósításával 

igyekezett időt nyerni a miniszterelnök, hiszen az évszázadok tapasztalata azt mutatta, hogy 

nyugodt periódusokban meggyengülnek az antiszemita erővonalak. Emellett a törvényesség 

és alkotmányosság bástyájának mindenki számára érvényes szigorú védelmét hangsúlyozva, 

nem tett Bethlen sem kifejezett antiszemita sem filoszemita nyilatkozatokat, s intézkedéseivel 

(pl. numerus clausus eltörlése, zsidó állami alkalmazottak ritkítása) igyekezett a kérdést övező 

„mindkét oldali zárójelet” erősen tartani. Miniszterelnökségének évtizede a modernkori 

magyar politikatörténet tán legsikeresebb időszaka, mely alatt az új állam szinte valamennyi 

hajtóművét működőképessé tette, azonban – első renden szintén külső tényezők miatt – 

nemcsak személye, de irányvonala is kikerült a politikai élvonalból, s a zárójelben, 

megválaszolatlanul hagyott kérdések őrizetlenül maradtak.  

A királykérdést valójában külső hatalmak kényszerítették zárójelbe, s hogy a magyar 

belpolitikának sikerült ott tartania, ezzel katasztrófát került el. A zsidókérdést a belpolitikai 

erőviszonyok kényszerítették e zárójelek közé, s miután feszegetni kezdték azokat, szintén 

külső hatalom volt, mely felbontotta a zárójelet, s megválaszolta a kérdést, katasztrófát 

okozva. 

 

 

3. A magyar arisztokrácia helyzete az 1885-1945 közötti időszakban 
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A magyar arisztokrácia a Kárpát-medencében élő társadalomnak közel ezer év alatt kialakult, 

és mintegy hetven éve megszűnt vezető rétege. Mivel az 1608. évi (k.u.) I. törvénycikk78 

valamennyi főnemest alanyi jogon ruházta fel a törvényhozás jogával, így ez időponttól az 

1885. VII. törvénycikk megjelenéséig Magyarországon „de jure” az számított arisztokratának, 

akinek főrangot jelölő címe és jogosultsága volt a törvényhozásban is részt venni.  

Az 1886-től rendelkezésünkre álló Országgyűlési Almanachokban – az előzőekhez képest 

jelentős szűkítést jelentő 1885. évi felsőházi reformot követően – regisztrált törvényhozók 

közül 1885 és 1944 között 194 főnemesi címet viselő család tagját találjuk meg.  

Közülük kontinuitást képvisel 84 arisztokrata család (43 %), mert e nemzetségek 1918 előtt és 

1920 után is tagokat küldtek a törvényhozás valamely házába. Több száz személlyel kell 

számolnunk, ha a 20. század első felében élő ‒ a törvényhozásban résztvevő ‒ arisztokratákat 

kívánjuk vizsgálni, kik személyükben (ám családjuk által) hozzákötik a trianoni 

Magyarország történetét a korábbi évszázadok történetéhez. 

Gudenus János József öt kötetben gyűjtötte össze mindazon magyarországi főnemesi címet 

viselő családokat és tagjaikat, akiknek leszármazottai a huszadik században jelen voltak 

történelmünkben. Az eddig egyedülálló gyűjtemény79 646 főnemesi családot tartalmaz, s ezen 

belül sok ezer, a múlt században még élő és működő arisztokrata címet viselő személy nevét.  

Ahogy kialakulása és működése évszázadokra néz vissza, a magyar arisztokrácia megszűnése 

is hosszú idő alatt ment végbe. 1920 után látványosan és minden tekintetben csökkent a 

magyar főnemesség jelentősége, a folyamat azonban, melynek során a magyar arisztokrácia 

birtokait, törvényhozói feladatkörét és felelősségét, valamint címét elvesztve megszűnt 

létezni, már a 19. század végén megkezdődött. 

Három jelentősebb állomása volt e hanyatlásnak a 19. század végétől a Monarchia szétesésén 

át az 1947. évi IV. törvénycikkig, mely utóbbi megtiltotta a nemesi és főnemesi címek 

használatát, s ez által „de facto” szüntette meg az arisztokráciát. 

 

 

 

e.) A házreform 

                                                           
78 http://jog.unideb.hu/documents/tanszekek/jogtorteneti/magyaralktortgyaklev/1608-i.doc.(2015. 04.05.) 
valamint Csizmadia Andor – Kovács Kálmán – Asztalos László: Magyar állam- és jogtörténet. Bp. 1981. 
Tankönyvkiadó. 158.o. 
79 Gudenus János József: A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája I. kötet (A-J) Bp. Natura, 
1990.; II. kötet (K-O) Bp. Tellér Kft. 1993.; III. kötet (P-S) Bp. Heraldika, 1998.; IV. kötet (Sz-Zs) Bp. 
Heraldika, 1999.; V. kötet (Kiegészítések, pótlások, névmutató A-Zs.) Bp. Heraldika, 1999. 
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Először tehát az 1885. VII. tc. eszközölt szűkítést az arisztokrácia fogalomkörének korábban 

kialakult értelmezési tartományán az által, hogy cenzushoz kötötte a főrendiházi törvényhozói 

tagságot, s kizárólagosította a magyar főrendiházba tartozást is.80 

Amiképp Ballabás Dániel kimutatta, a korábbi főrendiház 728 fő főnemesi meghívottjából 

1885 után mindössze 198 fő tudta megőrizni tagságát (27.2%).81  

Ez a változás már önmagában rendkívül leszűkítette a politikai döntéshozatali lehetőséggel is 

bíró ‒ jogi értelemben vett ‒ arisztokrácia körét. Az arisztokrácia, mint társadalomtörténeti 

fogalom, valódi megkülönböztető jegyét a magyar nemesség egyéb csoportjaihoz képest 

ekkor vesztette el. Voltak ettől kezdve arisztokraták, akik örökjogon tagjai voltak a 

törvényhozásnak, s voltak, akik ugyan címmel és birtokkal igen, de – míg elegendő 

adóalappal nem bírtak – törvényhozói hellyel már nem rendelkeztek. Ugyanakkor azonban a 

házreformnak köszönhetően tagjai voltak a törvényhozásnak azon arisztokraták is, akik a 

szükséges egyenes adó befizetéssel nem, de választás vagy tisztség betöltése alapján, 

főrendiházi tagsággal mégis rendelkeztek.82 

f.) Új arisztokraták 

A birtok, cím és törvényhozói jog adományozása mindig is az uralkodó felelősségének 

megosztását jelentette az ország vezetését illetően azokkal, akiket erre tevékenységük alapján 

leginkább alkalmasnak tartott a donátor. 

                                                           
80 Az 1885. évi VII. tc. 2. §-a értelmében „Örökös jogon tagjai a főrendiháznak: 
a) a felséges uralkodóház teljeskoru főherczegei, 
b) a magyar főrendiházban a tagságra eddig jogositott, nemkülönben az erdélyi nagyfejedelemségben annak 
Magyarországgal történt egyesitése előtt a magyar királyok által grófi vagy bárói czimet nyert családok 
mindazon 24. évüket betöltött és nagykoru férfi tagjai, kik egyedül vagy velük egy háztartásban élő feleségük és 
kiskoru gyermekeik vagyonát is odaszámitva, a magyar állam területén oly földbirtoknak telekkönyvi 
tulajdonosai és haszonélvezői, vagy életfogytiglan haszonélvezői, vagy oly családi hitbizomány birtokosai, 
melynek az 1885. évre az uj földadó kataster alapján megállapitott egyenes állami földadója a rajta levő lakházak 
és gazdasági épületek házosztály adójával együtt legalább 3000 frtot tesz osztrák értékben. 
„Azon főrendi családokra nézve, melyeknek tagjai a mellett, hogy a magyar főrendiházban jogosultak voltak, 
akár születésnél fogva, akár más módon, egyszersmind a monarchia más állama vagy bármely más állam 
törvényhozásában is birhatnak üléssel és szavazattal; megállapittatik, hogy ha az ezen § b) pontjában emlitett 
vagyoni képesitéssel a magyar korona országaiban fekvő földbirtokuk után birnak, a magyar főrendiházban 
jogukat csak azon esetben gyakorolhatják, ha az iránt, hogy ezen jogot személyükre nézve egyszer s 
mindenkorra kizárólag a magyar főrendiházban akarják gyakorolni, 24. évük betölte után hat hónap alatt, a 
mennyiben pedig a 24. évet már meghaladták, az 1885. évi julius 1-éig, a magyar királyi ministerelnökhöz 
intézendő nyilatkozatot tesznek.”  
http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=6172 (2015. 01. 04.) 
81 Ballabás Dániel: A főrendiházi reform és a főrendek generációi. In: A magyar arisztokrácia társadalmi 
sokszínűsége, változó értékek és életviszonyok. Szerk. Papp Klára – Püski Levente. Debreceni Egyetem Történelmi 
Intézet, Debrecen. 2013. 281. o. 
82 „Élethossziglan tagjai lesznek a főrendiháznak, kiket Ő Felsége a király a czélból, hogy ez által az érdemeket 
jutalmazza s a főrendiház tekintélyét még öregbitse, szent István koronája összes országainak állampolgárai 
közül a ministertanács felterjesztésére ilyeneknek kinevez.” 1885. évi VII. tc. 5. §.  
http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=6172 (2015. 01. 04.) 
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A modern kor beköszönte új kihívások elé állította az országot, és a korszerűség 

szellemében az uralkodónak új szempontok szerint kellett kiválasztania az adományozottak 

személyét, tevékenységét, azaz a meglévő uralkodó osztályt új elemekkel kellett kibővítenie.  

Így nyertek bárói címet az államvezetésben és országépítésben elévülhetetlen érdemeket 

szerzett főhivatalnokok (pl. Wlassics báró, 191783); katonai vezetők (pl. Hazai báró, 191284; 

Szurmay báró, 191785), vagy gazdasági szakemberek (pl. Lévay Henrik báró, 189786).   

E logikus és célszerű uralkodói eljárás azonban még inkább bizonytalanná tette a 

természetszerűen konzervatív arisztokrácia csoportjának határait.  

A nemesség (köznemesség) egyes tagjainak főnemessé emelése okozta a legkisebb 

önértelmezési zavart a hagyományos arisztokrácia körében, hiszen katolikus vagy protestáns 

birtokosokról, az ország területében hozzájuk hasonlóan osztozó, kiváltságosokról volt szó.87 

A földhöz azonban az adományozásig és ezt követően sem kötődő, sőt esetleg az 1895-ig nem 

bevett vallású88 „homo novus”-ok arisztokráciába emelése már komoly csoportidentitási 

kérdéseket vetett fel az arisztokrácián belül. 

Ezen problémák felismerése, megnevezése, kezelése és az egész közösségre nézve hasznos 

megoldása időt ‒ tán évszázadnyit ‒ vett volna igénybe, ám ez nem adatott meg 

Magyarországon, mert az ország uralkodó osztályának egységét rövid időn belül ért második 

támadás után azonnal jelentkezett egy harmadik, minden eddiginél nagyobb csapás. 

g.) Az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása, a király nélküli királyság, 

területvesztés, a főrendi ház megszűnése 

Mint ismeretes az első világháborúban vesztes Monarchia létével fizetett a kudarcért. Eddig a 

magyarországi főnemesség Közép-Európa egyik legnagyobb államának uralkodó osztályaként 

szerepelt 1867 óta a politika színpadán, ám a dinasztiával való együttélése jóval korábbi 

időkre tekintett vissza. 1886 és 1944 között a magyar törvényhozásban 194 arisztokrata család 

vett részt, közülük 180 család esetében dokumentált, hogy főrangja valamely magyar 

                                                           
83 Gudenus János: A magyarországi arisztokrácia  IV. kötet 304.o. 
84 Gudenus János: A magyarországi arisztokrácia  I. kötet 527.o. 
85 Gudenus János: A magyarországi arisztokrácia   IV. kötet 72.o. 
86 Gudenus János: A magyarországi arisztokrácia   II. kötet 173.o. 
87 Pl. A Jeszenszky család a XVI. században nemességet kapott, a XVII. században már bárósággal is bírt, de 
kihalt az ág, így a család másik, nemesi ágát emeli Ferenc József 1865-ben bárói rangra ismét. A Kendeffy 
család 1762-ben grófi rangot kapott Mária Teréziától. Kendeffy Ádámmal (Gr. Andrássy Gyula apósával) 
azonban ez az ág kihalt 1834-ben, ám 1916-ban – a koronázáskor – IV. Károly elhatározásából a család 
köznemesi ága újra erdélyi grófi címet kapott. A Révay család az egyik legrégebbi főnemesi família, I. 
Ferdinánd adományozta 1556-ban a bárói címet nekik, ám ezek az ágak kihaltak. Révay Simon és László 1916 
decemberében kapnak grófi címet az új uralkodótól. 
88 1895. évi XLII. tc. az izraelita vallásról. http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=6604 
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uralkodótól származott.89 Ez a tény akkor is kötötte a dinasztiához és a birodalomhoz a 

magyar főnemeseket, ha nem mindegyikük tartozott a katolikus, aulikus arisztokráciához, 

vagy ha valamely családtag korábban részese vagy épp vezetője volt a Habsburg-ellenes 

mozgalmaknak (Pl. gróf Ráday, gróf Degenfeld-Schomburg, gróf Dessewffy, báró 

Wesselényi, gróf Batthyány, gróf Széchenyi családok) 

 

1. táblázat:  

A törvényhozásban 1885 – 1944 között részes arisztokrata családok címének eredete90 

 

Adományozó uralkodó Uralkodási időszak Rangra emelések száma a 

vizsgált csoporton belül 

I. Ferdinánd 1526–1564 1 

I. Miksa 1564–1576 1 

II. Rudolf 1576–1608 2 

I. Ferdinánd 1619–1637 5 

III. Ferdinánd 1637–1657 4 

I. Lipót 1657–1705 18 

I. József 1705–1711 1 

I. Károly 1711–1740 15 

Mária Terézia 1740–1780 28 

II. József 1780–1790 6 

II. Lipót 1790–1792 3 

I. Ferenc 1792–1835 26 

V. Ferdinánd 1835–1848 4 

Ferenc József 1848–1916 59 

IV. Károly 1916–1918 7 

 

Az Osztrák–Magyar Monarchia, – mint a modernizáció kerete – valamint Ferenc József 

császár integrálóvá érett uralkodói személyisége nélkül, 1918 után nyilvánvalóan egészen újra 

kellett fogalmaznia önmagát az uralkodó osztály tagjainak is. A birodalom és az uralkodó 

                                                           
89 Az adományozottak között vannak családok, melyek többször is részesültek rangra emelésben más-más 
uralkodó által. Ilyen volt pl. a Bánffyak, a Révayak, a Sennyeyek és a Vayak előbb bárói, majd grófi rangra 
emelése. 
90 Az adatok közlése az Országgyűlési Almanachok http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/almanach.html 
(2015.07.01.) és Gudenus J. A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája I-V. vonatkozó részei 
nyomán történt.  
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személyes jelenlétének elveszítése újfent komoly identitásbeli kérdéseket vetett fel a magyar 

arisztokrácia körében. 

Az uralkodónak, mint jogforrásnak, megszűnése nyilvánvalóan az arisztokrácia hosszú távú 

jövőképét tette rendkívül bizonytalanná, mégsem ez jelentette a magyar főnemességnek a 

legnagyobb csapást az első világháború után.  

A vesztett háború nyomán elcsatolt kétharmadnyi ország-terület miatt eljött az idő 1920-ban, 

mikor szinte egyetlen év alatt el kellett döntenie a magyar birtokos főnemesség legtöbb 

tagjának, hogy hivatalosan magyar arisztokratának számít-e a továbbiakban, avagy nem. 

Miután a főrendiház reformja a főnemesi címtől elválasztotta a törvényhozói hely feltétlen 

jogát, az első háborút lezáró békeszerződés területi veszteségei miatt – azon esetekben, mikor 

az illető családok birtokai zömmel vagy kizárólag az elvesztett területeken voltak – elvált a 

főnemesi név és a földbirtok is egymástól. (Pl. a gróf Apponyiak, gróf Degenfeldek, gróf 

Telekiek, gróf Bethlenek, herceg Odescalchiak, gróf Draskovichok, etc. esetében.)  

E változások nyomán nyilvánvalóan tovább bizonytalanodott a magyar uralkodó osztály 

korábban már kikezdett identitástudata is.  

Végül ebben az időszakban szűnt meg működni az arisztokrácia jelentékeny részének még 

mindig politikai működési teret jelentő főrendiház is, s e kialakult helyzet egészen aláásta a 

főnemességnek, mint csoportnak, létbiztonságát. 

h.) Arisztokrácia helyett arisztokraták   

„Az arisztokrácia sem a politika, sem a közélet egyéb területein nem jelent meg egységes 

társadalmi rétegként, és szociális téren számos belső választóvonal mentén tagolódott” – írja 

napjaink legismertebb témabeli szakértője a huszadik századi főnemességről.91 Kérdéses épp 

ezért, hogy mennyiben lehetséges a magyar arisztokráciát egyáltalában csoportként kezelni. 

Wesselényi Miklós báró 1942-ben megjelent művében, mely az arisztokrácia válságáról szól, 

egyetlen szóval sem igyekszik meghatározni, mit is ért „arisztokrácián”, azonban a témáról 

alkotott vélemények gyűjteménye elé írt összefoglalójában mégis – tévesen – homogén 

csoportként elemzi és jellemzi azt.92 

Valójában azon túl, hogy főrangra utaló előnevet viseltek, semmilyen egyéb közös 

megkülönböztető jegye - mely csak rájuk és közülük mindenkire egyformán érvényes lett 

volna - nem volt a két világháború között a magyar arisztokratáknak. Rangjuk eredete, 

                                                           
91 Püski Levente: Arisztokrácia a 20. századi Magyarországon. I. Korunk, 2008/9. sz. 82–92.o.   
http://korunk.org/?q=node/9278# (2015. 01. 27.) 
92 Báró Wesselényi Miklós és társai: Az arisztokrácia válsága és jövője. Bp. 1942., Aurora Könyvkiadó 6. o. 
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birtokaik nagysága, felekezeti hovatartozásuk, s ehhez képest, neveltetésük és tradícióik, 

foglalkozásaik igen széles spektrumon helyezkedtek már el. 

A főnemesi cím viselése azonban önmagában nem specifikálhat egy társadalmi osztályt 

politikai és/vagy gazdasági jellegű közös jellemzők nélkül.  

Az arisztokraták 1920 után már nem rendelkeztek ilyen jellemzőkkel. Nem voltak már alanyi 

jogon (tehát mindannyian) a törvényhozás tagjai, de volt köztük, aki tagja lehetett az 1927-ben 

összeülő felsőháznak a főrangú családok választása alapján, valamely testület küldötteként 

vagy a kormányzó meghívására, és voltak, akik a képviselőházban foglaltak helyet. 

Mivel – a fentiek szerint - nem alkottak csoportot, így csoportérdekeiket képviselő pártjuk 

nem volt, sem pedig csak őket megkülönböztető politikai preferenciáik. 

Birtokaik, vagyonuk nagysága sem iránymutató csoportba sorolhatóságuk tekintetében. 

Szakirodalmunk és a történelmi tárgyú közbeszéd gyakran - tévesen - azonosítja az 

arisztokrácia és nagybirtokosság fogalmát. Amiképp azt Püski Levente megvilágítja az 20. 

századi arisztokráciát elemző tanulmányában, ez nagyrészt annak tulajdonítható, hogy a 

tízezer holdon felüli birtokok esetében már valóban meghatározó szerepet játszottak az 

arisztokraták. Az 50 legnagyobb földbirtokos között 25 mágnás található, és Magyarország 

messze legnagyobb földesura az Esterházy család hercegi ága volt.93  

Vörös Károly a főrendiház reformját elemző tanulmányában rámutat azonban, hogy már a 19. 

század végén jelentősen megcsappant az arisztokraták birtokainak nagysága. Kutatásai szerint 

a házreform idején a magyarországi főnemesség 55%-ának, a főrendi ház 70%-ának 

birtokaiból eredő jövedelme nem érte el az évi 3000 forint adó alapját. 94 

Az 1935-ös felmérésen alapuló (1937-ben kiadott) gazdacímtárban 164 főnemes család 

szerepel az 500 hold feletti birtokosok között. Természetesen voltak közöttük, akik sok ezer 

holdas nagybirtok tulajdonosai voltak,95 de ők voltak kevesebben. 

Bár az adatok szerint többségében 1-3 ezer holdat bírtak a magyar arisztokraták, nem kis 

számban voltak, akik 1000 hold alatt vagy csak bérelt földön gazdálkodtak.96  

                                                           
93 Püski Levente: Arisztokrácia a 20. századi Magyarországon. II. II. Korunk, 2008/10. 97-107  
http://www.korunk.org/?q=node/9328 (2015. 03. 02.) 
94 Vörös Károly: A főrendiház 1885. évi reformja. Egy kutatás terve és első eredményei. In: Társadalomtörténeti 
módszerek és forrástípusok. Szerk. Á. Varga László. Salgótarján, Nógrád Megyei Levéltár, 1987. 403. o. 
95 20 000 hold feletti birtokon gazdálkodik pl. az Esterházyak közül 5 fő, továbbá gróf Erdődy Sándor, herceg 
Festetics György, gróf Festetics Sándor, herceg Szász-Coburg-Gothai Fülöp, mindhárom magyarországi 
Habsburg herceg, gróf Hunyadi József, gróf Károlyi László (örökösei ), őrgróf Pallavicini Alfonz, gróf Semsey 
László, gróf Széchenyi Andor Pál. Ld. Magyarország földbirtokosai és földbérlői. A 100 kat. holdas és ennél 
nagyobb földbirtokok és földbérletek az 1935. évi adatok alapján. Budapest, Franklin, 1937. 
96 Pl. báró Andreánszky Gábor, gróf Bethlen Balázsné, ifj. gróf Bethlen István, báró Buttler Ervin, báró 
Bornemissza Elemér, gróf Csáky Félix, báró Fiáth Miklós, gróf Hadik Béla, báró Hellenbach Gottfried, a 
Jeszenszky bárók, gróf Keglevich István, báró Kaas Albert, herceg Oettingen-Wallerstein Károlyné, gróf Pálffy 
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A főnemesi címet viselő családokon belül is hatalmas különbségek figyelhetők meg a bírt 

birtokok nagysága között, így gyakran a tulajdonnal járó hatalom és felelősség tekintetében 

még a családtagokat is nehézkes egyenrangú csoporttagként kezelni,97 az egyes arisztokrata 

családok között – a birtok nagyságot tekintve – pedig szakadéknyi különbségek tátongtak a 

két háború közötti időszakban már. 

Bizonyítja ezt, ha áttekintjük a táblázatot, mely az 1935-ben Magyarországon (500 hold 

feletti) birtokkal bíró (164) arisztokrata család közül az 5 fő feletti birtokossal rendelkező 

családokat és összes birtokaikat mutatja. 

 

2. táblázat:  

A legtöbb földbirtokos taggal rendelkező arisztokrata családok a birtokosok számának 

csökkenő rendjében, az összes bírt családi birtoknak, s annak aranykorona értékének 

feltüntetésével 98 

 

Család Bejegyzett 
birtokosok száma 
1935-ben (fő) 

Földbirtok 
nagysága (hold) 

Birtok aranykorona 
értéke 

SZÉCHENYI gróf  28 111 020 733 100 
SZAPÁRY gróf 14 12 200 112 800 
ZICHY gróf  18 74 510 691 785 
WENCKHEIM gróf 15 54 750 589 700 
BATTHYÁNY gróf 12 31 095 209 300 
ESTERHÁZY herceg 
és gróf  

13 402 587 2 831 970 

KÁROLYI gróf 12 102 250 467 700 
SOMSSICH gróf 10 16 700 125 400 
WIMPFFEN gróf 10 13 200 177 800 
SERÉNYI gróf 7 10 700 63 820 
TELEKI gróf 7 22 350 75 700 

                                                                                                                                                                                     
Fidél, ifj. gróf Pongrácz Jenő, gróf Semsey Andor, gróf Serényi Miklós, gróf Somssich Gyula, herceg 
Schwarzenberg Alajos, báró Szterényi József, gróf Teleki Sándor, báró Urbán Pál, gróf Wilczek Henrik. 
97 Pl.1937-ben gróf Zichy Aladár 14 000 holdat, gróf Zichy Ernő 800 holdat bírt. gróf Wenckheim József 15 000 
holdat, gróf Wenckheim Miklós 1200-at, gróf Széchenyi Andor Pál 20 000-et, gróf Széchenyi György 10 300-at, 
míg gróf Széchenyi Tamás 1300-at, őrgróf Pallavicini Alfonz 50 000 holdat jegyzett, míg az országban vele 
együtt élő 4 további családtagja összesen nem tulajdonolt 1000 holdat. Gróf Károlyi István 17 600 hold 
birtokosa, gróf Károly György 1000 holdé. Gróf Hadik- Barkóczy Endre 6000 hold tulajdonosa, gróf Hadik Béla 
500 holdé. Herceg Esterházy Pál – az ország legnagyobb birtokosaként – 223 287 holdat tudott magáénak, gróf 
Esterházy Márton 56 000 holdat, de gróf Esterházy László „csak” 3800-at, gróf Esterházy Benedek 2300-at, s a 
volt miniszterelnök neje, gróf Esterházy Móricné 700 holdat. Gróf Dessewffy Aurél 15 300 hold tulajdonosa, 
öccse, gróf Dessewffy Tivadar mindössze 600 holdé. A gróf Dégenfeld család 6 magyarországi tagja közül csak 
Pál bírt 10 700 holddal, a többi 5 családtag 1000 hold körüli birtokkal rendelkezett . Gróf Andrássy Sándor 
birtoka 18 000 hold volt, míg gróf Andrássy Manó 2000 és özv. gróf Andrássy Gyuláné 1200 hold feletti 
birtokkal bírt . 
98Magyarország földbirtokosai és földbérlői. A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 
1935. évi adatok alapján. Budapest, 1937. Franklin  
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TORNYAY-
SCHOSSBERGER báró 

7 7 700 121 000 

VAY gróf 7 9 550 58 400 
FESTETICS herceg 
és gróf 

7 116 500 761 600 

ANDRÁSSY gróf 6 33 800 212 100 
DEGENFELD-
SCHOMBURG gróf 

6 15 800 97 070 

KOHNER báró 6 5 200 40 500 
MAILÁTH gróf 6 20 600 100 300 
PAPENHEIM gróf 6 14 000 69 100 
PÁLFFY gróf 6 7 210 65 900 
NEMES gróf 6 23 150 206 300 
BETHLEN gróf 5 7 400 52 800 
ERDŐDY gróf 5 35 700 337 230 
HARKÁNYI báró 5 17 720 228 500 
KEGLEVICH gróf  5 4 850 35 600 
NÁDASDY gróf 5 20 500 177 700 
PALLAVICINI 
őrgróf 

5 57 400 326 800 

 

Látható a táblázat adataiból, hogy több tényezőtől is függött az egyes földbirtokos arisztokrata 

családok anyagi helyzete, s a földvagyon aranykorona értékének eltérő nagysága miatt még a 

birtok kiterjedtsége sem ad egyértelmű információt erről. 

A családi birtok nagysága természetesen nem egyenlő arányban oszlott meg, hatalmas 

különbségek voltak, mint fentebb is láthattuk, a családtagok földbirtoknagysága között.99  

Az egyes családtagok valós társadalmi státusza azonban még további tényezők függvényében 

lehetett egészen eltérő. A korszakban már közre játszottak ebben a vállalati, pénzpiaci 

érdekeltségek, egyéb gazdasági és társadalmi presztízs pozíciók.  

Hagyományos értelemben az 2. táblázatban szereplő 27 család számítható még nagybirtokos 

arisztokrata családnak 1935-ben.  

Különösen érdemes e helyen megjegyezni, hogy e családok nem csupán a birtokolt föld 

értékében, de politikailag is igen jelentősnek mondhatók a két háború között, hiszen közülük 

csupán öt100 nem rendelkezett 1920 után törvényhozó taggal. A 22 család, melynek volt 

törvényhozó tagja a Horthy-korban, még 1935-ben is megfelelt a klasszikus (1885 előtti) 

arisztokrata leírásának. Ekkor azonban már nem csak őket nevezik „arisztokratáknak”. 

Az alábbi táblázat adatai alkalmasak annak bizonyítására, hogy 1920 után a legnagyobb 

birtokkal bíró magyar arisztokrata családok, melyek a dualizmusban is komoly politikai 

                                                           
99 Nyilvánvaló azonban, hogy nem azonos anyagi helyzete volt az őrgróf Pallavicini család tagjainak (5 fő 
birtokos – 326.800 aranykorona értékű földvagyon) és a gróf Szapáryaknak (12 fő birtokos bírt 112.800 
aranykorona értéket), ha csupán a család által bírt földbirtokot tekintjük. 
100 gróf Wimpffen, báró Tornyay-Schossberger, báró Kohner, gróf Papenheim, gróf Nádasdy) 
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szerepet játszottak, kivétel nélkül kivették részüket a törvényhozásból is. E családok azok, 

melyek több pilléren nyugvó, jól látható és jól használható hidat képeznek a dualizmus 

korabeli és a rövid huszadik század Magyarországa között.  

 

3.TÁBLÁZAT  

A legnagyobb (50.000 hold feletti) birtokos arisztokrata családok Magyarországon 1937-

ben101 

 

Család Birtokosok 
száma 1935-
ben 

Földbirtok 
(hold) 

Aranykorona 
érték 

A családból 
törvényhozó 

1885–1918 

A családból 
törvényhozó 

1920–1944 
ESTERHÁZY 
herceg és gróf 
(ebből 
Esterházy Pál 
hg.) 

13 fő 402 587 
 
223 287 

2 831 970 
 
1 790 000 

29 fő 5 fő 

FESTETICS 
herceg és gróf  

7 fő 116 500 761 600 8 fő 6 fő 

SZÉCHENYI 
gróf 

28 fő 111 020 733 100 26 fő 9 fő 

KÁROLYI 
gróf 

12 fő 102 250 467 700 14 fő 4 fő 

ZICHY gróf 18 fő 74 510 691 785 36 fő 8 fő 
HABSBURG 
királyi herceg 

3 fő 57 600 629 000 31 fő 4 fő 

BATTHYÁNY 
herceg és gróf 

14 fő 51 150 397 000 14 fő 6 fő 

PALLAVICINI 
őrgróf 

5 fő 57 400 326 800 3 fő 3 fő 

WENCKHEIM 
gróf 

15 fő 54 750 589 700 10 fő 3 fő 

  

Tekintve a Magyarországon a 20. században jelen levő – Gudenus János által összegyűjtött – 

646, valamint az 1937-es Gazdacímtár szerint 1935-ben 500 hold feletti birtokkal bíró 164 

arisztokrata családot, jól látható, hogy közel sem nevezhető a 20. századi arisztokrácia 

egyöntetűen a nagybirtokosok rétegének.  

Voltak arisztokrata címet viselő nagybirtokosok, voltak közülük olyanok, akik az ipari-

pénzügyi világban is tevékenykedtek, s voltak, akik politikai szerepvállalásukkal a 

                                                           
101 Magyarország földbirtokosai és földbérlői. A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek az 
1935. évi adatok alapján. Budapest, Franklin, 1937. és az Országgyűlési Almanachok elektronikusan 
hozzáférhető adatai:  http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/almanach.html 
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„multipozicionális elithez”102 is csatlakoztak, de ez korántsem jellemezhette az arisztokráciát, 

mint csoportot, amint a fenti adatokból látható. 

Azt sem lehet ugyanakkor kijelenteni, hogy az arisztokrácia a Horthy-korszakban a régi 

nagyúri családok gyülekezete lett volna, hiszen sokan közülük ‒ többen korábban kihalt ágak 

főrangját megújítva ‒ csak a 19. század végén, 20. század elején kapták főrangú címüket vagy 

magyar állampolgárságukat.103 Utóbbiak közül is az újdonság és az igazi változás erejével 

emelkednek ki a zsidó családok, melyek érdemeik elismerése okán magyar bárói címet 

nyertek Ferenc József királytól vagy IV. Károlytól.104 

A politikai elkötelezettség sem ad a Horthy-kori arisztokráciát rendezni segítő kereteket. Nem 

alakult olyan politikai csoportosulás, mely kifejezetten az arisztokrácia érdekeit képviselte 

volna, ugyanis nem is léteztek kizárólag a főnemesekre jellemző érdekek 

Valójában a legitimizmus jelenthette volna az egyetlen ilyen – a fentiek értelmében – 

valamennyi arisztokrata érdekeit megfogalmazó politikai irányzatot. Ennek pártszerű 

megfogalmazására történtek is kísérletek, azonban a két háború közti külpolitikai környezet 

nem tette lehetővé a kiérlelt állásfoglalást a királykérdésről.  

Egyetlen azonosság van az arisztokrácia mérhető politikai preferenciáit illetően, hogy a 

markánsan baloldali mozgalmaktól – egészen természetes módon – távol tartották magukat 

1945 előtt a főnemesek. A döntő többségben kormánypárti, igen kevés kivétellel, keresztény 

elkötelezettségű politikus arisztokrata mellett szinte minden jelentősebb pártban feltűnik egy-

két főnemes képviselő, s látványosan magas a főnemes képviselők közt a pártonkívüliek 

aránya.  

Csoportként megfogható, kodifikált kiváltságokkal rendelkező arisztokrácia tehát már nem 

létezett 1920 után. A törvényhozói tagság, a földbirtok nagysága, a család eredete, politikai 

preferenciák különböző variációkban fordulnak elő az egyes főnemesi címet viselő 

családoknál, s így csupán a címek által összekötött csoporttá vált a magyar arisztokrácia a 

trianoni király nélküli magyar királyság keretei között. 

Alanyi jogú törvényhozói feladatuktól, birtokaiknak nagy részétől (vagy magyar 

állampolgárságuktól) és uralkodójuktól is megfosztott, ám arisztokrata címet viselő, 

                                                           
102 Lengyel György: A Multipozicionális gazdasági elit a két világháború között : fejezetek egy 
történetszociológiai kutatásból. Budapest : ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet, 1993. 
103 Ld. Gróf Ambrózy (1913), báró Biedermann (1902) , báró Baich (1891), báró Bottlik (1918) ,gróf Csekonics 
(1864), báró Edelsheim-Gyulai (1906), báró Fiáth (1874), báró Inkey (1875), gróf Jankovich (1885), báró 
Jeszenszky (1865), gróf Karátsonyi (1874); báró Kaas (1912), gróf Lónyay (1871), gróf Semsey (1907), báró 
Solymossy (1895), gróf Tisza (1883), báró Waldbott (1900), gróf Woracziczky (1914), gróf Zelensky (1899).  
104 Az 1937-es Gazdacímtárban 500 hold feletti birtokkal szerepel báró Harkányi (1895), báró Hatvany (1910), 
báró Herzog (1904), báró Kornfeld (1910), báró Kohner (1912), báró Orosdy (1905), báró Schossberger (1890), 
báró Szterényi (1918), báró Weiss (1918). 
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önmagukat magyarnak valló személyek éltek, birtokokkal bírtak, s a közélet számos terén 

voltak tevékenyek Magyarországon 1920 után. Mint tradíciókkal bíró, s emiatt, társadalmi 

elvárásokkal körbevett, javarészt családi küldetéstudattal felruházott egyéneknek volt 

szükséges új utakat találniuk a magyar arisztokratáknak a trianoni Magyarországon. 

A Horthy-korszakban már egyénileg kellett – nagyon rövid idő alatt és igen bizonytalan 

körülmények között – megtalálni az arisztokratáknak identitásukat, hagyományos értékeikre 

épülő egyéni életfeladatukat. Mindenképp új és más módon kellett gondolkodni és élni, mert 

ami módon 1920 előtt, oly módon magyar, magyar főrend már semmiképp nem lehetett egy 

trianoni Magyarországon élő herceg, gróf vagy báró. 

Akiknek közülük – életkoruk és életútjuk miatt – már kialakult értékrendje, meglévő külső és 

belső kapcsolati hálózata volt, azoknak ez sokat segített az egyéni kiútkeresésben. A magyar 

arisztokrácia felnövő generációjának azonban – az 1900 körül születetteknek, akik épp e 

válságos években lettek felnőtté – úgy kellett magyar arisztokrataként utat találni, hogy nem 

volt uralkodó (a főnemesi rangok jogforrása), nem volt főrendiház, ahol politikai felelősségük 

teret kaphatott volna, s gyakran (a nevüket és a rangjuk alapját adó) nagybirtokuk is a magyar 

határokon kívülre került. 

Voltak, akik nagy politikai amplitúdókkal keresték útjukat (pl. gróf Festetics Sándor), s 

kétségtelenül voltak közülük, akik – a fentiek miatt érthetően – elfordultak a politikától, s a 

közélet egyéb területein is ritkán jelentek meg.105  

Az 1920–1944 között összeült 6 országgyűlésben azonban 83 olyan arisztokrata család 

képviseltette magát, melyek a dualizmus idején is tagjai voltak a törvényhozásnak, így az első 

világháború után kezdődő időszak akár egy új politizáló arisztokrata nemzedék kialakulását is 

hozhatta volna, ha lett volna elegendő idő ennek kifejlődéshez. Amiképp az 1920 után 

politikától elforduló vagy a férfiágon kihaló arisztokrata családok a befejezést szimbolizálták, 

e családok megjelenése egyfajta kezdet volt, de az is maradt. 

A két háború közti Magyarországon az államformával kapcsolatos politikai és társadalmi 

feszültség folyamatos volt, ha alkalmanként el is fedték ezt aktuális egyéb problémák.  Király 

nélkül királyság a történelem során ilyen hosszú ideig – tudomásunk szerint – csak hazánkban 

állt fenn. A királykérdés – a fentiekben kifejtettek miatt – alapvetően egzisztenciális kérdése 

volt az arisztokráciának. A háborúban győztes államok és velünk szomszédos szövetségeseik 

                                                           
105 Kirívó példa ez utóbbiak közül herceg Esterházy Pál, a tizenkettedik elsőszülött herceg és Európa egyik 
leggazdagabb embere – politikai és társadalmi értelemben is nagyon visszavonultan élt. 1927-ben, a felsőház 
megalakulásakor, a herceg nem volt hajlandó iratait benyújtani és a felsőház munkájában részt venni. Mindössze 
a katolikus egyház egyik civil szervezetének, a Magyar Katolikus Akciónak az elnökségi tisztét töltötte be rövid 
ideig. (Esterházy Pál 1901–1989. Szerk. Stefan August Lütgenau. Budapest, Balassi, 2008. 16. o.) 
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azonban gyakorlatilag kriminalizálták a koronás uralkodó megjelenését és támogatását, s ez 

minden bizonnyal hozzájárult ahhoz, hogy a magyar arisztokraták nagy része elfordult az 

aktív politizálástól.  

Az első nemzetgyűlésben jelen levő 13 mágnás között egyáltalán nem volt szabad 

királyválasztó, antikarlista is csupán kettő, a többiek mind harcos vagy elvi legitimisták 

voltak, ez az irányvonal adekvát válasznak tűnt az arisztokraták számára az 1918–1921 között 

lejátszódó kataklizmára. A magyarországi legitimizmus Kardos József által megállapított106 

későbbi szakaszaiban, mikor előbb az elvi, később pedig – a szélsőjobboldali nyomás miatt 

egyre inkább – a gyakorlati királypártiság erősödött meg újra, az arisztokraták egy része ismét 

aktivizálódott e téren.  A ’30-as évek Európájában azonban ennek a legitimizmusnak már nem 

volt tere. 

Az uralkodó és az arisztokrácia magyarországi működése ‒ létüknek organikus 

összetartozását igazolva ‒ hosszú leépülési folyamat eredményeképp szinte egy időben ért 

véget. Az azóta is fennálló közjogi helyzet a királyság és az arisztokrácia jogi 

megszüntetésével állt be, mikor 1946. február 1-jén kiáltották a köztársaságot, s az 1947. évi 

IV. törvény 3. §-a eltörölte a rangokat és megtiltotta a főnemesi címek használatát is.  

 

4. A magyar zsidóság rövid története, helyzete az 1918 – 1945 közötti időszakban 

Az alábbi rövid összefoglalóban nem kívánunk nóvumokat említeni a hazai zsidóság 1000 

éves történetéről, igyekszünk az általában közismert tényeket a dolgozatunkban tárgyalt 

zsidótörvények születését övező argumentációk jobb megértésének szolgálatába állítani. 

a.) Zsidók Magyarországon 1867 előtt 107  

Eltekintve az erősen vitatott „kazárelmélet” állításaitól, a magyar történelemben 

dokumentáltan a zsidóság a 11. században jelent meg. Az ekkor már rendezett közösségekről 

I. László törvényeiben is megemlékezett. Míg Nyugat-Európában elkülönítések és 

zsidóüldözések, erőszakos áttérítések folytak, a 14. századig Magyarországon hasonló nem 

történt. Valószínűleg a keresztes hadjáratok idején fellángoló üldözések elől menekültek ide 

azok a pénz- és hitelügyletekkel foglalkozó zsidók, kikről az Aranybulla rendelkezett.  

IV. Béla a tatárveszedelem miatti szorultságában zsidóknak adta bérbe a királyi jövedelmeket, 

s szolgálataikért kiváltságlevéllel jutalmazta őket, mely végül az Árpád-ház kihalásáig 

meghatározta magyarországi helyzetüket. Az Anjouk megérkezésével a keresztény 

                                                           
106 Kardos József: Legitimizmus. Budapest, 1998. Korona 6. o. 
107 Összefoglalónkat a következő művel alapján készítettük: Gonda János: A zsidóság Magyarországon 1526 – 
1945. Bp. 1992. 7 – 73.o. valamint Szita Szabolcs: Együttélés, üldöztetés, holokauszt. Bp. 2001. 121 – 150.o. 



37 
 

intolerancia szelleme is gyökeret vert az országban. Nagy Lajos vezette be a „levélölést”108, s 

1361-be ki is űzte a zsidókat az országból. A visszatérők a király kamaraszolgái lettek, s a 

szabad királyi városokba telepedtek le feltehetően, de e városok gyakran a királyi hatalom 

ellenében korlátozták vagy kiűzték falaik közül a zsidókat. Akik viszont maradtak, azok egyre 

inkább elkülönültek a városon belül, s a 15. századtól általánossá vált a kötelező zsidó jel 

viselése.  

Mátyás király elődeinél lényegesen nagyobb személy- és vagyonbiztonságot nyújtott az 

országban élő zsidóknak, de a halála utáni zűrzavarban a városi polgárok erőszakosan léptek 

fel velük szemben. Ugyan II. Lajos a meggyengült királyi hatalmával nem volt képes 

védelmet adni az országban élő zsidóknak, de az ő udvarában jelent meg először – Fortunatus 

Imre személyében – a Nyugat-Európában ekkor már jellegzetes „udvari zsidó”.  

Az Árpád-ház kihalása és a mohácsi vész közötti időszakban a zsidóság fokozatos 

jogfosztásának lehetünk tanúi. A három részre szakadt országban leginkább a hódoltsági 

területen volt elviselhető az itt lévő zsidók sorsa, és Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 

udvarában új közösség is jött létre, ahol törökországi zsidók telepedtek le kiváltságokat 

nyerve. A török kiűzése után alig maradt zsidó Magyarországon, majd a 18. század elején a 

hódoltsági területekre beszivárgókkal vertek gyökeret a mai magyar zsidóság eleji.  

I. Lipót és Mária Terézia gazdasági érdekeik szem előtt tartásával, mint „szükséges rosszat” 

tűrték meg a zsidókat, de városi letelepedésüket megakadályozták.  

A 18. század közepén kb. 14.000 zsidó élt az országban, kiknek legnagyobb része 

Morvaországból származott, de közel ugyanannyian már Magyarországon születettnek 

mondták magukat. II. József türelmi rendelete pozitív változásokat hozott a zsidók életébe, 

ekkor alakult ki az erdélyi zsidóság is. 1840-ben a zsidóságnak csak 7,5%-a lakott 

városokban, ennek a fele is Pest - Budán, s a továbbiakban e közösség részvétele a 

polgárosodás és modernizáció folyamatában meghatározó volt. Az országban megtermelt 

mezőgazdasági termények ára, a zsidó közvetítő kereskedőknek köszönhetően, többszörösére 

emelkedett, s az egész ágazat kivitele ennek köszönhetően alakult át szerkezetileg.  

Magyarország Európa egyik fő gabona- és gyapjúexportálójává vált.  

A 18. századtól bevándorló zsidóság további csoportjai koránt sem a szegények köréből 

kerültek ki. 1740 és 1759 között például Csehországból, az ott életbe léptetett zsidóellenes 

                                                           
108 A zsidók követeléseinek megsemmisítését nevezték így. Nagy Lajos és az akkori királyok, uralkodókat 
megillető jogként gyakorolták a zsidókkal szemben fennálló tartozások, illetve adósságok eltörlését és Nagy 
Lajos a zsidók kiűzetésekor és visszatérésük után hathatósan élt is ezzel a királyi joggal. (Magyar Zsidólexikon. 
Szerk.: Újvári Péter. Bp. 1929. A Magyar Zsidó Lexikon kiadása 533.o.) 
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törvények miatt, a 339 legnagyobb adófizető teljes vagyonával Magyarországra költözött 

át.109 

A nyugatiak mellett azonban Galíciából újabb, szerényebb anyagiakkal rendelkező 

jövevények is érkeztek, de közel sem olyan özönszerűen, amiképp ezt egyes századvégi 

publikációk érzékeltették, arányuk a 20. századra megegyezett a nyugati zsidókéval. Ekkorra 

azonban a szegény galíciai zsidók bevándorlása miatt egyre inkább zsidóellenes polémia 

kezdett az országban kibontakozni. A feudális jegyeket magában hordozó magyar 

társadalomban a gazdagodó tőkés zsidók egyébként is ellenszenvet keltettek, szellemiségüket 

a nemzeti ethosszal ellentétesnek látták és láttatták, s nem igazán bíztak abban, hogy a 

polgárjogok megadása a zsidók belső átalakulásához és befogadásához vezethet.  

A „magyar politikai osztály hangadó szárnya” már 1790-től ugyanazt akarta, mint a zsidóság 

mendelssohn-i elveket követő többsége, az asszimilációt, ahogy Haller József 1791-ben 

megfogalmazott elvét idézi Kecskeméti Károly: „Érezzék a zsidók Magyarországot 

hazájuknak”110 Igen lényeges aspektus, hogy a zsidók képviselőjükön keresztül már 1796-ban 

felajánlották katonai szolgálataikat, de kizárólag az emancipációért cserébe, ezt az ajánlatot 

azonban I. Ferenc visszautasította.111  

A reformkorban a zsidókérdés megjelent a közéletben, a sajtóban is, s ezzel új korszak 

kezdődött. Mint ismeretes 1849-ben a forradalmi kormány csak végső szükségében fordult a 

zsidókhoz segítségükért az emancipációt felajánlva, de ez már minden félnek késő volt.  

Az 1867: XVII. törvénycikk egyenjogúsította az Osztrák-Magyar Monarchiában a zsidókat, s 

ennek hatálya alatt 1869-ben Wahmann Mór lépte a parlament küszöbét első zsidó 

képviselőként.112  

b.) Zsidók Magyarországon 1867 és 1938 között – a jogegyenlőség korszaka 

Az jogi emancipáció megerősítette a beilleszkedni kívánó zsidóságot, akik vallásukat is a 

modern kor kívánalmaihoz illesztették, számos ősi hagyományt elhagyva, hogy ezzel is 

lebontsák az asszimiláció előtti gátakat. 1895-ben az izraelita vallást is egyenjogúsította – 

nagy csatározások után – a magyar törvényhozás, s ettől kezdve személyükben és 

közösségben is egyenjogúak voltak a zsidók bármely más magyarországi polgárral. 

                                                           
109 Ungváry Krisztián: A Horthy-rendszer mérlege. Pécs-Bp. 2012. 43.o. 
110 Kecskeméti Károly: Homályzónák: a zsidók közép-európai történetének néhány tisztázandó kérdése. Aetas 
21. (2006/1.) 129.o. 
111 Komoróczy Géza: A zsidók története Magyarországon. I. kötet Pozsony 2012. 897 – 898.o. 
112 Komoróczy Géza: A zsidók története Magyarországon. II. kötet 97.o. 
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A terménykereskedelem hasznát a zsidó befektetők ipari és nagyobb kereskedelmi 

vállalkozásokba forgatták, s a cukor- és textilgyártásból lassan kiszorították a külföldi tőkét. 

A Weiss testvérek gyára élelmiszer- és nehézipari óriássá nőtt.  

A dualista állam keretei között kibontakozó gyors modernizáció éllovasai és nyertesei is 

kétségtelenül első renden a kockáztatni bátor, mozgékony és tőkeerős zsidó vállalkozók 

voltak. Az új viszonyokhoz alkalmazkodni képtelen köznemesség elszegényedő rétege 

azonban egyre inkább a hagyományosan pénzügyekkel foglalkozó zsidókat okolta 

lecsúszásáért. A fellángoló antiszemitizmus jeleként kirobbanó tiszaeszlári vérvád-per után 

rövid ideig antiszemita párt is működött a parlamentben, melyet ugyan Tisza Kálmán liberális 

politikája és a gazdasági fellendülés elhallgattatott, de argumentációjuk kulcsfogalmai 

(„elnyomott keresztény osztály”, a birtokosok, mint „nemzetfenntartó erő”, nem magyar 

ember”) bekerültek a közbeszédbe. 

A magyarországi zsidó lakosság erőteljes növekedése a statisztikák szerint leginkább 1825 – 

1869 között volt látványos, ezt követően lassabban nőtt számuk, s 1910-re érte el arányuk az 

5%-ot. Míg az állami és politikai irányításban részvételük csak szórványos volt a korszakban, 

mind az üzletemberek, mind a földbérlők nagyobbik fele zsidó volt. A többszázezer 

munkásként és alkalmazottként élő izraelita mellett meg kell jegyeznünk, hogy a 

pénzintézetek tulajdonosai és vezetői 85%-ban, s a nagyiparosok 90%-ban szintén zsidók 

voltak. Az ő tevékenységük azonban nem csupán abban mérhető, hogy a modernizáció során 

a tőkepiacot a nemzeti tőke irányítása alá vették, hanem a nyugati technológiák gyors 

átvételével a hazai szellemi tőkét is gyarapították. A modernizálódó társadalom egyéb 

feladataiból is kivették részüket. Az 1902-ben megalakuló, Chorin Ferenc vezette, GYOSZ113 

irányításával és részvételével állt lábra önállóan a magyar tőkés gazdaság, s összpontosult – 

egyedülálló módon – a nagyipar Budapest környékére. A magyar zsidóság vezető rétege és a 

velük összefonódó nagypolgárság mellett a századelőn jelent meg a bankoknál és 

nagyvállalatoknál a menedzseri réteg, mely a két háború közt vezet szerephez jutott. 

Lényeges tény a zsidóság politikai elhelyezkedését tekintve, hogy míg Tisza István 

miniszterelnök közvetlen közelében is számos zsidó dolgozott, sokan közülük a 

szociáldemokrata pártban vagy a szakszervezetekben tevékenykedtek.  

A századfordulón a magyar zsidóság tagjai elévülhetetlen érdemeket szereztek a művészeti 

mecenatúra, a kultúra, a tudomány, a meginduló filmgyártás és a kibontakozó modern sport 

                                                           
113 A Gyáriparosok Országos Szövetsége gazdasági, munkaadói érdekképviseleti szövetség volt. 
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terén nemcsak önmaguknak, hanem természetszerűen az őket befogadó hazájuknak, 

Magyarországnak is.  

Az első világháború előestéjén mindenek előtt a zsidó nagytőkéseknek volt köszönhető, hogy 

az ország egyre sikeresebben függetlenítette pénzpolitikáját Bécstől, s kezdett modern keretek 

között formát ölteni a régi álom, a magyar függetlenség azzal, hogy Budapest a térség 

pénzügyi központtá válásának útjára lépett.  

A 19. század végén a zsidók teljesítményét és elkötelezettségét nagyrészt elismerő és értékelő 

társadalom rendre visszautasította a nyugatról újólag megjelenő antiszemitizmust, de a 

kapitalizmus növekvő számú vesztesei miatt törékeny volt a helyzet, s az első világháború 

össze is törte az asszimilációs folyamatot.  

Az általános kimerültség, a rosszra forduló hadi helyzet környezetében kedvezett az 

antiszemitizmusnak, hogy a háború hadi nyereségei jelentősen hozzájárultak a vagyoni 

viszonyok eltolódásához. Ez nagyban köszönhető volt annak, hogy a háború alatt 

Magyarországon nem változtattak az adórendszeren, így a magánjövedelmeket sokkal kevéssé 

terhelték a háborús kiadások, s ez igen komoly hadinyereség realizálására nyújtott 

lehetőséget.114 Emiatt a tőkés – iparos zsidóság a háború haszonélvezőjeként került 

célkeresztbe.  

Az összeomlást követő forradalmakban – különösen az 1919-es proletárforradalomban ‒ a 

vezetésben látványosan nagyarányú volt a zsidók részvétele. Mivel azonban a forradalmi 

vezetők épp zsidóságuk megtagadását demonstrálták, a vörös terror kiemelten csapott le a 

zsidóság tulajdonos rétegére. A Horthy-rendszer uralomra jutásakor a háború és a forradalmak 

okozta szenvedések és a felmérhetetlen veszteségek miatt soha nem látott mértékben lángolt 

fel az antiszemitizmus, melynek kézzel fogható formája a ‒ néhány hónapon belül ismét első 

renden a zsidókra, mint forradalmi elemekre lecsapó – fehérterror volt.  

A zsidó jogegyenlőség ugyan még több mint másfél évtizedig hivatalosan fennállt, de ettől az 

időponttól kezdve megtorpant az asszimilációs folyamat, és a zsidóságot folyamatosan a 

bűnbak szerepében tartotta a társadalom növekvő része. Ebben nyilvánvalóan nagy szerepe 

volt a kormánysajtónak is. A dualizmus idején a modernizációt meghatározó területeken 

meglévő zsidó felülreprezentáltság már az I. világháború alatt csökkenésnek indult, egyrészt a 

zsidóság népszaporulatának negatívra fordulása, másrészt az egyre sűrűsödő 

kikeresztelkedések és vegyes házasságok miatt.115 A teljes zsidó lakosság csökkenésnek indult 

már a világháború kitörés előtt, Benits Artúr statisztikus korabeli adataira hivatkozva írja 

                                                           
114 Ungváry Krisztián: A Horthy-rendszer mérlege 45.o. 
115 Ungváry Krisztián: A Horthy-rendszer mérlege 22.o. 
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Ungváry Krisztián, hogy 1910 – 1930 között az országos átlag populációja +8,7% volt, ezzel 

szemben zsidóságé -6,1%.  Ennek ellenére egyes polgári foglalkozásokban még mindig 

erősen felülreprezentált volt a zsidóság, s különösen látványos ez akkor, ha ideértjük a 

kitérteket is, hiszen első renden az értelmiségi szakmákban (különösen az ügyvédeknél) és a 

pénzarisztokrácia esetében volt gyakori a kitérés.     

Első sorban az elcsatolt területekről nagy számban ide menekülő diplomás problémájának 

megoldási szándéka vezetett az egyetemi beiratkozásokat korlátozó törvény, a numerus 

clausus megszületéséhez, hatásában azonban e jogszabály lett az első a modernkori magyar 

törvénykezésben, mely korlátozta a zsidóság lehetőségeit. E lehetőségek azonban a Horthy-

kor megváltozott politikai hangulatában továbbra is specifikálták a magyar zsidóság egy 

részét. Ungváry Krisztián rámutatott, hogy az általa vizsgált valamennyi statisztika – 

függetlenül közlőjének származásától vagy politikai beállítottságától – a két háború közti 

zsidóság gazdasági erejének túlsúlyát mutatta ki. Ki kell emelnünk azonban, hogy ebből 

adódóan az átlag adózó feletti mértékben is adóztak a zsidó magyarok. 

A ’20-as években megkezdődött „keresztény őrségváltásának” köszönhetően általánosságban 

megfigyelhető volt a zsidóságnak a közszolgálatból való kiszorulása, s így kenyérkereseti 

lehetőségeinek a magánszférában történő felkutatása. Ez azonban gyakran kontraproduktív 

törekvése volt a keresztény érdekvédők részéről. Például 1927-ig az orvosi kar 75%-a zsidó 

volt, ekkor azonban a MONE116 hozzáfogott a keresztény őrségváltás megvalósításához az 

által, hogy a közszolgálati stallumokat a keresztény orvosoknak tartotta fenn. Ez által a zsidó 

orvosokat arra kényszerítették, hogy magánpraxist nyissanak, ahová nyilván a tehetősebb 

pacientúra járt, s így tovább fokozódott a keresztény és zsidó orvosok közti feszültség.117 

Hasonló folyamat volt megfigyelhető az ügyvédek és a mérnökök köreiben is. 

Mind a tradicionális arisztokraták legnagyobb része, mind a szegényedő lakosság egyfajta 

társadalmi igazságtalanságként értékelte, hogy ‒ Matolcsy Mátyás adatait idézve ‒ 1933-ban a 

nagybirtokos-nagypolgár kategória 30%-a, a középosztály 20%-a, míg a munkásság 10%-a 

volt zsidó. Ha a kategóriákon belüli elhelyezkedést tekintjük, látható, hogy azokon belül is a 

gazdagabbak között voltak a zsidók, s a leggazdagabbak kategóriájában 70%-os volt arányuk.  

A budapesti adóbevallások alapján emeli ki Ungváry, hogy a fővárosi zsidóság az összes 

jövedelem 35-50%-át mondhatta magáénak, s adózott ez után.  

                                                           
116 Magyar Orvosok Nemzeti Egyesülete 
117 Kovács M. Mária: Liberalizmus, radikalizmus, antiszemitizmus. A magyar orvosi, ügyvédi és mérnöki kar 
politikája 1867 és 1945 között. Bp. 2001.90 – 91.o. 
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A lecsapó világgazdasági válság és a terjeszkedő német birodalom gazdasági, eszmei és 

közeledő fizikai, s emiatt, politikai nyomása alatt a zsidóság társadalmi megítélése egyre 

inkább a negatív tartományba esett. A zsidóság és a kapitalizmus rosszindulatú 

összemosásának nevezi Ungváry Krisztián, a korszakban közkeletű megközelítést, hogy 

szociálisan érzéketlenebbek lettek volna a zsidó tulajdonosok, mikor köztudott volt, hogy 

például báró Weiss Manfréd és utódai élen jártak a szociális gondoskodásban.  

A kialakuló társadalmi közhangulat felvetette a sikeres asszimiláció kérdését. Ezt a kérdést a 

többségi társadalom igen ambivalensen ítélte meg. Az erősödő antiszemitizmus idegenséggel, 

beilleszkedni nem akarással és nem tudással vádolta a zsidóságot, miközben a kitért zsidók 

asszimilációs törekvéseit nem kifejezetten akceptálta a keresztény társadalom. Ungváry 

Krisztián szerint épp a kitért zsidóság jelentett konkurenciát a keresztény középosztály 

számára, s ébresztett egzisztenciális félelmeket bennük.118   

A magyar zsidóság politikai aktivitását tekintve látni kell, hogy körükben lényegesen 

magasabb volt a választásra jogosultak száma, s műveltségüknek köszönhetően élénk volt 

politikai érdeklődésük is. Túlnyomó részben a liberális pártok szavazói voltak, de a zsidó 

pénzarisztokrácia a főnemességhez hasonulva igyekezett magáévá tenni a szabadelvű 

konzervativizmust. 

c.)  A zsidóság 1938 és 1945 között 

Ilyen körülmények között érte a magyar zsidóságot az a politikai támadás, mely a 

konzervatív-liberális hagyományokat folytató Bethlen-éra hanyatlása után következett.  

E koncentrált támadás a sokasodó gazdasági és társadalmi problémák zömét vélte a 

zsidókérdés megoldásával kiküszöbölni. Karsai László kimutatása szerint 1938 és 1944 között 

21 törvény és 267 olyan rendelet született a magyar törvényhozás és kormányok jóvoltából, 

melyek a hazai zsidóságot állampolgári, és utóbb emberi jogaikban korlátozták.119  A zsidók 

életlehetőségeit fokozódóan beszűkítő törvények és rendeletek sűrűsödő megjelenése ellenére 

Magyarország 1944-ig még mindig menedéknek számított a már faji alapú törvényekkel 

megbélyegzett zsidóságának. Mikor 1942 nyarán megjelent az izraelita vallást a bevett 

vallások közül kiemelő és a magyarországi zsidóság mező- és erdőgazdasági birtok bírhatását 

tiltó törvény, már javában folyt a kelet-európai zsidóság kiirtása. Szlovákia zsidó 

lakosságának több mint felét deportálták 1942 folyamán, a szerbiai 12.000 főnyi és a 

                                                           
118 Az asszimiláció felemás sikeréről tanúskodik a tény, hogy az évtizedek beolvadási törekvései ellenére még 
1941-ben is csak a zsidóság egyhatoda minősült kitértnek, s egyhatoduk élt vegyes házasságban.  (Ungváry 
Krisztián: A Horthy-rendszer mérlege 34.o.) 
119 Karsai László: A magyarországi zsidótörvények és rendeletek. In: A holokauszt Magyarországon európai 
perspektívában. Szerk.: Molnár Judit. Bp. 2005. 141.o.  
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horvátországi 25.000 főnyi zsidóságot Németországba szállították. A romániai zsidók 

legnagyobb részét Transznisztriába szállították, ahol a járványok és az éhség miatt 110.000-en 

veszítették életüket.120  

1944 márciusáig Magyarországon a hatalom részéről nem érte atrocitás a zsidókat, a német 

megszálláskor kormányra kerülő Sztójay Döme azonban – a német munkaerő gondokra 

hivatkozva ‒ szolgáltatta ki a 825.000 főre becsült magyarországi zsidóságot a 

megszállóknak121. Az ez időpontot követő kormányintézkedések már kifejezetten a zsidók 

megbélyegzését, összegyűjtését és deportálását célozták és segítették elő. A gettókba 

kényszerített vidéki zsidóság szinte teljes egészét elérték az intézkedések, melyek a magyar 

állami hivatalok és karhatalom hathatós segítségével 1944. május 3. és július 9. között 147 

vasúti szerelvénnyel, 437.402 zsidót deportáltak különböző koncentrációs táborokba 

Magyarországról. 122 A budapesti zsidóság megfélemlítve, de még együtt volt, mikor a 

kormányzó váratlan proklamációja nyomán a menekülés reménye csillant meg előttük.   

Nem válhattak be reményeik. A hatalomra kerülő nyilasok „végleg” meg kívánták oldani a 

zsidókérdést, s az utcákon, a körbekerített budapesti gettóban öntörvényű terror szabadult 

el.123 A nyilas kormány 1944 végén még több, mint 50.000 zsidó munkaszolgálatost és 

Budapestről elhurcolt embert adott át a németeknek.124 

 
5. Nemzetközi kitekintés 

a.) Az arisztokrácia helyzete a korszak Európájában (1918-1945) 

A két világháború között az európai arisztokráciát már nem a korábban szinte kizárólagos 

politikai hatalom specifikálta, hanem, a modernizációnak köszönhetően, egyre inkább a 

vagyon, s a leginkább ennek kapcsán szerzett összeköttetések valamint a gyakorolt politikai 

befolyás. A vagyon egyre kevéssé származott a földbirtokból eredő jövedelemből, mint 

inkább annak bérbeadásából, és növekvő mértében, különböző üzleti vállalkozásokból.  

Az alábbiakban néhány olyan európai állam arisztokráciájának, elitjének helyzetébe kívánunk 

bepillantani, mely államokkal kulturálisan, tradicionálisan vagy fizikailag közelebb került a 

korszak magyar főnemessége. Érintjük a kiemelt országokban a nagybirtokok felosztása terén 

elért eredményeket és annak következményeit is.  

                                                           
120 Stark Tamás: Zsidóság a vészkorszakban és a felszabadulás után. Bp. 1995. 15.  
121 Szita Szabolcs: Együttélés, üldöztetés, holokauszt 167.o. 
122 Szita Szabolcs: Együttélés, üldöztetés, holokauszt 204.o. 
123 Szita Szabolcs: Együttélés, üldöztetés, holokauszt 235.o. 
124 Szita Szabolcs: Együttélés, üldöztetés, holokauszt 238.o. 
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A korszak magyar és külföldi arisztokráciájának és elitjének összehasonlítása során felvetődő 

kérdésekre dolgozatunk összegzésében kívánunk kitérni.   

Angliában a viktoriánus kor végére a társadalom vezető ereje a polgárság lett.  

A családtagjaikkal együtt 40 – 50 ezer főt számláló arisztokrácia azonban jóval több befolyást 

tudott megőrizni annál, mint amit a brit fejlődésről az egyszerű elemzések sugallnak.125 

A brit politikai kultúrába mélyen beágyazódott a hierarchia iránti tisztelet, az arisztokrácia 

tagjaira mindenki felnézett, s automatikusan alkalmasnak tartotta őket az államügyek 

intézésre. Helyzetükkel és társadalmi presztízsükkel kapcsolatban ki kell emelni azt a 

szigetországi specialitást, hogy a brit arisztokrácia pozícióinak lerombolását soha egyetlen 

politikai forradalom sem tűzte ki céljául.  A korszakban felemelkedő ipari és kereskedelmi 

burzsoázia nem üzent hadat ennek a rétegnek, hanem megpróbált vele házasság és üzleti 

kapcsolatok révén összefonódni. A társadalmi értékrend sem változott igazán az arisztokrácia 

kárára, mert a föld birtoklásánál semmi nem adott nagyobb presztízst még a múlt század 

végén sem, s ez a presztízs közvetlen politikai tőkére volt konvertálható. Ugyan hatalmas 

szakadékok voltak jövedelem terén a dzsentryk és a hercegek között, de láthatatlan szálak 

fűzték össze őket: a születés, a rang, a föld, a világszemlélet, és hogy egyiküknek sem kellett 

dolgozni a megélhetésért. Azokat a családokat, kik felhalmozott tőkéjükön szintén földet 

vásároltak, csak néhány generáció elteltével fogadták be maguk közé az angol arisztokraták, 

noha Angliában az arisztokráciát nem lehetett olyan zárt kasztnak tekinteni, mint néhány más 

országban. Alapvetően a trend az arisztokrácia visszaszorulása volt a 20. század első éveitől, 

mert sokat ártott a földbirtokos főnemességnek a 19. század utolsó negyedében kibontakozó 

agrárválság.126 

Az első világháborút követő két évtizedben kicserélődtek a brit politika szereplői, és átalakult 

a gazdaság szerkezete, a britek életmódja, kultúrája és gondolkodása is, de a társadalmi 

osztályok helyzetében és egymáshoz való viszonyában nem következett be változás.127  

Az arisztokrácia a háború utáni években birtokainak mintegy ötödét / negyedét eladta a 

bérlőinek, de ez főképp a föld árának hirtelen emelkedése miatt történt, s igen komoly anyagi 

hasznot hozott a tranzakció a főnemes nagybirtokosoknak. Nem tett jót azonban a lordok 

tekintélyének, hogy Lloyd George pénzért is osztogatott főnemesi címeket. A háborún 

nyereséget elkönyvelő vállalkozók beolvadtak a nagypolgárságba, s a történelmi családok és 

az iparbárók közeledtek egymáshoz a két világháború közti korszakban.  

                                                           
125 Egedy Gergely: Nagy- Britannia története. Bp. 1998. Aula Kiadó 28.o. 
126 Egedy Gergely: Nagy- Britannia története. 29.o. 
127 Egedy Gergely: Nagy- Britannia története. 161.o. 
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A vállalatok irányítása szükségessé tette a szakemberek alkalmazását az igazgatásban, ezért 

ekkor terjedt el a „menedzserek” alkalmazása, kik a felsőközéposztály befolyásos tagjaivá 

váltak. Angliában a felsőbb osztályok megtartották korábbi anyagi pozícióikat, a statisztikai 

adatok nem igazolják a vagyon jövedelmi különbségek csökkenésének gyakori állítását. 128 

Franciaországban 1789-ben felszámolták az előjogokat, az arisztokrácia, mint uralkodó 

osztály megszűnt, s a középrétegek vették át az irányítást. Ettől kezdve azonban a vagyon lett 

az elit meghatározója, mely csoport attribútumai a vagyon mellett, a társadalmi befolyás és a 

politikai hatalom voltak. A gazdasági és politikai változásokat a társadalmi és viselkedési 

formák csak igen lassan követték. A 19. század végén a vagyonos rétegek– s köztük az 

arisztokraták is - jelentős eszközökkel rendelkeztek a politikai befolyás gyakorlásához.129  

Az első világháború Franciaország számára – a győzelem ellenére – kirívóan nagy 

veszteségeket okozott az anyagi- és emberáldozatok miatt. Az 1920 utáni francia társadalmat 

cca. 14 millió paraszt, 13 millió munkás és 14 millió igen vegyes összetételű középosztály 

jelentette, de csak a „grand bourgeoisie”, ez utóbbi réteg töredéke élvezett reális hatalmat.  

A francia tártársadalom választóvonala az oktatásban húzódott, s a származás és a vagyon 

döntötte el, ki részesülhetett megfelelő oktatásban, mely gyakorlatilag bármilyen pozícióba 

kaput nyithatott neki.130 

A weimari köztársaság a császárságtól hierarchikusan tagolt ipari társadalmat örökölt.  

A ’20-as években azonban e társadalomban több vonatkozásban jelenős változások 

történtek.131  A még a császárságból megmaradt régi társadalmi felső réteg, a nemesi, 

földbirtokos és ipari polgárság, tisztikar, felső köztisztviselők, az 1918-19-es forradalomban 

részben elveszítette a politikai hatalomra gyakorolt közvetlen befolyását. 

Paul von Hindenburg birodalmi elnökké választásával azonban fokozatosan visszaszerezték 

befolyásukat. A hagyományos elit mellett a parlamenti demokrácia kiszélesedésével új 

politikai felső réteg is kitermelődött, közéjük tartoztak a kormánytagok, parlamenti 

képviselők.132 

Lengyelország egységes egésszé olvasztása a második köztársaság megalakulásának 

pillanatában megindult. A földbirtokosok a társadalomnak mindösszesen 1%-át tették ki, de a 

régi lojalitások nehezen enyésztek el, nem ment gyorsan az egységesítő folyamat. 

                                                           
128 Egedy Gergely: Nagy- Britannia története. 163.o. 
129 Roger Price: Franciaország története. Bp.. 1994.153.o. 
130 Roger Price: Franciaország története. Bp.. 1994.218.o. 
131 Németh István: Németország története. Bp. 2002. Aula Kiadó.142.o. 
132 Németh István: Németország története. Bp. 2002. Aula Kiadó.143.o 
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A lakosság 75%-a vidéken élt, így a jobbára paraszttársadalommal rendelkező lengyel 

államban a legnagyobb súlya a földkérdésnek volt. A földbirtokviszonyok aránytalanságai 

miatt nagy reményeket fűztek a földosztáshoz, mely 1919-ben a 400 hektárnál nagyobb 

birtokokat kívánta törvényileg felosztani, a gyakorlatban kevés sikerrel. Végül - többszöri 

nekifutásra - 1919 és 1938 között 2, 6 millió hektárnyi föld került paraszti tulajdonba, s az 

egyházi, állami és magánbirtok egyötöde eltűnt, ezzel szemben 734.000 új birtok keletkezett.  

Az életkörülmények azonban ettől nem javultak, s a mezőgazdasági árak 30-as évekbeli 

zuhanásával a paraszti családok jövedelme a harmadára esett vissza.133 

A hatalmas, javarészben Magyarországtól elcsatolt területekkel bővült Romániában – a 

gyulafehérvári nyilatkozatban foglaltak miatt ‒ mind az erdélyi közigazgatási elit, mind az 

Erdélyben szinte kizárólagosan magyar és szász arisztokrácia legnagyobb része 

Magyarországra menekült. A hatalomváltás a „romanizálás” jegyében folyt, a világi 

arisztokrácia, a középnemesség és a nagy- és középvállalkozók tulajdonának nagy részét az ó-

román hatalmi elit szerezte meg.134 E hatalmi elit centrumában a bojárok (világi 

arisztokrácia), az egyházi arisztokrácia, a javarészt zsidó, örmény és görög nagyvállalkozó 

réteg és a katonai/közigazgatási csúcsbürokrácia állt, s az elit élén természetesen a királyi 

család volt.135 Az 1921-ben végrehajtott romániai földosztás nem változtatta meg sem a 

földhöz juttatott legszegényebb rétegek gazdasági hatalmi helyzetét, sem a világi és egyházi 

arisztokrácia tulajdonviszonyait. Ez a helyzet a második világháború végéig magában 

hordozta Románia egyik alapvető szociológiai-politikai problémáját, a társadalmi-politikai 

ellentéteket. 136   

 

b.) A zsidók rövid európai története, különös tekintettel az 1918-1945 közötti 

időszakra  137 

Dolgozatunknak nem célja, nem feladata és nem is szándéka az európai zsidóság 

történelmének kutatása, azonban témánk pontos elhelyezéséhez meglátásunk szerint 

szükséges a magyar zsidóságot – mint az európai zsidó közösséghez ezer szállal kötődő 

csoportot – érintő törvények háttereként áttekintenünk az európai történelem e szegmensét. 

                                                           
133 Norman Davies: Lengyelország története. Bp. 2006. Osiris 742.o. 
134 Balogh László: Románia története. Bp. 2001. Aula Kiadó. 44.o. 
135 Balogh László: Románia története. 48.o. 
136 uo. 
137 E fejezet alapvetően Prepuk Anikó: A zsidóság Közép és Kelet-Európában a 19 – 20. században című 
munkája alapján készült kiegészítésekkel.  



47 
 

A rendelkezésünkre álló szakirodalom lehetővé tette, hogy az alábbiakban részletesen 

tárgyalandó, magyar arisztokrata törvényhozók hozzászólásaiban leggyakrabban hivatkozott 

tények, érvek és eszmék tekintetében e feladatunknak eleget tegyünk. 

     

Az i.sz 2. században a zsidóság legnagyobb része már szétszóratásban élt a Földközi-tenger 

vidékén, s földművesekből egyre inkább kereskedőkké lettek az új viszonyok miatt.  

A 8. századra Nyugat-Európában, Galliában, a frank királyok alatt és a Pireneusi - félszigeten 

alakultak ki jelentősebb zsidó centrumok. Mivel a zsidó vallás nem ismer közvetítőt Isten és 

ember között, a keresztény egyház hatalma alatt lévő Európában a zsidók „pária-néppé” 

lettek. A terjedő és intézményesülő kereszténység igyekezett megszabadulni a judaizmustól, 

mint saját gyökerétől, s ez a törekvés a kollektív bűnként kezelt Krisztus-gyilkosság vádjában 

öltött testet. Már az elvirai zsinat (300-306 között) kimondta a zsidók és keresztények közötti 

házassági tilalmat, de a zsidó‒keresztény elkülönülés több évszázad alatt ment végbe 

Európában. A 11. században, Itáliában jöttek létre az első gettók, s a következő századokban 

szinte valamennyi feudális államban szegregálódtak a zsidók. 1215-ben a mértékadó IV. 

lateráni zsinat adófizetésre és a keresztényekétől eltérő öltözködésre kötelezte a zsidókat, és 

külön lakhelyet írt elő számukra. A középkor legnagyobb létszámú zsidó közösségei az arab 

Pireneusi - félszigeten, Angliában és Franciaországban voltak. 

A nyugat-európai közösségek vándorlásával kezdődött meg a 11-16. század nagy 

átrendeződése, mikor e csoportok keletre kezdtek vándorolni. Ezt a folyamatot a keresztes 

hadjáratok indukálták, s számtalan pogrom jelezte megindulását a Rajna-vidéken, nagy német 

városokban és Angliában. Az atrocitások okai a Krisztus-gyilkosként a zsidókra tekintő 

vallási fanatizmusban, valamint abban voltak keresendők, hogy jelentős társadalmi rétegek 

adósodtak el a zsidőknak. 

Angliából 13-14. században a zsidó gyülekezeteket többször is kiűzték, s ez után a 

szigetországban 300 évig egyáltalán nem jöttek létre zsidó közösségek. Franciaországból egy 

évszázaddal később kellett távozniuk zsidóknak (1400 körül), VI. Károly szinte az egész 

ország területéről kiűzte őket, s majd csak a Pireneusi - félszigetről való kiűzésükkor jelentek 

meg újra itt, kisebb számban. 

Az angliai és francia közösségek felszámolása nagyban hozzájárult a 14. századtól a Német-

Római Birodalom zsidóságának megerősödéséhez. Az 1348-ban kezdődő nagy pestisjárvány 

után különösen megindult a zsidók üldözése, mert a szigorú higénés és étkezési szabályaik 

miatt kevésbé érintette őket a járvány, s ezért gyanúsakká váltak. A nyugati területek 
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üldözései miatt fokozatosan a keleti részeken alakultak ki nagyobb központok, Sziléziában, 

Cseh- és Morvaországban. 

Az askenázi zsidóság etno-vallási tömbjét Hamburgtól Velencéig és Elzásztól Ukrajnáig a 

közös nyelv és rabbihálózat fogta össze, e tömbön belül azonban saját fejlődési utat járt be az 

alsó-ausztriai, a csehországi, a lengyelországi, a bukovinai, a magyarországi és az erdélyi 

zsidóság fejlődése.138 Mivel nem tagozódhattak be a hűbéri társadalomba, nem léphettek a 

céhekbe, nem részesülhettek a városi kiváltságokban, a társadalom peremére szorultak a 

zsidók. Emellett azonban jól illeszkedtek a feudális társadalomba, ahol elvégeztek minden 

olyan munkát, melyet a helyhez kötött agrártársadalom csak nehezen, vagy ‒ a keresztény 

vallási tilalmak miatt ‒ egyáltalán nem végezhetett.  

A reformáció időszaka is számos nehézséget hozott a zsidóknak, mert a protestánsok a 

katolikusokkal szembeni fensőbbségük bizonyítékául kívánták maguknak megnyerni a 

zsidókat, több féle eszközzel. Luther eleinte elítélte a zsidóüldözést, de a szombatos 

felekezetek megjelenése után fordulat állt be nála, s e szekta terjedését megakadályozandó 

jelentette meg „A zsidókról és hazugságaikról” című munkáját 1543-ban, melyben kíméletlen 

üldözésre hívja fel híveit. 

I.Lipót 1671-ben Bécsből és Alsó-Ausztriából kiűzte a zsidókat ‒ felesége vetélése miatt ‒, s 

a kiűzöttek Prágában, Berlinben és nyugat- magyarországi nagybirtokokon telepedtek le.  

A lengyel uralkodók szívesen fogadták már a keresztes hadjáratokkor a betelepedő zsidókat, 

ellensúlyozandó a katolikus klérust, így a 16. századra Lengyelország Európa zsidóságának 

legnépesebb centruma lett. Különösen látványos volt a fejlődés Ukrajna területén a 

Hmelnyickíj Bogdan-féle felkelésig, mely mozgalom azonban, és az utána következő orosz-

lengyel háború, tömeges zsidómészárlásokba torkollott.  

Ez az esemény jelentett fordulópontot az európai zsidóság mozgásában, mert ettől kezdve 

indult meg a keletről nyugatra irányuló vándorlás. 

Lengyelország felosztásával Poroszország a nyugati területek zsidó lakosságát a 

szegénységgel együtt örökölte, Habsburg Birodalom Galíciával hasonlóan járt, 200.000 

szegény zsidó került határai közé, kikkel 10% körülire ugrott a zsidók lakossági aránya.  

Az Orosz Birodalom, mely korábban nem tűrte a zsidókat, a legnagyobb zsidó népsűrűségű 

területeket nyerte Lengyelországtól. 

                                                           
138 Kecskeméti Károly: Homályzónák.. 120.o. 
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A nyugatabbra maradt zsidóknál fókuszba került a kereskedelem /távolsági kereskedelem, és 

e területeken hamarosan megjelentek a kivételes helyzetben lévő „udvari zsidók”, a kik a 

háborúk költségeinek előteremtésében voltak „tanácsadók”. 

A német részeken a többszöri kiűzetés után végül I. Frigyes Vilmos alatt (1713 – 40) kaptak 

engedélyt a zsidók letelepedésre. A késői megjelenés miatt itt nem alakultak ki szegregatív 

telepek, s ez is elősegítette a keresztény társadalommal való jó érintkezést. A 18. sz. végén a 

3000-es berlini közösség nem számított nagynak, de kitűnt gazdagságával. Itt bontakozott ki a 

zsidó felvilágosodás, a Haszkala, mely alkalmassá tette a zsidó vallást és életmódot az 

asszimilációra, s melynek köszönhető, hogy Németországban a 18. sz. második felében 

megindult a társadalmi közeledés zsidók és keresztények között. Ezzel egy időben keleten, a 

szegényebb Galíciában, Oroszországban a túlnépesedés és üldöztetés miatt a misztikumra 

épülő haszidizmus fejlődött ki és nyert teret. 

A felvilágosult abszolút uralkodók első renden az államnak hajtott haszon szempontjából 

közelítették meg a zsidókat. II. József türelmi rendelete is a birodalomnak hajtott hasznot 

tartotta szem előtt, mikor támogatta a zsidók nagykereskedelmi tevékenységét. II. Katalin 

cárnő nem állhatta a zsidókat, ezért az örökölt 1 millióval kapcsolatban az volt a fő célja, 

hogy ne szóródjanak szét a birodalom egyéb területein. 1791-ben a 16 nyugati tartományból 

létre hívta a „letelepedési övezetet”, mely 1917-ig a zsidóság kizárólagos lakhelyéül szolgált, 

s csak engedéllyel hagyhatták el azt.  

Az európai nacionalizmusok szemében a zsidóság „nemzetet alkotott a nemzetben”, ezért az 

új nemzetállamok egyénileg emancipálták a zsidókat, de népi-vallási közösségüket 

felszámolni igyekeztek.  

E politikai rendszerek első rendű kívánalomként fogalmazták meg az asszimilációt. 

Különösen így volt ez Közép-Kelet Európában, ahol az alávetett népek csak nyelvi-kulturális 

közösségként tudtak fennmaradni. 

Az 1791 és 1917 közötti időszakot a szakirodalom a zsidó emancipáció koraként tartja 

számon. E folyamat igen hosszú idő alatt és igen eltérő körülmények között valósult meg a 

kontinensen. Míg a német és a francia nemzetfejlődés egy fajta asszimilációt követelt meg a 

zsidóságtól, addig a soknemzetiségű Habsburg Birodalom egyszerre több asszimilációs 

alternatívát kínált. Az emancipáció végül a levert forradalmak utáni gazdasági és társadalmi 

reformokkal összhangban nagyobb politikai ellenállás nélkül történt meg.  

A német egyesítés a porosz vezérkar mellett a szabad kereskedelem és a birodalmi 

centralizáció híveiként jelentkező liberálisok gondolata volt. A konzervatív kancellár az 

együttműködés érdekében még a zsidó emancipáció engedményére is hajlandó volt. 
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A Habsburg Birodalomban a jogkiterjesztés 1850-től a gazdasági szerkezetátalakítással és a 

polgári jogrendszer kiépülésével egyidejűleg folyt. A politikai egyenjogúságot – a Lajtán túli 

területeken ‒ 1867-ben, a felekezeti egyenlőséget 1868-ban mondták ki. 

A megindult teljes körű asszimilációra és recepcióra csak a megreformált zsidó vallás lehetett 

alkalmas, ezért a vallási reformokat felvállalók az ősök földjére való visszatérés helyett a 

„kiválasztottságra” alapozva, az egyetemes hit és a tiszta erkölcs terjesztését tűzték ki célul. 

Ezek a változások a tradíciókban létező zsidóságnak nagy áldozatot jelentettek az asszimiláció 

oltárán, s komoly szakadást indukáltak köreiken belül.   

Magyarországon a törvényhozás 1871-ben elfogadta az izraelita felekezet egységének 

felbomlását, s ettől kezdve ‒ az európai zsidóság történetében egyedülálló módon ‒ az három, 

szervezetileg elkülönülő egységre bomlott.  

Oroszországban II. Sándor trónra lépésekor jelentősen módosult a zsidópolitika, a gazdag 

kereskedők és az egyetemi diplomával rendelkezők már letelepedhettek a nyugati övezeten 

kívül is. Az orosz nemzeti fejlődés azonban, mint ellenségre tekintett a zsidóságra, s nem, 

mint partnerre, így II. Sándor erőszakos halála végképp pontot tett a megindult reformok 

sorára. Ezt követően a cári kormányzat a pogromok hivatalos támogatásán kívül a 

kivándorlást ösztönözte. Az asszimilációs alternatíva hiánya miatt az orosz zsidóság, a 

keresztényektől elzárva, a jiddist beszélte, s a talmudi misztikus tanok hatása alatt élt.  

Érthetően e térségből indult el a zsidó nacionalizmus kibontakozása.  

Az asszimiláció évszázadában, a középkori drasztikus csökkenés után, folyamatos növekedés 

figyelhető meg a zsidó népességnél. 1900-ra az európai zsidóság létszáma megközelítette  

a 8 millió főt. (Németország: 560.000 fő; OMM: 2 millió fő, Oroszország: 5,2 millió fő)139 

A polgári korszakban a zsidók szaporulta kétszeresen múlta felül a kereszténységét és a  

18. századtól kezdve folyamatos lett a szegényebb területekről a zsidóság nyugatra 

vándorlása. Emellett a zsidók nagy tömegben hagyták el Európát is, legtöbben az oroszországi 

pogromok hatására. Innen 1881 – 1914 között mintegy 2 millió fő távozott az USA-ba. 

A 19. században mindenhol nagy részt vállaltak a zsidók a gyáripar, a bankrendszer és a 

vasúthálózat kialakításában, teret foglaltak a polgári értelmiségi pályákon. 

A középosztályosodás leginkább Németországban volt jellemző a zsidóságra, főképp a 

bankhálózat kiépítése fűződik nevükhöz. A németországi zsidóság középosztályosodásának 

korlátait a galíciai bevándorlók jelentették, akik egyre többen leginkább a munkásosztályba 

olvadtak. Az Osztrák –Magyar Monarchia legiparosodottabb területein (Csehország, 

                                                           
139 Prepuk Anikó: A zsidóság Közép- és Kelet Európában 92.o.  
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Morvaország, Alsó-Ausztria és Magyarország) a zsidó nagyvállalkozók primer szerepet 

játszottak a gazdaság modernizálásban. 

A zsidó és keresztény társadalom közti távolság fennmaradása a nehezen modernizálódó 

társadalmakban a tradicionális és modern rétegek közti távolságból is eredt. A közép-európai 

társadalmak, miközben megfogalmazták és sok helyütt meg is valósították a zsidóság 

megkülönböztető jegyeinek felszámolására irányuló törekvéseiket, a teljes beolvadás előtt 

mintegy önvédelemből elzárták a kapukat. Ilyen társadalmi viszonyok között a zsidó identitás 

teljes feladása sem járhatott együtt a befogadással.140 

A félúton megrekedt asszimiláció a zsidóság körében az identitás egészen sajátos formáit 

alakította ki. Németországban az etnikailag nagyobb részt egységes állam látványos 

modernizációja magával ragadta a feltörekvő zsidó rétegeket és ugyan a 19. században 

arányuk nem érte el az 1%-ot sem, a német társadalom leggyorsabban modernizálódó rétegét 

alkották. Széleskörű akkulturáció bontakozott ki körükben. Magyarországon ezzel szemben 

az asszimiláció egyetlen uralkodó nemzeti kisebbség felé történt, komoly asszimilációs 

nyomás alatt. A kiegyezéskor elnyert emancipáció során nyert jogok érvényesítése (akárcsak 

más, nem magyar nemzetiségek esetében) csak a nemzeti nyelv és kultúra elsajátításának 

mértékével függött össze. Az itteni zsidóság így gyorsabban és látványosabban vette át a 

nemzeti identitás elemeit. A vagyonos rétegeknél első sorban a politikai elithez való idomulás 

vágya dominált, de az ország északi megyéiben letelepedő galíciai eredetű népesség az 

asszimilációs impulzusok hiánya miatt mindvégig megőrizte tradicionális vonásait. 

A Monarchián belül Bécs zsidósága különleges a térségben, a kozmopolita császárváros nem 

a nemzeti asszimilációhoz teremett közeget, hanem a magas szintű akkulturációhoz, és 

nagyvárosi modern életmód felvételére ösztönzött. 

A sikeres asszimiláció illúzióját azonban gyorsan eloszlatták a 19. század utolsó harmadában 

fellépő antiszemita mozgalmak. A modernkori antiszemitizmus kifejezetten emancipáció 

utáni jelenség, célpontja nem a vallásos zsidó, hanem a sikeres üzletember, szabadpályás 

értelmiség volt.141 Forrása a kárvallottak antikapitalizmusa volt, és iránya nem a kapitalizmus 

tagadását jelentette, csupán annak „kereszténnyé, nemzetivé” tételét célozta.  

Eszmerendszerében a középkori zsidógyűlölet hagyományaira épített, de alappillérévé a 

gondolkodásmódnak tudományos objektivitást kölcsönző fajelméletet tette. 

Németországban Bismarck a liberálisokra építette a birodalmi egység létrehozását, de a ’70-es 

évek válsága jelentős szerephez juttatta a belső ellenséget kereső konzervativizmust. 

                                                           
140 Prepuk Anikó: A zsidóság Közép- és Kelet Európában 99.o. 
141 Prepuk Anikó: A zsidóság Közép- és Kelet Európában 107.o. 
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A konzervatív lapok az okokat nem ismerő lakosság számára a zsidók kizárólagos művének 

tüntették fel az üzleti élet korrupcióját. A ’80-as években Drezdában rendeztek két antiszemita 

kongresszust is, melyen osztrák és magyar küldöttek is részt vettek, de ez a mozgalom akkor 

még csak átmeneti jelenség volt, nem járt jogi következményekkel a zsidókra nézve. Az ekkor 

még a háttérbe küldhető antiszemitizmus a Pángermán Szövetségben élt tovább, mely a 

határok közé szorított német tőke expanzív törekvéseit fogalmazta meg. A szövetség céljai 

között több elem is szerepelt, melyek később a náciknál is előjönnek. (Pl. agresszív 

területszerzés, germán felsőbbrendűség, faji antiszemitizmus és szociális gondolat)142 

A „keresztény és faji antiszemitizmusnak” Ausztriában, megjelenésekor a keresztény 

burzsoázia gazdasági szerepének helyreállítása volt a célja, ám emellett hamarosan szerepet 

kapott a faji antiszemitizmus is. Az ausztriai parlamentben nagyszámú antiszemita foglalt 

helyett, akik a numerus clausus elfogadtatásán dolgoztak. 

Oroszországban állam szinten bontakozott ki az antiszemitizmus, mely a középkori 

zsidóellenességből táplálkozott, s a polgári parlamentarizmust nem ismerő cári birodalomban 

erőszakos pogromokban nyilvánult meg. A cári kormányzat Európában elsőként 

érvényesítette a numerus clausus elvét 1882 -1884-ben. A cári nyomdából került ki a Cion 

bölcseinek jegyzőkönyve című hamisítvány, mely a világ zsidóságának vezetőit Genfből 

vizionálta irányítani. 1891-ben Moszkvából 20.000 zsidót űztek ki. Az oroszországi 

antiszemitizmus vagyon elleni támadásai mellett a középkori kínzó módszerei voltak kirívóak, 

s nyilvánvaló volt, hogy az itt élő zsidóság nagy része a kivándorlást választotta. 1880 és 1914 

között kb. 2 millió zsidó hagyta el az országot, 70-80% az USA-ba. 

A cionizmus a diaszpóra elméleti tagadásából indul ki, s az ősök földjére való visszatérést 

világi okokkal magyarázta. A közép-kelet-európai térség államainak torz gazdasági és 

társadalmi fejlődése miatt a cionizmus lehetetlennek vélte az asszimilációt. A cionizmus 

legjelentősebb irányzatai a Monarchiában és Oroszországban – mely utóbbi helyen a 

zsidóságot önálló nemzetiségként tartották számon ‒ alakultak ki. 1896-ban lépett fel Bécsben 

Theodor Herzl „A zsidóállam” című röpiratával, melyben kétségbe vonta a zsidókérdés 

megoldhatóságát keresztény állami keretek között. Argentínában vagy Palesztinában képzelte 

el a zsidó államot, melyet a nagyhatalmak közreműködésével kívánt volna megvalósítani. A 

politikai cionizmus másik (szintén magyarországi születésű) alakja Max Nordau volt.  

Az ő javaslatára fogadták el a Baseli Programot, mely a zsidó népnek egy Palesztinában 

megalapítandó haza megvalósítását tűzte ki célul.143 

                                                           
142 Prepuk Anikó: A zsidóság Közép- és Kelet Európában 111.o. 
143 Prepuk Anikó: A zsidóság Közép- és Kelet Európában 125.o. 
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A 19. század baloldali mozgalmaihoz csatlakozást a zsidók esetében nagyban elősegítette a 

judaizmusban rejlő messiásvárás, mely hasonlóságot mutat a szocialista – kommunista 

utópisztikus küldetéstudattal, az osztály nélküli társadalom eszménye pedig magában 

hordozta a zsidókérdés megoldásának lehetőségét. Európa szerte sok zsidó menekült az 

üldöztetések elől a kitéréshez, és hasonló módon a forradalmi mozgalmakhoz, mely 

lépésükkel ugyanúgy szakítottak a zsidósággal, mint a kitérők. Szem előtt kell tartani, hogy 

Európa valamennyi országában zsidóként tartották számon a kitérteket is, bármiféle 

antiszemita hátsó gondolat nélkül is144, s ez az aspektus csak a holokauszt után nyert 

elítélendő felhangot. 

Míg a történelmi zsidóellenesség éppen a zsidók mássága miatt bontakozott ki, a modern kori 

antiszemitizmus az asszimilált zsidókat támadta, kik beépültek az államok társadalmának és a 

gazdaságának különböző szegmenseibe.  

 

A zsidóság helyzete a két világháború közötti Közép-Európában 

Gondolatmenetünkben e helyen a témánktól tárgyától földrajzilag távolabb eső területek 

zsidóságával nem tudtunk foglalkozni, ám ennek oka az is, hogy mint a történeti részben 

utaltunk rá, Nyugat-Európából szinte teljes egészében kiűzték a zsidókat. Így alakult ki az a 

helyzet, hogy például Franciaország és Belgium összes zsidó lakosainak számát önmagában a 

budapesti zsidóság létszáma is meghaladta.145 

Közép-Európa válság korszaka az 1930-as években a zsidó lakosok számára a polgári 

jogegyenlőség megkérdőjelezéséhez és fokozatos visszavonásához vezetett.  

A zsidókérdés már az I. háború évei alatt is fókuszba került, a többéves hadiállapot 

koncentráltan hozta felszínre azt. Ez összefüggött a szociális feszültséggel, inflációs 

politikával, s nyilvánvalóan a nagytőke háborús profitjával is. Ezekhez járult a keleti 

hadszíntérről menekülő asszimilálatlan zsidó tömegek megjelenése a térség nagyvárosaiban, 

valamint, hogy a zsidó értelmiség egy része magáévá tette a szocialista – kommunista 

nézeteket, s a forradalmi mozgalmakban jelentős szerepet játszott. A háború utolsó éveiben 

éledő antiszemitizmus, a zsidó nemzeti ébredés és a korábbi Balfour- deklaráció megnövelte a 

közép- európai zsidóság aktivitását. 

Az 1920-as években konszolidálódó közép-európai államok nagyobb részt még sikeresen 

állták útját az antiszemita irányzatoknak, de a világgazdasági válság hatására meginduló 

jobbratolódás kiemelt szerephez juttatta a fajvédelem jelszavával induló mozgalmakat 

                                                           
144 Kecskeméti Károly: Homályzónák: 130.o. 
145 Ungváry Krisztián: A Horthy-rendszer mérlege. Pécs-Bp. 2012. 20.o. 
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Németországban a lakosság az 1%- át kitevő (kb. 560.000 fős) zsidóság a háborús vereség 

következtében került célkeresztbe, a „tőrdöfés” elmélet a hátországban kereste a kudarc okait. 

A weimari köztársaság rendszerének kialakításában szociáldemokrata és liberális zsidó 

politikusok aktívan vettek részt, s a jobboldal ezt élesen elutasította. A demokratikus 

alkotmány megszövegezője is zsidó volt (Hugo Preuss), valamint a békefeltételek teljesítése 

mellett kiálló ‒ 1922-től külügyminiszter ‒ Walter Rathenau is, s emiatt a teljesítés-politika 

nagyszerűen beleillett a nemzetközi zsidó összeesküvés ideológiájába. 

A német nemzettudat sérülései és a weimari köztársaság állandósult gazdasági és belpolitikai 

válsága jó környezetet teremtett a nemzetiszocializmus megszületéséhez. 

A Bajorországból induló náci mozgalom képviselői a liberális kapitalizmussal szemben új 

rend és új civilizáció megteremtésére törekedtek. A liberális individualizmussal szemben a 

kollektív német nemzeti egység kialakítása lett a cél, melyet a magasabb rendűnek tekintett 

germán faj jogainak kiterjesztésével kívántak elérni. 

Hitler bécsi tanuló évei alatt került kapcsolatba későbbi politikai gondolkodását meghatározó 

eszmékkel, a nagynémet nacionalizmussal és a biológiai antiszemitizmussal. Hatalomra jutása 

után azonnal pogromot rendeztek Berlinben, s elsőként itt és ekkor mondák ki a zsidók 

kitiltását az állami szolgálatból, az orvosi és jogi pályákról, egyetemi katedrákról, a kultúrából 

és az újságírók közül is. 1935-től a katonai szolgálattól tiltották el a zsidókat, s ekkor fogadták 

el a Nürnbergben a faji törvényeket, melyek megtiltották keresztényeknek a zsidókkal kötött 

házasságot és a nemi kapcsolatot is. 1937-re befejeződött az árjásítás, de a zsidó 

nagyvállalatok kisajátítása lassabban ment. Az antiszemita kampány 1938. november 9-én a 

kristályéjszakában tetőzött, mikor a gyilkosságok mellett az elhurcolt zsidókat a rendszer 

ellenségeinek felállított buchenwaldi, dachaui és sachsenhauseni táborokba szállítottak. A 

német lakosság passzív szemlélője maradt az eseményeknek, és az irányított antiszemita 

kampány ellenére sem kapcsolódott be a pogromokba. A német zsidók fele elhagyta az 

országot, s ezt a folyamatot szorgalmazta is az Eichmann vezette zsidóügyi osztály. 

A kontinensen belül kevés biztonságos helyre lehetett menekülni, az USA azonban már 1921-

ben 3%-ban és 1924-ben 2%-ban korlátozta a beengedhető népesség arányát, s ugyan ez 

mindenkire vonatkozott, tény szerint a menekülő zsidóság elől zárta el a kvóta az utat. 

A 150 éves széttagoltság után a első világháború után egyesülő Lengyelország 2,85 milliós, a 

lakosság 10,5%-át adó, zsidóságával a kialakuló államok legnagyobb zsidó közösségét kapta, 

mely igen eltérő összetételű volt gazdaságilag, jogilag, szociálisan és politikailag is.  

A korszakban itt a németek szövetségesének, így a lengyel-ügy ellenségének tartották őket, a 

lengyel társdalomra nézve pedig veszélyesnek a nagyszámú zsidó asszimilációját, ezért 
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Pilsudski marsall 1920-as évek közepétől a zsidóság létszámának fokozatos leépítését kezdte 

meg az állami alkalmazottak körében, és egyre több korlátozó intézkedést vezetett be.  

Ebben az időszakban több, mint 30 ezer lengyel zsidó vándorolt ki Palesztinába.   

A cionista mozgalom a ’30-as évek erősödő európai antiszemitizmusának hatására jutott 

tetőpontra. 1930 – 36 között 80 ezer zsidó jutott el Palesztinába. Az angol kormány 

bevándorlást korlátozó határozata azonban (évente 75.000 fő), mely 1939-ben az arabokkal 

történő konfliktusok elkerülésére született, a legális bevándorlást megszüntette. Palesztina 

határainak de facto lezárásával a lengyel cionista mozgalom is légüres térbe jutott, s a térség 

több milliónyi zsidó lakosa a hamarosan megjelenő német terrorgépezettel szemben 

védtelenné vált. 

A békeszerződés után „maradt” Ausztriában a zsidóság szinte egészében Bécsben élt (kb. 

200.000 fő). A csonkán maradt osztrák gazdaságban elszabadult az infláció, a középosztályok 

elveszítették megtakarításaikat, de néhány spekuláns meggazdagodott, kiknek zsidó 

származása alapot adott az antiszemita kirohanásokra a háborút követő években. Az ekkor 

hatalomra jutott pártok többsége antiszemita tradíciókkal rendelkezett. A faji antiszemitizmus 

az osztrák Nemzetiszocialista Német Munkáspártban volt a legkifejezettebb, mely feltétel 

nélkül elfogadta Hitler fajelméletét Az 1932-ben hatalomra kerülő keresztényszocialista 

Dolfuss és utódja Schuschnigg kancellár tevékenysége a zsidósággal kapcsolatban kettős volt, 

biztosította számukra az egyenlő politikai jogokat és a vallás gyakorlását, de eközben 

gazdasági diszkriminációval sújtotta őket. 1938. március 1. után az Ostmarkra is 

kiterjesztették a németek a nürnbergi törvényeket, s ezzel párhuzamosan indult el a világ 

egyik legnagyobb méretű szabadrablása, minden osztrák zsidó tulajdon árja kézbe adása. 

126.000 zsidó hagyta el 1938 után Ausztriát, akikért 1,5 millió dollárt kaptak a kivándorlást 

segítő szervezetektől a németek.  

A csehszlovák állam zsidósága a térség legkisebb közösségeként unikális helyzetben volt 

1938-ig. A 350.000 fős, a lakosság 2,4%-át adó, cseh zsidóság valaha a Monarchia 

legmodernebb közössége volt. A megalakuló csehszlovák állam a zsidóságban ‒ annak 

nemzetközi támogatottsága miatt is ‒ szövetségest látott a német és szlovák szeparatizmussal 

szemben. Az alkotmány nemzetségként ismerte el a zsidókat, ezzel nyilvánvalóan csökkentve 

a volt magyarországi területeken a kisebbségi magyarság létszámát. A csehszlovákiai zsidók 

körében sokan nem azonosultak a zsidó nemzeti célokkal, az 1931-es népszámláláskor 57%-

uk vallotta magát zsidónak nemzetiség szerint, s valójában azt mondhatjuk, hogy a 

csehszlovák tudat legerősebb hordozója a két háború között épp az ottani zsidóság volt.  
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1938-as müncheni egyezmény után ugyan születtek diszkriminatív intézkedések, de a cseh 

hatóságok sikerrel hárították a zsidóellenes intézkedésekre irányuló német követeléseket. 

1939 márciusi megszállás azonban már itt is minden akadályt hárított a náci tervek elől. 

A szlovák bábállam 1939 áprilisában vetett véget a zsidó jogegyenlőségnek, a háború alatt a 

németek hű kiszolgálói voltak a szlovákok a „végső megoldás” kivitelezésében is. A szlovák 

törvényhozás ‒ Esterházy János ellenszavazata mellett ‒ megszavazta a deportálásokat, s 

minden deportáltért 500 márkát fizetett a németeknek (E 57.000 főt, a szlovákiai zsidók 75%-

át jelentette). 

Románia igen mély antiszemita hagyományokkal rendelkezett. Megalakulása után csak a 

berlini kongresszus nyomására adott lehetőséget a zsidóknak, hogy egyéni jogokért 

folyamodni, de a közösségük „külhonos idegennek” számított. Ennek oka a paraszti 

antiszemitizmus volt, melynek mély gyökerei voltak a jelentős számú zsidó nagybérlő miatt. 

E közegbe került 1918 után Romániához (Bukovina és Magyarország részeivel) az 500.000 

fős új zsidó lakosság, mellyel együtt létszámuk 750.000 főre emelkedett, s ez a lakosság 

4,2%-át jelentette. A nagyhatalmak nyomására az 1918 májusában megalkotott honosítási 

törvény csak azoknak a zsidóknak adott állampolgári jogot, akik igazolni tudták, hogy ők 

vagy szüleik Romániában születtek. Akik ezt nem tudták igazolni, azokat hontalannak 

nyilvánították. A mély antiszemita hagyományok főleg az egyetemeken kulmináltak. A ’30-as 

években, a diktatúra kiépülése alatt sokoldalú diszkrimináció élt a zsidóság ellen, a vasgárda 

deklarált célja volt a zsidóság eltávolítása a gazdasági élet területéről és az értelmiségi 

pályákról. 1937 végén a szélsőségesen antiszemita Octavian Goga kormányának jogfosztó 

trendjét folytatta a királydiktatúra is. Sokan a zsidók közül Magyarországra menekültek. 1940 

szeptemberétől Antonescu németbarát fasiszta rendszere szabad utat engedett a vasgárdista 

terrornak. A gyilkosságok után megmaradt 200.000 zsidót áttelepítették a transzisztiai 

térségbe ahol az éhség és járványok és Einsatzgruppe gyilkosságok miatt 150.000 meghaltak. 

1942-től azonban a román vezetés elhárította a további deportálásokat és regáti zsidók így 

megmenekültek. 

Oroszországban csak az 1917. évi polgári demokratikus forradalom hozta meg a 

jogegyenlőséget a zsidók számára. A megélénkülő politikai életben jövőjüket a zsidó pártok a 

nemzeti autonómia talaján képzelték el, az internacionalizmus trendje miatt azonban 1917 

októbere után ezek a tervek köddé váltak. Lenin meg volt győződve arról, hogy a zsidóság ‒ 

megfelelő propagandával ‒ rövid úton asszimilálható lesz a bolsevik államba. Nem számolt 

azonban a dühödt antiszemitizmussal, mely 1918 - 20-ra (főképp Ukrajnában) állandósult.  
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A kozák felkelők, vörösök, fehérek és a helyi lakosság pogromjai alatt 85- 150.000 zsidót 

mészároltak le. 1919 júliusában a szovjet kormány törvényen kívül helyezett minden zsidó 

intézményt, megszüntette a nyilvános vallásgyakorlatot, és a hébert a „burzsoázia és az 

ellenforradalom” nyelvének bélyegezte. Az 1920-ban a Moszkvában összeült cionista 

kongresszus alatt indult meg a zsidómozgalom szétverése, 3000 tagot letartóztattak. A szovjet 

kormány a  Távol-Keleten keresett megoldást, az önálló zsidó köztársaságnak Birobidzsanban 

találtak helyet, ahová 1928-ban el is indult a telepesek első csoportja, de javarészük a mostoha 

körülmények miatt vissza is tért. 

Az ötéves tervek látványosan megnövelték a tisztviselői és értelmiségi réteg arányát az új 

szovjet társadalomban, s a növekvő adminisztráció is egyre több értelmiségit igényelt, ami 

kedvezett a zsidók adottságainak. 1928/29-re az össznépesség 2%-át adó zsidóság az 

egyetemek hallgatói között 15%-ot tett ki, s az erőltetett iparosítás megvalósításában a zsidó 

műszaki értelmiség nagy szerepet kapott, oroszosodásuk gyors és hatékony volt. 

A ’30-as évek sztálini diktatúrájának kiépülése azonban súlyos következményekkel járt a 

zsidóságra is, s elsőként sújtott le Lenin köreinek zsidó tagjaira (Trockij, stb.), utánuk a zsidó 

értelmiség következett, majd a kisemberek. 

A Harmadik Birodalomban a terjeszkedés megindulásával a zsidópolitikában is változás állt 

be. Az 1938. nyarán Evianban tartott konferencián világossá vált, hogy a nagyhatalmak nem 

kívánnak áldozatot hozni az európai zsidóság megmentéséért, s a végső megoldás 

körvonalazódását segítette elő az is, hogy Lengyelország lerohanás után kb. 2 millió fővel nőtt 

meg a német uralom alatt élő zsidók száma. Őket előbb a nagyvárosokba, majd a Lengyel 

Főkormányzóságba koncentrálták, s megkezdték a gettók felállítását. A zsidóságot érintő 

irtóhadjárat először a Szovjetunió ellenes hadjárat indulásakor vetődött fel, ekkor állították fel 

az Einsatzgruppékat, melyek először a kommunisták, a polgári lakosság és a zsidók 

megsemmisítésére rendelkeztek általános paranccsal. Ezek működését nagyban 

megkönnyítette, hogy a Szovjetunióban lakó zsidók legnagyobb részének fogalma nem volt a 

náci fajelméletről és antiszemitizmusról. E keleti gyilkosságok bizonyítják, hogy az 

Endlösung jóval a hivatalos döntés (Wansee 1942. január) előtt megkezdődött. 

A Wansee konferencia jegyzőkönyve részletes kimutatást tartalmaz az elpusztítandó európai 

zsidóságról, ez 11 millió fővel számolt.146 A konferencia döntése az addig is folyamatos, 

szervezetlen gyilkosságokat hangolta össze, és terjesztette ki a közép-európai zsidóságra. 

1942-től indultak meg a deportálások a lengyel nagyvárosok gettóiba, a megsemmisítés 

                                                           
146 Prepuk Anikó: A zsidóság Közép- és Kelet Európában 178.o. 
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színhelyéül Lengyelországot jelölték ki. Ahol tehették, a németek a helyi karhatalommal 

fogdostatták össze a zsidókat. A deportálások célját nagy titoktartás övezte, igyekeztek 

elhitetni mindenkivel, hogy a keleti vidékekre dolgozni viszik az elhurcoltakat. 

A Szovjetunió területén a megszállók a zsidóság legnagyobb részét kivégezték, de a szovjet 

hatóságok 1941/42 folyamán a még veszélyeztetett területekről az ország belsejébe 

telepítettek 2,5 millió zsidót, akik túlélték a németek irtó szándékait. 

A Balkánon a görögországi és jugoszláviai zsidóság nagy részét helyben végezték ki a 

megszálló német katonák, Horvátországban a közreműködő usztasák kegyetlensége miatt 

hatékonyságuk 90%-os volt, túlélésre csak az olaszok által megszállt területeken volt esély. 

Kivételes volt Bulgáriában a helyzet, mert az állam a németek erőteljes követelésére sem volt 

hajlandó végrehajtani a deportálásokat, így 50.000 ember kerülte el a biztos pusztulást. 

Franciaországból 1942 nyarán 90.000 embert deportáltak és Hollandia és Belgium zsidósága 

hasonlóan járt, azonban e helyeken az ellenállási mozgalom sokat segített, melynek 

köszönhetően a francia zsidóság kétharmada, és Dánia szinte teljes zsidósága a megmaradt. 

Az olasz zsidóság közel 80% - a menekült meg, mert csak Mussolini 1943-as bukása után 

kezdték meg elszállításukat. Az olasz ellenállásnak köszönhetően, „csak” 7000 ember esett 

áldozatul. 

Becsült adatok szerint az európai zsidóság 50%-át irtották ki 1938 és 1945 között, de más 

adatok 2/3 részről szólnak. 4,5 millió és 5,9 millió emberről lehet szó. 

 

6. Az arisztokrácia „zsidó-képe” és a zsidóság „arisztokrácia- képe” a 

két háború közti Magyarországon 

Meglátásunk szerint az 1930-as évek végétől első sorban a külhonból erősödő szélső jobb, s 

tíz esztendőn belül a földrajzilag is ellenkező oldalról érkező, szélső bal eszmék nagytulajdon-

ellenessége tette bűnös és nem kívánatos elemekké egymás után a magyar társadalom vezető 

rétegeit. 

E jelenségnek azonban nem csupán a nagy erőkkel egymásnak feszülő nemzetiszocialista és 

kommunista hatalmak – hazánkon keresztül vonuló – eszmei és katonai frontjai voltak okozói.  

Az általánosan romló szociális helyzet mellett az érintett rétegek maguk is hozzájárultak 

negatív társadalmi megítélésük kialakulásához. A századfordulón kezdődő kölcsönös erkölcsi 

devalválásban az arisztokrácia és zsidóság egymást sem kímélte. 

Az ifjú házastársát a frontra elkísérő, és ott őt elveszítő gróf Esterházy Pálné gróf Andrássy 

Ilona maga ír például 1915-ös naplójában kemény szavakkal gróf Draskovich Ivánról, aki 
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szerinte „kisvindlizte” magát a harcokból, s inkább a „zsidókkal üzletelt”.147  A grófnő sokkal 

kíméletlenebb azonban magukkal a zsidókkal szemben.   

 

„A manipuláns őrmesterek zsidók, a hadseregszállítók zsidók, a konzervgyárosok zsidók, a 

posztógyárosok zsidók, stb.! S még ezek merik az arisztokráciát támadni, amikor mi igazán életünket 

és vagyonunkat örömmel áldozzuk, és ha valaha, úgy most helytállunk.”148 

 

Ignotus sem kevesebb gyilkos gúnnyal és fölénnyel írt ‒ e helyen konkrétan az angol 

lordokról, de igen általános üzenettel ‒ az arisztokráciáról a Nyugat 1911/ 16. számában. 

 

„A király együtt vadászott gazdag zsidókkal, mert ezeknek nemcsak volt pénzük, de kölcsön is adtak. 

S ő lordságaik is vadásztak ugyanezekkel a zsidókkal, ugyanezen okokból. Diplomatának lenni, 

hadvezérnek lenni, miniszternek lenni: vargáknak vagy gyapjúmosóknak fiai megmutatták, hogy nem 

mágnási születettség dolga. Születettség? - lakájok és kocsisok notórius becsempészettjei 

megmutatták, hogy éppúgy tudnak elsőszülöttek, lenni, mint akármelyik ellenőrzés mellett nemzett 

kékvér. Előkelőség? Úri viselkedés? - még színész is el tudta tanulni a jó kabát szabását, s hogy nem 

szabad a kést a szájukhoz emelni. Aztán meg: ha őlordságaik megmaradtak a semmittevés s a 

földbirtok élvezete és védelme mellett: akkor herék voltak, kik nem vettek részt a nemzeti munkában. 

Ha részt vettek részvénytársaságokban, ipari vállalkozásokban, állami szállításokban: akkor élősdiek 

voltak, kik mások munkáján akarnak hízni vagy telhetetlenek, akiknek a maguk rengeteg és megvédett 

vagyona és jövedelme nem elég, hanem a polgári munka jövedelmét is maguknak akarják. Akármit 

tettek vagy nem tettek: hiba volt, tehát mint Talleyrand mondta, a bűnnél is rosszabb volt. Tudnivaló, 

kik kerülnek ilyen helyzetbe. Azok, akikre nincs szükség. A fenséges lordok Anglia nemzeti életében 

feleslegessé lettek. Feleslegessé, vagyis kártékonnyá. Szegények, nem tehettek róla - éppúgy, mint a 

vakbél nem tehet róla. De mégis ki kell operálni” 149  

 

A helyzetüknél és felelősségüknél fogva egymásra utalt rétegek látványos sárdobálása 

egymásra nem volt jó üzenet az egyre szélesebb körben politikai véleményt formáló 

tömegeknek részére. 

Az arisztokratákat gyakran érte a két háború között – különösen jobboldalról – az a vád, hogy 

a zsidók szövetségesei, s nem csupán amiatt a kétségtelen tény miatt, hogy a nagybirtokok 

jelentékeny része zsidó bérlők kezében volt a korszakban. Ismeretes volt, hogy 17 – 18. 

                                                           
147 Mindennek vége! Szerk.: KOVÁCS Lajos. Budapest 2014. Európa Könyvkiadó. 156.o. 
148 Mindennek vége.100.o 
149 Ignotus: A kezdet. http://epa.oszk.hu/00000/00022/00086/02682.htm, és Nyugat 1911. IV.évf. 2. félév 16. sz. 
297.o. 
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századi zsidó bevándorlás elősegítői és haszonélvezői első renden a nyugat-magyarországi 

nagybirtokos arisztokraták voltak. Mint fentebb utaltunk rá, miután I. Lipót a 17. század 

végén kiűzette Bécsből a zsidókat, sokan találtak közülük menedéket az Esterházy-, Zichy- és 

Batthyány-birtokokon. Zsidó hitközség csak megfelelő lélekszám és a földesúr beleegyezése 

mellett jöhetett létre, s a 17. században a gróf Batthyányiak, a gróf és herceg Esterházyak, a 

gróf Pálffyak, gróf Zichyek, gróf Károlyiak, számos ilyen hitközség megalakulásának adtak 

teret birtokaikon.150 A folyamat folytatódott a 18. században is, s csatlakoztak hozzá a gróf 

Apponyiak, gróf Festeticsek, gróf Czirákyak is. 

Mint korábban említettük, a magyar arisztokratáknak a főrendiházi reformmal megkezdődött, 

csoportidentitásukat érintő elbizonytalanodását erősítette, hogy az uralkodóktól 1824 és 1918 

között 350 zsidó család kapott nemességet, s összesen 30 zsidó eredetű család nyert főnemesi 

(bárói) rangot.151 A zsidóság és a nagybirtokkal rendelkező arisztokraták viszonyát sajátosan 

jellemezte a 19. század utolsó harmadában az úgy nevezett „házi zsidók” léte. Ez az egyfajta 

kölcsönös függést hordozó viszony azt jelentette, hogy a zsidó, „patrónusa” által kommendált 

társadalmi elismerés fejében, eladta annak terményeit, pénzt kölcsönzött, egyéb módokon 

segítette őt. 152 Az arisztokraták ebben az időszakban már nem csoportszerűen artikulálták 

érdekeiket és politikai értékrendjüket, s erről tanúskodik, hogy ugyanekkor, a recepciós 

törvény körüli politikai csatározások idején, alakult meg a Katolikus Néppárt két arisztokrata, 

gróf Zichy Nándor és gróf Esterházy Miklós Móric kezdeményezésére. A párt fő célja a 

zsidók és nem zsidók közti házasság lehetőségének megszüntetése volt. A zsidóellenességet a 

párt nem faji alapon fogalmazta meg, mert a megkeresztelkedett zsidókat többé nem tekintette 

zsidónak.153  Az arisztokraták megosztottsága a zsidókkal kapcsolatban a baloldali 

mozgalmak tekintetében is megmutatkozott. Míg a „bolsevizmus” rendszerével és 

jelenségével szemben nyilvánvalóan és természetesen élesen szemben álltak a főnemesek, a 

zsidóknak törvényszeren e politikai irányzathoz rendelése terén megoszlottak a vélemények.  

A bolsevizmus veszedelmével a két háború közti magyar társadalom szinte valamennyi rétege 

‒ első renden a keresztény-nemzeti sajtónak köszönhetően – azonosította a zsidóságot.  

Stern Samu 1938-ban kiemelte azonban, hogy az e téren egészében megtámadott zsidóság 

védelmére kelt gróf Apponyi Albert, ki Vázsonyi Vilmos mellett tett tanúbizonyságot, mint a 

válságos időkben volt minisztertársa.154 Mint dolgozatunk harmadik részében látható, a 

                                                           
150 Komoróczy Géza: A zsidók története Magyarországon. I. 606 – 616.o. 
151 Komoróczy Géza: A zsidók története Magyarországon. II. kötet 200.o. 
152 Komoróczy Géza: A zsidók története Magyarországon. II. kötet 217. o. 
153 Komoróczy Géza: A zsidók története Magyarországon. II. kötet 277.o. 
154 Stern Samu: A zsidó kérdés Magyarországon. Bp. 1938. 16.o. 
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zsidótörvények tárgyalásakor az igen kevés aktív arisztokrata törvényhozó közül többen s 

többször hivatkoztak a zsidók jelentette baloldali veszedelemre. Csak néhány főnemes 

törvényhozó volt képes felülemelkedni a teljes magyar zsidóságnak ilyen irányú 

megbélyegzésén, s közülük kiemelkedett gróf Apponyi György, a Stern Samu által méltatott 

Apponyi Albert fia.  

 

II.       

Arisztokraták a két világháború közti magyar törvényhozásban 

  

6. Főnemesi családok a 19 – 20. századi magyar törvényhozásban 

a.) Fogalmi meghatározások 

A főnemeseket érintő történetírásunkban legáltalánosabb probléma az arisztokráciával 

kapcsolatos - alapvetően a rendi korszakból örökölt - fogalmak jelenkori megfelelőinek 

tisztázatlansága. Szükséges rögzítenünk, kiket nevezünk „arisztokratáknak”, mit értünk 

„arisztokrácia” fogalom alatt, s kiket sorolunk a nagybirtokosok kategóriájába. E fogalmak 

1918 előtt nem szorultak magyarázatra, azonban jelentési tartományuk már a 19. század óta 

változásnak indult, az első világháború utáni Magyarországon felerősödött e folyamat, s 1945-

47 után az arisztokrácia fogalma egyfajta karanténba kerülve szigetelődött el a valós élet 

folyamataitól.  

A korábbi irodalmaktól eltérően, a modern szakirodalmi megközelítés használja az „elit” 

fogalmát is, s ennek segítségével válik egyszerűbbé ‒ rétegeiket megkülönböztetve ‒ 

elhelyezni a két háború közti magyar arisztokratákat a társadalmi palettán.  

Gyáni Gábor ide vonatkozó műve szerint, a 20. század derekáig a történelmi arisztokrácia 

jelentette a hagyományos elitet, hatalmuk forrásaként a szerző a nagy kiterjedésű ingatlan 

vagyont, az ebből fakadó politikai befolyást és, az ezeket legitimáló, tekintélyt jelöli meg.155 

Kövér György a dualizmuskori társadalom szerkezetéről írva rögzíti, hogy az 1900 előtti 

népszámlálások csak arra kérdeztek rá, hogy az illető földbirtokos-e, a birtokok 

nagyságrendjéről először a századforduló népszámlása adott képet. E felmérés az 1000 kat. 

hold feletti birtokot nevezte nagybirtoknak, s a 100 – 1000 közti birtokokat középbirtoknak.156 

Irodalmunk azóta is ezt a meghatározást használja a nagybirtokra, s általában a 10.000 hold 

feletti birtokolt területet nevezi latifundiumnak. E gazdaságtörténeti kategóriák figyelembe 

                                                           
155 Gyáni Gábor – Kövér György: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig 
(Egyetemi tankönyv) Bp. 2006. Osiris 223.o. 
156 Gyáni – Kövér: Magyarország társadalomtörténete  87.o. 
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vételével folytattuk vizsgálatunkat a két háború között törvényhozásban részt vevő 

főnemesség körében, praktikus okokból – a birtoknagyságra vonatkozóan megállapított ‒ 

néhány közbeeső kategória beiktatásával.  

A nemzetközi szakirodalomban már a 19-20. század fordulóján megjelenő ‒ hazánkban 

először Márkus László157 és Stier Miklós 158 írásaiban jelentkező ‒ „elitet” meghatározó 

fogalmi reform nem alkalmazható a magyar főnemesség egyértelmű besorolására, 

körülírására. Amiképp Gyáni Gábor összefoglalójában idézi a fenti szerzőket, elitnek 

tekinthető az „uralkodó osztály” azon része, mely az állami apparátust kézben tartani 

igyekezett, s kormányzó rétegnek pedig az „elit”-nek azt a szűk csoportját nevezhetjük, mely 

a hierarchikus és jogszabály szerinti rendben, az irányítási funkciókat gyakorolta.159  

A fenti meghatározásokból egyenesen levonható a konzekvencia, hogy az így körülírt „elit” 

nem zárt az arisztokrácián kívüli csoportok előtt, és nem feltétlenül tartalmaz minden 

főnemesi címet viselő családot.  

Mint fentebb utaltunk rá, az 1885. évi főrendi házi reformig egészen egyértelmű volt az 

„arisztokrata” és ebből eredően az „arisztokrácia” fogalom meghatározása. Mivel az idézett, 

1608. évi (k.u.) I. törvénycikk valamennyi főnemest alanyi jogon ruházta fel a törvényhozás 

jogával, így ez időponttól Magyarországon „de jure” az számított arisztokratának, akinek 

főrangot jelölő címe és jogosultsága volt a törvényhozásban is részt venni. Ezt a 

meghatározást fogadja el Gyáni Gábor is, mikor rögzíti, hogy a főrendiházi reform előtt 

közvetlenül (698 fő) 205 főnemes család kapott meghívást oda, s e hercegi, grófi és bárói 

családokat nevezi arisztokratáknak.160  

A fogalmi tisztázás kardinális pontja a címek jogforrásának rögzítése. Püski Levente leírja a 

magyar arisztokrácia kérdésével egyedülállóan részletesen foglalkozó tanulmányában, hogy 

öröklés útján, indigenátus révén és közvetlen adományozással volt lehetséges e címekhez 

jutni.161  Mindhárom főnemesi címet érintő jog forrása az uralkodó volt, ezért az arisztokrácia 

és a király elválaszthatatlan fogalmi összefonódását minden esetben érdemes szem előtt 

tartani.  

Az „arisztokrata” (és az ebből eredő „arisztokrácia”) fogalma számos értelmezésben és 

formában bukkan fel mind a szakirodalomban, mind a publicisztikában és a szépirodalomban. 

                                                           
157 Márkus László: A Horthy-rendszer uralkodó elitjének jellegéről. Történelmi Szemle 8. 1965. 4.  449.o. 
158 Stier Miklós: Uralkodó elit, kormányzati hatalom: kormányzó réteg a Horthy-korszakban. Századok 
117.1983. 2. 434 – 443.o. 
159 Gyáni – Kövér 2006.221.o. 
160 Gyáni – Kövér 2006.223.o. 
161 Püski Levente: Arisztokrácia a XX. századi Magyarországon. I. Korunk 3. 2008/9. 82. 
http://epa.oszk.hu/00400/00458/00141/puskil.html (Letöltve 2017. 07. 21.) 
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Csekonics Erzsébet grófnő például 1929-ben az arisztokrácia válságáról írt írásában – 

Keyserlingre hivatkozva ‒ egyenesen a magyar parasztot nevezi arisztokratikusnak162.  

A témát érintő nemzetközi szakirodalom kiemelkedő monográfia Ellis Wasson tollából, 

egyfajta hologramra emlékeztető jelenségként mutatja be a csoportot.163 Lakatos Ernő 1942-

ben készült rajza a magyar politikai vezetőrétegről, s különösképpen az arisztokráciáról, a 

kortárs szemével láttatja a szakirodalmi bázisra alapozott képet a 20. század elején létező 

főnemességről.164 Az általa idézett Szemere Miklós század eleji leírásában az etikai alapot 

állítja az arisztokrácia meghatározásának pilléréül: „ …akinek elei kitűntek az ország, a haza 

és a király becsületes szolgálatában, azok mondhatják magukat Magyarországon,  a 

hagyomány nyomán és jussán születésre arisztokratáknak, és senki más.”165 Lakatos Ernő 

értelmezésében e teljesítmény „társadalmi elismerését” szimbolizálta évszázadokig az 

uralkodó a főnemesi címek és rangok adományozásával, s így alakult ki a helyzet, hogy már 

nem a „legkiválóbbakat”, hanem azokat tartottuk arisztokratáknak, akiknek a király 

főnemességet adományozott.166  

A fentiekből kiindulva tekintjük magyar arisztokratának azokat a személyeket és családokat, 

kik magyar uralkodótól – bármikor – hercegi, grófi vagy bárói címet nyertek, vagy más 

uralkodótól kapták azt, de a magyar jogrend, honosítva, elfogadta azt.  

A köznemesség fogalmától a főnemességet (későbbi arisztokráciát) a 13. századtól 

kezdődően, épp a „báró” fogalom használata kezdte megkülönböztetni, mely distinkcióra az 

addig alkalmazott „nobilis” kifejezés alkalmatlansága miatt volt szükség, ugyanis ez utóbbit a 

birtokosság kisebb vagyonnal rendelkező részére kezdték inkább használni.167 Azonban már a 

12. században megjelent - a német „Graf” szó magyarországi megfelelőjének, a „comes”-nak 

használata, melyet olyan birtokosok megnevezésére alkalmaztak, kiknek birtoka a vármegyei 

hatóság alól ki volt emelve királyi fennhatóság alá. Vajay Szabolcs szerint a „comes” a királyi 

megbízatást gyakorló főispánnal szembeni társadalmi emelkedést mutató, örökletes címet 

jelölő „gróf” szótani előképe.168 Ugyanitt idézi fel a grófi csoport kialakulásának kezdetét a 

szerző a 15. század közepétől, mikor egy oklevélben „Groff-nak mondott, örökös ispánokról” 

                                                           
162 Csekonics Erzsébet: A magyar arisztokrácia válsága. Magyar Szemle 5.  1929. 1-4. 161.o. 
163 Wasson, Ellis : Aristocracy and the Modern World. (Az arisztokrácia és a modern világ) Palgrave, 
Macmillan, New York, 2006.  (Recenzálja:Fodor Mihályné: Wasson, Ellis : Az arisztokrácia és a modern világ. 
Klio 17.  2008/1 3 – 12.o. és Fülöp Endre: Komolyan véve az arisztokráciát : Ellis Wasson: Aristocracy and the 
Modern World, 2006 . Phronesis 1. 2007/ 2. 63 – 66.) 
164 Lakatos Ernő: A magyar politikai vezetőréteg. 1848-1918.Bp. 1942. 
165 Lakatos Ernő: A magyar politikai vezetőréteg. 18.o. 
166 uo. 
167 Kristó Gyula: Arisztokrácia az Árpád-korban. Rubicon 2012. 2.sz. 8.o 
168 Vajay Szabolcs: A Johannita-rend lovagjai 1854-1987. Debrecen, 1987. Alföldi Nyomda. (Szerzői kiadás) 
639.o. 
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esik szó. A későbbiek során a magyar uralkodók egyre többször adományozták a – germán 

mintára magasabb, közjogi tisztséggel is járó – grófi címet kiemelkedő híveiknek, s a grófok 

így, az általában korábbi időkre visszanyúló címeredettel rendelkező, „báróknál” magasabb 

pozíciót képviselő csoportot kezdtek jelenteni.    

A hercegi cím – mint legmagasabb méltóság – kivételezett helyzetet jelöl, szintén a germán 

eredetű „dux” megfelelője, melyet eredetileg a hadseregvezetők és legfőbb hivatalnokok 

viseltek. A német birodalom meggyengülésekor e vezetők fejedelmi hatalomra, személyes 

szuverenitásra tettek szert, s rangjukat örökölhetővé tették.169 A későbbiekben az uralkodók is 

e cím adományozásával igyekeztek a kimagasló hatalommal rendelkező opciós 

szövetségeseiket elismerni. Magyarországon kétféle hercegi rang volt használatos, a királyi 

herceg (az uralkodó család rangját vitték tovább)170 és az örökletes herceg (az uralkodótól 

nyerte a család a rangot), s ez a dolgozatunk tárgyát képező Horthy-korban is így volt.  

 Míg az alakuló rendiség legkorábbi időszakában a bárói rang a számított a 

legkiemelkedőbbnek, az évszázadok során átalakult a főnemesség szerkezete, s a bárók az 

arisztokrácia „legalsó fokozatára” kerültek. E kategória már önmagában is igen eklektikus 

képet mutat az egyébként is több – alább részletezett ‒ csoportra osztható arisztokrácián belül. 

A bárók helyzetét „egészen különlegesnek” írja le Lakatos Ernő 1942-es munkájában, kik 

nem különölnek el annyira a többi rétegtől, mint a grófok, inkább valamiféle kapcsolatot 

jelentnek a fő- és a köznemesség között. Amiképp Romsics Ignác is kiemeli 2004-es 

cikkében,171 a bárói családok egy része évszázadok óta viselte a rangot, más részük 

szolgálataikért vagy gazdasági teljesítményükért, a századforduló környékén nyerték azt. 

Ferenc József, és később IV. Károly, ebben az időszakban többnyire bárósítással jutalmazta 

legkiválóbb katonáit, a külföldről menekült előkelő urakat, a közgazdaság terén kiemelkedő 

teljesítményt nyújtó vállalkozókat, szakemberek, ritkábban orvosprofesszorokat, miniszteri 

tisztviselőket.172  

A kárpát - medencei magyarság egyik legtöbbet vitatott problémaköre és leggyakrabban 

használt verbális fegyvere a „magyarságnak”, mint minőségnek kérdése. A legtöbb, 

valamilyen hatalmi-politikai vagy szociális okból kritika tárgyává tett réteg esetében, mint 

értékhiány vetődik fel a magyar gyökerek hiánya. (Ld. uralkodó dinasztia, főnemesség, 

középrétegek, szakmunkásréteg, etc.) Anélkül, hogy ez, általában tudományos alapot 
                                                           
169 Gudenus János – Szentirmay László: Összetört címerek .A magyar arisztokrácia sorsa és az 1945 utáni 
megpróbáltatások. Budapest 1989. Mozaik Kiadó. 17.o. 
170 Gyáni – Kövér 2006.224.o 
171 Romsics Ignác: A magyar arisztokrácia és a szélső jobboldal a Horthy-korszakban. Rubicon, 2004/11. sz  56-
61.o. 
172 Lakatos Ernő: A magyar politikai vezetőréteg. 23.o 
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nélkülöző, „hitvitákba” merülnék, témánk szükségessé teszi e szemszögből is pillantást vetni 

az arisztokráciára.   

A szakirodalom általában megkülönbözteti a nemzetek feletti, vagy a Habsburgokhoz inkább, 

mint a magyarsághoz kötődő aulikus arisztokráciát a nemzeti arisztokráciától, de Lakatos 

Ernő – aki dolgozatában százalékosan igyekszik kimutatni az 1935-ben Magyarországon élő 

főnemesség „nemzetiségi” megoszlását173 ‒ figyelmeztet arra, hogy, mivel a „mi 

arisztokráciánk az osztrákkal egy társadalombiológiai közösségben élt”, a századfordulón 

szinte minden főnemesi családban találunk idegen származású feleséget.174  

Ez kétségtelenül igaz, néha még az erdélyi és kelet-magyarországi ‒ inkább saját köreikben, 

nagyobb családon belül házasodó ‒ famíliákra esetében is175. Utóbbi családokkal 

kapcsolatban emeli ki Lakatos Ernő, hogy az idegen beütés kevés, de gyakori a vérrokonok 

házassága.176  

Dolgozatunkban magyar arisztokratának tekintjük a magyar uralkodói címet (is) viselő 

királytól főnemesi címet nyert, és Magyarországon birtokkal vagy hivatallal rendelkező 

családokat és személyeket, valamint a magyar jogrend szerint ‒ az uralkodó és az 

országgyűlés közös aktusaként ‒ befogadott indigénákat.177 

b.) A magyar arisztokrácia csoportjai 

Szakirodalmunk a magyar arisztokráciának általában három nagyobb csoportját különbözteti 

meg. Lakatos Ernő, Kristóffy Józsefet idézve, „első osztályú” főuraknak mondja a politikától 

általában félrevonuló, latifundiummal rendelkező hercegi családokat, „másodosztályú” 

arisztokratáknak az Andrássyak, Batthyányak, Dessewffyek, Károlyiak, a Hadik család, 

Apponyiak és a Zichyek alkotta kört, s „harmadosztályúnak” protestáns főurakat178.  

Ez a felosztás nem tartalmazza a bárók egyetlen csoportját sem. Romsics Ignác hasonló 

csoportosítást alkalmaz, kis módosítással, fentebb idézett írásában, s ő a bárókkal is számol. 

Utóbbi szerző a főnemesi cím elnyerésének időpontja, a vagyon nagysága, a származási és 

vallási hovatartozás alapján a magyar arisztokratáknak szintén három nagyobb csoportját 

különbözteti meg. A dunántúliakat (1918 előtt monarchiai arisztokrácia részei, katolikusok és 

az átlagnál gazdagabbak), a kelet-magyarországiakat (javarészt erdélyiek, reformátusok 

többnyire, endogám házasodási szokásokat követnek, s szerényebb vagyonnal rendelkeznek, 
                                                           
173 Lakatos Ernő: A magyar politikai vezetőréteg. 19.o 
174 Lakatos Ernő: A magyar politikai vezetőréteg. 20.o 
175 Pl. gróf Teleki Pál édesanyja Muratty Irén 
176 Lakatos Ernő: A magyar politikai vezetőréteg. 21.o 
177 E tekintetben nem számítható a magyar arisztokraták sorába a felsőházba 1943-ban  a kormányzó által 
kinevezett Feilitschz Berthold báró, kinek családja 1847-ben nyert beiktatást a bajor királyi bárói osztályba, 
Wittelsbach I. Lajos uralkodó által. (GUDENUS: A magyar országi főnemesség I. köt. 384.o.) 
178 Lakatos Ernő: A magyar politikai vezetőréteg. 23.o 
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ha egyáltalán rendelkeznek még) és a bárókat (egy részük századok óta viseli a rangot, más 

részük szolgálataikért vagy gazdasági teljesítményükért nyerték a rangot).179 Lakatos Ernő– 

mindenekelőtt az általa vizsgált „nemzetiségi” besorolhatóság miatt – a házasodási szokások 

szerint vél három csoportot felfedezni a főnemesség köreiben. A „dunántúliak” csoportjára 

(pl. Széchenyiek, Zichyek, Esterházyak, Batthyányak) a birodalmi arisztokráciával vagy más 

külföldi előkelőségekkel kötött házasság a leginkább jellemző szerinte. A második csoportba 

sorolja az erdélyieket (ahol még a katolikus családok is lehetőleg külön házasodtak) és a 

magyarországi református főnemeseket, kiknél jellemző az „idegen vérkeveredés teljes 

hiánya”.180 A Lakatos Ernő által a harmadik csoportba sorolt „bárók” közelebb álltak a 

köznemességhez, mint a főnemességhez, s ezt igazoltnak látja a szerző mind az erdélyi 

bárókra, mind az „újonnan jöttekre”.181 E megállapítását Lakatos azzal is alátámasztja, hogy 

kiemeli a birtokos nemesség e rétegbe történő erős beházasodási hajlamát.  

A magyar arisztokráciának talán legvilágosabban meghatározható csoportja az indigénák 

köre, kiknek a magyar nemzetbe fogadásáról jogszabályban rögzített eljárás intézkedett.  

Dolgozatunkban e fenti kategóriák mentén törekszünk a két háború közti magyar törvényhozó 

arisztokratákat elhelyezni.  

 

2. Kontinuitás és diszkontinuitás a törvényhozásban a főnemesség képviseletében 

A nagy kataklizmák és ezek következményei hajlamossá teszik az utókort annak elfogadására, 

hogy ezen időszakokban minden szellemi és anyagi érték eltűnik, és ami következik, az csak 

valami egészen új forrásból eredhet. Az idők során aztán lassan és csendben fény derül arra, 

milyen szoros kapocs van a letűnésre ítélt korok és a mindenkori modern időszakok 

eredményei, kudarcai, bűnei és fejlődési irányai között. 

Az Osztrák-Magyar Monarchia világháborús kudarca, annak következményei, vélt és valós 

bűnöket állítottak pellengérre, s természetes módon az uralkodó osztályt tették ezekért 

felelőssé. Magyarország esetében első sorban az arisztokrácia és a tehetős zsidóság került e 

téren célkeresztbe, s ítéltetett valamiképp eltűnésre. A két háború közötti időszak e két 

társadalmi rétegnek csupán eszmei‒erkölcsi megroppantására törekedett, jobbára még hasznát 

                                                           
179A használt kategóriák elmosódó határairól tanúskodik, hogy mikor  két vezető szélsőjobboldali politikus (gróf 
Festetics Sándor és gróf Pálffy Fidél) mellett számba veszi az öt „kevésbé jelentős arisztokratát”, kissé 
módosított csoportosítást használ Romsics Ignác, hiszen gróf Széchenyi Lajost, gróf Serényi Miklóst és báró 
Kemény Gábort a „régi magyar arisztokrácia” tagjaiként, míg báró Temesváry (Vest) Edét és báró Stralendorff 
Gyulát az „újonnan bárósított” családok tagjaként említi. (Romsics Ignác: A magyar arisztokrácia és a szélső 
jobboldal a Horthy-korszakban. 61.o.) 
180 Lakatos Ernő: A magyar politikai vezetőréteg. 22.o. 
181 Lakatos Ernő: A magyar politikai vezetőréteg. 23.o. 
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élvezve a folytonosságot képviselő „nagytulajdonnak” és a gazdasági tapasztalat 

működésének.  

Vajon az arisztokrácia identitását kikezdő folyamat, mely a főrendi ház reformjával 

kezdődött, a századforduló tömeges bárósításával folytatódott, majd a trianoni 

területvesztéssel ért zenitjére, együttesen a címerek szaporodó „lefelé fordításával”182 

mekkora teret hagyott – az Európában közkeletűen nagy létszámú – magyar arisztokráciának 

a két háború közti törvényhozásban, azaz az ország vezetésének gyakorlatában?  

A főnemességnek működtetett vagyona, iskolázottsága és kapcsolatrendszere miatt a 

társadalom nagyobb részének köreiben – ha kimondatlanul, vagy erős kritika alá véve is – 

valamiféle példaadó szerepe volt mindig. E korszaktól és földrajzi tértől független, igen 

általánosan létező jelenség fókuszba állítja a magyar arisztokraták felelősségét és jelentőségét 

a két világháború közötti Magyarország zsidóságot érintő gondolkodásmódjának és 

jogalkotásának tekintetében is.   

A magyar arisztokrácia valódi jelentőségének és lehetőségeinek megértéséhez azonban 

érdemes átgondolni azt a folyamatot is, mely különböző hatások eredőjeként, a Horthy-kori 

törvényhozó arisztokrácia összetételéhez vezetett. E folyamat természetesen az 1867 és 1918 

között fennálló Osztrák-Magyar Monarchiából indult, mely alkotmányos kereteket biztosított 

a magyar társadalom fejlődésének, s ezen belül a főnemességnek is. 

Mielőtt a jelzett időszak törvényhozásának főnemesi címet hordozó családjait áttekintenénk, a 

kontinuitást vizsgálva, szeretnénk kiemelni egy témánk tekintetében emblematikus személyt, 

Gróf Apponyi Albertet (1846-1933). Törés nélküli politikai gondolkodásmódja, s ennek 

érvényre juttatási stílusa, személyének súlya – az ország történelmében vitathatatlan 

cezúrának számító – neuilly-i béketárgyalásokon, hazai és nemzetközi elismertsége (mely 

kétség kívül az egész magyarságra is vetült), több mint félévszázados jászberényi 

képviselősége önmagában lehetőséget nyitna a magyar arisztokrácia politikai kontinuitásának 

illusztrálására. Apponyi gróf azonban – miképp gróf Széchenyi István sem – a magyar 

főnemességnek nem jellemzőit, hanem lehetőségeit gyűjtötte össze személyiségében, mint egy 

prezentációban. Így nem csak hosszú és párját ritkítóan tartalmas élete, sorsa szimbolizálhatná 

a politizáló magyar arisztokrácia opcióit, hanem 1933, halálának éve is, mely egy egészen új 

kor kezdetét jelentette Magyarország történetében. 

                                                           
182 Amikor egy nemesi család fiú örökös nélkül maradt, utolsó férfitagjának temetésén címerét lefelé fordították, 
jelezvén, hogy vele az egész família kihalt. 
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Gudenus János József idézett ganealógiai gyűjteménye 646 főnemesi családot tartalmaz, s 

közülük emelkednek ki a dolgozatunk által vizsgált törvényhozó arisztokraták.  

Az országgyűlési almanachokban regisztrált törvényhozók között, 1885 és 1944 közti közel 

60 év vonatkozásában, 194 főnemes család tagjait találjuk meg. Ez a közel 60 év a magyar 

főnemesség történetének utolsó korszaka, melyen belül a záró szakasz a trianoni 

Magyarország határai közt maradt főnemesek gazdasági és politikai szereplése. 

Az említett cca. 650 főnemesi család 30 %-a volt tehát érintett akár egyetlen fővel is a korszak 

törvényhozásában, s tudott így eleget tenni a hercegi, grófi és bárói családok 1885 előtti, 

eredeti „hivatásának”. 

A 194 törvényhozó arisztokrata családból 78 család183 csupán egyetlen fővel képviseltette 

magát valamely házban184, s ez az arány a családoknak közel 41 %-át adja. Hagyományos 

értelemben vett nagyobb családi jelenlét185 a törvényhozásban a 194 közül 42 főrendű család 

esetében regisztrálható. Ez a törvényhozásban részes, arisztokrata családok 21,5%-a, s a 

korszakban magát ‒ a fent meghatározott értelemben ‒ magyar főnemesnek mondható, 

huszadik században is létező családoknak (646 fő) mindössze 6,5 %-a.  

Az 1.sz. mellékletből megállapítható, hogy az 1885 és 1944 között a törvényhozásban 5 vagy 

annál több fővel részt vevő 42 főrendű család közül csak kettő, a gróf Draskovich és a báró 

Nyáry család nem vett részt a Horthy-kori törvényhozásban, tehát a dualizmus legjelentősebb, 

politikai irányításban is felelősséget vállaló főnemesi családjai megtartották e pozícióikat 

Trianon után is.    

A magyar arisztokrácia – mint társadalmi csoport ‒ tevékenységének nem a leglátványosabb, 

de csoportidentitását186 tekintve, a törvényhozás mégis a leglényegesebb színtere, mint 

fentebb bizonyítani szándékoztuk. Amikor már a törvénykezésben nem, vagy csak elenyésző 

mértékben, vesznek részt a főnemesek, akkor nem érdemes már társadalomtörténeti 

kategóriaként számba venni az arisztokráciát. Amíg azonban már a dualizmusban is 

törvényhozó főrendű családok nagy számban képviseltetik magukat az állam és a polgárok 

életét meghatározó keretek biztosításában, érezhetően nyitott kérdést hagy maga után az 

arisztokrácia „letűnő rétegként” kezelése.  

                                                           
183 1. számú melléklet 
184 Közülük 20 fő kizárólag az 1920 utáni időszakban jelent meg a törvényhozásban arisztokrataként. 
185 5 családtag feletti részvétel 
186 „A csoportidentitás valamilyen csoporthoz való tartozás. A saját csoporttal való azonosulás, a csoport 
céljainak feltétlen elfogadása. Ezen csoportok norma- és értékrendjével, elvárásaival különböző mértékben 
azonosulunk. Ez cselekvő egyetértést is jelent, ezek szerint a normák, minták szerint viselkedünk, cselekszünk, 
beépülnek személyiségünkbe” http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/koop_tech_oj/kulcsfogalmak.html. 
(2015.01.21.) 



69 
 

Az elmúlt 70 év Horthy-kort érintő írásainak nagy százaléka hozzájárult ahhoz, hogy a mai 

történelemszemlélet az Osztrák–Magyar Monarchia széthullásával együtt letűnő rétegként 

kezeli a magyar arisztokráciát. Oka ennek egyrészt, hogy a vonatkozó szakirodalom nagy 

része sajnálatosan mellőzi az arisztokrata címek használatát azon személyek esetében is, akik 

következetesen és tudatosan éltek a főnemesi rangjuk megjelölésével. 

Ezen gyakorlat kialakulása teljes mértékben érthető az 1947. évi IV. törvény 3.§ miatt, mely 

kifejezetten tiltja e rangjelző címek használatát187, így az 1947 utáni korszak erősödő 

diktatúrájában (majd ennek lényegmegtartó alakváltozata alatt) nyilvánvalóan nem volt 

elvárható épp e téren az „írástudók” nyílt szembeállása. Mindenesetre ez ismerethiány miatt 

homály borul a két háború közt létező – kontinuitást is jelentő – magyar arisztokráciára, s ezt 

a homályt rendkívül nehéz lesz valaha is a pontos ismeretek általánossá tételével eloszlatni. 

A másik oka annak, hogy hajlamossá vált a szakma és a közvélekedés is egészen 

marginalizálódott csoportként kezelni a két háború közti arisztokráciát az, hogy közülük, mint 

arisztokrata csupán öt-tíz, kétségtelenül kiemelkedő, alak kapott valamilyen oldalról 

reflektorfényt, az elmúlt évtizedekben.188 

A politikai események felszínén túl azonban, számos igen jelentős arisztokrata személyiség 

élt és alkotott Magyarországon a két háború között, s viselte kontinuus módon a tulajdonnal és 

tradícióval járó gazdasági és kulturális felelősségét szűkebb és tágabb hazája javára is. 

Közülük igyekszik jelen dolgozatunk a törvényhozás házaiban helyet foglaló főnemeseket 

több oldalról bemutatni.  

Nem csak az arisztokráciát, de még az egyes főrangú családokat sem lehetséges azonban sem 

gazdaságilag sem politikailag egy platformra hozni, használható sztereotípiákba sorolni.  

Gyakran ugyanis már a családokon belül is megjelenik az egyes, bármilyen oldalról 

reflektorfénybe állított, személyek ellenpontja is.189  

                                                           
187 http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8251) (2015.02. 26.) 
188 A kiemelkedők pl. Gróf Apponyi Albert, gróf Bethlen István, gróf Teleki Pál, gróf Bánffy Miklós, gróf 
Andrássy Gyula, József főherceg, vagy gróf Károlyi Mihály; negatív felhanggal herceg Windischgraetz Lajos, 
gróf Festetics Sándor, gróf Pálffy Fidél 
189 Pl. gróf Pálffy Géza mellett testvére, a nyilas kötődésű gróf Pálffy Fidél; vagy a Horthy - rendszernek minden 
tekintetében kérlelhetetlen opponense, gróf Károlyi Mihály mellett féltestvére, gróf Károlyi József, jelentős 
legitimista politikus, vagy első fokú unokatestvére, gróf Károlyi Gyula miniszterelnök, aki Horthy egyik 
legkomolyabb támasza volt a korszakban végig; vagy gróf Széchenyi Viktor, aki a monarchiában felnőtt, 
királyhű főúr volt, és a "fontolva haladás" örökségét részesítette előnyben Horthy támaszaként, s mellette a már 
20. században született rokona, gróf Széchenyi Lajos, aki viszont a Nyilaskeresztes Párt tagjaként lesz képviselő 
1939-ben. 
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A kontinuitás azonban létezik a magyar arisztokrácián belül végig, 1947-ig, mikor is utolsó 

ismérvüket, egyéni és csoportidentitásukat adó jellemzőjüket, azaz címeiket is eltörölte az 

ország hatályos törvénykönyve. 

E létező kontinuitás jelenik meg az országgyűlésekben is, mint látható az 1. mellékletben, 

családok, egyének fűzik eggyé a törvényhozásban is a magyar történelem szerteszakadni 

látszó darabjait 1867 és 1945 között. 

 

A vizsgált időszakban (1885 – 1944) a törvényhozásban részt vevő, összesen 194 család közül 

mindkét korszak parlamentjében jelen volt, azaz kontinuus volt 81 család (41,7 %). 

Ez az arány már önmagában is mutatja, hogy a főrangú családok politikai vezető szerepe és 

felelősségvállalása a trianoni szerződés okozta egyéb veszteségek hányadával arányos 

mértékben csökkent, ám igen jelentős maradt 1920 után is. A 2. mellékletben látható táblázat a 

folytonosságra helyezve a hangsúlyt állítja sorba a főrangú családokat, melyek képviseltették 

magukat végig a főrendi ház reformja és 1944 októbere között a magyar törvényhozásban.  

Az egyes családok esetében a cím eredete és kelte, összevetve a korszak törvényhozóinak 

számával, módot ad arra, hogy plasztikus képet kapjunk az adott família politikai 

jelentőségéről. A cím adományozók valamennyi esetben a Habsburg-ház uralkodói, a 81 

kontinuus arisztokrata család közül a legtöbben Ferenc Józseftől, Mária Teréziától,  

I. Ferenctől, III. Károlytól és I. Lipóttól kapták kiváltságukat. (2. számú melléklet: 

Törvényhozásban 1885 és 1944 között folytatólagosan részt vevő főnemesi családok) 

 

Érdekes indikátora II. József viszonylag rövid és „hírhedt” uralma eredményességének, hogy az általa 
– merész lépéssel ‒ főrangra emelt három protestáns család (báró Prónay, báró Podmaniczky és gróf 
Ráday) nemcsak megerősödött, hanem komoly jelentőségre szert téve, folyamatosságot is képviselt 
szinte egészen az arisztokrácia korszakának végéig. 
 

Természetesen a sorba szedett 81 főrendű család, melyeknek tagjai részt vállaltak az ország 

törvényhozásában 1885 és 1944 között végig, nem egyforma arányban bocsátottak a Házba 

törvényhozókat. Tíz vagy annál több taggal 17 család szerepel a listán, kik közül legnagyobb 

számban a gróf Zichy család (40 fővel) vett részt az ország irányításában a jelölt korszakban 

 

2.  TÁBLÁZAT 

A legtöbb törvényhozó taggal rendelkezős főnemesi családok 1885 – 1944 között 

 

CSALÁD NEVE A törvényhozás tagja 1885 - 
1944 között 

Ebből 1920 – 1944 között 
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ERDŐDY gróf 10 fő 2 fő 

BÁNFFY báró és gróf 10 fő 1 fő 

SZAPÁRY gróf 10 fő 3 fő 

APPONYI gróf 11 fő 4 fő 

BETHLEN gróf 11 fő 2 fő 

WENCKHEIM gróf 11 fő 3 fő 

FESTETICS gróf és herceg 12 fő 6 fő 

CSÁKY gróf 13 fő 2 fő 

PÁLFFY gróf 14 fő 3 fő 

VAY báró és gróf 14 fő 4 fő 

KÁROLYI gróf 16 fő 4 fő 

BATTHYÁNY gróf 17 fő 6 fő 

TELEKI gróf 24 fő 8 fő 

SZÉCHENYI gróf 30 fő 9 fő 

ESTERHÁZY gróf és herceg 31 fő 5 fő 

HABSBURG királyi herceg 33 fő 4 fő 

ZICHY gróf 40 fő 8 fő 

 

1920 után a területeket vesztett és sokáig felsőházát is nélkülöző ország törvényhozásában e 

17 család jóval kisebb – de arányaiban jelentős ‒ számban, kivétel nélkül továbbra is jelen 

volt. Legnagyobb létszámban ekkor már a gróf Széchenyiek ültek a parlamentben, ám 

közvetlen őket követik a Zichy és Teleki grófok. Az arányokat tekintve a gróf Bánffy család 

és a Habsburg királyi herceg család veszített legnagyobbat jelentőségéből a dualizmushoz 

képest, ám jelen voltak ők is. Legkevésbé a gróf Festetics család (50%) veszítette el a 

törvényhozásban való részesedési arányát 1920 után, s a gróf Apponyi és gróf Batthyány 

családok is alig valamivel több, mint felét veszítették el dualizmus kori törvényhozói 

részvételi arányuknak. 

Szűkítve a kontinuitást képviselő családokat személyekre, az 1920 és 1939 között összeült 6 

országgyűlésnek összesen 193 tagja viselt arisztokrata címet, közülük 67 fő tagja volt a 

dualizmus kori és a két háború közötti törvényhozásnak is, tehát az arisztokrata képviselők  

35 %-a személyében képviselte a folyamatosságot. (A 3. számú mellékletben szereplő táblázat 

e főnemesek névsorát tartalmazza, születési és halálozási éveikkel, valamint, hogy mikor, s 

milyen minőségben vettek részt a törvényhozásban 1918 előtt és ezt követően.)  

A táblázatból látható a kontinuus törvényhozók életkora, valamint hogy hány alkalommal, s 

milyen minőségben (főrendi ház, felsőház vagy képviselő) voltak tagjai a törvényhozásnak. 
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A 67 személy közül 25 fő nem választott, hanem főrendi házi vagy felsőházi tagként szerepelt 

mindkét időszakban. Közülük Zichy Gyula gróf (püspökként lesz a felsőház tagja), Forgách 

János gróf és Kemény Árpád báró kivételével valamennyien a felsőház megalakulásakor 

azonnal folytatták a főrendi házban megkezdett munkát. 12 fő mindkét korszakban választott 

képviselőként szerepelt, közülük heten, Klebelsberg Kunó gróf, Teleki Pál gróf, Pallavicini 

György őrgróf, Bethlen István gróf, Bánffy Miklós gróf, Andrássy Gyula gróf és Apponyi 

Albert gróf már az első nemzetgyűlésben folytatták a még az 1910-ben összeült 

képviselőházban abbahagyott munkát.   

Fentebb kiemeltük gróf Apponyi Albert hosszú és igen jelentős politikai pályáját, mely átível 

a vesztes háború okozta tragédiákon. Amennyiben azonban a 3. mellékletben felsorolt 

kontinuus politikusok pályáit vesszük tüzetesebben szemügyre, Apponyi gróf „teljesítménye” 

már nem olyan látványosan emelkedik ki. Az általában magas kort megérő (átlag 73,5 év) 

kontinuus politikusok közül haláláig, vagy a Horthy-rendszer összeomlásáig a törvényhozás 

tagja volt 54 fő (83%). Gróf Apponyi Albert – kétség kívül a legnagyobb számú – 11 háznak 

volt tagja, ám a hosszú életet, jó erőben megélt politikus mellett 7 további személy csak igen 

kevéssel marad el e tekintetben mögötte (9-11 törvényhozás tagja), 12 fő pedig 8 alkalommal 

foglalt helyet a törvényhozás valamely házában.  

Közülük érdemes kiemelni gróf Batthyány Lajost, aki magas kora miatt a korszak utolsó 

törvényhozásában nem vett már részt, de nagykorúságától kezdve (24 évesen) összesen 10 

törvényhozásnak volt tagja (főrendi- és felsőházi tagként és képviselőként is), s 1884-től 

kezdve csak a két nemzetgyűlésben nem foglalt helyet.  

Valójában a 65 politikust tartalmazó listából inkább azok számítanak kirívónak, akik nem 

éltek meg magas kort (pl. gróf Károlyi József) s így nem teljesíthették be pályájukat, vagy 

azok, akik csak néhány törvényhozásban vettek részt.  Csupán három személy van, akik egy 

dualizmus kori és egy Horthy-kori országgyűlés tagjaként kerültek a kontinuus listára. Báró 

Kende Zsigmond és gróf Szapáry György a felsőházba kerülésük után nem sokkal meghaltak, 

így kizárólag herceg Windischgraetz Lajos az, aki mindkét korszakban csupán egy ház tagja 

volt, s bár hosszú életet élt meg, politikai törekvéseiben rendre kudarcot vallott.  

Személyében szimbolizálja a kontinuitást az a 9 fő a fentiek közül, akik egyedül vettek részt a 

családból a törvényhozásban 1920 előtt és után is. Közülük gróf Semsey László és gróf 

Zelenka-Zelensky Róbert maguk kapták a grófi rangot Ferenc Józseftől, velük indult volna 

egy új arisztokrata família története. Sigray Antal családja II. Józseftől nyerte a donációt, s 

Sigray Antal gróf azért szerepel egyedüli törvényhozóként a családból, mert jelen tanulmány 

csak 1885-től vizsgálja a kontinuitást, s apja Sigray Fülöp gróf (1823 – 1883) korábbi 
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országgyűlési képviselő volt.190 Wilczek Frigyes gróf felmenői nem politizáltak, ő maga 

1901-ben a lendvai kerület néppárti képviselőjeként került a Házba, majd 1931-ben és 1935-

ben a főrangú családok választottjaként a felsőházba. Klebelsberg Kunó cseh grófi család 

sarja, édesapja katonaként szolgálta a császárt, s csak Kunó gróf kezdett politizálni. Wlassics 

Gyula báró kora egyik legkiemelkedőbb hazai és nemzetközi tudósa, bűntető jogásza, 

akadémikus, vallás- és közoktatási miniszter, öt cikluson keresztül volt képviselő a 

dualizmusban, az eckartsaui nyilatkozat fogalmazója.191 1917-ben nyert bárói rangot. A 

főrendi ház elnöke volt 1918-ban, felsőházba a bíróságok képviseletében kerül be, s 1935-ig 

elnöke is volt annak, képviselve e tisztjében a kontinuitást. Kende Zsigmond báró gazdasági 

szakemberként, IV. Károly trónra lépésének alkalmából kapta címét főrendi házi tagsággal. A 

felsőházba a főrendi családok választották be. Báró Hazai Samu a háború alatt szinte végig 

hadügyminiszterként szolgált, a legmagasabb rangú és legelismertebb katonai vezető volt. 

Rangját 1912-ben kapta. A felsőházban végig a kormányzó által élethosszig kinevezett tagok 

sorában foglalt helyet. Báró Pap Géza nagy tekintélyű jogász a dualizmus képviselői között is, 

az izraelita recepciós törvény előadója, a delegáció tagja, 1913-tól viselt bárói rangot. 

Torontál megyében igen népszerű volt, a felsőház megalakulásakor is e megye küldötteként 

jelent meg.192  

 

3. TÁBLÁZAT 

Főnemesek, akik egyedül képviselték családjukat a dualizmuskori és a Horthy-kori országgyűlésekben 

is tagként 

 

NÉV 
a főnemesi rang kelte 

Születési és halálozási 
hely és időpont 

Törvényhozásban tagság 
1920 előtt 

Törvényhozásban tagság 
1920 után 

Semsey László gróf 
1907 

Pest 1869 – 
Budapest 1943 

1910 
Képv.: 1910 

27, 32 , 35, 39 

Sigray Antal gróf 
1780 

Ivánc 1879 – 
New York 1947 

1905, 10 Képv.: 22 32,35 

Wilczek Frigyes gróf 
1715 

Erdőkürt 1874 – 
Kápolnásnyék 1941 

Képv.: 1901 31, 35 

Zelenski Róbert gróf 
1899 

Újarad 1850 – 
Temesújfalu 1939 

1906-1918 
Képv.:1881,84,92; 05 

27, 32, 35 
 

Klebelsberg Kunó gróf 
1702 

Magyarpécska 1875 – 
Budapest 1932 

Képv.:1916 Képv.1920, 27. 31 

Wlassics Gyula báró 
1917 

Zalaegerszeg 1852 – 
Budapest 1937 

1910 (arisztokrataként 
1917-től) Képv.92, 95, 
01, 05, 

27, 32, 35 

Kende Zsigmond báró Nagybánya1853 – 1916-tól 27 

                                                           
190 Gudenus János: A magyarországi arisztokrácia XX. századi genealógiája. III. 316.o. 
191 Magyar Országgyűlési Almanach 1927-32.374. http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al927_32/374.htm 
(2015.09.05.) 
192 Adatok az Országgyűlési Almanachból 
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1916 Budapest 1932 
Hazai Samu báró 
1916 

Rimaszombat 1851 – 
Budapest 1942 

Képv.:1910 27, 32, 35, 39 

Pap Géza báró 
1912 

Nagybecskerek 1864 – 
Budapest 1934 

Képv.: 82, 84, 92, 05 27, 32 

 

 

3. Arisztokrata családok és személyek a törvényhozásban 1920 és 

1944 között 

 

d.) Az arisztokraták általános helyzete a két háború között 

 

Mint dolgozatunk első részében utaltunk rá, a vizsgált korszakban az arisztokrácia sem a 

politika, sem a közélet egyéb területein nem jelent meg egységes társadalmi rétegként. 

Meglátásunk szerint ennek a helyzetnek számos eredője volt, s felvetődik a kérdés, 

mennyiben lehetséges még a Horthy-korban – a magyar arisztokrácia történetének utolsó 

szakaszában – „arisztokráciáról”, mint csoportról beszélni. 

Az 1608. (koronázás u.) I. tc. és 1687. X. törvénycikkek értelmében mindannyian a magyar 

hercegek, grófok és bárók örökös jogon tagjai voltak a kétkamarás országgyűlés felső 

táblájának. Mindenekelőtt ez a kiváltság (s benne rejtekező kötelezettség) különböztette meg 

a főnemességet a (szintén kiváltságos) köznemességtől, mert a főrendiházi tagság együtt járt a 

rangra emeléssel a házreformig. Mint a bevezetőben bizonyítani igyekeztünk, a folyamat, 

melynek eredőjeként a magyar arisztokrácia birtokait, törvényhozói feladatkörét és 

felelősségét, valamint címét elvesztve megszűnt létezni, már a 19. század végén 

megkezdődött, félreérthetetlenül jelezve a feudális viszonyok alkonyát, de még nem 

megszüntetve azokat.  

A főrendiház 1885. évi reformja bontotta meg a jogilag egységes arisztokráciát, s e lépést – 

mint utaltunk rá ‒ az új elemek arisztokráciába emelése követte. Ez elvileg nem volt új 

jelenség, hiszen a király a történelem során az adott korszak aktuális feladatainak 

megfelelően, rendszeresen bővítette belső szövetségesei körét. A törökellenes küzdelmekben 

(pl. Csáky grófok, 1560 - 1638193, Révay bárók, 1556194, Serényi bárók, 1596195), az ország 

újratelepítésének és a Habsburg Birodalomba működőképes gazdasági egységként 

                                                           
193 Gudenus János: A magyarországi arisztokrácia…I. kötet 252.o. 
194 Gudenus János: A magyarországi arisztokrácia…III. kötet 172.o. 
195 Gudenus János: A magyarországi arisztokrácia…III. kötet 303.o. 
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integrálásának nagy munkájában (pl. Batthyány grófok, 1764196 a Festetics grófok197, 1766; 

Wenckheim bárók/grófok, 1781/1802198), az uralkodó helyzetének stabilizálásában, vagy épp 

a nemzet és a dinasztia „egyenetlenségeinek” leküzdésében (pl. Károlyiak, 1712199 vagy az 

Esterházy  hercegi család, akik 1712-ben elsőszülöttségi, nemesíthetési és pénzverési jogot is 

kapnak az 1687. évtől eredő ranghoz200)  őt segítőknek adományozott addig is magyarországi 

földbirtokokat és/vagy főnemesi címet és örökös főrendiházi tagságot.  

A 19. század modernizációjával ez a folyamat azonban – az előzőekhez képest – tömegessé 

vált, s mint láthattuk, a tradicionális arisztokrata szemszögből idegen elemek főnemessé 

emelését is jelentette. 

Az első világháborús vereség következményként elvesztett főnemesi birtokok, nem csak a 

korábbi életformát tették lehetetlenné, hanem a sok évszázados társadalmi tekintély alapját is 

kihívták. A király uralkodói jogainak felfüggesztése, az országtól való kényszerű 

távolmaradása és a trónfosztás pedig nem csak a számos arisztokrata családnak létformát adó, 

udvari jelenlétet és befolyást szüntette meg, hanem egészen aláásta a koronát jogforrásként 

számon tartó főnemesség identitását.  Mint láttuk, élesen vetődött fel annak a kérdése is a 

magát nagy többségben sok évszázad óta magyarnak valló, a területi elcsatolásokban érintett 

főnemességben, hogy az idegen országhoz került ősi, családi birtokaikon maradva 

magyarságukat adják-e fel, vagy a trianoni Magyarországra optálva, tradicionális – és a rajta 

élők felé kötelezettségekkel bíró ‒ birtokaikról mondjanak le. 

A trianoni területvesztéssel végérvényesen elváltak egymástól a földbirtok, a cím és a 

törvényhozói jog és kötelezettség, mely hármas feltétlen egysége írta le évszázadokig a 

magyar arisztokráciát. Kétségessé vált az arisztokrácia, mint közös jellemzőkkel bíró csoport, 

ezért nézetünk szerint a Horthy-korban már sokkal inkább beszélhetünk „arisztokratákról”, 

mint „arisztokráciáról”, ahogy ezt disszertációnk első fejezetében kifejtettük. 

A fentiekben általánosan jellemzett, két háború közti magyar arisztokraták közül dolgozatunk 

további részében először a törvényhozásban részt vevő főnemesi családoknak, majd ezek 

jellegzetes csoportjainak többoldalú megvilágítására teszünk kísérletet, alapvetően az 

országgyűlési almanachokban található korabeli életrajzok segítségével. 

 

e.) Arisztokrata családok a Horthy-kori törvényhozásban 

                                                           
196 Gudenus János: A magyarországi arisztokrácia…I. kötet 113.o. 
197 Gudenus János: A magyarországi arisztokrácia…I. kötet 391.o. 
198 Gudenus János: A magyarországi arisztokrácia   IV. kötet 247.o. 
199 Gudenus János: A magyarországi arisztokrácia   II. kötet 29.o. 
200 Gudenus János: A magyarországi arisztokrácia   I. kötet 352.o. 
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A rendelkezésünkre álló források szerint 1920 és 1944 között pontosan 100 arisztokrata 

család képviseltetette magát a törvényhozásban, közülük 42 bárói család, 52 grófi, 5 hercegi 

és egy királyi hercegi család. 

 

 

 

 

4. TÁBLÁZAT 

Arisztokrata családok az 1920 ás 1944 között összeült parlamentekben201 

Hercegi családok Grófi családok Bárói családok 
Habsburg (kir. hg.)(4 fő)202 Almássy (4 fő) Apor (1 fő) 
Batthyány-Strattmann (2 fő) Ambrózy (2 fő) Berg (1 fő) 
Festetics (2 fő) Andrássy (3 fő) Biedermann (1 fő) 
Montenuovo (1 fő) Apponyi (4 fő) Bottlik (1 fő) 
Odescalchi (1 fő) Bánffy (1 fő) Buttler (1 fő) 
Windischgraetz (1 fő) Batthyány (4 fő) Edelsheim-Gyulai (1 fő) 
 Béldi (1 fő) Feilitschz (1 fő) 
 Bethlen (2 fő) Fiáth (3 fő) 
 Cziráky (3 fő) Györffy(1 fő) 
 Csáky (2 fő) Harkányi (1 fő) 
 Csekonics (3 fő) Hazai (1 fő) 
 Degenfeld-Schomburg (2 fő) Hellenbach (1 fő) 
 Dessewffy (3 fő) Inkey (2 fő) 
 Erdődy (2 fő) Jeszenszky (1 fő) 
 Esterházy (5 fő) Kaas (1fő) 
 Festetics(4 fő) Kemény(2 fő) 
 Forgách (1 fő) Kende (1 fő) 
 Hadik (2 fő) Korányi (2 fő) 
 Hoyos (2 fő) Kornfeld (1 fő) 
 Hunyady (3 fő) Kray (1 fő) 
 Jankovich-Bésán (2 fő) Láng (1 fő) 
 Károlyi (4 fő) Lers (1 fő) 
 Keglevich (1 fő) Maillott de la Treille (1 fő) 
 Khuen-Héderváry (1 fő) Majthényi (2 fő) 
 Klebelsberg (1 fő) Mirbach (1 fő) 
 Kornis (1 fő) Orosdy (1 fő) 
 Mailáth (2 fő) Pap (1 fő) 
 Mikes (1 fő) Perényi (1 fő) 
 Nemes (2 fő) Podmaniczky (1 fő) 
 Pálffy (3 fő) Prónay (2 fő) 
 Pallavicini (3 fő) Radvánszky (2 fő) 
 Pejacsevich-Mikó (1 fő) Ragályi- Balassa (1 fő) 
 Pongrácz (1 fő) Roszner (1 fő) 
 Ráday (1 fő) Szterényi (1 fő) 
 Révay(1 fő) Szurmay (1 fő) 

                                                           
201 A táblázat az Országgyűlési Almanachok vonatkozó köteti alapján http://www.ogyk.hu/e-
konyvt/mpgy/alm/almanach.html  valamint PÜSKI Levente: A magyar felsőház története 1927-1945. Bp. 2000. 
Napvilág Kiadó. 180-187.o. kiegészítésével készült.  
202 A Habsburg királyi hercegi családot, a fentiekben kifejtettek szerint, nem tekintjük magyar arisztokrata 
családnak, jelen elemzésünkben statisztikai tényezőként szerepelnek, külön jelezzük, ha szerepeltetjük őket 
valamely összevetésben.   
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 Semsey (1 fő) Urbán (3 fő) 
 Sennyey (1 fő) Vay (2 fő) 
 Serényi (2 fő) Vécsey(1 fő) 
 Sigray (1 fő) Vojnits (2 fő) 
 Somssich (4 fő) Waldbott (1 fő) 
 Szapáry (4 fő) Wesselényi (1 fő) 
 Széchenyi (9 fő) Wlassics (1 fő) 
 Szirmay (1 fő)  
 Sztáray (1 fő)  
 Takách – Tolvay (1 fő)  
 Teleki (9 fő)  
 Tisza (1 fő)  
 Vay (2 fő)  
 Wenckheim (3 fő)  
 Wilczek (1 fő)  
 Zelenka-Zselensky(1 fő)  
 Zichy (8 fő)  
 

A korszakban a törvényhozásban részt vevő főnemesi családoknak 6%-a herceg (ide számítva 

a királyi hercegi családot is), 53%-a gróf és 41%-a báró volt.  Az 5. számú táblázatban 

látható, hogy a főnemesi családok (első) megjelenése a törvényhozásban kiegyenlítettek 

mondható a korszakban, eltekintve az 1927-es parlamentet, mely alaklommal a felsőház 

felállítása, s abban az arisztokrata családok 38 képviselőjének előírásszerű megjelenése új 

helyzetet teremtett. A trianoni Magyarország első két esztendejében, két nemzetgyűlésben 

már összesen 26 főnemes család jelent meg – valamely tagja képviselővé választása útján ‒, 

majd 1939-ben statisztikailag ismét megugrott a törvényhozásban újonnan megjelenő 

arisztokrata családok száma. Ennek okát fejezetünk végén az adatok elemzésénél kívánjuk 

keresni.   

  

5. TÁBLÁZAT 

A korszak 100 arisztokrata családjának törvényhozásba lépési arányai  

 

1920 12% 

1922 15% 

1927 43% 

1931 8% 

1935 7% 

1939 16% 
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Amennyiben a fent idézett szakirodalmak csoportosításait is figyelembe véve tekintjük a 

táblázatban látható 100 főnemesi családot, melyek részt vettek a két háború közti 

törvényhozásban, az alábbi kategóriákat állíthatjuk fel.203  

A „dunántúliak”-nak nevezett csoportba, kik 1918 előtt a monarchiai arisztokrácia részei, 

katolikusok és az átlagnál gazdagabbak  Romsics Ignác jellemzése szerint, a hercegi családok 

közül  kettő (Batthyány-Strattmann és a Festetics) , a grófi családok  közül  28 (az Almássy 

család, az Andrássy, Apponyi, Batthyány, Cziráky, Csekonics, Dessewffy, Erdődy, Esterházy, 

Festetics, Forgách, Hadik,  Hunyady, Jankovich-Bésán, Károlyi, Keglevich, Mailáth, Pálffy, 

Pejacsevich-Mikó, Pongrácz, , Sigray , Somssich, Szapáry, Széchenyi, Sztáray, Vay és a 

Zichy családok) tartozik. Meg kell jegyeznünk, hogy az Esterházy családnak az ország 

legnagyobb földbirtokával rendelkező (223.300 hold)204 hercegi ágazata nem vett részt a két 

háború közti törvényhozásban.  

 

6.  TÁBLÁZAT 

A „dunántúli” arisztokraták közé sorolható, 1920 és 1944 között a törvényhozásban részt 

vevő családok  

 

CSALÁD Birtok nagyság összesen 
 1935-ben 
(hold) 

A törvényhozásba kerülés első 
éve205 

Hg. Batthyány-Strattmann206 20.050 1927 (fh.vál.ar.)207 

Hg. Festetics208 69.400 1938 (fh.vál.ar.) 

Gr. Almásy 28.650  1927 (fh. vál.ar.) 

Gr. Andrássy 33.800 1920 (képviselő) 

Gr.Apponyi 9.900 1920 (képviselő) 

Gr. Batthyány 31.100 1927 (fh.vál.ar.és korm.)209 

Gr. Cziráky 13.800 1922 (képviselő) 

Gr. Csáky210 2.300 1927 (képviselő) 

Gr.Csekonics 4.500 1927 (fh.hiv. és mélt.)211 

                                                           
203 A királyi herceg családot annak egészen eltérő történelmi háttere és adottságai miatt jelen 
csoportosításunkban nem vesszük figyelembe. 

204 Magyarország földbirtokosai és földbérlői. Összeállította és kiadja M.Kir. Közp. Statisztikai Hivatal. Bp. 
1937. Franklin (Gazdacímtár az 1935. évi felmérés alapján) 
205 Az első családtag megjelenésének ideje és jogcíme 
206 Külön családként kezeljük a Batthyány család grófi ágát a Batthyány-Strattmann hercegi ágtól. 
207 Felsőház, arisztokrata családok választottai 
208 Külön családként kezeljük a Festetics család grófi ágát az elkülönülő birtoktesttel bíró hercegi rangú 
Festeticsektől. 
209 A kormányzó által élethosszig kinevezett tag 
210 A Csákyak kiterjedt felvidéki birtokokkal bírtak. 



79 
 

Gr. Dessewffy 27.500 1927 (fh. hiv. és mélt.) 

Gr. Erdődy 35.700 1927 (fh.vál.ar.) 

Gr. Esterházy 179.300 1927 (fh.vál.ar.) 

Gr. Festetics 47.100 1927 (fh.hiv. és mélt.) 

Gr. Forgách 6.150 1935 (fh.korm.) 

Gr. Hadik 10.400 1927 (fh.vál.ar.) 

Gr. Hunyady 33.700 1927 (fh.vál.ar.)+ (képviselő) 

Gr. Jankovich-Bésán 17.000 1922 (képviselő) 

Gr. Károlyi 102.250 1922 (képviselő) 

Gr.Keglevich 4.850 1927 (képviselő) 

Gr.Mailáth 20.600 1927 (fh.vál.ar.) 

Gr. Pálffy 7.200 1935 (képviselő) 

Gr.Pejácsevich-Mikó 10.800 1931 (fh. vál.ar.) 

Gr. Pongrácz 4.450 1931 (képviselő) 

Gr. Sigray 5.500 1920 (képviselő) 

Gr. Somssich 16.700 1927 (fh.vál.ar.) 

Gr. Szapáry 12.200 1922 (képviselő) 

Gr. Széchenyi 111.000 1920 (képviselő) 

Gr. Szirmay212 5.800 1927 (fh.vál.ar.) 

Gr. Sztáray 2.600 1937 (fh. vál. ar.) 

Gr. Vay 9.550 1927 (fh.vál.ar.) 

Gr. Zichy 74.500 1922 (képviselő) 

 

A dualizmuskori főnemesség leírására alkalmazott csoportjellemzők megmaradtak 1920 után 

is a „dunántúli” arisztokráciára nézve, de a változások is láthatók a számokban. Tény, hogy 

valamennyi, e csoportba sorolt főnemesi család több ezer holdas nagybirtokkal bírt, de a 

csoporton belül hatalmas különbségek vannak egyes családok között földbirtok tekintetében. 

Különösen kirívó ez a volt felvidéki birtokosok esetében. Az általában latifundiumokon 

gazdálkodó famíliák közül az Apponyi, Csáky, Csekonics, Keglevich, Pálffy, Pongrácz, 

Sigray, Szirmay, Sztáray és Vay családok ugyan döntően katolikusok és házasodási szokásaik 

meglehetősen exogámok, azonban már családi szinten sem éri el birtokállományuk a 10.000 

holdat a két világháború közötti időszakban. A felsorolt családok fele 1927-ben került először 

a törvényhozásba, s mivel 9-en közülük valamely, ezt megelőzően összeült nemzetgyűlés 

képviselőjeként kaptak először a korszakban törvényhozói megbízást, megállapíthatjuk, hogy 

a „dunántúli” arisztokraták döntő többsége már a ’20-as években az országgyűlés tagja lett.  

                                                                                                                                                                                     
211 Hivatal és méltóság alapján a felsőházban helyet foglaló tag 
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17 család a felsőházban kezdte a Horthy-kori politizálást, 14 család képviselőként kerül be 

első alkalommal a háború utáni törvényhozásba. Feltűnő és valószínűleg népességükkel is 

összefüggő jellemzője e csoportnak, hogy egy családnak általában több tagja is részt vett a 

korszak országgyűléseiben, egymás után vagy egyidejűleg is. A 31 „dunántúli” családból csak 

7 jelentkezik egy törvényhozó taggal, 22 család kettő - öt tagjával képviselteti magát a 

korszak törvényhozásában. A gróf Széchenyi és a gróf Zichy család – a családtagok nagy 

létszámának és a családok történelmi jelentőségének megfelelően – felülmúlva a többi 

csoportbeli főrangú családot, 9 és 8 főt küldött a Horthy-kori országgyűlésekbe.  

A második csoportba sorolt erdélyi grófok és a magyarországi református főnemesek közé, 

kikre ‒ fentebb kiemelten ‒ az endogám házasodási szokások s szerényebb vagyon volt 

jellemző, 9 család tartozik (Bánffy, Béldi, Bethlen, Kornis, Mikes, Nemes, Ráday, Teleki, 

Tisza). 1920 után e főnemesi családok közül több egészen elveszítette birtokait (az 500 hold 

feletti birtokkal rendelkező családok között nem találjuk 1935-ben a Béldi, a Kornis és a 

Mikes grófi családokat), más családok azonban a trianoni Magyarország területén lévő 

birtokaikra és földbérleményekre koncentrálva, igyekeztek gazdaságaikat fejleszteni.  

 

7. TÁBLÁZAT 

Összefoglaló táblázat az „erdélyi és kelet-magyarországi református” törvényhozó grófi 

családokról 

 

CSALÁD Birtoknagyság 1935-ben 
(hold) 

A törvényhozásba kerülés első 
éve 

Bánffy 2.950 1940 (fh.korm.) 

Béldi ----- 1940 (fh.korm.) 

Bethlen 4.100 1920 (képviselő) 

Kornis ----- 1939 (képviselő) 

Mikes ----- 1927 (fh.hiv.és mélt.) 

Nemes 23.150 1927 (fh.korm.) 

Ráday 3.800 1922 (képviselő) 

Teleki 22.350 1920 (képviselő) 

Tisza 18.600 1927 (fh.vál.ar.) 

 

A táblázatban számba vett 9 családra valóban jellemző a nagyobb családon (csoporton belüli) 

endogámia, ha a genealógiai táblákat nézzük, azonban azon családok, melyek rendelkeznek 

Magyarországon földbirtokkal, semmivel sem maradtak el a „dunántúliak” gazdagabbként 

számon tartott csoportjától. A törvényhozás házaiba szinte folyamatosan kerültek be e 
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családok, különböző jogcímeken. Érdekes megfigyelni, hogy a főrendi családok csupán Tisza 

István családjából választottak e csoportból küldöttet, a kormányzó azonban három erdélyi- 

kelet-magyarországi főnemesi családból is nevezett ki élethosszig felsőházi tagot. 

Összehasonlítva a grófok másik csoportjával láthatjuk, hogy e családok jellemzően csak 1 

fővel képviseltették magukat a korszak országgyűléseiben.213 Nemcsak e csoportból, hanem 

az összes vizsgált család közül kiemelkedik azonban az erdélyi grófok kategóriájába tartozó 

Teleki család, mely (a gróf Széchenyiekkel együtt) a legtöbb családtagot (9 fő) küldte a 

Horthy-kori törvényhozásba. 

Külön kategóriát jelent a száz törvényhozó arisztokrata família között a 9 indigéna grófi és 

bárói család. (Gróf Degenfeld-Schomburg, herceg  Odescalchi, gróf Khuen-Héderváry, herceg 

Windischgraetz, gróf  Wenckheim, gróf Hoyos, őrgróf  Pallavicini, gróf Wilczek, báró 

Buttler), és a 8 birodalmi főnemesi család (herceg  Montenuovo, gróf Klebelsberg, báró 

Waldbott, gróf Serényi, báró Maillott de la Treille, báró Mirbach, báró Berg, báró 

Feilitzsch214) 

Az e csoportba tartozó főnemesi címmel bíró családok rangjukat nem magyar királytól 

kapták. Az indigénák még 1848 előtt, az uralkodó és a rendek jóváhagyási aktusát követően 

hivatalosan befogadást nyertek a magyar főnemesség soraiba. Az osztrák, cseh főnemesi 

ranggal bíró, birodalmi főnemesek Habsburg birodalom császárától nyerték rangjukat, s mint 

„birodalmi nemesek” kerültek birtokszerzés vagy házasság révén – birodalmon belül - a 

Magyarországon földbirtokkal rendelkezők közé.  

 

8. TÁBLÁZAT 

Indigénák és birodalmi főnemesek a két háború közti magyar törvényhozásban 

 

 
 
CSALÁD 

 
 
A rang eredete 

 
 
Indigenátus 

 
Magyarországi 
birtok nagysága 
1935-ben (hold)  

A két háború 
közti   
törvényhozásba 
kerülés első éve 
és jogcíme 

Gr. Degenfeld-
Schomburg 

Birodalmi gróf 
1716 

1810 15.800 1927 (fh.hiv. és 
mélt.) 

Hg. Odesclachi215 Birodalmi herceg 
1689 

1751 ----- 1942 (fh. vál.ar.) 

Gr. Khuen –
Héderváry 

Birodalmi gróf 
1640 

1647 9.400 1927 (fh.vál.ar.) 

Hg. Birodalmi hercegi 1655 (hercegi 2.800  
                                                           
213 A gróf Bethlen és a gróf Nemes családból 2 – 2 fő. 
214 A Feilitzsch család a bajor királyi bárói rendbe nyert besorolást. 
215 Az Odescalchi család kiterjed birtokai a Felvidéken voltak. 
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Windiscchgraetz216 rang 1804 rang kiterjesztése 
1822) 

1920 (képviselő) 

Gr. Wenckheim217 Osztrák gróf 1802 1781 54.750 1927 (fh. vál. ar.) 

Gr. Hoyos Birodalmi gróf 
1674 

1827 4.900 1922 (képviselő) 

Őrgr. Pallavicini Őrgrófi 1360 1803 57.400 1920 (képviselő) 

 

Gr. Wilczek Birodalmi gróf 
1713 

1715 ----- 1931 (fh. vál.ar) 

Br. Buttler Grófi rang 1681 1696 3.400 1939 (képviselő) 

Hg. 
Mondtenouvo218 

Név és hercegi 
rang 1764 

----- 17.000 1935 (fh.korm.) 

Gr. Klenbelsberg Cseh gróf 1702 ------ ----- 1920 (képviselő) 

Br. Waldbott  ----- 12.500 1927 (fh.tvhat) 

Gr. Serényi219 Cseh gróf 1656 ----- 10.700 1939 (képviselő) 

Br. Maillot de la 
Treille 

Bajor báró 1830 ----- ----- 1922 (képviselő) 

Br. Mirbach Cseh gróf 1791 ----- 600 1922 (képviselő) 

Br. Berg Osztrák báró 1838 ----- ----- 1935 (képviselő) 
Br. Feilitzsch Bajor báró 1847 ----- ----- 1943 (fh.korm) 

 

A törvényhozásban részt vevő indigéna (a birodalmi arisztokrata családok közül csak 

Montenouvo herceg) családok általában igen nagy fölbirtokokkal rendelkeztek 

Magyarországon. Többen közülük nem csupán birtokaik nagyságával, de főnemesi 

rangjuknak, magyar indigenátusuknak korai eredetével is felvették a versenyt a „dunántúli” 

hercegekkel, grófokkal. Elfogadottságukat a társadalom széles réteginek körében nem csak az 

jelzi, hogy a 17 család közül 9 család tagja képviselőként került először a törvényhozásba, 

hanem az is, hogy mind a főrangú családok, mind pedig a kormányzó bizalmat adva nekik 

jelölte tagjaikat a felsőházba.   

Az indigéna és birodalmi főnemes családok jellemzően 1-2 fővel vettek részt a korszak 

törvényhozásában, de a szerteágazó családi és politikai kapcsolatokkal bíró gróf Wenckheim 

és az igen népes, és az arisztokrácia körében széleskörű elfogadottságnak örvendő őrgróf 

Pallavicini család 3 – 3 taggal vett részt a törvénykezésben. 

                                                           
216 A Windischgraetz család, mint birodalmi gróf nyert magyar indigenátust. 
217 A Wenckheim család, mint osztrák báró nyert magyar indigenátust. 
218 A család gróf Adam Albert von Nieppergtől ered, kinek Bonaparte Napóleon  második felesége, Habsburg 
Mária Lujza fiút szült 1819-ben (Vilmost). A gyermek a Montenouvo család nevet kapta, majd felnőve gr. 
Batthyány Júliát feleségül véve Magyarországon is gyökeret ereszt a családjának. (GUDENUS: A magyarországi 
főnemesség. II. köt. 339-340.o.) 
219 A Serényiek 1596 óta magyar bárói ranggal rendelkeztek, a család grófi rangja azonban cseh uralkodói 
donáció (Gudenus: A magyarországi főnemesség. III. köt. 303.o. ) 
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Néhány grófi család, a két háború közti törvényhozásból, nem sorolható egyértelműen egyik 

fent említett, elfogadott és használatos főnemesi csoportba sem. Az Edelsheim-Gyulai család 

csak 1866-ban jött létre, s magyar bárói rangot Gyulai Ferenc táborszernagy adoptált fia a 

névvel együtt nyerte 1882-ben. A vizsgált korszakunkban használt grófi rangot azonban csak 

1907-ben kapta a család, így valójában az „új bárók” közé kellene sorolni grófi ranggal a 

famíliát. A gróf Sennyey család a két háború között egy 1767-ben grófi rangra emelt, de kihalt 

ágnak 1918-ban történt újbóli rangra emelt famíliája, szintén nem viselte magán egyik 

főnemesi csoport kiemelt jellemzőit sem. Az 1905-ben rang-, cím- és névegyesítéssel 

létrehívott Takács-Tolvay családnak összesen két tagja volt (István és József)220, nem 

illeszthető a família egyik csoportba sem. Hasonlóan a kezdeteknél állt meg az új grófi család 

létrehozása Zelenka-Zelensky-ek esetében, ahol a galíciai grófi család 1899-ben kapott 

magyar grófi rangot és örökös főrendiházi tagságot, de már a rangra emelt személy „ultimus 

familiae” jelöléssel halt meg, nem születtek utódai, így nem beszélhetünk valójában 

családról.221 A Révayak szinte minden főnemesi csoport jellemzőiből hordoznak valamit: a 

Túróc vármegyei bárók a 18. században, a 19. század elején kétszer is, s még a 1916-ban is 

nyertek egy – egy ág számára grófi rangra emelést. Egyik águk kifejezettem exogám, míg a 

grófi ág a nyugat-magyarországiakra jellemző endogám házasodási szokásokat követett. Az 

1935-ös gazdaösszeírásban nem szerepel a család egyik tagja sem az 500 holdon felül bírók 

sorában. Az Ambrózy család valójában a bárói családok között kellene, hogy szerepeljen, 

mert a 19. század első felében bárói rangra emelt család csak 1913-ban nyert grófi címet. 

 

A bárókkal kapcsolatban a fent idézett irodalmak egybehangzóan rögzítik, hogy két, 

egymástól jól elkülöníthető csoportjuk van, egyrészről az, melynek tagjai több évszázada 

viselik a rangot, a másik csoportba tartoznak azok, akik az uralkodónak tett szolgálataikért a 

századforduló környéki évtizedekben nyerték főrangjukat. 

Az előzőekben kiemeltünk az indigenátus által a magyar főnemesség soraiba került és a 

birodalmi főnemesi címet viselő 6 bárói családot, a többi, törvényhozásban részt vevő bárói 

família közül a „régiek” közé sorolható 12 (Apor, Györffy, Hellenbach222, Kemény, 

                                                           
220 Gudenus:A magyarországi főnemesség. IV.köt. 75.o. 
221 Gudenus:A magyarországi főnemesség. IV.köt. 337.o. 
222 A magyar bárói rangot 1686-banel nyert család a 18. századtól mint birodalmi bárók tartatnak számon. 
Paczolai előnévvel, 1910-től nyert a rang megerősítést Hellenbach Dénes ágára nézve. (Gudenus: A 
magyarországi főnemesség. I. köt. 531.o.) 
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Majthényi223; Perényi, Podmaniczky, Prónay224, Roszner 225; Vay, Vécsey, Wesselényi). 

Amint a jegyzetekben tett utalásokban jeleztük, a fenti családok közül sem mindegyik 

esetében egyértelmű a „régi bárói család” besorolás, valójában csak a báró Apor, Györffy, 

Kemény, Majthényi, Perényi, Podmaniczky és Wesselényi család meghatározóak e 

csoportban.    

E bárói családok jelentőségét és szerepét segíthet megérteni rangjuk eredetének, 1935-ben 

hivatalosan számon tartott birtokállományuknak valamint az országgyűlésbe történő első 

bekerülésük idejének és jogcímének áttekintése az alábbi táblázatban. 

 

9. TÁBLÁZAT 

Összefoglaló táblázat a két háború között a törvényhozásban résztvevő „régi bárói 

családokról” 

NÉV Rangra emelés 
(kronológiai 
sorrendben) 

Birtok nagyság 1935-
ben (hold) 

A két háború közti   
törvényhozásba kerülés 
első éve és jogcíme 

Wesselényi 1582 ----- 1942 (fh.vál.ar.) 

Majthényi 1631 ----- 1938 (fh.korm.) 

Perényi  1632 1.600 1927 (képviselő) 

Hellenbach  1686 700 1935 (képviselő) 

Vay  1692 4.450 1927 (fh.vál.ar.) 

Vécsey  1692 8.400 1927 (fh.vál.ar.) 

Kemény 1698 ----- 1941 (fh. vél.ar.) 

Apor 1712 -----  1941 (fh.hiv.mélt.) 
Györffy 1755 ----- 1942 (fh. tvhat.)226 

Podmaniczky 1782 1.850 1922 (képviselő) 

Prónay  1782 13.600 1922 (képviselő) 

Roszner 1817 ----- 1935 (képviselő) 

 

A korszak törvényhozásában részt vevő bárói családok azon csoportjára, melynek tagjai227 a 

17- 18. században nyerték főrangjukat ‒ kevés kivétellel – már a birtokvesztés jellemző. 

                                                           
223 Igen nehezen áttekinthető a család bárói cím használati joga, az első (1631-es) rangra emelést követően 
további 5 ág nyert magyar bárói és egy osztrák bárói címet (legutóbb 1907-ben), s két további ág a 20. században 
rangkiterjesztésben érintett. (Gudenus: A magyarországi főnemesség. II. köt. 246-247.o.)  
224 A 16. századi nemes család egyik ágát emelte ki II.József 1782-ben a bárói cím viselésére, a nemesi ág tovább 
folytatódik, ezért ismeretes történelmünkben a két egymástól teljesen különböző Prónay család. (Gudenus: A 
magyarországi főnemesség. III. köt. 138.o.) 
225 Az osztrák nemei és bárói család 1817-ben nyer magyar nemességet és egyben bárói rangot. (Gudenus: A 
magyarországi főnemesség. III. köt. 193.o.) 
226 Felsőházban a törvényhatóságok küldötteként megjelenő tag 
227 Kivételt képeznek a 16. század végén rangra emelt Wesselényi és a 19. század legelején magyar báró címet 
nyert Roszner családok. 



85 
 

Ennek ellenére megőrizték tradicionális jelentőségüket e családok a magyar politikában. 

Igazolni látszik ezt, hogy e csökkenő belső populációval és birtokállománnyal rendelkező 

családok tagjait a képviselőházakban és a felsőház választott vagy hivatal alapján betölthető 

helyein is megtaláljuk. Érdekes megfigyelni, hogy az általunk kiemelt, egyértelműen 

(megjegyzések nélkül) a régi bárói családokba sorolható 7 család közül 5 (báró Apor, 

Györffy, Kemény, Majthényi és Wesselényi) tagjai csak 1938 után, a felsőház valamely 

csoportjába került a törvényhozásba. A „régi bárói családok” jellemzően családonként 1 – 2 

fővel képviseltetik magukat a korszak országgyűlésében.  

 

Az újonnan főrangra emelt bárók száma a korszak törvényhozásában 23 (Biedermann, Bottlik, 

Fiáth, Harkányi, Hazai, Inkey, Jeszenszky, Kaas, Kende, Korányi, Kornfeld, Kray228, Láng, 

Lers, Orosdy, Pap, Radvánszky, Ragályi- Balassa, Szterényi, Szurmay, Urbán, Vojnits, 

Wlassics). A családok közül csak 5 nyerte bárói címét még a 19. században, 18 família a 20. 

század első két évtizedében emelkedett főnemesi rangra. Valamennyien magyar király 

elhatározásából lettek bárók229, 16 család Ferenc Józseftől, s 7 família IV. Károly által nyerte 

a címet. 

 

11.  TÁBLÁZAT 

 

Összefoglaló táblázat a két háború között a törvényhozásban részt vevő „új bárói 

családokról” 

 

NÉV Rangra emelés Birtok nagyság 1935-
ben 
(hold)230 

A két háború közti 
törvényhozásba kerülés 
első éve és jogcíme 

BIEDERMANN 1902 12.300 1931 (képviselő) 

BOTTLIK 1918 1.800 1922 (képviselő) 

FIÁTH  1874 8.100 1927 (fh.vál.ar.) 

HARKÁNYI  1895 17.700 1927 (fh.vál.ar.) 

HAZAI 1912 ----- 1927 (fh.korm) 

INKEY 1875 17.500 1927 (fh.vál.ar.) 

                                                           
228 Az 1792-ben nyert bárói rangot újítja meg IV. Károly 1918.áprilisában titkára családja esetében. Időrendben a 
család a „régi bárók” közé is besorolható, valójában az érdemeikért újonnan rangra emeltek közé tartozik.  
(Gudenus: A magyarországi főnemesség. II. köt. 118.o.) 
229 A bárói címet csak a Jeszenszky család nyerte 1867 előtt (1865-ben), de Ferenc József megerősítette azt 
magyar királyként 1875-ben. Gudenus: A magyarországi főnemesség. I. köt. 607.o. 
230 Az 1935-ös felmérés alapján készült gazdacímtár szerint 500 hold feletti birtok esetén,(100-ra kerekített 
számok használatával). 
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JESZENSZKY 1865 (1875)231 1.450 1927 (fh.vál.ar.) 

KAAS 1912 700 1922 (képviselő) 

KENDE 1916 3.400 1927 (fh.vál.ar.) 

KORÁNYI  1908 ----- 1920 (képviselő) 

KORNFELD 1910 4.200 1927 (fh.korm.) 

KRAY 1918 ------ 1927 (képviselő) 

LÁNG 1911 ----- 1931 (képviselő) 

LERS 1918 ------ 1922 (képviselő) 

OROSDY(né) 1905 1.750 1931 (képviselő) 

PAP 1912 ----- 1927 (fh.tvhat.) 

RADVÁNSZKY 1875 6.950 1927 (fh. hiv.mélt.) 

RAGÁLYI-BALASSA 1902 3.600 1927 (fh.tvhat.) 

SZTERÉNYI 1918 ------- 1920 (képviselő) 

SZURMAY 1917 -------- 1935 (fh.korm.) 

URBÁN 1914 5.000 1922 (képviselő) 

VOINITS 1911 ----- 1927 (fh.tvhat.) 

WLASSICS 1917 ----- 1927 (fh.hiv.mélt.) 

 

Az újonnan (századforduló körüli évtizedekben, de zömmel a 20. században) Ferenc Józseftől 

és IV. Károlytól báróságot nyert családokra általában jellemző volt a társadalmi-gazdasági 

modernizációs törekvés. E törvényhozásban részt vevő családok közel fele (10 család) nem 

rendelkezett földbirtokkal 1935-ben, ám társadalmi, politikai jelentőségük (gazdasági vagy 

valamely szakmai kiválóságuk miatt) igen nagy volt. A családok egy-egy tagja, a 

századfordulón egyre nagyobb jelentőséget nyerő, hadászati, hadvezetési területen232, a 

közigazgatás 233, a közgazdaság234, a jogtudomány235, a diplomácia236, a szociálpolitika237 a 

szakoktatás, modern iparszervezés238 vagy a vidékfejlesztés 239 területén végzett európai 

aspektusból is kiemelkedő, újító munkát.  A kiterjedtebb földbirtokkal rendelkező újbáró 

családokra a mezőgazdasági modernizációba való bekapcsolódás volt jellemző. (Pl.báró 

Biedermann, Harkányi, Radvánszky). A frissen főnemesi rangot nyert családok közül a 

legtöbb nyilvánvalóan csupán 1 fővel (általában a bárói rangot kapott személy által) 

                                                           
231 Ld. 35.sz. jegyzet 
232 pl. Hazai, Szurmay bárók 
233 pl.Fiáth család 
234 báró Harkányi 
235 báró Kaas, báró Pap, báró Wlassics 
236 báró Lers 
237 Orosdy Fülöpné bárónő 
238 báró Szterényi 
239 báró Urbán 



87 
 

képviseltette magát a parlamentben arisztokrataként. Igazolja azonban ezen a családoknak a 

társadalmi – politikai felemelkedő pályaívét a tény, hogy közülük 15 fő már a dualizmusban is 

részt vett a törvényhozásban, ha esetleg még nem is főrangúként. Adalék e családok politikai 

szerepének korszakbeli változásához, hogy a 23 család közül (egy kivétellel, mely 1935-ben) 

mindegyik 1932 előtt került a törvényhozásba, zömmel 1927-ben.  

 

 

f.) A törvényhozásban részt vevő főnemesi családok általános birtokviszonyai 

 

„A születési arisztokráciának a nagybirtokos arisztokráciánál valamivel népesebb tábora már 

jó ideje nem tartozott sem a nagybirtokosok (ezerholdasok) sőt, még az ingatlantulajdonosok 

közé sem.”240 – írja Gyáni Gábor a két háború közti arisztokráciáról, s igazolódik ez az állítás 

a törvényhozásban részt vevő főnemesi családokat vizsgálatánál is. A 100 család egynegyed 

részének egyetlen tagja sem szerepel az 1937-ben kiadott Gazdacímtár241 500 holdon felüli 

birtokkal bíró birtokosai között, s mindössze 8 családot találunk közöttük, mely 50. 000 hold 

feletti birtokkal bírt. 

 

11. TÁBLÁZAT 

A legnagyobb birtokkal rendelkező arisztokrata családok a két háború közti 

törvényhozásban242 

 

CSALÁD ÖSSZES BIRTOK (hold) 
1935-ben 

Birtokos családtagok 
száma  
1935-ben 

Törvényhozó tagok 
száma összesen 
1920-44 

Gróf Esterházy 179.300  10 fő 5 fő 

Gróf Széchenyi  111.020   23 fő 9 fő 

Gróf Károlyi 102.250 12 fő 4 fő 

Gróf Zichy 74.510 18 fő 8 fő 

Hg. Festetics 69.400 1 fő 2 fő243 

Habsburg királyi hg. 57.600 2 fő 4 fő 

Őrgr. Pallavicini 57.400 5 fő 3 fő 

Gróf Wenckheim 54.750 15 fő 3 fő 

                                                           
240 Gyáni – Kövér 2006. 227.o 
241 Magyarország földbirtokosai és földbérlői. Összeállította és kiadja M.Kir. Közp. Statisztikai Hivatal. Bp. 
1937. Franklin (Gazdacímtár 1935. évi felmérés alapján) 
242 A Gazdacímtár 1935.évi felmérés alapján 
243 Primogenitur öröklődő hercegi rang miatt csak az apa halála után lépett a hercegi rangot viselő fia a 
felsőházba is. 
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Az egyes törvényhozásban részt vevő főnemesi családok 1935-ben bírt földtulajdonának 

fentebbi kimutatása és az alábbi táblázatban összegyűjtött adatok tanúsága szerint 

megállapítható, hogy a törvényhozó főnemesi családok pontosan 50%-a bírt 5000 hold feletti 

nagybirtokkal. Ugyan közel egyharmaduk 1000 hold alatti (döntő többségében 500 hold 

alatti) birtoknagysággal rendelkezett, mégis – szakirodalmunk általánosan használt 

terminológiájának megfelelően244 ‒ elmondható, hogy a korszakban a törvényhozásban 

résztvevő arisztokrata családok legnagyobb része (71%-a), mint 1000 hold feletti tulajdonos, 

vélhetően a nagybirtokosok érdekeit tartotta szem előtt. Természetesen a földtulajdont tekintő 

vizsgálatunknak olyan családok is alanyai voltak, melyeknek tagjai nem földbirtokosként 

vettek részt a korszak törvényhozásában 245 E személyek megjelenése a törvényhozásban a 

századforduló körüli évtizedekben átalakulást kezdő egész „arisztokrácia” új jellegzetessége 

lett. A földdel sosem rendelkezett főnemesek azonban jelentős kisebbségben voltak a 

csoporton belül, az arisztokrácia fogalmához szinte magától értetődően kötődött a földbirtok, 

a gazdálkodás, s ezt igazolja, hogy olyan családok is földbirtokokat vásároltak, melyek 

befolyásukat más gazdasági ágakban elért sikerüknek köszönhették. (Pl. báró Szterényi, báró 

Kornfeld, báró Harkányi, báró Kaas)   

 

12.TÁBLÁZAT 

A Horthy-kori parlamentekben résztvevő 100 arisztokrata család birtokviszonyai 

 

Birtok nagyság 

1935-ben 

A törvényhozásban részt vevő 

családok aránya 

50.000 hold felett 8% 

20.000 – 50.000 hold között 12% 

10.000 – 20.000 hold között 17% 

5.000 – 10.000 hold között 13% 

1.000 – 5.000 hold között 21% 

  500 – 1000 hold között 4% 

     0 –  500 hold között 25% 

 

 

                                                           
244 1000 hold feletti birtok esetén általánosan nagybirtokról beszél irodalmunk. 
245 Pl. báró Hazai Samu, báró Korányi Frigyes, báró Korányi Sándor, báró Lers Vilmos, báró Láng Boldizsár, 
báró Pap Géza, báró Szurmay Sándor, báró Wlassics Gyula. 
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A törvényhozásban részt vevő főnemesi családok társadalmi helyzetének pontos 

meghatározásához látnunk kell, hogy több, Magyarországon nagybirtokkal rendelkező család 

nem vett részt a Horthy-kori törvényhozásban. Vizsgálatunk során az 1935. év felmérésein 

alapuló gazdacímtárban 164 főnemesi címet viselő családot találtunk, melyek 500 holdnál 

nagyobb birtokkal bírtak. A 164 család közül 22 família 5000 holdnál nagyobb birtokkal 

rendelkezett, s nem vettek részt a korszak törvényhozásában. Vannak e csoportban családok, 

melyek a korábbi magyar történelemben jelentős szerepet játszottak a törvényhozásban (pl. 

gróf Draskovics, gróf Nádasdy, gróf Benyovszky) azonban e 22 család között több idegen 246 

vagy a birodalmi rangot viselő247 volt, kik a vizsgált korszakunkat megelőző időszakban sem 

voltak részesei a magyarországi nagypolitikának. A csoport egy másik részét a 

századfordulón főnemesi rangra emelt zsidó bárók adják, kik inkább a gazdaság, mint a 

politika terén működtek közre a korszak eseményeiben, fejlődésében (pl. Hatvany báró, 

Kochner báró, Weiss báró) 

 

13. TÁBLÁZAT 

A törvényhozásban részt nem vevő arisztokrata nagybirtokosok (5000 hold feletti birtokkal)248  

 

CSALÁD Tulajdonos családtagok 
száma 

Birtok nagysága 
(hold) 

BONCOMPAGNI herceg 1 fő  18.000 

BERCHTOLD gróf 3 fő 10.400 

BENYOVSZKY gróf 2 fő 10.800 

DRASKOVICH  gróf 3 fő 17.600 

SACHSEN- COBURG – GOTHA 
herceg 

1 fő 41.000 

WITTELSBACH bajor kir. hg. 1fő 14.300 

HOHENLOHE   herceg 2 fő 18.300 

LÓNYAY gróf 4 fő  11.800 

METTERNICH herceg 1 fő 16.700 

MERÁN gróf  1 fő  16.000 

NÁDASDY gróf 5 fő  20.500 

PAPENHEIM gróf 6 fő  14.000 

SOLYMOSY báró  4 fő 21.300 

WIMPFFEN gróf 10 fő 13.200 

--------- ---------- 10.000 hold alatt 

                                                           
246 pl. Boncompagni herceg, Wittelsbach herceg 
247 pl. Hohenlohe herceg, Papenheim gróf 
248 A földbirtokok nagyságát 100-ra kerekítve jelezzük 
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HATVANY báró  3 fő  6.450 

JANKOVICH gróf 1 fő 7.700 

KOHNER báró  6 fő  5.200 

RUBIDO-ZICHY gróf 3 fő  7.400 

SVÁB báró 1 fő  6.700 

SCHOSSBERGER báró 1 fő  5.500 

TORNYAY – SCHOSS BERGER 
báró 

7 fő  7.700 

WEISS báró 2 fő  6.900 

 

Összesítve a fenti két táblázat adatait, megállapíthatjuk, hogy a két háború közti magyar 

nagybirtokos arisztokrata családok döntő többsége – valamely családtag révén – részt kért, és 

részt vállalt a törvényhozásban.  

 

 

4. Főnemesek a Horthy- korszak képviselőházaiban: családi, személyes, 

gazdasági, politikai valamint közéleti jellemzők 

Historiográfiai összefoglalónkban utaltunk Pap József tanulmányára, mely a dualizmus 

korának két utolsó, egyben a 20. század két első országgyűlésének tagjait vizsgálja különböző 

szempontok szerint.249 A szerző azzal indítja gondolatmenetét, hogy hiányt kíván pótolni a 

magyar politikai elit 20. század eleji történetének feltárásában, jelesül az addig el nem készült 

vizsgálattal a század első éveiben működő országgyűlési képviselők szociológiai 

összetételéről. Pap József munkájának e tekintetben folytatása lehet kutatásunk törekvése a 

két háború közti törvényhozó arisztokrácia szegmensének feltérképezésére. 

A téma párhuzamossága miatt Pap József módszertana is tanulságokkal szolgált dolgozatunk 

elkészítéséhez. Kutatásának alapját ugyanazon források biztosították, mint az 1920 után 

működő törvényhozó magyar arisztokrácia körében folytatott vizsgálatainkét: országgyűlési 

almanachok adatainak feldolgozása, Gudenus János József ötkötetes genealógiája, valamint az 

érintett korszak gazdacímtárának adatai. A parlamenti képviselők társadalmi térképét a szerző 

azok születési ideje, helye, származása (nemessége) és vallása szerint rajzolta meg. 

Következtetéseket vont le ezen adatokból a képviselők átlagéletkorára, a törvényhozói 

tevékenységben eltöltött időhosszra, az egyes pártok képviselőinek átlagéletkorára.250 

A születési hely adataiból mutatja ki Pap József, milyen arányban számítottak a képviselők 

választókerületükben „helyinek vagy idegennek”. Törekszünk e szempontokat is 
                                                           
249 Pap József: Két választás Magyarországon. Aetas. 2007. (22. évf.) 1.sz  5 – 31.o. 
250 Pap József: Két választás Magyarországon. 7.o. 
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érvényesíteni elemzésünkben. Jelen dolgozatunk korszakát közvetlen megelőzően működő 

törvényhozó arisztokratákról jegyzi meg Pap József, hogy az 1901-ben összeült parlament 

képviselői között 14%-ot tett ki arányuk. (59 fő), s természetesen vizsgálja a kormányhoz való 

viszonyulásukat is. Vizsgálja a szerző a képviselők főnemesi címének eredtét is, valamint azt 

is, hogy mely családok vettek részt legnagyobb létszámmal a törvényhozás alsóházában.  

Ez utóbbiakról emeli ki a szerző, hogy oly mértékben egy területhez kötődik képviselői 

tevékenységük, hogy az adott régióban a politika meghatározó szereplőinek számítottak e 

családok Mivel az almanachok adatközlései erre módot adnak, külön kitér a szerző a 

képviselők végzettségére és külföldön tett utazásaira, és adatai összesítéséből általános 

következtetéseket vont le a század eleji politikai elit Budapest-centrikusságára. Pap József 

vizsgálódásának további szempontja a képviselők polgári foglalkozása, birtokviszonyai, 

gazdasági szerepvállalásuk volt. Az 1911. évi felmérés adatai szerint a képviselők felének volt 

1000 holdnál kisebb, 10%-ának 200 hold alatti birtoka.  12 fő rendelkezett 10.000 holdnál 

nagyobb birtokkal, s az első 20 legnagyobb birtokos mindegyike arisztokrata volt. A 

legnagyobb birtokkal gróf Andrássy Géza rendelkezett (45. 396 hold) a képviselők közül.  

Pap József felhívja az olvasói figyelmet az egyes birtokok eltérő jövedelmezőségére is, 

különös tekintettel a tényre, hogy a legrosszabbul az arisztokrata erdők és legjobban egyes 

1000 hold alatti birtokok jövedelmeztek.251Az egyes képviselők gazdasági szerepvállalására 

vonatkozó adatok összesítésénél állapítja meg a szerző, hogy az igazgatótanácsok tagjai a 

kormánypártok képviselői voltak, s „ennek alapján szerepelhet a szakirodalomban a politikai 

és gazdasági elit összefonódásának képe.”252  

Hasonlóan az 1920 utáni nemzetgyűlési és országgyűlési almanachokhoz, az első 

világháborút megelőző időszak összeállításai is kiemelkedően nagy gondot fordítottak a 

képviselők katonai szolgálattal kapcsolatos adataira, így ezekből is pontos képet lehetett 

alkotni. Épp az almanachok szerkesztőinek, e területen érzékelhető, rigorózus pontossága 

miatt feltételezi Pap József, hogy amely életrajzban nincs ilyen jellegű adat, az a személy nem 

volt katona. (Ez az általa vizsgált korszak képviselőinek 80%.-ára volt érvényes)253 

Pap József tanulmányának vizsgálati szempontjait – kevés kivétellel – alkalmazni 

bátorkodtunk, előrevetítve dolgozatunk egyik kutatási szempontját, a dualizmus kori és a két 

háború közti törvényhozó arisztokraták kontinuitásának kérdését. Szempontjait további – 

                                                           
251 Pap József: Két választás Magyarországon 13.o. 
252 Pap József: Két választás Magyarországon. 14.o. 
253 Pap József: Két választás Magyarországon. 18.o. 
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kifejezetten a trianoni ország főnemeseire alkalmazható - vizsgálati aspektusokkal 

egészítettük ki. 

 

A két világháború között Magyarországon összeült két nemzetgyűlés és képviselőházi ciklus 

alatt összesen 69 főnemes került be első alkalommal a parlamentbe. Ez a korszakban a 

törvényhozásban részt vevő arisztokraták 36 %-át jelenti. Egy herceg, 44 gróf és 24 báró. (A 

4. számú mellékletben valamennyi Horthy-kori arisztokrata képviselő születési és halálozási 

adatai, parlamentbe kerülésük első éve, a képviselt párt, s a törvényhozói tevékenység idején 

bírt földbirtok nagysága megtalálható.) 

Az alábbiakban igyekszünk áttekinteni az arisztokrata képviselők családi, társadalmi, 

gazdasági és politikai hátterét, hogy képet kapjunk a Horthy-kori arisztokratáknak azon 

szegmenséről, akik hivatásul választották a politikai érdekképviseletet az újjáformálandó 

Magyarország keretei között. Az egyes képviselők vallása, iskolázottsága, családi háttere e 

személyek valószínűsíthető értékrendjéről ad információkat. Ezek mellett a politikusok 

birtok- és tulajdonviszonyainak, foglalkozásának, társadalmi beágyazottságának, 

pártpreferenciájának, a társadalmi és gazdasági modernizációhoz fűződő viszonyának 

áttekintése közelebb vihet dolgozatunk másik fő kérdésének, a főnemesek zsidókérdéshez 

való viszonyulásának megértéséhez.  

A fentiekben láthattuk, hogy a magyar főnemesi családoknak a dualizmus korára 

megállapított besorolási kategóriái ‒ ha módosulva is – a két háború közti időszak 

főnemeseire nézve is használhatóak. A 69 arisztokrata képviselő közül két gróf (Ambrózy-

Migazzi István és Takách-Tolvay József), rangjuk igen késői eredete miatt, a szakirodalom 

által alkalmazott kategóriákba nem besorolható. 31 fő a”dunántúli” arisztokraták közül nyert 

mandátumot a képviselőházba254, az erdélyi és kelet-magyarországi főnemesek közé a 

képviselők közül 9-en tartoznak255. Hét indigenátust nyert vagy birodalmi főnemesi címmel 

rendelkező család tagja is képviselő lett a korszakban.256 A bárók közül az úgynevezett „régi 

                                                           
254 Gr Almásy Lajos, gr. Almási Imre, gr. Andrássy Gyula, gr. Apponyi Albert, gr. Apponyi Antal, gr. Apponyi 
György, gróf Cziráky György, gróf Cziráky József, gróf Csáky Károly, gróf Csáky István, gróf Csekonics Iván , 
gróf Esterházy Móric, gróf Festetics Sándor, gróf Festetics Domonkos, gróf Hoyos Miksa, gróf Hunyady Ferenc, 
gróf Jankovich-Bésán Endre, gróf Károly József, gróf Károlyi Viktor, gróf Keglevich Gyula, gróf Pálffy-Daun 
József, gróf Pálffy József, gróf Pongrácz Jenő, gróf Sigray Antal, gróf Somssich Antal, gróf Szapáry Lajos, gróf 
Szécenyi Viktor, gróf Széchenyi György, gróf Széchenyi Lajos, gróf Zichy János, gróf Zichy Nándor 
255 Gr. Bethlen István, gróf Kornis Elemér, gróf Ráday Gedeon, báró Roszner István, gróf Teleki Pál, gróf Teleki 
Sándor, gróf Teleki Sándor, gróf Teleki Mihály,  
256 Báró Berg Miksa, báró Buttler Elemér, gróf Klebelsberg Kunó, báró Mirbach Antal, őrgróf Pallavicini 
György, gróf Serényi Miklós, herceg Windischgraetz Lajos,  
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bárók” soraiból 6 személyt257, míg az újonnan báróságot nyert főnemesi családok közül 14 főt 

találunk a képviselők között. 258 

 

 

 

 

14. TÁBLÁZAT 

Képviselők arányai a főnemesi csoportok tekintetében  

„dunántúli” gróf 46,2 % 

„erdélyi és kelet-magyarországi” főnemes 13,4 % 

indigénák 10,4 % 

„régi bárók” 9 % 

„új bárók” 21 % 

 

Az arisztokrata képviselők közel fele a legnagyobb birtokkal rendelkező „dunántúli” 

főnemesek csoportjából került ki. Az arisztokrácián belül képviselt arányukhoz mérten 

kiemelkedően magas az új bárók képviselők közti aránya, kik a gazdasági és szellemi életben 

betöltött vezető szerepeik mellett a pártpolitizálást és képviselői munkát is felvállalták.  

Mint látható a 4. mellékletben közölt adatokból, az arisztokrata képviselők zömmel 30-40-es 

éveikben léptek be a képviselőházakba. Gróf Zichy Nándor és gróf Hunyady Ferenc 32 

évesen a legfiatalabb, míg gróf Apponyi Albert és gróf Keglevich Gyula 72 évesen a 

legidősebb főnemes képviselők a két háború közt működő képviselőházakban. Képviselősége 

alatt halt meg (vagy a halálos betegség megakadályozta az újabb mandátumért harcba indulni) 

báró Lers Vilmos 1923-ban (54 évesen), gróf Apponyi Albert 1933-ban (87 évesen), gróf 

Károlyi József  1934-ben (50 évesen), gróf Klebelsberg Kunó 1932-ben (57 évesen), báró 

Maillot de la Terille Nándor 1929-ben (45 évesen), báró Podmaniczky Endre 1932-ben (74 

évesen), gróf Ráday Gedeon 1937-ben (65 évesen), Urbán Péter báró 1935-ben (65 évesen), 

gróf Széchenyi György 1938-ban (49 évesen) és gróf Csáky István 1941-ben (47 évesen) 

                                                           
257 Báró Hellenbach Gottfried, báró Perényi Zsigmond, báró Podmaniczky Endre, báró Prónay György, báró 
Radvánszky Kálmán, báró Vay Miklós 
258 Báró Biedermann Imre, báró Bottlik István, báró Inkey Pál, báró Kaas Albert, báró Kray István, báró Láng 
Boldizsár, báró Lers Vilmos, báró Maillot de la Terille Nándor, báró Korányi Frigyes, báró Orosdy Fülöpné, 
báró Szterényi József, báró Urbán Péter, báró Urbán Gáspár, báró Vojnits Miklós 
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Lényegesnek tartottuk megvizsgálni, hogy a képviselők közül hányan nőttek fel (24 éves 

korig) az Osztrák-Magyar Monarchia társadalmi-gazdasági és politikai kereti között, s kik 

azok, kiknek ifjúkorát már a háború, forradalmak és a területi veszteségek hatása érintette.  

Megállapítható, hogy a főnemes képviselők 65 % -a (45 fő) 1890 előtt született, zömmel tehát 

még a Monarchia társadalmának értékrendje határozta meg gondolkodásukat. 35,3 %-uk 

azonban 1890 után született, nekik már nagykorúvá válásuk előtt az országot és családjukat 

érő kataklizmákkal kellett szembesülniük, épp legfogékonyabb életszakaszukban. 

Az összes képviselő közül 5 fő 1900 után született259, ők már – az értékorientáció kialakulását 

tekintve döntő – serdülő éveiket is a háborús időszakokban töltötték.     

A 4. melléklet táblázata a főnemesek első országgyűlésbe jutásának idejét és jogcímét rögzíti, 

értelemszerűen azt, hogy az egyes választások alkalmával hány fő új arisztokrata képviselő 

jelent meg a képviselőházban. A felsorolt 69 személy közül többen csak egy ciklust töltöttek a 

törvényhozásban, mások hosszabb ideig voltak képviselők, és voltak, akik a felsőházban 

folytatták (1927 után) a törvényhozói tevékenységet.  A képviselők közel 40%-a (26 fő)260 

csupán egyetlen ciklusban volt képviselő.261 19 képviselő262 került be kétszer a 

törvényhozásba, közülük gróf Csekonics Iván, báró Inkey Pál és báró Mirbach Antal a 

felsőház tagja lett második alkalommal.  Maillot de la Terille báró második képviselősége 

alatt hunyt el. 9 főnemes képviselő háromszor263 kapott lehetőséget a parlamenti tagságra, 

gróf Teleki Tibor 1935 és 1944 között már a felsőház tagja volt.264 

Apponyi Albert gróf, Pallavicini György őrgróf, Perényi Zsigmond báró, Jankovich-Besán 

Endre gróf, Prónay György báró és Urbán Péter báró négy alkalommal kerültek a korszak 

törvényhozásába, közülük Apponyi gróf haláláig minden képviselőházban helyet foglalt 

Jászberény képviselőjeként, Urbán báró szintén haláláig vett részt a második nemzetgyűléstől 

                                                           
259 Gróf Festetics Domonkos, gróf Károlyi Viktor, gróf Pálffy József, gróf Széchenyi Lajos, gróf Zichy Nándor. 
260 Almásy Alajos gróf, Almásy Imre gróf, Ambrózy-Migazzi István gróf , Apponyi Antal gróf, Berg Miksa 
báró, Biedermann Imre báró, Buttler Elemér, Cziráky György gróf, Csáky Károly   gróf, Csáky István gróf, Kaas 
Albert báró, Kornis Elemér gróf, Láng Boldizsár báró, Lers Vilmos báró, Orosdy Fülöpné bárónő, Pálffy-Daun 
József gróf, Pálffy József gróf, Radvánszky Kálmán báró, Serényi Miklós, Somssich Antal gróf, Széchenyi Lajos 
gróf , Széchenyi György gróf, Teleki Sándor gróf , Vojnits Miklós báró, Windischgraetz Lajos herceg, Zichy 
Nándor gróf   
261 Meg kell jegyezni, hogy gróf Csáky István, gróf Széchenyi György és báró Lers Vilmos parlamenti ciklusuk 
alatt hunytak el, nem is folytathatták a politizálást. 
262 Andrássy Gyula gróf, Csekonics Iván gróf , Festetics Sándor gróf, Festetics Domonkos gróf, Hellenbach 
Gottfried báró, Inkey Pál báró, Károlyi József gróf, Károlyi Viktor gróf, Keglevich Gyula gróf, Korányi Frigyes 
báró, Kray István gróf, Maillott de la Treille Nándor báró, Mirbach Antal báró, Podmaniczky Endre báró, , 
Roszner István báró, Takách-Tolvay József gróf, Teleki János gróf, Teleki Mihály gróf, Urbán Gáspár báró    
263 Apponyi György gróf, Esterházy Móric gróf, Hoyos Miksa  gróf, Hunyadi Ferenc gróf, Klebelsberg Kunó 
gróf, Pongrácz Jenő gróf,  Szapáry Lajos gróf, Széchenyi Viktor gróf, Vay Miklós báró (Hoyos, Szapáry és 
Széchenyi grófok a felsőházban folytatták harmadik alkalommal) 
264 Közülük gróf Klebelsberget akadályozta meg elhunyta a további politizálásban. 
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kezdve a képviselőház munkájában, a másik három képviselő a felsőházban folytatta a 

törvényhozói tevékenységet. 

Bottlik István báró, Cziráky József gróf, Sigray Antal gróf, Zichy János gróf, Ráday Gedeon 

gróf, Szterényi József báró  5 alkalommal foglaltak helyet valamely ház padsoraiban, gróf 

Sigray Antal és gróf Zichy János végig képviselőként. Báró Szterényi József csak az első 

nemezgyűlésben volt képviselő, 1927-től a felsőházba a kormányzó nevezte ki élethosszig 

tartó megbízással. 265  

Amellett, hogy a Horthy-kor meghatározó miniszterelnökei voltak, gróf Bethlen István és gróf 

Teleki Pál a korszak valamennyi parlamentjének is tagja volt. Teleki Pál a két nemzetgyűlési 

ciklus után felsőházi tagként vett részt a törvénykezésben, majd 1939-ben ismét képviselőként 

került a Házba. Bethlen István törvényhozói pályaíve a két nemzetgyűlési tagság után épp 

fordított képet mutat. A korszak utolsó parlamentjéig végig képviselői mandátummal bírt, míg 

1939-ben a kormányzó nevezte ki élethosszig felsőházi tagnak. 

Természetesen az, hogy melyik választáskor hány főnemes került be a parlamentbe, nem ad 

felvilágosítást arról, hogy az egyes képviselőházakban milyen súllyal vettek részt az 

arisztokraták. Az alábbi összefoglaló adatsorral kívánjuk ezt vázolni, dolgozatunk 

9.mellékletében pedig valamennyi  képviselőházi ciklus, valamennyi arisztokrata tagját 

személy szerint feltüntettük.  

 

Az összes főnemes száma az egyes parlamenti ciklusokban: 

1920-ban: 12 fő új arisztokrata képviselő összesen 12 főnemes a képviselőházban 

1922-ben: 18 fő új arisztokrata képviselő összesen 28 főnemes a képviselőházban 

1927-ben:    5 fő új arisztokrata képviselő összesen 21 főnemes a képviselőházban 

1931-ben: 14 fő új arisztokrata képviselő összesen 28 főnemes a képviselőházban 

1935-ben: 13 fő új arisztokrata képviselő összesen 21 főnemes a képviselőházban 

1939-ben:   7 fő új arisztokrata képviselő összesen 21 főnemes a képviselőházban 

 

A főnemes képviselők alapvető családszociológiai vizsgálata az egyes személyek 

értékorientációját, életvezetési stratégiáit vázolja nagy vonalakban. 

A 69 vizsgált személy 80 %-a Magyarországon (történelmi területen) született. Dolgozatunk 

bevezetőjében megállapítottuk, hogy mely kritériumok alapján tekintünk valakit magyar 

arisztokratának, ennek alapján nyilvánvalóan valamennyi képviselő apja magyar főnemes 

                                                           
265 Ráday Gedeon gróf négy ciklus képviselőség után a felsőházi tagsága második évében meghalt. 
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volt. Ugyanezen fogalmak használatával állapítottuk meg, hogy az anyák 82%-a szintén 

magyar, azonban csak 64,5%-a volt főnemesi származású.266 

A vizsgált képviselők közül 67 fő házas volt, csupán 2 fő nőtlen. A feleségek származása 

(Orosdy Fülöpné esetében férj) a többszöri házasságok miatt267 nem fejezhető ki százalékos 

arányban, az azonban biztosan megállapítható az adatokból, hogy a magyar házastársak 

aránya ötszöröse a külföldiekének, és kevéssel több a közrendű házastárs, mint az 

arisztokrata. 

15 képviselőnek nem született utódja. A 69 vizsgált fő közül 7 személynek egy, 17 

személynek kettő, 16 személynek három és 14 személynek ennél több gyermeke született.    

A főnemes képviselők felekezet szerinti megoszlása döntően katolikus fölényt mutat, a 

vizsgált személyek 89 % -a római katolikus. 8 fő a református és 6 az ágostai evangélikus 

felekezet tagja.  

A következőkben a képviselők pályafutásának megahatározó állomásait (iskolák, katonaság, 

utazások) valamint egzisztenciális helyzetüket és a parlamenti munkát kiegészítő társadalmi 

tevékenységüket tekintjük át.   

Az Országgyűlési Almanachok szerkesztői által a honatyáknak feltett kérdések alapján 

jellemzően négyféle képviselői pálya képe bontakozik ki. Politikusi (esetükben részletes 

politikai előéletet olvashatunk), katonai (katonaiskolák, csaták, frontok, szolgálati helyek, 

kitűntetések, sebesülések részletes leírásával), diplomata (a diplomáciai szolgálati helyek 

felsorolása, nevezetesebb tárgyalások megemlítése) és a „gazda” pályája (esetükben többet 

olvashatunk a helyi politikai és közéleti tevékenységről, szervezetekben való aktivitásról). 

Mivel olyan politikusokat vizsgálunk, kik hivatásszerűen vettek részt a pártpolitikában és a 

törvényhozásban, a tudomány és a kultúra kiemelkedő alakjait nem találjuk soraik között. 

Megjelent azonban körükben a mezőgazdaságtól független gazdasági szakember képe is, akit 

e szaktudása tett oly ismertté, hogy eséllyel indulhatott a képviselőválasztáson. 

Az almanachok életrajzai alapján általában nem sorolhatóak egyértelműen valamely fenti 

foglalkozási kategóriába a képviselők, hiszen szinte mindegyikük földbirtokos volt, akkor is, 

ha foglalkozásszerűen nem a gazdaságát vezette az illető, s találkozunk a vizsgált csoportban 

a politikai élettől hosszabb-rövidebb időre a gazdálkodásba visszavonuló arisztokratákkal 

is.268 Emellett az almanachok szerkesztői - nyilvánvalóan a magáról nyilatkozó képviselő 

                                                           
266 Megállapításainkat Gudenus Jánosnak a 20 századi magyar arisztokráciáról írt – többször idézett –
genalógiájának vonatkozó adataira támaszkodva tettük. 
267 Több válás fordul elő (csak Pálffy-Daun József hat alkalommal kötött házasságot) és néhány képviselőnél 
nem áll rendelkezésre pontos adat a házastársról. 
268 Pl.br Bottlik István, gr Esterházy Móric, gr. Festetics Sándor 
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szándékai szerint – egyértelműen hangsúlyozzák valamely foglalkozás prioritását az 

életrajzokban. 

 

15. TÁBLÁZAT 

Arisztokrata képviselők főfoglalkozása 

 

Helyi és országos szintű politizálás 38 fő (55 %) 

Katonai életút 2 fő (3%) 

Diplomata életút 3 fő (4,3%) 

Gazdálkodás 16 fő (23,1%) 

Egyéb ipari, pénzügyi, tudományos tevékenység 10 fő (14,6%) 

 

Több képviselő életrajzát azzal indítja a szerkesztő, hogy felhívja a figyelmet az adott honatya 

jelentős politikai szerepet betöltött (vagy épp betöltő) közeli rokonaira, ezzel törekedve az 

illető jelentőségét a tradíció aláhúzásával kiemelni. Leggyakrabban a történelmi jelentőségű 

politikai, közéleti vagy katonai tisztségeket betöltő apát említi meg az életrajzíró,269 de 

kiemeli a bemutató írás gróf Pálffy József esetében, hogy ő a nemzetiszocialista Pálffy Fidél 

testvére270, báró Podmaniczky Endre nagybátyját, mint a szabadelvű párt volt elnökét,271 

valamint Orosdy Fülöpné bárónő életrajzában, édesapja mellett, férje jelentőségét is az ország 

közgazdaságában.272  

A képviselők végzettségét tekintve nem lehetséges az almanachok közlései alapján egzakt 

statisztikát készíteni, mert van olyan személy, akinél egészen pontosan megemlíti a szerkesztő 

hol végezte középiskoláit és mely egyetemekre járt, hol szerzett diplomát, de van, akinél csak 

utal a tanulmányokra.273 Megállapítható az életrajzokból, hogy a 19. század közepén - végén a 

főnemesi családok igen komoly gondot fordítottak gyermekeik képzésére, mind a 

középiskola, mind az egyetemek tekintetében. Középfokon – felekezettől függően – általában 

egyházi gimnáziumba jártak a fiatalok. A katolikusok a piaristákhoz, cisztercitákhoz, 

premontreiekhez, Kalocsára, Szombathelyre, s természetesen voltak, akik a kalksburgi 
                                                           
269 Gróf Almásy Alajos, gr. Andrássy Gyula, gr. Apponyi Albert, gr. Apponyi György, gr. Cziráky József, gr. 
Csáky Károly, gr. Csekonics Iván, gr. Esterházy Móric, hg. Windischgraetz Lajos, báró Kaas Albert, br. 
Radvánszky Kálmán, br. Láng Boldizsár, gr. Ráday Gedeon, br. Roszner István  
270 Magyar Országgyűlési Almanach az 1939-44. évi országgyűlésről.  Szerk.:HAEFFLER István. Bp. 1940.    
(278.o.) http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al939_44/277.htm (2015.08.10.) 
271 Parlamenti Almanach az 1922-27. évi nemzetgyűlésre. Szerk.: BAJÁN Gyula. Bp. 1922. 355.o. 
http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al922_27/355.htm (2015.08.10.) 
272  Magyar Országgyűlési Almanach. Ötszáz magyar élet 1931-36. Szerk.:LENGYEL László – VIDOR Gyula. 
Bp. 1931. 220.o. http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al931_36/220.htm (2015.08.10.) 
273 Pl.báró Szterényi József esetében. Nemzetgyűlési Almanach 1920-22. Szerk.: VIDOR Gyula. Bp. 1921. 
http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al920_22/143.htm (2015.08.10.) 
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jezsuitákhoz, vagy Bécsbe a Theresianumba jártak. Előszeretettel látogatták a főnemesi ifjak a 

kolozsvári és budapesti református gimnáziumot, a sárospataki kollégiumot, az aradi és a 

kassai gimnáziumokat, néhányan a morvafehértemplomi kadétiskolába és többen a budapesti 

Mintagimnáziumba274 jártak. 

Az egyetemek tekintetében szinte kizárólagos a jogi végzettség, ritka kivételt mutat ez alól pl. 

báró Urbán Gáspár, aki a József Műegyetemen mérnöki diplomát szerzett.275 Az almanachok 

adatai szerint a legtöbb fiatal arisztokrata a budapesti egyetemen szerezte meg jogi és 

államtudományi diplomáját (20 fő), a monarchián belül Kassán, Sárospatakon, Bécsben, 

többen Pozsonyban, Innsbruckban és Grazban jártak egyetemre, de legtöbben kétség kívül a 

pesti egyetemen fejezték be tanulmányaikat, ha befejezték egyáltalán, mert a szövegekből 

érezhetően  nem a diploma, hanem az egyetemi tanulmányok folytatása volt a cél.  

A bécsújhelyi katonai akadémiára ketten, a Ludovikára a képviselők közül szintén ketten és a 

konzuli akadémiára is ketten jártak. Közgazdasági tanulmányokat csak egy fő, műszaki, 

elektronikai stúdiumokat hárman végeztek. A külföldi egyetemek közül megjelennek a 

képviselő főnemesek életrajzában a berlini, müncheni, heildelbergi egyetemek is. Európa 

leghíresebb felsőoktatási intézményeit látogatta báró Korányi Frigyes, aki a budapesti királyi 

egyetem jogi fakultása után a heildelbergi Ruperto-Carolina egyetemen, a párizsi Sorbonne-

on és a London School of Economies-ban fejezte be tanulmányait.276 Megemlítendő 

sajátossága a magyar arisztokrata ifjak képzésének, hogy a legtöbben látogatták a 

magyaróvári gazdasági akadémiát 1-2 évig, bár kevesen szereztek ott végzettséget.  

Ahogy a korszakból származó főnemesi memoárokból érzékelhetjük, a fiatalok látókörének 

tágítása céljából szinte általános volt a nagyobb európai vagy világkörüli út tanulmányaik 

előtt, közben, vagy után. Ezen utak tényét kifejezetten kiemelik almanachok 26 esetben – 

politikusokról lévén szó – érzékeltetve azok opciós hasznát a hazai és nemzetközi események 

jobb megértése és kezelése terén.  

A főnemes képviselők széleskörű lokális politikai és közéleti tevékenységét is bemutatják a 

rövid életrajzok. Az olyan nagy ívű államvezetési vagy szakpolitikusi pályák esetében, mint 

gróf Andrássy Gyuláé, gróf Apponyi Alberté, gróf Bethlen Istváné, gróf Teleki Pálé, gróf 

                                                           
274 Az 1870-ben létrejött, Magyar Királyi Egyetem Középtanodai Tanárképezdéje mellé a gyakorló tanítás 
megoldására állították fel – Kármán Mór javaslatára – 1872 ben a gimnáziumot, melynek rendeltetése, hogy 
„…olyan mintaszerű iskolai életnek adja képét, melyben a tanítványok erkölcsi és értelmi haladása az egész 
tantestület gondját képezi, és mely a tanárjelöltnek buzdító például, a tanárnak lelkesítő emlékül szolgáljon” 
http://www.omikk.bme.hu/archivum/bay/szocikkek/mintagimn.htm (2015.08.10.) 
275 Magyar Országgyűlési Almanach. Ötszáz magyar élet 1931-36. 307.o. http://www.ogyk.hu/e-
konyvt/mpgy/alm/al931_36/307.htm (2015.08.10.) 
276 Nemzetgyűlési Almanach 1920-22.77.o. http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al920_22/77.htm 
(2015.08.10.) 
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Esterházy Móricé, gróf Klebelsberg Kunóé, báró Korányi Frigyesé vagy báró Szterényi 

Józsefé, a képviselői stallum a pálya alapjához tartozott, s erre épült a pálya egésze.  

A katonai és diplomata pályát befutott, később (a hivatásos katonák általában maradandó 

háborús sérülés miatt, mint pl. gróf Kornis Elemér277) képviselői mandátumot szerző 

főnemesek kevésbé vettek részt a helyi közéleti politikában vagy a gazdasági egyesületekben. 

A képviselőség mellett földbirtokosként élő arisztokraták igen nagy szerepet játszottak a 

megyei törvényhatósági bizottságokban és városi képviselőtestületekben (23 személy), a 

térségi gazdasági és közművelődési egyesületek vezetésében (27 fő), a helyi takarékpénztárak 

megalapításában (6 fő) és egyéb, helyi érdekű szervezetek létrehívásában és vezetésében.  

Különleges a képviselők között, mégis jellemző a főnemességre báró Radvánszky Kálmán 

élete, aki az országos politikában kevéssé aktivizálta magát, de a vármegyében minden 

politikai és gazdasági mozgalomnak részese volt, emellett édesapjától, a volt koronaőrtől, 

örökölt hatalmas könyvtárának rendezésével és gyarapításával töltötte szabadidejét, s tagja 

volt a Magyar Történelmi Társaságnak, a Magyar Heraldikai Társaságnak, a Magyar 

Genealógiai Társaságnak, a Magyar Bibliofil Társaságnak és a Magyar Természettudományi 

Társaságnak.278 

Látható az életrajzokból, hogy az első világháború nem csupán következményeiben 

változtatta meg a magyar főnemesek legtöbbjének is életkörülményeit, sorsát, hanem 

kettétörte a legtöbb ifjú arisztokrata személyes életét is. A 69 főnemes képviselő közül 29 

tényleges frontharcosként harcolt a háborúban, legtöbben végig, vagy súlyos sebesülés 

szerzéséig, de mindannyian egy évnél tovább. Ráday Gedeon gróf szolgált csupán egy évig, 

mivel 1917 nyaráig Kecskemét főispánja volt, s e stallumot letéve azonnal a frontra vonult a 

háború végéig ott is maradva.279 Többen a hadviselt képviselők közül önkéntesként, 

kitüntetéssel, vagy életre szóló sérülést szerezve vettek részt az évekig tartó harcokban.  

Báró Roszner István, a bukovinai harcokban gránátnyomást kapott, de nem hagyta el a 

harcmezőt, hamarosan a czartorijski-i csatában fagyott vízbe, s innen haza kellett szállítani. 

Rövid kecskeméti kiképző tiszti szolgálat után ismét a frontra vonult, ahol is a volhíniai 

csaták végén olyan súlyos sérülést szerzett, hogy tőből amputálni kellett egyik lábát.280  

                                                           
277 Magyar Országgyűlési Almanach az 1939-44. évi országgyűlésről.226.o. http://www.ogyk.hu/e-
konyvt/mpgy/alm/al939_44/226.htm (2015.08.10.) 
278 Országgyűlési Almanch az 1935-39. évi országgyűlésről. Szerk: HAEFFLER István. Bp. 1940. 349.o. 
http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al935_40/349.htm (2015. 08. 16.) 
279 Parlamenti Almanach az 1922-27. évi nemzetgyűlésre. 366. http://www.ogyk.hu/e-
konyvt/mpgy/alm/al922_27/366.htm (2015.09.04.) 
280 Magyar Országgyűlési Almanach az 1939-44. évi országgyűlésről. 298. http://www.ogyk.hu/e-
konyvt/mpgy/alm/al939_44/298.htm (2015.09.04.) 



100 
 

Báró Buttler Elemér is igen súlyos sérülést szerzett frontkatonaként, 75%-os rokkantként 

töltötte élete további részét.281 Báró Hellenbach Gottfried tanulmányainak befejezése után 

azonnal a harctérre vonult, s három évi szolgálat után szerzett olyan súlyos sérülést hogy 

harctéri szolgálatra alkalmatlanná vált.282  Az 1895-ben született gróf Hunyady Ferenc még 

kadet őrmesterként vonul be, s több hadszíntéren történő harcok után 18 hónapig román 

fogságban volt.   Gróf Apponyi György alig 18 évesen, tanulmányait megszakítva önkéntes 

frontkatonaként vonult be, s harcolt több fronton kitűntetéssel.283 Hasonlóan nagyon fiatalon 

került a frontra báró Urbán Gáspár, aki 1897-ben született, „középiskoláit Bécsben és Aradon 

végezte, és éppen érettségi vizsgát tett, mikor kitört a háború. Mint önkéntes vonult be tehát a 

cs. és kir. 3. sz. közös huszárezredhez, és ennek kötelékében szolgált harminc hónapig a 

fronton, mely idő alatt öt vitézségi kitüntetést kapott. Mint tartalékos hadnagy szerelt le, aztán 

pedig tanulmányait folytatta, s 1922-ben mérnöki oklevelet nyert.284 Gróf Teleki Mihály 

1896-ban született, középiskoláit a budapesti református főgimnáziumban végezte, utána 

Angliába ment tanulmányútra. A háború kitörésekor hazajött, beiratkozott a magyaróvári 

gazdasági akadémiára, s az első év után, 1915-ben bevonult katonának. (Ekkor 18 éves.)  

A tiszti iskola elvégzése után önként jelentkezett harctéri szolgálatra, 30 hónapot töltött a 

harctéren, több kitüntetést szerzett. A háborús szolgálat közben, tanulmányi szabadsága alatt 

elvégezte az akadémia második évét, leszerelése után kitüntetéssel szerezte meg oklevelét.285 

Gróf Festetics Sándor, aki egyetemi tanulmányai után megkezdett önkéntes katonai szolgálata 

alatt „annyira megkedvelte a katonai pályát”, hogy ténylegesítette magát, végül diplomataként 

vonult ki a frontra, s négy éven keresztül – a parlamenti munka miatti szünetekkel – századosi 

rangban szolgált ott. Szinte érintetlen zászlóaljat hozott haza Olaszországból, s erre alapozva 

kívánta „megszervezni a haderőket a teljes felfordulás elkerülésének céljából.”286 Báró Kray 

István IV. Károly titkáraként, az uralkodóval járta végig a frontokat287.  

                                                           
281 Magyar Országgyűlési Almanach az 1939-44. évi országgyűlésről.145. http://www.ogyk.hu/e-
konyvt/mpgy/alm/al939_44/145.htm (2015.09.04.) 
282 Magyar Országgyűlési Almanach az 1939-44. évi országgyűlésről. 187. http://www.ogyk.hu/e-
konyvt/mpgy/alm/al939_44/187.htm (2015.09.04.) 
283 Magyar Országgyűlési Almanach. Ötszáz magyar élet 1931-36. 24. http://www.ogyk.hu/e-
konyvt/mpgy/alm/al931_36/24.htm (2015.09.04.) 
284Magyar Országgyűlési Almanach. Ötszáz magyar élet 1931-36.307.o. http://www.ogyk.hu/e-
konyvt/mpgy/alm/al931_36/307.htm (2015.08.17.) 
285 Országgyűlési Almanch az 1935-39. évi országgyűlésről.380.o. http://www.ogyk.hu/e-
konyvt/mpgy/alm/al935_40/380.htm (2015.08.17.) 
286 Magyar Országgyűlési Almanach. Ötszáz magyar élet 1931-36. 98. http://www.ogyk.hu/e-
konyvt/mpgy/alm/al931_36/98.htm (2015.09.04.) 
287 Magyar Országgyűlési Almanach. Ötszáz magyar élet 1931-36. 182. http://www.ogyk.hu/e-
konyvt/mpgy/alm/al931_36/182.htm (2015.09.04.) 
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Azon ifjú arisztokraták közül, kik életkoruk miatt nem vehettek részt a háborúban, gróf 

Károlyi Viktor (sz. 1902.)288 a Nemzeti Hadseregben harcolt, hasonlóan a háborúban 

vezérkari századosként végigszolgáló gróf Pálffy-Daun Józsefhez.289 Az arisztokrata 

képviselők közül, kik a tényleges frontharcokban nem vettek részt többen egyéb módon vettek 

részt a sikeres harcok elősegítésében vagy a szenvedések enyhítésében. Gróf Csekonics Iván 

diplomataként szolgált (épp Konstantinápolyban) a háború alatt, 290 gróf Klebelsberg Kunó a 

rokkantügyi és hadigondozó hivatalt szervezte meg291, gróf Teleki Pál pedig e hivatal elnöke 

volt.292 Báró Szterényi Jószsef, gróf Esterházy Móric, a politika legfelső szintén kísérelték 

meg menteni a még menthetőt a háború évei alatt. Báró Orosdy Fülöpné a háború alatt 

Damjanich utcai palotájából hadikórházat alakított ki, melyet a háború végéig fenntartott, s 

birtokán rokkant telepet hozott létre melye a háború után is működtetett a korszak végéig.293 

Az arisztokratákat kötelező tradíció ugyan az uralkodó oldalán történő küzdelem volt, de 

látható az életrajzokból, hogy a modernkor felfogása, mely a király helyébe a szolgálandó 

nemzetet állította, szintén kötelességtudatot ébresztett e téren a főnemesekben. 

 

A korszakban országgyűlési képviselőként fellépő főnemesek legnagyobb része1000 és 5000 

hold közötti birtokkal bírt a házba kerülésekor, de igen nagy volt azok aránya is, kik nem 

rendelkeztek 500 holdnál nagyobb birtokkal az aktuális időszakra érvényes gazdacímtár 

adatai szerint. 

 

18. TÁBLÁZAT 

Arisztokrata képviselők birtokviszonyai  

 

5000 hold felett 14,5% 

1000 – 5000 hold között 32 % 

500  - 1000 hold között 14,5% 

                                                           
288 Magyar Országgyűlési Almanach az 1939-44. évi országgyűlésről. 217. http://www.ogyk.hu/e-
konyvt/mpgy/alm/al939_44/217.htm (2015.09.04.) 
289 Országgyűlési Almanach az 1935-40. évi országgyűlésről. 336. http://www.ogyk.hu/e-
konyvt/mpgy/alm/al935_40/336.htm (2015.09.04.) 
290 Magyar Országgyűlési Almanach. Ötszáz magyar élet 1931-36.62. http://www.ogyk.hu/e-
konyvt/mpgy/alm/al931_36/62.htm (2015.09.04.) 
291 Nemzetgyűlési Almanach 1920-22. 75. http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al920_22/75.htm 
(2015.09.04.) 
292 Nemzetgyűlési Almanach 1920-22. 148. http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al920_22/148.htm 
(2015.09.04.) 
293 Magyar Országgyűlési Almanach. Ötszáz magyar élet 1931-36. 220. http://www.ogyk.hu/e-
konyvt/mpgy/alm/al931_36/220.htm (2015.09.04.) 
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500 hold alatt 23% 

 

A 69 főnemes képviselő közül 10.000 hold feletti birtokkal – első képviselősége kezdetén – 

csak 4 fő rendelkezett,294 azonban a képviselők 46, 5% -a 1000 feletti nagybirtokos volt.  

A képviselőházba kerülésükkor földbirtokkal nem rendelkező főnemesek közül gróf Almásy 

Dénes, gróf Esterházy Móric, báró Urbán Gáspár, és gróf Zichy Nándor csak „de jure” voltak 

birtoktalanok, valójában nagybirtokok várományosai voltak, melyet apjuk birtokolt. 

Mint az arányok mutatják a képviselő arisztokraták közel fele nagybirtokos, közel negyede 

azonban 500 hold alatti birtokkal bírt vagy nem volt földbirtokos.    

A földbirtok a modernizáció korában, a társadalmi és gazdasági változások és az első 

világháború valamennyi következménye után is az arisztokrácia egyik lényeges jellemzője 

volt, mint azonban fentebb láthattuk, a Horthy-korszakban már nem elégséges és nem is 

szükséges feltétele a főnemesi létnek. Az arisztokraták gazdasági és társadalmi tevékenysége, 

jelentősége, az országgyűlésben részt vevő tagok életrajzain keresztül viszonylag széles 

mintán vizsgálható, hiszen mint fentebb láthattuk, a főnemesek szinte valamennyi csoportja 

képviseltette magát a törvényhozásban. 

A különböző lokális, térségi, megyei és számos országos hatókörű gazdasági és 

sportegyesületeknek a legtöbb földbirtokos képviselő tagja volt, többen alapítók, vezetőségi 

tagok e szervezetekben. Kiemelkedő példa közülük gróf Pálffy József, ki nemcsak a 

Felsődunántúli Mezőgazdasági Kamara tagja, hanem alapítója és elnöke is volt a 

Felsődunántúli Termelők Szövetkezetének, melynek 8000 kisgazda tagot számlált.295 Urbán 

Péter báró a Csanád Vármegyei Gazdasági egyesület elnöke, Gazdák Földértékesítő 

Szövetségének, Arad- Csanádi Gazdasági Takarékpénztár, az Alföldi Első Gazdasági Vasút és 

az Aradi Olajipari Rt igazgatóságának tagja volt.296 A számos térségi takarékpénztár alapítása 

és vezetése mellett a 69 áttekintett főnemesi életútban 12 alkalommal olvashatunk egyéb 

banki és különböző ipari tevékenységekről. Gróf Hoyos Miksa több gazdaszövetség, 

mezőgazdasági áruszövetség alapítója, emellett a Dunántúli Bank és Takarékpénztár valamint 

a nagykanizsai Transdanubia Egyesült Gőzmalmom Rt. elnöke és az Agrárindustria Rt. 

                                                           
294 gróf Festetics Sándor (24.000 hold); gróf Jankovich-Bésán Endre (14.400 hold); gróf Károlyi József (10.840 
hold); gróf Széchenyi György (10.300 hold)  
295  Magyar Országgyűlési Almanach az 1939-44. évi országgyűlésről.278. http://www.ogyk.hu/e-
konyvt/mpgy/alm/al939_44/278.htm (2015. 09.03.) 
296 Parlamenti Almanach az 1922-27. évi nemzetgyűlésre. 414. http://www.ogyk.hu/e-
konyvt/mpgy/alm/al922_27/414.htm (2015.09.03.) 
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alelnöke volt.297
 Maillott de la Treille Nándor báró alelnöke volt a Magyar – Lengyel 

Kamarának, alapítója volt az Úri Borok Részvénytársaságnak, a Sátoraljai Hitelbank alelnöke, 

Tállyai Takarékpénztár Rt. és a Törkölyfőző Rt. igazgató tanácsának tagja volt.298  

Gróf Ráday Gedeon a gazdasági-társadalmi élet valóságos központja volt, mint a Pest 

vármegyei Gazdasági Egyesület elnöke, a Patria Biztosító és Aszódi Takarékpénztár alelnöke, 

a Kölcsönös Életbiztosító Társaság és az Aratrum Szövetkezet alapítója.299 Gróf Zichy János a 

történelmi köztudatban nem első renden gazdasági jellegű szervezeti tevékenységéről 

nevezetes, holott ez sem volt elhanyagolható. A Keresztény Gazdasági és Szociális Párton 

kívül ugyanis alapítója volt a Keresztény Fogyasztási Szövetkezetnek is, ezen kívül a 

Székesfehérvári Kereskedelmi Bank elnöke és az Első Magyar Általános Biztosító Társaság 

igazgatója is volt.300 A földbirtokosok közül 5 esetben emelte ki az almanach életrajzírója, 

hogy az adott főnemes képviselő mintagazdaságot vezet, közülük gróf Ambrózy- Migazzi 

Istvánt, aki máig híres arborétumot hozott létre felvidéki, majd onnan elűzetve, magyarországi 

birtokán.301 Gróf Pálffy-Daun József a háborúban és a nemzeti hadseregben töltött évek után 

vette át bicskei birtokának irányítását, melyet mintagazdasággá szervezett.302 A nagybirtokkal 

rendelkező arisztokraták természetszerűen vettek részt az árvízi és folyószabályozási 

szervezetek létrehívásában és működtetésében. Közülük példa gróf Pongrácz Jenő, aki az 

OMGE választmányának is tagja volt Békés megyét képviselve, s elnöke volt az Alsó-

Fehérkörösi Ármentesítő, belvízszabályozó és Vízhasznosító Társulatnak.303  

A fentieken kívül számos olyan tevékenységet végző főnemes képviselővel találkozunk az 

almanachok leírásában, kik kreatív újítói, komoly társadalmi és gazdasági vezető szerepet 

betöltő tagjai voltak generációjuknak.  

Báró Roszner István mintagazda és mezőgazdasági szakíró (a Deutsche Landwirtshaftlische 

Presse és a Köztelek munkatársa), aki a tanulásnak és munkának szentelte életét, fent említett 

háborúban szerezett rokkantsága miatt. 1926-ban indította meg a zöldmező programot, mely 

                                                           
297 Parlamenti Almanach az 1922-27. évi nemzetgyűlésre. 276. http://www.ogyk.hu/e-
konyvt/mpgy/alm/al922_27/276.htm (2015.09.03.) 
298 Parlamenti Almanach az 1922-27. évi nemzetgyűlésre. 317. http://www.ogyk.hu/e-
konyvt/mpgy/alm/al922_27/317.htm (2015.09.03) 
299 Parlamenti Almanach az 1922-27. évi nemzetgyűlésre. 366. http://www.ogyk.hu/e-
konyvt/mpgy/alm/al922_27/366.htm (1015.09.03.) 
300 Parlamenti Almanach az 1922-27. évi nemzetgyűlésre. 429. http://www.ogyk.hu/e-
konyvt/mpgy/alm/al922_27/429.htm (2015.09.03.) 
301 http://www.jelivarazskert.hu/Index.aspx?MN=AVarazskertrol&LN=Hungarian (2015.09.03.); 
http://magyarnemesseg.blogspot.hu/2013/05/ambrozy-migazzi-istvan-viragos-grof.html (2015.09.03.) 
302 Országgyűlési Almanach az 1935-39. évi országgyűlésről.336. http://www.ogyk.hu/e-
konyvt/mpgy/alm/al935_40/336.htm (2015.09.03.) 
303 Országgyűlési Almanach az 1935-39. évi országgyűlésről. 346. http://www.ogyk.hu/e-
konyvt/mpgy/alm/al935_40/346.htm (2015.09.03.) 
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az egész országban elterjedt.304 Gróf Somssich Antal kitanulta az esztergályos és a 

mechanikus mesterséget, Ormándpusztán több segéddel működő műhelyt hozott létre, 

ahonnan birtokainak „idevágó szükségleteit” teljes egészében maga látta el.305 Báró Orosdy 

Fülöpné (báró Herczog Margit) önmagában is igen bátor és különleges jelenség a 

törvényhozásban, a rendkívül alacsony számú női képviselő közül az egyetlen főnemes. Igen 

széleskörűen szervezett karitatív tevékenységet folytatott, a Vöröskereszt Egylet vezetőségi 

tagja volt.306 Lers Vilmos báró szellemi kapacitását sokoldalúan hasznosította, a Budapesti 

Egyetem közgazdasági fakultásán volt tanár és a diplomataképzőben is tanított. Számos 

nemzetközi jelentőségű publikáció szerzője, s az 5 fődelegátus egyike volt, akiket Neuilly-be 

küldtek, gazdasági feladatokkal. Lers báró több, kisebb vállalat igazgatója, valamint a 

képviselőház gazdasági bizottságnak elnöke is volt. 307 

Gróf Hunyady Ferenc az útkereső ifjú főnemesi nemzedék tagja, aki előbb (Zichy János-féle) 

kereszténypárti, majd kisgazda színekben próbált képviselői mandátumhoz jutni. Ennek 

kudarca után visszavonult gazdálkodni és szépirodalmi, szociális és kisebbségi kérdésekkel 

foglalkozott, megírt egy történelmi regényt, s a Népszövetségben a kisebbségi kérdésekben 

avatott küldöttként szerepelt. Kiváló sportember volt, s e tevékenysége és kreativitása 

gyümölcseként fűződik nevéhez a városligeti műjégpálya létrehívása. 308  

Báró Korányi Frigyes munkássága, gazdasági és messze ható társadalmi jelentősége ‒ 

politikai szerepe és hírneves orvos felmenői miatt – kisebb hangsúlyt szokott kapni az 

irodalomban és a köztudatban. Már 1912-től kormánybiztos a Földhitelintézetnél és a Magyar 

Agrárbanknál, az Osztrák – Magyar Banknál helyettes kormánybiztos. Az Országos Központi 

Hitelszövetkezet vezetője volt a századforduló óta, s ezt a munkát 1920 elején ismét folytatta, 

kontinuitást biztosítva a dualizmus Magyarországának gazdasági irányításával. A háború alatt 

kukoricaolaj-gyárat létesített, mely később az ország étolajtermelésének felét szolgáltatta. 

Számos kisebb mezőgazdasági és hitelszövetkezet vezetője is volt.309  Báró Láng Boldizsár 

életútját, mint a katonai és diplomáciai pálya kombinációját, az egyik legérdekesebbnek 

                                                           
304 Magyar Országgyűlési Almanach az 1939-44. évi országgyűlésről.298. http://www.ogyk.hu/e-
konyvt/mpgy/alm/al939_44/298.htm (2015.09.03.) 
305 Magyar Országgyűlési Almanach. Ötszáz magyar élet. 1931-36. 278. http://www.ogyk.hu/e-
konyvt/mpgy/alm/al931_36/278.htm (2015.09.03.) 
306 Magyar Országgyűlési Almanach. Ötszáz magyar élet. 1931-36. 220. http://www.ogyk.hu/e-
konyvt/mpgy/alm/al931_36/220.htm (2015.09.03.) 
307 Parlamenti Almanach az 1922-27. évi nemzetgyűlésre. 310. http://www.ogyk.hu/e-
konyvt/mpgy/alm/al922_27/310.htm (2015.09.03.) 
308 Magyar Országgyűlési Almanach az 1939-44. évi országgyűlésről.202. http://www.ogyk.hu/e-
konyvt/mpgy/alm/al939_44/202.htm (2015.09.03.) 
309 Parlamenti almanach az 1922-27. évi nemzetgyűlésre. 299. http://www.ogyk.hu/e-
konyvt/mpgy/alm/al922_27/299.htm (2015.09.03.) 
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mondhatjuk. A háború előtt, mint a katonai kabinetiroda munkatársa, az uralkodót kísérte 

tárgyalásain. IV. Károly trónra lépése után báró Szurmay Sándor honvédelmi miniszter a 

háború alatt Lers báróra bízta az önálló magyar haderő megszervezését. A „történelmi 

jelentőségű tervezet” már a megvalósítás stádiumában volt, mikor bekövetkezett az 

összeomlás. A békedelegáció katonai szakértője volt, majd 1922 után párizsi és madridi 

követségi attasé.310 Az új utakat kereső arisztokraták között kell felsorolnunk a fiatal gróf 

Széchenyi Lajost, kiről az almanach csupán azt jegyzi meg, hogy jövedelmének nagyobb 

részét a nemzetiszocialista mozgalomnak, pártpolitikai célokra fordította, 311 valamint 

kortársát, gróf Serényi Miklóst, ki a TESZ társelnöke és MOVE szárnyfelügyelőjeként kereste 

az új utakat.  

 

b.) Arisztokrata képviselők politikai jellemzői 

Fentebb idéztük Pap József tanulmányát, melynek egyik vizsgálati szempontja a 20. század 

első két választása alkalmával a parlamentbe került képviselők életvitelszerű lakhelye és a 

választókerület viszonyát érintette, s felvetette a földbirtokos képviselőjelöltek helyzeti 

előnyének kérdését azon választókerületekben, ahol birtokkal rendelkeztek.  E tekintetben 

jelen tanulmányunk viszonylag könnyebben tud választ keresni, mert a vizsgálatunk tárgyát 

képező képviselő csoport legnagyobb része földbirtokos volt. Az almanachok azonban ez 

esetben sem adnak mindig kielégítő információt a bírt birtok elhelyezkedéséről, gyakran 

csupán annyit közölnek a rövid életrajzok az illető képviselőről, hogy földbirtokos. Hasonló 

módon nem szolgálnak a gazdacímtárak sem mindig megfelelő adattal. Ezen esetekben 

hasznos forrásnak bizonyultak a genealógiai táblázatok, melyek az adott képviselő 

gyermekinek születési helyének megadásával gyakran segítséget nyújtottak a családi birtok 

lokalizálásában. 

Ezen források alapján az alábbi következtetésekre jutottunk. A Horthy-korszak 69 arisztokrata 

főnemes képviselője közül 42 fő (61,7%) életvitelszerűen használt lakóhelyéhez, birtokához, 

működési köréhez közeli választókerületben nyert mandátumot. Az 5. melléklet táblázatából 

látható, mely képviselőnek pontosan milyen kapcsolódási viszonya volt választókerületéhez.  

(Az 5. számú mellékletben az arisztokrata képviselők lakóhelye, választókerülete és az ezek 

közti kapcsolat kimutatása olvasható.) 

                                                           
310 Magyar Országgyűlési Almanach. Ötszáz magyar élet. 1931-36. 188. http://www.ogyk.hu/e-
konyvt/mpgy/alm/al931_36/188.htm (2015.09.03.) 
311 Magyar Országgyűlési Almanach az 1939-44. évi országgyűlésről.319. http://www.ogyk.hu/e-
konyvt/mpgy/alm/al939_44/319.htm (2015.09.3.) 
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Az adatok mutatják, hogy valójában az országos politika vezéralakjain312 kívül – kik közül 

csak gróf Zichy János bírt több ezer holdas birtokkal ‒, csupán 5 fő nem a birtokainak, 

életvitelszerűen használt lakóhelyének vagy működési területének 20 kilométeres körzetében 

indult a képviselőválasztásokon.313A birtokos képviselők döntő hányada szűkebb pátriájának 

lakosait képviselte. A főnemes képviselők választókörzeteit tekintve ‒ Pap József vizsgálati 

szempontjára is utalva – megállapítható, hogy a „Budapest-centrikus” politizálás, a 

főnemesek esetében, még a kisebb birtokkal vagy földdel egyáltalán nem rendelkezők 

esetében sem jellemző, mert a 69 fő közül – a lakóhely, életvitel és működési terület 

tekintetében is teljes körűen a fővároshoz kötődő - báró Szterényi József nyert egyedül 

budapesti képviselői mandátumot, igen komoly fölénnyel.314  

A dualizmus korabeli pártpolitizálás után, mely évtizedekig a közjogi kérdés mentén mozgatta 

a politikusokat, katasztrófák és baloldali forradalmak után, egészen új helyzetben jelentek 

meg Magyarországon a modern értelemben vett politikai pártok csírái. 

 

A közjogi kérdés a legitimizmus formájában élt tovább, s első sorban az oroszországi 

hatalmas változások és a hazai baloldali forradalmak hatására kapott sajátos színezetet az 

ideológiai alapon szerveződő politikai kereszténység. Mindez egy olyan országban, ahol a 

hatalmas háborús és területi veszteségek és az egészségtelen birtokszerkezet miatt a szociális 

és földkérdés minden eddiginél sürgetőbb választ várt, s ahol a választójog kiterjesztésének 

növekvő problémája már a háború előtt is megoldatlan volt.  

Hat alkalommal ült össze a két háború között az országgyűlés, ebből kétszer nemzetgyűlés 

formájában.1920-ban – a baloldali erőkön kívül – szinte minden politikai nézet helyet követelt 

magának a törvényhozásban. 1922-ben már egyértelművé vált a legitimizmus ‒ kül- és 

belpolitikai tényezők miatti ‒ kiszorulása a politikai palettáról. A hatalmi tényezők 

konszenzusával az államfői székbe, a sok évszázados katolikus Habsburg uralkodó helyett, a 

protestáns köznemes, Horthy Miklós tengernagy került. Eldőlt, hogy a konzervatív keresztény 

erők tudnak kormányt alakítani és kormányon is maradni. Az 1927-ben már felsőházzal 

összeülő országgyűlés e rendszer stabilizációját jelentette, s ennek fenntartására törekedtek a 

további országgyűlési ciklusok is 1944 őszéig, ha torzulásokkal is, de sikeresen. 

E keretek között vállalt országgyűlési képviselőséget 69 magyar arisztokrata.   

                                                           
312 Gróf Andrássy Gyula, gróf Apponyi Albert, gróf Bethlen István, gróf Teleki Pál, gróf Zichy János 
313gróf Apponyi György (1000 hold); gróf Cziráky József (4400 hold); gróf Csekonics Iván (testvéreivel együtt 
birtokolt 4500 hold földet, melynek azonban egésze bérbe volt adva);  báró Orosdy Fülöpné (1750 hold) és báró 
Prónay György 1400 hold) 
314 Gergely Jenő: Titkos választás és ellenforradalom. In: Parlamenti választások Magyarországon 1920- 2010. 
Szerk.: Földes László – Hubay László. Bp. 2010. Napvilág Kiadó.76.o. 
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20. TÁBLÁZAT 

Képviselőként parlamentbe került arisztokraták pártok szerinti megoszlása 

Választások éve KORMÁNYPÁRTI ELLENZÉKI PÁRTONKÍVÜLI 

1920 Ambrózy-Migazzi István 
Klebelsberg Kunó 
Korányi Frigyes 
Pallavicini György 
Sigray Antal 
Széchenyi Viktor 
Teleki Pál 
Windischgraezt Lajos 

 

 

----------------------- 

Andrássy Gyula 

Apponyi Albert 

Bethlen István 

Szterényi József 

 

1922 Hoyos Miksa 

Kaas Albert 

Lers Vilmos 

Maillot Nándor 

Podmaniczky Endre 

Prónay György 

Ráday Gedeon 

Szapáry Lajos 

Urbán Péter 

Cziráky György 

Cziráky József 

Apponyi Antal (ell.) 

Bottlik István (korm. tám.) 

Jankovich –Bésán Endre 

(ell.) 

Károlyi József (ell.) 

Mirbach Antal (korm.tám.) 

Zichy János (ell.) 

1927 Csáky Károly 

Keglevich Gyula 

Perényi Zsigmond 

Hunyady Ferenc 

(korm.tám.) 

Kray István (korm.tám.) 

 

------------------------ 

1931 Almásy Alajos 

Biedermann Imre 

Festetics Sándor 

Láng Boldizsár 

Pongrácz Jenő 

Urbán Gáspár 

Vay Miklós 

Apponyi György (korm.t.) 

Csekonics Iván (korm.t.) 

Esterházy Móric (korm.t.) 

Orosdy Fülöpné (korm.t.) 

Inkey Pál 

Somssich Antal 

Teleki Sándor 

1935 Almásy Imre 

Festetics Domokos 

Hellenbach Gottfried 

Károlyi Viktor 

Pálffy-Daun József 

Radvánszky Kálmán 

Roszner István 

Takách-Tolvay József 

Teleki János 

Berg Miksa 

Széchenyi György(korm.t.) 

 

 

 

 

 

------------------------------ 
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Teleki Mihály 

Vojnits Miklós 

1939 Buttler Elemér 

Csáky István 

Kornis Elemér 

Pálffy József 

Zichy Nándor 

Serényi Miklós 

Széchenyi Lajos 

 

 

-------------------------------- 

 

A Horthy-korszak hat országgyűlési választásán indult pártok programjainak és 

eredményeinek adatait dolgozatunkban kifejezetten csak a politizáló arisztokrácia 

szemszögéből elemezzük, kitekintéssel a programoknak a zsidókérdésre történő rejtett vagy 

nyílt utalásaira. 

Az első nemzetgyűlési választások – számos belső és külső tényező stabilizálódási folyamatát 

követve ‒ három lépcsőben zajlottak, titkos, egyenlő, kötelező, és a nőkre is kiterjesztett 

választójog alapján. Az első szakasz 1920. januárjában folyt le, majd a románoknak a 

Tiszántúlról való kivonulása után, június-július folyamán következett a második.  

E második választási lépcsőfokban a szociáldemokraták és a polgári pártok távol maradtak. 

Végül az ország déli területeinek megszállás alóli felszabadulása után, 1921 októberében 

sikerült ott is megtartani a nemzetgyűlési választásokat.315 

A választások eredményének értékelésekor valójában nem beszélhetünk kormánypárti vagy 

ellenzéki győzelemről csak retrospektív szemlélettel, hiszen az új hatalom épp e választások 

alapján jött létre hivatalosan. 12 főnemes képviselő jutott végül mandátumhoz e rövid életű, 

de nagy jelentőségű nemzetgyűlésben, a győztesnek mondott, későbbi kormánypártok 

színeiben316 és pártonkívüliként. 

A Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja keresztény, konzervatív kormányzó parlamenti párt 

1919. október 25. – 1922. március 7. között működött. Vezetésébe tartozott gróf Klebelsberg 

Kunó és gróf Teleki Pál is.  A gyűjtőpárt jellegű csoportosulás társadalmi bázisaként tartja 

számon az irodalom a nagybirtokosok egy részét is, ám mellettük szinte az egész társadalom 

legkülönbözőbb rétegeit is, valójában tulajdonviszonyaiktól függetlenül. A párt egyik 

legjellemzőbb programeleme, hogy szorgalmazza a jelentős politikai és szociális reformokat 

és a hazai zsidóság jogainak korlátozását. A párton belül ‒ a legitimisták és más kisebb 

csoportok mellett ‒ elkülöníti a szakirodalom a „grófok csoportját” (Teleki, Klebelsberg). Az 
                                                           
315 Gergely Jenő: Titkos választás és ellenforradalom.. 47.o. 
316 Gróf Ambrózy-Migazzi István, gróf Klebelsberg Kunó (később disszidens), őrgróf Pallavicini György, gróf 
Sigray Antal és gróf Teleki Pál (később mindketten disszidensek) és herceg Windischgraetz Lajos a KNEP 
képviselőiként; báró Korányi Frigyes és gróf Széchenyi Viktor a kisgazdapárt képviselőjeként jut be. 
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1920. január - februári választásokon 39,16%-ot, a június – júliusi választások alkalmával 15, 

5%-ot szereztek a jelöltjei. Az októberi pótválasztásokkal együtt összesen 85 mandátumot 

szerzett a KNEP, s a kisgazdák egyes frakcióival egy egységes párt megalakításáról kezdtek 

tárgyalásokat. Ez a keresztény gyűjtőpárt bomlási folyamatának kezdetét jelentette. Az erózió 

látványossá vált 1920 nyarán, mikor megalakult az egyesült párt, s a nézetkülönbségek ‒ 

kiváltképp a királykérdés mentén – szakadást hoztak létre a keresztény párton belül. Az 1921 

elején, gróf Károlyi Gyula elnökségével újjáalakuló KNEP határozottan legitimista színezetet 

öltött. E pártba lépett be hamarosan az addig pártonkívüli gróf Andrássy Gyula, aki a 

pártelnöki feladatot is elvállalta. Az uralkodó visszatérési kísérletei, a detronizáció és gróf 

Bethlen István miniszterelnök egyértelmű és határozott politikai irányvonalának 

stabilizálódása több, kisebb csoportra szakította a KNEP-et, melynek két utódpártja végül 

1925. októberében egyesült Országos Keresztény Gazdasági és Szociális Párt néven.317 

Az Országos Kisgazda- és Földmíves Párt318 (Keresztény Kisgazda és Földműves Párt) 1919. 

augusztus – 1919. novembere között működött. Nagyatádi Szabó István újonnan felélesztett 

pártja volt, mely első renden a politikai szabadságjogok garantálását, a titkos választójog 

törvénybeiktatást, az államforma népszavazás útján történő rendezését és a közigazgatás 

demokratizálást tűzte zászlójára. Radikális földreformot követelt, s a kisipar állami 

támogatása mellett a progresszív adórendszer bevezetését. 1919 novemberében fuzionált a 

párt az Egyesült Kisgazda- és Földmíves Párttal, mely 1921 februárjáig működött.319   

Az első nemzetgyűlés két éve gyökeres változásokban gazdag időszak volt. Rendkívüli 

mozgalmasságát az arisztokrata képviselők párthoz kötődését jelző adatok tanulságai is 

alátámasztják.  Gróf Andrássy Gyula pártonkívüliként jutott mandátumhoz, hamarosan 

azonban az általa vezetett KNEP képviselőjeként ült a parlamentben. Az 1920-22-es 

nemzetgyűlés almanachjának bemutatása szerint gróf Bethlen István kisgazda támogatással, 

de pártonkívüliként indult a képviselőválasztáson, ám ekkor alulmarad, később, a lemondás 

miatt megüresedő hódmezővásárhelyi mandátummal került be a képviselőházba, ekkori 

pártállásának meghatározására nem tett kísérletet az életrajzíró.320 Korányi Frigyes báró,321 

                                                           
317 Magyarországi politikai pártok lexikona 1846-2010. Főszerkesztő: Vida István. Bp. 2011. Gondolat – MTA – 
ELTE. 184 – 185.o. 
318Magyarországi politikai pártok lexikona 1846-2010. 243.o. 
319 Magyarországi politikai pártok lexikona 1846-2010. 181.o. 
320 Nemzetgyűlési Almanach 1920-22. 24.o. http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al920_22/24.htm 
(2015.08.20.) 
321 Nemzetgyűlési Almanach 1920-22. 78.o. http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al920_22/78.htm 
(2015.08.20.) 
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Sigray Antal322 gróf és Klebelsberg Kunó gróf a KNEP programjával szereztek mandátumot, 

ám a rövid bemutató írás megjelenésekor már mindhárman a disszidens csoportban voltak, 

Klebelsberg annak élén.323 Gróf Teleki Pált az almanachbeli életrajz még a KNEP 

képviselőjeként, az almanach bevezetőjében összeállított, a képviselők pártállása szerint 

készült névsor már szintén disszidensként mutatja be.324    

Mint ismeretes, az 1922. évi választások a Bethlen- kormány 2200.ME számú miniszterelnöki 

rendeletének szabályai szerint zajlottak. Megszűnt az általános választójog, s bevezetésre 

került a legtöbb vidéki kerületben a nyílt szavazás. A választások menetét döntően 

befolyásoló újdonság volt az ajánlási rendszer bevezetése, s az, hogy az ajánlók között is csak 

pontos adataikat megadó, választójogosultsággal rendelkező polgárok lehettek.325 Ez a 

választási rendszer nem csupán a konszolidációt tette lehetővé – Bethlen István gróf és hívei 

elképzelései szerint ‒, hanem kisebb módosításokkal a korszakban végig működött.  

A második nemzetgyűlési választások alkalmával került a parlamentbe a legtöbb főnemes 

képviselő, igazolva többek között azt is, hogy a konszolidáció folyamatában részt kívántak 

venni a trianoni Magyarországon maradt arisztokraták, s azt is, hogy a választók bizalma nem 

fordult el a főnemességtől. Ebben a nemzetgyűlésben valamivel egyszerűbb a bekerült 

főnemesek politika térképén eligazodni, hiszen a 17 főnemes törvényhozó közül 9 fő a 

kormánypárt tagja volt, s a pártonkívüliek (7 fő) soraiból is ketten a kormány támogatták.  

A Keresztény – Keresztyén Kisgazda, Földmíves és Polgári Párt (Egységes Párt) 1922. 

február 22. és 1932. október 27. között volt Magyarország kormányzó pártja.326 A klasszikus 

konzervatív pártot Bethlen István és hívei hozták létre a konszolidációs folyamat stabil 

hátterének biztosítása érdekében. A legitimisták már nem vettek (vehettek)327 részt e politikai 

tömörülésben, s ez a tény az arisztokrata politikusok közül többeket kizárt a további 

törvényhozói tevékenységből.  Sikerült azonban Bethlennek megnyernie a legmeghatározóbb 

kisgazda és szélsőjobboldali politikusokat az egységes párt céljainak támogatására.   

A Bethlen István irányvonalával egyetértő (vagy azzal megbékélő) főnemesek előtt a 

dualizmusra emlékezető politikai perspektívák nyíltak, mivel a miniszterelnök osztályát – ha 

                                                           
322 Nemzetgyűlési Almanach 1920-22. 126.o. http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al920_22/126.htm 
(2015.08.20.) 
323 Nemzetgyűlési Almanach 1920-22. 76.o. http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al920_22/76.htm 
(2015.08.20.) 
324 Nemzetgyűlési Almanach 1920-22. 174.o. http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al920_22/174.htm és 148.o. 
http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al920_22/148.htm (2015.08.20) 
325 Paksy Zoltán: Választások Bethlen-módra. In: Parlamenti választások Magyarországon 1920- 2010. Szerk.: 
Földes László – Hubay László. Bp. 2010. Napvilág Kiadó.92-93.o. 
326 Újonnan bekerült főnemes képviselői. Hoyos Miksa, Kaas Albert, Lers Vilmos, Maillot de la Terille Nándor, 
Podmaniczky Endre, Prónay György, Ráday Gedeon, Szapáry Lajos, Urbán Péter. 
327 A detronizációt követően gyakorlatilag bel- és külpolitikailag is kriminalizálódott a legitimizmus 
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aktuálpolitikai okok miatt ennek nem is mindig adott hangot – „a közügyek intézésében a 

nemzet jövője és egészséges fejlődése, a közélet stabilitása szempontjából erős garanciának” 

tartotta.328 Mivel Bethlen gróf egészen 1931. évi lemondásáig az egységes párt elnöke is volt, 

nem csupán az államvezetés különböző lépcsőfokain, hanem a vezetési irányvonalának 

bázisát adó pártpolitikai keretek között is támaszkodott arisztokrata politikustársaira.  

A párt valójában klubpárt volt, mely a közigazgatási apparátuson keresztül tartott kapcsolatot 

a társadalommal, s igyekezett meglehetősen széles rétegek érdekeit képviselni, mindenekelőtt 

a bethleni konszolidációs munkában részt venni tudó és kívánó rétegek közül. Ez az Egységes 

Párt 1922 márciusában megfogalmazott munkaprogramjából is látható. A program a 

konszolidációt a szociális és felekezeti béke, a jogrend és a jogbiztonság teljes 

helyreállításával, a „nemzeti, agrár- és keresztény irányzat erőteljes képviselete mellett” 

kívánta megvalósítani. A szakirodalom kiemeli, hogy a párt politikusai a társadalmi 

beágyazottság elősegítése érdekében számos országos érdekképviseleti, szakmai és társadalmi 

szervezetben vállaltak aktív szerepet.329  Ezt igazolva láttuk a fentebb részletesebben tárgyalt 

főnemes képviselői életrajzokban. 

 Az arisztokrata képviselők épp harmada ellenzékben volt az 1922. évi választások után, 

közülük ketten a Keresztény Nemzeti Földmíves és Polgári Párt (Andrássy-párt) 

képviselőjeként, 330 hárman pedig pártonkívüli ellenzékiként. A számos korabeli elnevezés 

között Andrássy-pártnak is nevezett politikai csoportosulás a Haller István-féle keresztény 

ellenzéket is tartalmazta, bázisa mindenek előtt a keresztényszocialista munkásság és a városi 

keresztény kispolgárság volt. Az Andrássy vezette tömörülés első renden legitimizmusa miatt 

állt szemben a kormány programjával.  Mivel a párt egyik szárnya hamarosan a fajvédelmi 

gondolat mentén keresett – és talált Gömbös Gyulával és híveivel – politikai kapcsolatot, az 

arisztokrata Andrássy visszahúzódott e politikai irányvonaltól, s a párt 1923 folyamán meg is 

szűnt.331  Az e párt képviselőiként működő Cziráky György és Cziráky József grófok többé 

nem is vállaltak képviselőséget, Cziráky György végképp visszavonult a politikától, öccse a 

felsőházban – a főrangú családok választottjaként – a korszak végéig a törvényhozás tagja 

maradt.  

                                                           
328 Romsics Ignác: Bethlen István. Politikai életrajz. Bp. 1991. Magyarságkutató Intézet. 240.o. 
329 Az összefoglaló a Magyarországi politikai pártok lexikona 1846-2010. 193 – 195.oldalán szereplő szócikk 
alapján készült. 
330 Gróf Cziráky György és gróf Cziráky  József, aki pártonkívüli ellenzéki programmal nyert mandátumot, de az 
ellenzéki párt tagja volt. Parlamenti Almanach az 1922-27. évi nemzetgyűlésre. 73.o. http://www.ogyk.hu/e-
konyvt/mpgy/alm/al922_27/73.htm   és 223.o.  http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al922_27/223.htm  
(2015.08.20.) 
331 Magyarországi politikai pártok lexikona 1846-2010.251.o. 
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Az 1926. évi választásokat az időközben megszületett – a Bethlen-féle választójogi rendeletet 

megerősítő – 1925: XXVI. törvény alapján tartották decemberben.  

Ez alkalommal a korszak 69 fő, képviselőként a házba került főnemese közül mindössze 

négyen kerültek újonnan a parlamentbe. Közülük ketten a kormányzó Egységes Párt332, ketten 

pedig a kormányt támogató ellenzékiként számon tartott, Keresztény Gazdasági és Szociális 

Párt képviselőjeként.  

Ez a párt 1926. februárjában alakult meg gróf Zichy János elnökletével, s az agrárius, a 

katolikus egyházi és a keresztény kispolgári érdekeket priorizálta (ebből következően nem tért 

el a kormány irányvonalától). A pártban hivatalosan kapott helyet a legitimizmus is. Bázisát a 

városi és falusi keresztény középrétegek jelentették, s élesen ütközött ki a pártprogramban a 

politikai katolicizmus irányvonala. A KGSZP mandátumainak több mint fele a dunántúli 

régióra esett, s közel 20%-a Budapestre. A kormánnyal szemben konstruktív kritikát gyakorló 

párt fokozatosan elveszítette kapcsolatait a választóival, s választási párttá alakult.333 

A bethleni konszolidációs politikának az arisztokráciát érintő – különböző módszereket 

alkalmazó ‒  pacifikációjának teljes sikere volt az 1926. évi választás, annak ellenére, hogy a 

legkisebb számban jelentek meg ekkor új főnemesek a képviselőházban. Erre az időszakra ‒ 

épp a megbékélésnek köszönhetően ‒ azon főnemesek, kiknek hajlama volt a pártpolitikára 

már a parlamentben erősítették a miniszterelnököt, akik pedig szintén felelősséget éreztek az 

ország haladási irányáért, ám távol állt tőlük a pártpolitikai versenyek világa, általában 

valamilyen címen helyet nyertek a frissen felállított felsőházban. Azok, akik Bethlen 

irányvonalától eltérő megoldásokban hittek, nem nyertek bebocsátást a törvényhozásba.334  

Fordulópont is volt ez az év a korszak arisztokrata képviselőinek tekintetében, mert az 1931-

ben összeülő új képviselőházba, az 1927-eshez képest, több mint háromszor annyi főnemes 

nyer majd mandátumot, s megjelennek az új – kormányt támogató – generáció mellett a 

kormány erősítésére, a törvényhozásba más területekről el- vagy „visszahívott” fajsúlyos 

konzervatív arisztokrata politikusok is. 

1931-ben a választásoknak igen nagy jelentősége volt a kormánypárt biztos pozícióinak 

megőrzése miatt. A szinte minden területen elért konszolidációs sikerek ellenére e pozíciók, 

Horthy kormányzó és Bethlen miniszterelnök viszonyának megromlása és a Gömbös Gyula-

féle radikális vonal határozott erősödése miatt, meginogni látszottak.335Az ekkor bekerült 14 

                                                           
332 Keresztény – Keresztyén Kisgazda, Földmíves és Polgári Párt néven 
333 Magyarországi politikai pártok lexikona 1846-2010. 179.o. 
334 Pl. gróf Andrássy Gyula, Bethlen gróf következetes ellenfele, az 1926. évi választásokon nem tudott 
mandátumot szerezni, s a főrendi családok jelöltjei közül sem került be a felsőházba. 
335 Borsányi György: Válság és választás. In: : Parlamenti választások Magyarországon 1920- 2010. 136.o. 
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fős arisztokrata képviselőcsoport fele az Egységes Párt padsoraiban foglalt helyet, mely 

konglomerátum ekkora olyan hatalmasra duzzadt, s a hatalom megtartásának céljából, 

egymástól oly különböző értékrendű kisebb csoportokból állt, hogy ideológiai összetartó 

erőről csak retorika szintjén lehetett beszélni vele kapcsolatban.336 

Az új egységes párti főnemesek közül gróf Almásy Alajos, báró Biedermann Imre, báró 

Urbán Gáspár és báró Vay Miklós harmincas éveikben jártak, fiatal politikusoknak 

számítottak. Gróf Festetics Sándor és báró Láng Boldizsár337 jelentős politikai és diplomáciai 

múlttal rendelkeztek, 1931-ig azonban nem vettek részt a törvényhozói helyekért folytatott 

küzdelemben, s gróf Pongrácz Jenő ‒ 1920-as sikertelen próbálkozása óta ‒ szintén ez 

alkalommal jelent meg először képviselőjelöltként. A nagy névvel vagy komoly politikai 

múlttal rendelkező gróf Apponyi György, gróf Csekonics Iván, gróf Esterházy Móric valamint 

– az új bárók csoportjához saját és férje jogán is kötődő, korszakbeli egyetlen főnemesi címet 

viselő nő képviselő – báró Orosdy Fülöpné csetei báró Herczog Margit szintén először 

jelentek meg a korszak törvényhozásában a fentebb leírt, kormányt támogató ellenzéki 

Keresztény Gazdasági és Szociális Párt színeiben. Megállapítható tehát, hogy 1931-ben szinte 

valamennyi bekerült arisztokrata képviselő még mindig gróf Bethlen István vezette, kormányt 

támogató politikai csoportosulásokat erősítette. Kivételt ez alól a pártonkívüliek közt helyet 

foglaló báró Inkey Pál, gróf Somssich Antal és gróf Teleki Sándor képviselők jelentettek. 

A két háború közti választások történetében Sipos Péter a „legek” választásának írja le az 

1935. évi választásokat.338 Mandátumának kitöltése előtt leghosszabb idővel oszlatták fel a 

megelőző parlamentet, a legrövidebb kampányidőszak, a legtöbb atrocitás, a legtöbb 

erőszakkal és törvénysértéssel kicsikart mandátum jellemezte azt.339  

Gömbös miniszterelnök hosszas és több frontos harc után ekkor érte el, hogy lehetőséget 

kapva a bethleni kormánypárt felszámolására, a politikai és főképp a gazdasági pozíciók 

újrafelosztásával az úri középosztály javára végrehajtsa az „őrségváltást.”  

Felismerve és kihasználva a helyzetet, miszerint a „dualizmus közéletében iskolázott 

államférfiak nem tulajdonítottak jelentőséget a pártnak, mint szervezett erőnek,”340 átalakítva 

és átnevezve (Nemzeti Egység Pártja) az Egységes Pártot, egy neki engedelmeskedő 

                                                           
336 Borsányi György: Válság és választás. 137.o. 
337 Báró Láng Boldizsárt már 1929-ben a megüresedett királyhelmeci kerületben megválasztották, 1931-ben ezt 
az eredményt ismételte meg.  Magyar országgyűlési Almanach. Ötszáz magyar élet. 1931-36. 136.o. 
http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al931_36/189.htm (2015.08.20) 
338 Sipos Péter: Őrségváltás szavazócédulákkal 1935. In: : Parlamenti választások Magyarországon 1920- 
2010.151 – 181.o. 
339 Sipos Péter: Őrségváltás szavazócédulákkal 1935. 151.o. 
340 Sipos Péter: Őrségváltás szavazócédulákkal 1935. 152.o. 
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gépezetet hozott létre Gömbös Gyula, mely 1935 tavaszán igen nagy arányú győzelmet aratott 

a választásokon. 

Bár „Gömbös-fiókák”-nak általában az 1935-ben a parlamentbe újonnan került fiatal, 

politikailag kevéssé iskolázott képviselőket szokta a történelmi közbeszéd nevezni, s az ez 

évben képviselővé lett arisztokraták nem mondhatók sem igazán fiatalnak már,341 sem 

„képzetlennek”, a Nemzeti Egység Pártját, mint Gömbös Gyula kormánypártját, 11 újonnan a 

képviselőházba került főnemes is erősítette a választások után. Az Egységes Párt 

átalakításával megszületett új alakulat kifejezetten Gömbös Gyula politikai céljainak 

támogatására jött létre, és a Bethlent támogató parlamenti többség egyetértésével.342  

Ezt igazolja a főnemesek nagyobb arányú megjelenése is a pártban, holott annak társadalmi 

bázisát leginkább a különböző paraszti rétegek, a városi kispolgárság, a központilag tagként 

nyilvántartott postások és vasutasok, csekélyebb számban német nemzetiségűek, katolikus 

papok és tanítók alkották. Lényeges elem témánk szempontjából, hogy a párt hivatalos 

programjának számító Nemzeti Munkaterv meghatározó jellemzője volt a kis- és középbirtok 

védelme a nagybirtokkal és nagytőkével szemben.343 A meghirdetett kultúrpolitika a „magyar 

faji sajátosságokra” alapult, s először iktatta a párt 1920 után nyíltan programba a trianoni 

béke revízióját, felelevenítve a ’20-as évek fajvédő programját.344   

A főnemesek közül a kormánypárti képviselők mellett egy fő az 1930-ban zászlót bontott 

Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Agrárpárt, és egy fő a – a Bethlen-kormány 

bukása után kormánytámogató szerepével fokozatosan felhagyó345 ‒ ellenzéki, Keresztény 

Gazdasági és Szociális Párt képviselőjeként került a képviselőházba.  

A kisgazdapárt eredeti követeléseihez képest, politikájában a birtokos paraszti érdekeket és a 

rendszer demokratizálásra irányuló törekvéseket ekkor már háttérbe szorították az általános 

agrárérdekeket szolgáló gazdasági programpontok. 1932-től kezdve Eckhardt Tibor 

vezetésével jobboldali fordulatot vett a párt politikája. Épp az 1935-ös választási kampányban 

azonban szembefordult a kisgazda vezetés Gömbössel, s ez a viszony példátlan hatósági terror 

ellenére megszerzett 23 mandátumot jelentett a pártnak346. Ezek között egy volt báró Berg 

Miksáé. 

                                                           
341 Gróf Festetics Domokos és gróf Károlyi Viktor voltak a legfiatalabbak 34 és 33 évesen. 
342 Magyarországi politikai pártok lexikona 1846-2010. 221.o. 
343 Az új NEP-képviselő főnemesek közül gróf Almásy Imrének 3200 hold, gróf Festetics Domonkosnak 3800 
hold, gróf Károlyi Viktornak 3500 hold, gróf Pálffy-Daun Józsefnek 2000 holdbáró Radvánszky Kálmánnak 
4200 hold birtoka volt 1935-ben.  
344 Magyarországi politikai pártok lexikona 1846-2010.222.o. 
345 Sipos Péter: Őrségváltás szavazócédulákkal 1935.169.o. 
346 Magyarországi politikai pártok lexikona 1846-2010. 164.o. 
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1939 februárjában ismeretlen kimenetelű, de biztos változások felé rohanó, politikailag 

zaklatott nemzetközi helyzetben került ismét kormányra gróf Teleki Pál, aki bel- és külföldön 

egyaránt nagy tekintélynek örvendett, s „maga is úgy vélte, felkészültsége alkalmassá teszi a 

helyes politika kialakítására, az elért revízió megszilárdítására és újabb területek 

visszaszerzésére.”347 Az előző választások óta több sorsfordító változás játszódott le az 

országban. Mindenekelőtt ez első bécsi döntés értelmében először valósult meg bármi a régen 

dédelgetett revíziós álmokból – ha kizárólag az európai dominanciára törő Németországnak 

köszönhetően is. Elhagyva az addig nemzetközi politikai és gazdasági kereteket biztosító 

Népszövetséget, túl az első zsidótörvényen, túl a – disszidensek miatti – első kormánypárt 

leszavazáson, a totalitárius törekvéseket folytató Imrédy miniszterelnök megbukatásán, a 

terjeszkedő Német Birodalomnak már közvetlen szomszédságában veszi át Teleki Pál gróf a 

korszakban másodszor a miniszterelnökséget. A kormánypártban az események értékelése 

kapcsán kialakuló egyre élesebb ellentétben álló két oldal között világosan választott Teleki, 

mikor nem fogadta vissza a pártba a korábbi miniszterelnök politikája miatt távozott 

képviselőket, s vállalta az elődje által benyújtott törvényjavaslatok támogatását. Ezzel gróf 

Teleki Pál megnyugtatta mind az Imrédyt támogatókat, mind a szélsőjobboldalt, mind a 

németeket.348 Kevéssé nyugtatta meg ezzel szemben a Bethlen irányvonalát követni 

szándékozó konzervatív-liberális arisztokratákat. Kárpátalja „visszatérésnek” 

törvénybeiktatása, 349 új kormánypárt létrehívása és a második zsidótörvény elfogadása után a 

miniszterelnök feloszlattatta a parlamentet, s a korszak utolsó választásaira került sor 1939 

pünkösdjén az egy évvel korábban ismét módosult választójogi törvény alapján.  

Az új választójogi rendszer titkossá tette a választásokat, ám egyéb megszorításai – és a 

közben érvénybe lépett zsidótörvény ‒ miatt mégis jelentős tömegek estek el a szavazati 

jogtól.350 Újdonságként jelent meg a lajstromos kerületek felállítása, s a témánk tekintetében 

is lényeges tény, hogy Budapesten és a törvényhatósági jogú városokban csak lajstromra 

lehetett szavazni.351 Ekkor kerül ugyanis a– sokat hivatkozott, s fentebb megállapítottan, új 

utakat kereső – két főnemes, gróf Serényi Miklós és gróf Széchenyi Lajos a Nyilaskeresztes 

Párt színeiben a parlamentbe, mindketten megyei listán.352 

                                                           
347 Pintér István: A kényszerpályára szavazó ország. 1939. In: Parlamenti választások Magyarországon 1920- 
2010. 181 – 216.o. 
348 Pintér István :A kényszerpályára szavazó ország. 1939. 183.o. 
349 1939: VI.tc. 
350 Pintér István :A kényszerpályára szavazó ország. 1939. 190.o. 
351 Pintér István :A kényszerpályára szavazó ország. 1939. 187.o. 
352 Gróf Serényi Miklós Észak-Pest vármegye, gróf Széchenyi Lajos Sopron vármegye pártlistájáról 
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A Horhy-korszak utolsó – általánosan titkos ‒ parlamenti választása alkalmával szintén igen 

visszaesett az újonnan a képviselőházba jutó főnemesek száma, s a korszak elején jellemző 

sokszínű, ellenzékiekkel is tarkított politikai térképük „kifakult”, már csak két szín jelent meg, 

a Magyar Élet Pártjáé és a Nyilaskeresztes Párté.  Az 1939 márciusában megalakult 

szélsőjobboldali párt vezetője 1940 szeptemberétől a börtönből épp szabaduló Szálasi Ferenc 

lett, akinek az irányításban egyik fő munkatársa gróf Széchenyi Lajos volt.353 Az ifjú grófról 

keveset ír a parlamenti almanach, s ennek lényege, mint említettük, hogy „jövedelmének nagy 

részét pártpolitikai célokra fordítja és a nemzetiszocialista mozgalom leglelkesebb 

támogatója.”354  A párt társadalmi bázisát az úri középosztály alsóbb csoportjai, 

kisértelmiségiek, kisiparosok, kiskereskedők, hivatalok altisztjei, bányászok, falusi 

nincstelenek alkották, lumpen elemekkel kiegészülve. A Nyilaskeresztes Párt „ország építő 

programja” nyíltan antiszemita, antiliberális és nacionalista. Célja a ”zsidómentes szociális 

magyar munkaállam” létrehozása volt a Szent István-i birodalom helyreállításával.355   

A Magyar Élet Pártja a két háború közti korszak utolsó kormánypártja, melyet – hasonlóan a 

Bethlen-féle Egységes Párthoz – szintén egy erdélyi arisztokrata, gróf Teleki Pál hozott létre 

az Imrédy Béla miniszterelnöksége alatt kettészakadt Nemzeti Egység Pártjából.   

Imrédy egyre inkább németbarát politikai irányvonalával elégedetlen 62 kormánypárti 

képviselő távozásakor kisebbségbe került a kormánypárt, s nem adott a miniszterelnök nagy 

ívű terveinek megvalósításához megfelelő bázist. Emiatt kezdte Imrédy politikájának 

tömegbázisát a parlamenten kívül építeni a szélsőjobb erőkre is számító Magyar Élet 

mozgalommal. A konzervatív és liberális ellenzék összefogva megbuktatta Imrédy 

miniszterelnököt, de utódja, gróf Teleki Pál – a várakozásokkal ellentétben – nem fogadta 

vissza a pártba az Imrédy miatt disszidáltakat, hanem beolvasztva a pártba a Magyar Élet 

Mozgalmat, létre hívta a Magyar Élet Pártját, mint kormánypártot. E párt nyilvános szervezeti 

szabályzatában tartalmazta, hogy tagja „minden 21. életévét betöltött, feddhetetlen életű, nem 

zsidó állampolgár” lehet csak. A pártnak két főnemes is elnöke volt, előbb Vay László báró, 

majd 1944 májusától gróf Teleki Mihály. Politikai programja mindenekelőtt a 

tengelyhatalmakhoz kötődő jó viszonyt és belpolitikailag a „gyors és egészséges” 

földreformot valamint a zsidóság gazdasági-szellemi befolyásának felszámolását 

                                                           
353 2900 hold birtokosa. 
354 Országgyűlési Almanach 1939-44. 319.o. http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al939_44/319.htm 
(2015.08-20.) 
355 Magyarországi politikai pártok lexikona 1846-2010. 237.o. 



117 
 

hangsúlyozza.  A párton belül gróf Csáky István volt egyik vezetője annak a csoportnak, 

mely, bel- és külpolitikai irányvonalát tekintve, a szélsőjobboldalhoz sorolható.356   

A fentiekben megkíséreltük a Horthy-korszakban a parlamentbe jutott arisztokrata 

képviselőket lehetőleg sokoldalúan bemutatni. Mint többször kiemeltük, munkamódszerünk a 

politikusokat a képviselőházba történő első bejutásuk állapota szerint sorolta be.  

Hogy lássuk, mely kérdéseket volt módjában tárgyalni a vizsgált politikusoknak, ahhoz 

figyelembe kell vennünk, hogy mely további házaknak és milyen jogcímen voltak még tagjai 

a képviselőként parlamentbe jutott arisztokraták. (A 6. számú mellékletben látható, hogy a 

képviselőként a parlamentbe került arisztokraták a korszakban, vagy halálukig, mely 

házaknak és milyen pártok képviseletében, vagy felsőházi kinevezés okán voltak tagjai.)   

Mint a mellékletben látható, a 43 arisztokrata képviselő, kik több parlamenti ciklus valamely 

házában is helyet foglaltak, jól érzékelhetően példázza a két háború közti magyar főnemesség 

politikai útkeresését. Közülük 23 fő csak képviselőként vett részt a törvényhozásban, 

legtöbben (15 fő) két alkalommal. Öten három képviselőház munkájában, míg egy fő (gróf 

Apponyi Albert) négyszer, s egy fő (gróf Zichy János) ötször szerzett mandátumot a korszak 6 

országgyűlési választása alkalmával.  

Gróf Apponyi Albert – fentebb dolgozatunkban már kiemelt – töretlen politikai pályáját jelzi, 

hogy az első nemzetgyűléstől 1933-ban bekövetkezett haláláig folyamatosan képviselő volt, 

végig pártonkívüliként tartotta meg Jászberény választóinak bizalmát. Fia, gróf Apponyi 

György három képviselőházban, három különböző párt képviselőjeként működött. 1931-ben 

került az országgyűlésbe az akkor még kormánytámogató ellenzéki Keresztény Gazdasági és 

Szociális Párt színeiben. 1935-ben – az érezhető jobbratolódás veszélyei között megtartani 

igyekezve elveit – már a Nemzeti Szabadelvű Párt képviselője volt, mely párt azonban a 

választások után a tovább erősödő jobboldal és a nácizmus árnyékában elhagyva a 

„szabadelvű” jelzőt, Polgári Szabadság Pártra változtatta nevét,357 s ennek képviselőjeként 

került 1939-ben Apponyi György a korszak utolsó parlamentjébe. Gróf Esterházy Móric, volt 

miniszterelnök, a korszak elején a politikától teljes visszavonultságban élt a trianoni 

Magyarországon, 1931-ben lépett ismét a politika színpadára a kormányt egyre csökkenő 

mértékben támogató, ellenzéki Keresztény Gazdasági és Szociális Párt képviselőjeként, s 

maradt is e – közben Egyesült Keresztény Párttá alakult – csoportban képviselő 1944 

októberig, a megszálló németek általi letartóztatásáig. Gróf Hunyady Ferenc képviselői 

pályája is az útkeresést illusztrálja. 1927-ben ő is a Keresztény Gazdasági és Szociális Párt 
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képviselőjeként került az országgyűlésbe, a következő alkalommal azonban már 

pártonkívüliként szerzett mandátumot, mindkét alkalommal a móri választók bizalmából. 

1935-ben nem volt tagja a képviselőháznak, de 1939-ben a Magyar Élet Pártjának 

képviselőjeként találjuk a Fejér megyei lajstromról. Gróf Zichy János politikai pályaképe 

Apponyi Albertéhoz hasonlóan töretlen a két háború közti időszakban. Az első nemzetgyűlési 

választásokon még nem vett részt – holott az 1910-es országgyűlésnek mindkét házban tagja 

volt ‒, azonban a politikai viszonyok átláthatóbbá válásakor, 1922-ben pártonkívüliként 

szerzett mandátumot a sopronlövői választókerületben. Az 1926 februárjában megalakuló 

Keresztény Gazdasági és Szociális Pártnak alapító - vezetői grémiumában foglal helyet, s ettől 

kezdve e párt képviselője volt egészen a korszak végéig, különböző kerületek megbízásából. 

Gróf Sigray Antal hosszú képviselői pályája az elveihez következetesen ragaszkodó, közéleti 

főnemes útkeresését példázza. Már az első nemzetgyűlési választásokon harcba szállt a 

mandátumért, biztosítva 1904 óta tartó törvényhozói pályája töretlenségét.358 Ekkor a KNEP 

színeiben képviselte Körmend választóit. 1922-ben legitimista meggyőződésének megfelelően 

az Andrássy-féle párt képviseletében dolgozott az országgyűlésben, szintén Körmend 

megbízásából. A trónfosztás, a legitimizmus kvázi kriminalizálódása, pártvezérének a 

politikai életből való teljes kiszorítása ellenére – több más politikussal szemben – nem fordult 

el Sigray gróf a törvényhozói munkától, s pártonkívüli képviselőként, végig körmendi 

választói bizalmából, tagja maradt a képviselőháznak. 1939-ben az általános kül- és 

belpolitikai helyzet számára már nem tette lehetővé a képviselői munkát, 1942-ben a főrendi 

családok választották a felsőház tagjául, így a korszak valamennyi törvényhozásában részt 

vett gróf Sigray Antal.  

20 arisztokrata, kik képviselőként kerültek az országgyűlésbe, a felsőházban is folytatták 

törvényhozói tevékenységüket. Közülük Bottlik István báró 1922-ben pártonkívüliként, majd 

az Egységes Párt képviselőjeként állt Bethlen István elképzelései mögé, 1931-től a korszak 

végéig a felsőházban a törvényhatóságok küldötteként vett részt a törvényhozásban. Gróf 

Cziráky József azon legitimisták közé tartozott, kik 1922-ben még Andrássy Gyula gróf 

oldalán politizáltak a parlamentben, a kormányzópárt (és gróf Bethlen István) egyértelmű és 

végleges Habsburg-ellenes állásfoglalásának megerősödése után azonban nem kívántak többé 

a pártpolitikában részt venni. Gróf Cziráky József a főrendi családok küldötteként a korszak 

végéig azonban részt vett a törvényhozói munkában. Gróf Hoyos Miksa két háború közti 

politikai pályafutása 1922-ben az Egységes Párt képviselőjeként kezdődött, de a következő 
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ciklusban nem volt tagja a képviselőháznak. 1930-ban a törvényhatóságok küldötteként jelent 

meg a felsőházban, majd ismét szünet következett a törvényhozói munkájában egészen 1940-

ig, mikor a főrendi családok választották a felsőházba tagnak. Gróf Jankovich-Bésán Endre 

pártonkívüli képviselőként volt tagja volt az országgyűlésnek 1922-1931 között, ekkor 

visszavonult a politikától, majd 1936-ban a főrendi családok választottjaként a korszak végéig 

a felsőházban volt törvényhozó. Báró Perényi Zsigmond kiegyensúlyozott politikai pályája is 

kiemelésre méltó. 1927 – 1935 között az Egységes Párt képviselője volt, majd ezt követően 

1933-tól koronaőrként a felsőházban foglalt helyet a korszak végéig. Mint fentebb kiemeltük, 

báró Prónay György és gróf Ráday Gedeon egyaránt 5 országgyűlésben vett részt 

törvényhozóként, 1922 – 1935 között mindketten az Egységes Párt képviselőiként, majd a 

felsőházban folytatták törvényhozói tevékenységüket, Prónay báró a korszak végéig a 

törvényhatóságok küldötteként, gróf Ráday a kormányzó által kinevezve 1937-ben 

bekövetkezett haláláig. Gróf Széchenyi Viktor az első nemzetgyűlésben kisgazda 

képviselőként került be, majd 1922-től az Egységes Párt padsoraiban ült. A további 

képviselőházaknak nem volt tagja, ám 1937-től a főrendi családok választottjaként a 

felsőházban foglalt helyet. Báró Szterényi József szintén igen aktív tagja volt az 1910-ben 

összeült utolsó dualizmus kori országgyűlés képviselőházának, Brassó választóinak 

megbízásából, s folytatólagosan 1920-ban is mandátumot szerzett, ekkor már Budapest VIII. 

kerülete képviselőjeként, párton kívül. Ezt követően többé azonban nem foglalt helyet a 

képviselőházban, ám 1927-től a kormányzó élethosszig a felsőház tagjává nevezte ki, így 

összesen 5 országgyűlésben töltött be törvényhozói szerepet. Őrgróf Pallavicini György 

politikusi pályaíve is igen jellemző a korszak arisztokráciájának útkeresésére. Már az első 

nemzetgyűlésben helyet foglalt a legitimista meggyőződésű őrgróf a KNEP képviselőjeként, 

1922-ben az Andrássy Gyula (apósa) jegyezte Keresztény Nemzeti Polgári és Földműves Párt 

képviselője volt, ennek hanyatlásával az 1927-es országgyűlésnek azonban már nem volt 

tagja. 1931-ben ismét képviselő volt pártonkívüliként, de 1935- 1940 között már nem részese 

a törvényhozásnak. Végül 1940-ben a főrendi családok a felsőházba választották tagnak. 

A két, miniszterelnöki széket is betöltő képviselő, gróf Teleki Pál és gróf Bethlen István, 

politikai pályaíve párhuzamosan indult, s az, hogy ellenkező irányú lett a párhuzamos íven 

történő mozgásuk, a magyar történelem újabb katasztrófájának jele lett. Mindkét erdélyi gróf 

valamennyi, a korszakban összeülő, törvényhozásnak tagja volt. Mindketten pártonkívüli 

képviselőként ültek az első nemzetgyűlésben, ám a következőkben a Bethlen István által 

létrehívott és a stabilizációt végrehajtó, egységes pártnak azonban Teleki Pál egyszer sem volt 

képviselője. Ő 1922-ben is pártonkívüli volt, majd 1927-től a felsőházban, a közgazdasági 
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egyetem küldötteként foglalt helyet, végül a korszak utolsó országgyűlésében a Magyar Élet 

Pártjának (melyet ő hívott létre) képviselője lett 1941-es öngyilkosságáig. Gróf Bethlen István 

is létrehívott egy pártot, az Egységes Pártot, s ennek képviselőjeként volt mandátuma  

1922 – 1935 között. Az egységes pártból kialakuló, radikalizálódó kormánypárt miatt 1935-

ben már pártonkívüli képviselőként volt törvényhozó Bethlen, az utolsó, 1939-es parlamenti 

ciklus volt az egyetlen, ahol nem képviselőként, hanem a kormányzó kinevezettjeként, a 

felsőházban vett részt. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Főnemesek a Horthy-korszak felsőházában: családi, személyes, 

gazdasági, politikai valamint közéleti jellemzők  

A Horthy-kori felsőházat a szakirodalom évtizedekig a konzervativizmus és a nagybirtokos 

arisztokrácia gyűjtőhelyeként, a képviseleti demokrácia szabályai szerint összeülő alsóházzal 

szemben, annak ellensúlyozására, létre hívott „elit”359 grémiumként mutatta be.  

Hivatkozva arra, hogy a dualizmus kori két kamarás parlamenti szerkezet állt helyre a 

második kamara 1927. évi felállításával, és arra, hogy a régi méltóságok, a csupán rangjuk 

miatt helyet kapó arisztokraták és – kiváltképp – az államfő által kiválasztott tagok 

megjelentek a törvényhozásban, a „régi világ” visszaállításának, a „történelem kerekének 

visszaforgatásának” törekvését igyekeztek kiemelni a felsőházi törvény ellenzői. 

Természetesen volt ebben igazság, hiszen az új rendszert stabilizálni törekvő Bethlen István 

miniszterelnök ‒ a számos európai államban működő két kamarás törvényhozás modern 

elemei mellett ‒ a monarchiabeli tradíciók e téren történő felújításával, az államszervezet 

múltjának jól működő elemeivel is igyekezett célját elérni.   

A kontinuitás biztosításának törekvését és támogatottságát húzta alá, hogy a régi felsőház 

utolsó elnöke, báró Wlassics Gyula lett a – közel tíz év elteltével – felállított második kamara 

elnöke.  Mint ismeretes, a felsőház felállítása igen hosszú idő alatt és igen különböző irányú 

törekvések eredőjeként sikerült végül.  

                                                           
359 A korszakban az „elit” retrográd és inkább pejoratív értelmezhetőségét kiemelve. 
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Az 1918 október – novemberi demokratikus forradalmi események nyomása alatt a főrendi 

ház – szemben a véglegesen megszűnő képviselőházzal ‒ üléseit berekesztette.360  

1920-ban két évre, majd 1922-ben négy évre ült össze a nemzetgyűlés, ám a második kamara 

kérdése – már Tomcsányi Vilmos Pál 1921-es törvényjavaslata óta361 – felszínen maradt.  

Igen különböző érdekcsoportok ütközőzónájában volt a probléma, különösen azért mert a 

felsőház felállításának opciója magában hordozta a királykérdés valamilyen módú 

tisztázásának esélyét is, ez a téma pedig különös módon éppen megoldatlanságában volt 

egyedül kezelhető az adott történelmi pillanatban. Ezt igazolja – a Püski Levente által idézett 

– báró Wlassics Gyula megállapítása, hogy (a forradalmak után) az „entente hatalmak azt a 

kormányt, mely a régi képviselőházat és a régi főrendiházat akarta volna összehívni, nem 

voltak hajlandóak elismerni.”362  

A belső rend és a külső elfogadottság igénye szerint végül ‒ az uralkodó sikertelen 

visszatérési kísérletei után bekövetkezett trónfosztás, a választójog kérdésének rendeleti 

megoldása, valamint a nagy port felkavart „frankhamisítási ügy” lecsengése után – az  

1926: XXII. törvény létre hívta Magyarországon a második kamarát. A törvény a stabilizációs 

programot végrehajtó miniszterelnök és köreinek elképzelései mellett az európai gyakorlatot, 

a magyar történelmi tradíciókat és a korabeli hazai politikai igényeket is figyelembe véve jött 

létre.363  

A dolgozatunk harmadik részében tárgyalt kérdés, az arisztokrata törvényhozók zsidóságot 

érintő törvényekhez való hozzájárulása, vizsgálatához érdemes figyelembe venni - a Püski 

Levente által idézett – Zsitvay Tibor, korában nagy tekintélyű politikus és jogtudós, 

véleményét a felsőházról, miszerint az „inkább az elméleti s gyakorlati magasabb 

készültséget, míg a képviselőház az élettel, az emberek tömegeivel való szorosabb kapcsolatot 

jelenti”364 

Jelen írásunkban eltekintünk az általánosan és teljes körűen leírt „választott” vagy 

„kinevezett” felsőházi státuszok vizsgálatától. A résztvevő főnemesek szempontjából tekintve 

a felsőház szerkezetét, megállapíthatjuk, hogy voltak jogcímek, melyek alapján bekerülhettek 

arisztokraták is, voltak, melyek alapján inkább arisztokraták kerülhettek be, s voltak, melyek 

alapján csak arisztokraták kerülhettek a felsőházba. Dolgozatunk 10. számú mellékletében az 

alábbi csoportosítás szerint soroltuk fel az 1927 és 1944 között a felsőházba bekerült 

                                                           
360 Püski Levente: A magyar felsőház története. Bp. 2000. Napvilág Kiadó12.o. 
361 Püski Levente : A magyar felsőház 15.o. 
362 Püski Levente: A magyar felsőház 14.o. 
363 Püski L: A magyar felsőház 16. 
364 Püski L: A magyar felsőház 19. 
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arisztokratákat: Első csoportba a Habsburg-ház Magyarországon élő tagjait soroltuk, kik a 

választott arisztokraták közé tartoztak. Másodikként az egyháznagyokat, majd a zászlósurakat 

valamint a bíróságok elnökeit vettük sorra, mely három csoport együttesen a hivatal és 

méltóság alapján bekerült személyeket tartalmazza. Amennyiben e csoportot összességében 

nézzük, látható, hogy a bekerült 116 személy 14,6%-a volt főnemesi származású. Ha azonban 

a mellékletben szerepeltetett alcsoportokat is tekintjük, akkor megállapítható, hogy míg az 

ország zászlós urai – a dualizmusból öröklötten ‒ csak főnemesek voltak, addig az 

egyháznagyok közül három arisztokrata római katolikus püspök365 és négy  protestáns egyházi 

elöljáró főnemes366 ült összesen a felsőházban, s a bíróságok elnökei közül csak báró Wlassics 

Gyula viselt főnemesi rangot. A főrendi családok választottjaként a korszakban összesen 94 fő 

vett részt felsőház munkájában. A vármegyei és városi törvényhatóságok küldötteinek 

elenyésző, mindössze 5.5%-a volt főnemes, s a szervezetek, intézmények választottai között is 

csak 4,2% volt arisztokrata.  

A kormányzó által élethossziglan kinevezett felsőházi tagok között már jóval több, közel 20% 

volt a főnemes. E főnemesekre, mint politikailag körülhatárolható csoportra, e fejezet végén 

külön pontban térünk ki. 

A Habsburg királyi hercegek mellett összesen 86 gróf, 29 báró és 6 herceg vett részt a 

felsőház munkájában annak 1927-es megalakulása és 1944 végén, az államhatalom 

összeomlásával megszűnő tevékenysége között.  A főrendi ház tagjainak döntő többsége az 

úgynevezett „dunántúli” főnemességet reprezentálta, különösen hangsúlyosan látszik ez, ha az 

összes törvényhozásban részt vevő család arányaival vetjük össze a felsőházban helyet foglaló 

tagok arányát. A táblázatból hiányzó 5 felsőházi tag, a hagyományos kategóriákba be nem 

sorolt „új grófi” családba tartozott (4,1%)367 

 

18. TÁBLÁZAT 

Arisztokraták csoportjai a felsőházi tagok között 

 FELSŐHÁZI FŐNEMESEK ÖSSZES TÖRVÉNYHOZÓ 
FŐNEMESI CSALÁD 

DUNÁNTÚLI FŐNEMES 53,8 % 31 % 

ERDÉLYI ÉS KELET-
MAGYARORSZÁGI GRÓF 

9 % 9% 

INDIGÉNA FŐNEMES 11,5 % 17% 

RÉGI BÁRÓ 8,3 % 12 % 

                                                           
365 gróf Mikes János szombathelyi püspök, gróf Zichy Gyula kalocsai érsek és báró Apor Vilmos győri püspök 
366 gróf Degenfeld-Schomburg József, báró Radvánszky Albert, gróf Teleki József, báró Vay László 
367 gr. Ambrózy Gyula, gr. Edelsheim gyulay Lipót, gr. Semsey László, gr. Sennyey Ferenc, gr. Zelenka-
Zelensky Róbert 
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ÚJ BÁRÓ 13,3 % 23% 

 

A Habsburg-ház Magyarországon élő tagjain368 kívül, kik nem képezték a magyar 

arisztokrácia részét, tehát 121 magyar főnemes lépett be valamilyen jogcímen a két háború 

közötti második kamarába.  

Hasonlóan a képviselőházak arisztokráciájához, törekszünk néhány lényeges szempont szerint 

áttekinteni és kezelhető csoportokba gyűjteni az almanchokból és egyéb segédanyagokból369 

összegyűjtött, ide tartozó neveket. 

A bonyolult rotációs választási rendszer mellett meglehetősen nagy volt a felsőházban a 

természetes fluktuáció is, mivel a képviselőházhoz képest jóval magasabb átlagéletkorban 

kerültek a vizsgált főnemes háztagok a második kamarába, s 44 % -uk (55 fő) a korszakban – 

legtöbben közülük még felsőházi tagként ‒ halt meg. 

 

 

19. TÁBLÁZAT 

Arisztokrata háztagok törvényhozásba kerüléskor betöltött - és átlagéletkoráról 370  

 

Bekerüléskor 
betöltött életkor 

30–40 év 
között 
fő 

40-50 év 
között 
fő 

50-60 év 
között 
fő 

60-70 év 
között 
fő 

70-80 év 
között 
fő 

80 év 
felett 
fő 

ÁTLAG 
életkor 
év 

KÉPVISELŐHÁZ 
(68 fő) 

26 
(38,2%) 

22 
(32,3%) 

16 
(23,5%) 

2 
(3%) 

2 
(3%) 

---- 44,7 

FELSŐHÁZ  
(125 fő) 

13 
(11%) 

28 
(22,2%) 

32 
(25,5%) 

30  
(24%) 

18 
(14,3%) 

4 
(3%) 

56,3 

 

A képviselőházi arisztokraták összehasonlító koradatai mellett látható a táblázatból, hogy a 

felsőházba lépő főnemesek összesen 40,6%-a 60 éves kora után került a parlamentbe (e 

csoport kétharmada 70. életéve betöltése után). Mivel a táblázat adatai csak a parlamentbe 

kerüléskor elért életkorok szerinti számokat mutatják, figyelembe kell venni, hogy a bekerült 

több, mint 40%-nyi 60 év feletti felsőházi tag még hosszú évekig részt vett a második kamara 

munkájában. 

 

20. TÁBLÁZAT  

75 éves kor feletti arisztokrata felsőházi tagok 

                                                           
368 Habsburg –Tescheni Frigyes és Albrecht, Habsburg-Lotharingeni József és József Ferenc főhercegek 
369 Nagy segítségünkre volt Püski Levente: A magyar felsőház története 1927 – 1945. Bp. 2000. könyvének 180-
189.oldalán lévő segédtáblázata az almanachokban nem szereplő főnemesek esetében. 
370 A Habsburg királyi hercegek figyelembe vételével 
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NÉV Felsőházi tagként eltöltött 
idő 

Életkor a felsőházi tagság 
megszűnésekor 
(év) 

gr. Andrássy Géza 1927- 1938 82 

gr. Batthyány Lajos 1927- 1937 77 

gr. Batthyány Zsigmond 1927-1939 77  

gr. Csekonics Endre 1927- 1929 83 

gr. Degenfeld-Schomburg József 1927 80 

gr. Dessewffy Aurél 1927-1928 82 

gr. Erdődy Sándor 1927- 1940 75 

gr. Esterházy László 1927- 1942 80 

br. Feilitzsch Berthold 1943-1944 77 

hg. Festetics Tasziló 1927 - 1933 83 

gr. Festetics Vilmos 1927- 1931 83 

br. Fiáth Pál 1927- 1935 85 

Frigyes kir. hg.  1927- 1936 80 

br. Harkányi János  1927- 1938 79 

br. Hazai Samu 1927 - 1942 91 

br. Jeseznszky Sándor 1927 - 1939 82 

gr. Károlyi László  1927 - 1936 77 

br. Kende Zsigmond 1927 - 1932 79 

br. Korányi Sándor  1927 - 1944 78 

őrgr. Pallavicini János  1927 - 1941 93 

br. Ragályi-Balassa Ferenc 1927 - 1942 78 

gr. Somssich József 1931 - 1944 80 

gr. Széchenyi Bertalan 1927 - 1943 77 

gr. Széchenyi Andor Pál 1927 - 1943 79 

br. Szurmay Sándor  1932 - 1944 84 

gr. Teleki József 1928 - 1944 85 

br. Wlassics Gyula 1927 - 1937 85 

gr. Zelenka- Zelensky Róbert 1927 - 1939 89 

 

A felsőházi főnemesek több mint 22%-a tehát 75 éves kora felett is tagja volt a második 

kamarának, bár rendszeres jelenlétüket külön vizsgálat alá kellene vetni.   

Ugyan a felsőházi törvény a választott tagokra írt elő alsó korhatárt (35 évet), Albrecht királyi 

herceg 30 évesen, József Ferenc 32 évesen lettek felsőház tagok. Rajtuk kívül más személy 

nem kerül a második kamarába semmilyen jogcímen 35 éves kora előtt. 

Éles különbség látszik a képviselőházi és a felsőházi arisztokrácia között nem csupán a 

kimutatott életkor tekintetében, de generációs szempontból is. Jobbára tetszőleges, mégis 
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jelentőséggel bíró az 1880. év viszonyítási pontul választása az alábbi összesítésben, hiszen, 

akik 1880 előtt születtek, az 1920-as kataklizmákat már érett, befutott férfiként élték meg, 

míg a korábban születettek életpálya építése valószínűleg nem fejeződött még be 1920-ban.    

 

21.TÁBLÁZAT 

A Horthy-kori törvényhozó arisztokraták generációs megoszlása 

 1880 előtt született 1880 után született 

KÉPVISELŐHÁZI TAG 25 fő (36.8%) 43 fő (63.2%) 

FELSŐHÁZI TAG 78 fő (62,4%) 47 fő (37,6%) 

 

Természetesen az egyes törvényjavaslatok tárgyalásánál változó volt a felsőház aktuális 

összetétele a főnemesek generációs és korszerkezetét tekintve, ám a fenti táblázaban 

tendenciaszerű a jelenség: A képviselőházban s a felsőházban helyet foglaló, 1880 után és az 

ez előtt született arisztokraták aránya szinte számszerűen pontosan fordított – az idősebb 

generációt mutató felsőház javára, s ez figyelemre méltó tény.   

A dolgozatunk fenti részében használt főnemesi családkategóriák közül a legnépesebb, 

„dunántúli” arisztokraták csoportjába 64 fő tartozott371 a felsőháziak közül, reprezentálva 28 

régi, nagy területekkel bíró, exogám házasodási szokásokkal rendelkező grófi és hercegi 

családot. A már a dualizmusban is kisebb vagyonnal bíró, jellemzően inkább endogám 

házasodási szokásokat követő, javarészt erdélyi és kelet-magyarországi (protestáns) grófi 

családok tagjai közül 13 fő372 képviselt 8 családot.  A honfiúsított vagy külföldi főnemesi 

családok közül 10 szerepel a felsőházban 12 személy373 képviseletében. Azon családok tagjai 

is részt vettek 1-1 fővel (összesen 6 fő) a felsőház munkájában, kiket grófi címük igen kései 

                                                           
371 gr.Almásy Dénes, gr. Almásy Imre, gr. Andrássy Géza, gr. Andrássy Mihály, gr. Apponyi Károly, 
hg.Batthyány.Strattann László, ifj. hg. Batthyány-Strattmann László, gr. Batthyány Elemér, gr. Batthyány Lajos, 
gr. Batthyány Zsigmond, ifj.gr Batthyány Zsigmond, gr. Cziráky László, gr. Csekonics Endre, gr. Csekonics 
Sándor, gr.Dessewffy Aurél, ifj.gr. Dessewffy Aurél, gr. Dessewffy Emil, gr. Erdődy Sándor, gr.Erdődy Rudolf, 
gr. Esterházy László, gr. Esterházy Pál, gr. Esterházy János, gr. Eseterházy László (II.); hg. Festetics Tasziló, gr. 
Festetics Vilmos, hg. Festetics György, gr. Festetics Kristóf, gr. Forgách János, gr. Hadik János, gr. Hadik-
Barkóczy Endre, gr. Hunyady József, gr. Hunyady Imre, gr. Jankovich-Bésán József,gr. Károlyi Gyula, gr. 
Károlyi László, gr.Mailáth Géza, gr.Mailáth György, gr.Pálffy Géza,gr. Pejacsevich-Mikó Endre,gr. Somssich 
László, gr.Somssich József, gr.Somssich Gyula, gr.Szapáry Frigyes,gr. Szapáry György,gr. Szapáry Gyula, 
gr.Széchenyi Aladár, gr.Széchenyi Bertalan, gr. Széchenyi Emil, gr. Széchenyi Andor Pál, gr. Széchenyi 
Domokos, gr. Széchenyi Károly, gr.Szirmay Sándor, gr.Sztáray Tasziló, gr.Wenckheim Dénes, gr.Wenckheim 
László, gr.Wenckheim József, gr. Vay Tibor, gr. Vay Artúr,gr. Zichy Aladár,gr. Zichy Géza, gr.Zichy Gyula, gr. 
Zichy György, gr. Zichy István, gr.Zichy-Meskó Jakab       
372  Apor Vilmos, Bánffy Miklós, Béldi Kálmán, Bethen Pál, Mikes János, Nemes Albert, Nemes János, Teleki 
János, Teleki Tibor, Teleki Domokos, Teleki Gyula, Teleki Ernő, Tisza Lajos. 
373gr. Degenfeld-Schomburg József, gr. Degenfeld-Schomburg Miksa, br.Feilitschz Berhtold, gr. Hoyos József, 
gr. Khuen-Héderváry Károly, hg. Montenouvo Nándor, hg. Odescalchi Károly, őrgr. Pallavicini János, őrgr. 
Pallavicini Alfonz Károly, gr. Serényi László, br. Waldbott Kelmen, gr. Wilczek Frigyes  
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eredete miatt nem tudtunk a használt kategóriákba besorolni374. Az úgy nevezett „régi bárók” 

csoportjába 10 fő375 tartozott (8 család képviseletében), s 16-an az újonnan bárói címet nyert 

14 családból jelentek meg a felsőházi padsorokban. 

A felsőházi arisztokrata tagok 81%-a római katolikus 

                                                  14%-a református 

                                                    5% evangélikus376  volt. 

A 121 fő családi viszonyait áttekintve szembeötlik a két háború közti magyar arisztokraták 

csoportjainak egyértelmű elkülönülése, annak ellenére, hogy mind a kortársak377, mind pedig 

az utókor igyekezett egységes osztályként kezelni a főnemesi címet viselő arisztokráciát. 

A szülők esetében ‒ az első generációs főnemesektől eltekintve378 ‒ magyar (vagy az 

országban honosságot nyert) főnemes apák mellett döntő arányban magyar és főnemes 

anyákat találunk. 

 

25. TÁBLÁZAT 

Felsőházi arisztokraták családi viszonyai I. 

 magyar külföldi arisztokrata nem arisztokrata 

ANYA379 106 15 91 30 

FELESÉG380 101 22 85 31 

 

Mint látható az anyák 87,5%-a magyar és kétharmada főnemesi származású. Mivel többször 

előfordul, hogy apák és fiúk, testvérek is szerepelnek a listában, ugyanazok az asszonyok 

feltűnhetnek többször, házastársként és később (akár többször is) anyaként.  

A 28 fő bárói címet viselő főnemes közül négyen nőtlenek voltak a felsőházba 

kerülésükkor381, így a 24 fő házasságát vizsgálva állapíthatjuk, meg hogy közülük 14-en382 

                                                           
374 gr. Ambrózy Gyula, gr. Edelshem-Gyulai Lipót, gr. Révay István, gr. Sennyey Ferenc, gr.Semsey László, gr. 
Zelenka-Zelensky Róbert 
375 Györffy Lajos, Kemény Árpád, Kemény János, Kende Zsigmond, Majthényi László, Majthényi József, 
Prónay Gábor, Vay László, Vay Miklós. Wesselényi István bárók   
376 Az országgyűlési almanachok vallás tekintetében igen hiányos közléseit a Magyar Családtörténetkutató 
Egyesület gyászjelentés-gyűjteményének forrásával egészítettük ki. 
http://www.macse.hu/society/gyaszjelentesek.php (2015.08.22.) 
377 Gróf Csekonics Erzsébet, báró Wesselényi Miklós, Weis István fent idézett műveikben 
378378 báró Hazai Samu, báró Kende Zsigmond, báró Szurmay Sándor, báró Ragályi-Balassa Ferenc és báró 
Wlassics Gyula esetében a főnemesi családokat leíró genealógia nem tartalmaz a szülőkre nézve adatokat, akik 
nyilvánvalóan közrendűek voltak, így a csoportosításnál közrendű és magyar anyákat feltételeztünk. 
379 A Habsburg főhercegeket nem tekintve 121 fő magyar arisztokrata felsőházi taggal számolunk. 
380 14 fő felsőházban helyet foglaló főnemes nőtlen volt bekerülésének időpontjában, ebből 3 katolikus egyházi 
személy, és több személynek több házassága is volt, a statisztikába az összes feleséget számoltuk. 
381 báró Apor Vilmos, báró Györffy Lajos, báró Pap Géza és báró Urbán Pál  
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kötöttek nem főnemesi származású nővel házasságot. Ez az összes  nem arisztokratával kötött 

házasságnak 45%-a, holott a bárók a 121 vizsgált főnek csak 24%-át teszik ki. Megfigyelhető 

a vizsgált arisztokrata csoport esetében hogy több személy, kiknek anyja közrendű 

származású volt, már főnemes feleséget választva igyekezett a csoportidentitást erősítő 

szálakat újrakötni.383 

Érdekes és jellegzetes különlegesség e tekintetben báró Kornfeld Móric, kinek anyja 

Frankfurter Betty, felesége a szintén újonnan rangra emelt család tagja, báró Weiss Marianne.   

A magyar arisztokrácia köreiből való kiszorulás folyamata figyelhető meg azon a főnemesek 

esetében, kiknek anyja és választott házastársa sem volt arisztokrata.384 Kemény Árpád és 

Kemény János az erdélyi bárók, míg báró Majthényi László és Majthényi József a felvidéki 

főnemesség – kormányzati erőfeszítések ellenére – leszakadó csoportjához tartoztak.  

Mint látható, nem volt nagyarányú a dualizmus utolsó harmadában a főnemesség körében a 

külföldről való házasodás, bár egy – egy amerikai vagy angol feleség a korabeli sajtóban és 

társasági életben nagy port kavart fel, s az arisztokrácia általános házasodási szokásaira nézve 

nem feltétlenül helyes általános következtetéseknek nyitott teret.   

A 121 fő felsőházi arisztokrata közül csak 15-en nem magyar anyától születtek, tehát 87,5%-

ban mindkét szülőjük magyar volt. A külföldi anyák közül is több arisztokrata volt, a 

felsőházi arisztokraták 75,2% arisztokrata szülőpár gyermeke. E tekintetben a változás az új 

bárók szüleinél figyelhető meg természetesen a leglátványosabban, kiknek szülei még 

közrendű származásúak voltak általában.   

A vizsgált csoport saját házastársválasztása enyhe módosulást mutat a külföldi párválasztás 

tekintetében. 14-en nem voltak házasok a parlamentbe kerülésükkor, tehát 107 főt vizsgáltunk 

meg házassági viszonyaira nézve. Közülük 21 főnek volt külföldi felesége (vagy több 

házassága közül) külföldi felesége is.385 A főnemes felsőházi tagok tehát 19,6 % külföldről 

nősült, így szüleik generációjának e mutatója esetükben 80, 4% -ra esett vissza. Míg a szülők 

                                                                                                                                                                                     
382 Harkányi János, Hazai Samu, Kemény Árpád, Kemény János, Kende Zsigmond, Korányi Sándor, Majthényi 
László, Majthényi József, Ragályi-Balassa Ferenc, Szurmay Sándor, Vay László, Vay Artúr, Vojnits Sándor, 
Wlassics Gyula,  
383 Báró Feilitschz Berthold anyja Lukáts Friderka, felesége báró Bánffy Alice. Gróf Festetics Kristóf anyja 
Piváry Mária, felesége gróf Blankenstein Mária. Báró Fiáth Pál anyja Kapy Ágnes, felesége gróf Jankovich-
Bésán Matild. Gróf Szapáry Gyula anyja Markovics Mária, felesége gróf Hadik Etelka. Gróf Zelena-Zselenszky 
Róbert anyja Lovász Amália, felesége gróf Károlyi Klára. 
384 Báró Kemény Árpád anyja Morvay Zsófia, felesége Szilárd Zsófia színésznő. Báró Kemény János anyja Ida 
Mitchell (apja washingtoni követségi tisztviselő), felesége Auguste Patton of Grandhome. Báró Majthényi 
László anyja Maetzel Gizella, felesége Tamásy Hanna. Báró Majthényi József anyja Török Ilona, felesége Szent- 
Ivány Ilona.  
385 Gróf Hunyady Ferenc mindkét házasságát külföldi személlyel kötötte.  
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generációja esetében a nem arisztokrata feleségek aránya 24,8% volt, a vizsgált csoport 30%-

a közrendű nővel kötött házasságot, (70%-ra esett a főnemes házasságok aránya). 

A felsőház arisztokrata tagjainak mintája alapján megállapítható, hogy a dualizmus korához 

képest a Horthy-korban csak igen enyhe változás mutatkozott a főnemességnek a magyar 

arisztokrácia köreit illető endogám házasodási szokásaiban.  A magyar főnemesség számos 

külső hatásnak kitéve (utazások, külső kapcsolatok, diplomáciai szolgálat, egyetemek) is 

törekedett sok évszázados tradícióit összességében megőrizni. Erre lehet példa azon 

főnemesek párválasztása, kiknek anyjuk külföldi származású volt, s magyar arisztokrata 

feleséget választottak. 

Gróf Edelsheim-Gyulai Lipót osztrák anyától született 1863-ben, magyar grófi rangját a 20. 

század elején kapta. Felesége a magyar indigenátus nyert herceg Odescalchi család tagja386 

volt, gyermekeik Magyarországon születtek, unokáik közül egyik Horthy kormányzó menye, 

a „nemzet árvájának” édesanyja lett.387 Gróf Erdődy Sándor édesanyja a bajor Oberndorff 

grófnő, feleséget azonban a régi délvidéki arisztokrata gróf Draskovich családból választott, s 

hat gyermekük közül öt a vépi családi birtokon született és nőtt fel. Hasonlóan alakította 

családi életét gróf Mailáth György, aki 1860-ban országbíró apja és báró Stefánia Prandau-

Hilleprand gyermekeként született. Ő maga a magyar arisztokrata gróf Zichy Mariettát vette 

feleségül, négy gyermeküket Nógrádgárdonyban nevelték fel. Érdekességképpen a fenti 

példák ellentéteként megemlítendő gróf Hunyady Imre s őrgróf Pallavicini János esete, 

kiknek mind édesanyjuk, mind választott házastársuk idegenként került az országba.388 

A családi viszonyok jellemzésénél a képviselőház arisztokratáinál kitértünk a gyermekek 

számára. A felsőházban helyet foglaló 121 magyar főnemes közül, mint láttuk, 

bekerülésükkor 14-en nőtlenek voltak (köztük három fő egyházi személy). Az alábbi 

táblázatban megfigyelhető, hogy a tradicionális magyar főnemességre jellemző sokgyermekes 

(3 feletti) családmodell kissé visszahúzódóban volt, bár azt még nem váltotta fel más. 

 

21.TÁBLÁZAT 

Felsőházi arisztokraták családi viszonyai II. 

 

                                                           
386 hg. Odesclachi Irma (Nyírbakta 1863- Bp.1924) 
387 gr. Edelsheim-Gyulai Ilona (Bp. 1918 – Lewes 2013)  
388 Hunyady Imre gróf anyja Madeline Caraman-Chimay grófnő, felesége Maria Niepperg grófnő, akit csak 
1955-ben (a gróf 55 éves korában) vett el az USA-ban, ahol leányaik is születtek, s nevelkedtek. Őrgróf 
Pallavicini János anyja Terese Spaur und Flavon grófnő, felesége Georgina Crowe, lévén az őrgróf diplomata, 
három gyermekük közül csak egy született Magyarországon. 
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Felsőházban helyet foglaló főnemes 

(fő) 

Gyermekszám 

27  0 

8 1 

22 2 

33 3 

31 több 

 

A 121 fő áttekintett felsőházi magyar főnemes országgyűlési almanachokban közölt rövid 

életrajza 103 esetben tett említést az adott személy felsőfokú iskolai végzettségéről. Döntő 

többségben (59 fő) jogi és államtudományi végzettséggel rendelkezett a felsőházi főnemesség 

is, s a magyaróvári, hallei gazdasági akadémiát is 22 fő végezte el, többen a jogi diploma 

mellett. A 14 fő katonai felsőfokú képzettséggel rendelkező főnemes mellett 3 fő teológiai, 2 

fő orvosi, 2 fő mérnöki, s 1 fő389 bölcsész diplomával rendelkezett.  

A legtöbb felsőházi nagybirtokkal rendelkező főnemes esetében – a képviselőkhöz hasonlóan 

– látható, hogy a megyéjük, térségük árvízvédelmi, mezőgazdasági és egyéb szövetkezeti 

mozgalmainak élén jártak. Saját nagybirtokuk megfelelő működtetési feltételei összhangban 

állt a környező települések érdekeivel, s ez egyfajta érdekegyesítést hozott létre, mely érdekek 

artikulációja nyilvánvalóan az – általában jogi és gazdasági végzettséggel rendelkező -, 

politikában jártas, jó kapcsolatokkal bíró főnemesre hárult. 

A generációváltás folyamata igen jól megfigyelhető a felsőházi arisztokráciát vizsgálva. 

A birtokkal nem bíró, általában újonnan rangra emeletek mellett, jelen voltak még a régi 

típusú arisztokrata nagybirtokosok (1845-70 között születettek), jelen volt a középgeneráció 

(1870 –1890), kik általában már jóval kisebb birtokon gazdálkodva, egyéb gazdasági területek 

felé is nyitottak, közösségi vezető szerepük is kifejezettebb volt, s megjelentek az ifjabbak 

(1890 után születtek), kik gyakran egészen új utakat keresnek. 

Érdemes kiemelni néhány jellegzetes példát ezen életutakra. Gróf Almásy Dénes (sz.1863) 

régi típusú nagybirtokos, kinek édesanyja gróf Wenckheim lány, felesége Károlyi grófnő.   

A sarkadi hitbizomány ura, közel 30.000 holdas Békés megyei birtokon gazdálkodik, nem tett 

nagy utazásokat, s 8 gyermeket neveltek fel a nagybirtokon. Iskoláit nem említi az almanach, 

de azt igen, hogy távol tartotta magát az aktív politikától, ellenben 500 hold vitézi telket 

ajánlott fel a kormányzó kérésére.390 Gróf Andrássy Géza (sz.1856) a régi típusú 

                                                           
389 Gróf Zichy István, a Nemzeti Múzeum igazgatója. 
390 Magyar országgyűlési almanach 1927 – 1931. 383. http://www.ogyk.hu/e-
konyvt/mpgy/alm/al927_32/383.htm  
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arisztokratáknak egy másik jellegzetes alakját képviseli, aki jogi diplomát szerzett budapesti 

és genfi tanulmányok után, a birodalmi arisztokráciából nősült, gróf Kaunitz Eleonórától 

három gyermeke született. Gyakorlatilag az egész világot beutazta, s igen élénk megyei 

közéleti tevékenységet folytatott. Igazi szervező egyéniség volt, aki huszártisztként felállította 

a katonai automobil osztagokat, sportemberként a császári és királyi vitorlázó rajt. Az atlétikát 

nemcsak a gyakorlatban űzte, a Magyar Atlétikai Club és a Nemzeti Lovarda elnöke volt 

sokáig. A 19. század végén saját vasműveit vezette, később eladta ezeket (Rimamurányi és 

Salgótarjáni Vasműnek), s a politika felé fordult.391  

A következő generációt képviseli gróf Bánffy Miklós (sz. 1873), kinek közismert életútja a 

változások által „telibe kapott” arisztokrata középgeneráció egy kiemelkedően tehetséges 

tagjának jellegzetes útja. Mind apja, mind anyja a Bánffy család tagja volt, a tipikus erdélyi 

főnemesi endogámiát példázva. Ifjabb korában Boncida ura, Erdély egyik legnagyobb 

birtokosa, Kolozsvár főispánja, kamarás volt Bánffy Miklós. Mint gyakorló művészember 

(festő, író) az Operaház intendánsaként működött. 1921- 1922-ben külügyminiszter volt, de 

hamarosan romániaivá lett birtokaira tért vissza, s az erdélyi magyarság szervezeteinek 

motorja lett. Csak nagyon későn nősült meg, s nem főnemesi körből választott társat, Várady 

Aranka színésznőt vette el, egyetlen gyermeke született. Az 1870-1880 körül született 

főnemesi generáció különös terhét fogalmazta meg Hegedűs Géza Bánffyval kapcsolatban, 

mikor azt írta, „A fasizmust gyűlölte, a szocializmustól idegen volt…. útjuk idegen volt a 

polgári eszményképű arisztokratának, aki voltaképpen minden körben idegen maradt.”392  

Batthyány-Strattmann László herceg (sz.1870) szintén a „középgenerációs”, igen változatos 

életpályát befutó főnemesek egyike. A hatalmas hitbizomány örökösének mindkét szülője a 

Batthyány - család tagja volt, Bécsben járt egyetemekre, s a birodalmi arisztokráciához 

tartozó, gróf Coreth Máriát vette feleségül. Ezen a ponton azonban a tradicionális 

nagybirtokos főnemesi életút éles fordulatot vett. A Bécsből – 30 évesen - három különböző 

diplomával hazatérő Batthyány gróf 393 birtokainak vezetése mellett, orvosi diplomáját 

használva, kórházat hozott létre köpcsényi kastélyában, ahol a betegek ápolásában felesége, 

Coreth grófnő volt segítségére.394  A herceg később szemészeti osztályát külön kórházként 

Körmendre helyezte át, az MTA tiszteletbeli tagjává választotta a hírneves orvost. 11 

gyermeket neveltek fel feleségével Köpcsényben.  

                                                           
391 Magyar országgyűlési almanach 1927 – 1931. 384. http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al927_32/384.htm 
(2015. 08.31.) 
392 http://www.literatura.hu/irok/xxszazad/euproza/banffy.htm (2015. 08.31.) 
393 A hercegi rang s a majorátus, 1915-ben, hg. Batthyány Ödön halálakor száll Batthyány László grófra.  
394 Magyar országgyűlési almanach 1927 – 1931. 382. http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al927_32/382.htm  
(2015.08.31.) 
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A törvényhozók között a legifjabb főnemesi generáció egyik csoportját képviselik például 

gróf Festetics Kristóf (sz.1898) és gróf Hoyos József (sz.1900), akik diplomás 

mezőgazdászként, közgazdasági végzettséggel vezették birtokaikat. Gróf Hadik-Barkóczy 

Endre (sz. 1899) e legifjabb - 1900 körül született – főnemesi generáció másik irányvonalát 

képviselte, akinek a budapesti egyetemen szerzett diplomája után életútjában nem a korábban 

szokásos külföldi utak, hanem az első világháborúban való küzdelmek következtek. A háború 

után – elragadott Túróc megyei birtokai nyomán érintettként – lett optáns-ügyi szakértő.  

A modern társasági- és sportélet egyik központi alakja volt Hadik-Barkóczy gróf, a Magyar 

Atlétikai Szövetségnek, a Magyar Aeroszövetségnek, a Királyi Magyar Automobil Clubnak, a 

Magyar Touring Clubnak, a Budapesti Motorjacht Clubnak, Polgári Lövészegyletnek, a 

Fészek Művészet Klubjának s még számos egyéb társadalmi és sportegyesületek tagja.395 53 

éves korában – már emigránsként - nősült meg az USA-ban, gyermekei nem születtek.  

Gróf Jankovich-Bésán József (sz. 1896) a hallei egyetem elsőéves közgazdász hallgatója volt, 

mikor bevonult, s 1918-as sebesüléséig végigharcolta a háborút. 1919 őszétől a nemzeti 

hadseregben szolgált, s innen leszerelve kezdett gazdálkodni.396 Gróf Bánffy Miklósnál jóval 

fiatalabb, de szintén a határokon kívül rekedt magyar arisztokraták útkeresését példázza báró 

Majthényi László (sz.1890) élete, ki ősi felvidéki család gyermekeként iskolái után 

Olaszországban 1927 és 1938 között az „újnacionalista rendszert” tanulmányozta. Az új állam 

megalakulásakor azonnal bekapcsolódott a felvidéki magyar kisebbségi politikába, az 

Egyesült Magyar Párt végrehajtó bizottságának lett tagja 1935-től. Számos előadást tartott az 

olasz fasizmus kialakulásáról és eredményeiről.397 Herceg Odescalchi Károly (sz.1896) élete 

szintén számos meghatározó jellegzetességet hordoz a századfordulón született, s már a 

trianoni Magyarországon felnőtt főnemesek jellegzetes sorsából. Az indigéna hercegi család 

szerémségi és felvidéki birtokai szinte egészében az új határokon kívülre kerültek, ezért e 

család lett az egyetlen hercegi rangú magyar főnemesi család, kiknek neve nem szerepel az 

1937-ben megjelent gazdacímtárban az 500 hold feletti birtokosok között.  1921-ben feleségül 

vette az ország egyik legnagyobb figyelmet magán hordozó családjából, gróf Andrássy 

Gyulának nevelt lányát, Andrássy Klárát, kitől 8 év múltán vált el. Még kétszer házasodott 

Odescalchi Károly, de csak egyetlen gyermeke születetett, első házasságából.  A ’20-as évek 

                                                           
395 Országgyűlési Almanach 1939-44. 610. http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al939_44/610.htm 
(2015.08.31) 
396 Országgyűlési Almanach 1939-44. 451. http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al939_44/451.htm 
(2015.08.31.) 
397 Országgyűlési Almanach 1939-44. 577. http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al939_44/577.htm 
(2015.08.31.) 
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végétől előbb a LAMPART majd GANZ legfelső vezetésében dolgozott a herceg a német 

megszállásig.398 

A háborúban való részvétel szempontjából a felsőházi tagok – épp a fentebb kiemelt 

átlagéletkor miatt ‒ a képviselőházi főnemesektől eltérő arányokat mutatnak. A vizsgált 

(Habsburgokkal együtt) 124 fő közül 28 személyről 399 nincs az almanachokban életrajz, 

mivel ők csak 1939 után, az utolsó almanach megjelenését követően kerültek a felsőházba, az 

ő katonai pályafutásukat jelen kutatásunkban nem volt módunkban vizsgálni. A felsőházban 

„regisztrált” (Habsburgokkal együtt) 124 főnemes közül tehát 96 főnek az almanachban 

közzétett életrajza alapján megállapítható, hogy 32 személy vett részt a frontharcokban.400   

Az életkor gyakran volt akadálya a felsőházban számon tartott főnemesek háborús 

részvételének, s nem csak a képviselő arisztokratáknál átlagosan jelentősen magasabb koruk, 

hanem a vizsgált időszak végén nagyobb számban bekerült igen ifjú főnemes felsőházi tagok 

esetében is.401 A frontra nem vonult főnemesek között három egyházi személy volt,402 többen 

diplomáciai szolgálatot403 vagy magas rangú gazdasági, társadalmi vagy politikai megbízatást 

teljesítettek a háború alatt.404 

Az arisztokrata családok birtokviszonyait nem csupán a trianoni béke által elragadott 

földterületek, hanem szinte ugyanekkor a Hegedűs Lóránt pénzügyminiszter által 

beterjesztett, és az 1921: XLV. törvénycikkben elfogadott vagyondézsma is jelentősen 

                                                           
398 Gudenus János: A magyarországi főnemsség. II. köt. 405. valamint 
http://genealogyindexer.org/view/1940H/1940H%20-%200095.pdf. (2015. 08. 31.) és 
http://www.magyarkurir.hu/hirek/odescalchi-pal-hercegre-emlekezunk (2015. 08.31.) 
399 Br. Apor Vilmos, ifj. hg. Batthyány-Strattmann László, gr. Csekonics Sándor, gr. Degenfeld Miksa, ifj. gr. 
Dessewffy Aurél, gr. Festetics Kristóf, br. Kemény János, hg. Odescalchi Károly, br. Prónay Gábor, gr. Sennyei 
Ferenc. gr. Serényi László, gr. Teleki Domokos, gr. Teleki Gyula, br. Urbán Pál, br. Wesselényi István, br. 
Györffy Lajos, gr. Hoyos József, br. Majthényi József, gr. Révay István,gr. Szapáry Frigyes, gr. Szapáry Gyula, 
gr. Bánffy Miklós, gr. Béldi Kálmán, br. Feilitzsch Berthold, gr. Széchenyi Károly, gr. Teleki Ernő, gr. Teleki 
Ernő, gr. Hunyady Imre     
400 gr. Andrássy Mihály, gr. Apponyi Károly, gr. Batthyány Zsigmond,gr. Bethlen Pál, gr. Erdődy Sándor, gr. 
Erdődy Rudolf, ifj. gr. Esterházy László, br. Fiáth Tibor, Albrecht kir.hg.; Frigyes kir. fhg.; József kir. fhg.; 
József Ferenc kir. fhg. ; gr. Hadik-Barkóczy Endre, br. Hazai Samu, gr. Jankovich-Bésán Endre, gr. Khuen-
Héderváry Károly, gr. Mailáth György, br. Majthényi László, hg. Montenouvo Nándor, gr. Nemes Albert, 
őrg.Pallavicini Alfonz Károly, gr. Semsey László, gr. Szirmay Sándor, br. Szurmay Sándor, gr. Tisza Lajos, br. 
Vay László, gr. Vay Artúr, br. Vécsey Miklós, br. Waldbott Kelemen, gr. Wenckheim József, gr. Zichy-Meskó 
Jakab, gr. Zichy István    
401 Pl. Ifj.hg. Batthyány-Strattmann László (sz. 1904.), ifj. gr. Dessewffy Aurél (sz. 1903.), gr. Esterházy János 
(sz.1900.), gr. Hunyady Imre (sz.1900) 
402 br. Apor Vilmos, gr. Zichy Gyula és br. Mikes János 
403 Pl. gr. Forgách János, gr. Nemes Albert, gr. Somssich József   
404 Pl. gr. Edelsheim-Gyulay Lipót a Vöröskereszt Egyesület vezetője volta háború alatt, gr. Somssich László a 
Haditermény Tanács elnöke, gr. Széchenyi Aladár élelmezési kormánybiztos volt a háború végén. Br. Vojnits 
Sándor kórházat hozott létre s vezetett (barátja, gr. Tisza István felszólítására); gr.. Wilczek Frigyes a 
hadsegélyező bizottság népjóléti albizottságát vezette (szintén Tisza István megbízásából), gr. Zichy Aladár 
horvát-szlavón-dalmát miniszteri tisztet töltött be.  
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megváltoztatta.  Eszerint egy birtokosnak jogállásától függetlenül 1000 hold után 15%, 

50.000 hold után földjének 20%-át kellett vagyonváltságként lerónia.405 

(A 7. számú melléklet táblázatában a törvényhozásban részt vevő valamennyi arisztokrata 

család és személy birtokviszonyait kíséreljük meg összefoglalni.) 

A felsőházi arisztokraták birtokviszonyainak vizsgálatakor – összehasonlítási alapként – 

figyelembe vettük a Habsburg-ház Magyarországon élő, felsőházban helyet foglaló tagjainak 

birtokait is.406  Így megállapítható, hogy a korszak 124 fő felsőházi tag arisztokratája közül 

86-an (68%) bírtak 500 holdnál nagyobb földdel. Közülük 22 fő (17,6%) 10.000 holdnál 

nagyobb birtokkal rendelkezett, e személyek 16 családot képviseltek. A 7. melléklet táblázatos 

adatai világossá teszik, hogy a felsőház munkájában a legnagyobb kiterjedésű földdel 

rendelkező magyar főnemesi családok mindannyian részt vettek. Az összefoglaló táblázat 

szerint a felsőház legnagyobb birtokosai a Festetics család primogenitur hercegei  voltak,407 

Korábbi kimutatásunkban láthattuk azonban, hogy a parlamentben helyet foglaló összes 

arisztokrata család közül a herceg Festeticsek csak az 5. legnagyobb birtokosok voltak. A 

sorban legelöl szereplő gróf Esterházy család csak a felsőház 20. legnagyobb birtokosával 

képviselteti magát,408 a második legnagyobb birtokos Széchenyi családból a 14. legnagyobb 

birtokos409 jelenik meg először a sorban. Mind a Károlyiak, mind a magyarországi 

Habsburgok mindkét lista legelején foglalnak helyet, de a gróf Zichy családból, kik a 

negyedik legnagyobb birtokosok voltak 1935-ben, egyetlen fő sincs, aki 10.000 feletti 

birtokosként a felsőházban foglalna helyet.  

A birtokos arisztokrata családok tagjai közül a legnagyobb birtokkal bírók (hitbizományosok) 

kerültek a második kamarába, kivételt képez e szabályosság alól az Esterházy család, nem 

csupán azért, mert a herceg a korszakban nem vett részt az országos politikában, hanem mert 

gróf Esterházy Márton,410 gróf Esterházy Tamás411 és gróf Esterházy Ferenc412 sem vettek 

részt a törvényhozás egyik házában sem.  

 Igazolódik azonban ez a szabályosság a herceg Batthyány-Strattmann és Festetics családra, 

ahol a hercegi rang csak az elsőszülött fiúra szállt, az őrgróf Pallaviciniekre, kik közül 

                                                           
405 Lukács Nikolett: Hitbizományok a 20. századi Magyarországon. A hitbizományok megjelenése és eredete. 
Tiszántúli Történész Társaság Közleményei. 6. Debrecen, 2010. 112. 
406 Csak Frigyes és József főhercegek szerepelnek, mert az 1935-ös felméréskor Albrecht és József Ferenc 
főhercegek még nem örököltek. 
407 Hg. Festetics Tasziló hivatal és méltóság alapján 1927-33 között; hg. Festetics György 1939-41 főrendi 
családok választottjaként. 
408 gr. Esterházy Pál 10.300 hold. 
409 gr. Széchenyi Andor Pál 14.400 hold. 
410 1935-ben 56.000 hold tulajdonosa,  
411 1935-ben 47.000 hold tulajdonosa 
412 1935-ben 23.000 hold tulajdonosa 
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Pallavicini Alfonz Károly volt a tulajdonosa család birtokainak közel 90 %-nak, gróf Károlyi 

Lászlóra, gróf Semsey Lászlóra, gróf Hunyady Józsefre, gróf Almásy Dénesre, gróf Erdődy 

Sándorra, gróf Széchenyi Andor Pálra, báró Inkey Józsefre, gróf Nemes Albertre, gróf 

Wenckheim Józsefre. Báró Waldbott Kelemen a felsőházba kerülésekor szinte egyedül bírta a 

családi örökséget, hasonlóan herceg Montenouvo Nándorhoz, kinek csak leánytestvérei és 

leánygyermekei születtek, így egy személyben képviselték a családi vagyont.  

A gróf Széchenyi család esetében is a legnagyobb birtokos, Széchenyi Andor Pál bírta a 

felsőházi tagságot – a fent megállapított szabályosság szerint – mivel azonban 1935-ben 23 fő 

gróf Széchenyi nevet viselő személy rendelkezett 500 holdnál nagyobb birtokkal, a család 

111.000 holdas összes birtoka – különösen a gróf Festeticsekkel összehasonlítva, hol 

mindössze 6 fő osztozott a 47.500 holdon ‒ kisebb területű birtoktestekben oszlott el a tagok 

között. A gróf Zichy család a két világháború közti időszakban 74.510 holdas (500 holdnál 

nagyobb birtoktestekből álló) összes birtokán már 19 családtag osztozott.  

A háborús következmények, a modernizációs folyamatok és a természetes okok miatti lassú 

arisztokrata generáció váltást érzékelve, a nagybirtokok igazgatása mellett vagy helyett a 

magyar felsőház arisztokrata tagjai is a gazdasági és a társadalmi élet számos olyan terén 

töltöttek be lényeges pozíciókat, mely a földbirtokokon kívül esett. 

A képviselőházi főnemesekhez képest a második kamarában magasabb volt azon személyek 

aránya, akik a dualizmusban jelentős politikai vagy katonai szerepet töltöttek be. E személyek 

a kontinuitást képviselték, mellettük azonban jelen voltak a felsőházban az új utak képviselői 

is. A helyi, megyei és országos mezőgazdasági társulások élén gyakran találunk a felsőházban 

is tagsággal bíró főnemest, ilyen személy például gróf Széchenyi Domokos, aki a Nádor-

csatorna Társulat alelnöke volt, s tagja az Országos Szőlő- és Borgazdasági Tanácsnak, a 

Magyar Földhitelintézet felügyelőbizottságának és az Első Magyar Általános Biztosító 

Társaság kormányzótestületének.413 Többen a felsőházi nagybirtokosok közül is 

„mintabirtokot” vezettek, s nem csak az olyan kondíciókkal rendelkezők, mint Frigyes királyi 

herceg, aki bélyei és tescheni birtokainak elveszítése után magyaróvári gazdaságát 

fejlesztette, az almanach szerint, európai hírű mintagazdasággá.414 Gróf Pálffy Géza – aki nem 

szerepel az 1937-ben kiadott gazdacímtár 500 hold feletti birtokosai között – a csehszlovákiai 

földbirtokreform következtében elvesztette birtokait, így Kanadába ment, ahol földbirtokot 

vásárolt, s mezőgazdasági tanulmányokat folytatott. 1928-ban visszatérve Magyarországra, e 

                                                           
413 Országgyűlési Almanach az 1935-40. évi országgyűlésről.71. http://www.ogyk.hu/e-
konyvt/mpgy/alm/al935_40/71.htm (2015.09.05.)  
414 Magyar Országgyűlési Almanach. 1927-32. 340. http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al927_32/340.htm 
(2015.09.05.) 
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tudását kamatoztatandó, bérelt és saját birtokán gazdálkodott tovább.415 Több főnemes 

iparvállalatokban, szolgáltatásban, bankokban, biztosítókban volt érdekelt,416 közülük 

emelhető ki példának gróf Wilczek Frigyes, ki 1922-ben megalapította és vezetette a Magyar 

Légiforgalmi Társaságot, 417 és gróf Somssich Gyula, ki kétéves amerikai tanulmányút után 

még 1908-ban gróf Hoyos Miksával alapította meg az agrár profilú Dunántúli Bank és 

Tárházak Részvénytársaságot és létrehozta Kaposvárott az első vidéki modern 

gépberendezésű tárházat, és 1920 után is egy agrárvállalat élén dolgozott.418 A gazdasági 

modernizációs tevékenység terén talán gróf Zelenka-Zelensky Róbert leginkább kiemelendő 

példa az áttekintett főnemes felsőházi tagok közül. Az 1850-ben született gróf a dualizmus 

modernizációs lendületét hozta magával, s képviselte azt a második kamarában 1927-től 

egészen 1939-ben bekövetkezett haláláig. Számos hazai és külföldi gazdasági iskolában 

folytatott tanulmányai után vette át kiterjedt birtokainak és az azokon működő ipartelepeknek 

vezetését. A gazdaságokat külföldiek által is tanulmányozott mintagazdaságokká szervezte. 

Az OMGE alelnökké választotta, az Arad Megyei Gazdasági Egyesületnek elnöke volt. 

Szintén elnöke volt a Szeged-Csanádi Vasútnak és a Gazdák Biztosító Szövetségének. 

Vezette a Magyar Szőlősgazdák Egyesületét és a Szesztermelők Országos Egyesületét is. 

Számos hazai és külföldi gazdasági szaklapban jelentek meg publikációi.419     

Herceg Batthyány-Strattmann László és báró Korányi Sándor nagyhírű orvosokként töltötték 

be a főrendi családok és a kormányzó által nekik a felsőházban biztosított helyeket, gróf 

Edelsheim–Gyulai Lipót pedig az Országos Gyermekvédő Liga, a Fehérkereszt Lelencház és 

a Szünidei Gyermektelep Egyesület alapítója és vezetőségi tagja volt.420 Több felsőházi 

arisztokrata volt híres sporttevékenységéről és sport-mecénási tevékenységéről. A fentebb 

már említett gróf Andrássy Géza mellett például gróf Andrássy Mihály a magyar autózás és 

motoros hajózás fejlesztése terén szerzett elévülhetetlen érdemeket,421 gróf Batthyány Elemér 

(az első magyar miniszterelnök fia) pedig a pesti lóversenypálya alapítója és európai hírű 

                                                           
415 Országgyűlési Almanach. 1939-44. 454. http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al939_44/454.htm 
(2015.09.05.) 
416 Pl. gr. Andrássy Géza, báró Harkányi János, gróf Széchenyi Emil, gróf Zichy Géza Lipót, gróf Dessewffy 
Emil (a Földhitelintézet igazgatója), báró Pap Géza, gróf Wilczek Frigyes, gróf Erdődy Rudolf 
417 Országgyűlési Almanach az 1935-40. évi országgyűlésről. 74. http://www.ogyk.hu/e-
konyvt/mpgy/alm/al935_40/74.htm (2015.09.05.) 
418 Országgyűlési Almanach. 1939-44. 455. http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al939_44/455.htm 
(2015.09.05.) 
419 Országgyűlési Almanach az 1935-40. évi országgyűlésről. 74. http://www.ogyk.hu/e-
konyvt/mpgy/alm/al935_40/74.htm (2015.09.05.) 
420 Magyar Országgyűlési Almanach. 1927-32. 387. http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al927_32/387.htm 
(2015.09.05.) 
421 Országgyűlési Almanach. 1939-44. 442. http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al939_44/442.htm 
(2015.09.05.) 
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sportember volt.422 Gróf Festetics Vilmos nagyhírű ügetőló-tenyészete a modern gazdálkodás 

és a sportfejlesztés szerencsés ötvözete volt.423  

Mint fentebb kitértünk rá, a kétkamarás országgyűlés felsőházának felállítása épp azzal a 

céllal történt, hogy a pártpolitika felett álló, a rendszert stabilizáló grémium jöjjön létre. A 

társadalom működésének alapszabályait azonban a második kamara is befolyásolta ezért 

komoly politikai jelentősége volt annak, hogy személy szerint kik és kiknek a delegáltjaként 

kaptak megbízást a felsőházi képviseletre.  A korszakban ide bekerült 121 magyar főnemes 

névsorát és bekerülésük jogcímét részletesen tartalmazza a 10. számú melléklet. 

Ennek alapján érdemes áttekinteni, mely szervezetek grémiumok küldötteként, mely 

főnemesek kerültek a felsőházba, kiket preferáltak és milyen időszakokban, a főrendi 

családok és a törvényhatóságok, s különösen azt, hogy a kormányzó mikor és kiket nevezett 

ki a főnemesek közül élethosszig a második kamarába. 

Az 1927. évi összeülés után ‒ az elhalálozás miatti tagcseréken kívül ‒ a felsőházban a saját 

szabályai szerinti választások alkalmával módosult a személyi összetétel.  

1930-ban a közigazgatási reform miatt újraválasztották törvényhatósági küldötteket. 1932-ben 

a választott tagok felét (sorsolás útján kiválasztva) az alkalmazott választási (roule) szisztéma 

miatt választották újra. Akiket ezek az időpontok nem érintettek, azoknak 1937-ben lejárt a 

tízéves mandátuma. 1942-ben nagyobb arányú változásra került sor a második kamarában, 

mert ekkor küldtek a visszacsatolt területek törvényhatóságai először küldötteket a felsőházba, 

valamint ugyanekkor járt le az 1932-ben választottaknak 10 éves mandátuma. Természetesen 

a hivatal és méltóság alapján a második kamarába kerülő személyek a kinevezések hatályától 

függően változtak, míg Horthy kormányzó – a rendelkezésére álló kereten belül – bármikor 

kinevezhetett felsőházi tagot. 424 

22.TÁBLÁZAT425 

Főnemesek belépése a második kamarába 

 1927 - 31 1931 -35 1935-39 1939-44 

Hivatal és méltóság 

alapján 

gr. Ambrózy Gyula 
gr. Csekonics Endre 

gr.Degenfeld-
Schomburg József 

gr. Dessewffy Aurél 
hg. Festetics Tasziló 

  br. Apor Vilmos 

                                                           
422 Magyar Országgyűlési Almanach. 1927-32.512. http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al927_32/512.htm 
(2015.09.05.) 
423 Magyar Országgyűlési Almanach. 1927-32.389. http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al927_32/389.htm 
(2015.09.05.) 
424 Püski Levente: A magyar felsőház története. 179.o. 
425 A felsőházi tagságot nehéz az összeülő országgyűlések mandátumához kötni, ezért azt jelezzük a táblázatban, 
hogy melyik parlament ideje alatt és milyen jogcímen került be a második kamarába a főnemes 
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gr. Mikes János 
br. Radvánszky Albert 

br. Wlassics Gyula 
gr. Zichy Gyula 

A főrendi családok 

választottjaként 

gr. Almásy Dénes 
gr. Andrássy Géza 

hg. Batthyány-
Strattmann László 

gr. Batthyány Lajos 
gr. Batthyány 

Zsigmond 
gr. Bethlen Pál 

gr. Cziráky József 
gr. Dessewffy Emil 

gr. Edelsheim-Gyulay 
Lipót 

gr. Erdődy Sándor 
gr. Esterházy László 

gr. Esterházy Pál 
gr. Festetics Vilmos 

br. Fiáth Pál 
gr. Hadik János 

br. Harkányi János 
gr. Hunyady József 

br. Inkey József 
br. Jeszenszky Sándor 

gr. Károlyi Gyula 
br. Kende Zsigmond 
gr.Khuen-Héderváry 

Károly 
gr. Mailáth Géza 

gr. Mailáth György 
gr. Pejacsevich-Mikó 

Endre 
gr. Semsey László 

gr. Somssich László 
gr. Szapáry György 

gr. Széchenyi Aladár 
gr. Széchenyi Bertalan 

gr. Széchenyi 
Domokos 

gr. Szirmay Sándor 
gr. Teleki József 
gr. Tisza Lajos 
gr. Vay Tibor 
br. Vay László 

br. Vécsey Miklós 
gr. Wenckheim Dénes 
gr. Wenckheim László 
gr. Wenckheim József 
gr.Zelenka-Zelensky 

Róbert 
gr. Zichy Aladár 
gr. Zichy Géza 

gr. Apponyi Károly 
br. Fiáth Miklós 
őrgr. Pallavicini 
Alfonz Károly 

gr. Somssich József 
gr. Szapáry Frigyes 
gr. Wilczek Frigyes 

gr. Zichy-Meskó 
Jakab 

gr. Andrássy 
Mihály 

gr. Erdődy Rudolf 
ifj.gr. Esterházy 

László 
gr. Festetics 

György 
br. FiáthTibor 

gr.Jankovich-Bésán 
József 

br. Kemény Árpád 
gr. Nemes János 
gr. Pálffy Géza 

gr. Somssich Gyula 
gr. Sztáray Tasziló 

gr. Vay Artúr 
 

ifj.hg. Batthyány-
Strattmann László 

gr. Csekonics 
Sándor 

gr. Degenfeld-
Schomburg Miksa 
ifj.gr. Dessewffy 

Aurél 
gr. Esterházy János 
gr. Festetics Kristóf 
gr. Hadik-Barkóczy 

Endre 
gr. Hunyady Imre 
br. Kemény János 

hg. Odescalchi 
Károly 

br. Prónay Gábor 
gr. Sennyey Ferenc 
gr. Serényi László 
gr.Teleki Domokos 

gr.Teleki Gyula 
br. Urbán Pál 

br. Wesselényi 
István 

gr. Zichy György 

Törvényhatóságok 
küldötteként 

br. Pap Géza 
br. Ragályi-Balassa 

Ferenc 
br.Vojnits Sándor 

br. Waldbott Kelemen 

  br. Györffy Lajos 
gr. Hoyos József 

br.Majthényi József 
gr. Révay István 

gr. Szapáry Gyula 
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Szervezetek, 
intézmények 

képviselői 

gr. Almásy Imre 

 

 gr. Zichy István  

A kormányzó által 
élethosszig 

kinevezett tag 

gr. Batthyány Elemér 
br. Hazai Samu 

gr. Károlyi László 
hg. Montenouvo 

Nándor 
gr. Nemes Albert 

őrgr.Pallavicini János 
gr. Széchenyi Emil 

gr. Széchenyi Andor 
Pál 

br. Korányi Sándor 
br. Kornfeld Móric 

gr. Forgách János 
br. Szurmay Sándor 
br. Korányi Frigyes 

 

br. Majthényi 
László 

gr. Bánffy Miklós 
gr. Béldi Kálmán 

br. Feilitschz 
Berthold 

gr. Széchenyi 
Károly 

gr. Teleki Ernő 

 

A törvényhatóságok küldöttei, a szervezetek, intézmények választottai, az arisztokrata 

családok delegáltjai és a kormányzó által élethosszig kinevezettek egyfajta választás alapján 

kerültek ide. A fentiek közül – meglátásunk szerint – első renden az arisztokrata családok és a 

kormányzó által kiválasztott csoport összetételének volt politikai üzenete, 

szándékartikulációja. A főrendi családok által az 1927 – 31 között ülésező ciklus alatt 

összesen 42 főt választottak. Ha e kiválasztott személyek valamilyen közös jellemzőjét 

kutatjuk, feltűnik, hogy almanachok életrajzai közülük 9 személynél említenek meg közeli 

rokont, mint jelentős személyiséget.426 A 42 fő közül csak 10 főnemesnek nincs a felsőházba 

kerülésekor a nevén 500 holdnál nagyobb birtok, a többiek esetében általában több ezer 

holdas birtokosokról van szó.  A választott tagok közül mindössze 8 fő nem volt tagja az 1920 

előtti törvényhozásnak (legtöbben életkoruk miatt), tehát 81%-uk képviselőként, főrendiházi 

tagként vagy mindkét minőségben, a dualizmus utolsó szakaszának jelentős politikai 

személyiségeként került 1927 után az arisztokrata családok választottjaként a felsőházba. 

Az 1931-35 között ülésező országgyűlés ideje alatt összesen 7 főnemes került a parlamentbe a 

főrendi családok választottjaként. Közülük már csak őrgróf Pallavicini Alfonz Károly kapcsán 

emeli ki az almanach életrajza felsőházi tag apját, ellenben báró Fiáth Miklós méltatásánál 

aláhúzza a szerkesztő, hogy Kozma Miklós munkatársa. Öt fő nagybirtokos (Pallavicini 

őrgróf latifundium tulajdonosa), s megfigyelhető, hogy közülük háromról hangsúlyozza az 

életrajzíró, hogy nem foglalkoztak az utóbbi időben politikával, kizárólag gazdaként 

működtek.427 A hét arisztokrata közül ketten nyugalmazott diplomaták voltak,428 Szapáry 

                                                           
426 Gróf Batthyány Lajos miniszterelnök nagyapját; gróf Khuen-Héderváry Károly horvát bán és miniszterelnök 
apját; gróf Majláth Géza apósát, Zichy Nándort; gróf Szapáry György miniszterelnök apját; gróf Széchenyi 
Aladár ipari és kereskedelmi miniszter apját; gróf Tisza Lajos apját és bátyját, mint miniszterelnököket; gróf Vay 
Tibor sógorát, Khuen-Héderváry miniszterelnököt, gróf Wenckheim László apját, a királyi főpohárnokot és gróf 
Zichy Géza apját, az Operaház intendánsát.  
427 Gróf Apponyi Károly, őrgr. Pallavicini Alfonz és gróf Zichy-Meskó Jakab 
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nagyköveten kívül csak gróf Wilczek Frigyes és gróf Zichy-Meskó Jakab voltak tagjai az 

1920 előtti törvényhozásnak.  

Az 1935 – 1939 közti időszakban 12 főnemes kerül a főrendi családok választottjaként a 

parlamentbe. Az életrajzíró közülük kiemelkedően nagy arányban, 7 főnél, emeli ki az első 

világháborúban mutatott hosszú és hősies katonai szolgálatot.429 8 fő birtokos (legtöbben 

nagybirtokosok), kik közül kiemelik az életrajzok gróf Jankovics-Bésán Józsefről és gróf 

Sztáray Taszilóról, hogy gazdálkodnak, s eddig „távol tartották magukat a politikai élettől”.  

A vizsgált csoportból 5 fő volt az 1920 előtti országgyűlésnek tagja, s újdonságként jelenik 

meg az életrajzokat tekintve, hogy gróf Vay Artúr esetében rámutat a szerkesztő, hogy a gróf 

a „politikai életben az Egyesült Keresztény Párt tagja”.430   

Az 1939 – 44-es országgyűlés ideje alatt 18 főnemes került a főrendi családok választása 

alapján az országgyűlésbe, 11fő közülük 1942-ben. E felsőházba került arisztokraták 30%-a 

nem rendelkezett 500 holdnál nagyobb birtokkal, s már egyikük sem volt (életkoruk miatt) az 

1920 előtti országgyűlés tagja. Kiemelkedő elődökre két arisztokrata tag esetében hivatkozik 

az almanach életrajzírója. Gróf Hadik-Barkóczy Endre esetében több nagyhírű felmenőjét 

megemlíti, s apját emeli ki, aki a főrendi ház elnökeként működött. Gróf Zichy Györgynél 

szintén apját, a volt kultuszminiszter Zichy Jánost említi meg a szerkesztő.  

Az arisztokrata családok által a Horthy-kor végső szakaszában a felsőházba választott 

személyek csoportja vázlatot adhat arról merre tartott a magyar főnemesség fejlődése 

megszűnésének történelmi pillanatában. A 18 fő közül összesen 11 személy (61%) a 

„dunántúli” és az indigéna arisztokraták csoportját képviselte. Három fő „régi báró” mellett 

egy „új báró” található soraikban. Két erdélyi és egy újonnan felemelt grófi család képviselője 

jelentette volna a felsőházi főnemesek új generációját. Zsidó származású főnemesi családdal 

nem találkozunk ebben a körben.  

Horthy Miklós kormányzó 1927 és 1944 között összesen 126 főt nevezett ki élethossziglan a 

felsőházba, közülük 25 fő (20%) főnemes volt. E 25 fő közül a fenti (22. sz.) táblázatban 

látható 18 arisztokrata a kormányzó jelölésére kerül a törvényhozásba, a többi 7 főnemes már 

korábban is tagja volt a parlamentnek. A kormányzó által az első felsőházba kinevezett 

főnemesek első, 1927-ben a második kamarába lépő, csoportjában kivétel nélkül a magyar 

gazdasági, politikai és tudományos élet kiemelkedő alakjai foglaltak helyet. Öten többezer 

                                                                                                                                                                                     
428 Gróf Somssich József  és gróf Szapáry Frigyes 
429 Gr. Andrássy Mihály, gr. Erdődy Rudolf, ifj. gr. Esterházy László, gr. Festetics György, br. Fiáth Tibor, gr. 
Jankovich-Bésán József, gr. Vay Artúr 
430 Országgyűlési almanach 1939-44. évi országgyűlésről. 460. http://www.ogyk.hu/e-
konyvt/mpgy/alm/al939_44/460.htm (2015.09.10.) 
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holdas nagybirtokok urai voltak,431 s helyet foglalt közöttük a tradicionálisan nagy tiszteletnek 

örvendő mártír miniszterelnök (gr. Batthyány Lajos) fia is. Rajtuk kívül az első világháborút 

szinte végig honvédelmi miniszterként végigszolgáló báró Hazai Samu altábornagy, korának 

nemzetközi szinten is egyik legnagyobb hírű orvosprofesszora, báró Korányi Sándor, 

valamint a magyar ipari és pénzügyi élet egyik iránytó tulajdonosa, báró Kornfeld Móric 

szerepelnek a listán. Az utóbbi három főnemes zsidó származású újbáróként kapta az 

élethosszig tartó kinevezést a kormányzótól. Az 1931 és 35 közti időszakra eső 4 fő 

arisztokrata kormányzói kinevezett között már nincs nagybirtokos, ám kiemelkedő 

jelentőségű személyek vannak. Forgách János gróf a monarchia utolsó szakaszának egyik 

legnagyobb hatású diplomatája, gróf Tisza István legközelebbi barátjaként említi az 

almanach.432 Báró Szurmay Sándor vezérezredes Hazai Samut váltotta 1917-ben a 

honvédelmi miniszteri székben, s a kormányzó érzékelhetően nagy hangsúlyt fektettet a 

monarchia hadseregének vezérkarában szolgálatot teljesítő volt bajtársainak elismerésére. 

Báró Korányi Frigyes nem csupán a monarchiabeli magyar pénzügyi innováció egyik motorja 

volt, hanem 1920 után több alkalommal pénzügyminiszter is.  1938-ban nevezte ki a 

felsőházba a kormányzó báró Majthényi Lászlót, aki az elcsatolt felvidéki magyarság egyik 

vezető politikusa volt. 1939 után Horthy még öt főnemest „léptetett” az országgyűlésbe a 

felsőházi kinevezéssel. Közülük 3 fő ‒ már birtoktalan ‒ erdélyi grófot, egy bajor bárói család 

Magyarországra származott tagját,433 és egy dunántúli nagybirtokost. Ha összehasonlítjuk a 

kormányzó által 1927-ben kinevezett főnemesek csoportösszetételét a későbbiekkel, jól 

látható a módosulás Horthy értékrendjében e téren. 

A felsőház többi, választással betölthető helyén igen ritkán jelentek meg főnemesek.  

A törvényhatóságok a korszakban összesen választott 236 főből mindössze 15 főnemest 

küldtek a felsőházba, közülük 9 fő az, kik ezt megelőzően nem voltak a törvényhozás tagjai. 

Báró Pap Géza már a háború előtt igen népszerű képviselője volt az őt küldő Torontál 

megyének, s 1927-ben az Arad‒Csanád–Torontál megyei törvényhatóság őt választotta a 

felsőházba, a folytonosságot képviselve. Báró Ragályi-Balassa Ferenc nagybirtokosként az 

agrártársadalom, s a református egyházban betöltött vezető szerepe miatt a protestáns hívek 

körében szerzett bizalomra építve kap megbízást Borsod-Gömör-Kishont vármegyétől. Báró 

Vojnits Miklós Tisza István közismerten bensőséges barátja (párbajainak intézője) délvidéki 

                                                           
431 Gr. Károlyi László (44.500 hold), hg. Montenouvo Nándor (17.000 hold), gr. Nemes Albert (9000 hold), gr. 
Széchenyi Emil (5800 hold), gr. Széchenyi Andor Pál (20.000 hold). 
432 Országgyűlési almanach 1935-39. 148. http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al935_40/148.htm 
(2015.09.10.) 
433 br. Feilitzsch Berthold családja 1847-ben a bajor királyi bárói osztályba soroltatott. (Gudenus János: A 
magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája. I. 384.) 
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birtokainak elvesztése után Magyarországra optált, s Bács-Bodrog megyei birtokán 

gazdálkodva képviselte a megyét a felsőházban. 434 Báró Waldbott Kelemen 10.000 holdon 

gazdálkodott, mikor a Zemplén vármegyei bizalom – mely különösképpen az általa képviselt 

szőlősgazdák körében volt erős - a felsőházba küldte.435 Míg Györffy Lajos és báró Majthényi 

József már birtoktalan „régi báróként”, gróf Hoyos József és gróf Révay István 500 holddal 

szintén nem rendelkező indigéna főnemesként és „új grófként” kerültek már a ’40-es évek 

elején a törvényhatóságok megbízásából a felsőházba. Gróf Szapáry Gyula 3400 holdas 

birtokkal rendelkező „dunántúli” grófként az egyetlen nagybirtokos volt ebben a körben. 

A szervezetek, intézmények által választott felsőházi tagok között volt a legkevesebb a 

főnemes, a korszakban választott 118 főből összesen 5 személy. Közülük csak ketten, gróf 

Almásy Imre és gróf Zichy István kerültek e megbízás útján az országgyűlésbe. Almásy gróf, 

közel 30.000 holdas hitbizomány ura az Országos Mezőgazdasági Kamara képviseletében volt 

felsőházi tag mindössze két évig 1929-ben bekövetkezett haláláig, s gróf Zichy István a 

Magyar Történeti Múzeum vezetőjeként képviselte a Magyar Nemzeti Múzeumot a második 

kamarában 1935 és 1942 között.   

 

b.) Főnemesek és a baloldali forradalmak 

Mivel a zsidóságot érintő törvények plenáris és bizottsági tárgyalásánál is számos alkalommal 

előkerült a „kommün” vagy a „bolsevizmus”, mint a zsidókat általánosan jellemző, a 

magyarságra veszélyes mozgalom, áttekintettük, hogy a Horthy-kori törvényhozásban részt 

vevő 193 fő főnemes közül – az almanachok életrajzainak kiemelései alapján – kik 

szenvedtek atrocitásokat az 1918-1919-es forradalmi mozgalmak alatt. Több háztag esetében 

is kiemelik az életrajzírók, hogy valamilyen formában küzdöttek a forradalmi (vagy az ennek 

kapcsán is megjelenő román megszálló) erőkkel, akik azonban „üldöztetést” vagy börtönt 

szenvedtek ellenforradalmi tevékenységük, vagy pusztán helyzetük miatt, a következők 

voltak.  

 

23. TÁBLÁZAT 

A két háború közti törvényhozó arisztokratákat a forradalmak alatt ért atrocitások 

 

                                                           
434 Országgyűlési Almanach 1927-32. 447. http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al927_32/447.htm 
(2015.09.10.) 
435  Országgyűlési Almanach 1927-32. 448.  http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al927_32/448.htm 
(2015.09.10.) 
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NÉV Törvényhozói tagság 
időszaka 

Az almanachban szereplő 
atrocitás436 

ifj. gr. Almásy Imre 1935 - 1939 A tanácsköztársaság alatt 
túszként fogva tartották 

gr. Apponyi Albert 1920 - 1933 A tanácsköztársaság alatt 
üldözték, menekülnie kellett 

br. Berg Miksa 1935 - 1939 A tanácsköztársaság alatt 
több hónapig börtönben volt 

br. Fiáth Pál 1927 - 1939 A tanácsköztársaság alatt két 
hónap gyűjtőfogház 

gr. Hadik János 1927 - 1933 A tanácsköztársaság alatt 
fogságban volt, ahonnan 
Seregélyes népe szabadítja ki 

gr. Károlyi József 1922 - 1931 Mindkét forradalom alatt 
üldöztetés 

br. Korányi Frigyes  1920 - 1935 A tanácsköztársaság alatt 
üldözték 

br. Kornfeld Móric 1927 - 1944 A tanácsköztársaság alatt kell 
megválnia GANZ igazgatói 
posztjától 

br. Láng Boldizsár  1931 - 1935 A Károlyi –kormány 
letartóztatta, s 1919 
augusztus 4-ig börtönben 
volt 

br. Lers Vilmos 1922-1923 A forradalmak alatt el kellett 
hagynia katedráját 

gr. Mikes János  1927 – 1939 A tanácsköztársaság alatt 
internálták, gyűjtőfogházban 
tartották 

br. Podmaniczky Endre 1922 – 1932 A tanácsköztársaság alatt 
üldözték 

gr. Ráday Gedeon 1922 – 1937 A tanácsköztársaság alatt az 
aszódi javítóintézetbe zárták 

br. Roszner István 1935 – 1939 A tanácskormány 
szocializálta birtokát 

gr. Somssich Gyula 1939 – 1944 A tanácsköztársaság alatt 
túsznak nyilvánították 

gr. Szapáry György 1927 – 1929 A tanácsköztársaság alatt 
letartóztatták, sokat 
szenvedett. 

gr. Széchenyi Viktor  1920 – 1944 A tanácsköztársaság alatt 
üldözték 

gr. Széchenyi György 1935 – 1939 A tanácsköztársaság alatt 
fogságban volt 

br. Szterényi József 1920 – 1939 A Károlyi-kormány az elsők 
között internálta, 1919 
augusztusáig fogságban volt 

                                                           
436 Az országgyűlési almanachok szóhasználatát tartottuk meg atrocitások megnevezésekor.  
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br. Szurmay Sándor 1935 – 1939 A Berinkey-kormány 
tartóztatta le, s 
tanácsköztársaság bukásáig 
börtönben volt 

gr. Teleki Tibor  1922 – 1944 A tanácsköztársaság alatt 
családjával együtt fogságban 
volt 

gr. Teleki Mihály 1935 – 1939 A tanácsköztársaság alatt 
túsz volt 

gr. Wenckheim József 1932 – 1939 A tanácsköztársaság alatt 
túsz volt 

   

A fenti 23 fő a korszakban a törvényhozásban részt vevő 193 főnemes 12%-át jelenti.  

Rajtuk kívül kiemelik az életrajzok, hogy gróf Károlyi Gyulának oroszlánrésze volt a 

„kommunista rémuralom” ellen megszerveződő nemzeti irány létre hívásában, valamint gróf 

Takách-Tolvay Józsefet ismerhettük meg a bankgasse-i támadás egyik főszervezője és 

kivitelezőjeként, a tanácsköztársaság ellen folyamatosan harcban álló arisztokratának a 

parlamenti almanach életrajzából.  

A Horthy-kori törvényhozásban részt vevő arisztokraták teljesebb körű leírásához szükséges 

lenne a trianoni határváltozások által okozott birtokveszteségeik regisztrálása, ám erre az 

áttekintett és elemzett parlamenti almanachok információi nem adnak módot. Az egyes 

főnemesek születési helye javarészt a szülői birtokot jelentette, s ezek igen gyakran a trianoni 

határokon kívül eső területek voltak már az életrajzok írásakor.437 Mint a jegyzetben felsorolt 

60 személy mutatja a két háború közötti törvényhozó arisztokraták 31% -a a történelmi 

Magyarország trianoni határain kívül eső részeken született. Ezen adatokból 

valószínűsíthetjük a nagyobb arányú birtokvesztést, mely a törvényhozásban helyet foglaló 

                                                           
437 Pl. gr. Andrássy Mihály (Velejte); gr. Apponyi György (Eberhart); br. Apor Vilmos (Segesvár); gr. Bánffy 
Miklós (Kolozsvár); ifj.hg Batthyány-Strattmann László (Köpcsény); ifj.gr. Batthyány Zsigmond (Csendlak); gr. 
Béldi Kálmn (Báld); gr. Bethlen István (Gernyeszeg); gr. Bethlen Pál (Kolozsvár); gr. Csáky Károly 
(Szepesmindszent), gr. Csáky István (Segesvár); gr. Csekonics Iván (Csitózsombolya); gr. Csekonics Sándor 
(Csitózsombolya); gr. Degenfeld-Schomburg József (Kolozsvár); gr. Degenfeld –Schomburg Miksa (Erdőszáda); 
gr. Erdődy Sándor (Galgóc); gr. Erdődy Rudolf (Novimarof); br. Feilitzsch Berthold (Törökkanizsa);  gr. 
Festeticss Kristóf (Szepesremete); gr. Forgách János (Gács); br. Györffy Lajos (Kraszna); gr. Hadik János 
(Pálóc); br. Hazai Samu (Rimaszombat); br. Hellenbach Gottfried (Marija Bistrica); gr. Hoyos Miksa (Pozsony); 
gr Hoyos József (Németlád); gr. Hunyady József (Ürmény); gr. Hunyady Imre (Ürmény), gr. Jankovich-Bésán 
Endre (Suhopolje); br. Kemény Árpád (Szilágykövesd); br. Kende Zsigmond (Nagybánya); gr. Khuen- 
Héderváry Károly ( Zágráb); gr.Klebelsberg Kunó (Magyarpécska); br. Kray István ( Lőcse); gr. Majláth György 
(Zavar), gr. Mikes János (Zabola); gr. Nemes János (Hídvég); hg. Odescalchi Károly (Szolcsány);br. Pap Géza 
(Nagybecskerek); gr. Pongrácz Jenő (Nagyvárad), gr. Révay István (Tajna); br. Rosszner István 
(Máramarossziget);  gr. Sennyey Ferenc (Bély); gr. Széchenyi Viktor (Pozsony); gr. Széchenyi Andor Pál 
(Oroszvár), gr. Sztáray Tasziló (Tiba); br. Szurmay Sándor (Boksabánya); gr.Teleki  János (Koltó); gr. Teleki 
Domokos (Kolozsvár); gr. Teleki Ernő (Kolozsvár), br. Urbán Péter (Sofronya); br. Urbán Gáspár (Arad); br. 
Urbán Pál (Törökbecse); gr. Vay Tibor (Deregnyő); br. Vécsey Miklós (Pozsony); br. Vojnits Sándor 
(Szabadka); br. Vojnits Miklós (Szabadka); br. Wesselényi István ( Kolozsvár); gr. Zelenka-Zelensky Róbert 
(Újarad); gr. Zichy-Meskó Jakab (Kassa);   
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főnemeseket érintette, de tényeket csak a volt és a két háború között meglévő birtokok 

dokumentumainak vizsgálata után állapíthatunk meg.   

A Magyarországra optált és a behívott erdélyi és felvidéki képviselők esetében köztudott tény 

volt a birtokvesztés, s rajtuk kívül viszonylag kevés esetben említik az életrajzok az 

arisztokraták határmódosításokkal együtt járó területi veszteségeit.438 E veszteségek főnemesi 

családonkénti és törvényhozó személyenkénti kimutatása további kutatásaink feladata lesz. 

 

 

7. Összefoglalás  

A törvényhozó arisztokraták családi, személyes, gazdasági, politikai helyzete, a 

legfontosabb zsidótörvényeket tárgyaló arisztokrata képviselők csoportja 

Vizsgálatainkat a parlamenti munkában részt vevő főnemesek csoportjára nézve, 

mindenekelőtt az országgyűlési almanachok életrajzaira koncentráltuk, szükség esetén egyéb 

információs bázisokra támaszkodva. A két világháború között összeült 6 országgyűlésben 

összesen 100 arisztokrata család képviseltette magát 193 fővel. A királyi hercegi család és 5 

örökletes hercegi család mellett 52 grófi és 42 bárói család vett részt a törvényhozásban. E 

főnemesi famíliák 43%-a 1927-ben, a felsőház felállításával lépett a két háború közti 

törvényhozásba, a fennmaradó rész körülbelül arányosan oszlott el a többi 5 országgyűlési 

ciklus idején. A száz főnemesi család legnagyobb része a leggazdagabb „dunántúli” 

főnemesek csoportjához tartozott, de jellemző a korszakra, hogy alig valamivel marad el 

létszámban mögöttük az „újbárók” csoportja, kik a századfordulón kapták főnemességüket, 

első renden a modernizációs folyamat valamely területén szerzett érdemeik miatt.  

A vizsgált családok 71%-a rendelkezett összesen 1000 hold feletti (500 holdnál nagyobb 

birtoktestekben) földdel, 8%-uk 50.000 hold feletti birtokkal. 

Az Országgyűlési Almanachokban regisztrált törvényhozók közül 1885 (a főrendiházi reform) 

és 1944 között 194 főnemesi címet viselő család neve található meg. Közülük a dualizmus 

végének és a Horthy-kornak parlamentjében is jelen volt (kontinuus) 81 család (41,7 %).  

A dualista korszakban – az 1885-ös főrendiházi reformot követően ‒ legjelentősebb 

létszámban törvényhozókat kibocsátó főnemes családok valamennyien részt vettek az 1920 

utáni országgyűlések munkájában is.  

Az 1920 utáni törvényhozás főnemeseinek 35%-a tagja volt az 1920 előtti magyar 

törvényhozásnak, így személyében képviselte a folyamatosságot.   

                                                           
438 gr. Ambrózy-Migazzi István, gr. Apponyi Antal, gr. Bethlen Pál, gr. Festetics Domokos, br. Hellenbach 
Gottfried, br. Mirbach Antal, gr. Pállfy Géza, gr. Teleki János, br. Vay László 
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A két világháború között képviselőként összesen 69 főnemes kerül be első alkalommal az 

országgyűlésbe, kiknek 40%-a csak egy ciklusban vett részt a törvényhozásban.  

A felsőházban lett a magyar törvényhozás tagja összesen 124 fő (a Habsburg-ház 

Magyarországon élő tagjaival együtt)  

Az arisztokrata törvényhozók közel 80%-a a történelmi Magyarország területén született, 

javarészt magyar főnemes anyáktól. Az összes arisztokrata törvényhozó iskolázottságát 

tekintve megállapítható, hogy a 19. század közepén - végén a főnemesi családok igen komoly 

gondot fordítottak gyermekeik képzésére. Mind a képviselők, mind a felsőház tagok 

legnagyobb része jogi és államtudományi végzettséggel rendelkezett hazai (leginkább 

budapesti) vagy valamely külföldi egyetemi tanulmányok után. Megfigyelhető, hogy e 

végzettség mellett igen sokan jártak néhány évig a magyaróvári gazdasági akadémiára is, ha 

nem is szereztek itt feltétlenül végzettséget. Számos arisztokratánál olvashatunk iskoláikat 

követő európai vagy világkörüli utazásról, mint az ifjú látókörét szélesíteni szándékozó 

lehetőségről.  A főnemes törvényhozók döntő többsége magyar főnemes házastársat 

választott, ám a képviselők (különösen a bárók) feleségei között kevéssel több a közrendű, 

mint a főnemes. Az arisztokrata háztagok többsége 3 vagy több gyermeket nevelt fel. 

Mind a felsőház mind a képviselőház arisztokratáira jellemző, hogy 80%-ban a katolikus 

egyház tagjai voltak, az egyéb felekezeti megoszlás az ország lakosságának általában 

megfelelő arányú. Izraelita felekezetű magyar főnemesi címet viselő törvényhozót nem 

találtunk a parlamenti almanachokban.  

Megállapítottuk, hogy a felsőház főnemes tagjainak átlagéletkora jelentősen (12 évvel) 

magasabb volt, mint a képviselőházban helyet foglaló arisztokratáké már az országgyűlésbe 

lépésükkor, s számos felsőházi tag egészen magas életkoráig megőrizte e törvényhozói helyét. 

Ebből kifolyólag a felsőház tagjaira általában igaz, hogy javarészt más generáció értékeit 

hordozták még, mint a többségükben már a trianoni határok között felnőttkorba ért 

arisztokrata képviselők. 

A főnemes törvényhozók körülbelül negyede – az almanachok életrajzai szerint – részt vett az 

első világháborúban frontharcosként, politikai – diplomáciai irányítóként vagy a hátország 

szervezőjeként. Többen rokkantan, hadifogság után kerültek haza, amint az életrajzokban 

olvasható.  

Számos törvényhozó főnemes vesztette el a rangját és megélhetését jelentő birtokát, vagy 

kellett lemondania családi birtokainak egy részéről a trianoni béke folytán.  

A felsőház munkájában a legnagyobb kiterjedésű földdel rendelkező magyar főnemesi 

családok mindannyian részt vettek. Általában – néhány kiemelt kivétellel ‒ a birtokos 
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arisztokrata családok tagjai közül a legnagyobb birtokkal bírók (hitbizományosok) kerültek a 

második kamarába. A háborús következmények, a modernizációs folyamatok és a természetes 

okok miatti lassú arisztokrata generációváltás a felsőházi főnemesek köreiben is 

megfigyelhető, első renden a gazdaságnak a mezőgazdaságtól eltérő szférái felé való 

nyitásban. A képviselőházi főnemesekhez képest a második kamarában nagyobb volt a 

dualizmusban jelentős politikai vagy katonai szerepet betöltött személyek aránya, kik a 

kontinuitást képviselték. 

Foglalkozásukat tekintve a főnemes háztagok legnagyobb hányada a helyi, megyei és 

országos politikai élet vezetésével, másodsorban gazdálkodással foglalkozott, többen 

mintagazdaságokat hoztak létre és vezettek. Közel 15%-uk érkezett a parlamentbe az ipari, 

kereskedelemi és pénzügyi szférából.  

A különböző lokális, térségi, megyei és számos országos hatókörű gazdasági és 

sportegyesületeknek a legtöbb földbirtokos főnemes képviselő tagja volt, többen alapítók, 

vezetőségi tagok e szervezetekben. A nagybirtokkal rendelkező arisztokraták 

természetszerűen vettek részt az árvízi és folyószabályozási szervezetek létrehívásában és 

működtetésében. 

A képviselő főnemesekről megállapítottuk, hogy a birtokos politikusok döntő hányada 

szűkebb pátriájának lakosait képviselte, választókörzete birtoka, lakóhelye közvetlen 

környezetében volt.  A legtöbb arisztokrata képviselő a kormánypárt színeiben politizált, de – 

az összes képviselőt alapul véve – feltűnően nagy számban voltak köreikben pártonkívüliek. 

Mind ez utóbbiak, mind a „kormányt támogató” ellenzéki csoport tagjai, első renden 

legitimista meggyőződésük okán maradtak távol a kormánypárttól. Azon főnemesek, kik 

képviselőként kerültek az országgyűlésbe, s egy ciklusnál többet töltöttek ott, végig 

megmaradtak a politikai csoport mellett, mely a parlamentbe juttatta őket. Amennyiben ez a 

párt eltért korábbi fő ideológiai irányától, több arisztokrata képviselő felhagyott a 

politizálással, sokan a felsőház tagjaként folytatták törvényhozói pályafutásukat.   

A képviselőházba jutott arisztokraták pályafutása – meglátásunk szerint -  az Osztrák-Magyar 

Monarchia szétesése, az integer Magyarország és a királyság megszűnése utáni politizáló 

magyar arisztokrácia útkeresésének története. 

A két háború közti rendszer stabilizációját szolgálta az 1927-ben felállított felsőház, melynek 

csoportjaiba különböző arányban kerültek főnemesek. Természetesen a legtöbben a főrendi 

családok választottjaiként jutottak itt mandátumhoz, kik között csak báró Harkányi János volt 

zsidó származású. A kormányzó törekedett az élethosszig kinevezett tagok közé régi, 
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kipróbált arisztokrata politikusokat, katonákat és szakembereket is emelni, mely törekvését 

nem befolyásolta a kiválasztott személy esetleges zsidó származása sem. 

Az összesen 193 fő Horthy-kori arisztokrata főnemes 12%-áról emelik ki az almanachok 

életrajzai, hogy a forradalmak alatt őket és családjukat atrocitás érte (üldöztetés, túszként 

fogva tartás, kirablás, stb.) Dolgozatunk elején megállapítottuk, hogy, az első renden a levert 

forradalmak és a modernizációs folyamat összecsapásának eredőjeként, a korszak elején a 

főnemesség és a zsidóság között kialakuló ellentétek nem tettek jót a közéleti szemlélet 

fejlődésének.    

A fejezet zárásaként és egyben dolgozatunk harmadik részéhez átvezetésként hívjuk fel a 

figyelmet a 8. számú mellékletre, melyben azon képviselők sora szerepel, kik mandátummal 

bírtak az - általunk alább tárgyalt - kiemelkedő fontosságú, zsidókat érintő törvények 

parlamenti vitáikor és döntéshozatalkor. 

 

III.  

Arisztokraták a zsidóörvények létrehozásának folyamatában 

„A magyarországi zsidótörvényeket és - rendeleteket 1940 kora ősze előtt nem német 

nyomásra, legfeljebb a németeket s az olaszokat, románokat, szlovákokat másolva, a 

szélsőjobbal versengve adták ki. Százezreket aláztak meg, fosztottak ki, embereket, akiknek 

egyetlen bűnük az volt, hogy ők, vagy szüleik, nagyszüleik zsidó vallásúak voltak.”439 – írta 

Karsai László e jogszabályokat elemző tanulmánya elé. E tanulmányban Karsai László 

huszonkét, a zsidóságra nézve jogfosztó intézkedést tartalmazó törvényt sorolt fel, jelen 

dolgozatunkban azonban csak hetet emeltünk ki annak vizsgálatára, hogy az országgyűlés 

főnemes tagjai miként foglaltak állást tekintetükben. A szakirodalomban igen eltérő 

véleményeket olvashatunk azzal kapcsolatban, hogy mi számít zsidótörvénynek, s melyek 

ezek közül a sarkalatosak. Vannak szakírók, akik azokat a törvényeket nem sorolják e 

csoportba, melyek nem tartalmazzák a „zsidó” kifejezést s vannak, akik minden, kifejezetten a 

zsidóság életkörülményeit befolyásoló törvényt ide sorolnak. Mivel jelen dolgozatunk a 

törvényhozó főnemesség szempontjából vizsgálja a zsidóságot érintő törvények születését, és 

nem a zsidók helyzetére gyakorolt hatásukat vizsgálja, az alább felsorolt hét jogszabály 

létrejötte során elhangzott valamennyi parlamenti – és a legtöbb illetékes bizottsági – 

felszólalás áttekintése nyomán tesszük megállapításainkat. E törvények között van, amely 

                                                           
439 Karsai László: A magyarországi zsidótörvények és - rendeletek 1920–1944. Századok 138. (2004/6.) 1285-
1304.o. 



148 
 

nem említi a zsidó szót, s olyan is, mely nem jogfosztó, hanem az előző hatályos 

rendelkezéshez képest jogkiterjesztő hatással bírt, de meglátásunk szerint a két világháború 

között a zsidóság és a többségi társadalom (ezen belül az arisztokrata törvényhozók) 

viszonyát alapvetően e hét törvény keletkezése nyomán lehetséges leírni, az alább 

részletezendő okok miatt. 

Az 1920:XXV. törvény a tudományegyetemekre, a műegyetemre, a budapesti egyetemi 

közgazdaság-tudományi karra és jogakadémiákra való beiratkozás szabályozásáról, 

közkeletűen a numerus clausus, verbálisan ugyan nem utal a zsidóságra, következményeiben 

mégis a magyar törvényhozás első, a zsidóságra nézve jogfosztó következményekkel járó 

törvénye. Az 1928:XIV. törvény a tudományegyetemekre, a műegyetemre a budapesti 

egyetemi közgazdaságtudományi karra és jogakadémiákra való beiratkozás szabályozásáról 

szóló 1920:XXV. törvény módosításáról szól, s ez az a jogszabály, mely a zsidóságra nézve 

nem jogfosztó, hanem jogkiterjesztő. Püski Levente kiemelte a zsidókérdés és a felsőház 

kapcsolatát elemző tanulmányában440, hogy e törvény a ’20-as évek utolsó harmadának talán 

legnagyobb visszhangot kiváltó politikai lépése volt. Vizsgálatunkban megállapítottuk, hogy e 

javaslat tárgyalásánál nyilvánult meg először nagyobb számú főnemes a zsidóságot érintő 

kérdésben. Az 1938:XV. törvény a társadalmi és gazdasági élet hatályosabb biztosításáról az 

első kifejezetten a (még felekezeti alapon meghatározott) zsidóság jogait hátrányosan érintő 

törvény, s igen nagy jelentősége van annak, hogy a történelmi arisztokrácia tagjai miként 

vették tudomásul a modernkori magyar törvénytár első olyan javaslatának kodifikációját, 

mely egy megnevezett társadalmi csoport jogfosztásáról intézkedik. Az 1939:IV. törvénycikk 

a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról  nem kevéssé úttörő és jelentős a 

Corpus Jurisban, mint az előzőekben említett, ugyanis az első faji alapon született törvény 

volt. Az 1941:XV. törvénycikk a házassági jogról szóló 1894:XXXI. törvénycikk 

kiegészítéséről és módosításáról, valamint az ezzel kapcsolatos fajvédelmi rendelkezésekről 

már nem csupán faji alapon, hanem – mint címében is szerepel –, fajvédelmi céllal is 

született, s mint ilyen, szintén első a törvényeink sorában. Az 1942:VIII. törvénycikk az 

izraelita vallásfelekezet jogállásának szabályozásról, meglátásunk szerint, a törvényhozókról 

nyújtott információi miatt lényegesebb, mint a célcsoportra tett hatása szempontjából. A 

zsidónak minősülő polgárok százezreit ekkor már számos, a mindennapi életükben és 

alapvető emberi jogiakban korlátozó intézkedés sújtotta, felekezeti hovatartozásuktól 

függetlenül, a magyar alkotmánynak azonban olyan alapvető jogbiztosítékát, mint a szabad 

                                                           
440 Püski Levente: Zsidókérdés és a felsőház a Horthy-korszakban. In: Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 80. 
születésnapjára. Debrecen 2010. 319.o. 
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vallásgyakorlat, betű szerint először sértette meg e törvény 5. §-a.441 Az 1942:XV. törvénycikk 

a zsidók mező- és erdőgazdasági ingatlanairól már egy következő modernkori alkotmányos 

alapjogot, a magántulajdon jogát sértette meg, s ezzel nem csupán az érintettek jogbiztonságát 

semmisítette meg, hanem valamennyi magántulajdonnal rendelkező magyar állampolgár 

jogbiztonságát megingatta. A fenti törvényeknek a magyar jogrendre, a magyar zsidóságra és 

a többségi társadalomra gyakorolt hatását különböző arisztokrata törvényhozók igen 

különböző módon ítélték meg, mint azt alább bizonyítani igyekszünk. 

Sajátos, de a korszakot figyelmesen tanulmányozó szemnek mégis logikus jelenség, hogy 

egyetlen törvényhozó főnemes sem kelt – expressis verbis – a zsidóság védelmére. Azon 

arisztokrata háztagok, akik opponálták a zsidókat hátrányosan megkülönböztető 

törvénycikkeket, minden esetben a magyar alkotmány és a tradicionális magyar jogfejlődés 

nevében szálltak síkra, néhány esetben megemlítve a hagyományos magyar „úri értékrendet” 

is. Stern Samu, a Pesti Izraelita Hitközsége elnöke 1938-ban jelentette meg írását a 

magyarországi zsidókérdésről, melynek bevezetőjében írt szavai megvilágítják e 

szemléletmódot: „Most is, bárhogy próbálja az antiszemitizmus a hazai zsidóságot a vádlottak 

padjára ültetni, nem a vádlott védekezése, hanem a jognak, a törvénynek és az igazságnak 

védelme kér szót e felvilágosító iratban.”442  

Stern Samu ezen írása a honfoglalástól kezdve mutatja be a történelmi tények alapján, hogy a 

zsidóság mennyire szerves része volt a magyar fejlődésnek, és hasonlóan a zsidótörvények 

ellen argumentáló magyar törvényhozó főnemesekhez, abból indult ki, hogy tényekkel, 

logikus összefüggések kimutatásával lehetséges változtatni a törvényalkotók szándékán.  

Az általunk alább áttekintendő parlamenti plenáris és bizottsági jegyzőkönyvek azt 

bizonyítják, hogy e szándékon változtatni érvekkel nyilvánvalóan nem lehetett. 

 

6.  A Duna-völgyi arisztokrácia kialakulása és a folyamat megtörése 

Lényegi kérdés, hogy mennyiben volt érdekelt a magyar arisztokrácia 1920 után a zsidóság 

visszaszorításában a társadalmi és gazdasági élet különböző színterein. 

Karády Viktor kutatásai alapján443 és a szakirodalom zömének álláspontja szerint 

mindenekelőtt a modernizációs folyamat vesztesei voltak a zsidóságot negatívan 

                                                           
441 „Bevett vagy elismert vallásfelekezetből az izraelita vallásfelekezetre áttérni, úgyszintén bevett vagy elismert 
vallásfelekezeten kívül állónak az izraelita vallásfelekezetbe belépni ennek a törvénynek hatálybalépése után 
nem lehet. Az ilyen áttérés vagy belépés végett a törvény hatálybalépése előtt folyamatba tett eljárást a törvény 
hatálybalépése után befejezni nem lehet.” (http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8181. 2015. 09. 30.) 
442 Stern Samu: A zsidó kérdés Magyarországon. Bp. 1938. Pesti Izr.Hitközség 3.o. 
443 Karády Viktor: Antiszemitizmus és modernizációs egyenlőtlenségek Magyarországon. In: A zsidóság és 

Európa. Szerk.: Grüll Tibor és Répás László. Bp. 2006. Jószöveg Műhely Kiadó. 135–154.o. 
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diszkrimináló intézkedésekben érdekeltek. Amennyiben ebből az álláspontból indulunk ki, 

témánk tekintetében kulcskérdéssé válik, hogy mennyiben volt a Horthy-kori magyar 

főnemesség – pontosítva a magyar főnemesség egyes csoportjai, és egyes tagjai – a 

modernizáció nyertese vagy vesztese. A Kádár-kori történetírás által kialakított, s szinte a 21. 

század elejéig fennmaradt beállítás, miszerint az arisztokrácia haladásellenes, a modernizáció 

bármely formájával szemben ellenérdekelt, konzervatív réteg volt, azt a következtetést 

hordozza magában, hogy nyilvánvalóan a modernizációs folyamat vesztesei között kell 

keresnünk a főnemeseket, s ebből következően a zsidóellenes intézkedések előmozdítói közt. 

Ezt az álláspontot elvileg megerősítve, tartalmilag mégis opponálva írta le Berend T. Iván és 

Ránki György még az említett politikai korszak végén azt az általuk ritkábban emlegetettnek 

mondott tényt, hogy a magyar arisztokrácia a 19. század folyamán „európai műveltséggel és 

nem kevéssé európai vállalkozói üzletszerűséggel vezette át egykori hatalmas feudális 

latifundiumait a modern tőkés gazdálkodás útjára.”444  

Mielőtt a zsidóellenes törvények és rendeletek születésének körülményeit megvizsgálnánk az 

arisztokraták közreműködését figyelembe véve, szükséges lenne felidézni – dolgozatunkban 

fentebb tett megállapításaink alapján – a 20. századi magyar főnemességnek a modernizációs 

folyamatban elfoglalt helyét és szerepét, s ennek kapcsán viszonyát a magyarországi 

zsidósághoz. Kérdéses azonban, hogy sikeres lehet e viszonyrendszernek kutatása, mert – 

mint a fentiekben kimutatni igyekeztünk – a magyarországi főnemesség, eredetileg is 

egymástól jól elkülöníthető csoportokra oszlott rétege 1885-től „atomizálódni” kezdett,445 az 

pedig, hogy a „zsidóság” kifejezés mennyire nem egyértelműen körbeírható csoportot jelöl – 

ahogy azt felidéztük a dolgozat első részében – már könyvtárnyi szakirodalom tárgyát képezi. 

Így hasznosnak tűnik, ha e fejezet bevezetőjeként inkább arra teszünk kísérletet, hogy 

megvizsgáljuk, a modernizációs folyamat során mi jellemezte az arisztokraták és zsidók érdek 

és kapcsolatrendszerét, valamint társadalmi megítélést.   

Karády Viktor „belső szükségletként” aposztrofálja a zsidók kollektív bűnbakként kezelését 

„egyes, a feudalizmus után kialakult szabad versenyes piacokon vesztes, rétegstátuszukban 

veszélyeztetett vagy hanyatló csoportok szimbolikus érvényesülésében, kompenzatív 

önértékelésében.”446 Meglátásunk szerint a 19–20. századi arisztokrácia – annak ellenére, 

hogy mindenekelőtt továbbra is a mezőgazdasági termeléshez kötődő réteget alkotott –, nem 

volt vesztese a szabad versenynek. Ellenkezőleg, hiszen kiváltságaik, kapcsolatrendszerük, 

                                                           
444 Berend T. Iván–Ránki György: Európa gazdasága a 19. században. Bp. 1987. Gondolat Kiadó 366. o. 
445 Lakatos  Ernő: A magyar politikai vezetőréteg. 1848–1918. 26. o. 
446 Karády Viktor: Antiszemitizmus és modernizációs egyenlőtlenségek Magyarországon. In: A zsidóság és 
Európa. Szerk.: Grüll Tibor és Répás László. Bp. 2006. Jószöveg Műhely Kiadó. 136. o. 
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tulajdonuk és hagyományaik behozhatatlan előnyt jelentettek az új keretek között is. 

Továbblépve e gondolatmenetben, úgy véljük, hogy a modernizációs folyamatban való 

sikeresség tekintetében számos olyan csoporttulajdonsággal bírt az arisztokrácia, melyek épp 

a zsidósággal tették hasonlóvá.447  

Karády Viktor több tényezőt emel ki, melyek a zsidóságot a modernizációs folyamat 

vezetésére kiemelkedően alkalmas populációvá teszik. Ezek közül a legtöbb – eltérő okok 

miatt – az arisztokráciára is érvényes tényező. Már Karády kiinduló kérdése is alkalmas az 

összehasonlításra, melyben azt a paradoxont firtatja, miképp kerülhetett „egy hagyomány által 

éltetett közösség” a legmodernebb modernizációs készségek birtokába.448 Ez tehát lehetséges 

volt, s ha azt tekintjük, hogy a hagyomány (ősi múlt, címek, rokoni kapcsolatok, szokások, 

birtokok etc.) nagyon is specifikálták és összekötötték az arisztokrácia tagjait is, érdemes a 

többi – Karády Viktor által kiemelt, modernizációra hajlamosító – tényezőt is áttekinteni a 

főnemességre vetítve. 

E tényezők közt említi a szerző a zsidóság zárt, a társadalom többi részétől elkülönülő 

közösségét, mely azonban kölcsönkapcsolatban állt a külvilággal. E zártságában nyitott 

csoportállapotnak számos aspektusa érvényes az arisztokráciára is. A zsidók felett gyakorolt 

„helyi vagy regionális felekezeti tekintélyek rituális és szellemi egyeduralma”449 erőltetés 

nélkül párhuzamba hozható a (legtöbb) szigorúan katolikus főnemesi család 

elkötelezettségével és a katolikus püspökök, vagy az aktuális egyházfő megfellebbezhetetlen 

befolyásával gondolkodásuk és életvitelük tekintetében. 450 Hasonlóság áll fenn a zsidók és az 

arisztokraták életmódját illetően a szigorú életvitelbeli és házasodási előírásoknak és 

elvárásoknak történő megfelelés terén is.  Szintén különböző eredetű, de különösen a 

társadalom többi rétegéhez mérten tagadhatatlanul meghatározó, a többnyelvűség mindkét 

csoport tagjainál, melynek hatásaként Karády a zsidóságnak a nyugati kultúra iránti nagyobb 

nyitottságát emeli ki.451 Amennyiben az arisztokrácia – kortól és nemtől függetlenül, szinte 

minden tagjára igaz – széles körű idegennyelv-ismeretét, anglo- vagy frankofil beállítottságát 

vesszük tekintetbe, meg kell állapítanunk, hogy hasonlóan a zsidósághoz, a társadalom többi 

rétegénél jelentősen több lehetőségük nyílt a nyugati modernizáció filozófiai, elméleti vagy 

gyakorlati eredményeivel kapcsolatba kerülni.  A tradíciók, a többnyelvűség és a szintén 

                                                           
447 Véleményünk szerint kiváltképp e tulajdonságok teszik majd, a zsidósághoz hasonlóan, sebezhetővé és – egy 
másik totalitárius ideológia – célpontjává 1945 után. 
448 Karády Viktor: Antiszemitizmus és modernizációs egyenlőtlenségek Magyarországon. 137. o. 
449 Karády Viktor: Antiszemitizmus és modernizációs egyenlőtlenségek Magyarországon. 137. o. 
450 Nem sokkal kisebb hatással voltak a protestáns egyházi hatalmasságok sem a hagyománytisztelő főnemesi 
családok életére 
451 Karády Viktor: Antiszemitizmus és modernizációs egyenlőtlenségek Magyarországon. 143.o. 
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mindkét csoportot jellemző kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszer olyan mobilitási 

lehetőségeket nyitott mind a zsidóság, mind az arisztokrácia tagjai előtt, mely elengedhetetlen 

volt a modernizációs folyamatba való bekapcsolódáshoz. E lehetőséggel (kényszerrel) 

azonban – speciális jogi és társadalmi helyzete miatt – hosszú ideig csak a zsidóság élt, hiszen 

az arisztokraták épp az őket specifikáló, tradicionálisan bírt földbirtok miatt röghöz kötött 

volt. Nem szabad azonban e helyen elfeledkeznünk a legtöbb fiatal főrend – gyakran évekre 

húzódó – családi vagy egyéb célú nyugat- európai utazásairól, vagy a legtöbbjük által igénybe 

vett külföldi iskolaévekről. Ha csak ideiglenesen is, de e tekintetben – a társadalom többi 

csoportjától eltérően – az arisztokratákat is nagy mobilitás jellemezte. Mind a zsidók, mind a 

főnemesek a külvilág számára igen jól megkülönböztethető és leírható csoportot alkottak 

nevük, lakóhelyük, öltözködésük, szokásaik miatt. Igaz ez akkor is, ha a zsidóság e 

megkülönböztethetőségnek első renden hátrányait, az arisztokraták pedig 1945-ig inkább 

előnyeit élvezték. E tekintetben érdemes a külvilág nézőpontjának néhány – szintén mindkét 

réteg megítélésre használt – jellemzőjét figyelembe venni.  Karády Viktor a zsidóság 

(negatív) megítélésére alapot adó nézőpontként emeli ki: „A népi elképzelések szerint, melyet 

az antiszemita diskurzus is népszerűsített, csak a fizikai munka jelent igazi gazdasági 

tevékenységet, minden többit – a szellemi szolgáltatást is – valamiképp a jogtalan 

haszonszerzés negatív nimbusza vesz körül. Mivel a zsidóság zöme éppen nem a szigorú 

értelemben vett >>fizikai termelésben << kereste kenyerét, érthető, hogy ezeknek az 

előítéleteknek könnyen lehet zsidóellenes színezetet adni.”452 Az első renden öröklött 

tulajdonukból és annak működtetéséből élő arisztokraták esetében a fenti idézetnek minden 

eleme behelyettesíthető a külvilág arisztokrataképének forrásait keresve.  Igazolódik ez a 

baloldali rezsim hatalomra jutása idején is, amikor különös hangsúlyt nyert az „arisztokraták 

fizikai munkához szoktatása”.453   

Az első világháború katasztrófája miatt is kollektíven került célkeresztbe a zsidóság és az 

arisztokrácia is. A zsidók, mint a háború vérszívói, a gazdaság piócái, a frontszolgálat alól 

kibúvók, mivel – azóta közismerten objektív okok miatt – valóban első renden zsidó 

származású vállalkozók kezében volt a háború folytatását lehetővé tévő szinte valamennyi 

nagyipari létesítmény, s ezek irányítási kötelezettsége sokukat távol is tartotta a fronttól.454  

                                                           
452 Karády Viktor: Antiszemitizmus és modernizációs egyenlőtlenségek Magyarországon. 149. o. 
453 Pallaviciné Andrássy Borbála 1951-ben íródott kitelepítési naplójában számos példát hoz erre. „Név szerint 
fognak minket szólítani, ki milyen munkára vállalkozik. Volt egy fiatalember, aki a szüleivel lett kitelepítve, és 
könyvelést, bérelszámolást vállal, vagy gépkocsivezetést-szerelést. >Erről szó sem lehet. Menjen aratni!< 
Kohner Auguszta autó- vagy traktorvezetést vállal. Gúnykacaj!” (Pallavicini-Andrássy Borbála kitelepítési és 
1956-os naplója.  Bp. 1990. Pallavicini Ede. 33. o.) 
454 Karády Viktor: Antiszemitizmus és modernizációs egyenlőtlenségek Magyarországon. 150. o. 
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Az ilyen nyilvánvalóan igen egyszerű általánosítás azonban a feltűnő kisebbségből indult ki, s 

nem törődhetett az ismeretlen és láthatatlan tízezer főnyi zsidó frontkatona halálának 

tényével. 455 Az arisztokrácia – szintén csoportként – mint a nemzetet vesztes háborúba sodró 

uralkodó osztály került már 1918-ban a „vádlottak padjára”, hasonlóan nem tekintve az 

ezreket, akik főnemesi címmel, gyakran mentességük ellenére a fronton szolgálva, hősi halált 

haltak, s azokat a főnemeseket sem, akiknek nyilvánvalóan sem érdekük nem volt, sem 

módjuk az események irányítására. Végül – a Karády Viktor által idézett, a zsidóság ellen 

kollektíven felhozott vádak közül456 – meg kell említenünk a „nem magyar eredetet”, is 

melyet az arisztokrácia legnagyobb részére nézve szintén sérelmez(ett) a közvélekedés, nem 

körbeírva azonban azon hazánkban élő rétegeket, melyek  kétséget kizáróan „magyar 

eredetűnek” mondhatják magukat.  

Összefoglalva a fentieket, a „hosszú 19. századra” kialakult magyar táradalom két csoportja, a 

zsidóság és az arisztokrácia belülről ugyan számos, áthághatatlan szakadék által tagolt, de a 

társadalom többi részének aspektusából egységes és egymáshoz igen hasonló csoport volt. 

Ennek okai a zárt, a társadalom többi részétől elkülönülő életmódjuk, felekezeti tekintélyek 

által meghatározott értékrendjük, szigorú életvitelbeli és házasodási előírásoknak való 

megfelelésük, többnyelvűségük és az ebből fakadó mobilitási lehetőségeik, a külvilág 

számára igen jól megkülönböztethető és leírható jellemzőik, általában a fizikai termeléstől 

való távolmaradásuk, az a konszenzusos megítélésük, hogy az első világháborús veszteségek 

előidézői, és hogy „nem magyar eredetűek” voltak. 

Az e tényezők mentén párhuzamba állított magyar zsidóság és arisztokrácia a modernizációs 

folyamat során nem akadályozták, sőt – meglátásunk szerint – segítették egymást. A Karády 

Viktor által kiemelt457, emancipációval megjelenő, zsidókra vonatkozó birtokszerzési és 

iparszabadság, a szabad letelepedés a városokban az arisztokrata nagybirtok működését 

inkább segítette, s a zsidó fiatalok felsőbb iskolázási lehetőségei sem korlátozták a főnemesek 

lehetőségeit semmiben.  

Karády Viktor kiemeli, hogy a nem zsidó társadalomban sokkal „gyengébben működtek a 

modernizációs impulzusok.”458 Mobilitási képtelenség akadályozta a birtokos parasztságot, a 

dzsentriosztályt anyagi diszpozíciói, melyek még saját birtokainak fenntartását is alig tették 

lehetővé, s a „bizonyos modern típusú vállalkozói polgárosodásra képes allogén (német–

                                                           
455 Lendvai, Paul: A nemesség és a zsidóság sajátos összefonódása Magyarországon. Európai Szemle, 2001. 1. 
sz. 111–128. o. (Dunai Andrea fordítása) 118. o. 

456 Karády Viktor: Antiszemitizmus és modernizációs egyenlőtlenségek Magyarországon. 150. o. 
457 Karády Viktor: Antiszemitizmus és modernizációs egyenlőtlenségek Magyarországon. 141. o 
458 Karády Viktor: Antiszemitizmus és modernizációs egyenlőtlenségek Magyarországon. 144. o 
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sváb–szász–szerb–román) szabadpolgári réteg nem volt hajlamos a szakmai mobilitásra és 

életmódváltásra.”459A fenti rétegekkel ellentétben a szerző megjegyzi: „Modernizációs 

késztetések és készségek leginkább a politikai vezetőrétegben valósultak meg, melynek 

csúcsán a dualista kor végéig a rendi elemek (a kormányokban egyenesen a címzetes 

arisztokrácia) maradtak meghatározó pozícióban. Mindez részben 1919 után is 

fennmaradt.”460 

A fenti idézeteket és a – dolgozatunk második fejezetében elemzett – Horthy-kori 

arisztokrácia általános helyzetét tekintetbe véve levonható az a következtés, hogy a 

Magyarországon a 19. század második felében megindult és utolsó harmadában felerősödött, 

modernizációs folyamat során a zsidóságnak és az arisztokráciának e folyamatban részes  

csoportjai érdekazonosságot mutatnak a társadalom más, a modernizációs folyamatból 

objektív okok miatt kiszoruló elemeivel szemben. Berend T. Iván és Ránki György fent 

idézett művében ez érdekazonosságot mutató csoportot nevezi magyar burzsoáziának, mely 

végül betöltötte a „köznemesség nagy száma és gazdasági indolenciája miatt keletkezett 

vállalkozói űrt”.461    

Véleményünk szerint szintén a zsidóságra is jellemző és az arisztokrácia témájánál sem 

megkerülhető kulcsfogalmakra utalt báró Wesselényi Miklós 1942-es tanulmányában a 

„nemzet”, a „jog” és a „tulajdon” kérdéskörével.462 Sajátos jelenség, hogy a magyar zsidóság 

is e fogalmakkal körbehatárolva igyekezett magyarrá válni, s illeszkedik a fent kifejtett zsidó- 

arisztokrata párhuzamhoz, hogy a szerző által felállított, mágnásokra jellemző, negyedik 

kategória épp az asszimiláció. Wesselényi szerint az arisztokrácia asszimilációs képessége 

gyakran vezetett oda, hogy néhány évszázad leforgása alatt egészen idegen származású 

arisztokrácia vette át egy ország irányítását (ld. Witte, Lieven, Nesselrode családok 

Oroszországban).463 A zsidóság hasonló képességeinek érvényesítésével magyarázták az 

antiszemitizmus megerősödését a társadalomban egyes törvényhozók az 1930-as évek 

Magyarországán. 

Mint disszertációnk második részében bizonyítani igyekeztünk, a 19. század folyamán a 

magyar társadalom vezető rétegében olyan fejlődési irány bontakozott ki, mely – Nyugat-

Európa több országához hasonlóan – egyfajta „nobilitas”464 kialakulása felé haladt, s ezt a 

                                                           
459 Karády Viktor: Antiszemitizmus és modernizációs egyenlőtlenségek Magyarországon. 145. o 
460 Karády Viktor: Antiszemitizmus és modernizációs egyenlőtlenségek Magyarországon. 145. o 
461 Berend T.–Ránki: Európa gazdasága.  367. o. 
462 Wesselényi M.:Az arisztokrácia válsága és jövője. 21. o. 
463 Wesselényi M.:Az arisztokrácia válsága és jövője. 22. o. 
464 A római történelem e fogalma a patríciusok (születési arisztokrácia) és a meggazdagodott plebejusok 
(eredetileg jogtalanok) összeolvadásából kialakult réteget jelöli. 
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folyamatot nemcsak a gazdasági és politikai tényezők, hanem a társadalom többi részének 

szemlélete is indukálta. Ez az a folyamat, mely – illeszkedve az európai fejlődésnek nyugatról 

kelet felé mutató fáziskéséssel megjelenő lépcsőfokaihoz – Franciaországban a 18. század 

végétől a 19. század közepéig játszódott le. Roger Price írja monográfiájában erről, hogy 

„miután felszámolták 1789-ben az előjogokat, a vagyon lett a társadalmi különbségek 

elsődleges meghatározója. Mivel továbbra is fontosnak tartották a vagyonszerzés 

hagyományos formáit, még 1815-ben is egy iparosodás előtti társadalmi elit volt a 

meghatározó. Ezt döntő többségben földbirtokosok alkották (…) de egyre nagyobb számú 

értelmiségi és üzleti vállalkozó is csatlakozott hozzájuk.  Ezt az elitet különböző 

attribútumukról lehetett felismerni, ilyen volt a vagyon, a társadalmi befolyás és a politikai 

hatalom. Ezek mintegy viszonyítási pontként szolgáltak a többi társadalmi csoport 

számára.”465   A hasonlóan formálódó századforduló környéki magyarországi arisztokrácia 

szerepét expressis verbis a Monarchia összetartásában jelölte meg Lakatos Ernő fentebb 

idézett, 1942-ben született elemzésében. Tulajdonképpen ezt az általunk „nobilitas”-nak 

nevezett réteget jelölte meg a szerző – a beépülő zsidóságról nem szólva – , mikor rámutatott, 

hogy „kialakulóban volt a század elején egy Duna-völgyi arisztokrácia, melynek vérképletére 

az jellemző, hogy úgy szólván mindegyik tagjában egyaránt csergedezett magyar, szláv és 

germán vér”, s kiknek hazája a Monarchia, és uralkodója a Habsburg fejedelem.466  

A Horthy-korszak főnemessége azonban már – Gyáni Gábor újszerűen pontos 

fogalmazásában – komoly „identitásválsággal” küzdött, mert a „Duna-völgyi arisztokrácia” 

vagy „nobilitas” kialakulásának folyamatát derékba törte az első világháború, a vereség miatti 

területi veszteségek, a tanácsuralom főnemesekre gyakorolt sokkja – amit ritkán hangsúlyoz 

eléggé a szakirodalmunk – s a detronizáció, mely jelentősen hozzájárult a réteg politikai 

funkciótlanná válásának folyamatához.467 A fejlődési folyamat nemcsak leállt, hanem 

fordulatot is vett, amire rámutat Püski Levente tanulmánya abban a „rendszerváltás” erejű 

politikai mozgásban, mely a ’30-as években indult, s melynek köszönhetően az arisztokrácia 

és a nagypolgárság pozíciói elvesztek, s a középosztály valódi uralkodó osztállyá vált. Ennek 

kapcsán jegyezte meg Püski Levente, hogy az arisztokrata képviselők egészen elvesztették 

autonómiájukat, s politikai karriert csak valamely párthoz való csatlakozás esetén 

remélhettek. Hasonló módon veszítették el a 30-as években a nagypolgárság zsidó származású 
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csoportjai befolyásukat, kormányzati pozícióikat.468 E párhuzamos folyamat jól 

megfigyelhető az általunk vizsgált törvények tárgyalásánál.  

 

2. Az antiszemitizmus okai a 20. századi magyar főnemesség körében  

A zsidótörvények megszületéséig vezető antiszemitizmus gyökerét Karády Viktor – más 

irodalmakkal szemben – nem az 1873-as gazdasági válságnak469 vagy az 1918–19-es baloldali 

forradalmi mozgalmak tapasztalatainak, hanem az első világháború során felerősödő, 1916-

ban fordulóponthoz érő, folyamatosan jelenlévő, a zsidóság „túlbuzgóságától” való 

félelemnek tulajdonítja.470 Áttekintve a főnemeseknek a zsidókérdéshez kialakított viszonyát, 

egyet kell értenünk a szerző álláspontjával, mert a zsidóság e lendülete mindenekelőtt a tőkés 

vállalkozó jellegzetes lendülete volt, mely a magyar társadalom hagyományos rétegeitől 

valóban idegen volt, még akkor is, ha az ő boldogulásukat is segítette. Mikor a vesztes 

háború, forradalmak és a trianoni szerződés sokkolta ország bűnbakot keresett, a 

nemzetiszocialista német ideológia nélkül sem volt nehéz a zsidóságot megtalálni ehhez.  

A trianoni Magyarországon élő arisztokraták szinte mindegyike valamilyen szinten 

kárvallottja volt a területvesztésnek, forradalmaknak és detronizációnak. Amint Karády 

Viktor írja: „A különleges zsidó modernizáció hozta kihívásra végül négy fajta válasz 

született, először elméletben, majd 1918 után egyre inkább a kormánypolitika gyakorlatában 

is: 1. A zsidó modernizációs modell átvétele (zsidók utánzása). 2. A zsidók kizárása egyes 

érvényesülési lehetőségekből. 3. Megszerzett zsidó vagyonok törvényes kisajátítása. 4. Zsidók 

fizikai megsemmisítése.”471  

A dolgozatunkban áttekintett korszak törvényhozása a zsidóknak egyes érvényesülési 

lehetőségekből való kizárását és vagyonuk törvényes kisajátítását kodifikálta.  Mint alább 

részletezzük, e törvényhozási folyamatban az arisztokrata képviselők legnagyobb hányada is 

részt vett, s nem csak azok, akik hozzászólásaikkal támogatták a törvényjavaslatok sikerét, 

hanem az a jóval nagyobb létszámú csoport is, akik nem hallatták hangjukat a bizottsági és 

plenáris üléseken sem.  

                                                           
468 Püski 2006. 249. o. 
469 Szinai Mikós: A magyar kormányok politikája a zsidókérdésben (1936—1944. március 19.) Magyar 
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egyenlőtlenségek Magyarországon. 141. o 
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Az, hogy 1945 után a zsidósággal fentebb bizonyos szempontból párhuzamba állított 

arisztokrácia kérdését a fenti négy lépcsőfoknak megfelelően, hasonlóképpen igyekezett az új 

rezsim megoldani, a magyar történelem különleges fordulatai közül az egyik volt.  

 

3. Főnemes törvényhozók a zsidótörvények tárgyalásában 

Báró Wesselényi Miklós az arisztokrácia válságáról írott tanulmányában megállapította 1942-

ben, hogy „permanens szellemi forradalom kellős közepén” élnek, s hogy még nem látható, 

hogy az arisztokrácia, mint „jelenség” miképp fog az új életformába beilleszkedni. Az „új 

életformák” alatt opcionálisan a fasizmust, kommunizmust vagy liberalizmus módosult 

formáját tartotta lehetségesnek Wesselényi báró.  Különösen az arisztokratákat meghatározó 

individualizmus és tulajdon sorsa miatt aggódott, mely utóbbi szerinte mindig az egyénnel áll 

összefüggésben.472 Eszerint ebben az esztendőben (1942) az állampolgári jogok és a 

magántulajdon törvényi viszonylagossá tétele után már érzékelhető volt egy alapvető fordulat 

bekövetkezése, mely az arisztokráciára nézve is döntő hatással fenyegetett.  

Jól látta Wesselényi Miklós, hogy a korszakban uralkodó arisztokrataellenes hangulat 

természetszerűleg a kollektivizmus előtérbe nyomulásával kezdett kialakulni, de azt nem tette 

szóvá tanulmányában, hogy ezt az irányzatot a parlamentben több főnemes is támogatta – 

mint azt alább láthatjuk a jegyzőkönyvekből. 

Dolgozatunk előző fejezetének zárásaként utaltunk a 8. mellékletben található táblázatra, 

melyben kimutattuk, hogy a korszak törvényhozásában részt vevő 193 arisztokrata közül 

sokan nem vettek részt a fent kiemelt hét, a magyar zsidóságot érintő törvény tárgyalásában. 

Hogy az – egyéni átfedéseket nem tekintve – összesen mégis több száz főnemesi címet viselő 

törvényhozó közül mindössze alig húszan emelkedtek hivatalosan szólásra a magyarországi 

zsidóság jogait érintő törvények tárgyalásánál, s ők is jelentős politikai megosztottságot 

mutatva, az jelzésértékkel bír a magyar arisztokrácia ekkori állapotára nézve.  

E jelzés dolgozatunk korábbi megállapítását erősíti meg, miszerint a két világháború közti 

korszakban már nem írható körbe a magyar arisztokrácia, mint osztály, csak arisztokrata 

címet viselő személyekről eshet szó. Amiképp Püski Levente is kiemelte korábban, az 

„arisztokrácia távolról sem alkotott zárt, egységes egészet”, a politikai életben a főnemesek 

inkább mint egyének, és nem egy vezető réteg képviselőjeként vettek részt.473  

Szekfű Gyula írta, hogy a világháború előtti politikánk zűrzavarát nagyban növelte a nagy 

családok fiainak ellentétes állásfoglalása, akik bárhová mentek, mindenütt vezéri szerepet 
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kaptak, s így rossz ügyeket is képesek voltak fellendíteni.”474 Tény, hogy az egyes főnemesek 

hatása kiemelkedő az egész 20. század magyar történelmének alakulása tekintetében (pl. gróf 

Károlyi Mihály, gróf Apponyi Albert, gróf Teleki Pál, gróf Bethlen István vagy ellenpontként 

gróf Festetics Sándor, gróf Serényi Miklós etc.), de ez az arisztokrácia egészének pozitív vagy 

negatív értelmű felelőssé vagy érintetté nyilvánítására ez semmilyen hatással nem lehet.  

A szakirodalmunkban a tanácsköztársaság történetének tárgyalásánál sokáig nagyon ritkán 

esett szó az arisztokraták letartóztatásáról és internálásáról, üldözéséről, pedig ez jelentősen 

befolyásolta a később ismét hatalomhoz jutó főnemesek viszonyát bármilyen baloldali 

irányzathoz s a zsidókérdés egészéhez is. 

Vizsgálatunk tapasztalata szerint a korszak törvényhozó főnemessége eredendően két 

csoportra osztható politikai irányvonalát tekintve, függetlenül pártbeli elhelyezkedésüktől.  

Az egyik csoport a gróf Bethlen István, a másik a gróf Teleki Pál meghatározta politikai 

erőtér vonzásába tartozott. E megállapításunk természetesen nem csupán a főnemesekre 

érvényes, de dolgozatunk e csoport politikai viselkedését elemzi. Ha a zsidósággal 

kapcsolatos törvényjavaslatok főnemesektől származó hozzászólásait tekintjük, a 

kulcsfogalmak ezekben az „alkotmányosság és jogtisztelet” és az ezekkel esetenként szemben 

álló „magyar faji érdek” voltak. Bethlennek és Telekinek a képviselők és felsőházi tagok által 

egymással szemben felvonultatott e jelszavai mentén lehetséges a témában megnyilvánuló 

törvényhozó arisztokratákat csoportba sorolnunk. A főnemes háztagok nem első renden a két 

miniszterelnök tevékenységének megítélése szerint támogatták vagy opponálták őket, hanem 

e jelszavak szerint.475 Politikai vitákban a jelszavaknak döntő jelentőségük van, az áttekintett 

jegyzőkönyvek is erről tanúskodnak. Gróf Teleki Pál antiszemita volt, s ezt nyíltan vallotta. 

Álláspontját olyan argumentációval támasztotta alá, melynek visszhangját az őt követő 

képviselőtársaitól476 a tőle politikailag jobbra álló oldalon is felfedezhetjük. Például: „Én a 

legteljesebb tisztelettel és elismeréssel vagyok a zsidóság kiváló kvalitása iránt, semmiképp 

nem kívánom azt visszaszorítani, nem vagyok antiszemita ebben az érelemben, abszolúte 

tisztelem személyesen és tisztelem csoportosan a zsidóságot. (…) Csak helyet kérünk 

magunknak arányszámunknak és súlyunknak megfelelően.”477 Már 1928-ban rögzítette az 

                                                           
474 Szekfű Gyula: Politikai érzékünk társadalmi alapjairól. Magyar Szemle. 1936. április. 304. o. 
475 Képviselőházi napló 1935. XVIII. kötet. 427. (Gróf Apponyi György nyilatkozata Bethlen Istvánnal 
kapcsolatban) 
476 Pl. báró Vay Miklós felszólalása az első zsidótörvény kapcsán: „Hangsúlyozom, hogy bennünk semmi 
animozitás nincs, sőt mi a zsidóság működését értékesnek tartjuk bizonyos vonatkozásokban, elismerjük azt, 
hogy ők, int alkotóerő sokat alkottak, de ugyanakkor meg kell állapítani, hogy visszaéltek vámvédelmünkkel a 
kartelek formájában, és kiuzsorázták a lakosság védtelen helyzetét.” (Képviselőházi napló 1935. XVIII. kötet. 
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általa elfogadtatott numerus clausus, Bethlen István kormánya által beterjesztett 

módosításának vitájában, hogy itt a „egy faji harcról van szó”478, s ezzel a leplezetlen, 

céltudatos szóhasználattal és állításához fűzött tudományos magyarázattal a tekintélytisztelő 

törvényhozásban hosszú időre legitimálta a faji kérdés elismerését és nyílt tárgyalásának 

lehetőségét. Ablonczy Balázs Telekiről szóló monográfiájában azt írja, hogy csak 

„találgathatunk, hogy a politikus gondolkodásának e rétege honnan ered”, de az biztos, hogy 

antiszemitizmusa nem valami sérelemből fakadó, lappangó ellenszenv kifejezése.479 Ha a 

zsidótörvényekkel kapcsolatos parlamenti hozzászólásainak velejéből próbálunk találgatni, 

igen egyértelműnek tűnik, hogy a tudós Telekinek a kor modern diszciplínájának számító 

eugenika iránti elkötelezettsége szolgált a faji alapú antiszemitizmus bázisául. 1904-ben írta 

gróf Teleki Pál az eugenikával kapcsolatban sorait, melyek értetővé teszik a sok évvel később 

a zsidókérdésben kifejtett elméletének forrását. 

 

„Ezen uj tudományág kialakulása (differencziálódása) a rokon tudományágak köréből is ujabb diadal a 

fejlődéstani alapon felépült biologia hóditó utján. Természettudományi ismereteink és belátásunk 

gyarapodásával biológiai vizsgálódásaink tárgyává kell tennünk az emberi élet minden jelenségét, igy 

az ember közületi, társadalmi állami életét is. A társadalmi és államtudományok sem kerülhetik ki 

azon nagy átalakulást, melyet a fejlődés gondolata a természettudományokban előidézett. A biológiai 

irány érvényesülésének az államtudományok terén ma még sok ellensége van, főleg azon czéhbeli 

tudósok közt, kik jogosulatlan kontárkodásnak tartják, ha valaki uj tisztultabb világnézetének 

megfelelőleg természetesebb magyarázatot keres e tudományok sok homályos kérdésére”.480 

 

A két erdélyi gróf politikai nézetei egy rajban alakultak ki, s pályájuk is együtt haladt szinte 

végig, hatásuk azonban – a parlamenti tagok hozzászólásaiból kiindulva – homlokegyenest 

ellenkező volt. Míg Bethlen és hívei (a liberális képviselők is) a következetes alkotmány- és 

jogtisztelet mellett törtek lándzsát, a fajvédelemre hivatkozó kormánypárti és jobboldali 

ellenzéki törvényhozók – igen különböző stílusban – alapvetően Teleki elméletének keretei 

között mozogtak.  A két erdélyi gróf hasonlóságát és ellentéteit világítja meg Romsics Ignác, 

mikor leírja Bethlen István grófról:  

 

„Nagy tudásáért, műveltségéért, széles látóköréért és lelkiismeretességéért Bethlen becsülte Telekit. 

Mint politikusról azonban nem volt túlzottan jó véleménye. Szerencsétlennek tartotta tudósi 
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idealizmusát és gyermekes romanticizmusát. Különbözött konzervativizmusuk is. Noha a baloldallal 

és a jobboldali radikalizmus különböző árnyalataival mindketten szemben álltak, Bethlen kötődése a 

19. századi racionalizmushoz és óliberalizmushoz Telekit kevésbé jellemezte. Bethlenből viszont az a 

vallásos színezetű szociális érzület hiányzott, amely Telekit nem csak a földreform, hanem a vallási, 

faji diszkrimináció eszméi iránt is fogékonnyá tette. Ezek a különbségek azonban eleinte 

másodlagosnak tűntek ahhoz képest, hogy mindketten arisztokraták, mindketten erdélyiek és 

konzervatívok voltak, s különösen ahhoz, hogy a külpolitika stratégiai és taktikai kérdéseiről 

részletekig lemenően egy nézetet vallottak.”481 

Bethlen az alkotmányos parlamenti keretekbe beleférő eszközök széles tárházát használta fel 

ahhoz, hogy a törvényhozás az ő elvei mentén működjön. A főnemességre e téren lehetett 

számítani, közel 90%-uk a kormánypárt és más konzervatív pártok képviselője volt, vagy 

mint fentebb láttuk, párton kívüli, s a demokratikus pártok parlamenti képviseletéhez 

ugyanúgy csak egy-két fő tartozott, mint a fasiszta-náci típusú szélsőjobboldaléhoz. 

Barta Róbert szerint gróf Bethlen István nem csupán a felsőház felállításával, hanem – az 

1931-es választások alkalmát kihasználva semlegesíteni törekedve Gömbös Gyula híveit – a 

kormánypárti képviselőknek főnemesekkel való kiegészítésével is igyekezett rendszerét 

stabilizálni.482 Maga a felsőház – ahogy Püski Levente rámutatott – legnagyobb részben a 

magyar társadalom tradicionális, pontosabban történelmi kontinuitást felmutatni tudó 

elemeiből állt megalakulásakor,483 ám, amint azt dolgozatunk fentebbi részében kimutattuk, 

igen magas átlagéletkorral.   A természetes tagcserélődés folytán a fiatalodás nem a bethleni 

óliberális eszméknek, hanem a sokkal modernebb Teleki-féle fajelméleti alapú gondolatoknak 

nyitott teret, az arisztokraták valós gazdasági és társadalmi érdekeit általában figyelmen kívül 

hagyva. Azt azonban nem könnyű, s talán nem is lehetséges pontosan megállapítani, hogy az 

1918-at követő nagy változások után valójában mi is lett volna – ha lehetséges egyáltalán ilyet 

megfogalmazni – az arisztokraták/arisztokrácia érdeke. Az tény, hogy az arisztokraták a 

korszakban, előző pozíciókhoz képest, jelentős presztízsveszteségeket szenvedtek az újonnan 

felemelkedő rétegek javára. Lényeges e tekintetben Gyáni Gábor megjegyzése arról, hogy az 

újonnan felemelkedők csak a politikai totalitarianizmus kiépítése útján tarthatták meg frissen 

szerzett hatalmukat, s hogy a zsidóság diszkriminációja, a tulajdon, a jövedelmek és pozíciók 

újraosztása az ő érdekeiket szolgálta.484 

                                                           
481 Romsics Ignác: Bethlen István. Politikai életrajz. Bp. 1991. 276.o. 
482 Barta Róbert : Egy történelmi osztály hanyatlása: arisztokrácia és a politikai elit 1919 után. 198. o. 
483 Püski Levente: Az elitek gyűjtőhelye. 61. o. 
484 Gyáni Gábor: A felső 4000. A társadalmi hierarchia csúcsán. 25. o. 
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Szinai Miklósnak a politikai jobbra tolódásban a középosztályok felelősségét hangsúlyozó 

tanulmánya485 felé mutat Püski Leventének az a megjegyzése, hogy a „hagyományos 

megközelítés”486 külön hangsúllyal emeli ki a Horthy-rendszer társadalmi bázisaként az 

arisztokráciát és a nagytőkés réteget, holott a parlament, a kormány vagy a főispánok szociális 

szerkezete inkább a középrétegek fokozott szerepvállalását mutatja.487 

Ellis Wasson azt a kérdést tette fel az európai arisztokráciáról szóló monográfiájában – Fülöp 

Endre olvasatában –, hogy mit veszítettünk Európában az arisztokrácia eltűnésével. Kiemeli a 

szerző, hogy a főnemesek ragaszkodása az alkotmányosság és a jogállamiság kereteihez 

világszerte jellemző, s ennek eltűnése igen nagy veszteség volt.488  

E tekintetben a két háború közti magyar arisztokrácia törvényhozásban részt vevő tagjai csak 

kisebbségben feleltek meg az európai arisztokrata felé támasztott elvárásoknak. E kisebbség 

kiemelkedő alakja volt gróf Apponyi György, kinek nem csupán tehetsége, kitartása, 

bátorsága, hanem gazdasági-társadalmi helyzete is felvetette a profi politikus státuszának 

lehetőségét a főnemesek között. Általában a birtokaikat veszített erdélyi és felvidéki 

arisztokraták köreiből kerültek ki az első politikusok, akik műveltségüket, nyelvtudásukat, 

széleskörű kapcsolatrendszerüket, neveltségüket és az ezekből fakadó magabiztosságukat a 

politika terén értékesítették a közösség és saját hasznukra is.  

Wesselényi Miklós az arisztokrácia válságáról összegyűjtött véleményeket tartalmazó 

kötetének bevezető tanulmányát azzal zárja, hogy „Magyarországon kétségtelenül inkább, 

mint bárhol máshol, van arisztokrata-probléma.”489  

E magyar arisztokrácia tagjai szembesültek a törvényhozásban a zsidókérdéssel, melyről 

szintén az volt az általános vélemény, hogy inkább probléma, mint Európában bárhol máshol.   

 

4. A kiemelt, zsidóságot érintő törvények parlamenti tárgyalása, az egyes főnemesek 

hozzászólásai  

A két háború közti törvényhozásban részt vevő 193 főnemes közül az 1920 és 1942 között 

beterjesztett – általunk kiemelt –, a magyarországi zsidóságot érintő hét törvényjavaslat 

tárgyalásban a plenáris ülések és ‒ a rendelkezésünkre álló ‒ bizottsági jegyzőkönyvek 

feljegyzéseiből összesen 18 magyar főnemes és egy Habsburg főherceg hozzászólását 

tartottuk érdemben kiemelhetőnek. 
                                                           
485 Szinai Mikós: A magyar kormányok politikája a zsidókérdésben (1936–1944. március 19.)  
      Magyar  Tudomány, 1994. 12. szám 1476–1487. o.  
486 Márkus László: A Horthy-rendszer uralkodó elitjének jellegéről. Történelmi Szemle, 1965. 4. sz. 449. o. 
487 Püski 2006. 245.o. (Püski Levente itt Márkus László e tanulmányára hivatkozik.) 
488 Fülöp Endre 65. o. 
489 Az arisztokrácia válsága és jövője. 24. o. 
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Ezek az alábbi személyek hozzászólásai: 

 

Gróf Klebelsberg Kunó  az 1928:XIV. törvényhez a képviselőházban; 

Gróf Teleki Pál                        az 1928:XIV. törvényhez a felsőházban; 

                                                az  1939:IV. törvényhez a felsőházban; 

Gróf Esterházy Pál                         az 1928:XIV. törvényhez a felsőházban; 

Gróf Széchenyi Aladár             az 1928:XIV. törvényhez a felsőházban; 

Gróf Hadik János                         az 1928:XIV. törvényhez a felsőházban; 

Gróf Károlyi Viktor                         az 1938:XV. törvényhez a képviselőházban;  

                                                  az  1939:IV. törvényhez a bizottságban; 

                                                  az 1941:XV. törvényhez a képviselőházban; 

Gróf Apponyi György         az 1938:XV. törvényhez a képviselőházban; 

                                                      az 1939:IV. törvényhez a képviselőházban és a bizottságban  

                                                      az 1942:XV. törvényhez a képviselőházban; 

Báró Vay Miklós                     az 1938:XV. törvényhez a képviselőházban; 

                                              az 1939:IV. törvényhez a bizottságban; 

                                                 az 1942:XV. törvényhez a képviselőházban; 

Gróf Széchenyi György         az 1938:XV. törvényhez a képviselőházban; 

Gróf Festetics Sándor         az 1938:XV. törvényhez a képviselőházban; 

                                                     az 1939:IV. törvényhez a bizottságban; 

Báró Prónay György                     az 1938:XV. törvényhez a felsőházban; 

                                                 az 1939:IV. törvényhez a felsőházban; 

                                                 az 1941:XV. törvényhez a felsőházban; 

Gróf Festetics Domonkos        az 1939:IV. törvényhez a képviselőházban; 

                                             az 1941:XV. törvényhez a képviselőházban; 

                                             az 1942:XV. törvényhez a képviselőházban; 

Gróf Serényi Miklós                     az 1941:XV. törvényhez a képviselőházban; 

Gróf Hunyady Ferenc         az 1941:XV. törvényhez a képviselőházban és a 

                                                      bizottságban; 

Albrecht főherceg                     az 1942:XV. törvényhez a felsőházban; 

Báró Kaas Albert                     az 1942:VIII. törvényhez a felsőházban; 

Gróf Bethlen István                     az 1939:IV. törvényhez a bizottságban; 

Gróf Sigray Antal                     az 1939:IV. törvényhez a bizottságban; 

Gróf Esterházy Móric         az 1941:XV. törvényhez a bizottságban. 
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Az alábbi fejezetben a hét törvényjavaslat vitájában felszólaló arisztokraták hozzászólásait 

főbb elemeiben ismertetjük. Ezúton kíséreljük meg vázolni, hogy a politizáló magyar 

arisztokraták miként jelölték ki saját helyüket és szerepüket a korszak – egyre nagyobb súllyal 

rendelkező – nemzetközi és hazai problémájának, a zsidókérdésnek a megoldásában. 

 

 

 

 

i.) 1920: XXV. 

A törvényt 1920.szeptember 2-án kezdték tárgyalni, előadója Usetty Ferenc volt. Már a 

következő napon a házelnök napirend-előterjesztésekor báró Korányi Frigyes 

pénzügyminiszter bejelentette igényét a napirend módosítására, hogy – megszakítva a 

„tudományegyetemekre való beiratkozásról” szóló törvény vitáját – vegyék előre az illetékek 

megállapításáról szóló törvényjavaslatot. Gaál Gaszton nehezményezte is, hogy 

megszakítanák egy két napja kezdett javaslat tárgyalását, és szombatra – mikor a legtöbben 

haza utaznának – teszik annak folytatását. Korányi kimondta, hogy a kormány azt gondolta, 

gyorsan fognak végezni az egyetemekre való beiratkozásra vonatkozó törvénnyel, de nagyon 

sok hozzászóló iratkozott fel, s így látszik, hogy el fog húzódni a vita. Korányi napirendet 

módosító javaslatát elfogadták, s az illetékekkel foglalkozó törvény kettészelte a numerus 

clausus tárgyalásának folyamatát. 

Szeptember 16-án folytatták a tudományegyetemekre való beiratkozásról szóló javaslat 

tárgyalását. Schandl Károly hivatkozta a valamennyi képviselőnek eljuttatott „A magyar 

zsidóság almanachja” című kiadványt, melynek valóságtartalmát gróf Széchenyi Viktor 

közbeszólással kérdőjelezte meg.490 Schandl hozzászólásában idézte a gróf Andrássy 

Gyulának az Új Magyar Szemlében megjelent cikkét, melyben kijelentette, a hogy a liberális 

politika reménye, mely szerint az igazság és egyenlő jog szerinti elbánás a zsidóságot 

asszimilálni fogja, nem vált be.491  (Andrássy nem reagált erre, nem szól hozzá!)  

A parlamenti napló tanúsága szerint nem csupán az igen hosszúra és élesre sikerült vitában, de 

a döntéshozatalban sem vett részt a képviselőház 12 főnemese közül senki, mert – az igen 

lényeges Bernolák-féle módosítás esetében felsorolt szavazóknál – sem az igennel szavazók, 

                                                           
490 Nemzetgyűlési napló 1920. V. kötet 338.o. 
491 Nemzetgyűlési napló 1920. V. kötet 340.o. 
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sem az elutasítók névsorában nem találkozunk neveikkel.492  Kovács M. Mária szerint a 

numerus clausus szemlélete előrevetítette a későbbi zsidótörvények születését, mert azoknak 

kellett ahhoz megszületniük, hogy az 1920: XXV törvény alkotóinak szándéka 

megvalósuljon.493 Ez az utókor szemével logikus összefüggés, a végső szándék a korszakban 

nem érződött, nyilvánvalóan a trianoni sokk és egyéb más tényezők miatt. Hogy mennyire 

nem volt látható a törvényjavaslat valódi jelentősége, azt igazolja, hogy a nemzetgyűlésben 

részt vevő arisztokrata politikusok közül egy sem emelt szót a javaslat tárgyalása során. Azon 

főnemesek pedig, akik a feldúlt állam első nemzetgyűlésében helyet foglaltak, nem a tradíciót 

követve és nem a dicsőség megszerzése céljából, hanem nyilvánvalóan a jövő kereteinek 

megalkotása miatt ültek a parlamenti padokban. Korányi Frigyes pénzügyminiszternek fent 

kiemelt megjegyzése, mely érezhetően bagatellizálta a numerus clausus kérdését, szintén ezt 

az álláspontunkat valószínűsíti. Tény, hogy az új ország beszűkült keretei között még az olyan 

liberális beállítottságú konzervatív politikusok is hasznosnak tartották a zsidóknak a 

középosztályi pozíciókból történő intézményes visszaszorítását, mint gróf Bethlen István,494 

így ha nem is érveltek mellette, tudomásul vették a törvény megszületését. 

 

j.) 1928:XIV. törvény 

A fent idézett Kovács M. Máriának igaza van abban, hogy a numerus clausus alkotóinak 

szándéka a zsidótörvények életbelépésével valósult meg, azt azonban ki kell emelnünk, hogy 

annak a 18 évnek, mely e szándék testet öltésig eltelt, kodifikációs szempontból e területen 

legfontosabb momentuma a törvénymódosítás, mely megszüntetni igyekezett az 1920:XXV. 

törvénycikk zsidóellenes élét. Épp ez igyekezet miatt kiemelkedő fontosságú a magyarországi 

zsidótörvénykezés történetében e jogszabály. Tárgyalása alatt olyan argumentációk 

hangzottak el a magyar zsidóság érdekei mellett, amilyenek sokáig nem lesznek hallhatók a 

parlamentben, kormányzati oldalról pedig a korszakban többé egyáltalán nem fogalmazódnak 

meg.     

Gróf Klebelsberg Kunó mint vallás- és közoktatásügyi miniszter terjesztette elő a numerus 

clausus módosító javaslatát. Szemléletmódja és okfejtése végig stabil alapon állt, mely szerint 

az 1920: XXV. törvénycikk megalkotóinak „az volt az intenciója, hogy a zsidóságot fajjá 

minősítse”, s mivel ez későbbi törvény, mint az – a zsidó vallást egyenjogúsító – 1895: XLII.   

törvénycikk, ez meg is történt. Kormányának s ezen előterjesztésnek a célját pedig egyenesen 

                                                           
492 Nemzetgyűlési napló 1920. V. kötet 482.o. 
493 Kovács M. Mária: A numerus clausus és a zsidótörvények összefüggéséről. 
http://www.hdke.hu/files/csatolmanyok/08_KovacsMaria_A_Numerusclausus.pdf (2015. 10. 05.) 
494 Romsics Ignác: Bethlen István. 156.o. 
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abban jelölte meg Klebelsberg, hogy az 1895: XLII. törvény által létrehozott jogállapotot 

állítsa vissza.495 Két héttel később a kultuszminiszter hozzászólásában kifejtette, hogy a 

miniszteri székben mindig gondosan tartózkodott a pártpolitikai állásfoglalásoktól vagy saját 

világnézetének hangsúlyozásától, s ezzel sikerült az egész magyar kultúrpolitikát apolitikusan 

vezetnie. Kizárólag a numerus clausus volt, melynek pontján folyamatosan „benyomult a 

politika a kultusztárca körébe”.496 Ezért az általa előterjesztett módosító javaslatért 

személyesen vállalta a felelősséget. Hangsúlyozta – védelmébe véve a numerus clausust 

beterjesztő kollégáját, Haller Istvánt –, hogy az eredeti javaslat „elsősorban és főképpen 

szociálpolitikai” szándékkal készült,497 s csak a Bernolák Nándor-féle módosítással nyert „faji 

kiélezést”, melyet épp az általa beterjesztett, jelen módosítás kíván kivenni a törvényből, 

visszatérve az eredeti, szociálpolitikai alapgondolatra. Hangsúlyozta Klebelsberg, hogy a 

magyar zsidóság négy generációja küzdött azért, hogy a „Corpus Juris ne lásson a zsidó 

magyarban mást, mint egy felekezetet és ne lásson benne nemzetiséget vagy fajt”. Felidézte, 

hogy e küzdelem eredménye lett a recepció és a felekezeti egyenjogúsítás, melyeket a 

zsidóság a haza részéről nagy gesztusként fogott fel. Felszólalásában gróf Klebelsberg 

Gömbös Gyulát hivatkozta, aki egészen világosan megmondta, hogy az „1920: XXV. 3. §-a 

azzal a szándékkal készült, hogy  a zsidóságot Magyarországon fajnak, esetleg nemzetiségnek 

jelöljék meg.”498 Mivel ez a szándék akkor bekerült a Corpus Jurisba, szerinte az egyetemek 

logikusan jártak el – minisztersége előtt –, mikor a kikeresztelkedett zsidókat is 

beleszámították a „kontingensbe”, s a maga, korábbi, kultuszminiszteri utasítását minősítette 

ezen felszólalásában „erőltetettnek”, mely arra szólított fel, hogy a kikeresztelkedetteket 

vegyék ki a zsidók közül. Amennyiben a Bethlen-kormány törvényjavaslata „ki tudja 

küszöbölni ezt a momentumot” a törvénykönyvből, visszaáll Magyarországon a helyzet, hogy 

a zsidóság Magyarországon egy felekezet, és semmi egyéb.499 Mivel a baloldalról számos 

támadás érte az előterjesztést, hogy egyáltalában akadályokat hagy az egyetemre beiratkozni 

szándékozók előtt, gróf Klebelsberg Kunó hangsúlyozta, hogy ennek a speciális magyar 

viszonyok miatti szociálpolitikai okai vannak. Ezek között sorolta fel, hogy az elcsatolt 

kétharmad résznyi országrészből ideáramló magyar értelmiség, az egész pénzügyi és 

törvénykezési apparátus, a szabadfoglalkozásúak túlnyomó része „óriási mértékben 

felszöktette az intellektuelek számát”. Ehhez járult szerinte az a fiatal tömeg, mely a 

                                                           
495 Képviselőházi napló, 1927. IX. kötet 12.o. 
496 uo. 
497 Képviselőházi napló, 1927. IX. kötet 197.o. 
498 Képviselőházi napló, 1927. IX. kötet 198.o. 
499 uo. 
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lövészárkokban töltött hosszú évek után egyszerre jelent meg az egyetemek kapujában, s 

gyengébb előképzettségüket – erkölcsi okokból – nem is lehetett az egyetemi beiratkozás 

esetleges gátjává tenni.500 E jelenségek miatt növekedett meg rendkívüli mértékben – a 

kultuszminiszter előadása szerint – a megkisebbedett országban a diplomával bírók száma. Ez 

az „értelmiségi infláció” a már meglévő alkalmazottai egy részének elbocsátására is 

kényszerítette az államot, így nyilvánvaló, hogy e speciális magyar körülmények között a 

Bethlen-kormány „nem nézhette összetett kézzel az intelligencia további korlátlan 

szaporodását”.501 Tudós előrelátással hívta fel azonban Klebelsberg a képviselők figyelmét 

arra, hogy ez a helyzet csupán átmeneti, mert 1915 és 1919 között a születések száma olyan 

alacsony volt, hogy 1933 és 1937 között várhatóan az egyetemi hallgatók létszáma meg fog 

csappanni, s beáll majd a defláció, melynek szintén meglesznek a következményei. 

Hozzászólásában a kultuszminiszter óvta a szélsőjobboldalt attól a megfogalmazástól, hogy a 

„numerus clausust úgy kell megállapítani, hogy mindenkinek jusson kenyér”, mert szerinte 

még békeidőben is mindig van a diplomások között „olyan selejtes réteg, kiknek 

közállásokban, közalkalmazásokban való elhelyezkedése koránt sem közérdek”.502  

A parlamenti baloldal azon kifogásaira, hogy a szelekció önmagában pedagógiai abszurdum, 

Klebelsberg gróf azzal az érvvel válaszolt, hogy a szelekció minden emberi intézményen 

végigvonul, s csak tévhit az, hogy épp az egyetemekre lehetne korlátlan számban beiratkozni. 

Elfogadva, hogy van némi „mesterkéltség a szelekciós princípiumokban”, hangsúlyozza a 

miniszter, hogy antidemokratikus lenne kizárólag az iskolai előmenetel alapján válogatni, 

hiszen a nyugodt családi körülmények között, esetleg „instruktorral” tanuló, tehetősebb 

gyermekek eredményei nyilvánvalóan felülmúlják a mostoha körülmények között készülőkét. 

Ezenfelül az iskolák között nemtelen eszközöket is megmozdító verseny kezdődne, hogy 

tanulóiknak minél jobb jegyeket adjanak, ezzel elősegítve az ott végzetteknek egyetemekre 

való felvételét. A korszakban – a miniszter szerint – még mindig szaporodó „értelmi 

proletariátus” csökkentése céljából szükségesnek látott bevezetni egyfajta „tehetségtelenségi 

numerus clausust”503, egy rostavizsgát, melyet lehetőleg az első évben kívánt megtartatni. 

Kitért a továbbiakban Klebelsberg a „szegénység numerus claususára”, mely a keresztény 

ifjak – első renden a műegyetemisták – körében akadályozta, hogy minden rátermett fiatal 

egyetemi tanulmányokat folytasson.  Meglátása szerint a szegénység okán kiszorulók miatt 

nőtt meg a zsidó hallgatók arányszáma a felsőbb évfolyamokban, s ennek a nem kívánatos 
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folyamatnak állt elébe a kormány az évi egymilliós ösztöndíjalappal. E mondata 

elhangzásakor a ’20-as évek társadalmában – az antiszemitizmussal együtt – terjedő, fentebb 

általunk is kiemelt, arisztokrataellenesség bukkant fel, mikor a szociáldemokrata Farkas 

István azt a megjegyzést tette, hogy a „degenerált arisztokrata csemetéknek adnak 

ösztöndíjat”.504 Ezért őt a házelnök rendre is utasította. 

Hozzászólásában Klebelsberg kiemelte azt a rendkívül pragmatikus és politikus aspektust a 

zsidóság numerus claususával kapcsolatban, hogy nem lenne bölcs dolog „azt az értelmet és 

anyagi erőt, melyet a magyar zsidóság jelent, mesterségesen kikapcsolni”.505  

Figyelemre méltó – különösen a képviselőházban általánosan uralkodó stílust olvasva – gróf 

Klebelsberg Kunó vitakultúrája. Ellenfeleivel, őket partnernek kezelve, inkább az 

azonosságot, mint a kirívó nézetbeli különbségeket hangsúlyozva kommunikált, s ezáltal 

elkerülhetővé tette felszólalásai kapcsán az egyébként igen gyakori éles és házszabályt sértő 

szóváltásokat.506 (Szilágyi Lajos képviselőt megkövette Klebelsberg miniszter, hogy vele 

szemben – öntudatlanul – udvariatlanságot követett el, mikor nem volt bent annak felszólalása 

alatt; Szilágyi bocsánatát kérte, mivel valóban rajta kívül álló ok miatt nem tudott jelen 

lenni.507) 

A beterjesztett módosító javaslat felsőházi plenáris tárgyalása előtt felolvasták a 

közoktatásügyi bizottság jelentését a témában lefolytatott tárgyalásokról. Ezt követően 

jegyezte meg felszólalásában Mátrai Rudolf (Székesfehérvár törvényhatóságának küldötte, a 

cisztercita főgimnázium igazgatója, a fehérvári Szentszék ülnöke, címzetes tankerületi 

igazgató), hogy igen sok szó esett a bizottságban a zsidóságnak faji vagy nemzetiségi 

besorolásáról, ám ő nem tudja ezeket a beterjesztett törvényjavaslattal kapcsolatba hozni, 

ezért nem is kíván foglalkozni velük. Hosszú beszédben taglalta a módosító javaslatot, 

melynek végén határozottan kiemelte, hogy a „faji megkülönböztetést a jogok, jogosítványok 

adásának, szerzésének vagy megtagadásának és elvesztésének alapjául nem fogadja el”, s 

                                                           
504 Képviselőházi napló, 1927. IX. kötet 201.o. 
505 Képviselőházi napló, 1927. IX. kötet 202.o. 
506 Pl. „Nem tudok egyetérteni Thury Béla igen tisztelt képviselőtársammal, bár nagyon sok kérdésben 
egyetértek vele, abban, hogy ha a német büszkén vállalja  a maga német fajiságát, miért nem vallja ezt a zsidóság 
is? Én csak annyit mondok az igen tisztelt barátomnak, hogy ebben a felfogásban valami kirekesztő van, ha mi 
erre az álláspontra helyezkedünk, a magyar fajiság álláspontjára, akkor ők magukat mintegy kívülállóknak 
tekintenék… Ha reálpolitikai szemmel nézzük ezt a helyzetet, őket (zsidóság – Cs. M.) senki ki nem 
kapcsolhatja a magyar nemzet nagy szolidaritásából, csak a hazai zsidóság kapcsolhatná ki magát, ha a Hatvany 
Lajosok utánzásra találnának, és ha a magyar zsidóság nem fojtaná el kebelében azokat az elemeket, amelyek 
anacionalisták. Azért hallgattam oly örömmel a Sándor Pál és Baracs Marcell (ellenzéki – Cs. M.) tisztelt 
képviselőtársaim felszólásaiban megütött öntudatos magyar nacionalista hangot, mert amint annak idején a 
Wahrmann Móroknak, a Falk Miksáknak hazafisága hozta meg a recepciót, azonképpen most is a jó magyar 
zsidók nacionalizmusa hozhatja meg a magyar nemzet gondolkodásában azt a változást, amelyet elsősorban a 
kabinet óhajt leghőbben. (Képviselőházi napló, 1927. IX. kötet 202.) 
507 Képviselőházi napló, 1927. IX. kötet 236.o. 
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ezért elutasítja a numerus clausus eredeti, szigorúbb, valamint a jelen beterjesztett enyhébb 

formáját is. Hangsúlyozta a szerzetes tanár ugyanis, hogy meglátása szerint a „gyakorlat elég 

ügyes ebből az enyhébb formából is kihozni az eredeti törvény káros és szomorú 

eredményeit.”508 E hozzászólást azért tartottuk lényegesnek beemelni a főnemesi 

hozzászólások közé, mert az arisztokrácia tradíciói mindig is igen szorosan kötődtek az 

egyház intencióihoz, s Mátrai Rudolf nem csupán a katolikus egyház vallási potentátja, hanem 

magasan elismert közoktatási szakember is volt. Szinte közvetlenül Mátra Rudolf után 

következett gróf Teleki Pál felszólalása, aki a közgazdasági egyetem küldötteként foglalt 

helyet a felsőházban. Felszólalásának súlyát már annak legelején megadta Teleki Pál azzal, 

hogy rámutatott, a módosításra javasolt törvény alatt aláíróként az ő neve áll. Emellett nem 

kevéssé tartotta jelentősnek, hogy ő a felsőházban az egyetemi ifjúságot is képviseli, akiknek 

a numerus clausus érintetlenül hagyása érdekében megfogalmazott kérvényét át is nyújtotta 

már a felsőház elnökének.  Élesen rajzolódott ki a – a fent elemzett ‒ politikai felfogást érintő 

antagonisztikus ellentét a két erdélyi gróf miniszterelnök, Teleki Pál és Bethlen István között 

a Teleki beszédének első, tartalmi összefoglalást adó mondatában: „Én nem átallom 

kijelenteni, hogy a numerus clausus egy szurrogátum, szurrogátum arra, hogy egy elhibázott 

időszak után, amelyben egy kissé nagyon is liberálisak voltunk, visszatérjünk egy helyesebb 

és józanabb gondolkodási mód felé.”509 Elegánsan mély retorikai meghajlással ismerte el 

Teleki a zsidó társadalomban meglévő „rendkívül megbecsülendő és tiszteletre méltó 

összetartó erőt”, melyet óhajtana a magyarságnak is, de ez a megjegyzés, a hozzászólás 

tartalmi részének tükrében, erős iróniát hordozott. Szintén az alkotmányosságot és a jogot 

általában mindenek felett értékként kezelő bethleni politikával és a kevéssé „mítikus” 

gondolkodásmóddal szemben fogalmazta meg szimbolikusan Teleki Pál, hogy igazi ereje az 

életnek van, a törvények csupán mankóként szolgálnak ehhez. Kifejtette, hogy „a törvény fő 

kritériuma nem az, hogy a valóságot mondja ki, hanem hogy akaratot fejez ki, legfeljebb 

annyiban fejezheti ki esetleg a valóságot is, hogy a meggyőződésnek megfelelő képet a 

valóságnak rajzolja. De a törvény nem hozható fel, mint bizonyíték egy általános valóság 

mellett, vagy valóság ellen, hanem csak, mint akaratbizonyíték hozható fel.”510   

Gróf Teleki Pál igen nagy hatását a magyar közéletben személyiségének az a kétarcúsága tette 

lehetővé, hogy vallásos színezetű, romantikus gondolkodása mindig karöltve jelentkezett a 

kor legmodernebbnek számító tudományosságával.  Felszólalásában az életből vett statisztikai 
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adatokkal törekedett gróf  Teleki bizonyítani azt, hogy milyen „gazdasági numerus clausus” 

érvényesül a hétköznapokban a zsidóság javára, s ezekkel alátámasztani állásfoglalását, hogy 

nem szabad elfogadnia a felsőháznak a benyújtott módosítást. Kissé didaktikus és demagóg 

fordulat volt a beszédben, hogy ezen – nyilvánvalóan tudós tanáraik által kimutatott – adatok 

által láttatta elkeserítettnek az egyetemi ifjúságot, akik petíciójukkal fordultak a felsőházhoz a 

numerus clausus érintetlenül hagyása érdekében. A továbbiakban is az egyetemi ifjúság 

gondolatait kívánta artikulálni Teleki Pál, mikor a diplomásokról való állami gondoskodás 

hiányát tette szóvá.511 A mindenek felett tekintélytisztelő felsőházban adekvát eszköz volt 

személyes, egyetemi tanári gyakorlatából vett történettel illusztrálni a szerinte tarthatatlan 

helyzetet, hogy míg például az ügyvédi pályán 1910-ben 45% volt a zsidóság aránya, a 

keresztény ifjakat a szegénység megakadályozza az egyetemi tanulmányok folytatásban.512 

Világosan és attaktívan fogalmazott a volt miniszterelnök, mikor a fentebb vázolt módon 

kialakult helyzetet egyszerűen „faji harcnak” nevezte. A teremben szavai nyomán keletkezett 

– jegyzőkönyvben rögzített – „mozgásra” válaszul hívta fel (Max Nordau-t idézve) a „Lügen 

der Kulturmenscheit” elkerülésére a figyelmet. Teleki Pál kifejezett, mégis speciális 

antiszemitizmusa villant ki szavaiból, melyekkel a fajiságot nem szégyellnivaló, hanem nagy 

és szép tradíciónak mutatta be. „És ha mi azt mondjuk, hogy nem akarjuk azt, hogy 

Magyarország elzsidósodjék, abban nincs semmi deffamáló, mert épp oly kevéssé akarjuk, 

hogy elnémetesedjék vagy eloroszosodjék, vagy a buddhizmus vagy a hinduizmus bár igen 

fennkölt tanulságain felnevelkedett indusok foglalják el.”513 Az ilyen érvekre általában 

jogosan válaszul kapható ellenérveket, miszerint a zsidóság legnagyobb része asszimilálódott 

magyar, már csírájában igyekezett elfojtani Teleki azzal, hogy éppen zsidó tudósokat állított 

sorba azon érve oldalán, hogy a zsidóság önálló nép (faj), s nem csupán egy vallás.514 Baltazár 

Dezső nagytiszteletű református püspök korábban elhangzott beszéde kapcsán jegyezte meg 

Teleki Pál hozzászólásában – kissé talán mégis túldimenzionálva saját tekintélyét –, hogy a 

„faji problémát még az igen magasan művelt urak sem értik át kellően”515, s ezért ennek rövid 

tudományos magyarázatával is próbálkozott a numerus clausus törvény módosításának 

felsőházi vitája alkalmával. E magyarázat során Teleki a fajt kevéssé biológiai, mint inkább a 

hosszas, állandó együttélés alatt kifejlődött „bizonyos testi és lelki karakterek” együtteseként 

mutatta be, szintén a „modern tudományok” egyik képviselőjére, Eugen Fischer freiburgi 
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anatómiaprofesszorra hivatkozva, aki ugyan biológiailag nem tartotta lehetségesnek a tiszta 

(germán vagy zsidó) fajok megkülönböztetését, de mint jellegzetes „fajkeveredéseket” igenis 

megkülönböztette őket. Baltazár Dezsővel szemben adott hangsúlyt Teleki meggyőződésének, 

hogy a különböző fajoknak különböző kvalitásai vannak, melyeket gyakran összemérni sem 

lehetséges, egyenlőségről beszélni pedig e fajok között végképpen nem érdemes. Közelebb 

visz gróf Teleki valláshoz fűződő ambivalens viszonyának megértéséhez az e beszédében 

hangoztatott felfogása. Kifejtette, hogy téves a zsidó vallást a nyugati vallások sorában 

említeni, mikor annak kizárólagos összetartó jellegzetessége szerinte kifejezetten keleti vonás. 

„A vallásnak, mint igazhitűségnek felfogása, mint elválaszthatatlan, semmi által el nem 

törölhető kapocsnak feltüntetése keleti jellemvonás”516 Teleki szerint, melyet a zsidóság 

megtartott a nyugati környezetben, szigorúan ragaszkodva exkluzivitásához. Az „el nem 

keveredés” így „szomatológiai és lelki faji jegyeket” eredményezett szerinte a zsidóságnál. 

Ezen érvére is tudományos alátámasztást igyekezett a felsőháznak bemutatni Teleki, mikor a 

legfrissebb szakirodalomból az amerikai népet vizsgáló André Siegfriedet, a Sorbonne tanárát 

idézte.517 Ilyen „lelki” faji jellemzőnek tartotta a hozzászóló főnemes a forradalmi 

nyugtalanságot a zsidóság esetében, mellyel – ahogy kiemelte – a „legmagasabban élő 

családokig találkozhatunk.”518 Azt, hogy a zsidóság – Teleki Pál véleménye szerint – nem volt 

képes asszimilálódni, a magyarság hibájának is tartotta, akik nem tudták a Mátyás király 

uralma utáni időktől kezdve a nagy számban érkező bevándorlókat asszimilálni.519  

Saját érvelésének kissé ellentmondóan fejtette ki hozzászólásának utolsó részben Teleki Pál, 

hogy a Magyarországnak évszázadok óta volt egy „nemzetien gondolkodó, értékesen 

munkálkodós asszimilálódó zsidósága”, ám az utóbbi évtizedekben beáramló asszimilálatlan, 

nemzetietlen, sőt nemzetellenes zsidóság túlsúlyba került”, s ezzel már nem tud mit kezdeni a 

magyarság.520 Gróf Teleki Pál, a numerus clausus törvény aláírója, nem támogatta a 

törvénynek 1928-ban a Bethlen-kormány által beterjesztett módosítását, mert 

túlkomplikáltnak tartotta az ez által létrejövő állapotot, mely az egyetemeket megoldhatatlan 

helyzet elé állította.521  

Gróf Esterházy Pál igen röviden, a jegyzőkönyv tanúsága szerint derült fogadtatással fejtette 

ki véleményét a numerus clausust módosító törvényjavaslat felsőházi tárgyalásakor arról, 

hogy ez egy szükséges törvény, melyet, ha nem is örömmel, mert nem egy alkotó törvény, de 
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meg kell szavazni. Felszólalásának lényege azonban az volt, hogy ha mindenképp meg kell 

szavazni, akkor feleslegesnek tartja ezen ennyit vitatkozni, ahogy „ez a gyülekezet rövidesen 

bevett szokása szerint, igen magas szempontból kezdte a vitát mindkét oldalon”. Pusztán azért 

szólalt fel gróf Esterházy, mert úgy vélte, többen szólaltak meg a törvényjavaslat ellen, mint 

mellette, s ő nagyon is szükségesnek tartotta ezt a módosítást a kialakult politikai helyzet 

miatt. A vita addigi menetével kapcsolatban idézett a gróf – egy általa már („más egyebekkel 

együtt”) elfeledett nevű – neves francia politikust, aki azt mondta, hogy az okos beszédek már 

többször befolyásolták a véleményét, de a szavazatát soha.”522 Kiemelte továbbá a 

törvényjavaslattal kapcsolatban, hogy amint a jogalkalmazásban a bírónak figyelembe kell 

vennie a méltányosságot, hasonlóan szükséges a törvényalkotónak a szükségességet szem 

előtt tartania. 

Gróf Széchenyi Aladár azzal kezdte hozzászólását, hogy az 1920. évi XXV. törvénycikket 

megszületésekor sem tartotta „szerencsés alkotásnak”, ám abban az időben a „történelmi 

főrendi ház némaságra volt kárhoztatva”.523 Ezzel a megjegyzésével utalt gróf Széchenyi arra, 

hogy a felsőházi arisztokraták egy része a második kamarát a főrendiházzal kontinuus 

intézményként identifikálta. Az 1920-as nemzetgyűlésben uralkodó lelkületet, mely 

megalkotta a numerus clausust a „proletárdiktatúra miatt a keresztény társadalmon jogosan 

erőt vett felháborodásának” tulajdonította.524 Nem módosító, hanem a numerus clausus 

lényegét megváltoztató törvénynek tartotta a beterjesztett javaslatot Széchenyi Aladár, mert az 

„nyitva hagyja, illetve megnyitja az összes hátsó ajtókat, melyeken a zsidó vallású ifjúság 

könnyen bejuthat az egyetemekre, főiskolákra.”525 Meglátása szerint a társadalom nagyobbik 

része elégedett volt a meglévő törvénnyel, ezért nehezen volt érthető számára 

megváltoztatásának oka. Tulajdonképp vádlóan lépett fel a módosítást beterjesztő kormánnyal 

szemben, minthogy valószínűsítette, hogy külföldi és népszövetségi nyomásra indítványozták 

az 1920. XXV. törvény lényegi módosítását.  Tanácsosnak vélte ezért, hogy tájékoztassák az 

opciósan nyomást gyakorló Népszövetséget a „speciális magyar viszonyokról”, melyeket nem 

lehet összehasonlítani egyéb országok helyzetével. Miután megállapította, hogy „lassan-

lassan előrehaladó hanyatlást lát a társadalom felső rétegeiben”526, felhívta a felsőház 

figyelmét arra, hogy a numerus clausus eltörlésével ez a hanyatlás a magyar földművelő nép 

szempontjából sem lesz közömbös. Hasonlóan számos osztályos társához, gróf Széchenyi 
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Aladár is érzékelte a főnemesség rohamos gyengülését, s az „igazi magyar őserőt”, melyet a 

felsőbb rétegekben meggyengülni látott, a falvakban vélte megtalálni, s ennek az erőnek a jól 

jövedelmező, de jelenleg első renden a zsidóság kezében lévő pályákon utat nyitni tartott 

szükségesnek. Törvényre pedig ehhez – gróf Széchenyi Aladár szerint – azért volt szükség, 

mert a „mi tisztelt zsidó polgártársaink ügyesebbek, fürgébbek, szemesebbek és elkapkodják a 

keresztény ember előtt a jobb állásokat.”527 Önmagáról gróf Széchenyi Aladár azt mondta 

hozzászólásában, hogy nem antiszemita és nem filoszemita, hanem „egyenesen és kizárólag 

az igazságot keresi.”528  E szellemben kinyilatkoztatta, hogy ha a kormány becsületbeli 

ügyének tartja e módosítást és a képviselőház s megszavazza, akkor ő is hasonlóképpen tesz, 

ám egyúttal komoly aggodalmának adott hangot, hogy ezzel „cserben hagynák a keresztény 

magyar társadalmat.”529 

Gróf Hadik János már felszólalása legelején közölte, hogy nem fogadja el a javaslatot, ám 

egészen más okok miatt, mint az előtte szóló Széchenyi gróf. Ő a Magyar Tudományos 

Akadémia felsőházi küldöttjével, Berzeviczy Alberttel teljes egyetértésben, a javaslatban még 

mindig túl sok akadályt látott a szerinte kívánatos teljes tanszabadság előtt.  Felszólalásában 

kiemelte, hogy mindenki a diplomákkal megszerezhető állásokról gondolkodik és beszél, 

holott igen sok hallgató a művelődés, a tanulás igénye miatt jelentkezik egyetemre. 

Véleménye szerint a tanuláshoz való jogot akadálytalanul mindenkinek meg kell adni, ezért 

úgy vélte, az „egyetemi felvétel egyedüli előfeltétele legyen a jellem, a szorgalom és a 

tudás.”530  

Gróf Klebelsberg Kunó az általános vita lezárásaként válaszolt a felmerült főbb kérdésekre. 

Mindenekelőtt tiszteletét fejezte ki a felsőháznak „rövid idő alatt kifejlődött szép tradíciója 

miatt”, hogy a jobb- és baloldali állásfoglalásokat „hangfogóval hozzák csak kifejezésre”.531 

Igen határozottan leszögezte a kultuszminiszter, hogy – türelmes és megértő álláspontja 

mellett – addig semmiképp nem megy el a kompromisszumokban, hogy ebben az ügyben a 

„ifjúságnak irányadó” szerepet engedne, ahogy ezt a jobboldal elvárná. Distinkciót tett a 

háborúban részt vett, ott gyakran 4–6 évet a lövészárkokban töltött ifjú generáció és az utánuk 

következők súlya, felelősséghordozási képessége között. Az ország sorsának felelőssége – 

meglátása szerint – a képviselőház és a felsőház kezében van, s nem 19–21 éves ifjaknak kell 
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eldönteni azt, hogy mit kell tenni. 532 Klebelsberg egyértelműen és karakteresen vallotta, hogy 

a kormány semmi esetre sem helyezkedhet a fajvédelem álláspontjára, mert akkor „a hazai 

zsidóság magát végleg fajnak, megbélyegzettnek érezné, ez pedig annyit jelentene, hogy 

hasztalan tiltakoznék a magyar zsidóság hazafias túlnyomó többsége, hogy őket kiközösítsék 

a nemzet nagy szolidaritásából és hasztalan vallaná magát jó magyar embernek.”533 Ez a 

mesterségesen gyártott kisebbség veszélyt jelenthet a magyarságra, ezért határozottan 

javasolta Klebelsberg Kunó, hogy ne gyártsanak kisebbséget, nemzetiséget, mikor maga a 

zsidóság tiltakozik ez ellen, mert „együtt akar érezni, dolgozni és szenvedni” a magyarsággal. 

A felekezeti problémával kapcsolatban a kultuszminiszter arra az álláspontra helyezkedett, 

hogy ők egy „politikai testület, és nem zsinat”, melynek világnézeti kérdéseket kellene 

eldönteni, de dolguk az, hogy „a célszerűség szavára hallgatva előbbre vigyék a konszolidáció 

útján a magyar nemzetet.”534 Kifejezetten gróf Teleki Pálnak címezve hívta fel a figyelmet 

Klebelsberg, hogy nálunk nagyobb és erősebb nemzetek is kitérnek annak eldöntése elől, 

hogy a zsidóság fajnak tekintendő-e, s a trianoni Magyarország páratlanul nehéz helyzete nem 

a legalkalmasabb erre.535 Sokkal inkább javasolta a kérdés pragmatikus kezelését. Gróf 

Széchenyi Aladár kérdésére, hogy a kormánynak becsületbeli kötelessége-e a törvény 

módosítása, azt a feleletet adta az előterjesztő kultuszminiszter, hogy senkinek semmilyen 

ígéretet nem tettek ez irányban, ám – s ezt felelősen megerősítve emelte ki – a magyar 

nemzetnek nem válna javára a numerus clausus fenntartása.536  A felsőház végül nagy 

többséggel elfogadta a javaslatot, s azt részletes vitára bocsátotta. 

A részletes vitában a főnemesek közül már csak gróf Teleki Pál exponálta magát, s 

hozzászólásában aláhúzta, hogy a vádakkal ellentétben nem folytat fajvédő politikát, csak a 

tényeket sorakoztatta fel. Újfent hangoztatta, hogy ő nem antiszemita, hanem a „legteljesebb 

elismeréssel van a zsidóság kiváló kvalitása iránt, s semmiképp nem kívánja visszaszorítani 

azt… abszolúte tiszteli személyesen és csoportosan a zsidóságot, különösen azokat, akik 

igazán azok és ezt kifejezésre is juttatják, mert ez tiszteletre méltó.”537 A nehézségeket 

azonban továbbra is a zsidóság országon belüli arányszámában látta. Gróf Teleki Pálnak a 

zsidóságról, a zsidókérdésről való mérvadó vélekedését szavaiból igen nehéz megállapítani, 

mert nem csak egyes megnyilvánulásai között volt e téren nagy különbség, hanem az egyes 

felszólalásokon belül is. Erre példa ez a felsőházi beszéde is, melynek alkalmával Glückstahl 
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Samu megszólítására gróf Teleki Pál tájékoztatta a felsőházat és az osztatlan tiszteletnek 

örvendő zsidó gazdasági szakembert, hogy ő a béketárgyalásokon az amerikaiak véleménye 

és a saját meggyőződése ellenére nem nemzetiségnek, hanem vallásnak jelölte a zsidóságot az 

általa szerkesztett térképen. 

    

k.) Az 1938: XV. törvény 

A társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosításáról szóló 

törvényjavaslatot (I. zsidótörvényt) 1938. május 5-én kezdte tárgyalni a képviselőház, a 

javaslat előadója Balogh Gábor volt. Igen jelentős stílusbeli különbséget észlelhet a 

parlamenti napló olvasója, ha a tíz esztendővel azelőtti, utolsó, kifejezetten a zsidókat érintő 

jogszabályt létre hívó országgyűlés stílusával hasonlítja össze az 1935-ben összeült 

képviselőház értékrendjét és munkamódszerét. Mint minden parlamentben, bekiabálások 

1928-ban is voltak, de az első zsidótörvényt tárgyaló képviselőházban ennek már kialakult 

szcenáriója volt, gyakorlatilag állandó szereplőkkel, állandó házelnöki rendreutasításokkal és 

nem ritka mentelmi bizottság elé utalásokkal. Ez állandó szereplők között – arányaikat 

meghazudtolóan – gyakoriak voltak a főnemes képviselők. Ilyen volt például báró Berg 

Miksa, aki egy ideig gyakran közbeszólt538, gróf Festetics Domonkos, aki általában minden 

ellenzéki képviselővel összeakaszkodott a felszólalások alatt, s ezért rendszeresen csendre 

intették az házelnökök. Reisinger Ferenc, volt asztalos, szociáldemokrata képviselővel a 

Házhoz és rangjához különösen méltatlan stílusú vitáját rögzítette a jegyzőkönyv.539  

Báró Vay Miklós esetében hasonló „modern” vitastílust figyelhetünk meg, aki e 

törvényjavaslat tárgyalásánál folyamatosan bekiabált pl. Rassay Károly beszéde alatt is, 

megkísérelve a liberális képviselő beszédének élét elvenni. Gróf Széchenyi Viktor 

bekiabálásában „régi trükk”-nek aposztrofálta a protestánsok és katolikusok 

összeugrasztását540 a zsidók védelmében és a zsidók által. 

Gróf Károlyi Viktor felszólalásában szinte minden főnemes képviselőtársát megtámadta, akik 

nem támogatták a zsidóság jogait megcsorbító törvényjavaslatot. Idézte Károlyi Bethlen 

István grófnak a bizottsági tárgyalás során kinyilvánított véleményét, hogy ebben a kérdésben 

mindenkinek színt kell vallania. Ezt a tanácsot megfogadva a zsidó bankárok által a magyar 

parasztságtól elárverezett földek miatt emelte fel a szavát Károlyi gróf. Azokkal szemben, 

akik az 1867-es alkotmány szellemét hivatkozva utasították el a javaslatot, hangoztatta 
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Károlyi Viktor, hogy az eltelt 70 év alatt megváltozott világ megváltozott jogszabályokat 

követel meg.541 Indulatosan szólította fel a magyar zsidóságot a képviselő, hogy az ország 

elleni uszítás helyett inkább hallgassanak, és fizessenek vagyonadót, ahogy a – Károlyi által 

maró gúnnyal idézett – képviselőházhoz intézett memorandumában a zsidó felekezet 

ajánlotta.542 Azt nem helyeselte a hozzászóló gróf Károlyi képviselő, hogy különböző módon 

terjed ki a törvényjavaslat rendelkezéseinek hatálya különböző személyekre, akik – Károlyi 

Viktor szerint opportunizmusból – különböző időpontokban tértek ki, és sokkal jobbnak 

találta volna, ha faji alapon érvényesítik a szabályokat.543 Különösebb indok nélkül találta 

nevetségesnek a képviselő a zsidóságot a hazai németséggel összehasonlítani, s rendkívül 

pikírt megjegyzést tett gróf Széchenyi György képviselőtársára, aki opciósan egy platformra 

helyezte a kormány politikájával szemben a svábokat és a zsidókat.544 Károlyi szerint a 

törvényjavaslatot épp az indokolta, hogy a zsidók nem tudtak a németekhez hasonlóan 

asszimilálódni. A 20%-os korlátot sokallta a javaslatban, s éles distinkciót alkalmazott a 

zsidóságra nézve, megjegyezve, hogy „míg a fajtám bajban van, addig nem érdekel a zsidóság 

problémája, a zsidóság gondjai, bajai.”545 Kétségtelen tényként kezelte gróf Károlyi Viktor, 

hogy az „elzsidósodott sajtó nem képvisel a magyarsággal homogén, gondolatot”546 ezért 

hangosan üdvözölte a sajtókamara felállítását, itt azonban különösen sokallva a 20%-os 

korlátot. Mondandójának e téren „ultima ratioja”-ként gróf Károlyi Viktor hosszabban és 

részletesen a proletárdiktatúra különböző megnyilvánulásait hozta fel,547s ennek kapcsán 

idézte mind a már halott Prohászka Ottokárt (a fajvédelem atyjaként), mind pedig gróf 

Bethlen Istvánt egy – a TESZ elnökeként – 1921-ben a kormányzóhoz intézett 

memorandumának egy részletével. Szintén igen ironikusan támadt arisztokrata 

képviselőtársára Károlyi Viktor, mondván, hogy a „TESZ-elnök Bethlen nem értett egyet a 

miniszterelnök Bethlennel, aki 10 éves miniszterelnöksége alatt nem tudta 

megrendszabályozni a destruktív sajtót.”548 Kissé visszafogottabban, de gróf Apponyi 

Györgyre is rátámadt Károlyi Viktor e hozzászólásában, mondván, hogy megelőlegezve a 

vádakat hívja fel figyelmét arra, hogy nem ő – Károlyi Viktor  –, hanem Ernszt Sándor a 
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forrása annak a véleménynek, hogy „szégyen és árulás a katolicizmus ellen”, ha a zsidó 

sajtóban katolikus cikkírók jelennek meg. Összekötötte a felszólaló a magyarországi zsidóság 

sorsást az elszakított területeken rekedt magyarokéval, amikor kijelentette: „…szívesen 

megadnók a hazai zsidóságnak mindazon jogokat, de csakis azon jogokat, amelyeket a 

megszállt területeken élő magyarság nemcsak teóriában, hanem praxisban is élvez.”549 

Elutasította Károlyi Viktor gróf mindazon nagyszámú, korábban szólott képviselőtársának 

véleményét, akik a régi nagy (liberális) magyarokra hivatkoztak,550 mondván, hogy az 

elhaltak az aktuális hivatkozás ellen tiltakozni nem tudnak, azt pedig igen élesen utasította el, 

hogy azok védjék meg a katolikus egyházat, akik korábban minden eszközzel támadták azt. 

Hasonlóan felháborodott hangon tagadta a felszólaló azt, hogy a javaslatnak bármilyen köze 

lenne a Németországban végbemenő eseményekhez, ezzel komolyan gondolkodóba ejtve az 

utókort, hogy vajon valóban ilyen mértékű politikai vakság vett erőt a fiatal főnemesen, vagy 

csak nem akarta meglátni a külpolitikai összefüggéseket.  

Kifejezetten Bethlen-ellenes élt adott felszólalásának Károlyi Viktor, mikor a volt 

miniszterelnök grófot a „zsidó sajtó által körülrajongó és körültömjénező” politikusnak írta 

le.551Amellett, hogy azzal vádolta gróf Bethlen Istvánt, hogy akaratlanul, de szabotázsra 

buzdítja a zsidókat, vak arroganciával szólította fel őt arra, hogy a népszövetségi jóindulat 

megszűnésével való fenyegetőzés helyett inkább arra kellene használnia külkapcsolatait, hogy 

a határokon kívül élő magyarság megkapja legalább azon jogokat, melyeket a tárgyalt 

törvényjavaslat a zsidóságnak biztosítani kíván. A kormánypárt nevében utasította vissza 

Károlyi Viktor gróf Bethlen Istvánnak a bizottsági vitában elhangzott azon megállapítását, 

hogy a kormánysajtó „lázítása” jelentősen hozzájárult a kialakult közhangulathoz, s egészen 

röviden intézte el a volt miniszterelnök valamennyi, a bizottságban elhangzott kritikáját a 

törvényjavaslatot illetően, mondván: „Nem fogadhatjuk el ezt a választ attól, kinek tízéves 

kormányzati rendszere végén az ország a csőd szélére jutott”.552 A törvényjavaslat tartalmával 

kapcsolatban fejtette ki gróf Károlyi Viktor, hogy a kikeresztelkedési határnap beiktatása 

helyett meg kellene találni a módot, amivel egyszerűen faji alapra lehetne helyezni a 

jogszabály által érintettek körét. Aggályosnak tartotta, de elfogadta a felszólaló a miniszternek 

adandó kivételezési jogot azzal a megszorítással, hogy ez esetben arra is fel kellene jogosítani 

a minisztert, hogy a 20%-nál szigorúbb arányszámokat foganatosítson bizonyos esetekben. 

Érdekes fordulatot vett azonban Károlyi Viktor – addig konzekvensen faji alapra helyezkedő 
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– argumentációja és felszólalási stílusa is, mikor a tűzharcosoknak és hadigondozottaknak a 

törvény által érintettek köréből való kiemeléséről szólt, mely eljárást vitán felül helyesnek 

ismerte el. 553  

Gróf Apponyi György, a Nemzeti Szabadelvű Párt képviselőjeként szintén azok közé tartozott, 

akik igyekeztek a lehető legtöbb és leghatékonyabb bekiabálással elvenni politikai ellenfeleik 

felszólalásának élét. Neki ezt a törvényjavaslatot előterjesztő kormánypárti felszólalók 

esetében volt alkalma igen gyakran gyakorolni. Saját hivatalos felszólalásában mindenekelőtt 

a törvényjavaslat címét vette – jól érezhető iróniával – célba, mert szerinte a „legszorgosabb 

vizsgálódások után sem lehet rájönni arra, mennyiben és miképpen lesz képes ez a javaslat 

törvényerőre emelkedése után a gazdasági élet egyensúlyát és nyugodt menetét hatályosabban 

biztosítani.”554 Elismerte gróf Apponyi, hogy van zsidókérdés, bár állította, hogy azt 

mesterségesen „tenyésztették ki és dobták be” a köztudatba és engedték ott nagyra nőni. A 

javaslat szempontjából két részre osztva kísérelte meg kifejteni álláspontját a zsidókérdésről: 

egyrészt mint gazdasági és szociális vonatkozású problémáról, másrészt mint a zsidóságnak a 

szellemi-kulturális életben történő korlátozásának szükségéről. A gazdasági és szociális 

helyzetről megállapította az ellenzéki képviselő, hogy az igazságtalan vagyon- és 

jövedelemelosztás miatt, amit csak súlyosbít a szintén igazságtalan adórendszer, valóban nem 

nevezhető stabilnak. Egyetértve Gratz Gusztáv korábban elhangzott szavaival, meglátása 

szerint ennek leginkább oka a „vagyonos és jól kereső középosztály hiánya, mely minden 

egészséges társadalom alapja”.555 Úgy vélte, ha ez a javaslat valóban a gazdasági-társadalmi 

egyensúlyt kívánná szolgálni, akkor ott kellene kezdenie, ahol a legnagyobb tömegek 

érintettek, a hárommilliónyi kereset és vagyon nélküli földmunkás és gazdasági nincstelen 

segítésén.556 Elismerte gróf Apponyi György a kormány törekvéseit a telepítések terén, s 

sürgette ennek folytatását, de emellett felhívta a figyelmet arra, hogy a Házban minden 

oldalon a magántulajdon védelmét hangsúlyozzák, s ő sem kíván földbirtokelkobzást. 

Liberális politikushoz illő vehemenciával utasította vissza azt a képviselői vélekedést, hogy a 

bajok okozója a „kapitalisztikus termelésmódban” keresendő, rámutatva a hatalmas 

fejlődésre, melyet e termelési mód életszínvonalban hozott, azonban arra is, hogy a 

természetes fejlődésnek a „gazdasági kisegzisztenciák” estek első renden áldozatául.557 

Szemben a kapitalizmust jobbról és balról is támadó szónoklatokkal, Apponyi György gróf 
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nem látta e gazdasági rendszer általános válságát, hanem csak annak „betegségeit, melyeket 

gyógyítani és kinövéseit, melyeket lenyesegetni kell”,558 ezért elutasított minden doktriner 

álláspontot e tekintetben. Pozitív példának hozta fel a nemzetközi színtérről az Egyesült 

Államokat, mely nagy krízisen keresztül haladva határozott gazdasági fellendülést mutatott 

már, negatív példának pedig a Szovjetuniót, mely a kapitalizmust megszüntetve 

államkapitalizmust épített ki, s Németországot, ahol hasonló tüneteket, tendenciákat” 559 vélt 

felfedezni. A magyar falu keserves helyzete mellett a szociális népegészségügyet, a megfelelő 

számú orvos és védőnő alkalmazásának szükségét jelölte meg Apponyi György a társadalom 

legégetőbb problémájaként, melynek a megoldására szolgáló anyagiak előteremtéséhez igen 

erősen kellene igénybe venni mindazokat, akik egzisztenciájuk veszélyeztetése nélkül 

fokozottabb áldozatokat tudnának vállalni. Amennyiben az állam biztosítaná a nyugodt 

közgazdasági tevékenységet, és cserébe a „zsidó kézben lévő nagyvagyonokat fokozottabb 

adóztatással igénybe venné, meg is lenne oldva a zsidókérdés, mert akkor az fizet, aki tud, 

akinek van miből, és a zsidó éppen úgy fog fizetni, mint a keresztény, sőt – mert a zsidónak 

több pénze van – többet fog fizetni.”560 Gróf Apponyi György Peyer Károly szociáldemokrata 

képviselővel értett egyet abban, hogy a kormány nem elég bátor ahhoz, hogy ott kezdjen a 

bajok orvoslásához, ahol komoly ellenállásra számíthat, ahol olyan érdekek sérülnének, 

melyeket nem akar megsérteni. Gróf Bethlen István bizottsági hozzászólását idézte 

egyetértően a plénumon Apponyi György, aki ott kimutatta, hogy a kormány miképp 

alakította ki a közhangulatot, hogy aztán annak „deferálhasson”.561 A törvényhozó 

arisztokraták egy virtuális csoportképződésének lehet tanúja a zsidótörvények parlamenti 

tárgyalását szemmel követő utókor gróf Apponyi György szavait olvasva.  „Mondom, én 

Bethlen István grófnak politikájával sokszor nem értettem egyet, de mégis meg kell 

állapítanom, hogy ma egyike azon keveseknek – és mindig az volt –, akik soha semmilyen 

demagóg frázisnak nem deferáltak, akik soha semmilyen úgynevezett közhangulatot nem 

respektáltak, olyan ember, aki minden szavában és cselekedetében mindig csak azt tartotta 

szem előtt, ami szerinte az ország javát szolgálta.”562 Kiemelte a liberális képviselő, hogy ez a 

Bethlen gróf vádolta meg a kormányt azzal, hogy sajtója útján tervszerűen alakította ki a 

közhangulatot, melynek most szélsőségek felé sodródásától maga is megijedt. A 

törvényjavaslaton Apponyi képviselő „szélsőséges, idegenben fogant, gyűlölködő 
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szenvedélyek bélyegét” vélte felfedezni, emellett azonban „dilettáns módon összetákolt” 

törvényjavaslatnak is láttatta azt, mely egymással össze nem függő dolgokat igyekszik egyben 

elrendezni.563 Azzal vádolta az előterjesztést, hogy a közhangulatnak megfelelni kívánva 

lemond a magyar alkotmány és gazdasági lét alappilléréül szolgáló polgári egyenjogúság 

elvéről.564 Kitért gróf Apponyi György az „úgy nevezett jobboldalra” is, kiknek „geográfiai 

besorolását” a Házban feleslegesnek tartotta, mert a „magántulajdon szentsége, a vallás 

tisztelete, a törvényes királysághoz való hűség, az alkotmányhoz és a parlamentarizmushoz 

való hűség” azok az elvek, melyeket „a boldog békeidőkben jobboldali elveknek neveztek”.565  

Ezen elveket maga Apponyi „szentnek” tartotta, ám a magát jobboldalnak mondók sem az 

alkotmányt, sem a parlamentarizmust, sem pedig a magántulajdont (különösen a zsidókét) – 

meglátása szerint – nem tisztelték, pedig ahogy felidézte, azelőtt az ilyen elveket 

„kommunista elveknek” tekintették.  A magyar történelem vizsgálatára szólította fel a 

jobboldali képviselőket, hogy meglássák, a fejlődés – pillanatnyi visszaesések mellett – 

mindig a jogkiterjesztés irányába mutatott. Nemzeti büszkeségnek tartotta Apponyi gróf azt, 

hogy 1848-ban a teljes állampolgári jogegyenlőség tulajdonképpen nem a forradalom, hanem 

a természetes fejlődés eredménye volt, valamint hogy e folyamat következő lépcsőfoka a 

teljes vallásszabadságnak a zsidóságra történő kiterjesztése is az alkotmányos fejlődés szerves 

része lehetett. Úgy vélekedett Apponyi gróf, hogy ez a törvényjavaslat nemzeti múltunknak 

azon legnemesebb tradícióit rúgta fel, melyek „az egész művelt világban” eddig 

dicsőségünkre voltak.566 Igen nyíltan – nem kis bátorsággal és malíciával – fogalmazott 

Apponyi György, mikor kiemelte: Magyarország eddig egyenjogú polgárok hazája volt, 

„szemben azokkal az áldemokráciákkal és egyéb, utódállamokban uralkodó rendszerekkel, 

melyekre igen helyesen mutatott rá Milotay képviselőtársam, és szemben azokkal a 

rendszerekkel, melyekre ő érthető okokból nem mutatott rá, a totalitásos államokkal, 

Németországgal, a szovjettel.”567 Látványosan különítette el a felszólaló arisztokrata az 

intellektust és az emóciókat, mikor – hangsúlyozva törvényhozói felelősségét – kijelentette, 

hogy épp a fenti okok miatt akkor sem szavazhatná meg a törvényjavaslatot, ha „érzésben 

antiszemita volna.”568 Az állampolgári jogegyenlőségen rést ütő jogszabályt azonban gróf 

Apponyi György nem csupán az alkotmány egyik alappillérét kiütő törvénynek tartotta, 

hanem a keresztény morál parancsaival is ellenkező gyakorlatnak is, mivel súlyos 
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igazságtalanságokat, valótlanságokat tartalmazott a javaslat – olvasata szerint – minden 

részében. Érezhetően utalt Apponyi az erős idegen hatásra azzal, hogy kiemelte: „arra még 

nem volt példa a magyar törvényhozásban, hogy az állampolgárok egy egész rétegét en bloc 

sértő, megbélyegző, rágalmazó megállapításokat tegyenek.”569 Felidézte a hozzászóló azt is, 

hogy évekig a megszállt országrészben élt az összeomlás után, s ott módjában állt tapasztalni, 

hogy az ottani „zsidóvallású magyarok” viselkedése nem adott alapot arra a – javaslat 

vitájában elhangzó – vádra, hogy a zsidóság ne tudott volna érzéseiben a magyarsághoz 

asszimilálódni. Ugyanúgy ragaszkodtak magyarságukhoz, magyar nyelvükhöz, tradícióikhoz, 

mint a nem zsidók, s a kisebbségi magyar politika érdekében jelentős anyagi áldozatokat 

hoztak, gazdagok és szegények is.570  A törvényjavaslatból gróf Apponyi György, mint 

logikusan gondolkodó ember, hiányolta a rációt, mert a zsidóság kritériumának egyetlen 

kikeresztelkedési határdátumot meghatározni nem logikus és nem célszerű még a 

törvényhozói szándék tekintetében sem. Erre ékes példának hozta fel azt, hogy a néhány 

évtizede az uralkodó által nemesi rangra emelt – zsidó vallását megtartó – család, melynek 

egy képviselője a kormányzó kinevezésére a felsőház tagja, a törvényjavaslat szerint kevésbé 

megbízható magyar, mint Kun Béla, aki évekkel a határnapnak megadott 1919. augusztus 1. 

előtt keresztelkedett ki.571 Ezzel a nagyszerű érveléssel Apponyi szembeállította a javaslatot 

támogatókat nem csupán a volt uralkodóval, hanem Horthyval is, s a gyűlölt proletárdiktatúra 

vezetője mellett jelölte ki – saját érveik alapján – helyüket. „Európának ebben a 

viharsarkában, ahol Magyarország van” igen veszélyes precedensnek tekintette a „faj” 

fogalmát a törvénykönyvbe engedni, hiszen a tisztafajú magyarok régen kipusztultak volna – 

okfejtése szerint –, ha nem lett volna évszázadokig bevándorlás és asszimiláció. Készségesen 

elismerte Apponyi, hogy vannak hiányosan asszimilálódott rétegek a zsidóságon belül is, ám 

itt hangsúlyosan hívta fel a figyelmet a hazai németség csoportjaira is, melynek egy részénél a 

lelki asszimilálódás valóban kétségesnek mondható, s e megállapítására a Házból is hozott 

példát a felszólaló.572 A fajmagyarság kérdésének irracionalitását minden eszközzel 

érzékeltetni kívánta gróf Apponyi, így nem tekintett el a kormány említésétől sem, amellyel 

szemben hangsúlyozta „legélesebb ellenzéki álláspontját”, de amelynek tagjait mind kitűnő jó 

magyaroknak tartott, holott több idegen származású is volt közöttük. A fajmagyarság-ellenes 

argumentációjának utolsó érveként emelte ki gróf Apponyi saját származását, s használta fel a 

szinte mindenki által tisztelt nevet az asszimilált zsidóság érdekében: „Én, akinek talán több 
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jogom van itt, mint sok másnak, arról beszélni, hogy fajmagyarnak csak az igazán 

százszázalékos magyar tekinthető-e vagy az asszimilált is, mert én egy szerencsés véletlen 

folytán egy olyan nemzedéknek vagyok sarja, amely azután igazán visszavezetheti a 

családfáját a honfoglaló ősökig.”573 Ebben a minőségében rögzítette Apponyi György, Huszár 

Aladárt idézve, hogy „aki meggyőződéssel és hittel a magyar történelmi tradíciók vonalán 

akar haladni, az magyar, de akiből idegen lélek muzsikája szól, és aki idegen intézményeket 

vagy berendezkedéseket akar a magyarságra ráerőszakolni, az nem magyar.”574  

Teljesen lehetetlenné tette végül gróf Apponyi György számára a törvényjavaslat elfogadását 

a széleskörű felhatalmazás, melyet a kormány benne a maga számára kért, mert így épp az 

általa fő értéknek tartott parlamentarizmus vált volna szerinte egészen illuzórikussá.  

Különösen az aktuális kormány számára vélte veszélyesnek a széleskörű felhatalmazást 

megadni, mert azt gyengének tartotta, s ennek okát ki is fejtette az ellenzéki képviselő. „Erős 

kormány az én szememben az, amely parlamentáris úton tud zökkenésmentes kormányzást 

biztosítani, amely kivételes rendelkezések nélkül is tudja az országban a közrendet és a 

törvények tiszteletét biztosítani, továbbá, mely törvényes hatalmánál fogva gátat tud vetni az 

izgatás, a demagógia, a lázítás és a gyűlölködés szellemének.”575 Darányi miniszterelnököt e 

kritériumok szerint egyáltalán nem tartotta megfelelőnek, s mivel Apponyi szerint, a 

„kormányzatot minden szereplésében tulajdonképpen tökéletes impotencia jellemezte”576 nem 

tartotta adekvátnak az omnipotencia igénylését részükről. A kormányfő és az általa képviselt 

irányvonal iránti „legmesszebbmenő politikai bizalmatlansága” miatt a leghatározottabban 

visszautasította a törvényjavaslatot gróf Apponyi György nagy ívű ellenzéki beszéde végén.577 

Báró Vay Miklós már képviselőházi hozzászólásának elején szociáldemokrata-ellenes 

alaphangot adott meg a gazdasági és társadalmi élet hatékonyabb működését célzó 

törvényjavaslatról szóló beszédében. A törvényjavaslat alapfogalmait összemosva, gúnyosan 

utalt a zsidóságra, mikor – mint „református ember” – kijelentette, hogy „csak örülni tud, 

mikor valaki megbecsüli a maga vallását és betartja a saját fajának vallása által előírt 

szabályokat”.578 Mivel beszéde elején rögzítette Vay báró, hogy nem érti, miért beszél 

mindenki fajról és felekezetről, mikor itt a gazdasági és társadalmi élet működésének 

szabályozásáról van szó, kevéssé érthető hozzászólásának következő frázisa, miszerint a 
                                                           
573 Sem Apponyi, sem a közbeszólók, sem más hozzászóló nem utalt az asszimiláció tekintetében lényeges 
tényre, hogy ő a dunántúli arisztokratáknak azon részéhez tartozott, kiknek édesanyja idegen származású. Gróf 
Apponyi György anyja Clothilde von Mensdorff-Pouilly grófnő volt. 
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javaslat nem a zsidóságról, hanem a keresztény társadalom elhelyezéséről szól, melyet 

minden „fajmagyarnak elő kell segítenie.” 579 Vay Miklós, mint volt frontkatona, a zsidó 

katonáknak a háborús harcokban való hős helytállásának tanújaként bocsátotta előre, hogy 

nincsenek averziói velük szemben, azonban máris distinkciót tett, hogy nem mindenki 

érkezett ki a frontra a zsidók közül, akiknek ott kellett volna lenniük. Azt is megállapította, 

hogy míg a nagytőke a zsidók kezében van túlnyomórészt, nem tudja őket nélkülözni az 

ország. Ettől a ponttól kezdve szinte kizárólag a zsidóság hazai működésének negatívumait 

állította fókuszba. Első renden a védővámok rendszerének tulajdonította, hogy az uzsoratőke 

és a kartellek ki tudták fosztani a parasztságot, s kifejtette, hogy szerinte éppen ez az eljárásuk 

készítette elő az tárgyalt törvényjavaslatot.580 Vay Miklós báró egyszerűen vágta át a zsidó 

fogalom meghatározásának (faj – vallás) gordiuszi csomóját azzal, hogy kifejtette, szerinte 

„mindenki tudja, miről van szó.”581 Gazdaként tette szóvá, hogy évek óta küzdenek a 

védővámok leszállításáért hiába, az ipar diktált, s így a parasztságnak minden keresetét 

iparcikkekre kellett fordítania. Felhasználva a hozzászólási lehetőséget, Vay Miklós a magyar 

mezőgazdaság esélyeinek jelentős növekedésére hívta fel a figyelmet, amennyiben sikerülne 

Németországgal vámuniót tető alá hozni. Erőteljesen hangsúlyozta, hogy az országban a 

nagy- és középbirtokon kívül ismét eladósodtak a gazdaságok, s ennek a kamatok olyan 

magas szintje az oka, mely nem áll arányban a mezőgazdaság jövedelmezőségével. 

Hozzászólásában leginkább azon aggodalma nyer nyomatékot, hogy a zsidó gyártulajdonosok 

fogják a győri fejlesztési programnak leginkább hasznát látni, s ezért azt tanácsolta a 

kormányzatnak, hogy kedvezmények nyújtásával segítse elő, hogy a gyárak a törvényt 

megelőzve vigyék végbe a javaslatnak megfelelő változtatásokat.582 Vay Miklós 

kinyilatkoztatta, hogy mindig is elítélte azokat a birtokosokat, akik birtokaikat nem a 

falusiaknak, hanem „önös érdekből” a kicsit többet fizetőknek adták bérbe, s ezzel ráadásul 

„nem a magyar fajt erősítették”.583 Üdítő kuriózum volt a faji kérdés egyre erősödő éleződése 

közben Vay báró propozíciója, miszerint a törvényjavaslatot fel kellene használni arra, hogy 

rávegyék az iparvállalatokat a Budapestről való kivonulásra, hogy az Alföld nincstelen és 

munkanélküli népének munkát és megélhetést biztosítsanak. A hozzászóló szerint „a 

Budapestről kivonuló vállalatoknak nagyobb szabadságot, nagyobb engedményeket lehetne 
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adni.”584 Szóváltásba bocsátkozott a hozzászóló Vay Miklós báró a közbeszóló gróf 

Széchenyi Györggyel585, mert az előbbi felrótta Széchenyinek, hogy birtokai zsidónak vannak 

bérbe adva, ki azzal védekezett, hogy nem ő, hanem elődei adták azt ki. A szóváltást követően 

ismét hangsúlyozta felszólalásban Vay Miklós, hogy kárhoztatja azokat az arisztokratákat, 

akik nem a magyar faj védelmét tartják szem előtt, s nem elég, hogy öröklött birtokaikkal nem 

foglalkoznak, azt még zsidóknak is adják bérbe. Egészen ellentmondásos volt Vay báró azon 

felszólítása a zsidóságra nézve, hogy ne „vegyék ezt a törvényjavaslatot sértésnek, a zsidó faj 

vagy vallás megtámadásának”, mert nem erről, hanem a „jobb jövedelemelosztásról és a mi 

fajtánknak jobb kenyérkeresethez jutatásáról van csupán szó benne.”586 Beszéde végén 

valóságos jobboldali szónoki hevület vett erőt Vay képviselőn, aki lelkesen tájékoztatta a 

képviselőket, hogy vidéken már régen igen kormánytámogató a hangulat, különösen a 

kisgazdapárti mozgalom majdnem teljes megszűnése óta. Nem volt szükség szerinte az 

ellenzéki képviselők által felrótt sajtó általi buzdításra, „a népnek valóságos tömegei jönnek 

az egységes párt zászlaja alá s öröm nézni a falvakban, hogy a nép mennyi szeretettel van 

eltelve pártunk iránt, s mennyire támogatja a nemzeti egység gondolatát.”587  Gróf Széchenyi 

György közbeszólásában igen pontosan állapította meg, hogy nagyon leegyszerűsítve látta a 

kérdést Vay Miklós, mikor a következőket mondta: „Meg kell azonban állapítani, és az ország 

meg is állapította, már pártkülönbség nélkül, hogy amit ma a nemzeti egység pártja csinál, az 

tulajdonképpen ugyanaz, mint amit Mussolini csinál Olaszországban, vagy Hitler csinál 

Németországban. Az, hogy mi magunkat nem nemzetiszocialista pártnak hívjuk, 

végeredményben csak egy szón múlik, hiszen nem akarja senki elvitatni a kormánytól, hogy 

nemzeti alapon áll, szocialista elgondolások vezetik, és szocialista törvényjavaslatokkal jön a 

Ház elé.”588 „Jóakaratúan” figyelmeztette Vay Miklós báró a zsidóságot, hogy ne várja be a 

törvényt, hanem mielőbb alakuljon át annak intenciói szerint. Visszautasította Vay a szerinte 

„túl ideges” képviselőtársainak azt a vádját, hogy zsidóüldözésről lenne szó, s hivatkozva 

németországi útjára, ahol „látott visszásságokat” megnyugtatni igyekezett az 

aggodalmaskodókat, hogy „távol áll tőlük, hogy ugyanolyan módszereket vezessenek be”.589 

Vélhetően a párt nevében beszélt, mikor a következő – a zsidóságra nézve meglehetősen 

általánosító – nyilatkozatot tette a maga részéről: „Hangsúlyozom, hogy bennünk semmi 
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589 uo. 



184 
 

animozitás nincs, sőt mi a zsidóság működését értékesnek tartjuk bizonyos vonatkozásokban, 

elismerjük azt, hogy ők, mint alkotóerő sokat alkottak, de ugyanakkor meg kell állapítani, 

hogy visszaéltek vámvédelmünkkel a kartellek formájában, és kiuzsorázták a lakosság 

védtelen helyzetét. Lehetett volna ezt a javaslatot, kartell-törvényjavaslatnak is nevezni.”590  

Beszédét azzal zárta báró Vay Miklós, hogy a zsidó kartellek ellen leghatékonyabb védelem a 

Németországgal mielőbb létrehozandó vámunió lenne, valamint hogy – szemben gróf 

Apponyi karakteres bizalmatlanságával – ő nagy bizalommal van a miniszterelnök felé, hogy 

a magyar faji törekvéseket sikerre fogja vinni.591  

Gróf Széchenyi György a Keresztény Gazdasági Párt részéről tett felszólalásában folytatta 

báró Vay Miklóssal, annak hozzászólása alatt kezdett vitáját.  A tárgyalt kérdésnek felületes 

kezelésével vádolta meg az előtte szólót, éppen a „zsidó” fogalom tisztázásának elkerülése 

miatt is, mert szerinte ezeknek súlyos konzekvenciái vannak a törvényjavaslat által 

érintettekre nézve. Őszintétlenséggel vádolta Széchenyi a javaslatot előterjesztő kormányt, s 

ellenükben kifejtette, hogy „az igazság minden országnak talpköve, és ha az igazságtól 

bárkivel szemben is eltérünk, akkor jó eredményeket semmilyen irányban nem fogunk 

felmutatni.”592 Álságosságot látott abban a kormánypárti érvelésben, hogy csupán az 

állásvesztések miatt kellene aggódniuk a zsidóknak, hiszen – s itt utalt báró Vay Miklóssal 

való polémiájára – az elhangzott, hogy a „nemzetiszocializmus” útján kívánnak haladni, s a 

„másvallású honfitársait” az idegesíti szerinte, hogy ugyanazon név alatt ugyanolyan eszmék 

terjednek. Széchenyi György – gróf Apponyi Györgytől eltérően – nem kívánta néven 

nevezni, mely szomszédos államokban, de utalt arra, hogy e név alatt olyan dolgok történnek, 

melyek nem humánusak és nem keresztényiek.593   

Vay Miklós visszafogott hozzászólását kissé korrigálta utólag gróf Széchenyi, mikor 

rámutatott, hogy Vay pártjának alelnöke egyértelműen kimondta, hogy a „javaslat faji alapon 

áll, ha nem is mondja ezt ki világosan”, mégpedig azért nem, mert a magyar jogfejlődésben a 

faji gondolat addig még nem szerepelt.594 Tudományosan igyekezett helyretenni a 

fogalomhasználatot Széchenyi György, rámutatva, hogy a népszerű „faj” kifejezés csak az 

egész emberiségre érthető fogalom, s a „fajta”-beli különbségek csak egészen csekélyek. 

Egyébként sem tartotta hasznosnak faji alapra helyezkedve „megváltoztatni a zsidóság azon 
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tagjainak gondolkodását, kik a lelki asszimilációnak oly előrehaladott tüneteit mutatják”595. 

Példának hozta Bródy képviselőtársukat, akit feltételezése szerint Vay Miklós többre becsül 

nála. (Ezt Vay báró meg is erősítette közbeszólásával).596 Széchenyi György kifejezetten 

ellenérdekeltnek látta a magyarságot abban, hogy a törvényjavaslatnak köszönhetően  

kb. 45 000 főnyi zsidóságban „lábra szökjön a faji öntudat, s megint elálljon a magyarság 

érdekeinek szolgálatától.” Az általános műveltség tudományosságára hivatkozva igyekezett e 

zsidó „faji öntudat” gyökereire rámutatni Széchenyi György, mikor a „világtörténelem 

legfontosabb eseményeit” idézte fel a Bibliából.597 A törvényjavaslatot abból a szempontból 

kívánta megítélni, hogy mennyiben tesz eleget az állam azon feladatának, hogy őrizze a 

„magasabb, átfogó értékeket”, melyek szerinte a következők: a nemzet egysége, a nemzet 

szellemiségének, lelkiségének fejlődése, a vallás értékeinek védelme, a jog kérdése, a 

szociális kérdéssel való kapcsolat, a gazdasági kérdés. 

Ezek közül többet is érintett az a – Széchenyi szerint – bölcstelen és minden bizonnyal 

„idegen nemzeti gondolat térfoglalásaként” jelentkező eljárás, hogy épp akkor vetették fel a 

zsidókérdést ilyen élesen, mikor a zsidóság anyagi erejének és tőkéjének latba vetésével meg 

lehetett volna oldani a szociális kérdést.598 A nemzeti egységet tekintve nehezen tartotta 

Széchenyi György összeegyeztethetőnek a törvényjavaslat szellemét a Szent István-i 

gondolattal, épp Szent István évében. 599 A vallás védelme szempontjából Széchenyi György 

szerint a javaslat súlyos károkat okozott, mert a faji elv túlértékelése már eleve sérti a 

keresztény felfogást, hiszen az az „életnek koránt sem olyan fontos momentuma, hogy 

háttérbe szoríthassa a jogegyenlőséget (...) és a keresztény szolidaritás elvét.”600 Rámutatott 

Széchenyi gróf, hogy ha faji alapra helyezkedik a javaslat, akkor a most mentességet nyerő, 

1919 előtt kikeresztelkedettek sem lehetnek biztonságban, hiszen faji alapon – az aktuális 

helyzettől függően – bármikor újra kifogás tárgyává tehető helyzetük. Szigorúan katolikus 

valláserkölcsi szemszögből látta rendkívül aggályosnak a javaslatot a képviselő, mert az 

gyakorlatilag a továbbiakban lehetetlenné tette az áttérést.601 Keresztény szempontból további 

problémaként vette fel a javaslattal kapcsolatban, hogy az nem veszi figyelembe azt a 

katolikus teológiai alaptételt, hogy „minden pozitív jogot a természetjog szerint lehet 

felülbírálni”. Márpedig a javaslatból következő kártalanítás nélküli jogfosztás, az asszimiláció 
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erőszakos megakadályozása, a vallás szabad gyakorlásának és terjesztésének akadályozása és 

a fajelmélet túlértékelése nem egyeztethetőek össze Széchenyi György gróf szerint a 

természetjoggal.602  A Szent Tamás-i társadalmi igazságosság elvének arculcsapásaként 

aposztrofálta a képviselő a zsidótörvény-javaslatot. Felvetette, hogy vajon várható-e 

bármilyen szociális előrehaladás ettől a törvénytől. Mivel nézete szerint ennek egyik alapelve 

az együttműködés, továbbiak az emberi szabadság és a szociális érzék individuális 

kialakulása, ezekkel szembenállónak látta és láttatta a javaslatban megfogalmazódó kényszert 

és hatalmi törekvéseket, így nem fogadta el azt a szociális előrehaladást szolgálónak.603  A 

törvényjavaslatot kifejezetten idegen eszmeáramlatok szálláscsinálójaként értékelte Széchenyi 

György, melynek propagandisztikus céljai vannak csupán, s mely emiatt szerinte „szellemi 

közeledést jelent egy olyan irány felé, amelytől pedig nekünk, magyaroknak, ha nem akarunk 

elpusztulni, legalábbis szellemi téren teljesen immunisan kell tartanunk magunkat.”604    

Gróf Festetics Sándor felszólalásában azt hangsúlyozta: ő már jóval korábban is javasolta, 

hogy a zsidók Magyarországról történő kivándorlását kellene elősegíteni a kormánynak.  Ezen 

túl a maga részéről nem részletezte a javaslatról kialakított saját véleményét, hanem az általa 

képviselt Nemzeti Szocialista Párt nevében olvasott fel egy rövid nyilatkozatot, mely annak 

elismerése mellett, hogy a kormány előbbre vitte az ügyet, mégis a javaslat elutasítását 

tartalmazta. Ennek okait a következőkben jelölte meg a nyilatkozata:  

1.A szöveg nem rögzíti, hogy a zsidóság faj. 

2. Megfogalmazódik a szövegben az igény a zsidóság egy részének asszimilálására.  

3. A javaslatban szereplő 20%-os „külön kedvezmény” mértékét teljesen indokolatlannak 

tartják.  

4. A numerus clausus a mezőgazdasági vállalatokat figyelmen kívül hagyja, a tervezett 

intézkedések túl hosszú időre nyúlnak el, mert a javaslat „konzerválja” a zsidóság legerősebb 

rétegének státuszát néhányezer szegényebb rovására. 

5. A javaslat díjazza azt a zsidót, aki elhagyta ősei hitét.”605 

A felsőházi tárgyalásnál báró Prónay György kifejtette, hogy általánosságban azért fogadja el 

a törvényjavaslatot, mert alkalmasnak tartja arra, hogy „a nem kívánatos elem beszivárgását 

megakadályozza”, ahogy addig semmilyen intézkedésnek ez nem sikerült, valamint azért, 

mert nem kíván a rendcsinálásra vállalkozó kormánynak „rögtön, megalakulása pillanatában 
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nehézséget okozni.”606 Hangsúlyozta azonban, hogy nem tartaná megfelelőnek, ha a felsőház 

a javaslatot minden kritika nélkül fogadná el, ezért felhívta a figyelmet arra, hogy gyakoroljon 

a második kamara „objektív kritikát”. Felszólásának végső okaként azt jelölte meg báró 

Prónay, hogy megszavazza a javaslatot, bár az abba „beépített elgondolást, rendszert nem 

tartja helyesnek”, és a „megoldást szerencsétlennek” látja. 607  Álláspontja szerint a 

törvényjavaslat azért kerülhetett egyáltalán most az asztalra, mert egyrészt az előző kormány 

nem volt eléggé erős az agitáció lecsendesítéséhez, valamint, mert a gazdasági helyzet 

felerősítette az antiszemitizmust. Ezek mellett a kialakult hangulat okozójának látta azt a – 

zsidóságnak tulajdonított – szellemet is, mely mindig „lerombolni igyekezett a történelmi 

tekintélyeket és kifigurázta a nemzeti hagyományokat.” 608 A nyugatosokat és a galileistákat 

vádolta azért, hogy e romboló szellem a politikába is befurakodott, s az ezeket kiszolgáló 

sajtót, mely „megfertőzte az egész magyar egészséges közvéleményt”, mely kitombolta magát 

a forradalmakban, s „melynek szellemében diktálták ránk a trianoni békét.”609 Prónay György 

szerint a népszövetséghez azért fordultak a magyarok jogos panaszaikkal minduntalan hiába, 

mert még mindig ez a „szabadkőműves-szellem” uralkodott. Elismerte, hogy a törvénynek 

lesznek ártatlan áldozatai, de ezeket szerinte a „bűnöző zsidók” miatt fogja jogtalan hátrány 

érni, ezért különösen hangsúlyozta a javaslat felsőházi tárgyalásánál a tárgyilagosság szem 

előtt tartását. Szerencsétlennek tartotta Prónay a törvényjavaslatot, mert az „hangulat nyomás 

alatt” és kapkodva jött létre.610 Érdekesen érvelt emellett, mikor hangsúlyozta, hogy a faji és 

keresztségi kérdések összekeverése „abszolúte zsidó mentalitás, amely azt mondja, ha 

akarom, zsidó vagyok, ha akarom, keresztény,” s ebből a szemléletből számtalan 

igazságtalanság születésére látott lehetőséget.611 Prónay báró minden tekintetben jobb 

megoldásnak vélte volna az 1868 előtt már az országban lévőket recipiálni, s az ezt követően 

bevándoroltakat – amerikai mintára – megkülönböztetni. Hozzászólásában nem „bűnösöket” 

hanem „felelősöket” keresett a kialakult helyzetért, s az „internacionalizmussal kacérkodó, 

nemzetellenes” szellemben, valamint a magyar középosztálynak a kereskedelmi pályákat 

lenéző attitűdjében meg is találta azokat.612 Báró Prónay György a leghatározottabban 

tiltakozott az olyan beállítás ellen, mintha Bethlen István kormánya „hozta volna az országra 

a zsidóveszedelmet”, s adatok felsorolásával támasztotta alá állítását, hogy 1921 és 1931 
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között kifejezetten csökkent a zsidóknak állami hivatali szektorban való alkalmazása.  Nem 

tartotta adekvát megoldásnak a kérdés rendezésére az asztalon fekvő javaslatot, mert ő nem 

„zsidóproblémaként”, hanem a túlméretezett értelmiség problémájaként értelmezte az azt 

indukáló problémát.613 Prónay György szintén érintette a törvény hatálya alatt 

munkanélkülivé váló „15 000 zsidó fiatalember” veszéllyé válásának lehetőségét is, felidézve 

1918/19-et, mikor „épp e faj agitátorai borították fel a helyzetet és idéztek elő forradalmat”.614 

Amellett, hogy már felszólalása legelején rögzítette, hogy elfogadja a javaslatot, beszéde 

végén olyan alternatív javaslatokkal állt elő, mint a középiskolai oktatás teljes átalakítása, az 

egyetemi képzés decentralizálása és a progresszív tandíj, támogatta azonban a javaslatnak a 

sajtókamara és színművészeti kamara felállítására vonatkozó passzusait. Hozzászólását azzal 

zárta Prónay György, hogy aggályosnak és veszélyesnek tartja a mindenkori kormánynak a 9. 

§ szerint adandó felhatalmazást. Ha a kormány ehhez mindenképp ragaszkodna, csak a 

felsőház teljes egyenjogúsítása mellett és a Károlyi Gyula-féle kormány eljárásrendjével – a 

33-as bizottság véleményének mindenkori előzetes kikérésével – tartotta volna elképzelhető 

megoldásnak.615    

 

l.) 1939:IV. törvény  

A zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról szóló javaslatot a képviselőház 

közjogi, közgazdasági és közlekedésügyi, közoktatásügyi, igazságügyi valamint 

földművelésügyi bizottsága tárgyalta 1939. január folyamán. A bizottsági hozzászólók közül 

csak azokat emeljük ki, akik a plenáris ülésen – hasonló tartalommal – nem fejtették ki 

álláspontjukat.   

Báró Vay Miklós a bizottságban kifejtette véleményét arról, hogy azért kell a zsidókérdést 

törvényben rendezni, nehogy a romániai eseményekhez hasonlóan az utca népének 

szenvedélye oldja ezt meg.616 

Vay báró szerint azért volt szükség a második zsidótörvény beterjesztésére, mert a zsidók 

negligálták az elsőt, annak intencióit nem akarták magukévá tenni, s valószínűsítette, hogy ha 

a második törvényt is elszabotálják, akkor a közvélemény harmadik zsidótörvényt fog 

követelni. Ezért javasolta a zsidóságnak, hogy „ne várják meg, hogy rendőri intézkedéseket 

kelljen alkalmazni a törvény értelmében.”617 A kormánynak a zsidóság felé meglevő 
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felelősségére hivatkozva mondta ki Vay Miklós báró határozottan, hogy a cél a zsidóknak az 

országból való kiszorítása.618 Kívánatosnak és helyesnek tartotta, hogy a kormányzat a 

zsidóság kivándorlását elősegítse adminisztrációs és pénzügyi tekintetben is, s ezért 

kivándorlási kormánybiztosság felállítását javasolta. Azt a felfogását hangoztatta, hogy a 

zsidóságnak, mely elszánta magát a kivándorlásra, meg kell adni a törvényes lehetőséget a 

vagyona kivitelére.619 Nehezen megállapítható, hogy komoly vagy ironikus volt-e az ajánlata, 

miszerint olyan állami tulajdonban levő s nehezen eladható árucikkekben kapja meg a 

kivándorló zsidóság a vagyonát, ha az országból kivinni szándékozik azt, melyet a jó 

kapcsolataik révén ők könnyen értékesíthetnek, mert érvelése szerint „végre olyan üzletet 

akarunk csinálni, amin mi is nyerünk, már eleget vesztettünk.”620 Annak bizonyítására, hogy 

nem elfogult a zsidósággal szemben, kiemelte, hogy gazdaként hosszú ideig zsidónak adta el 

terményeit, állatait, s épp az vezette arra a gondolatra, hogy „egészségesebb állapotot” kellene 

teremteni, hogy azt tapasztalata, nem lehet másnak eladni, csak zsidónak.621 Arról szólt, hogy 

keresztény értelemben „kóser” árukat akarnak, melyhez csak magyar munka fűződik, s 

kifejtette, hogy véleménye szerint a zsidóság „elevenjére” sehol nem tapint a törvény, mert a 

tőkét érintetlenül hagyta. Ezt az előterjesztés a zsidóságra nézve pozitív vonásának tartotta, 

mert – Vay Miklós igen sommás megfogalmazása szerint – „a zsidóság sokkal jobb anyagi 

állapotban van, mint a keresztény társadalom.”622 Váratlan szociális érzékenységet mutatva 

ismerte el Vay képviselő, hogy az öregebb zsidók tekintetében valamilyen engedményt kell 

majd tenni, mert a fiatalabbak könnyen új életet tudnak majd kezdeni, de egy bizonyos életkor 

után ez igen nehézzé válhat, ezért méltányosságot kell gyakorolni.623 Inkább a plenáris 

ülésekre illő hangnemben hívta fel – preventív szándékkal – báró Vay Miklós a zsidóság 

figyelmét, hogy továbbra is vegyen részt fogyasztóként a gazdaságban, különben 

szabotázsnak fogják minősíteni viselkedésüket, s ennek beláthatatlan következményei 

lehetnek rájuk nézve.624 Ugyanebben a bizottságban Gróf Bethlen István hozzászólásában 

igen nehezményezte, hogy a képviselők derülten, könnyen veszik ezt a kérdést, mely a nemzet 

„sorsába vág bele”, s sok százezer ember életét érinti.625 Felhívta a figyelmet arra, hogy ha az 

egész magyar zsidóság likvidálni kezdi a vagyonát, az igen súlyos gazdasági krízishez fog 

vezetni. Bethlen gróf olvasatában ez a javaslat egy gettót jelent a zsidóságnak, mely rosszabb, 
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623 MNL K510 Az Országgyűlési Bizottságok jegyzőkönyvei XVII. kötet 82 – 90.o. 
624 MNL K510 Az Országgyűlési Bizottságok jegyzőkönyvei XVII. kötet 92.o. 
625 MNL K510 Az Országgyűlési Bizottságok jegyzőkönyvei XVII. kötet 108.o. 
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mint a középkori gettó, mert ott legalább üzletet lehetett nyitni a zsidóknak, amiből 

megélhettek. Ez a gettó megfosztja ettől őket, akiknek vagy a kivándorlás marad, vagy pedig 

állami támogatásból kell majd élniük, a többi társadalmi réteg rovására. Hangsúlyozta, hogy 

aki „azt hirdeti, hogy az úri méltányosság elvét is figyelembe kell venni, az ezt a törvényt alá 

nem írhatja. 626 Aggodalmát fejezte ki Bethlen a falu miatt, ahol az állatkereskedelem a „kis 

zsidók” kezében volt, s akiknek ellehetetlenítése a magyar parasztot is nagy bajba fogja hozni. 

Más oldalról a nagyipar helyzetét próbálta megvilágítani, melynek területén – főleg a kémiai 

iparágakban – számos pótolhatatlan zsidó szakember volt, akik szaktudásukat külföldön 

szerezték és itthon kamatoztatták. Nem kevésbé tartotta Bethlen gróf aggályosnak a nagyipar 

nyersanyagigényének rövid távú kielégíthetőségét, ha a zsidó nagykereskedőket hirtelen 

kivonják onnan.627 Bethlen szerint az ilyen személyek pótlása bármilyen jól képzett 

keresztény ifjakkal hirtelen nem lehetséges, ehhez a szaktudáshoz évtizedes tapasztalat kell, a 

külföldi piacok ismerete és a személyes kapcsolatok. Állítsa szerint már megkezdődött a 

külföld bojkottja az iparcikkeink megrendelése terén az uralkodó belpolitikai viszonyok miatt, 

pedig ettől függ az ország gazdasági működése.628 Határozottan figyelmeztetett a volt 

miniszterelnök, hogy a magyar ipari részvényekre a német vevők már megjelentek, s így 

látszik meg, hogy csak az ő érdekük a magyar ipar tönkretétele azzal, hogy a zsidóknak innen 

való kivonását erőltetik. Nekik az a megfelelő, ha Magyarország agrárország, melyet a 

németek látnak el iparcikkekkel. Ezt a gazdasági függést már csak azért sem tudta elfogadni 

Bethlen gróf, mert arra számított, hogy ebből minden bizonnyal politikai függés alakul ki.   

A törvényjavaslatot elutasító álláspontjának igen egyszerű indokát adta: „Ezeket a 

szempontokat én, mint magyar képviselő feladni nem fogom”.629 Bethlen szerint azok a 

szakemberek, akik már asszimilálódva a magyar gazdaság motorjai voltak, most állásaikat 

likvidálva mennek külföldre, ahol szívesen fogadják őket, s azok a tömegek, melyeknek az 

asszimilációjában még valóban hiányosságok vannak, maradnak itt, s ugyan egy rossz 

helyzetből rosszabba kerülnek, de közel sem fogják ezt olyan katasztrófának tekinteni, mint a 

magukat már évtizedek vagy századok óta magyarnak tekintők. A javaslat közjogi 

következményeit latolgatva húzta alá Bethlen, hogy évszázados fejlődéssel tudták azt a 

közjogi egységet létrehozni, melyet most ismét megbont a törvényjavaslat, s egy veszélyesebb 

fronton, mert a zsidóságot olyan közjogi gettóban kényszerítik, melyben ők nem akarnak 

                                                           
626 MNL K510 Az Országgyűlési Bizottságok jegyzőkönyvei XVII. kötet 131.o. 
627MNL K510 Az Országgyűlési Bizottságok jegyzőkönyvei XVII. kötet 138 – 140.o. 
628 MNL K510 Az Országgyűlési Bizottságok jegyzőkönyvei XVII. kötet 141.o. 
629 MNL K510 Az Országgyűlési Bizottságok jegyzőkönyvei XVII. kötet 142.o. 
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lenni.630 Szerinte azzal, hogy a zsidókat kitiltják mindenhonnan, nem fognak a keresztények 

pozíciói javulni, mert „negációval nem lehetséges létrehívni valamit”.631 Pozitív példának az 

erdélyi románságot hozta fel, akik kisebbségben organizációs erőt mutattak, és olyan helyekre 

telepítettek román iparosokat és kereskedőket, ahol versenyezni kellett a magyarokkal, 

zsidókkal, szászokkal. Ezt javasolta inkább a magyar kormánynak is. Feltette a kérdést 

Bethlen: komolyan gondolják-e azt, hogy 600 000 embert ki lehet vándoroltatni és 

vagyonukat, ingóságaikat hirtelen piacra lehet dobni?632 Mivel ez nyilván nem lehetséges, a 

zsidóságnak azt a részét, mely minden erejével asszimilálódni igyekszik, be kell fogadni, s a 

zsidókérdést úgy kell megoldani, hogy gettóba zárás és középkori körülmények kialakítása 

helyett az asszimilációt kell minden téren erősíteni. A sikeres asszimiláció lehetőségére az 

angol Disraeli miniszterelnök és a francia nemzeti hős, Gambetta példájával hozott Bethlen 

bizonyítékokat a számos magyar zsidó vallású és kikeresztelkedett állampolgár mellett, akik 

sok hasznot hoztak az országnak.633 Azt maga Bethlen gróf is elismerte: nem volt helyes 

eljárás, hogy a múltban „teljes jogegyenlőséget adtunk talán az első jött-ment bevándorlónak 

is a saját hazánkban”, de ennek megoldását nem a jogegyenlőség megvonásában, hanem 

annak fokozatos biztosításában látta.634 Meglátása szerint, azok, akiknek a családjai már 1848 

előtt itt voltak, többé nem lesznek idegenek, s a kereszténység felvétele sem volt mindig előny 

szerinte (pl. 1918), de ezt nagyon is az asszimilációs készség jelének kellene venni. Azzal is 

érvelt Bethlen, hogy az asszimiláció legfontosabb jele, mikor keresztény- zsidó házasságban a 

gyermeket keresztény hitben nevelik, s nagy hibának tartotta valakit, akiben „ugyanannyi 

keresztény vér van, mint zsidó vér”, kitaszítani a magyarság közösségéből, s ez által erősíteni 

a zsidó vért.  Mindenképp méltánylandónak vélte Bethlen azoknak a teljesítményét a 

gazdaság, tudomány, művészet, honvédelem terén, akik ezért állami elismerésben részesültek.  

A fentiek értelmében javasolta gróf Bethlen, hogy mondassék ki: teljesen egyenjogú az a 

zsidó, akinek családja 1848 előtt itt volt, vagy 1868 óta itt van, s bármikor is 

kikeresztelkedtek, valamint azok, akik 1914 előtt (még nem sejthetve az 1918 után 

következőket) kikeresztelkedtek. A kikeresztelkedés és a hosszú ideje itt lakás együttes 

tényéből következtetett gróf Bethlen az asszimilációra, s azt mindenképp elkerülendőnek 

tartotta, hogy már asszimilálódottakat jogsérelem érjen.635 Többes szám harmadik személyt 

használt a volt miniszterelnök, mikor a törvény végrehajthatósága érdekében tanácsot adott 

                                                           
630 MNL K510 Az Országgyűlési Bizottságok jegyzőkönyvei XVII. kötet 151.o. 
631 uo. 
632 MNL K510 Az Országgyűlési Bizottságok jegyzőkönyvei XVII. kötet 162.o. 
633 MNL K510 Az Országgyűlési Bizottságok jegyzőkönyvei XVII. kötet 172.o. 
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azoknak, akik végre akarják majd hajtani azt, hogyan sikerülhet törekvésük. Intenciói szerint 

ehhez a vegyes házasságból származókat gyerekeikkel együtt, valamint azokat, akik az 

uralkodótól vagy a kormányzótól kitüntetésben részesültek, egyenjogúsítani kell. Tanácsai 

szerint hasonlóképpen ki kell emelni a törvény hatálya alól az MTA tagjait, az egyetemi 

tanárokat, és a háborúban szerzett érdemeikért kitüntetetteket is. Azt is javasolta, hogy ha 

„simán akarják végrehajtani” ezt a törvényt, maradjanak a 20%-os aránynál, melyből 15%-ot 

azoknak kell adni, akik 1868 óta itt élnek, s 3%-ot a katonai kitüntetetteknek, 2%-ot a 

többieknek.636 Tűrhetetlen embertelenségnek aposztrofálta Bethlen István azt a javaslatot, 

hogy a leszármazott nem folytathatja apja üzletét, vállalkozását, amit semmiképp nem szabad 

megtenni szerinte. Részéről a közjogi részt egészében kihagyta volna, de ha kell, legfeljebb 

azt akceptálta volna, hogy a frissen bevándoroltak ne kapjanak polgárjogot, csak a második 

generáció, aki már itt járt magyar iskolába, ahol megtanulta jogait és kötelességeit. Azt is 

elfogadta Bethlen István kényszerűségből, hogy a vármegyékben ne legyen a virilisták között 

6%-nál többen a zsidók. 

A bizottság ülésén gróf Festetics Sándor a „néptömegek álláspontját” kívánta vázolni 

hozzászólásában. Vélekedésében e néptömegek szerint Magyarország a magyaroké, és nem a 

zsidóké. Érvelése szerint a tömeg „úgy hiszi, a tudósok abban a tekintetben legnagyobb 

részben megegyezésre jutottak”,637 hogy a történelmi időkben nem volt olyan forradalom a 

világ egyetlen országában sem, melynek élén ne a zsidók álltak volna.638 Állította Festetics, 

hogy birtokában van Európa legértékesebb szabadkőműves levéltára, mely dédapja, Festetics 

Antal tulajdonában volt, s ennek tanulmányozása során látható szerinte, hogy a 

szabadkőművesség eleinte a főurak és a nemesség nacionalista mozgalma volt, mely a 

felvilágosodás céljait követte, aztán a zsidók mindinkább befurakodtak oda, „kivágták a 

főurakat”,639 s nekiálltak a páholyok a zsidóság számára legelőnyösebb demokrácia 

szervezéséhez, aztán az osztályharc elméletének hirdetéséhez. „A zsidóságnak ezt a szerepét 

már eléggé tisztázták mások, úgyhogy nem szükséges ezt részletesebben előadni. Ez a 

helyzet, így képzelik el általában az emberek a zsidóság szerepét Magyarországon”.640 

Pártjára utalt641 Festetics gróf, mikor kijelentette, ők a maguk részéről nem gyűlölettel, hanem 

a jogos önvédelem szempontjával viszonyulnak a zsidósághoz, és nem a lenézés, hanem a 

                                                           
636 MNL K510 Az Országgyűlési Bizottságok jegyzőkönyvei XVII. kötet 191. 
637 MNL K510 Az Országgyűlési Bizottságok jegyzőkönyvei XVIII. kötet 1.o. 
638 Érintetlenül hagyta a felszólalót az ellentmondás, mikor magát – a nem zsidó – Kossuthot idézte, aki szerint a 
’48-as forradalom a zsidók nélkül nem lett volna eredményes. 
639 MNL K510 Az Országgyűlési Bizottságok jegyzőkönyvei XVIII. kötet 1.o. 
640 uo. 
641 Nemzeti Szocialista Párt 
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csodálat vezeti őket, hogy annyi megpróbáltatás után mégis ilyen óriási hatalomhoz és 

befolyáshoz tudtak jutni. Ezt a szerencsének és annak köszönhetőnek tartotta, hogy a zsidó 

nép okos volt, a többi meg nem. 

Igyekezett megnyugtatni az ellenzéket, hogy nem ütközik a katolikus dogmába a zsidóellenes 

politika, mert ő nem úgy „érzi”, s a javaslatnak nem az a célja, hogy dogmát sértsen, hanem 

hogy a zsidókérdést megoldja. Szerinte a „szeresd felebarátodat, mint magadat” nem zárja ki a 

jogos önvédelmet, s hangsúlyozta, hogy a keresztény egyházak sok évszázadon át 

beilleszkedtek a feudális rendszerbe, pedig akkor végképp nem volt jogegyenlőség. Példának 

hozta a zsidók elleni küzdelemre Festetics a gyakran hivatkozott bibliai történetet a 

templomból a kufárokat kiűző Krisztusról, s Luther Mártontól is hosszasan idézte kemény 

zsidóellenes szavait, mondván, hogy ő jogosabban szólt a kereszténység nevében.642 A 

zsidótörvények által okozott gazdasági problémák veszélyét Festetics is elismerte, utalva a 

német példára, ahol nem volt a zsidóságnak akkora hatalma, mint Magyarországon, mégis 

problémát okozott a gazdaságból való kivonásuk.643 Ennek elkerülésére a kormánytól várta a 

megoldást az ellenzéki képviselő, felhívva a figyelmet arra, hogy a földreformok mindig 

nagyon megviselik a birtokos társadalmat.644  

Gróf Sigray Antal egyetlen plenáris ülésen sem szólalt fel, a bizottságban mondta el 

véleményét a törvényjavaslatról. Törekedve megfelelni a miniszterelnök felszólításának, hogy 

szenvedély és gyűlölet nélkül tárgyaljanak, csupán egyetlen részhez szólt hozzá. 

Előrebocsátotta, hogy a javaslatot ebben a formájában az ősi törvényeink szerint kodifikált 

jogegyenlőség megsértése miatt nem fogadja el.  Nem fogadhatta el azért sem, mert benne 

egyesek bűneiért mások lakolnak, s alig tesz különbséget a javaslat a „galíciai salak” és a 

hosszú idő óta itt élő, teljesen asszimilálódott, magát magyarnak valló zsidóság között. A 

javaslat közjogi rendelkezéseit a nemzet jövőjére nézve veszélyesnek tartotta Sigray gróf, 

mert faji kisebbséget alkotnak. Nem értette Sigray a miniszterelnök tiltakozását a nem létező 

magyarországi kasztrendszer ellen, miközben a „zsidóság egyeteméből minden kaszton kívüli 

pária népet csinál” a törvényjavaslatával.645 Elfogadta azonban, hogy a miniszterelnököt nem 

a gyűlölet, hanem a belpolitikai – esetleg külpolitikai – körülmények kényszerítették a 

második zsidótörvény beterjesztésére, szerinte azonban a kormány nem mérlegelte előzetesen 

a javaslat pénzügyi hatásait.646 Abban egyet értett a kormánnyal a pártonkívüli képviselő, 

                                                           
642 MNL K510 Az Országgyűlési Bizottságok jegyzőkönyvei XVII. kötet 51 – 52.o. 
643 MNL K510 Az Országgyűlési Bizottságok jegyzőkönyvei XVII. kötet 53 – 60.o. 
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hogy a legfontosabb az erős, modern felszereléssel bíró hadsereg léte, mert a ránk 

kényszerített béke folytán a mások által szerzett előnyt be kell hozni. Az ezt szolgáló politika 

helyett azonban meglátása szerint a szélsőségekkel való versenyfutást választotta a kormány a 

népszerűségért. Úgy vélte, ez a zsidójavaslat minden bizonnyal hátrányosan fog hatni a 

nemzeti jövedelemre és a hadiipar teljesítőképességére is647 akkor, mikor az egész világ a 

hadiiparának teljes kapacitását kihasználja a fegyverkezésre. Feltette gróf Sigray a kérdést, 

hogy vajon szükséges-e, szabad-e ezt megtenni. Hitler akkoriban elhangzott beszédét is 

idézte, miszerint Németországnak exportálnia kell, vagy meg kell halnia, s Magyarországra 

átültetve ezt úgy értelmezte Sigray Antal, hogy többet kell termelnünk, vagy tönkre kell 

mennünk.648 Kiállt amellett a felszólaló, hogy kellenek a gazdasági, szociális és közigazgatási 

reformok, s az első zsidótörvény olyan módosítása, hogy minél több keresztény férfi állást 

kaphasson, de karakteresen tiltakozott az ellen, hogy a zsidóktól elvett állásokba németek 

kerüljenek. 649 Véleménye szerint olyan zsidótörvényre van szükség, mely a „galíciai 

söpredékkel” kegyetlenül elbánik, de nem bélyegzi meg az itt élőket.650 

A törvényjavaslat plenáris vitája1939. február 24-én kezdődött a képviselőházban, előadója 

Makkai János volt.  

Gróf Apponyi György végig hangos megjegyzéseket tett az előterjesztés során a zsidóság 

védelmében és a javaslat ellenében, gróf Festetics Domonkos a másik oldalról szintén sokat 

kiabált be, kifejezett és nyílt antiszemitizmussal. Ezeknek a bekiabálásoknak feldolgozása, 

szövegösszefüggésben való elhelyezése és értékelése egy későbbi kutatásban lényeges 

kiegészítése lehet a képviselő főnemesekről alkotott képnek. Gróf Bethlen István, gróf Sigray 

Antal egyszer helyeslőleg kiabáltak be, tehát jelen voltak, ám a plenáris ülésen nem szóltak 

hozzá.651 Ennél a törvényjavaslatnál már igen feszült volt a légkör Imrédy Béla 

származásának kiderítése miatt, s az ebből fakadó kormányfőváltás után. Míg az előző 

törvény tárgyalásánál a leggyakoribb bekiabált vád az arisztokraták zsidóbérlőt tartása volt, e 

törvény tárgyalásánál a felmenők kutatásával kapcsolatos csipkelődések és ütések szaporodtak 

el, s ez alól igen kevés főnemes volt kivétel csupán. Ezt a vitastílust nyilvánvalóan az idősebb, 

konzervatív főnemesek nem vállalták fel a plenáris ülésen, s valószínűleg hasznát sem igen 

látták egyik oldalon sem. Így igen szűk volt azoknak a köre, kik hozzászólásaikkal 
                                                           
647 MNL K510 Az Országgyűlési Bizottságok jegyzőkönyvei XVII. kötet 101.o. 
648 MNL K510 Az Országgyűlési Bizottságok jegyzőkönyvei XVII. kötet 111.o. 
649MNL K510 Az Országgyűlési Bizottságok jegyzőkönyvei XVII. kötet 121. o. 
650 MNL K510 Az Országgyűlési Bizottságok jegyzőkönyvei XVII. kötet 122.o. 
651 Érdemes lenne az a kisszámú, de nagyszerű argumentácival küzdő magyar – nemcsak főnemes – képviselők 
arra, hogy az utókor megismerje nevét, aki bátor és kitartó harcot folytatott a zsidótörvények ellen abban a 
közegben, melyben esélye sem volt a sikerre, s így a többi képviselővel együtt esett a „zsidótörvényeket 
meghozó képviselő” kategóriájába. 
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megkísérelték a zsidótörvény megszületését megakadályozni, de ennek oka lehet az is, hogy 

egészen plasztikusan érzékelhető volt – ahogy azt gyakran szóvá is tették a képviselők –, hogy 

a kormányzat a törvényt mindenképpen hatályba akarta léptetni. Rassay Károly szóvá is tette, 

hogy gyakran még az érintettek sem szóltak hozzá a javaslat vitájához, s ez érvényes volt 

természetesen a főnemesi címet viselők körére is. „… legyen szabad rámutatnom, hogy a 

bizottsági tárgyalás során, s itt a plenáris tárgyalás során is a leglesújtóbb, a leglehangolóbb 

látvány az, ahogyan egyes képviselőtársaim, akik családi szálakkal vannak hozzákötve a 

zsidósághoz felmenőikben, lemenőikben, hitvestársaikban, hallgatnak és némán asszisztálnak 

ahhoz, hogy a faji teória bekerüljön a magyar Corpus Jurisba.”652 Témánk szempontjából itt 

lényeges Drozdy Győző kormánypárti képviselő bekiabálása: „A grófi címet nem szégyellik, 

de a dédapát igen”, valamint Mojzes János beszólása, aki szerint ezen érintettek között három 

felvidéki képviselő is van.653  

A főnemesek közül – hivatalos hozzászólásban – először megnyilvánuló képviselő a 

kormánypárti gróf Festetics Domonkos volt, aki szinte végigkísérte közbeszólásaival, s ezáltal 

hangulatilag irányítani igyekezett, a zsidótörvény-javaslat addigi tárgyalási menetét. 

Szemléletének alaptételeként rögzítette, hogy a javaslat a „magyar feltámadás útján fontos 

állomást jelent”.654 Saját hozzászólását jelentős jelzésnek értékelte osztálya megítélésének 

szempontjából, mert vélekedése szerint a sajtó „kisajátította magának a keresztény 

földbirtokos osztályt”, és a liberális lapok azt írják folyamatosan, hogy „a történelmi 

osztályok is osztoznak a zsidó kávéházakban a haza sorsán siránkozó alkotmányvédők 

elgondolásaiban.”655  Festetics gróf megítélése szerint, a magyar történelmi osztálynak is igen 

tekintélyes része tartotta szükségesnek a zsidótörvényt a nemzet életében, s e nyilatkozatával 

rögzítette is a főnemesek éles megosztottságát a társadalmat leginkább izgalomban tartó 

kérdésben.  A főnemességet is érintő modernizációról tudomást sem véve, a legszebb 

tradíciónak állította be a nép védelmét, és gróf Széchenyi Istvánra hivatkozott, aki 

megmutatta, hogy a magyar főnemességnek a „magyar falu tiszta levegőjét kell éreznie, a 

magyar paraszt kérges tenyerét kell látnia, és nem a budapesti gettó posványos légkörét kell 

szem előtt tartania.”656 Számos, a 19. századból eredő feljegyzést olvasott fel (vármegyei 

feliratok, jelentések) Festetics Domonkos annak igazolására, hogy a zsidókérdés nem új 

keletű probléma Magyarországon. Hangoztatta meggyőződését, hogy a sajtón keresztül 
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érvényesülő „zsidó destrukció” beteggé tette a magyar társadalmat, s „átmételyezte a nép 

lelkét”.657 A képviselő igazságérzetével ellenkezőnek érezte a törvényjavaslat azon passzusát, 

mely „különbséget tesz zsidó és zsidó között”, példának hozva, hogy szerinte nem egyforma a 

javaslat Chorin Ferencre és Buchinger Manóra, „pedig mindketten zsidók”.658 Amellett, hogy 

azon nem csodálkozott Festetics Domonkos, hogy a zsidó képviselőtársaknak „nem tetszik a 

javaslat, hiszen az ő bőrükre megy”,659 afeletti csodálkozását fejezte ki, hogy a bizottságban 

és a plénumon is sokszor hallott olyan beszédeket, melyek nem is javaslatról, hanem csupán a 

„zsidók mellett, mint védelmi beszédek hangzottak el”.660 661  Külön kéréssel fordult 

felszólalásában az igazságügyi miniszterhez, hogy lépjen közbe a névváltoztatások terén, mert 

úgy tapasztalta, hogy a Galíciából bevándorlók 1914 óta „a legkényesebb magyar nevekkel 

rendelkezve folytatják a Magyarországon éppen nem szükséges munkásságukat.”662 

Tekintettel a – tapasztalatai szerint – világszerte (az USA-ban is) érzékelhetően növekvő 

antiszemita hullámra, Festetics gróf képviselő a várható beszivárgást megelőző lépéseket is 

sürgetett a kormányzat részéről azoknak a példás büntetésével, akik ezt elősegítik. Beszédét 

azzal zárta a szónok, hogy „szégyennel vallja be” azon hitét, hogy 50-60 év múlva zsidó 

unokák e törvényhozásról fognak hálával, mint nagy államférfiakról szólni, mert egy zsidó 

nemzeti állam elősegítését akarták, és mindent elkövettek, hogy segítsenek a zsidóságnak 

megtalálni egymást, hogy egy önálló államban ugyanazokat a jogokat élvezzék, amelyeket ők 

is élvezni akartak a magyar hazában.663  

Gróf Apponyi György – hasonlóan az előzőhöz – ezt a vitát is végig élénk figyelemmel, s nem 

kevés bekiabálással, kísérte. Vozáry Aladár felvidéki képviselő hozzászólását nagyra értékelte 

amiatt, hogy a saját ottani tapasztalataira építve kísérelte meg a zsidókérdést megvilágítani, s 

hogy az újonnan visszatért terület képviselője nem kívánta „kitanítani a Házat”.664 A felvidéki 

képviselő hozzászólásából Apponyi gróf azt emelte ki, hogy az ottani magyarságért ki nem 

álló „hitvány emberek” a keresztények és a zsidók között is voltak, de – Deák Ferencre 

hivatkozva – arra is felhívta a figyelmet, hogy nem lehetséges a tömegektől tartósan a hősies 

ellenállást elvárni.665 Felidézte Apponyi György az első zsidótörvény tárgyalásánál tett 

kormánynyilatkozatokat, melyek azzal támasztották alá a jogszabály szükségességét, hogy 
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egyszer s mindenkorra elintéződjék a zsidó probléma, s a törvény adta keretek között a hazai 

zsidóság szabadon mozoghasson. Hangsúlyozta, hogy mind Darányi, mind Imrédy a 

parlament mindkét házában megerősítették, hogy az 1938:XV. a legvégső határ, ameddig a 

zsidókérdésben el lehet menni, s hogy „a kormány nem fogja tűrni a további licitálást, s a 

zsidókérdésnek az agitáció és demagógia céljaira való felhasználását.”666 Kifejtette Apponyi, 

hogy nem hisz az Imrédy miniszterelnök lelkében végbemenő „csodás forradalmi 

változásban”,667 mely két hónap alatt megváltoztatta a zsidókérdéshez fűződő viszonyát. 

Apponyi gróf szerint a miniszterelnök vagy a kaposvári beszédében nem volt őszinte, ahol az 

az első zsidótörvénnyel befejezettnek nyilvánította a korlátozó processzust, vagy a második 

zsidótörvény beterjesztésekor nem volt őszinte. Darányi Kálmán volt miniszterelnök 

jóhiszeműségében nem kételkedett, de hangsúlyozta, hogy már az első zsidótörvény 

születésekor is sokan felhívták a figyelmét arra, hogy az elszabadult demagógia vitorlájából 

nem tudja a törvény kifogni a szelet. A tárgyalt törvényjavaslatot a kormányzati 

dilettantizmus bizonyítékaként értékelte Apponyi, mert szerinte a kormány úgy véli, csak úgy 

tudja hatalmát megtartani, ha versenyt fut az általa generált agitációval és demagógiával.668 

Apponyi György azt tartotta, hogy e dilettantizmusnak köszönhető, hogy a zsidókérdés már 

valóban plasztikusan jelen volt a magyar közéletben s a politikában úgy, mintha ez lett volna 

az ország egyetlen és legnagyobb problémája. Meglátása szerint az ország lakosságának 6%-

át érintő kérdés mellett így nem jutott figyelem a földkérdésre, a munkásság bérének 

kérdésére, a középosztály és a szabadpályán dolgozók kérdéseire. Igen logikusan hívta fel a 

Ház figyelmét Apponyi gróf, hogy „még ha el is fogadjuk a tételt, hogy van zsidókérdés, ez 

akkor is legfeljebb csak egyike, és nem is a legfontosabbika azoknak a súlyos kérdéseknek, 

amelyektől a magyar nemzet jövő életének alakulása függ, és amelyeknek megoldásához a 

csodás forradalom kormánya nem vitt egy fél lépéssel sem közelebb.”669 Szerinte a 

kormánynak a bel- és külpolitikai bajok halmozódását érintő teljes tanácstalansága hívta elő 

ismét a „jó öreg zsidókérdést”, mely az agitáció által életre keltett legalantasabb szenvedélyek 

között lehetővé teszi, hogy elfedjék a valódi, megoldatlan problémákat.670 Nyíltan 

hangsúlyozta Apponyi gróf, hogy a „zsidók állítólagos világhatalmánál sokkal hatalmasabb és 

                                                           
666 uo. 
667 uo. 
668 Képviselőházi napló 1935. XII. kötet 260.o. 
669 uo. 
670 Képviselőházi napló 1935. XII. kötet 261.o. 



198 
 

földrajzilag is sokkal közelebbről fenyegető idegen hatalmi törekvések” kívánják ezzel az 

eszközzel önmagukról a „veszélyeztetett zónában élő kis nemezetek figyelmét elterelni”.671   

Igen karakteresen fogalmazta meg látásmódját, összesűrítve a bel- és külpolitikai helyzet, 

valamint a zsidókérdés együttesét Apponyi György, mikor így szólt: „Merem állítani, hogy a 

zsidókérdésnek ilyen beállítása, a zsidókérdésnek minden magyar ember elé főproblémaként 

való odatolása csak azoknak az érdekében áll, akiknek törekvéseit gátolja, akiknek 

törekvéseinek útjában áll egy független, egységes nemzeti érzéstől áthatott magyarság, egy 

olyan magyarság, amelyben van valódi nemzeti öntudat, amelyben van valódi gazdasági erő, 

amely tisztában van történelmi szerepével, és tisztában azzal, hogy neki igenis hatalmi 

pozíciót kell itt a Duna völgyében elfoglalnia ahhoz, hogy egyáltalában élhessen.”672  

Szerinte a magyarság nem vette észre, hogy ez az elv érvényesült: „Vakulj magyar, amíg rá 

nem ébredsz, hogy mialatt sikerült kiirtanod vagy kitolnod pozícióiból honfitársaid csekély 

százalékát, az alatt hazád >>Kulturboden és Lebensraum<< lett, magad pedig, magyar talán 

csak ugyanolyan bizonyos százalékig érvényesülni tudó, és csak bizonyos százalékig 

gazdasági és közéletbe beengedett, alacsonyabb rendű népcsoport lettél, mint amilyenné 

azelőtt tetted magad honfitársaid bizonyos százalékát.”673 Ezek után példaként vette sorra 

Apponyi György a szomszédos államokat, megállapítva, hogy a gazdasági fellendülés és a 

külpolitikai elismertség egyáltalán nem függvénye a zsidókat korlátozó intézkedések 

bevezetésének. Minden módon hangsúlyozni és példákkal megértetni igyekezett gróf Apponyi 

György, hogy a zsidókérdés ilyen módú kezelése idegen a magyarságtól. E javaslat 

formájában a magyar fajvédelem valódiságát vonta kétségbe Apponyi. A „bolsevizmus” után 

– melyről maga is azt állította, hogy „egyszerűen a zsidó és nem zsidó szellemi 

lumpenproletariátus önkényuralmának nevezhető rémuralom volt, mely sárba tiporta a nemzet 

minden hagyományos erkölcsi értékét, legjobb fiait legyilkolta és börtönbe zárta, s az ország 

kétharmad részét elveszejtette”674 – szerinte jogosan született igény a fajvédelemre, de ezt 

elferdítették az eszme „vámszedői”, s így jött létre a „keresztény faj” logikátlan és érthetetlen 

fogalma, melyre hivatkozva ahelyett, hogy a valóban itt élők életlehetőségeit javították volna, 

a kormányok „a külön fajjá kikiáltott zsidóság ellen hirdettek küzdelmet.”675 Hozzászólásában 

gróf Apponyi György rámutatott, hogy mivel a „keresztény fajvédelem” már önmagában is 

logikai abszurdum, nem is származott semmi pozitívum a keresztény kurzus nyomán sem a 
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magyar középosztályra nézve, sem a parasztság feltörekvő rétegei nem jutottak „fokozottabb 

érvényesülési lehetőséghez.”676 A keresztény fajvédelem által hirdetett „őrségváltással” 

kapcsolatban hivatkozta Apponyi György egy már korábban elhangzott interpellációját, 

melyben kifogásolta, hogy „törzsökös magyar fajú, nagyobbrészt hadviselt, családos 

magyarokat az utcára tettek, s helyükbe (…) olyan származásúakból állították össze a 

tisztviselői kart kizárólag, melyből talán fajvédő politikát hirdető kormánynak mégsem illett 

volna”.677 Apponyi e helyen nyilatkozatott tett a hazai németség hűségének elismeréséről még 

akkor is, ha nem mindannyian beszélnek magyarul, de nyomatékosan hívta fel a figyelmüket 

arra, hogy egyedül csak az itteni törvényes hatóságoknak engedelmeskedjenek, s „ne tekintsék 

magukra nézve kötelezőnek külföldi államok vezéreinek parancsait.”678 Tartott attól Apponyi 

György, hogy a jelen javaslat hatályba lépése után a magyarok helyére, a magyar tőke helyére 

idegenek és idegen tőke fog beáramolni. Itt idézte fel a képviselő Budapest székesfőváros 

törvényhatósági bizottságának a kormányhoz intézett feliratát, melyben követelték, hogy a 

zsidótörvények miatt megüresedő állásokat csak magyar állampolgárokkal lehessen 

betölteni.679 Rámutatott Apponyi a nyilvánvaló illúzióra, hogy van az országban annyi likvid 

magyar tőke, mely a kivonuló zsidó tőkét pótolhatná, s hogy az ország emiatt rendkívül kitett 

lett leginkább egy „olyan fajnak, mely a maga faját minden egyéb fajnál, tehát a mienknél is 

magasabb rendűnek tekinti.”680 Az általános vitában tett hozzászólását gróf Apponyi György 

azzal zárta, hogy ez a javaslat amellett, hogy „megbecstelenítő megbélyegzést jelent” a 

magyar zsidóság számára, az egész nemzet szempontjából nemcsak felesleges, hanem 

veszedelmes is, hozzátéve, hogy vállalja a nyilvánvalóan eztán rásütendő „zsidóbérenc” 

jelzőt, hiszen – az előterjesztő kormány számos tagjához hasonlóan – sok nagyszerű zsidó 

barátja is van.681 Úgy vélte Apponyi képviselő, nagyszerű társaságban lesz „zsidóbérencként” 

például gróf Bethlen István, Rassay Károly, Kornis Gyula, Eckhardt Tibor mellett. Azokat, 

akik ezt a jelzőt „a legtelibb szájjal ordítozzák”,682 két csoportra osztotta Apponyi gróf: az 

egyikbe azokat sorolta, akik nem tudják, mit tesznek, a másikba azokat, „kiknek az érdeke azt 

parancsolja, hogy ebbe a rég bevált mesterséges ködbe burkolja a nem magyar érdekeket 

szolgáló öntudatos vagy öntudatlan tevékenységet.”683 Rendkívül aggasztónak tartotta 

Apponyi, annak elharapózását a Házban, hogy aki ki meri mondani a többséggel szemben 
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gondolatait, még ha komoly és termékeny közéleti múlt is áll mögötte, azt „fajának 

elárulójaként, a nép ellenségeként” aposztrofálják.684 Legjellemzőbb példának erre azt hozta, 

mikor az „első zsidójavaslat vitájánál Bethlen István gróf felszólalása után egy nem magyar 

nevű szélsőjobboldali képviselő odaállította Bethlen Istvánt, mint az idegen fajú, idegen vérű 

és a magyar faji géniusztól idegen magyar arisztokrácia elrettentő példaképét.”685  

Bár nem tartotta Apponyi, hogy Bethlen az ő védelmére szorult volna, mégis felhívta a Ház 

figyelmét arra, hogy a Bethlen gróf miniszterelnöksége alatti, zsidókat korlátozó 

intézkedéseket még a tárgyalt javaslat indoklása is elismerte.686 A javaslatot teljességében 

elutasította gróf Apponyi György, s nemcsak mert számos egyéb kára mellett embertelennek 

és igazságtalannak tartotta, hanem különösen azért, mert „ellenkezett a tradicionális magyar 

nobilitással és nagy veszedelmeket is idéz elő az egész magyarság létérdekei és létkérdései 

szempontjából.”687 Igen veszélyesnek tartotta az ország lakosainak egymás ellen uszítását a 

képviselő e „felfújt jelentőségű kérdésben” egy közelítő háború árnyékában, mikor mindennél 

jobban szükséges az egység. 688 Gróf Apponyi György – figyelemre méltó szónoki fordulattal 

– gróf Teleki Pál miniszterelnök néhány nappal korábban elhangzott szavaival zárta beszédét: 

„Mi átérezzük a harcok között is, hogy nem múló dolgokat szolgálunk. Mi a nemzet örök 

értékeinek megóvására, fejlesztésére vagyunk hívatva addig, amíg kiküldőink bizalma a 

helyünkön tart, egyénileg azt hiszem azonban, még azon túl is.”689 Apponyi György 

hozzátette az idézethez, hogy ő a divatokkal szemben is a „nem múló dolgokat igyekezett 

szolgálni”, s fogja is, míg a kiküldői bizalma ezt előírja, s egyénileg azon túl is.690 

Témánk tekintetében kiemelkedő jelentősége van az Apponyi után közvetlenül felszólaló 

Matolcsy Mátyás beszéde kezdő mondatainak, melyben szomorúságának adott hangot amiatt, 

hogy a „magyar arisztokrácia egy tagja, gróf Apponyi György, a nagy Apponyi fia kétórás 

beszédben védte meg a zsidóságot Magyarországon.”691 Matolcsy megerősítve érezte magát 

abban a tudatban a beszéd után, hogy a „Magyarországon élő arisztokrácia legnagyobb része a 

zsidósággal egy véleményen van, össze van vele forrva, sokszor családi, vérségi és főleg 

pénzügyi szempontból.” 692A szavai nyomán a képviselők között támadt felháborodásra 

„Szekfű professzor könyvét” hozta igazolásul Matolcsy képviselő, melyben leírta, hogy a 
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zsidóság előretörését Magyarországon elsősorban az arisztokrácia tette lehetővé 

nagybirtokainak bérbe adásával.693 

1939. március 16-án a képviselőház 382. ülését gróf Teleki Pál miniszterelnök rövid 

felszólalása nyitotta meg, melyben a csehszlovák állam részeire bomlása miatt – a rutén nép 

tömegeinek és vezetőinek kérésére – magyar részről Ruszinszkó haladéktalan megszállását 

jelentette be. Ezt követően a házelnök bemutatta gróf Károlyi Viktor levelét, melyben kérte, 

hogy katonai szolgálatra vonulása idejére mentsék fel képviselői kötelezettségei alól. Ebben a 

hangulatban került sor a második zsidótörvény részletes vitájára. Ez alkalommal szinte 

ugyanazok a képviselők szóltak, akik az általános vitában. Gróf Apponyi György, mint volt 

katona, mély felháborodásának adott hangot a javaslat 2. §-ának a tűzharcosokra vonatkozó 

passzusa miatt. Meglátása szerint épp a közelítő háborús időkben erkölcsromboló „első- és 

másodosztályú tűzharcosokat kreálni”, mikor a törvényhozásnak a „jövendő nemzedéket 

állampolgári kötelességének önfeláldozó teljesítésére kellene buzdítania.”694 Erkölcsi és 

alkotmányjogi szempontból is az állam kötelességének tartotta azon tűzharcosokkal szemben, 

„akik kötelességüket életük kockáztatásával és feláldozásával is teljesítették, elismerni azt, 

hogy mindahhoz a védelemhez, mindahhoz az életlehetőséghez joguk van, melyet az állam 

általánosságban minden állampolgárának nyújt.”695Afeletti felháborodásában, hogy a törvény 

nem kíván gondoskodni a tűzharcosok és elesettek leszármazottairól, gróf Apponyi György 

szinte maga is az általa konzekvensen elutasított fajelmélet aspektusához nyúlt így érvelve: 

„… azt hiszem, az a család, ahol a családfő vagy hősi halált halt, vagy a háborúban részt vett 

és ott esetleg megsebesült, kitüntetéseket szerezett, eléggé asszimilálódott. Én sokkal inkább 

bízom abban, hogy az ilyen családban hazafias, nemzeti szellem fog uralkodni, mint más, 

frissen és még frissebben bekerült, még rosszabbul asszimilált, újonnan beszivárgott nem 

zsidó rétegekben.”696 Helyesnek tartotta Apponyi, hogy a törvény hatálya alól az 

olimpikonokat és a más magas érdemeket szerzett közéleti személyeket kiemelték, de ezen elv 

alapján más csoportok kiemelését is logikusnak és szükségesnek vélte. Az alapvető legitimista 

meggyőződés egy megnyilvánulása volt Apponyi gróf részéről, mikor például az uralkodó 

által valaha nemességre emelt személyeket nem kívánta „másodosztályú állampolgárként” 

besorolni.697 Hasonló módon mutatott rá a honvédségnél tradicionálisan kialakított etikai 

rendszer és a tárgyalt törvény között feszülő ellentétekre. „A honvédségnél, igen helyesen, 
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nagyon szigorúan megrostálták azokat, akik tiszti emléklapot kaptak. Aki tiszti emléklapot 

kapott, az tarthatta magát olyan úriembernek, akitől nem kívánhatták, hogy minden 

lepocskondiázást, lepiszkolást zsebre vágjon.”698 Emiatt, ad abszurdum, lehetségesnek vélte a 

felszólaló képviselő, hogy valamennyi zsidó tiszti emléklaposnak provokálnia kellene az 

igazságügy-minisztert, aki a javaslatban őket a nemzetben való idegen testnek titulálta. 

Kifejtve azon keserű tapasztalatát, hogy „érveléssel és logikával itt semmit nem lehet 

megváltoztatni már”,699 mégis óvta a Házat Apponyi György attól, hogy az „egyoldalú faji 

fanatizmus és külföldi példákon felbuzduló politikai divat” szülte törvényben „kikezdjék a 

régi, tradicionális magyar szellemet, mely a katonai erények megbecsülésében mindig vezetett 

bennünket.”700 A további részletes tárgyalásnál javasolta, hogy töröljék a zsidó közjegyzőket 

érintő passzust, minthogy a hivatalos működést eddig a közjegyzői kar kiváló működése tette 

lehetővé, s ezt nem lenne jó megbolygatni. A kormánynak egyébként is módja volt a 

kinevezéseket saját kezében tartani, ezért az azt szabályozó szakaszt „igazságtalannak, 

helytelennek, gyakorlati szempontból teljesen feleslegesnek, és az egész nemzet lelki 

egyensúlya és nyugalma szempontjából károsnak” tartotta és töröltetni szándékozta.701 Szóvá 

tette gróf Apponyi György továbbá a törvényjavaslat részletes vitájában, hogy a sajtóra 

vonatkozó rendelkezések érezhetően szigorúbbak a többi rendelkezésnél, s ez kifejezetten azt 

sugallja, hogy „az egész dolog arra megy ki, hogy Magyarországon a sajtószabadságot 

lassanként megszüntessék gyakorlatilag, hogy Magyarországon független sajtó ne legyen, 

csak az a bizonyos irányított.”702 Gróf Apponyi minden eszközt felhasznált arra, hogy 

gondolatai megérintsék a törvényjavaslatot mindenképp megszavazni kívánó kormánypárti 

képviselőket, elővette a bolsevizmus, a revízió, a kisebbségi magyarság s a nemzeti dicsőség 

témáit is, hogy felhívja a sajtó addigi pozitív tevékenységére is a figyelmet. Rámutatott, hogy 

a Magyar Újságíró Egyesület volt a kommün alatt az egyetlen szakszervezet, mely nyíltan 

állást foglalt a bolsevizmus ellen; kiemelte a magyar sajtó hatalmas erőkifejtését arra nézve, 

hogy a világsajtó figyelmét folyamosan felhívják a trianoni szerződés által indukált magyar 

problémára. A tárgyalt szakasz egészének törlését kívánta Apponyi elsődlegesen külpolitikai 

érdekből is, hivatkozva az újonnan alakult Szlovákia miniszterelnökére, ki „legutóbb olyan 

nyilatkozatot tett, amely szerint Szlovákiában a magyarság ugyanolyan jogokkal fog 

rendelkezni, mint amilyen jogokkal rendelkeznek itt Magyarországon a különböző 
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kisebbségek, vagy népcsoportok.”703 A színművészeti és filmművészeti kamarára vonatkozó 

szakaszt – ha lehetséges a többinél még hangsúlyozottabban – elutasította gróf Apponyi, 

hivatkozva, hogy a magyar színészet Európa- és világszerte elismert nevei dicsőséget 

szereztek Magyarországnak magyar művészként. A kérdés tehát Apponyi 

megfogalmazásában, hogy „mondjuk-e meg a külföldnek, hogy ez tévedés volt, ezek, akik 

eddig, mint magyar művészek szerepeltek, akik a magyar kultúra magasabbrendűségéről 

tettek tanúbizonyságot, nem magyarok, hanem zsidók, ezek nekünk nem kellenek, tehát 

mindaz a dicsérő jelző, amelyet a magyarokról mondottak, nem nekünk, magyaroknak szól, 

hanem szól a zsidóknak.”704 A javaslat 5. §-a az állami alkalmazott orvosokra vonatkozott, 

ezzel kapcsolatban is kifejtette gróf Apponyi György álláspontját, hogy mennyire káros a 

kiváló orvosokat származásuk miatt elvenni a rászorulóktól.  A 2. § frontharcosokra 

vonatkozó passzusa kapcsán keletkezett felháborodása e pontnál ismét előtört kijelentésében, 

hogy „ha valakinek kell, hogy elég jó egyen az, aki a fronton kötelességét teljesítette, akkor ez 

az állam és a közületek.”705 Mint háborút viselt katonatiszt tartotta a katonatiszti ranggal 

szemben súlyos sértésnek Apponyi, hogy a magyar államnak, melynek „jó volt a zsidó 

tűzharcos a fronton, ott tiszti rangot nyert és kitüntetéseket kapott, nem jó arra, hogy egy kis 

állami hivatalt viseljen”.706 Igen fájlalta a szónok, hogy a kormánypárt soraiban ülő „volt 

tűzharcos képviselőtársai nem emelik fel tiltakozó szavukat.”707 Erkölcstelennek, 

bajtársiatlannak, magyar katonához és magyar úrhoz méltatlannak tartotta ezt az elbánást 

Apponyi György a zsidónak minősülő volt tűzharcosokkal szemben.  

A gazdasági tevékenység korlátozását érintő 14. § tárgyalásánál kifejtette Apponyi György, 

hogy véleménye szerint nemzeti érdek, hogy a szabad verseny érvényesüljön a gazdasági 

életben, ahol a „legügyesebb, legrátermettebb, legalaposabb, legbecsületesebb 

boldogulhat.”708 Szerinte a javaslat, mely korlátozza a szabad versenyt, „alacsonyabb 

rendűnek tartja a keresztény magyar fajtát a zsidónál, hogy ilyen intézkedésekkel zárja el a 

szabad versenytől azokat, akiknek üzleti, gazdasági ügyességük és rátermettségük van.”709 

Szövegszerű módosító javaslattal élt Apponyi gróf a tárgyalt paragrafusnál, ezt követően 

azonban bejelentette, hogy ez volt utolsó hozzászólása a javaslathoz, mert annak 

„tárgyalásában komolytalan hang, frivolitás, a magyar törvényhozáshoz méltatlan magaviselet 
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tanúsíttatik.”710 Hozzászólásait végig, főképp báró Vay Miklós és gróf Festetics Domonkos 

részéről, folyamatos kihívó beszólások szaggatták, s ezt így kommentálta Apponyi György: 

„Ahol a komoly és tisztességes hang lehetetlen, ahol az urak nem veszik észre, hogy itt nem 

csak az ő kedvenc, hogy úgy mondjam, világnézeti ideájukról van szó, hanem itt százezrek 

életéről és az egész magyarság életéről van szó, ott az önökhöz intézett objektív és tárgyilagos 

magyar meggyőződésből fakadó szavak falra hányt borsó.”711 

A viszonylag nagyobb számban, elvileg jelen levő főnemesek közül a vitát végig nagyon 

komolyan vevő és módosító javaslatokkal legalább javítani igyekvő gróf Apponyi Györgyön, 

és az inkább az ellenzéki képviselők hozzászólásának beszólásokkal, megjegyzésekkel történő 

ellehetetlenítésére törekvő báró Vay Miklóson és gróf Festetics Domonkoson kívül gróf 

Pálffy - Daun József is többször megszólalt.  Minden alkalommal a házszabály 151. §-ára 

hivatkozva kérte, hogy az elnök zárja le a tárgyalt passzus vitáját, mert már hárman 

hozzászóltak.712  

A részletes vita lezárása után a képviselőház már csak a felsőház által tett módosítások 

kapcsán nyilváníthatott véleményt. A felsőház javasolta, hogy az 1848 előtt már őseik folytán 

itt élő zsidó családból származó, 1939. január 1. előtt kikeresztelkedett személyeket vegyék ki 

a törvény hatálya alól. A második kamara másik módosító javaslata az volt, hogy egy „zsűri” 

által megállapított 150 fős kontingenst szintén emeljenek ki azok közül, akikre hatályosak a 

zsidótörvény korlátozó intézkedései.713  

Az újra megnyitott vita alkalmával gróf Festetics Domonkos is hozzászólásra emelkedett, s 

mindenekelőtt nyilatkozatott tett a törvényhozásban a szerinte uralkodó új szellemről: 

„Elhiszem, hogy ma a magyar nép, a magyar nemzet hangulatát valóban azok hivatottak 

képviselni, akik nem a régi liberális zsidó korszakot tolják még ma is, hanem igenis a magyar 

nemzeti, a magyar faji öntudat céljait szolgálják.”714  Nehezményezte Festetics Domonkos, 

hogy a liberális sajtó azt a látszatot keltette, hogy a súlyos külpolitikai problémák, a 

földkérdés és országrészek visszacsatolása közben a parlament „egy pár vacak ócska zsidón 

veszekednék.”715 Emiatt erősen óvott attól, hogy bármilyen további módosítást elfogadjanak a 

felsőháztól, ha már háromhavi tárgyalás után végre megszületett a végleges javaslat. 
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Egyébként is hangoztatta meggyőződését Festetics Domonkos, hogy akinek zsidó ősei 

vannak, az maga is zsidó, így egészen feleslegesnek tartotta 150 „dísz-zsidót” kreálni.716 

Gróf Apponyi György betartva korábban a jegyzőkönyvbe mondott szavait, a részletes vitához 

többet valóban nem szólt hozzá, ám a felsőházi módosító javaslatok kapcsán ismét felhozta a 

számára leginkább kirívó igazságtalanságot, hogy a tűzharcosként mentesítettek továbbra sem 

lehettek állami tisztviselők, s hogy ezt a felsőház is ilyen módon hagyta a 

törvényjavaslatban.717 Ismételten különösen hadviselt képviselőtársaihoz fordult kérdésével, 

hogy vajon „mi nyom többet a latban, az-e, ha valaki azzal a hátránnyal rendelkezik, hogy 

zsidó, vagy zsidónak tekintendő keresztény, avagy az, hogy azzal az előnnyel rendelkezik, 

hogy a háborúban (…) a kötelességét teljesítette?”718 Megállapította, hogy a „többség 

szavazata már eldöntötte, hogy (…) a becsületes kötelességgel szemben olyan hibát tartanak 

fontosabb tényezőnek, melyről az illető nem tehet, mert beleszületett.”719  A felsőháznak a 2. 

§-hoz fűzött módosító javaslatát elfogadta gróf Apponyi György, bár roppant elégtelennek 

tartotta. 

1939. április 15-én kezdte meg a második kamara a zsidók közéleti és gazdasági 

térfoglalásának korlátozásról szóló törvényjavaslat plenáris vitáját, s szintén ezen a napon a 

felsőház elnöke bemutatta gróf Károlyi Gyula levelét, melyben lemondott felsőházi 

tagságáról.  

Gróf Teleki Pál miniszterelnök – szokatlan módon – már a vita elején hozzászólásra 

emelkedett, s ezáltal „mindenképp dokumentálni igyekezett a felsőház színe előtt a 

fontosságot, melyet a törvényjavaslat eredeti szövegének megszavazásának tulajdonított.”720 

Erőteljesen hangsúlyozta a miniszterelnök, hogy nem „örökölte” csupán a törvényjavaslat 

beterjesztési kötelezettségét, hanem meggyőződésből képviseli azt, kiemelte azonban, hogy 

ha ez a maga által beterjesztett javaslat lenne, sokkal szigorúbb lenne. Történeti-gazdasági- 

filozófiai hátteret igyekezett festeni a javaslatnak, mely meglátása szerint az utolsó 

félévszázad vagy évszázad történelmi fejlődéséből szinte szükségszerűen következett. A 

gazdasági prosperitás és Európának a világ feletti központi hatalma teremtette meg Teleki Pál 

olvasatában a szabad kereskedelmet, melyet a filozófia fejlődése nyomán megjelenő politikai 

liberalizmus kísért. Ahogy az európai hegemónia fejlődésének természetes következményét 

látta Teleki az első világháború kirobbanásában, ugyanígy a szociális és gazdasági téren az 
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olyan intézkedéseket is természetes jelenségnek tekintette, mint az asztalon fekvő 

törvényjavaslat.721 Opponálta Teleki Pál az előtte és a bizottságban szólókat annak 

tekintetében, hogy a javaslat szakítás lenne a Szent István-i gondolattal. Szerinte nem csak a 

sokféleség javaslata szól Szent István intelmeiből, mert „azzal a veszéllyel szemben, amellyel 

a zsidóságnak óriási tömegei, legnagyobbrészt még csak felületesen asszimilált tömegei 

részéről a magyar nemzettestet és a magyar nemzet jellegét fenyegetik”, a Szent István-i 

gondolat, nézete szerint, éppen ellenkezőjét kívánja annak, mint amit neki tulajdonítanak. 

Megkísérelte Teleki a képviselőházi ellenzék által jogosan inkriminált „keresztény faj” 

fogalom megvilágítását is, mert ez a kifejezés nyilvánvalóan kulcsa volt annak, hogy a 

felsőházban esély legyen a javaslat elfogadtatására. Rámutatott a miniszterelnök, hogy 

ellentétben az európai nemzetekkel, és nemzetiségekkel, amelyek a „renaissance, a 

humanizmus, a lovagkor gondolatvilágát alkották, és sokmindenféle egyéb korszellemnek 

éppen olyan részesei, mint mi”, a zsidóság szeparált volt az európai emberiség egészétől.722 

Ezért nem tartotta lehetségesnek semmiféle nemzetiségekre vonatkozó törvénnyel 

összehasonítani a zsidójavaslatokat. Természetesen hiányérzete keletkezik a Teleki Pál 

argumentumait olvasónak, mert a „kereszténységnek” a témát érintő mibenlétére mégsem 

adott választ. Tudományosan közelítette meg a faj kérdését azáltal, hogy törekedett 

bizonyítani: „semmi idegenszerűség nincs abban, ha a faji összetartozandóságról, faji 

kapcsolatokról és faji csoportokról beszélünk.”723 Meglátása szerint „a lelki tulajdonságok 

kiülnek az arcra, testi formák lelki habitust tükröznek, embercsoportok biológiailag élesen 

különböznek és gyakran felismerhetők.”724  

Amint a képviselőházi ellenzék – kiváltképp gróf Apponyi György – a „kereszténység, 

jogfosztás, alkotmányosság, gazdasági következmények” fogalomrendszerére alapozta a 

törvényt támadó argumentációját, Teleki miniszterelnök is ehhez illeszkedve igyekezett a 

javaslat alátámasztását biztosítani.  Még a hercegprímással szemben is az – érezhetően 

legmélyebb meggyőződésévé vált – fajelméletet védte gróf Teleki, mikor kifejtette: „… ha 

valakit, aki kikeresztelkedett, tisztán csak azon az alapon ítélünk meg, hogy vallásilag immár 

keresztény, ezzel még nem merítjük ki lelkivilágának egészét, és ha azt állami és nemzeti 

szempontból ítéljük meg, akkor nem helyezkedhetünk csak ennek az egy kritériumnak az 

alapjára.”725 Kitért beszédében a miniszterelnök a jogfosztás vádjára is, és nem tagadta a 
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javaslat formájában a Ház előtt fekvő törvény e következményét, de azzal a tudományos 

tapasztalattal érvelt, hogy az egész 20. században, „amióta az állam átalakult olyan 

apparátussá és olyan közösséggé, mely az egyed életének mindenféle vonatkozásába 

beleavatkozik”,726 azóta folyamatosan erősödő jogfosztásról beszélhetünk. Erre az állítására 

példákat is hozott gróf Teleki Pál még a liberális dualista állam idejéből is.727 A liberális 

korszak – s benne a miniszterséget viselő édesapja – könnyelműségének természetes 

következményeként láttatta Teleki a kialakult helyzetet, és hibaként aposztrofálta liberális 

politikai irányvonalukat, melyet a jelennek ki kell javítania. A jogfosztás ellenzéki vádjának 

kivédése után kerített sort a miniszterelnök beszédében az alkotmányossági aggályok 

megszüntetésére. Véleménye szerint az „alkotmány nem egy rideg, stabil valami”, hanem 

azon törvények gyűjteménye, melyek „a nemzet vérébe, gondolkodásába mentek át”, ezért, 

természetesnek tartotta, ha „a kialakult közfelfogásokat, közszükségleteket visszatükröző 

érzések, mint méreganyagok elleni védekezésből keletkező antitoxinok, a nemzet testében 

kiérlelődésükben gyökeres változásokat és következményképpen ezeket szabályozó 

törvényalkotásokat is kívánnak meg.”728 A megelőző szaktudományosságot mutató érvek 

nélkülözésével dogmaként rögzítette azonban Teleki Pál, hogy a zsidóságról nem mondható 

el, hogy „lényükkel beolvadtak volna ennek a hazának a testébe.”729 Az ellenzéki támadások 

utolsó kategóriájára, a gazdasági hatásokra térve megerősítette: tisztában van azzal, hogy a 

javaslat közgazdaságilag nehéz helyzetet fog teremteni, de egyben hangsúlyozta 

bizonyosságát, hogy „a nemzet ezzel meg akar birkózni és meg kell birkóznia.”730 Szerinte a 

„történelmi sors” hozta úgy magával, hogy a gazdasági, szociális és nemzeti problémák egy 

időben vetődtek fel Magyarországon, s további fejtegetésével azt kívánta érzékeltetni, hogy a 

zsidójavaslat lenne az, mely ezeket szinte egy csapásra megoldaná, ha nem is azonnal 

érezhetően. Miniszterelnöki és tudósi tekintélyének teljes latba vetésével törekedett Teleki 

bizonyítani a zsidóság káros voltát, mindenekelőtt genetikailag, mert „oly mértékben alakítja 

át a magyarság testét, jellegét és gondolkodásmódját, hogy ez a legnagyobb veszélyt rejti 

magában”731 Látni vélte és láttatni akarta gróf Teleki „az elitnek elzsidósodását, a keresztény 

elitnek, a vérségileg tökéletesen és teljesen keresztény elitnek is gondolkodásában való 

megváltoztatását.”732 Aligha megkerülhető a gondolat, hogy gróf Apponyi György kiváló és 

                                                           
726 uo. 
727 Felsőházi napló 1935. IV. kötet 145.o. 
728 uo. 
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tiszta logikájú argumentációjának élét is kívánta Teleki e szavaival csorbítani. Elutasítóan 

szólt a miniszterelnök azokról is, akik a törvényjavaslat vitája alatt számosan megkeresték őt 

egy-egy hozzájuk közel álló érintett személy mentesítése ügyében, s szintén elutasította a 

törvényt részleteiben módosítani kívánó javaslatokat. Az egyén érdekeit képviselő érveket 

még a „maradi liberális felfogás” hatásának tulajdonította, mely „az egyén jelentőségét és 

jogát, sőt elsőbbségig menő jogát az összességgel, illetve nagyobb egységgel, a nemzet 

testével szemben hangsúlyozta.”733 Az, hogy Teleki e helyen kifejezetten az egyén, az 

individuum ellen foglal állást – hogy azt báró Wesselényi Miklós tanulmányában kifejtette734 

–, az arisztokrácia lényegével való szembehelyezkedést is jelenti. A „nemzet egyetemes, nagy 

céljával szemben” az egyéni sérelmeket felhánytorgató gondolkodásmódot okolta a 

miniszterelnök amiatt, hogy a törvényjavaslat lényege vész el a részleteket módosító 

indítványok között.735 

Saját bemutatkozó beszédét hivatkozta Teleki, mikor hangsúlyozta: ez a zsidókérdés „magyar 

probléma”, s megoldásra vár, mert itt „egy elzárkózottságában való hosszú élete folytán 

erősen különböző, és minden más fajtánál vagy nemzetiségnél asszimilálatlanabb, mert sokkal 

élesebb lelki és testi jelleggel bíró embercsoportról van szó.”736 Kiemelte, hogy nem az 

üldözés, hanem a védekezés a cél, s bár önmagát ez ügyben a kabinet legradikálisabb 

elemének vallotta, „nem érezte, hogy a javaslatban bármilyen üldözés vagy megalázni akaró 

érzés rejlett volna”.737 Ugyan Teleki elismerte a képviselőház és a felsőház alkotmányos 

kötelességét a javaslat részletes tárgyalásra és módosító indítványok beterjesztésére, s ezért 

nem is kívánta azt korlátozni vagy siettetni, mégsem tanúskodik igazán az intézmény 

tiszteletéről az, hogy kijelentette, ugyan tárgyalásokba bocsátkozott a felsőház tagjaival a 

módosításokról, de „helyénvalóságukat már eleve nem ismerte el”.738 Kifejezett ragaszkodását 

hangsúlyozta a miniszterelnök ahhoz, hogy a javaslatot módosítások nélkül fogadja el a Ház.  

Beszéde végén hangsúlyozta a miniszterelnök, hogy ez a javaslat fájdalmas operáció lesz, 

„fájdalmas egyes velünk az élet különböző terén együttműködő emberekkel szemben, de a 

nemzet magasabb létérdeke, a nemzet karakterének megóvása, különösen azokban a 

rétegeiben, amelyeket a nemzet, mint vezető rétegeket magából kitermel, immanensen 

szükségessé teszi ebben a tizenkettedik órában.”739 
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Meg kell jegyeznünk, hogy a korábbiakban gróf Teleki Pál által következetes logikával 

levezetett, az egyénnek a közösséggel szembeni előjogait vitató érvrendszerének nem felel 

meg a miniszterelnöki hozzászólás záró gondolata:  

„Mindazok alapján, amit elmondottam, és teljes tudatában annak, hogy a felsőház tagjainak 

egy igen nagy része a törvényjavaslatot módosítani szeretné; tudatában annak is, hogy sokan 

bensőjükben távolról sem elégszenek meg azokkal a módosításokkal, amelyeket a javaslat 

tartalmaz – éppen ezért hangsúlyozva azt, hogy a magam részéről szívesen közvetítek ezek 

tekintetében –, de ismétlem, hogy mindazokból, amiket elmondottam, világosan következik, 

hogy többet nem tehetek, mert megmondottam, hogy egyéni felfogásommal és 

meggyőződésemmel ellenkezik.”740 

A felsőházi vitában báró Prónay György folyamatosan exponálta magát bekiabálásokkal. 

Hivatalos hozzászólásának legelején egy nyilatkozatot tett le a felsőház elé, melyben több 

mint száz magyar tábornok tett tanúbizonyságot arról, hogy a háborús tűzharcos alárendeltjeik 

a „nemzet osztatlan hálás elismerésére váltak érdemessé.” 741Nyilatkozatuk szerint a magyar 

hadseregre jellemző hagyományos bajtársiasság „parancsolólag” megköveteli azt, hogy 

minden hadi kitüntetéssel bíró, illetve „önhibáján kívül hadifogságot szenvedett, megsebesült 

vagy megrokkant, egyébként nemzethű, feddhetetlen tagja, ilyennek hitvese, özvegye, árvája 

és utódja ugyanazokkal a jogokkal rendelkezzék, mint bármelyike azoknak a vitathatatlanul 

teljes jogú magyar állampolgároknak, akik a világháborúban egyáltalában nem vettek 

részt.”742 Ez a nyilatkozat, melyet báró Prónay útján ajánlott a tábornoki kar a felsőháznak 

megfontolásra, teljes egészében gróf Apponyi Györgynek a képviselőházban konzekvensen és 

visszatérően felhozott érvrendszerét tükrözi a tűzharcosokkal kapcsolatban. 

A továbbiakban, elismerve gróf Teleki Pál kiváló kvalitásait az ország nehéz helyzetében való 

kormányzásához, kijelentette Prónay báró, hogy a miniszterelnök programjában vannak 

részek, melyeket a lelkiismeretét követve bírálni kénytelen. Nézete szerin ugyanis „a bírálat 

nélküli bizalom szolgalelkűség.”743 Hasonlóan gróf Apponyi Györgyhöz, előre vállalta 

elmondandó szavai miatt a zsidóbérenc jelzőt. Teleki miniszterelnöknek a maga 20 éves 

keresztény nemzeti múltjával szemben Prónay György a még a liberalizmus korában íródott 

disszertációját hozza fel bizonyítékul, hogy ő még régebben e szellem jegyében politizált, s 22 

évesen megjósolta, hogy a földbirtok teljes forgalmi szabadsága politikai bajok forrásává fog 
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válni.744 Több korábbi szónoklatának idézésével törekedett bizonyítani Prónay György báró, 

hogy a maga részéről hosszú ideje több oldalról rámutatott a zsidókérdésre. Hangsúlyozta 

azonban felszólalásában, hogy számos, ennél sokkal égetőbb kérdés is van az országban, de 

semmi nincs úgy kiélezve, mint épp a zsidókérdés, s ennek igazolására Imrédy miniszterelnök 

lemondatásának körülményeit hozta bizonyítékul.745  Prónay György szerint kétféle felelőse 

van annak, hogy ez a javaslat a Ház elé került: egyrészt a közjogi értelemben vett politikai 

felelős, aki a beterjesztő kormány, erkölcsileg azonban az előző kormány, mely „a politikai 

hipokrízis és a politikai macchiavellizmus soha nem látott légkörét teremtette meg (…) olyan 

politikát csinált, amely megbontja a magyar nemzeti és társadalmi egységet, s könnyelmű 

játékot űzött a Szent István-i gondolattal.”746 Súlyosan a keresztény etikába ütköző 

cselekedetnek minősítette Prónay György, hogy a javaslatot épp karácsony estéjén hozták 

nyilvánosságra, tragédiák egész sorozatát elindítva. Nem azokra a „dramolettekre célzott, 

amidőn valaki megtudja, hogy őse zsidó, vagy köztudomásúvá válik, hogy ősei zsidók, s erre 

összeesik és elájul, hanem azokra a tragédiákra, amikor az egyik pisztolyt vett kezébe és főbe 

lőtte magát, a másik méregpoharat ürített, s a harmadik felvágta az ereit”.747  Felháborodottan 

tiltakozott Prónay báró az olyan meghirdetett családvédelem ellen, mely alatt embereknek 

arról kell dönteniük, hogy megtarthassák megélhetésüket vagy tagadják le őseiket.  

Komolyan megrendülhetett Prónay báró Imrédybe vetett bizalma, mert kormányzásának 

légkörét olyannak látta, „melyben a beszéd ellentétben volt a tettekkel és az állítás a 

tényekkel”.748 Dantont idézte, aki szerint „a forradalomban mindig a gonoszok jutnak 

uralomra (…) legyen az szent forradalom, legyen az nagyszerű forradalom, legyen az 

őszirózsás forradalom, vagy legyen az csodás forradalom”.749 Prónay sorra vette 

felszólalásában a kormány indokait a törvény beterjesztésére, mindenekelőtt a 

leglényegesebbet, hogy a „zsidó nem tud és nem is akar asszimilálódni”.750 Mivel ezt egy 

tényekkel nem cáfolható és alá sem támasztható állításnak tartotta, a béketárgyalásokról szóló 

jelentésből idézett a felsőház előtt, mely a románoknak azon felvetésére, hogy a zsidók nem 

magyarok, a következőket tartalmazta: „Legnagyobb részük teljesen asszimilálódott a 

magyarokhoz. Velük született internacionalizmusuk ellenértéke, hogy egyes kiváló magyar 

írókat, tudósokat és művészeket adtak nekünk. A magyar nemzeti lélekhez való 
                                                           
744(Érdekességként tette hozzá a felszólaló, hogy „a disszertáció olyan egyetemi tanár elbírálása alá került, aki ha 
ezt a jelen javaslat hatálya alá tartozott volna.”) uo. 
745 uo. 
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748 uo. 
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asszimilációjuk következtében el kell ismerni, hogy faji szempontból a magyar zsidók már 

nem zsidók, hanem magyarok.”751  

Kiváló szónoki érzékkel tette fel a kérdést Prónay György, hogy vajon akkor nem mondott 

igazat a békedelegáció, vagy most, húsz esztendő elteltével nem mond igazat a 

törvényjavaslat indoklása. A bevándorlás veszélyét, mint a törvényjavaslat másik indokát, 

elfogadta a szónok, ezzel kapcsolatban azonban megállapította, hogy semmilyen intézkedési 

javaslat nem volt a törvénytervezetben. Hangsúlyozta, hogy valóban a legerélyesebb 

intézkedésekre lenne szükség a bevándorlás ellen, de nem csupán a zsidókkal szemben, 

hanem „egy másik, a nemzeti eszme szabadságra és függetlenségére még sokkal 

veszélyesebb” bevándorlással szemben is.752 Felszólította a belügyminisztert, hogy évente 

mutassa be azoknak a névsorát, akik Magyarországra bevándoroltak, s itt állampolgárságot 

nyertek, de „ne suba alatt intézzék ezeket a dolgokat, mert az nem felel meg a magyar nemzeti 

érdekeknek”.753 Egészen álságosnak látta a megelőző és a jelen kormány politikáját saját 

programjukkal szemben is, mert kimutatásai szerint a „Bethlen-érában” sokkal kevesebb zsidó 

volt állami alkalmazásban, mint az azt követő időszakban. Azon érvek ellenében, melyek a 

már a középkori magyar királyok által a zsidók ellen hozott intézkedésekre hivatkoznak, báró 

Prónay több – ugyanezen időből származó – a zsidók érdekeit védő jogszabályt emelt ki a 

Corpus Jurisból ellenpontként. Talán, mint a kevés protestáns főnemesi család egyikének 

tagja jegyezte meg azt, hogy nagyon rossz benyomást tett rá az olyan indoklás, mely a 

vallásüldözések korából származott.754 Hasonló módon opponálta Prónay báró a 

törvényjavaslat mellett érvelőknek a korábbi, kiváló magyaroktól vett idézeteit azzal, hogy 

tőlük épp a javaslat szellemével ellenétes szándékú idézeteket hozott például. (Gróf Széchenyi 

István, Prohászka Ottokár és Gömbös Gyula idézeteiről volt szó.)755 Igen lényeges elemre 

világított rá Prónay, mikor kiemelte szónoklatban, hogy az igazságügy-miniszter rossz néven 

vette, hogy a felsőház miképp viszonyul a „magyar lelkiség” jegyében született 

törvényjavaslathoz, de azt nem határozta meg, miben is áll valójában ez a „magyar 

lelkiség”.756 Pótolva ezt a hiányosságot rögzítette Prónay báró, hogy az ő olvasatában a 

magyar lelkiség semmiképp nem faji, hanem „egy erkölcsi, szellemi fogalom, melyre 

tradicionálisan az igazságérzet, a hála és az őszinteség volt jellemző”.757 Ezekhez képest nem 
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tartotta adekvátnak háborúban megrokkantakat állásaikból elbocsátani, zsidókat Ruszinszkó 

megszállásával kapcsolatosan katonai szolgálatra hívni és közben állásaikból elmozdítani, a 

zsidók választójogát olyan kritériumokhoz kötni, melyek folytán azt nem tudják gyakorolni. 

Hangsúlyozta: nem a félmillió zsidó érdekét kívánja védeni hétmillió magyarral szemben, 

hanem a magyar lelkiség szupremáciája érdekében emelt szót.758 Mindezek mellett helyeselte 

báró Prónay György azt a törekvést, hogy a zsidóságot szorítsák vissza a szellemi téren való 

vezetésből és a munkástömegek vezetéséből. A törvényjavaslat legnagyobb hibájának azt 

tartotta, hogy az szakított a Szent István-i gondolattal, melyet – s itt igazat adva a felszólaló 

miniszterelnöknek – valóban nem jelszónak, hanem egy nagy politikai elvnek tartott a báró, 

melynek az a lényege, hogy „mindenkit magyarnak kell tartanunk származására, nyelvére 

való tekintet nélkül, aki magát magyarnak vallja, azt tettekkel bebizonyítja, s ennek folytán a 

magyarság szupremáciáját elismeri”.759 Prónay György nagy hangsúlyt helyezett a magyarság 

léte szempontjából az asszimilációra „nemcsak a zsidók, de mindenféle nemzetiség 

szempontjából, mert az a magyarság megerősítéséhez, a disszimiláció pedig gyengítéséhez 

vezet.”760 A disszimiláció politikában való megjelenése indukálta társadalmi szinten a 

felszólaló szerint a fajkutatást, mely súlyosan megosztotta a magyar társadalmat, s ezt Prónay 

György jelentős hibának minősítette.  Gazdasági szempontból katasztrofálisnak látta a javaslat 

következményeit, első renden a – számításai szerint – kb. 200 000 fő érinttet miatt. Ezen túl 

sajnálattal állapította meg, hogy a világ gazdasági krízis felé tart, és ehhez járulva e 

törvénynek Magyarországon „szerfelett nagy ipari pangás” lesz a következménye.761 Nem 

tartotta a zsidókérdést a kivándorlással sem megoldhatónak, mert a kivándorló magyar 

zsidóság magával vitt vagyona egészen ellehetetlenítené az ország devizakészleteit. Meglátása 

szerint ez esetben nem jó példa a németországi párhuzam, mert míg ott a gazdasági életben a 

zsidók csupán 4%-os, nálunk 40%-os jelenléte döntő különbséget jelent. Könnyűnek tartotta 

báró Prónay a törvényjavaslat benyújtását, s annak vélhető megszavazását is, de úgy vélte, 

„parancsszóval nem lehet azokat a bajokat eltüntetni és orvosolni és azokat a jajokat 

elnémítani, amelyek a törvény nyomán keletkezni fognak”.762 Beszéde végén báró Prónay 

György nyilatkozatot tett, hogy minden erejével küzdeni fog azzal a mozgalommal szemben, 

melyet csodásnak és forradalomnak minősítenek, s melyet utóbb megértett, „s (…) melynek 
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jelképe a csodaszarvas, mely Kézai krónikája szerint az ingoványba és posványba vezette a 

magyarokat”, s ő nem akarta, hogy nemzete „posványos és ingoványos útra lépjen.”763  

Gróf Széchenyi Viktor az együttes bizottság azon javaslatát kívánta kiegészíteni, hogy egy 

öttagú zsűri felállítása szükséges a törvény hatálya alóli kivételek megállapítására. Széchenyi 

javasolta, hogy a zsűri tagja legyen egy, a kormány részéről delegált tag is, valamint azt, hogy 

a testültnek ne csak arra legyen lehetősége, hogy mentesítsen, hanem hogy mentesített 

egyéneket esetleg viselkedésükből kifolyóan ki is zárhasson.764  

A második zsidótörvény felsőházi plenáris vitájában több arisztokrata származású tag nem 

szólalt fel, a határozathozatalkor megállapítást nyert, hogy a zsidó származású magyar 

nemesek felsőházhoz eljuttatott emlékiratát Szilágyi Lajos mellett gróf Khuen-Héderváry 

Károly is ellenjegyezte. 

 

 

 

 

m.) 1941: XV. törvény 

A házassági jogról szóló 1894: XXXI. törvénycikk kiegészítéséről és módosításáról, valamint 

az ezzel kapcsolatban szükséges fajvédelmi rendelkezésekről szóló törvényjavaslatot 1941. 

június 30-án kezdte tárgyalni a képviselőház az előterjesztést, előadója Bocsáry Kálmán volt.  

A főnemesek közül gróf Apponyi György az előterjesztést is többszöri bekiabálásokkal, 

kérdésekkel kísérte, de hivatalos hozzászólást ez alkalommal már nem tett. Gróf Károlyi 

Viktor hozzászólásában elégtelennek tartotta a javaslatot azon az úton, melyen haladni 

kívántak, szenvedélyesen követelt sokkal szigorúbb szabályozást a zsidó-keresztény 

házasodás terén. Az elhangzott álláspontot, hogy „50% magyar vér plusz kereszténység felér 

az 50% zsidó vérrel”, ha „százszor is katolikus pap képviselőtársa is mondotta”765 magáévá 

tenni nem volt hajlandó. A katolikus egyházzal más tekintetben is szembehelyezkedett az 

ifjabb generációhoz tartozó gróf, mikor nem értette meg a papok kifogásait arra nézve, hogy 

az asztalon fekvő javaslat nem „keresztényi”. Ellenérvül hozta fel, hogy Olaszországban az 

előterjesztettnél „lényegesen szigorúbb javaslat elfogadható és keresztülvihető volt, s 

meglátása szerint, ami lehetséges s elfogadható Rómában, az Magyarországon is 
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764 Felsőházi napló 1935. IV. kötet 208.o. 
765 Képviselőházi napló 1939.X. kötet 396.o. 
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elfogadható”.766 Gróf Károlyi Viktor egyértelműen fogalmazta meg alapálláspontját, mikor 

leszögezte, „nem zsidó, hanem magyar szempontból kívánja a javaslatot bírálni”.767 

Meglátása szerint csakis fajbiológiai szempontból lehet a kérdést tekinteni, mert „teljesen 

szükségtelen és kártékony a magyar fajra az, hogy a zsidóság asszimilálódjék és keveredjen 

vele”.768 Elégtelennek tartotta a képviselő az első két zsidótörvényt, és hangsúlyozta egy 

harmadik sürgető szükségességét. Mind az asztalon fekvő, mind a várt harmadik zsidótörvény 

ellenzői között sorolta fel Károlyi Viktor magát az érintett zsidóságot, azokat a nem zsidó 

elemeket, akik ezek „szolgálatukba szegődtek”, és a felsőház nagy részét is. Gyakorlatilag 

megfenyegette felszólalásában a – a többiekkel egyetemben – a felsőházat Károlyi, mondván, 

hogy „végeredményben úgysem tudják megakadályozni a magyar fajta védelmében 

szükségszerű javaslat törvényerőre emelkedését, s „az, aki ezzel szembehelyezkedik, 

szükségszerűen vagy a zsidósággal együtt, vagy még azt megelőzően kell, hogy eltűnjék a 

magyar közéletből.”769 Meglehetősen szélsőséges kormánypárti véleményt artikulált Károlyi, 

aki a faji és a vallási besorolást két külön kérdésnek tartotta ugyan, de vallotta, hogy a lélek 

előrébb való a testnél, de csak „egészséges testben élhet egészséges lélek, ezért a kormányzat 

és a törvényhozás kötelességének tartotta, hogy a faj tisztaságát biztosítsa és alantasabb 

fajtákkal való keveredést megakadályozza.”770 Ez utóbbi érv mentén nehezményezte a 

képviselő, hogy a tárgyalt javaslat csak a házasságon belül akarja a vérkeveredést meggátolni, 

s e szempontból a „külföldi törvénykezési példát” tartotta inkább követendőnek.771Egészen 

szélsőséges irányba mutató, súlyos szavakat használt gróf Károlyi Viktor, mikor javasolta, 

hogy a törvény szigorúan büntesse a fajkeveredést: „Meggyőződésem, hogy az a férfi vagy 

nő, aki zsidóval keveredik, elveszett a nép számára, sőt továbbmegyek, gyermekeiben 

ellensége is lesz annak. Végre valahára végének kell lenni annak az időnek, mikor a zsidóság 

büntetlenül ronthatja és gyalázhatja a magyar fajt.”772 A kormánypárti Károlyi Viktor773 

képviselő igen szélsőséges szavait gróf Serényi Miklós felszólalása követte, aki a 

Nyilaskeresztes Párt színeiben ült a képviselőházban. Csatlakozva az előtte szólóhoz, ő is azt 

vetette fel mindenekelőtt, hogy a törvény tiltja a zsidó és nem zsidó közti házasságot, ezzel 

kb. évi kétezer házasságot szüntetne meg, de „nem található büntető rendelkezés a házasságon 

                                                           
766 uo. 
767 uo. 
768 Képviselőházi napló 1939.X. kötet 397.o. 
769 uo. 
770 uo. 
771 uo. 
772Képviselőházi napló 1939.X. kötet  398.o. 
773 Magyar Élet Pártja 
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kívüli zsidó fajgyalázásra”.774 Erős demagógiával „tudvalevőnek” mondta felszólalásában 

Serényi Miklós, hogy a „zsidók a velük bármilyen munkaviszonyba kerülő magyar nőnek 

nemcsak a munkáját, hanem a testét is szabad prédának tekintik.”775 A fajbiológia tételeit 

sajátosan alkalmazva állítja Serényi, hogy a legnagyobb baj, hogy e törvénytelen 

kapcsolatokból született gyermekeket az anyák természetesen saját – magyar – nevükre 

íratják, holott a gyermekek „75%-ban zsidóvérűek, mert az apából rendesen több kerül az 

újszülöttbe”.776  Vészjósló hangon folytatta Serényi gróf: „Itt tehát a szemünk láttára 

végbemenő, leplezetlen, és a talmudi tanok szerinti tervszerű vérfertőzéssel állunk szemben, 

amelynek következménye, ha sürgősen nem intézkedünk, az lesz, hogy ezek a bajok többé 

nem lesznek helyrehozhatók.”777 Felidézte gróf Serényi, hogy már 1940 májusában benyújtott 

egy törvényjavaslatot a faji tisztaság védelméről, mely azóta sem került a Ház elé. A korábbi 

javaslatának szakaszai mellett idézte annak indoklását is, melyben a 11. századtól kezdve 

számos, zsidókat megkülönböztető rendeletet hozó pápát nevezett meg, ebből egyetlen 

következtetést levonva, „hogy igenis nem ellenkezik az igazi magyar fajvédelem a 

kereszténységgel”. 778   

A vallási aggályokat ezen a módon elcsendesítve a törvényjavaslat szükségességét a 

tudomány eszközeivel is alátámasztani kívánta Serényi gróf, mikor felhívta a figyelmet arra, 

hogy a zsidó –magyar vérkeveredés nemzeti szempontból óriási veszélyt rejt magában. „Az 

ilyen vérfertőzés testben-lélekben rosszul kiegyensúlyozott, testi-lelki félszegségekkel telített, 

de mindig zsidó külsejű és zsidó lelkületű korcsokat fog eredményezni”.779 Ezen 

véleményének alátámasztásául gróf Serényi Miklós Méhely Lajos magyar zoológus és 

Salomen angol kutató tudományos eredményeit idézte a képviselőház elé.780 

Az alsóházban helyet foglaló főnemesek közül gróf Festetics s Domonkos szólt hozzá 

következőként a plenáris ülésen a törvényjavaslat vitájában. Örömét fejezte ki a képviselő, 

hogy a javaslat irányt mutat a harmadik zsidótörvény felé, mely várhatóan végérvényesen 

orvosolni fogja a zsidókérdés miatt felmerülő visszás helyzeteket. Megállapította továbbá, 

hogy az elmúlt 50 esztendő bebizonyította, hogy erre a törvényre szükség van, s már ezt 

megelőzően is szükség lett volna. Inkriminálta Festetics a „kikeresztelkedés” fogalmának 

megjelenését és rendszeres használatát is, mivel szerinte csak „megkeresztelkedés” van, a 

                                                           
774 Képviselőházi napló 1939.X. kötet  398.o. 
775 uo. 
776 uo. 
777 uo. 
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„kikeresztelkedés” egy üzleti jellegű aktus, melyet „akik magasabb pozícióban voltak, előre 

törtek és a kereszténység jeligéjét felhasználták arra, hogy üzleti életükben előnyöket 

biztosítsanak maguknak.”781 Festetics szerint az első és második zsidótörvény után zűrzavar 

maradt, mert nem tisztázták a jogszabályok, hogy pontosan ki tekinthető zsidónak, s ennek 

okán a „kis zsidók mindenben a törvény szigora alá esnek (…), a nagyobb helyeken 

mindenféle elnézések érvényesülnek.”782 Hibáztatta Festetics Domonkos az ősi családok 

elmúlt 50 esztendőben követett házasodási szokásait, mikor a polgári származású 

házastársakat rangon alulinak minősítették, „ugyanakkor, amikor egy ilyen történelmi név 

viselője elvett egy zsidó leányt a pénzeszsákkal, akkor az mindjárt szalonképessé tette a 

hölgyet.”783 Az előtte szólókkal ellentétben gróf Festetics Domonkos nem tartotta helyesnek, 

hogy a törvényjavaslat megtiltotta a zsidók és keresztények közti házasságot. Véleménye az 

volt, „kössenek csak házasságot, de vállalják a konzekvenciát, aki zsidót vesz el, számítson 

zsidónak”. Meglátása szerint, mivel a „magyar falu megtartotta és valóban praktikusan is élte 

a keresztény életet, (...) ez a törvényjavaslat főleg a középosztályt és a felső tízezreket fogja 

sújtani”.784A distinkciót a „kis zsidók” és a „nagy zsidók” között továbbra is kiemelte 

Festetics Domonkos, állítva, hogy az előbbiek tán még asszimilálódni is tudnának, szemben 

az utóbbiakkal, akik még a keresztény egyházakban is gyakran komoly pozíciókat szereztek 

az által, hogy anyagi támogatásukban részesítik ezeket. Óva intette azonban a törvényhozást a 

képviselő attól, hogy a jogszabályokkal is szaporítsák a zsidók számát azzal, hogy a 

„félvéreknek” csak „félvérekkel” engedélyezik a házasságot. Szerinte, ha vannak emberek, 

akiket „át lehet szippantani a túlsó oldalról, azokat át kell hozni”.785 Nyilvánvalóan kiváltotta 

a katolikus egyháznagyok megütközését Festetics képviselő azon felvetése, hogy a 

törvényjavaslat tárgyalása alatt – menekülésképpen – köttetett házasságokat visszamenőleg 

érvényteleníttetni kellene.786 

Gróf Hunyady Ferenc (Magyar Élet Pártja) utolsóként szólt a törvényjavaslathoz az 

arisztokrata képviselők közül. Kifejtette azt a régi elvét, hogy háborús időkben nem illik a 

nemzet lelki egységét megbontani, s a mindenkori kormány munkáját nehezíteni, ezért „még a 

kormánypárti képviselő részére is fennálló kritikai szabadsággal óvatosan kell élni”.787   A 

                                                           
781 Képviselőházi napló 1939.X. kötet 411.o. 
782 uo. Név szerint említette a felszólaló  Vida Jenőt, a felsőház pénzügyi bizottságának és Horthy közvetlen 
környezetének tagját. 
783 uo. 
784 uo. 
785 Képviselőházi napló 1939.X. kötet 412.o. (Gróf Festetics Domonkosnak ez a véleménye nem illeszkedett 
szorosan gróf Károlyi Viktor vagy gróf Serényi Miklós fajbiológiai elvárásaihoz.) 
786 uo. 
787 Képviselőházi napló 1939.X. kötet 417.o. 
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javaslat alapelveivel és célkitűzéseivel teljesen egyetértett, de egészen elkésettnek tartotta azt, 

mivel nem azonnal az 1867-es kiegyezés után terjesztették be, s most az elődök óvatlansága 

miatt már nem látta lehetségesnek olyan megoldás megtalálását, mely minden igényt 

kielégítene, s minden igazságtalanságot megszüntetne, s újakat nem kreálna.  

A zsidóság házasságon kívüli nemi életének szabályozására vonatkozóan a „kommün” alatti 

tapasztalatokat hozta Hunyady gróf tanulságul, mikor a terrorkülönítményesek ránézésre a 

feltűnő zsidó típushoz tartoztak, de a „magyar paraszti vérből származó merészséggel 

támadtak a magyar állam és a magyar nemzet ellen”.788 Azt a következtetést vonta le ebből a 

képviselő, hogy ezért nem szabad engedni, hogy a „kapitalista zsidók az egyszerű származású 

proletár vagy magyar paraszt lányokkal szaporodjanak.” 789 A „félvérek” asszimilációja vagy 

disszimilációja kérdésében – statisztikai adatok hiányában – nem tudott megalapozott 

véleményt formálni Hunyady gróf. Meglehetősen magas követelményeket támasztott az 

eljövendő magyar államapparátussal szemben, mikor kifejtette, hogy ha engedik a félvérek 

keresztényekkel történő házasodását, akkor velük szemben meg kell szüntetni minden 

diszkriminációt, s biztosítani kell, hogy „legalább három nemzedéken keresztül utódai is csak 

kereszténnyel házasodjanak”.790 Ennek kapcsán kitért Hunyady gróf arra, hogy a történelmi 

neveket viselő családok köreiben is elfordult ilyen „hiba”, s azt mégiscsak lehetetlenségnek 

tartotta, hogy „történelmi nevű magyarokat zsidóknak deklarálnak, és mint zsidókat, örök 

időkre perpetuáljanak,” mert a törvényjavaslat  értelmében ezek után már csak zsidókkal 

házasodhatnának.791 Azt javasolta e nevek megóvása céljából gróf Hunyady Ferenc, hogy ha 

egy történelmi nevet viselő személy zsidónak minősül a törvény alapján, „akkor veszítse el a 

köztiszteletben álló nevét, és ne kompromittálja azt a becsületes magyar történelmi nevet a 

történelmi család ilyen leszármazottja”.792 Még egyszer hangsúlyozva a nehéz időkben 

különösen kötelező pártfegyelemkötelmét, fogadta el gróf Hunyady a részletes vita alapjául a 

javaslatot. 

1941. július 8-án, gróf Zichy Nándor kért hadba vonulása miatt szabadságot törvényhozói 

munkája alól.793 Ezen a napon kellett az együttes bizottság által megtárgyalt házassági törvény 

kiegészítéséről és módosításáról szóló javaslat részleteiről döntenie a képviselőháznak, a 

házszabály értelmében vita anélkül. A képviselőház részleteiben is elfogadta a javaslatot, s azt 

a felsőházhoz tárgyalás és hozzájárulás céljából áttetette.  
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A második kamara a törvényjavaslatot 1941. július 18-án kezdte tárgyalni. Az általános 

vitában arisztokrata felsőházi tag nem szólt hozzá, s miután azt – nem nagy többséggel – a 

felsőház részletes vitára alkalmasnak mondta ki, az együttes bizottság javaslatait vették sorra, 

s szavaztak ezekről.  E procedúra során gróf Khuen-Héderváry Károly szólt hozzá annak 

érdekében, hogy a házasságok engedélyezése előtti igazoló iratok beszerzését valamiképp 

meg kellene könnyítenie az igazságügy-miniszternek, mert ez nagy nehézségeket okozott a 

„művelt osztályokhoz tartozóknak is”, s aggodalmát fejezte ki, hogy a „köznép számára még 

nehezebb lesz.794 A törvényjavaslatot – módosító indítványokkal együtt – a felsőház a 

képviselőházhoz küldte vissza, mivel azonban az a második kamara által (a 9. §-ban) tett 

módosító indítványt nem fogadta el, a javaslat ismét a felsőház asztalára került 1941. július 

24-én.  

A házassági törvény módosításáról szóló javaslat képviselőházi bizottsági tárgyalásán 

hangzott el gróf Hunyady Józseftől a felszólalás, melyben javasolta minden felsőházi 

módosító indítvány elutasítását, mondván, hogy „egyszer le kell szavazni a felsőházat, hogy 

leszoktassák arról, hogy a zsidótörvényeket folyamatosan enyhítik és visszaküldik a 

képviselőházhoz”. 795  A „leszoktatás” kifejezés használata miatt később796 elnézést kért a 

kormánypárti képviselő, s kifejezve a felsőház iránti tiszteletét, az „alaposabb meggondolásra 

késztetést” javasolta helyette inkább. Egy főnemes képviselőtől a törvényhozásban elhangzó 

ilyen tartalmú hozzászólás az arisztokrácia végső válságát szimbolizálta. 

Ugyanezen bizottsági ülésen szólt hozzá gróf Esterházy Móric, s kifejtette, hogy egyénileg 

már évekkel ezelőtt is megszüntetendőnek tartotta a zsidó-keresztény házasságokat, nemcsak 

tradicionális okokból, hanem meggyőződésből is, de ez az előterjesztés nem a jövőre, hanem 

a múltra koncentrál, s ezért elfogadása helyett azt javasolta, hogy ne állítsanak az asszimiláció 

elé gátat, ha már az megindult.797 Élesen rajzolódott ki a dualizmus kori és az 1930-as évek 

jog- és értékrendbeli különbsége, ahogy az egyházpolitikai törvények születését idézte fel a 

volt miniszterelnök, melyre rajta kívül szerinte már csak gróf Zichy János emlékezhetett a 

jelenlevők közül. Felhívta a figyelmet arra, hogy a recepciós törvény és a polgári házasságról 

szóló törvény akkor előmozdította, sőt „egyenesen hazafias cselekedetnek minősítette azt, 

amit ez a törvény börtönnel büntetne”!798 Ennek kapcsán jogszerűen – és bölcsen – jegyezte 

meg, hogy a „félvérek teljesen ártatlanok abban, ami miatt a jelen törvényjavaslat hátrányosan 

                                                           
794 Felsőházi napló 1939. II. kötet 303.o. 
795 MNL K510 Az Országgyűlési Bizottságok jegyzőkönyvei XXII. kötet 43-50.o. 
796 MNL K510 Az Országgyűlési Bizottságok jegyzőkönyvei XXII. kötet 112 – 119.o. 
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798 MNL K510 Az Országgyűlési Bizottságok jegyzőkönyvei XXII. kötet 102 – 110.o. 
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különbözteti meg őket.”799 Távol tartva magát bárkinek a kioktatásától, hívta fel a figyelmet 

Esterházy Móric arra, hogy ha egy állam a kereszténységet, mint politikai irányt hangoztatja, 

akkor ilyen „nem egészen nyugodt világtörténelmi helyzetben” hasznos lenne a keresztény 

felekezetek hivatott képviselői által elmondottakat honorálni.800 

 

n.) 1942 : VIII. törvény 

Az izraelita vallásfelekezet jogállásának szabályozásáról szóló javaslatot a képviselőház 1941. 

december 17-én kezdte tárgyalni. A pártok által kijelölt vezérszónokok között nem volt 

főnemes. Gróf Serényi Miklós, a Nyilaskeresztes Párt képviselője elutasította a 

törvényjavaslat 2. §-át, mely az izraelita vallásfelekezetet törvényesen elismert felekezetként 

jelölte meg, mivel meglátása szerint „erre semmiféle szükség nincs”. 801 A gróf hangsúlyozta, 

hogy a Talmud, mely a zsidó vallás gyakorlatának alapja, „a krisztusi evangéliummal 

szemben áll, annak tanaival teljes ellentétben. Az evangélium a szeretet, a becsület, az 

erkölcsösség és az igazság alapján áll, a Talmud ellenben a gyűlöletet, a becstelenséget, az 

erkölcstelenséget és igazságtalanságot hirdeti minden nem zsidóval szemben.”802 Kiragadott 

részeket olvasott fel Serényi képviselő az 1–6. század között keletkezett talmudi szövegekből, 

melyekből azt a következtetést vonta le és mondta el parlamenti felszólalásában, hogy aki 

ezeket vallja, azokat rendőri felügyelet alá kell helyezni. Döbbenetes felvetései mellé még a 

„Cion bölcseinek jegyzőkönyvét”803 is hivatkozta a képviselő, igazolandó, hogy a zsidóság 

még mindig világuralomra tör. Ultima ratióként annak érdekében, hogy a magyar parlament 

ne ismerje el a több ezer éves vallást, Krisztust idézte, aki a János evangéliumában a zsidókat 

hitetlenségükért korholja, ám gondosan megkerülte a képviselő a tényt, hogy Krisztus a 

szövegben saját népéhez intézte szavait.804 Felhívta továbbá az országgyűlést Serényi, hogy 

sürgősen hozzanak törvényt a zsidó vallásra való áttérés tiltására, mert lányok százai veszik 

fel az izraelita vallást, hogy lehetőséget nyerjenek zsidó férfiakkal összeházasodni.  

1942. június 9-én került sor a felsőházban az izraelita vallásfelekezet jogállásának 

szabályozásáról szóló törvényjavaslat tárgyalása. Miután a második kamara hozzászólás 

nélkül bocsátotta részletes vitára a javaslatot, báró Kaas Albert a 4. § nem kellően szabatos 

                                                           
799 uo. 
800 MNL K510 Az Országgyűlési Bizottságok jegyzőkönyvei XXII. kötet 111.o. 
801 Képviselőházi napló 1939. XII. kötet 597.o. 
802 uo. 
803 Ismeretlen szerzők által a 20. század elején összeállított antiszemita pamflet 
804 uo. 
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fogalmazására hívta fel a figyelmet. Más hozzászólásra nem került sor, s így fogadta el a 

felsőház az izraelita vallás recepciójának visszavonását.805 

 

o.) 1942: XV. törvény 

A zsidók mező- és erdőgazdasági ingatlanairól szóló törvényjavaslatot, melyet Meixner Emil 

terjesztett elő, 1942. május 28-án kezdte tárgyalni a képviselőház. A pártok által előzetesen 

jelölt 9 vezérszónok közül ketten főnemesek voltak: báró Vay Miklós a Magyar Élet Pártja és 

gróf Apponyi György a Polgári Szabadág Pártja részéről.806 

Báró Vay Miklós azzal kezdte szónoklatát, hogy kifejezte az előtte szóló nyilas párti 

képviselővel való gondolati azonosságát a zsidókérdés megoldására vonatkozóan. Vallotta, 

hogy a törvényjavaslat globálisan azt a nemzeti célt szolgálja, hogy a „zsidóktól a földbirtokot 

elvegyék”.807 Azzal a nyilasok által is feltett kérdéssel, hogy kik fogják kapni az elvett 

földeket, nem tartotta időszerűnek foglalkozni, s visszautasította a szélsőjobb azon vádjait, 

hogy a kormány a jelentős földbirtokosokkal kivételt tenne, és hogy belső köreiben osztaná az 

elvett birtokokat. Magának a beterjesztő kormánypártnak képviselőjeként fejezte ki Vay báró 

sajnálatát afelett, „hogy az ország közvéleményében el van hintve a konkoly, és mindenki, 

akinek vagyona, pénze vagy birtoka van, azon igyekszik, hogy valamiképpen zsidó birtokhoz 

tudjon jutni”.808 Kevéssé tűnt diplomatikus megoldásnak, hogy pártja nevében bejelentette: 

megszüntetik a földbirtokok kiosztásánál a protekciós rendszert, mert mind a jobb-, mind a 

baloldalon élénk visszhangja lett annak, hogy ezáltal beismerte a kedvezmények rendszerének 

létét.809 Vay Miklós szerint a bevételekből mindenképpen elsődlegesen az államnak kell 

részesednie a hadsereg felszerelése és egyéb háborús költségek fedezése érdekében. Fájlalta a 

kormánypárti képviselő, hogy a parlamenti pártok – várakozása ellenére – nem tudtak egy 

platformra kerülni e törvényjavaslat tekintetében, s így, „mikor kint az orosz ellenséggel 

állunk szemben, belül pedig a zsidók ellen kell küzdeni”, nem találják meg az összhangot, 

rossz magyar szokás szerint.810 Az idézett rossz magyar szokással szemben példának hozta 

Vay képviselő a zsidó faji összetartást, mellyel ki tudták szorítani elsősorban a középnemesi 

osztályt, és mindazokat, akiknek a földjére, helyére igényt tartottak. Vay Miklós 

hozzászólásának ez a kitétele kiemeli a fentebb idézett Szinai Miklósnak a zsidókérdéssel 

                                                           
805 Felsőházi napló 1939. III. kötet 28.o. 
806 Képviselőházi napló 1939. XIII. kötet 265.o. 
807 Képviselőházi napló 1939. XIII. kötet 299.o. 
808 Képviselőházi napló 1939. XIII. kötet 300.o. 
809 uo. 
810 uo.(Maróthy Károly a Keresztény Nemzeti Szocialista Front képviselője megjegyezte, hogy ezt a rossz 
szokást hívják parlamentarizmusnak) 
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kapcsolatos azon megállapítását, hogy a reformkorban még a haladás élén álló 

középnemesség nagy részének kudarca utódaikat a legmakacsabb antimodernizációs erővé 

változtatta, s az antiszemitizmus hordozójává. tette. 811      

Különösen Szabolcs megye középnemeseit hozta példának Vay Miklós, akik rákényszerültek, 

hogy bérbe adják földjeiket, mert hiába fordultak a bankokhoz. Hangsúlyozta, hogy a második 

zsidótörvény alkalmazása során szerzett tapasztalatokra építve törekedtek a visszásságok 

elkerülhetővé tételére, s ezért kivételeket tettek a háborús kitüntetésekkel rendelkezőkkel, 

rokkantakkal, lévén, hogy ez nem változtat a zsidótörvény lényegén. Kifejezetten azt jelölte 

meg a kormánypárti vezérszónok főnemes a törvény céljául, hogy megakadályozzák a 

zsidóság évről évre történő gazdagodását még annak tudatában is, hogy a törvény hatása alatt 

a „termelés nem fog emelkedni”.812 Igen komoly szelekció szükségességére hívta fel 

figyelmet báró Vay Miklós a földbirtokok elosztása terén, mert a közélelmezés veszélye is 

fennforgott. Hangsúlyozta, hogy sok képzett gazdára lenne szükség ahhoz, hogy az asztalon 

fekvő törvényjavaslatot jól végre tuják hajtani, a földművelésügyi minisztérium már eddig is 

túl sok jól képzett gazdát vont ki a termelésből feladatainak végrehajtásához.813 A kormány 

vezérszónokának beszédében a szociális indíttatás mellett felbukkant a birtokosok 

védelmének szándéka is, mikor a jobboldali ellenzékkel szemben hívta fel a figyelmet báró 

Vay Miklós arra, hogy igen veszélyes politikát folytattak, mikor minden földbirtokot szét 

akartak osztani. A földbirtokok felaprózása az ország helyzetén nem tud javítani szerinte, s 

arra is igyekezett emlékeztetni, hogy 1918-ban a „zsidóság állt elsősorban a földosztás 

mögött, mert ezáltal akarta gyengíteni a magyar úri osztályt, a magyar vezető osztályt”.814 A 

zsidókérdés „megoldásának”egy újabb állomását vetítette – valószínűleg tudtán kívül – előre 

báró Vay Miklós felszólalásában, mikor kiemelte: „amikor mi nagy harcot vívunk a keleti 

háborúban, ugyanakkor a zsidóságot munkatáborokba vagyunk kénytelenek behívni, csak így 

tudjuk elvonni őket itteni káros közéleti tevékenységüktől”.815  

Közvetlenül a kormánypárti vezérszónok főnemes után emelkedett szóra gróf Apponyi 

György, a Polgári Szabadságpárt vezérszónokaként.  Mindenekelőtt inkriminálta a 

törvényjavaslatban szereplő „nemzetpolitika” kifejezést, mely tágítható és igen ködös 

fogalom szerinte. A szintén súlyos kritika alá vehető „fajvédelemmel” azért nem kívánt ebben 

a felszólalásában foglalkozni, mert azzal kapcsolatosan az 1941: XV. törvény tárgyalásakor 

                                                           
811 SZINAI Mikós: A magyar kormányok politikája a zsidókérdésben 1481.o. 
812 Képviselőházi napló 1939. XIII. kötet 301.o. 
813 Képviselőházi napló 1939. XIII. kötet 302.o. 
814 uo. 
815 uo. 
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részletesen kifejtették pártjuk álláspontját, mely azóta nem változott – amiképp a „túloldal és 

a kormánypárt álláspontja sem.”816  Igen lényeges elemre hívta fel azonban gróf Apponyi a 

figyelmet a törvényjavaslat kapcsán azzal, hogy a magántulajdon új értelmezése jelent meg a 

törvényjavaslatban. Hangsúlyozta, hogy épp a Magyarországgal ideológiai háborúban álló, 

bolsevista Szovjet-Oroszország az, mellyel szemben „a keresztény nyugati kultúra és a 

magántulajdonon felépülő gazdasági rend háborúját vívjuk.”817Fejtegetése szerint a „művelt 

világ túlnyomó részében”, s Magyarországon is a magántulajdon határa ott van, ahol ütközik a 

közérdekkel és a keresztény morállal, ezért a magántulajdon korlátait minden állam ismeri, s a 

kisajátítási jogban rögzíti azt. Itt rámutatott Apponyi György arra, hogy a „kisajátítási jog 

alapfeltétele az, hogy nem szabad, hogy az a magántulajdon rovására menjen, vagyis a 

kisajátítandó ingatlanért valódi és teljes értéket kell fizetni”.818  A képviselőház tapasztalatára 

kívánt apellálni, mikor a nemzetgyűlésben tárgyalt földreformtörvény kapcsán azon 

vitatkoztak, „vajon meddig lehet elmenni, és szabad-e egyáltalán elindulni azon az úton a 

magántulajdon elvének sérelme nélkül”.819 Már akkor felvetődött – Apponyi felidézésben –, 

„hogy ha rést ütnek a magántulajdon sérthetetlenségének elvén, nem lesz megállás a lejtőn, s 

teljes vagyonbizonytalanság fog kialakulni”.820 Igaz, hogy a teljes kártalanítást a gyakorlatban 

nem sikerült maradéktalanul megvalósítani, de tényként rögzítette Apponyi gróf, hogy a 

magyar törvénykönyv eddig elvileg soha nem mondta ki a magántulajdon megszüntetését.821 

Kiváló példaként hozta fel érvei megértetésére Apponyi György a különböző nemzetközi 

szervek előtt képviselt magyar álláspontot az utódállamok földbirtok politikájával szemben. 

Ebben a témában a magyar álláspont súlyát és igazságát szerinte éppen az adta, hogy „mi 

álltunk az állampolgári egyenlőség és a magántulajdon elvének tisztelete alapján,” s meg is 

maradt ezen Magyarország még a polgári jogegyenlőséget sok tekintetben megsértő 1939: IV. 

törvényben is, mely nem szüntette meg a teljes kártalanítás elvét.822 A képviselőház előtt lévő 

törvényjavaslat kapcsán először látja gróf Apponyi György, hogy az „állampolgárok egy 

bizonyos kategóriájától nem is igénybe vehető, hanem igénybeveendő minden mező- és 

erdőgazdasági ingatlan, s hogy a kártalanítás szempontjából különbséget tesz a valódi és 

tényleges becsérték és (…) az ellenérték között.”823 Ez már Apponyi szerint igen súlyos lépés 

                                                           
816 Képviselőházi napló 1939. XIII. kötet 303.(Nyilvánvalóan nem tudhatta gróf Apponyi György, hogy négy év 
múlva a képviselőház javarésze kisajátítási jog hatálya alá fog esni egy más rendszer súlya alatt!) 
817 uo. 
818 uo. 
819 uo. 
820 uo. 
821 Képviselőházi napló 1939. XIII. kötet 304.o. 
822 uo. 
823 Képviselőházi napló 1939. XIII. kötet 305.o. 
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a lejtőn való elindulás felé, mert „holnap felállhat valaki, és követelheti, hozzunk törvényt a 

svábok ellen, a tótok ellen, mert akkor nincs megállás”.824 Ebből a mondatából hatalmas 

rendezetlen, bekiabálásokból, beszólásokból és házelnöki rendreutasításokból és mentelmi 

bizottság elé utasításból álló zűrzavar keletkezett a képviselőházban. Az érintett „lejtőn való 

elindulás” további fokozatait kísérelte meg láttatni beszédének további részében Apponyi 

György, mikor a későbbiekre ígért, földbirtok-politikai törvényjavaslatnak valószínűsíthető 

tárgyalását festette le, ha a jelen törvényben elfogadják a magántulajdon megsérthetőségének 

elvét és gyakorlatát. Felfestette a népszónokok, újságírók és képviselők képét, akik „nagy 

hangon fogják hirdetni, hogy ha a zsidóknak nem fizettük meg, minek fizessük meg a 

papoknak, meg a grófoknak, mert nálunk a nagybirtokos és a gróf fogalma végeredményben 

egy.”825 Azon túl, hogy a grófok birtokainak is mielőbbi felosztásáról szóló terveknek a 

parlament folyosóján egyre gyakoribb elhangzását idézte fel, Apponyi gróf aggodalmát 

fejezte ki a romló közszellem miatt, mert úgy látta, hogy jelentősen ártalmára van a javaslat, 

melyben „tág lehetőség nyílik mindenféle nem hivatalos burkolt jogügyletekre, protekciókra 

és nem tisztességes dolgokra.”826 Ennek érdekében Apponyi György határozati javaslatot 

terjesztett be, „hogy utasítsa a képviselőház a kormányt, hogy gondoskodjék arról, hogy a 

törvény alapján igénybe vett ingatlanokból ne részesülhessen tényleges állami tisztviselő, a 

honvédségnek vagy csendőrségnek tényleges tisztje, jelenlegi és volt országgyűlési képviselő 

és felsőházi tag, továbbá nyugalmazott állami tisztviselő, csendőr vagy honvéd…”.827 

A törvényjavaslatot – függetlenül attól, hogy kikre vonatkozik – azért utasította el 

összefoglalásában gróf Apponyi, mert „rést üt a magántulajdon elvén, aminek alapján eddig 

minden radikálisnak tetsző földbirtok-politikai intézkedés elvileg állott, s újabb rést üt a 

polgári jogegyenlőség, nálunk ma már sajnos beszüntetett elvén egy olyan téren, a 

magántulajdon terén, ahol ezt eddig tiszteletben tartották.”828 Gróf Festetics Domonkos – akit 

a képviselői beszólások évek óta pellengérre állítottak a zsidó bérlője miatt – hozzászólásában 

kihangsúlyozta a kormányzat és a miniszterelnök abbéli szándékát, hogy a zsidókérdést 

végleg úgy kívánják megoldani, hogy a zsidókat kitelepítik Magyarországról.829 Külön 

örömét fejezte ki felszólalásában Festetics Domonkos, hogy a törvényjavaslatnak 

köszönhetően falun nem lesz zsidó, s ezt nemzetpolitikailag igen fontosnak tartotta. Meglátása 

                                                           
824 uo. 
825 uo. 
826 Képviselőházi napló 1939. XIII. kötet 306.o. 
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szerint, „míg egy zsidó is lesz valamely faluban, addig mindig lesz ott egy nyugtalan elem, 

mindig lesz ott egy titkos központ, ahonnan a rémhírek jönnek, és mindig lesz ott valami 

békétlenség, amely az egész falu nyugodt véleményét, nyugodt érzéseit valamiképpen 

megzavarja, és falut lázba hozza.”830 A zsidó birtokok tervezett elvétele kapcsán azonban 

máris aggodalmát fejezte ki Festetics, nehogy a zsidó pénz a magyar gazdaság más 

szegmenseibe áramoljon, s sürgette a kormányzatot, hogy húzzon „tilalmi vonalat, hogy az a 

pénz, melyet a zsidó a földbirtokért kapott, ne kerüljön bele ismét máshol a magyar 

nemzetgazdaság vérkeringésébe”.831 Festetics okfejtése és Rassay képviselőnek erre bekiáltott 

reakciója a magyar zsidóság sorsának utólagos figyelembevétele mellett érdekes jelenség: 

„Legyünk tisztában azzal is, hogy ha most a falun kint hagyjuk a zsidót a házában és hatszáz 

négyszögöl kertjében, és az a zsidó semmifélével nem foglalkozhatik, akkor valószínűleg 

olyan dolgokkal, olyan üzletekkel fog foglalkozni, amelyeket a magyar törvény megtilt. Fog 

ott valamivel üzletezni, fog ott valamit csinálni, egyenesen azért, mert rákényszerítették, 

hiszen mit csináljon a házával és hatszáz négyszögöl kertjével? Valamivel tehát fog 

foglalkozni, s egészen biztos, hogy valami üzletet fog ott csinálni.” (Rassay Károly:„Öljük 

meg, ez a legegyszerűbb!”)832 A németországi tapasztalataira hivatkozva hívta fel a kormány 

figyelmét Festetics Domonkos, hogy gondosan kell ellenőrizni a hamis keresztlevelek 

kiállításának lehetőségeit, különösen a zsidó bárók, a tanácsolta, hogy különösen a zsidó 

nemesség soraiban „tegyenek e téren rendet”. Hangsúlyozta: „Az a körülmény, hogy valaki 

magyar nemességet, magyar báróságot kapott, ne legyen az illetőnek Freibrief arra, hogy 

valamiképpen mentesüljön attól, hogy elődeinek egész sorozata Benjamintól származott és 

zsidó volt évszázadokon keresztül.”833  

Mint dolgozatunkban fentebb említettük, a kiegyezés utáni időszak a magyar arisztokrácia és 

a zsidóság vezető rétegének egy új „nobilitas” réteggé alakulását indította el. E folyamat teljes 

kudarcát és a már megtörtént összeolvadás látványosan erőszakos bontását jelentette 

véleményünk szerint, hogy e szavak egy magyar arisztokrata felszólalásában hangzottak el a 

képviselőházban.   

A továbbiakban a magyar parasztság támogatójának szerepében kívánt fellépni Festetics 

Domonkos gróf, de valójában a társadalmi szolidaritást törte szét szavaival, mikor azt 

javasolta, hogy valamiképp a fronton lévő többgyermekes, de csak 1-2 holddal bíró 

                                                           
830 Képviselőházi napló 1939. XIII. kötet 326.o. 
831 uo. 
832 uo. 
833 uo. 



225 
 

parasztoknak kellene juttatni a zsidók elvett földjeiből.834 Bár számos érdemi problémát látott 

a kormánypárti képviselő a törvényjavaslatban, mint például azt, hogy pontosan kik kezelik 

majd a zsidóktól átvett földbirtokvagyont, hasznos-e az, ha a mindenkori földművelésügyi 

miniszternek joga van bizonyos esetekben mentességet adni a bérleti jogot tekintve, hogy 

vajon valóban hozzáértő kezekbe fog-e kerülni a zsidók földbirtoka. Abban a biztos hitben 

fogadta el Festetics Domonkos gróf a javaslatot, hogy a miniszterelnök betartva ígéretét, ki 

fogja telepíteni a zsidókat az országból.835 

A vitában több főnemesi hozzászólás nem született.  

Érdekes még megjegyezni, hogy gróf Apponyi György a vita alatt az ő korábbi felszólalásával 

kapcsolatban tett megjegyzések sértő szándékának tisztázására tett kísérletet. E felszólalása 

ugyan nem kifejezetten a zsidókérdés tárgyalása, dolgozatunk témájának tekintetében mégis 

figyelemre méltó, mert mindkét Apponyit támadó képviselő a magyar arisztokrata erkölcsi 

létének alapjait támadta meg, s Apponyi nem kerülte el az összeütközést.  

Baky László (Nyilaskeresztes Párt) fogalomhasználatát tette helyre Apponyi György abban a 

tekintetben, hogy mit jelent és milyen értéke lehet a militarista és antimilitarista 

kifejezéseknek, s visszautasította az inszinuációt, hogy Bakynak épp vele szemben kellett 

volna a tisztikar becsületét megvédenie.836 Hasonló módon opponálta Padány Gulyás Jenőt 

(MÉP), aki a magyar nemesség nevében szállt szembe Apponyi gróffal. Apponyi a Ház előtt 

hívta fel az őt inkrimináló képviselő figyelmét, hogy „van olyan nemes, mint ő, s hogy nem 

szorul Padányi Gulyás Jenő kitanítására, hogy mi egy magyar nemesember kötelessége.”837 

A felsőház 1942. július 15-én tárgyalta a zsidók mező- és erdőgazdasági ingatlanairól szóló 

törvényjavaslatot. Albrecht királyi herceg – aki szintén a felsőház ifjabb generációjához 

tartozott – hozzászólásában úgy vélekedett: a javaslat arra hivatott, hogy „az általános és 

egyetemes nemzeti érdeknek megfelelően a zsidóság hatalmát és anyagi súlyát háttérbe 

szorítsa, csökkentse.”838 Ezt különösen indokoltnak tartotta a háború alatt, amit a zsidóság 

uralmi rendszerének legtisztább kifejezője, a bolsevizmus ellen folytatott az ország.839 

Meglátása szerint a javaslat fő elvét, miszerint zsidó magyar földnek vagy magyar erdőnek 

tulajdonosa nem lehet, a nemzet 1848-ig ezer éven át fenntartotta, s épp ezért nem tartotta 

jónak, hogy a mindenkori földművelési miniszter, előzetes alkotmányos bejelentés vagy 

bármilyen ellenőrzés nélkül kivételeket tehet a törvény hatálya alól. Hasonlóan a 

                                                           
834 Képviselőházi napló 1939. XIII. kötet 327.o. 
835 Képviselőházi napló 1939. XIII. kötet 328.o. 
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képviselőházi ellenzékhez, a főherceg is szóvá tette, hogy vajon mi történik majd a kisajátított 

zsidó birtokokkal, s csatlakozott az együttes bizottság azon javaslatához, hogy a 

„földművelésügyi miniszter utólag számoljon be arról, hogy kinek és milyen feltételekkel 

juttatott a kérdéses birtokterületből.”840 Kritika alá vette Albrecht főherceg a javaslat 

fajvédelmi jellegét, mert az a kitétel, hogy a termelés folytonosságának biztosítás érdekében a 

volt zsidó tulajdonos bérlőként visszatérhet, és a miniszteri kivételezés lehetősége kihívja 

szerinte a fajvédelmi indíttatást.841 Ezzel szemben felvetette a kérdést, vajon a visszacsatolt 

területek birtokosai részesülnek-e abban a fajvédelemben, melyről a javaslat a zsidó 

birtokosok javára gondoskodik. Az idegen uralom alatt a földbirtok politikai törvényeket nem 

a magyar faj érdekei szerint hozta meg, s most illett volna a főherceg szerint a magyar 

törvényhozásnak azokat mind eltörölni, s a magyar földbirtok-politikai jogrendbe illeszteni 

azokat.842 Albrecht főherceg nem fogadta el a törvényjavaslatot, mivel azt a zsidóság 

hatalmának visszaszorítása, mint nemzeti létérdeket érintő probléma szempontjából 

elégtelennek tartotta. 843 Gróf Khuen-Héderváry Károly azzal a módosító javaslattal élt, hogy 

amennyiben az országgyűlés szünetet tart, a földművelésügyi miniszter jelentését a zsidó 

birtokok felhasználásáról az állami számvevőszék elé legyen köteles terjeszteni.844  

Gróf Khuen-Héderváry Károly egyéb tekintetben elfogadhatónak tartotta a javaslatot 

Báró Bánffy Dániel, földművelésügyi miniszter részletesen megválaszolva valamennyi 

kérdést, és eloszlatni igyekezve az aggályokat, hitet tett a vezető birtokos osztály 

nemzetmentő szerepe mellett, mint aki a „megszállás alatt személyesen is látta, hogy egy-egy 

magyar földesúr egy-egy magyar vidék iránytűje, bátorítója, segítője, reménységének 

letéteményese és magyar feltámadásba vetett hit megerősítője volt”.845 Kinyilvánította 

álláspontját a földművelésügyi miniszter báró, hogy a „nagy- és középbirtokos társadalomra, a 

nemzetvezető és nemzetnevelő rétegekre, és a kisbirtokos társadalomra, nemzetfenntartó 

rétegre egyaránt szükség van.”846 

 

p.) Gróf Esterházy János és gróf Serényi Miklós interpellációi 1942-ben 

                                                           
840 uo. 
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842 Felsőházi napló 1939. III. kötet 66.o. 
843 Felsőházi napló 1939. III. kötet 67.o. 
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845 Felsőházi napló 1939. III. kötet 76.o. 
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A háborúba sodródott, egyre nagyobb külső nyomásnak kitett országban a korábbi ellentétek 

nem csitultak, inkább éleződtek, s ez a parlamentben helyet foglaló főnemesektől is egyre 

világosabb fogalmazást követelt meg, akár egymással szemben álló oldalon is.  

 Nem a zsidótörvények napirendjénél, de a zsidókérdés rendezése kapcsán foganatosított 

intézkedések miatt emelkedett szóra gróf Esterházy János 1942. június 9-én a felsőházban. 

Interpellációt nyújtott be a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez a 239.000/1942. vkm. 

miniszteri rendelet 2 §. (3) bekezdése miatt, mely megtiltotta, hogy sportszövetség 

tisztikarának vagy más szervének és sportegyesületnek tagja legyen az, akit az 1941: XV. tc. 

9. § értelmében zsidónak kell tekinteni. Az olyan sportegyesületet pedig, mely ennek a 

rendelkezésnek nem felel meg, feloszlatásra ítéli.847  

Gróf Esterházy János interpellációjában látszólag egészen partikuláris kérdésben hívta ki a 

minisztert, valójában azonban tartalmilag az elmúlt évek valamennyi zsidótörvényét támadta 

meg 1942-ben. 

Azzal indította felszólalását gróf Esterházy, hogy véleménye szerint napjaikban mindennél 

fontosabbá vált a jogrend betartása, s erre különösen a felsőháznak kell ügyelnie. A jogrend 

aláaknázása ugyanis fokozatosan anarchiához vezeti az országot, s ez különösen veszélyes 

akkor – a felszólaló olvasatában –, ha épp a közhatalmat gyakorló szerv vagy személy 

bomlasztja a jogrendet, akiknek annak biztosítása lenne a feladatuk. Egészen közömbösnek 

vélte gróf Esterházy, hogy a törvényszegés milyen célból történik, vagy, hogy népszerű-e. 

Hangsúlyozta, hogy ez akkor is érvényes alapelv, ha a „történetesen a népesség egy olyan 

rétegéről van szó, amely ma nem örvend rokonszenvnek”, a zsidóságról.848  

1942-ben nyilvánvalóan ritka politikai nyilatkozatot tett gróf Esterházy János, mikor aláhúzta 

felszólalásában: „Bármilyen antiszemita legyen is valaki, felelőssége teljes tudatában azt kell, 

hogy mondja, hogy a zsidók és az ellenük való gyűlölet nem érik meg azt, hogy emiatt 

veszélyeztessük az állami élet biztonságát, a teljes jogrendet, és gyengítsük a jogrendbe vetett 

hitet.”849A számos jogsértés felsorolása helyett interpellációjának tárgyára koncentrálva 

mutatott rá a hivatkozott paragrafus jogtalanságára. Inkriminálta a felszólaló, hogy a rendelet 

olyan törvényen alapszik (közoktatási igazgatás egyszerűsítése, 1941: XII.), melynek semmi 

köze nincs magához a rendelet tárgyához. Hangsúlyozta gróf Esterházy – s ez a három 

zsidótörvény és számos korlátozó rendelkezés után egészen újdonságként hatott –, hogy 

„akármennyire rokonszenves vagy ellenszenves a magyar állampolgárok ilyen vagy olyan 

                                                           
847 Magyarországi Rendeletek Tára 1867-1945. Rendeletek tára 1942. 622.o. 
848 Felsőházi napló 1939. III. kötet 20.o. 
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csoportja, nem lehet kétség az iránt, hogy alapvető tétele a magyar alkotmánynak, hogy az 

összes állampolgárokat – hacsak ez alól tételes törvény kivételeket nem statuál – polgári és 

politikai jogegyenlőség illeti meg.”850 A rendelkezést emiatt expressis verbis 

alkotmánysértőnek mondta ki. Különösen azon passzus törvénytelenségét hangsúlyozta, mely 

olyan zsidókat is megakadályoz a sportszövetségi tagságban, akik csak a „házassági novella” 

szerint tekintendők annak.  A hatályos jogszabályok pontos idézésével pedig azt is 

megállapította gróf Esterházy János, hogy az előírásnak nem megfelelő egyesületet nincs joga 

az illetékes miniszteri rendeletnek feloszlatni.851 Hozzászólása végén erősen hangsúlyozta, 

hogy nem a zsidók, hanem a jogrend védelmében emelt szót, mert szerinte „bármilyen 

ellenségnek tekintse valaki őket, örökké fennáll Deák Ferencnek az a mondása, hogy jobban 

kell szeretni hazánkat, mint gyűlölni ellenségeinket”.852  

Az interpellációt megválaszoló hosszas miniszteri válaszra röviden reagált gróf Esterházy 

János, mely reakcióban még karakteresebben állt ki az általa képviselt igazságért. 

Tapasztalataira hivatkozva állította, hogy nem igaz Hóman Bálint azon védekezése, hogy a 

sportszövetségek egyöntetű döntése hozta volna a rendeletet, mert maga több olyan 

sportklubot ismert, mely opponálta ezt az intézkedést. Továbbmenve hangsúlyozta Esterházy 

János, hogy „csinált közhangulattal, közvéleménnyel álluk szemben (…), s ha egy miniszter 

ilyen rendeletet ad ki egy állítólagos közvélemény nyomására, akkor nem az áll, amit 

interpellációmban eleinte bátor voltam mondani, hogy lassan és biztosan a teljes jogtalanság 

és káosz, az anarchia felé megyünk, hanem áll az, hogy már benne is vagyunk.”853 

Inkriminálta továbbá a felszólaló, hogy a rendelkezés ellentmond az egyesülési jogot rögzítő 

hatályos jogszabálynak, valamint a háborús idők igényeinek is, mikor csupán tagnévsora 

alapján fel lehet oszlatni egy testnevelésre hivatott egyesületet. Visszamenőleg felidézve a 

felsőház alkotmányvédelem terén tett eredményes intézkedéseit, kérte gróf Esterházy János, 

hogy „a múlt bölcsességét, a múltnak ezt a bölcs eljárását és tradícióit ne tagadjuk meg.”854   

A gróf nem, de a felsőház többsége végül elfogadta Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi 

miniszter interpellációra adott válaszát.  

 

A radikalizálódó törvényhozói közhangulatot és annak reakcióit illusztrálja gróf Serényi 

Miklós, nyilas párti képviselőnek 1942. november 12-én a miniszterelnökhöz címzett 
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interpellációja annak tárgyában, hogy van-e tudomása arról, hogy a zsidók nap, mint nap 

nemzetellenes tevékenységet fejtenek ki, s ha igen, hajlandó-e a legszigorúbb intézkedéseket 

foganatosítani ez ellen. Mikor interpellációját azzal kezdte Serényi gróf, hogy a „hős 

honvédeink odakint a messze Oroszországban vérüket ontják a nemzetiszocialista 

Magyarországért”, a házelnök rendre intette a képviselőt, hogy „ne állítsa be a frontokon 

küzdő katonákat pártpolitikai szempontból, mert azok nem a nemzetiszocialista 

Magyarországért, hanem Magyarországért küzdenek.”855 Serényi Miklós az elnöki intést 

figyelmen kívül hagyva azzal folytatta beszédét, hogy ugyanekkor „idehaza egymillió zsidó 

kijátssza a rendeleteket, szabotázsra uszít, s a Szovjet valóságos előretolt bástyája”.856  

A sajtóra hivatkozva emlékeztette a képviselőket, hogy a „zsidók mázsaszámra rejtegetnek 

olyan élelmiszereket, miket a magyar emberek már csak hírből ismernek”,857 s számos 

hasonló rémtörténetet hozott példának interpellációja alátámasztásául. A korábban nemi 

erőszakkal megvádolt zsidókról, akik magyar háztartási alkalmazottat tartanak, e 

felszólalásában azt állította Serényi Miklós, hogy a szovjetet, angolokat és amerikaiakat 

pártoló beszédeikkel „befolyásuk alá veszik a cselédlányokat, akik felveszik a zsidó 

szokásokat, erkölcsöket és mentalitást, s ez igazán azért veszedelmes, mert ha ezek a lányok a 

honvédekkel barátkoznak, azokra is rossz hatással lesznek, terjesztik a zsidó propagandát.”858 

Tovább élezte Serényi gróf a belső zsidó veszedelemről szóló figyelmeztetését azzal, mikor 

felhívta a figyelmet, mekkora veszély az, hogy a honvédségi gépgyár építésénél még mindig 

zsidók a vezetők. Az opcionális bombázást úgy vélte elkerülhetőnek, ha „ezer zsidót bezárnak 

egy helyre, körülveszik őket gépfegyverekkel, és mikor az első bomba leesik, kivégzik azt az 

ezer zsidót. Következő alkalommal 10 000 zsidóval kellene ugyanezt megcsinálni”.859  

A tetőpontra akkor ért Serényi gróf interpellációja, mikor tájékoztatta a Házat, hogy a zsidók 

„rövidhullámú leadók segítségével is irányították lakásaikból a repülőket.”860  

Tény, hogy 1942 novemberében Magyarországon a zsidóság még távol állt a holokauszt 

borzalmaitól, de a képviselőházban gróf Serényi Miklós azt követelte a miniszterelnöktől, 

hogy nem visszariadva semmiféle eszköztől, a „legkíméletlenebb eszközökkel sújtson le a 

szovjet propagandát folytató és állandóan szabotázsra uszító zsidókra és csatlósaikra.”861 
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4. Összefoglalás a magyar törvényhozó főnemeseknek a zsidókérdésben 

kinyilvánított állásfoglalásairól 

(Kulcsfogalmak: pragmatizmus, tudományosság, öntudatosság és büszkeség, asszimiláció, 

antiszemitizmus, igazságosság és becsület, faji gondolat, vallás és katolicizmus, háborús 

tűzharcosok, falu- és szociális védelem, liberalizmus, Németország, gúny, arisztokrácia)  

 

A felszólalásokat tekintve megállapítható, hogy filoszemita megnyilvánulás egyáltalán nem 

jelent meg az főnemesek gondolkodásában, sokkal inkább az alkotmány- és jogtisztelet miatt 

opponálták közülük többen a zsidójavaslatokat. Kiemelkedik a pragmatizmus szempontja a 

törvényhozóknak a zsidókérdést illető gondolkodásmódjában. Gróf Klebelsberg a numerus 

clausus módosítási javaslatának vitájában figyelmeztetett, hogy káros lenne azt az értelmet és 

anyagi erőt, melyet a magyar zsidóság jelent, mesterségesen kikapcsolni és egy mesterségesen 

gyártott kisebbséggel belső ellenséget létrehozni. Ugyanerre a veszélyre figyelmeztetett az 

első zsidótörvény tárgyalásánál gróf Széchenyi György is. Hasonlóan igen gyakorlatias érvvel 

élt gróf Sigray Antal a második zsidótörvény bizottsági tárgyalásakor, mikor azért nem 

fogadta el a javaslatot, mert az faji kisebbséget alkot, s mert szerinte a kormány nem 

mérlegelte előzetesen a javaslat pénzügyi következményeit, valamint a nemzeti jövedelemre 

és a hadiipar teljesítőképességére tett hatásait.  

Klebelsberg arra is utalt ‒ még a numerus clausus módosító indítványában ‒, hogy a 

törvényhozás feladata a célszerűség szavára hallgatva előbbre vinni a konszolidáció útján a 

magyar nemzetet. Látványosan került szembe a kultuszminiszter gróf Teleki elveivel, aki az 

egyetemi ifjúság képviseletében igyekezett fellépni és megakadályozni a korábban általa 

elfogadtatott törvény módosítását. Klebelsberg kifejezetten pragmatikus szempontból nem 

kívánt az ifjúságnak irányadó szerepet adni.  

Még ugyanennél a javaslatnál keltett derültséget nyílt gyakorlatiasságával gróf Esterházy Pál, 

aki feleslegesnek tartotta a nagy ívű beszédeket, ha úgyis meg kell és meg is fogják szavazni a 

javaslatot. 

Az első zsidótörvény tárgyalásánál gróf Széchenyi György igen logikusan mutatott rá, hogy 

mindenekelőtt a „zsidó” fogalmat kellett volna tisztázni. E javaslatnál figyelmeztettet báró 

Prónay György a törvény hatálya alatt munkanélkülivé váló zsidó fiatalemberek veszéllyé 

válásának lehetőségére. Prónay báró érezhetően komoly fenntartásokkal bírt a zsidóságot 

negatívan érintő törvény hatását illetően, mégis megszavazta azt egyfajta politikai 

pragmatizmusból, hogy a frissen alakult kormánynak ne okozzon nehézséget. A második 

zsidójavaslat alkalmával Prónay György már nem hallgatta el pragmatikus aggályait, hogy az 
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intézkedés a szerinte gazdasági krízis felé tartó világban ipari pangást indukál 

Magyarországon.  

Gróf Széchenyi György óva intett a kifejezetten idegen eszmeáramlatok hatásától, melynek 

propagandisztikus céljai vannak csupán, s melyektől a pusztulás elkerülése céljából szellemi 

téren távol kell tartanunk magunkat; hasonlóan gróf Apponyi Györgyhöz illúziónak mondta, 

hogy a kivonuló zsidó tőke helyett lenne magyar, s szintén a németeknek való kitettségtől 

óvott.   

A legtöbb pragmatikus érvet gróf Bethlen István és gróf Apponyi György argumentációjában 

találtuk. Apponyi már az első zsidótörvény tárgyalásánál elutasította a problémáknak a nagy 

eszmék mentén való megközelítését, s a kapitalizmus kezelhetetlen, nagy válsága helyett 

annak apróbb, javítandó hibáit volt hajlandó csak elismerni. A zsidókat korlátozó 

intézkedések helyett ezért ajánlotta inkább nagyobb adólehetőségeik igénybevételét 

elrendelni. Apponyi, mint logikusan gondolkodó ember, hiányolta a rációt a törvényjavaslat 

zsidó-meghatározásából, s nagyszerű példát hozott azzal, hogy a javaslat szerint a kormányzó 

által kinevezett egyik felsőházi tag zsidónak minősülne, Kun Béla azonban nem.  

Gróf Apponyi pragmatizmusát hangsúlyozta az a kijelentése is, hogy a javaslat fenti hibái 

miatt akkor sem fogadná el azt, ha „érzésben antiszemita” lenne. A második zsidótörvény 

tárgyalásának éles vitájában rögzítette Apponyi György, hogy ha még el is fogadjuk, hogy 

van zsidókérdés, nem olyan súlyú, melytől a magyar nemzet jövője függ. A „keresztény 

fajvédelem” fogalmát már önmagában is logikai abszurdumnak tartotta, melynek segítségével 

sem a középosztályok, sem a parasztság nem jutott feljebb, ezzel szemben nemzeti érdeknek 

tartotta a szabad versenyt, ahol a leginkább rátermettek érvényesülhetnek. Különösen 

veszélyesnek tartotta Apponyi az ország lakosainak egymás ellen uszítását a közelítő háború 

árnyékában, mikor mindennél jobban szükség lett volna az egységre.  

Mivel senki nem exponálta magát annyira a zsidójavaslatok oppozíciójában, mint gróf 

támadások, melyek miatt megállapította a gróf, hogy érveléssel és logikával itt semmit nem 

lehet megváltoztatni, mégis óvta a képviselőket, hogy a fanatizmus és a „külföldi divat” 

oltárán e törvénnyel feláldozzák az addig jól bevált tradicionális magyar szellemet.  A zsidók 

mező- és erdőgazdasági tulajdonát érintő javaslatnál is az előrelátó pragmatizmus jelent meg 

Apponyi felszólalásában, melyben kiemelte, hogy a magántulajdonnak egy új, bolsevik típusú 

értelmezése jelent meg a javaslatban, s ez olyan rést üt a tulajdon biztonságán, mely a jövőre 

nézve teljes bizonytalanságot okoz. 

Gróf Bethlen István csak a bizottságokban szólalt fel, számunkra csak a második zsidótörvény 

tárgyalása alkalmával elmondott beszéde volt hozzáférhető. E megnyilatkozásából szinte 
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kizárólag a gyakorlatiasság emelkedett ki gondolatait rendező elvként, mégis számos támadás 

érte szavai miatt a plenáris vitában. Ő is felhívta a figyelmet arra, hogy összeomlást okoz, ha a 

zsidóság kivonja vagyonát a gazdaságból. Arra is figyelmeztetett Bethlen, hogy ha nem 

engedik vállalkozni a zsidókat, kivándorolnak vagy állami segélyre fognak szorulni. A 

kivándorló szakemberek pótlása szerinte hirtelen nem lehetséges az évtizedes tapasztalatok és 

a személyes kapcsolatok hiánya miatt. Azt is igen élesen világította meg a volt 

miniszterelnök, hogy épp azok fognak kivándorolni, akik már asszimilálódtak, s 

szaktudásukat külföldön is tudják értékesíteni, s a szegény, képzetlen és asszimilálatlan 

tömegek maradnak itt. Feltette a nagyon is pragmatikus kérdést, hogy vajon miképp lehet  

600 000 ember vagyonát egyszerre piacra dobni és kivándoroltatni őket. Bethlen 

gyakorlatiasságának legfényesebb példája az volt, amiképp a végrehajtás sikeres módjára 

adott tanácsot azoknak, akik a törvényt majd végre akarják hajtani.  

Szemben a fentiekkel, gróf Festetics Domonkos és báró Vay Miklós felszólalásaira épp a 

pragmatizmus teljes hiánya hívja fel a figyelmet. Utóbbi főnemes képviselő a második 

zsidótörvényt tárgyaló bizottságban fenyegette meg a zsidókat, hogy ne vonuljanak ki a 

piacról annak összeomlását okozva, majd az erdő- és mezőgazdasági ingatlanokat érintő 

javaslatnál – mintha nem a parlament által létrehozott törvények indukálták volna a jelenséget 

– mélységesen sajnálkozott, hogy mindenki azt lesi, hogy tudna a zsidó vagyonból részesedni. 

A zsidók gazdagodását akkor is megakadályozandónak tartotta, ha ennek gazdasági stagnálás 

az eredménye. Vélhetően az elvakult antiszemitizmus miatt nélkülözte a gyakorlatias 

közgazdasági gondolkodást Festetics Domonkos azon felvetése is, hogy minden eszközzel 

meg kell akadályozni azt, hogy a zsidó tőke visszaáramoljon a magyar gazdaság 

vérkeringésébe. 

Kiemelkedik a törvényhozók felszólalásaiban a tudományosság (vagy annak látszatának) 

igénye. Mindenekelőtt gróf Teleki Pál felszólalásaiban érzékelhető ez az igény, s nyilván 

tudatosan, hiszen nemcsak mint miniszterelnöknek, régi tradíciókkal bíró főnemesnek, hanem 

mint nemzetközileg is elismert tudósnak volt igen nagy hatása politikustársaira. Teleki 

azonban a zsidókérdésben nem az általa magas szinten művelt geográfia, hanem leginkább a 

korszak „új tudományának”, az eugenika társadalomfilozófiai irányzatának eredményeit 

használta argumentumnak a felsőházban. A „faj” fogalma körül többen is elidőztek 

felszólalásaikban, gróf Széchenyi György a biológia szakkifejezéseinek rendszerében még 

helyre tette a „faj” és „fajta” fogalmakat 1938-ban, 1941-ben gróf Serényi Miklós faj-

kérdésben tett hozzászólása azonban már a tudományosság teljes devalválódásáról 

tanúskodott. Teleki érveivel szemben báró Prónay György saját disszertációjával próbált 
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argumentálni, valamint egy igen találó szónoki fogással, Teleki Pál 1920-ban a 

béketárgyalások alkalmával elmondott beszédének idézésével, melyben akkor az elcsatolt 

területeken élő zsidókat Teleki teljes egészében asszimilált magyarnak állította be. 

Az öntudatosság és büszkeség, a főnemesség hagyományosan jellemző vonásai szintén 

karakteresen megjelentek a felszólalásokban. A nemzeti büszkeségre apellált Apponyi 

György, mikor a művelt világ által elismert alkotmányfejlődésünkre mutatott rá. Szintén a 

„magyar büszkeség” szólt belőle, mikor a zsidókérdés exponálását egy olyan külföldi 

hatalomnak tulajdonította, melynek nem érdeke, hogy a magyarok elfoglalják a Duna 

völgyében nekik kijáró hatalmi pozíciókat. A nemzeti büszkeség nevében utasította el 

legélesebben a színészkamara felállítását gróf Apponyi György, ez ugyanis 

visszamenőlegesen negligálta volna a számos magyar zsidó művész áltál az országnak 

külföldön szerzett elismerést, hírnevet. Báró Prónay György a nemzeti büszkeség másik 

oldalát hangsúlyozta, mikor arra utalt, hogy az antiszemitizmus fellángolásának egyik fő oka 

volt az a szellem, mely lerombolni igyekezett a történelmi hagyományokat. A tradicionális 

„magyar nobilitással” tartotta ellenkezőnek a zsidótörvényt Apponyi György annak 

embertelensége miatt.  

Az elemzett felszólalásokban megtalálható a büszkeség másik formája, a főnemesi öntudat is. 

Ez mutatkozott Apponyinál, mikor a fajmagyarság-ellenes argumentációjának utolsó érveként 

vetette be saját ősi származását, s használta fel a szinte mindenki által tisztelt nevet az 

asszimilált zsidóság érdekében. A zsidójavaslatok kapcsán, Padányi képviselővel keletkezett 

személyes vitájában is saját ősi nemessége volt döntő érve gróf Apponyi Györgynek.  

A szélsőjobboldal által megtámadott, idegen arisztokrataként beállított gróf Bethlen Istvánnak 

is védelmére kelt Apponyi, mint főnemes. A jobboldalon szintén érvként használta gróf 

Festetics Domonkos a főnemesi büszkeséget, mikor tiltakozott e családok neveinek zsidók 

által történő használata ellen. A főnemesi és a nemzeti büszkeség mellett tradicionális volt a 

katonatiszti öntudat, mely a zsidótörvények diszkriminációja miatt szintén súlyosan sérült. 

Gróf Apponyi György ezt az ügyet is igen vehemensen képviselte egészen addig menve, hogy 

állította: valójában minden zsidó tisztnek párbajra kellene hívnia a tiszti kardbojtját 

meggyalázó igazságügy- minisztert. 

Az asszimiláció kérdése is állandó jellemzője volt az áttekintett felszólalásoknak, gyakran 

belső ellentmondásokat hordozott a törvényhozó arisztokraták álláspontja ezzel kapcsolatban. 

Gróf Teleki Pál a numerus clausus módosításának tárgyalása alkalmával fejtette ki, hogy a 

zsidóság „fő bűne”, hogy képtelen volt asszimilálódni, de még ugyanebben a beszédben a 
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galíciai bevándorlókkal szemben emelte ki, hogy mindig is volt Magyarországon egy 

asszimilált zsidó réteg.   

1939-es felsőházi hozzászólásában Teleki tényként rögzítette, hogy a zsidóságról nem 

mondható el, hogy lényükkel beolvadtak volna a magyarságba, s ezzel indokolta 

diszkriminációjukat, ám szintén még ebben a beszédben jelölte meg legnagyobb veszélyként a 

genetikai beolvadásukat. A zsidókérdést Teleki kifejezetten magyar problémaként láttatta épp 

a zsidóság asszimilálatlansága miatt.  Gróf Apponyi György veszélyes vállalkozásnak tartotta 

a faj fogalmát a törvénykönyvbe engedni, mert szerinte, ha nem lett volna asszimiláció, a 

magyarság már kipusztult volna. Elfogadva, hogy vannak a zsidóságnak asszimilálatlan 

rétegei, gróf Apponyi rendszeresen és konzekvensen utalt a hazai németség hasonlóan 

kevéssé asszimilált csoportjaira. Gróf Széchenyi György a lélekben asszimilált zsidók 

védelmére kelt az első zsidótörvény tárgyalásánál, s egy éven belül a második zsidótörvény 

előterjesztésének indoklásából báró Prónay György azt olvasta fel, hogy a zsidók nem tudnak 

és nem is akarnak asszimilálódni. Prónay is nagy hangsúlyt helyezett az asszimilációra a 

magyarság szempontjából, s a mesterséges disszimilációt okolta a faji kérdés megjelenéséért, 

mely igen nagy bajokat okozott szerinte. A kormánypárti gróf Károlyi Viktor kártékonynak 

tartotta a zsidóknak a „magyar fajba” való keveredését, s a szintén kormánypárti gróf 

Festetics Domonkos megkülönböztette az akár még „asszimilációra is képes kis zsidókat” az 

elzárkózó nagy zsidóktól. Gróf Bethlen István bizottsági hozzászólásában kategorikusan 

kijelentette, hogy a zsidókérdést kizárólag az asszimiláció erőteljes elősegítésével lehet 

megoldani, s erre több hazai és nemzetközi példát is hozott. Az asszimiláció legfontosabb 

jelének a keresztény hitben nevelt gyermeket tartotta Bethlen, s a fajvédők argumentációját 

átvéve hangsúlyozta, hogy e gyermekeket kitaszítva a nemzeti közösségből csak a „zsidó vért 

erősíti” a törvény. A Bethlenhez hasonlóan 1939-ben párton kívüli ellenzéki gróf Sigray 

szintén a bizottságban fejtegette, hogy olyan törvény kell, mely a „galíciai söpredékkel” 

szemben az itt élőket nem sérti. 

Amiképp fejezetünk elején kiemeltük, a törvényhozók beszédeiben nem szerepelnek 

filoszemita érvek, de hasonlóan nem mondják magukat az említett felszólalók antiszemitának 

sem. A törvényeket támogató és az azokat ellenző hozzászólások is a „nemzet érdekeire” 

hivatkozva argumentáltak, ahogy például gróf Széchenyi Aladár felsőházi tag kiemelte  

1928-ban, hogy nem filoszemita és nem antiszemita, hanem az igazságot keresi.  

Gróf Teleki Pál a felsőházban 1928-ban kifejezetten hangsúlyozta, hogy nem antiszemita. 

Gróf Esterházy János 1942-ben felhívta a képviselőtársai figyelmét, hogy bármilyen 

antiszemita is legyen valaki, emiatt nem veszélyeztetheti a jogbiztonságot. Akiknek 
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adresszálta ezt a figyelmeztetést, a szélsőjobboldali képviselők sem mondták magukat 

antiszemitának, ám a gyűlöletkeltés céljával – mint olvashattuk fent – például gróf Serényi 

Miklós nyilas képviselő olyan elképesztő vádakkal illette a képviselőházban is a már 

jogfosztott zsidóságot, mint hogy otthonaikból irányítják a bombázó gépeket, s ezért expressis 

verbis tömeges legyilkolásukat követelte 1942 novemberében. 

A hagyományos értékrendet képviselő „igazságosság és becsület” is gyakran előforduló 

fogalmak a zsidókérdésben megnyilvánuló főnemesek beszédeiben. Gróf Klebelsberg Kunó 

előterjesztő miniszterként, de személyes értékrendje alapján is az igazságosság jegyében 

érvelt a numerus clausus eltörlése és az egyetemi szűrővizsga bevezetése mellett.  

Gróf Széchenyi Aladár 1928-ban azért kívánta megszavazni a numerus clausus módosítását, 

mert szerinte erre kormánya ígéretet tett, s így „becsületbeli üggyé” vált. Teleki Pál tiszteletét 

fejezte ki azon zsidóknak, akik vállalták az „igazságot”, zsidóságukat. Gróf Apponyi György 

számára e fogalmak értékrendjének alapjait jelentették, ezért több oldalról szót emelt 

mellettük. Míg az első zsidójavaslatot – gróf Széchenyi Györgyhöz hasonlóan – azért tartotta 

hazugnak, mert szövegében vallásnak, intézkedéseiben azonban fajnak kezelte a zsidóságot, 

addig 1939-ban mindenekelőtt azért opponálta a második zsidótörvényt, mert a 

miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy nem lesznek további megszorítások, s így hazugságba 

keverte a törvényhozást is. Azt, hogy az első világháborús tűzharcosokat nem kívánta a 

javaslat mentesíteni a joghátrányok alól, Apponyi gróf becstelenségnek tartotta, s minden 

lehetséges módon küzdött ennek megvalósulása ellen. Báró Prónay György szintén követelte, 

hogy a hadi kitüntetést nyertek, a hadifogságot szenvedettek, háborús sebesültek és rokkantak 

és ezek családjai ugyanolyan jogokkal bírjanak, mint akik a háborúban részt sem vettek. 

Emellett Prónay igazságérzete elismerte 1938-ban, hogy a törvénynek lesznek ártatlan 

áldozatai, de szerinte erről a „bűnöző zsidók” tehetnek majd.862. Prónay, aki szerint a magyar 

lelkiségre leginkább jellemző az igazságosság, idézett a béketárgyalások jegyzőkönyvéből, 

amely a romániai zsidókról, mint teljesen asszimilált zsidókról nyilatkozott, s feltette a báró a 

kérdést, hogy akkor hazudtak, vagy az előterjesztés nem mond igazat. A zsidók mező- és 

erdőgazdasági ingatlanairól szóló törvény tárgyalásánál gróf Apponyi ragaszkodott legalább 

ahhoz, hogy az elvett zsidóbirtokokból ne részesülhessenek állami alkalmazottak vagy állami 

nyugdíjasok és családjaik. Gróf Esterházy Móric az 1942-es házassági törvény módosítási 

vitájánál hívta fel a figyelmet arra a példátlan igazságtalanságra, hogy a polgári házasságról a 

19. század végén hozott törvény elősegítette és bátorította azt, amit ez a törvény most 

                                                           
862 A kormánypárti képviselő ezen hozzászólása aláhúzza, mennyire nem értettek egyet valójában még a 
javaslatokat megszavazó törvényhozók sem azok céljában és okában. 
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büntetne, s hogy az e magyar törvény hatálya alatt született „félvérek” olyasmiért szenvednek 

joghátrányt, amit maga a magyar állam indukált. Ezzel valójában a dualizmus jogrendjével 

való diszkontinuitás kárára hívta fel a képviselők figyelmét a volt miniszterelnök.  

A korszellemnek megfelelően minden hozzászóló faji alapon gondolkodott, de nem egyforma 

tartalommal.  Gróf Károlyi Viktor már az első zsidótörvényt is faji alapra kívánta helyezni, 

báró Vay Miklós pedig ebben a vitában kárhoztatta azokat a főnemeseket, akik a „magyar faj” 

érdekeit figyelmen kívül hagyva zsidóknak adták bérbe birtokaikat. Nyilvánvalóan a két 

kormánypárti főnemes eltérő értelemben használta a „faj” fogalmat.  

Gróf Széchenyi György szerint a faji alapú gondolkodás súlyos károkat okoz a 

kereszténységnek, de az erősen ellenzéki gróf Apponyi György is gyakran élt a faji alapú 

személettel saját argumentációja alátámasztására. Ugyan a „keresztény fajt” fogalmi 

abszurdumnak tartotta, de a „magyar faj” valós érdekeit többször hangsúlyozta 

felszólalásaiban, különösen a németekkel szemben. Gróf Festetics Domonkos a „régi liberális 

szellemmel” szemben a faji gondolkodást tartotta modernnek, haladónak. Gróf Teleki Pál a 

felsőházban mind tudományosan, mind személyes meggyőződésből érvelt amellett, hogy 

semmi idegenszerű nincs abban, ha faji csoportokról, faji összetartozásról beszélnek.  

Gróf Károlyi Viktor a házassági törvény módosításának vitájában igen szélsőségesen fajvédő 

álláspontot fogalmazott meg a kormánypárt soraiból, mikor a faj és a vallás szigorú 

elválasztására hívta fel a képviselőtársait. Igen súlyos szavakat használt, azt állítva, hogy a 

vegyes házasságok gyermekeikben veszélyt jelentenek a hazára nézve. A faji gondolkodás 

egészen szélsőséges megnyilvánulásait olvashatjuk jobboldali ellenzéki és kormánypárti – 

ifjabb generációhoz tartozó – főnemesektől a házassági törvényjavaslat képviselőházi 

vitájának jegyzőkönyvében például gróf Serényi Miklóstól, gróf Festetics Domonkostól és 

gróf Hunyady Józseftől.   

Természetszerűen többször vetődtek fel a zsidótörvények tárgyalása során a főnemes 

törvényhozók beszédeiben a vallás és a katolicizmus szempontjai is. Ebben a kérdésben éles 

szembenállás érzékelhető a kormánypárti és ellenzéki arisztokraták között. Gróf Apponyi 

György már az első zsidótörvény tárgyalásánál rögzíttette, hogy az nemcsak alkotmánysértő, 

hanem a keresztény szolidaritás elvét is háttérbe szorítja. Vele szemben – és érezhetően 

Apponyira utalva – adott hangot felháborodásának gróf Károlyi Viktor amiatt, hogy katolikus 

írók írnak a zsidó sajtóban. Gróf Széchenyi György kifejezetten katolikus valláserkölcsi 

szemszögből nehezményezte, hogy a törvény – melyet a Szent Tamás-i társadalmi 

igazságosság elvének arculcsapásaként aposztrofált a képviselő – a továbbiakban lehetetlenné 

teszi az áttérést, s ennek szabályozását nem a törvényhozás kompetenciájának tartotta.  
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Gróf Teleki Pál 1939-ben a hercegprímás ellenében fejtette ki véleményét arról, hogy a 

keresztség nem helyezheti el az embert egyértelműen az állam szempontjai szerint. Hasonlóan 

negligálta az egyháziak vallási szempontból abszolutizált véleményét gróf Károlyi Viktor a 

házassági törvény vitájában. Báró Prónay György inkább vallási, mint egyházi szempontból 

ítélte el, hogy a második zsidójavaslatot épp karácsony estéjén hozták nyilvánosságra.  

A kereszténység és az egyházszervezet összemosása számos félreértést okozott fennállásuk 

óta, s ezt példázta gróf Serényi Miklós hozzászólása is, melyben középkori pápák zsidóellenes 

intézkedéseit hozta bizonyítékul arra, hogy a fajvédelem nem ellenkezik a kereszténységgel. 

Ez utóbbi vallás gyakorlatában komoly ismerethiánya volt Serényi képviselőnek, aki a 

Talmuddal szemben az evangéliumi szeretetet, becsületet és erkölcsösséget hozta érvnek 

felszólalásában. Festetics Domonkos pedig az egyházi törvények nem ismeretéről tett 

tanúságot javaslatával, hogy a törvény ellenében kötött házasságokat érvénytelenítsék.  

Szerinte a feudális egyház gyakorlata bebizonyította, hogy a jogos önvédelem nem áll 

szemben a kereszténységgel. Gróf Esterházy Móric a kérdés lényegét ragadta meg 1939-ben, 

mikor a bizottságban arra figyelmeztetett, hogy egy magát hangsúlyozottan kereszténynek 

mondó kormány komolyabban vehetné az egyházfők intencióit.  

A zsidótörvények tárgyalásánál egyetlen témakört találtunk, melynél a törvényhozó 

főnemesek nagyvonalakban egyetértettek, s ez a háborús tűzharcosoknak a törvény hatálya 

alóli valamilyen szintű mentesítése volt. Gróf Apponyi György valamennyi rendelkezésére 

álló fórumon konzekvensen és vehemensen állt ki a zsidótörvények által érintettek jogai 

mellett, akik életüket kockáztatták vagy adták a nemzetért. Báró Prónay György – akinek a 

zsidókérdésben tett felszólalásai belső ingadozást mutattak a kormányhűség és az 

alkotmányosság között – e kérdésben igen határozott volt, s maga tette le a felsőház asztalára 

a több mint száz világháborús tábornok által aláírt memorandumot, mely volt zsidó 

alárendeltjeik csorbítatlan jogai mellett emelt szót. A konzekvensen és szélsőségesen a zsidók 

lehető legszigorúbb korlátozása mellett lándzsát törő gróf Károlyi Viktor és báró Vay Miklós 

hozzászólásai közül is egyedül e témában találtunk engedményeket. A zsidók jogai ellen 

általában legszélsőségesebben érvelő gróf Festetics Domonkosnak – aki tagja volt az első két 

zsidótörvényt tárgyaló képviselőháznak – e témákban nem találtunk hozzászólását.863  

Tradicionálisan arisztokrata feladatkörbe tartozott a falu védelme, a rászorulókról való 

szociális gondoskodás, s e témák is rendszeresen felbukkantak a zsidókérdést tárgyaló 

főnemesek hozzászólásaiban.  Az 1938-as törvény vitájában lépett fel báró Vay Miklós – 

                                                           
863 Az 1901-ben született képviselő életkora miatt nem vett részt az első világháborúban. 
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gazdaként – a falu védelmezőjeként, s felvetette, hogy a törvénnyel el kellene érni, hogy a 

zsidó iparvállalatok Budapestről az Alföldre települjenek át, növelve a nincstelen falvak 

lehetőségeit. Gróf Apponyi György e témában is pragmatikusan exponálta magát kiemelve, 

hogy az ország lakosságának 6%-át érintő zsidókérdés elveszi a lehetőséget a lényeges 

szociális és népegészségügyi kérdések megoldásától, mely utóbbiról hangsúlyozta Apponyi 

gróf, hogy az ország legégetőbb problémája. Szervesen kapcsolódott e nyilatkozatához a 

második zsidójavaslatban tett észrevétele, hogy a törvény jól képzett állami orvosokat vesz el 

épp a leginkább rászorulóktól. Gróf Bethlen István a bizottságban a falusi állatkereskedelem 

megbénításától óvott, mely szerinte szinte egészében a „kis zsidók” kezében volt.  

Gróf Khuen-Héderváry Károly a házassági törvény módosítását tárgyalva fejezte ki 

aggodalmát, hogy az engedélyek beszerzése túl bonyolult procedúrát jelent az azt meg sem 

értő „köznép” számára s azon egyszerűsíteni kell.  

A ’30-as évek törvényhozásában „maradinak” számító liberalizmus és az ezzel rokon, és a 

legmodernebb gondolatként fejlődő demokratizmus igénye is igen különbözőképpen vetődött 

fel a főnemesi hozzászólásokban. Az egyébként is kirívóan magas vitakultúrával argumentáló 

gróf Klebelsberg Kunó miniszter szigorú demokratizmusa világlott ki a numerus clausus 

módosító javaslatának vitájában, mikor épp az eltérő anyagi körülmények között felkészülő 

fiatalok különböző lehetőségei miatt utasította el az egyetemi felvételiknek pusztán a 

tanulmányi eredménytől való függővé tételét. Gróf Hadik János e vitában szintén amellett 

érvelt, hogy a tanuláshoz való jogot mindenkinek meg kell adni. A demokratikus igény 

sajátosan fogalmazódott meg gróf Festetics Domonkos 1941-es felszólalásában, melyben 

inkriminálta, hogy a javaslat nyomán jelentős különbségek keletkezhetnek a szegény és a 

pozícionált zsidók között.864 Élesen rajzolódott ki a politikai cezúra a magyar kormánypolitika 

liberális gondolkodása terén Klebelsberg 1928-as előterjesztésének és Teleki 1939-es 

miniszterelnöki felsőházi beszédének összehasonlításában. Míg a kultuszminiszter azért 

tartotta lehetetlennek a fajvédelem alapjára helyezkedni, mert ez kiközösítené a zsidókat, akik 

a továbbiakban hasztalan vallanák magukat „jó magyar embernek”, a miniszterelnök a 

nemzeti érdek egészével szemben az egyén jogait és érdekeit képviselő liberális felfogást 

maradinak mondta ki. Ezt a már meghaladottnak mondott álláspontot képviselte azonban még 

1939-ben is Telekivel szemben báró Prónay György.  

A zsidótörvények tárgyalása alatt természetesen gyakran látótérbe került a Németországhoz, a 

német politikai irányvonalhoz történő viszonyulás, igen eltérő vélemények formájában. 

                                                           
864 E felszólalásában név szerint utalt Festetics Domonkos képviselő a felsőházban helyet foglaló, tudottan 
Horthy kormányzó belső köreihez tartozó Vida Jenőre. 
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Többen óvatosan fogalmaztak a Házban a hatalmas lendülettel terjeszkedő új birodalom 

kapcsán. Gróf Apponyi György azonban, aki a német irányvonalban a szovjethez hasonló 

államkapitalizmus kiépítésének igényét vélte felfedezni 1938-ban, ezt igen nyíltan 

hangsúlyozta is beszédjében. Németországot konzekvensen a Szovjetunióval összehasonlítva, 

áldemokráciának és totalitárius államnak nevezte, s a zsidók állítólagos világhatalmi 

törekvéseinél sokkal nagyobb veszedelemként mutatta be azt, mely kizárólag saját partikuláris 

érdekei miatt erőltette Magyarországon a zsidók gazdasági kiszorítását.865  

Báró Vay Miklós ezzel szemben igyekezett megnyugtatni „túl ideges” képviselőtársait, hogy 

nem kívánnak a németországihoz hasonló módszereket bevezetni, s kétségtelen 

pragmatizmussal hívta fel a figyelmet a magyar mezőgazdaság esélyeinek javulására egy jó 

német kapcsolat (esetleg vámunió) esetén. 

Végül szeretnénk kitérni egy, a vita stílusát érintő kérdésre.  

Ez a stílus mely a zsidókérdést tárgyaló törvényhozókat – témánk tekintetében szűken a 

főnemeseket – jellemezte, a korábbi időszakoktól eltérő jelenség volt. Az irónia természetes 

és lényeges eszköze volt mindig a politikai vitáknak, ám a ’30-as években eszkalálódó 

antiszemitizmus a parlamentben is olyan érzelmeket szabadított el, melyek sokkal inkább a 

bántó, megalázó szándékú gúnyt állították a retorikai eszköztár élére. Ez a változás inkább 

érvényesült a képviselőházban, de a korszak vége felé megjelent a hagyományosan 

tekintélyelvű felsőházban is. Látványos a különbség e téren az 1928-ban felszólaló 

Klebelsberg – aki, „barátomként” szólította meg az ellenzéki képviselőket is, és megkövette 

képviselőtársát, akinek beszéde alatt nem tudott a teremben lenni – és a tíz évvel későbbi 

felszólalások általános stílusa között. Gróf Károlyi Viktor a második zsidójavaslat 

tárgyalásánál nem csupán a jogfosztott zsidókkal, de az általában nagy tekintélynek örvendő 

gróf Bethlen Istvánnal szemben is igen bántóan gúnyos hangnemet ütött meg. Gróf Festetics 

Domonkos 1939-es beszédében az arisztokráciát és az alkotmányosságot tette gúny tárgyává. 

A képviselő azon – eredetileg is gúnyosnak szánt – megjegyzése, hogy szégyell arra gondolni, 

hogy a majdani zsidó állam mennyire hálás lesz nekik, akik elűzték intézkedéseikkel a 

zsidókat, különösen a későbbi események tükrében megdöbbentő infantilizmusra vallott.  

A földkérdés és a zsidókérdés szembeállításakor a javaslatok tárgyát „egy pár ócska 

zsidónak” titulálni Festetics Domonkos részéről – nézetünk szerint – a gúny kategóriáját is 

meghaladta. Mindemellett gróf Festetics a bizottságban hangsúlyozta, hogy nem a lenézés, 

hanem a csodálat vezeti őket a zsidósággal kapcsolatban amiatt, hogy oly sok megpróbáltatás 

                                                           
865 Mint köztudott, Apponyi Györgyöt a német megszállók az elsők között fogták el és szállították a mauthauseni 
koncentrációs táborba 1944 márciusában. 



240 
 

után ekkora hatalomra tudtak szert tenni. Az nem egészen világos a jegyzőkönyvből olvasva, 

hogy báró Vay Miklós komolyan gondolta-e, hogy a kivándorló zsidók eladhatatlan árukban 

kapják meg kivinni szándékozott vagyonukat, vélhetően e szavakban is a képviselőházban 

egyre jobban elharapózó gúnyolódás mutatkozott meg. A vitákban folyamatosan részt vevő 

gróf Apponyi György kényszerből törekedett felvenni az ellenfelek stílusát, fogalmazása 

azonban inkább az irónia határai között mozgott, mikor hiábavaló szorgos vizsgálódásairól 

szólt, hogy vajon a javaslat miképp fogja a gazdasági élet hatékonyabb működését 

eredményezni, vagy mikor, mint „zsidóbérenc” büszkélkedett a szintén e jelzőt megkapottak 

jó társaságával. 

A magyar parlament zsidótörvényeket tárgyaló ülésein részt vevő arisztokraták összképe igen 

változatos, akár a kívülállók, akár az egymást is értékelő arisztokraták szemével tekintjük azt. 

Meg kell jegyezni, hogy a törvényes királyság tiszteletét, mint értéket, kizárólag gróf Apponyi 

György beszédében láttuk feltűnni, s ő volt az is, aki hangot adva legitimista 

meggyőződésének tiltakozott az ellen, hogy az uralkodó által nemességre emelt személyeket 

másodosztályú állampolgárokká minősítse a zsidótörvény. Báró Vay Miklós és gróf Károlyi 

Viktor többször és igen élesen támadtak a magyar főnemességre olyan szavakkal, melyek azt 

az érzetet keltették, mintha nem is e csoportba tartoznának.866 Hasonló stílusban ostorozta 

gróf Festetics Domonkos a házassági törvény tárgyalásakor azon főnemeseket, akik zsidókkal 

kötöttek házasságot, s különösen óvott attól, hogy ha valamely zsidó báróságot visel, ne 

mentesítsék a törvény hatálya alól. Ebben a vitában gróf Hunyady Ferenc egészen addig ment, 

hogy javasolta, vegyék el történelmi nevét annak, akinek valamely szülője zsidónak minősült. 

Mint fentebb kitértünk rá, gróf Apponyi György büszkén viselte főnemességét és a 

hagyományos arisztokrata értékek tisztelete is túlsúlyban volt gondolkodásában Nem tett 

főnemes képviselőtársaira dehonesztáló megjegyzést osztályukat gyalázó szavaik miatt, 

azonban a zsidók mező- és erdőgazdasági ingatlanairól szóló javaslat vitájában aggodalmát 

fejezte ki, hogy a magántulajdon biztonságának megszüntetésének hamarosan a grófok 

birtokai fognak áldozatul esni. 867 

A zsidótörvények és az arisztokrácia kapcsolatáról szóló értékelést legrövidebben és 

hatékonyabban Matolcsy Mátyás képviselő fogalmazta meg, aki Apponyi György 1939-es 

pragmatikus, alkotmány-, vallás- és jogtisztelő felszólalását úgy értékelte, hogy szomorú, 

                                                           
866 Különösen csúnya vita kerekedett az első zsidótörvény tárgyalásakor gróf Széchenyi György és báró Vay 
Miklós között.  
867 Öt év sem telt el jóslata beteljesedésig. 
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amiért „a magyar arisztokrácia egy tagja, gróf Apponyi György, a nagy Apponyi fia kétórás 

beszédben védte meg a zsidóságot Magyarországon.”868 

Mint látható a fentiekből, a főnemesi név semmilyen módon nem kötötte össze, szervezte 

csoporttá sem a kormánypárti, sem az ellenzéki oldalon felszólaló törvényhozók 

gondolkodásmódját a zsidókérdést illetően. Vagy a képviselt párt, vagy saját személyes 

meggyőződésük alapján nyilatkoztak a háztagok. A hagyományos főnemesi értékrend számos 

vonása ugyan felfedezhető a különböző oldalon felszólalók érvrendszerében, de nincs olyan 

jellemző, mely valamennyi vagy a legtöbb főnemes gondolatmenetében megjelent volna. 

Valószínűleg igaza volt gróf Teleki Pálnak, mikor azt állította, hogy a legjobban képzett urak 

sem értették igazán, miről van szó. Akik az alkotmányosság, a jogrend, a magántulajdon 

oldalán szálltak síkra, nem érzékelték, hogy e fogalmak a zsidótörvényeket előterjesztő 

kormányok céljait tekintve másodlagos jelentőséggel bírtak már. Hasonló módon érették félre 

a kormányok szándékát – a parlamenti naplók tanúsága szerint – azok a szélsőjobboldali 

gondolkodású, kormánypárti vagy ellenzéki képviselők, akik a zsidóság teljes eltüntetését 

várták. Végül nekik lett igazuk, de ez nem a magyar törvényhozásnak, hanem a megszálló 

német csapatok megjelenésének volt köszönhető.        

 

 

 

 

 

 

IV.  EREDMÉNYEK 

Dolgozatunk elsődleges célja volt, hogy rávilágítson a két háború közti magyar társadalom 

egy olyan csoportjára, melyről a távolabbi és a közeli múltban még szakmai berkekben is 

ritkán esett szó. A Horthy-kori arisztokrácia teljes képét nem e dolgozat feladata megrajzolni, 

de azon főnemesekről, kik a korszak törvényhozásában felelősséget és részt vállaltak, 

igyekeztünk lehetőségeinkhez mérten teljes képet adni.  

Az 1920-ban létrejött Magyarországot számtalan probléma, válság, hiány és főképp kérdés 

jellemezte, s ezek között legnagyobb árnyékot a zsidókérdés vetette a magyar gazdaságra, 

társadalomra és politikára. E hatalmas árnyék alatt, mely egész Európát befedte, 

jelentéktelennek tűnhet a magyar arisztokrácia válsága, azonban ‒ mint dolgozatunkban 

                                                           
868 Képviselőházi napló 1935. XII. kötet 270.o. 
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bizonyítani igyekeztünk ‒ a zsidókérdés és az arisztokrata-kérdés egymást felerősítve 

jelentkezett a magyar országgyűlésben, mely a korszak zsidótörvényeit megalkotta.  A 

gazdaságilag és identitásukban is megroppant magyar arisztokraták gyakorlatilag már 

semmilyen tekintetben nem alkottak érdek- és értékartikulációra alkalmas csoportot, ezért 

nem voltak képesek a valódi veszélyt egységesen felismerni és tradicionális jog- és 

közösségvédő feladatukat ellátva, ellene egységesen fellépni.      

 

1. A magyar arisztokraták és a magyar zsidóság elhelyezése európai viszonylatban 

Mint fentebb idéztük Wesselényi Miklós 1942-ben tett megállapítását, Magyarországon 

inkább, mint bárhol máshol, volt arisztokrata- probléma869.  

E válsággal küzdő magyar főnemességet a kontinensen különlegesnek mutatta be az író, mert 

míg a Wesselényi által például hozott nyugat-európai arisztokráciák, konfliktus esetén, a 

nemzettel szemben a dinasztia oldalára álltak, addig ‒ meglátása szerint ‒ Magyarországon 

„az arisztokrácia a legrégebbi időktől egynek érezte magát a nemzettel, s mindig kész volt a 

nemzeti törekvések megvédésére.” 870 Ez az állítás természetesen vitatható, ha másért nem, 

már csak azért is, mert a magyar főnemesség a korábbi évszázadokban sem mutatott sokkal 

erősebb egységet. Anélkül azonban, hogy az említett szembenállás végeredményeit 

elemeznénk, meg kell állapítanunk, hogy az ország „zivataros századaiban” a magyar 

uralkodó osztály nagyobbik része valóban többször állt a királyi hatalommal szemben, mint 

mellette. 

Ha összehasonlítjuk az 1920 és 1944 között Magyarországon élő arisztokraták helyzetét a 

kontinens egyéb főnemeseinek kereteivel, mindenekelőtt az uralkodó hiánya ötlik szembe, 

mely, mint jogforrás és az osztály folytonosságát biztosító hatalom tűnt el a determináns 

tényezők közül. Az igaz, hogy a korszakban már Európa számos államában király nélkül 

léteztek főnemesek (Pl. Franciaország, Lengyelország), de e helyeken az államforma nem 

királyság volt, s így egyértelmű volt az arisztokráciának, mint osztálynak megszűnése. 

Magyarországon a törvényes uralkodó trónfosztása és a trón üressé nyilvánítása azért is 

okozott nyilvánvaló zavart, mert az ország volt területeit is bíró, újonnan létrejövő 

szomszédos államok közül Románia és Jugoszlávia monarchia volt. Arra senki nem gondolt 

komolyan, hogy a király nélküli királyság évtizedekig fennállhat. Még IV. Károly életében 

több ‒ a győztesek által esetleg elfogadható ‒ személy merült fel a trón betöltésére 

lehetőségként. Például 1919 elején Károlyi Mihály is barátkozott a magyar-román 

                                                           
869 Wesselényi M.: Az arisztokrácia válsága és jövője.  24. o. 
870 Wesselényi M.: Az arisztokrácia válsága és jövője.  23. o. 
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perszonálunió megvalósításának gondolatával az olaszok segítségével, s a Tanácsköztársaság 

bukása után Bethlen, Teleki és Csáky grófok, erdélyi arisztokraták részvételével ismét 

felvetődött ez a gondolat.871 Mint Balogh László monográfiájában felhívta rá a figyelmet, a 

román arisztokrácia meghatározó vonása volt, hogy a hatalmi elit élén a királyi család állt a 

korszakban is.872 

Az arisztokraták társadalmi helyzete kevéssé ingott meg 1920 után Magyarországon annak 

ellenére, hogy mind gazdaságilag, mind politikailag komoly veszteségeket szenvedtek el. 

Amint a képviselőház ciklusainak vizsgálatakor megállapítottuk, a választói bizalom gyakran 

fordult a pártcsatározásokat felvállaló főnemesek felé, különösen azok birtokainak 

térségében.873 Nem gondoljuk, hogy az angol arisztokráciához hasonlóan olyan helyzetben 

lettek volna, hogy mindenki felnézett rájuk, és automatikusan alkalmasnak tartotta volna 

főnemesi személyüket az államügyek intézésre,874 de azt sem gondoljuk, hogy feltételen csak 

a földbirtokos nyomásgyakorlása eredményezhette a választási győzelmét. Gróf Apponyi 

Albert több mint 50 évig volt Jászberény képviselője, s bár az ő személye nyilván nem átlagos 

a főnemesek között, mégis mutatja, hogy a választói bizalom nem rendült meg egészen 1920 

után sem az arisztokraták vezetői elhivatottságában és képességében. Báró Bánffy Dániel 

1942-ben a megszállt területeken szerzett tapasztalatai alapján állította, hogy „egy-egy 

magyar földesúr egy-egy magyar vidék iránytűje, bátorítója, segítője, reménységének 

letéteményese és a magyar feltámadásba vetett hit megerősítője volt.”875  

Amint azonban az angol főnemesség tagjainál ‒ a vagyoni szakadékok ellenére ‒ a születés, a 

rang, a föld birtoklása összefűzte az arisztokráciát, az igen eklektikus képet mutató magyar 

főnemesség esetében a belső hierarchia a vagyoni különbségeken túl is szakadékokat hozott 

létre közöttük. Mint említettük, a magyar arisztokrácia az új nemességgel csak néhány 

évtizede kezdett feltöltődni, s bár a távolságtartás kifejezett volt, nem volt elképzelhetetlen a 

recepció. Az angol főnemesség a birtokaikat pénzen vásárolt új főnemeseket néhány 

generáció elmúltával befogadta, s bizonyos gazdasági – családi összefonódás a magyar 

főnemesség soraiban is megkezdődött az új bárókkal, jelezve e folyamat megindulását. 

Szintén az angol elit századfordulós változásainak trendjét követte az a magyarországi 

jelenség, hogy a vállalatok szakmai vezetésében helyet foglaló ‒ e térségben első renden zsidó 

                                                           
871 Speidl Zoltán: Végállomás Madeira. Királykérdés Magyarországon. (1919-1921) Bp. 2012. Kairosz 83.o. 
872 Ld. 135. jegyzet (40.o.) 
873 E téren akkor látunk egészen világosan, ha lefolytatjuk a vizsgálatot arra nézve, hogy milyen arányban 
indultak a választásokon olyan arisztokraták, akik nem kerültek be a képviselőházba. 
874 Ld. 126. jegyzet (38.o.) 
875 Felsőházi napló 1939. IV. kötet 76.o. 
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‒ szakemberek a felsőközéposztályban megerősödve, kapcsolódni igyekeztek az 

arisztokráciához.  

A ’30-as évek fajelméletet népszerűsítő politikai divatja, mely megerősödve jelentkezett a 

közeledő nemzeti szocialista beállítottságú Német Birodalommal, azonban megtörte ezt a 

folyamatot. Látványos jele volt e törésnek a parlamentben egyes főnemesek támadása más, 

zsidó házastársat választó osztályos társaikra.  

Érdekes tény, hogy az angol arisztokrácia tendenciaszerű visszaszorulása ugyanúgy az 1920-

as évektől figyelhető meg, miképp a magyar főnemesség látványos háttérbe kerülése.  

Angliában a korábbi évek kibontakozó agrárválságának hatásaként jelentkezett a negatív 

trend, a magyar főnemesség sorsában a háború, a trianoni területvesztés, a forradalmak és a 

vagyonváltság hagyott jóval erősebb nyomot.  

A két háború közti magyar főnemesség a fent említett eklektikusságában magán viselte a ‒ 

kiváltságos rétegként ekkorra már megszűnt ‒ francia arisztokraták és a német főnemesség 

bizonyos vonásait is. A vagyon, mint az elithez tartozás attribútuma, s a magas szintű 

iskolázottság igénye a magyar főnemességet is specifikálta, saját értékrendjében ugyanúgy, 

mint a társadalmi elvárások szerint. Németh István utalt arra, hogy a weimari köztársaságban 

von Hindenburg elnökké választása a már meggyengült arisztokrácia jelentőségének 

növekedését hozta,876 s láthatóan hasonló tendencia figyelhető meg Magyarországon első 

sorban gróf Bethlen István tízéves miniszterelnöksége alatt. Az, hogy Németországban a 

köztársaság demokratizálódó viszonyai között új politikai vezetőréteg termelődött ki a 

korszakban, igen hasonlatos a magyarországi felsőház összetételének és működésének 

kialakulásához.  

Sajátosan közép-kelet-európai problémával kellett szembesülnie mind Lengyelországnak, 

mind Magyarországnak a földbirtokviszonyok aránytalanságai miatt, s ez természetesen 

érintette a nagybirtokos arisztokráciát. Mint ismeretes a két háború közti magyar 

törvénykezésben végig első rendű, de megoldatlan, kérdésként szerepelt az egészségesebb 

földbirtokeloszlást elősegítő földreform kérdése. A 75%-ban paraszttársadalommal 

rendelkező Lengyelország 1919 – 1938 között ezt a feladatot nagyrészt megvalósította a 

végbevitt földosztással, de az életkörülményeken ez mégsem javított jelentősen, s a 

bekövetkező agrárválság ellehetetlenítette a parasztbirtokosokat.   

Utalnunk kell e helyen arra, hogy gróf Károlyi Gyula 1935-ben nagyszabású adatbázisra 

támaszkodva igyekezett bizonyítani, hogy Magyarországon a nagybirtok nagyobb munkaerőt 

                                                           
876 Ld. 132. jegyzet (39.o.) 
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és magasabb színvonalon képes eltartani, mint a kisbirtok, s hogy ezen álláspontját a felvetése 

kapcsán kibontakozó komoly közéleti vita során is fenntartotta.877 

 

A magyar arisztokrácia európai kapcsolatrendszeréhez hasonlóan a magyar zsidóságot is 

számtalan szál fűzte közelebbi és távolabbi hitsorsosaihoz a kontinensen. Történetük azonban 

Magyarországon élve olyan éles amplitúdókkal tarkított volt, mely aligha hasonlítható más 

zsidó közösségekéhez.  

A magyarországi zsidó közösség az askenázi zsidóság etno-vallási tömbjébe tartozott, mely 

Hamburgtól Velencéig és Elzásztól Ukrajnáig terjedő részeken telepedett le a megelőző 

évszázadokban. A trianoni határok között élő, ekkorra már javarészt asszimilált zsidók ősei 

első renden I. Lipót 1671-es intézkedését követően telepedtek a nyugat-magyarországi 

nagybirtokokon, mikor az uralkodó kiűzte Bécsből a zsidókat.  Az ország északi területeire 

már az ezt követő évszázadban megkezdődött azonban a szegény és üldözött galíciai zsidóság 

beáramlása, kikkel a korábban érkezett, gazdaságilag és kulturálisan asszimilálódni kívánó 

zsidó rétegek kevéssé kívántak keveredni. E kettősség a következő évszázadok során végig 

fennmaradt, s vallási téren is rögzült azzal az unikális jelenséggel, hogy Magyarországon a 

zsidóság a törvény által elismerten három, szervezetileg elkülönült egységre bontva 

működtette közösségét.   

A nacionalizmusok korában az Osztrák-Magyar Monarchia keretei között élő magyarság 

szemszögéből rendkívül jelentős volt a zsidóság állásfoglalása nemzeti hovatartozása 

szempontjából. Eltérően az Orosz Birodalomtól, ahol nemzetiségként tartották számon a 

zsidókat, Magyarországon egészen 1939-ig felekezet volt a zsidóság, s így a magyarsághoz 

történő asszimilációs hajlandóságuktól függött az egyéb külső forrásokkal nem rendelkező 

magyar etnikum többségének lehetősége. E helyzetnek a többségi nemzetre vonatkozó pozitív 

hatásaival élt Csehszlovákia megalakulásakor, melynek alkotmánya nemzetiségként ismerte el 

a zsidókat, ezzel is csökkentve a volt magyarországi területeken a kisebbségi magyarság 

létszámát.878 Az Orosz Birodalom zsidópolitikájától azonban jelentősen eltért már a 19. 

századi magyar zsidópolitika abban is, hogy míg ott ellenségként kezelték a zsidókat, s 

folyamatos volt korlátozásuk, a magyar nacionalizmus ‒ hasonlóan a korszak más térségbeli 

államaihoz ‒ asszimilációjukat várta és segítette elő 

Ez ellentétes törekvések eredménye volt, hogy míg Oroszországból 1881 és 1914 között  

                                                           
877 Püski Levente: Egy arisztokrata tekintély: Gróf Károlyi Gyula. In: Arisztokrata életpályák és életviszonyok. 
Szerk: Papp Klára, Püski Levente. Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, Debrecen, 2009. 205-220. 218.o. 
878 Prepuk Anikó: A zsidóság Közép és Kelet-Európában a 19 – 20. században. 161.o. 
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2 millió fő távozott az USA-ba879, addig ebben az időszakban Magyarországon ‒ hasonlóan a 

német és osztrák területekhez ‒ az asszimilálódó zsidóság nagy részt vállalt a gyáripar, a 

bankrendszer, a vasúthálózat kialakításában és a polgári értelmiségi pályákon.  

Ugyanakkor Prepuk Anikó rámutat az európai zsidóság történetéről szóló munkájában, hogy 

az asszimiláló európai társadalmak egy bizonyos ponton megakadályozták, a zsidóság teljes 

beolvadását,880 s ezzel komoly identitásválságot idéztek elő a félúton megrekedt, 

asszimilálódni kívánó zsidóság körében. E jelenséget sajátos formában figyelhetjük meg majd 

a zsidótörvények tárgyalásakor megnyilatkozó magyar főnemesek parlamenti 

felszólalásaiban, melyeknek egy része az asszimilációra való képtelenséget róta fel a 

zsidóknak, más része arra törekedett, minden eszközzel megakadályozza a zsidók 

beolvadását.  

Magyarországon a századfordulón az asszimilálódni kívánó zsidóság látványosan vette át a 

nemzeti identitás elemeit, s mint láttuk, a vagyonos rétegeik első sorban a politikai elithez 

kívántak idomulni, míg a szegényebb, galíciai eredetű zsidóság mindvégig megőrizte 

tradicionális vonásait. Amiképp a kontinens egészén jellemző volt, Magyarországon is 

láthatóvá vált, hogy a modernkori antiszemitizmus emancipáció utáni jelenség, ahol ‒ eltérően 

a korábbi évszázadok zsidóellenességétől ‒ nem a vallásos zsidó, hanem a sikeres üzletember, 

szabadpályás értelmiség az ellenség, aki kiszorítja a keresztényeket a kapitalizmus vezető 

pozícióiból. Ezért a kibontakozó modern sajtó a kapitalizmus általánosan jellemző 

negatívumait (korrupció, szociális érzéketlenség, stb.) a zsidóság sajátjaként igyekezett 

feltűntetni.  

Sajátos jelensége a századfordulós magyar zsidóságnak, hogy míg a cionista gondolat két 

Pesten született zsidó magyar munkája nyomán indult el (Herzl Tivadar és Max Nordau), 

addig az ország területéről egyáltalán nem volt jellemző a mozgalomhoz való tömeges 

csatlakozás.   

Az I. világháború kontinens szerte megnövelte a zsidóellenességet, de a ’20-as évek általános 

konszolidációja nem csak Bethlen István kormányának tette lehetővé az antiszemita 

irányzatok visszaszorítását, hanem szinte mindenütt Európában.  

A weimari köztársaság állandósult problémái miatt, Bajorországból induló nemzetiszocialista 

mozgalom a kollektív német nemzeti egységet a liberális individualizmussal szemben kívánta 

megvalósítani.881 Érdemes itt utalnunk arra, hogy helyesen jegyezte meg Wesselényi Miklós 

                                                           
879 Prepuk Anikó: A zsidóság Közép és Kelet-Európában a 19 – 20. században. 94.o. 
880 Prepuk Anikó: A zsidóság Közép és Kelet-Európában a 19 – 20. században. 92.o. 
881 Prepuk Anikó: A zsidóság Közép és Kelet-Európában a 19 – 20. században 136.o. 
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fent többször idézett munkájában, hogy az arisztokrácia egyik látványos jellegzetessége az 

individualizmusra való törekvés882, ezzel rámutatva arra, hogy a főnemesség természetéből 

adódóan állt szembe a nemzetiszocialista irányzatokkal. Ebből következően a magyar 

arisztokraták egyre mélyülő identitásválságának jeleként kell értékelnünk azt, hogy, mint 

láthattuk, a vizsgált főnemes törvényhozók legifjabb generációjának több tagját ‒ pártbeli 

hovatartozástól függetlenül ‒ magával ragadta a nemzetiszocialista gondolkodásmód.   

 

2. Arisztokraták a Horthy-rendszerben (általában és törvényhozók) 

Az 1885: VII. törvénycikk megszüntette a magyar arisztokrácia addig fennálló fogalmi 

egységét, s az ezt követő évtizedek olyan további változásokat hoztak Magyarország 

történelmében, hogy a tradicionális uralkodó osztály 1920-ban egymással csak a címek által 

összeköttetésben lévő részekre hullva próbálta identitását megtalálni. Bár a több tagban lévő 

latifundiumok miatt, a területi veszteség szinte minden nagybirtokos arisztokrata családot 

érintett, a vesztes háború és a monarchia szétesése különböző módokon járult ahhoz, hogy a 

hagyományos magyar arisztokrácia funkciótlanná váljon. 

A statisztikai adatok mégis azt mutatják, hogy két háború közti magyar nagybirtokos 

arisztokrata családok döntő többsége – valamely családtag révén – részt vett a 

törvényhozásban. 

A korábban az udvarhoz legközelebb élő, aulikusnak mondott „dunántúli” főnemesség 

csoportja birtokaiban általában kisebb veszteségeket szenvedett, de az uralkodónak, mint 

jogforrásnak, s mint életformájuk központjának elveszítése, megmaradt nagybirtokaik 

ellenére bizonytalanná tette jövő képüket. A két háború közti parlamentben a dualizmus kori 

törvényhozással és politikai értékrenddel kontinuitást jelentő főnemesek kevéssé szenvedték 

meg ezt az értékválságot, de az ifjabb generáció útkeresése határozottan látszott. Ez utóbbi 

csoport identitásválságát jelzi például a dolgozatunkban vizsgált törvényhozó főnemesek 

köréből gróf Festetics Sándor, gróf Festetics Domonkos, gróf Károlyi Viktor883 

gondolkodásmódja, melybe már nyoma sincs a hagyományos arisztokrata értékrendnek, 

sokkal inkább a modernnek számító nemzeti szocialista ideológiának. E legifjabb törvényhozó 

főnemesi generációból gróf Széchenyi Lajos kevésbé exponálta magát a parlamenti vitákban, 

                                                           
882 Az arisztokrácia válsága és jövője 10.o.  
883 1935-ben gróf Festetics Sándor 24.000 hold, gróf Festetics Domonkos 3800 hold, gróf Károlyi Viktor 3500 
hold birtokkal rendelkezett az 1937-es gazdacímtár adatai szerint. 
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de mint kiemeltük korábban, jövedelmének nagy részét pártjának, a Nyilaskeresztes Pártnak 

javára fordította.884  

A sok évszázados vezető szerep, a családi értékrend és ebből fakadó belső motívumok nem 

csak a politikai útkeresésben mutatkoztak meg a főnemeseknél. Dolgozatunk csak a 

törvényhozásban résztvevő arisztokratákat vizsgálta, de az almanachokban szereplő rövid 

életrajzok ezen esetekben is számos igen színes ‒ a közélet számára rövid- és hosszabb távon 

nagy haszonnal bíró, de láthatóan célok után kutató ‒ életutakat mutatnak be.  

A szintén „dunántúli főnemességhez” tartozó gróf Hunyady Ferenc például amellett, hogy 

regényeket írt, kisebbségi szakértőként szerepelt, létrehívta a városligeti műjégpályát is. 885 

A magyar történelemben korábban számos kiemelkedő személyiséget adó erdélyi, délvidéki 

és felvidéki családok szenvedték el talán a legnagyobb veszteségeket a monarchia 

szétesésével. Korábban ők ugyan az uralkodó közvetlen környezetétől általában távolabb 

éltek, de a trianoni béke által az ország területeit érő kétharmados veszteség értelemszerűen e 

családok tradicionális tulajdonának szinte teljes elveszítését jelentette. Így történhetett, hogy 

például a kevés magyar örökletes hercegi család közül, a délvidéken és a felvidéken birtokkal 

bíró (indigéna) herceg Odescalchi család egyetlen tagja sem szerepelt 1935-ben az 500 

holdnál nagyobb birtokot bírók sorában. Ha például e család leszármazottainak gyakran 

extrém életútját tekintjük886, látható, hogy első renden nem a vagyon elvesztése, hanem a 

feladatorientált arisztokrata identitástudat hiánya okozta a korszak számos főnemesének sokat 

emlegetett válságát.  

Ebből a jövőtlenségből látszott erkölcsi kapaszkodónak az új állam politikai vezetésében részt 

vállalni a Trianon miatt birtokvesztett, s Magyarországra optált főnemesek egy részének. 

Természetesen kiemelkedik közülük gróf Teleki Pál és gróf Bethlen István, kik vitán felül a 

leginkább meghatározói voltak a két háború közti politikai gondolkodásnak nem csupán a 

főnemesség, hanem a politizáló társadalom többségének tekintetében is.   

Mellettük szólnunk kell azonban a felvidéki birtokait kényszerűen maga mögött hagyó gróf 

Apponyi Albertről is, ki tevékenységével, személyiségének hazai és nemzetközi súlyával 

törekedett az új Magyarországra átmenteni a régi világ lehető legtöbb értékét 1933-ban 

bekövetkezett haláláig. Valójában még az után is, mert fia, az 1898-ban született gróf 

Apponyi György nemcsak az utat tévesztett legifjabb törvényhozó arisztokrata nemzedékből, 

                                                           
884 http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al939_44/319.htm (2015.10.20.) 
885 http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al939_44/202.htm (20015.10.20.) 
886 Például Odescalchi Miklós (1902-1945 kivégezték), Odescalchi Károly (1896-1987) – Andrássy Klára elvált 
férje, Odescalchi Margit (1929-1944 öngyilkos), Odescalchi Margit (1903-1982) – Apponyi György elvált 
felesége, a Magyar Népköztársaság washingtoni követe    
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hanem szinte egész politizáló nemzedékéből kiemelkedett, mint rendkívül aktív, éleslátó, 

fáradhatatlan és bátor ‒ hivatásos értelemben vett ‒ politikus.   

E csoportba tartoznak a határváltozások után igen nehéz körülmények között birtokaikon, az 

idegen hatalomnak kiszolgáltatott magyar közösségek élén maradt főnemesek is, akik a 

területi visszacsatolások nyomán ismét magyar politikusokká lettek. Ilyen volt például gróf 

Bánffy Miklós és báró Majthényi László, kiknek nemcsak politikai karrierjét, hanem hitvallás 

szerűen végzett tevékenységét is romba döntötte Magyarország második világháborús 

veresége. 

A magyar főnemességnek a szakirodalom többsége szerint számon tartott harmadik egységét 

a bárók alkották, kik sokszínű, a korszakban a grófoktól már sokkal kevéssé elkülönülő 

csoportot jelentettek. A két háború között a törvényhozásában részt vevő báróknak alig több 

mint tizede volt „régi báró”, legtöbben a századforduló környékén, épp a modernizáció terén 

kifejtett valamilyen kiemelkedő tevékenység kapcsán emelkedtek rangra személyükben.  

Az a tény, hogy a bárók csoportjának ugyanolyan arányban voltak zsidó származású tagjai, 

mint „régi bárók”, jelzi, hogy e rétegben volt legnagyobb esélye a nyugat-európai tőkés 

társadalomfejlődés jellegzetes csoportjának kifejlődni, mely magában hordta a régi és az új 

elemeket is. 

Az útkereső trianoni arisztokrácia törvényhozó tagjai egyrészt a háború okozta, másrészt az 

őket tulajdonosként ért veszteség sokkja887 miatt nem tudták érdekeiket pártszerűen 

artikulálni. Ehhez azonban nagyban hozzájárult a fentiekben említett ‒ az angol 

arisztokráciától eltérő ‒ megosztottságuk is, valamint az, hogy az őket természetszerűen 

összefűző közös és ambuláns érdek, az uralkodó helyzetének helyreállítása, külpolitikai okok 

miatt egészen lehetetlen volt.  

Már a korszak elején kiderült, hogy a legitimizmus ‒ mely adekvát politikai program lett 

volna a főnemesség összefogására ‒ nem járható út, még akkor sem, ha gróf Apponyi Albert 

és gróf Andrássy Gyula nagyságrendű személyiségek állnak az élén. Ugyan formailag az 

állam élén nem király, hanem egy protestáns köznemes állt, a valódi irányítást és hatalmat 

kezében tartó miniszterelnök az egyik legrégebbi magyar arisztokrata család tagja, az 

integratív személyiségű Bethlen István volt, aki ugyan véghez vitte a trónfosztást, de 

stabilizálta a rendszert, mely ‒ von Hindenburg Németországához hasonlóan ‒ új 

lehetőségeket nyitott a megroppant arisztokráciának is. Így a politizáló főnemesek döntő 

hányada a kormánypárt soraiban foglalt helyet, s azok, akik nem hajlottak a Bethleni 

                                                           
887 A kiemelt képviselői életrajzok szinte minden esetben erről tanúskodnak. 
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pacifikáció rendszerébe állni, inkább párton kívül politizáltak. Bethlen gróf háttérbe kerülése 

és a politikai radikalizálódás következtében azonban egyre kevéssé felelt meg a kormánypárt 

programja a hagyományos arisztokrata értékrendnek. Három választás állt a ’30-as évek 

politizáló főnemese előtt. Vagy elfordult az aktív politikától, vagy a trenddel haladva, a 

radikalizálódó kormánypárt és az attól még inkább jobbra elhelyezkedő nemzeti szocialista 

pártok útján haladt, vagy ellenzékiként küzdött a külpolitikai események miatt egyre erősebb 

és hangosabb, jobbra tolódó kormánypárt ellen. A fentebb több oldalról megvilágított, 

hagyományos arisztokrata értékrendnek csak ez utóbbi választás felelt volna meg, mégis 

nagyon kevesen voltak elég bátrak ezt választani. Közülük emelkedett ki gróf Apponyi 

György.  

Ezek a törvényhozó magyar arisztokraták szembesültek a törvényhozásban a zsidókérdéssel, 

melyről az volt az általános vélemény, hogy a zsidók asszimiláltsága s gazdasági-társadalmi 

jelentősége miatt jobban probléma, mint Európában bárhol máshol. 

 

3. Törvényhozó főnemesek és a zsidókérdés 

Az arisztokrácia az első világháború utáni funkciótlanná válása egybe esett annak a 

folyamatnak kezdetével, melynek során a zsidó nagypolgárság elveszítette irányító pozícióit. 

Ezek a folyamatok igen jól megfigyelhetők a Horthy-kori törvényhozás arisztokrata valamint 

a zsidó nagypolgárság közül kikerülő tagjainak a zsidótörvények születése alatti 

szerepvállalásánál. Jelen vizsgálatunk tárgyát a főnemesek állásfoglalásai képezték, így erre 

koncentrálunk, de azt meg kell jegyeznünk e helyen, hogy az áttekintett hét, a magyar 

zsidóság életfeltételeit alapvetően érintő törvény tárgyalása során zsidó származású főnemes 

nem hallatta plenáris ülésen ‒ s a felelhető dokumentumok tanúsága szerint, bizottsági ülésen 

‒ szavát e vitákban.   

Meglátásunk szerint, a zsidókérdésben tett főnemesi hozzászólások ‒ pártbeli 

elhelyezkedésüktől függetlenül ‒ eszmei irányvonalukat tekintve, eredendően két csoportra 

oszthatóak. Az egyik csoport a gróf Bethlen István, a másik a gróf Teleki Pál meghatározta 

erőtér vonzásába tartozott. A fentiekben részleteztük a két erdélyi arisztokrata nézetbeli 

különbségeit, összefoglalásul annyit kell ehhez hozzátennünk, hogy gyakorlatilag a faj 

kérdésének felfogásbeli különbözősége mutatkozik választóvonalnak gondolkodásukban. 

Vitán felül áll, hogy a két politikusnak nemcsak retorikájában, hanem ‒ valószínűleg 

arisztokrata neveltetésüknek és családi tradícióiknak köszönhetően ‒ szándékában is a 

trianoni Magyarország felvirágoztatása állt. E felvirágoztatás kulcsfogalmai azonban 

homlokegyenest ellenkeztek a két politikus eszmevilágában, mert míg Bethlen gróf a „jog” 
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körül építette fel rendszerét, addig Teleki a gondolkodásának központjában a „faj” állt. 

Mindketten használták és elismerték a másik kulcsfogalmát, de Bethlennél a jog a faji (az ő 

olvasatában inkább népi értelemben) érdekek felett is érvényt szerzett, s Teleki nyíltan és 

hittel rendelte alá a jogot a „magyar faj” érdekeinek. Kovács M. Mária szerint 1914-ben a 

radikális baloldali Madzsar Józsefnek sikerült a tudós, jobboldali meggyőződésű gróf Teleki 

Pát megnyernie az eugenika ügyének,888 s hamarosan e tudományosnak tetsző irányvonal 

egészen átjárta Teleki politikai gondolkodását. Az eugenika egyik megalkotója, Francis 

Galton szerint ez egy „olyan tudomány, amely megegyezik egyrészt a faj veleszületett 

képességeit fejlesztőleg befolyásoló, másrészt ezen képességek legelőnyösebb kifejlődését 

elősegítő tényezők összességével”. 889 

Ezt a gondolati bázist többször tetten érhetjük Teleki Pálnak a zsidóság asszimilációját 

megakadályozandó kifejtett ‒ egyébként is a biológiából vett példákra alapozó ‒ 

argumentációjában is. A kormánypárti és a jobboldali ellenzéki nemzetiszocialista vagy nyilas 

főnemes képviselők nem gróf Teleki Pált, hanem tudományosnak tetsző elméletét követve 

fejtették ki nézeteiket abban a biztos tudatban, hogy sem a nemzet, sem pedig a főnemesség 

értékrendjét nem sérthetik azzal, ha a tudós arisztokrata miniszterelnök által vallott 

eszmerendszert fordítják le a maguk szintjére.  

Mint láthattuk a fentiekben, a faji kérdés már a numerus clausus 1928-as módosításának 

vitájában is komolyan felvetette fejét, 1938-tól kezdve azonban azt a szerepet töltötte be a 

parlamentben, mint a közjogi kérdés a dualizmus korabeli magyar országgyűlésben. Minden 

felvetődő probléma kapcsán fókuszba került, s minden egyéb érdeken felüli csoportszervező 

ereje volt. Igaz ez a faj kérdést opponálók tekintetében is, hiszen gróf Apponyi György ‒ 

ellenzéki képviselőként ‒ tulajdonképp Bethlen politikai ellenfelének vallotta magát, ezzel 

együtt a zsidókérdés kapcsán teljes határozottsággal állt ki Bethlen gróf mellett.890   

A két tábor között nem voltak kiegyenlített erőviszonyok. Nemcsak azért, mert a hozzászóló 

arisztokraták többsége, kik a Teleki-féle irányvonal követői voltak, a kormánypártot 

képviselték, s nem csak az 1938 után már fizikailag közeledő náci eszmerendszer nyomása 

miatt. Ahogy azonban dolgozatunk harmadik részének összefoglalásából látható, akik a 

leginkább pragmatikusan, igazságosan, a kereszténység alapelvei szerint gondolkodtak, azok 

1938-tól már jelentős kisebbségben voltak a törvényhozó arisztokraták között. Közülük gróf 

Klebelsberg Kunó 1933-ban hirtelen hunyt el 56 évesen, gróf Széchenyi György még  

                                                           
888 Kovács. M. Mária: Liberalizmus, radikalizmus, antiszemitizmus. A magyar orvosi, ügyvédi és mérnöki kar 
politikája 1867 és 1945 között. Bp. 2001. Helikon 61.o. 
889 ifj. Szebik Imre: Eugenika a 19. és a 20. század fordulóján. 2000, 2002 (14. évfolyam) április 68.o. 
890 Képviselőházi napló, 1935. XVIII. kötet 427.o. 
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1938-ban, 49 évesen, szívrohamban meghalt. Gróf Sigray Antal és gróf Bethlen István a 

plenáris üléseken nem bocsátkozott vitákba, így valójában a zsidótörvények tárgyalása alatt 

frontvonalon a felsőházban báró Prónay György harcolt ‒ kinek gondolkodásában jól 

érzékelhető változást indukáltak az események 1936-ban lejárt képviselősége óta ‒, a 

képviselőházban pedig gróf Apponyi György, a reménytelenségben is kitartással.  

Gróf Apponyi György személyében hordozta a jelen dolgozat által vizsgált a két világháború 

közötti törvényhozó arisztokraták valamennyi pozitív vonását. Tradíciót, kontinuitást, 

gyakorlati kereszténységet, szociális érzékenységet, talpra állás és küzdés képességét, 

előrelátást és bölcsességet. Természetesen és sajnálatosan az elemzett törvényhozó 

főnemesekre általánosan már nem volt jellemző e tulajdonságok összessége, sőt többen 

egészen ezeknek ellenkező tulajdonságait mutatták fel, igazolva ezzel, hogy a félévszázados 

pusztulás, mely a magyar arisztokrácia szellemi és anyagi értékeit érintette vissza nem 

fordítható károkat okozott.  

Hivatásánál fogva a magyar arisztokrácia azt a felelősséget viselte volna, hogy ‒ gróf Bethlen 

Istvánhoz, Széchenyi Györgyhöz, gróf Sigray Antalhoz, gróf Esterházy Mórichoz, báró 

Prónay Györgyhöz és különösen gróf Apponyi Györgyhöz hasonlóan ‒ a zsidótörvényekhez 

hasonló intézkedéseknek útjába álljanak. A két háború közti magyar arisztokraták 

csoportidentitása már nem volt életre hívható e feladatra, így az egyéni küzdelmek 

hiábavalónak bizonyultak. 

Gróf Apponyi György 33 évesen lépte át a képviselőház kapuját, s 13 év képviselőség után, 

mely alatt szinte szüntelen és hiábavaló küzdelmet folytatott a radikalizálódó jobboldaliság 

ellen, a németek 46 éves képviselőként hurcolták el a mauthauseni koncentrációs táborba.     
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1. MELLÉKLET 
 

ARISZTOKRATA CSALÁDOK, MELYEKNEK TAGJAI RÉSZT VETTEK A 
TÖRVÉNYHOZÁSBAN 1885 és 1944 KÖZÖTT 

 
A családból részt vett a törvényhozásban: 
 
1 fő 
Andreánszky Gábor báró  
Apor Vilmos báró (Csak 1920 után)  
Atzél Lajos báró   
Berényi Ferencz gróf   
Bésán János báró       
Biedermann Imre báró  (Csak 1920 után)  
Born Frigyes báró   
Breuner Ágost gróf   
Brunswick Géza gróf  
Buttler Elemér báró  (Csak 1920 után)  
Cebrián László gróf    
Csávossy Gyula   
Dezasse Emil gróf    
Duka Géza báró    
Eötvös Loránt báró 
Fejérváry Géza báró  
Forster Gyula báró   
Gagern Miksa báró    
Ghillány Imre báró    
Gromon Dezső báró 
Györffy Lajos báró (Csak 1920 után)  
Gyulay István gróf    
Hatvany-Deutsch Sándor báró   
Hazai Samu báró (Csak 1920 után főnemesként)  
Hellenbach Gottfried báró  (Csak 1920 után)  
Horváth-Tholdy Lajos gróf  
Hornig Károly báró    
Kálnoky Dénes gróf   
Klebelsberg Kunó gróf  (Csak 1920 után)  
(Szász - ) Koburg Fülöp (Nándor)  herceg 
Kochmeister Frigyes báró   
Kornfeld Móric báró  (Csak 1920 után főnemesként)  
Kray István gróf dr. (Csak 1920 után)  
Kuun Géza gróf      
Láng Boldizsár báró   (Csak 1920 után)  
Lázár István gróf        
Lers Vilmos báró dr. (Csak 1920 után)  
Lobkowitz Rudolf herczeg    
Madarassy-Beck Gyula báró  
Maillott de la Treille Nándor báró  (Csak 1920 után)  
Manndorff Géza báró  
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Máriássy János báró   
Mesznil Viktor báró     
Migazzy Vilmos gróf 
Mikos János báró    
Montenuovo Nándor herceg   (Csak 1920 után)  
Müller Kálmán báró   
Niczky Pál gróf   
Nicolics Fedor báró     
Ottenfels-Gschwind Zsigmond báró   
Pap Géza báró  (Csak 1920 után főnemesként)  
Petricsevich-Horváth Arthur báró   
Radák Ádám báró        
Ragályi Balassa Ferenc báró (Csak 1920 után főnemesként)  
Rudnyánszky József báró  
Schwartzer Ottó báró     
Seherr-Thoss Béla gróf   
Semsey László gróf  (személyében képviseli a családot 1920 előtt és után)  
Sigray Antal gróf  (személyében képviseli a családot 1920 előtt és után)  
Simonyi Lajos báró  
Szécsen Antal gróf    
Szterényi József báró    (Csak 1920 után főnemesként)  
Sztojanovits Iván báró   
Szurmay Sándor báró (Csak 1920 után főnemesként) 
Takách-Tolvay József gróf (Csak 1920 után)  
Thorotzkai Miklós gróf   
Török László gróf   
Uray Kálmán báró    
Üchtritz Zsigmond    báró  
Waldbott Kelemen báró   (Csak 1920 után)  
Wickenburg Márk gróf  
Wimpffen Simon gróf     
Wilczek Frigyes gróf  (személyében képviseli a családot 1920 előtt és után)  
Wlassics Gyula báró (Csak 1920 után főnemesként)  
Woracziczky János gróf   
Zelenka-Zelenski Róbert gróf  (személyében képviseli a családot 1920 előtt és után)  
Zeyk József báró    
Zsivkovics János báró    
 
2 fő (zárójelben az 1920 utáni törvényhozók száma) 
Baich báró 
Bánhidy báró 
Béldy gróf    
Bissingen – Nippenburg gróf 
Blankenstein gróf 
Bombeles gróf 
Bornemissza báró 
Chotek gróf 
Dőry báró 
Edelsheim – Gyulay báró (1 fő) 
Elz gróf 
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Feilitzsch báró (1 fő)  
Gerliczy báró 
Ghillány báró 
Gyürky gróf 
Hoyos gróf (2 fő) 
Jeszenszky báró (1 fő) 
Kaas báró           (1fő) 
Khuen-Héderváry gróf    (1 fő) 
Kornis gróf   (1 fő) 
Kulmer gróf 
Lévay báró 
Lipthay báró 
Nádasdy gróf 
Nákó gróf 
Nopcsa báró 
Normann- Ehrenfels gróf 
Orczy báró 
Orosdy báró  (1 fő) 
Péchy gróf 
Piret de Bihain báró 
Rauch báró 
Rédl báró 
Roszner báró (1 fő) 
Schönborn – Buchheim gróf 
Stubenberg gróf 
Szögyény – Marich gróf 
Thurn – Taxis herceg  
Vigyázó gróf 
Wass gróf 
Windischgraetz herceg  (1 fő) 
Wodianer báró 
Zay gróf 
 
3 fő  
Benyovszky gróf 
Berchtold gróf 
Béldi gróf   (1 fő) 
Haller gróf 
Karácsonyi gróf 
Korányi báró (2 fő)  
Lónyay gróf 
Majthényi báró   (2 fő) 
Mikes gróf (1 fő) 
Perényi báró ( 1 fő)  
Szirmay gróf (1 fő) 
Tisza gróf (1 fő) 
Urbán báró (3 fő) 
Vojnits báró (2 fő) 
Wesselényi báró (1 fő) 
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4 fő 
Bohus báró 
Bolza gróf 
Fiáth báró (3 fő)  
Jósika báró 
Keglevich gróf (1 fő)  
Nemes gróf (2 fő)  
Podmaniczky báró (1 fő)  
Prónay báró (2 fő) 
Radvánszky báró (1 fő) 
Révay báró (1 fő) 
Solymossy báró  
Vécsey báró (1 fő) 
 
5 fő 
Ambrózy báró (2 fő) 
Hadik gróf  (2 fő)  
Harkányi báró (1fő)  
Inkey báró (2 fő)  
Nyáry báró 
Odeschalci herceg (1 fő)  
Pallavicini őrgróf (3 fő)  
Sennyey báró (1 fő) 
Sztáray gróf (1 fő) 
 
6 fő 
Almássy gróf (3 fő) 
Cziráky gróf (3 fő) 
Csekonics gróf (3 fő) 
Draskovich gróf 
Forgách gróf (1 fő)  
Jankovich gróf (2 fő)  
Mailáth gróf (2 fő)  
Serényi gróf (2 fő)  
 
7 fő 
Degenfeld – Schonburg gróf (2 fő) 
Pongrácz gróf (1 fő) 
 
8 fő 
Kemény báró (2 fő) 
Pejacsevich gróf (1 fő)  
Somssich gróf (4 fő)  
 
9 fő 
Andrássy gróf (3 fő) 
Dessewffy gróf (3 fő)  
Hunyady gróf (3 fő)  
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10  fő 
Bánffy báró és gróf (1 fő) 
Erdődy gróf (2 fő)  
Szapáry gróf (3 fő) 
 
11 fő 
Apponyi gróf (4 fő) 
Bethlen gróf  (2 fő) 
Wenckheim gróf (3 fő) 
 
12 fő 
Festetics gróf és herceg (6 fő)  
 
13 fő 
Csáky gróf (2 fő)  
 
14 fő 
Pálffy és Pálffy-Daun gróf és herceg (3 fő) 
Vay báró és gróf (4 fő) 
 
16 fő 
Károlyi gróf (4 fő) 
 
18 fő 
Batthyány (6 fő) 
 
25 fő 
Teleki gróf (9 fő) 
 
29 fő 
Esterházy (gróf és herceg) (5 fő)  
 
30 fő 
Széchenyi gróf (9 fő) 
 
33 fő 
Habsburg királyi herceg (4 fő) 
 
40 fő 
Zichy  gróf (8 fő) 
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2. MELLÉKLET 

 

Törvényhozásban 1885 és 1944 között folytatólagosan részt vevő főnemesi családok891 

 

CSALÁD NEVE A törvényhozás tagja 1885 - 1944 
között 

Az arisztokrata cím kelte és 
eredete 

ALMÁSSY gróf 7 fő 1771. MÁRIA TERÉZIA 

ANDRÁSSY gróf 9 fő 1766 MÁRIA TERÉZIA 

AMBRÓZY gróf 5 fő 1838 V. FERDINÁND 

APPONYI gróf 11 fő 1739 III. KÁROLY 

BÁNFFY báró és gróf 10 fő 1729 III. KÁROLY (gróf 1880 
FERENC JÓZSEF) 

BATTHYÁNY gróf 17 fő 1764 – MÁRIA TERÉZIA 

BÉLDI gróf 2 fő 1770. MÁRIA TERÉZIA 

BETHLEN gróf 11 fő 1696 I. LIPÓT 

CSÁKY gróf 13 fő 1638 III. FERDINÁND 

CSEKONICS gróf 5 fő 1864 FERENC JÓZSEF 

CZIRÁKY gróf 7 fő 1723 III. KÁROLY 

DEGENFELD – SCHONBURG gr 7 fő 1810. I. FERENC 

DESSEWFFY gróf 7 fő 1754 MÁRIA TERÉZIA 

EDELSHEIM-GYULAY gróf 2 fő 1882 FERENC JÓZSEF 

ERDŐDY gróf 10 fő 1565 I.MIKSA 

ESTERHÁZY gróf és herceg 31 fő 1715 III.KÁROLY 

FEILITZSCH báró 2 fő BAJOR BÁRÓ 1847 

FESTETICS gróf és herceg 12 fő 1766 MÁRIA TERÉZIA és 1911 
FERENC JÓZSEF 

FIÁTH báró 4 fő 1874 FERENC JÓZSEF 

FORGÁCH gróf 6 fő 1647 III. FERDINÁND 

HABSBURG királyi herceg 33 fő 1765-től német-római császárok 

HADIK gróf 5 fő 1763 MÁRIA TERÉZIA 

HARKÁNYI báró 5 fő 1867 FERENC JÓZSEF 

HAZAI báró 1 fő 1912 FERENC JÓZSEF 

HELLENBACH báró 2 fő 1686 I. LIPÓT 

HOYOS gróf 2 fő 1827 – I. FERENC 

HUNYADY gróf 7 fő 1792 I.FERENC 

INKEY báró 5 fő 1875 és 1895 FERENC JÓZSEF 

JANKOVICH gróf 6 fő 1885 FERENC JÓZSEF 

                                                           
891 A donációk adatai Gudenus János A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája című művének 
vonatkozó köteteiből származnak 
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JESZENSZKY báró 2 fő 1865 FEERNC JÓZSEF 

KAAS báró 2 fő 1912 FERENC JÓZSEF 

KÁROLYI gróf 16 fő 1712 III. KÁROLY 

KEGLEVICH gróf 4 fő 1687 . I. LIPÓT 

KEMÉNY báró 8 fő 1804 és 1808. I. FERENC 

KENDE báró 1 fő 1916. IV. KÁROLY 

KHUEN-HÉDERVÁRY gróf 2 fő 1630 II. FERDINÁND 

KLEBELSBERG gróf 1 fő 1702 I. LIPÓT 

KORÁNYI báró 3 fő 1908 FERENC JÓZSEF 

KORNFELD báró 2 fő 1910 FERENC JÓZSEF 

KORNIS gróf 2 fő 1712. III. KÁROLY 

LÁNG báró 2 fő 1911 FERENC JÓZSEF 

MAILÁTH gróf 6 fő 1808 I. FERENC 

MAJTHÉNYI báró 3 fő 1637 III. FERDINÁND 

MIKES gróf 3 fő 1696 I.LIPÓT 

NEMES gróf 4 fő 1755 MÁRIA TERÉZIA 

ODESCALCHI herceg 5 fő 1751. MÁRIA TERÉZIA 

OROSDY báró 2 fő 1905 FERENC JÓZSEF 

PALLAVICINI őrgróf 5 fő 1803 I. FERENC 

PAP báró 1 fő 1912 FERENC JÓZSEF 

PÁLFFY gróf 14 fő 1634 II. FERDINÁND 

PEJACSEVICH gróf 8 fő 1772 MÁRIA TERÉZIA 

PERÉNYI báró 3 fő 1632 II. FERDINÁND 

PODMANICZKY báró 4 fő 1782 II. JÓZSEF 

PONGRÁCZ gróf 7 fő 1743 MÁRIA TERÉZIA 

PRÓNAY báró 4 fő 1782 II. JÓZSEF 

RADVÁNSZKY báró 4 fő 1875 FERENC JÓZSEF 

RÁDAY gróf 2 fő 1790 II. JÓZSEF 

RÉVAY gróf 4 fő 1916 IV. KÁROLY 

ROSNER báró 2 fő 1817 I. FERENC 

SEMSEY gróf 1 fő 1907 FERENC JÓZSEF 

SENNYEY báró 5 fő 1606 II. RUDOLF, gróffá emeli 
1918 IV. KÁROLY 

SERÉNYI báró és gróf 5 fő 1596 II. RUDOLF, 1656 gróf 

SIGRAY gróf 1 fő 1780 II. JÓZSEF 

SOMSSICH gróf 8 fő 1813 I. FERENC 

SZAPÁRY gróf 10 fő 1722 III. KÁROLY 

SZÉCHENYI gróf 30 fő 1697 I.LIPÓT 

SZIRMAY gróf 3 fő 1707. I. JÓZSEF 

SZTÁRAY gróf 5 fő 1747 MÁRIA TERÉZIA 
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TELEKI gróf 24 fő 1697 I LIPÓT (római szent 
birodalmi gróf) 

TISZA gróf 3 fő 1883 FERENC JÓZSEF 

URBÁN báró 3 fő 1914 FERENC JÓZSEF 

VAY báró és gróf 15 fő 1799 és 1830 I. FERENC 

VÉCSEY báró 4 fő 1692 I. LIPÓT 

VOJNITS báró 3 fő 1899. FERENC JÓZSEF 

WENCKHEIM gróf 11 fő 1781 II. JÓZSEF  

WESSELÉNYI báró 3 fő (1582 Báthory István lengyel 
király) 

1725 megerősítés III. KÁROLY 
WINDISCHGRAETZ herceg 2 fő 1655 III. FERDINÁND  

WILCZEK gróf 1 fő 1715 III.KÁROLY 

WLASSICS báró 1 fő 1917 IV. KÁROLY 

ZELENSKY gróf 1 fő 1899. FERENC JÓZSEF 

ZICHY gróf 40 fő 1679. I. LIPÓT 
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3. MELLÉKLET 

 

Főnemesek, kik 1920 előtt és azt követően is tagjai voltak a parlamentnek 892 

 

NÉV 

 

ÉLT 

 

Törvényhozásban tagság 

1920 előtt 

 

Törvényhozásban 

tagság 1920 után 

Tescheni Habsburg 
Frigyes fhg. 

1856 – 1936 (80 év) 1884, 87, 92,97, 01, 05, 10 27, 31, 35 

Toscanai Habsburg 
József  fhg. 

 
1872 – 1942 (70 év) 

1897, 01, 05, 10 27,31,35,39 
 

Almásy Dénes gróf 1863 – 1940 (77 év) 1901, 05,10,                          27,31, 35 
Almásy Imre gróf 1868 – 1929 (61 év) 1901, 05, 10 

Képv. 1892 
27 
 

Ambrózy Gyula gróf 1872 – 1934 (62 év) 1905, 10 27,31 
Ambrózy (később 

Migazzi) István báró 
 

1869 -1933 (64 év) 
1897, 01, 10                    Képv.:20 

Andrássy Gyula gróf 1860 – 1929 (69 év) 1910 
Képv.: 87, 92, 01,05, 10 

Képv.: 20, 22 

Andrássy Géza gróf 1856 – 1938 (82 év) 1910  
Képv.:92,97, 01, 05,10 

27, 31, 35 

Apponyi Albert gróf 1846 – 1933 (87 év) 1884, 1910 
Képv.: 84, 87, 92,97, 01, 
05,10 

Képv.: 20, 22,27, 31 
 

Bánffy Miklós gróf 1873 – 1950 (77 év) 1910  
Képv.:01, 10 

1940 

Batthyány Elemér gróf 1847 – 1932 (85 év) 1884, 87, 92,97, 01, 05, 10 27  
 

Batthyány Lajos gróf 1860 – 1951 (91 év) 1884, 87, 92, 10,  
Képv.: 97, 01, 05,10 

27,31,35 
 

Batthyány Zsigmond 
gróf 

1856 – 1939 (83 év) 1910 
Képv.: 05 

27, 31, 35 
 

Bethlen István gróf 1874 -  1946 (72 év) 1910 
Képv.:01, 05,10 

39 
Képv.: 20, 22,27, 31, 35 

Bethlen Pál gróf 1883 -  1971 (88 év) Képv.: 1910 27, 31, 35, 39 
Csekonics Endre gróf 1846 – 1929 (83 év) 1884, 87, 92,97, 01, 05, 10 27 

 
Csekonics Sándor gróf 

 
1872 – 1952 (80 év) 1905, 10                          1940 

Degenfeld-Schomburg 
József gróf 

1847 – 1927 (80 év) 1884, 87, 92,97, 01, 05, 10 27 

Dessewffy Aurél gróf 1846 – 1928 (82 év) 1884, 92,97, 01, 05, 10,  
Képv.:1887 

27 
 
 

Edelsheim-Gyulai Lipót 
báró 

1863 – 1928 (65 év) 1892,97, 01, 05, 10,             27 

Erdődy Sándor gróf 1865 – 1940 (75 év) 1901, 05, 10 27, 31, 35 
Esterházy Móricz gróf 1881 – 1960 (79 év) 1910 

Képv.: 10 
Képv.:31, 35, 39 

Esterházy Pál gróf 1861 -1932 (71 év) 1897, 01, 05, 10 27, 31 
Festetics Tasziló gróf 1850 -1933 (83 év) 1884, 87, 92,97, 01, 05, 10          27, 31 
Festetics Vilmos gróf 1848 – 1931 (83 év) 1884, 87, 92,97, 01, 05, 10          27 

                                                           
892 Teljes évszám csak az első érintett ház összeülését jelölve írtuk ki, a többi parlamentet, kronológiai 
sorrendben, csak az utolsó két számjeggyel jelöltük. Az évszám főrendi házi vagy felsőházi tagságot jelöl, a 
képviselői státuszt „Képv.” rövidítéssel jelöltük. 
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Forgách János gróf 1870 – 1935 (65 év) 1897, 01, 05, 10                           35 
Hadik János gróf 1863 – 1933 (68 év) 1897, 10, 

Képv.:01, 05 
27, 31 

Harkányi János báró 1859 – 1938 (79 év) 1905, 10,  
Képv.: 97, 01                     

27, 31, 35 

Hazai Samu báró 1851 – 1942 ( 91) Képv 1910 27, 32, 35, 39 
Hoyos Miksa gróf 1874 – 1956 (82 év) 1910 31, 39 

Képv.: 22 
Hunyady József gróf 1873 – 1942 (69 év) 1905, 10                                27, 31, 35, 39 

Inkey József báró 1871 – 1945 (74 év) 1910 
Képv.: 01, 05 

27, 31, 35, 39 

Inkey Pál báró 1876 – 1942 (66 év) 1910 39 
Képv.: 31 

Károlyi László gróf 1859 -1936 (77 év) 1884, 97, 01, 05, 10, 
Képv.:87, 92     

27, 31, 35 

Károlyi József gróf 1884 -1934 (50 év) 1910 
Képv.:10 

Képv.: 22,27 

Keglevich Gyula gróf 1855- 1950 (95 év) 1910 
Képv.:01, 10                         

Képv.: 27, 31 

Kemény Árpád báró 1866 – 1941 (75 év) 1897, 01, 05, 10                           39 
Kende Zsigmond (1916-

tól báró) 
1853 – 1932 (79 év) 1916 27 

Klebelsberg Kunó gróf 1875 – 1932 (57 év) Képv.: 1916 Képv. 1920, 27, 31 
Mailáth István Géza gróf 

Mikes János gróf 
1860 – 1933 (73 év) 

1876-1945 
1897, 01, 10, Képv. 05          

1911         

27, 31 

27,31, 35 
Nemes Albert gróf 1866 – 1940 (74 év) 1901, 05, 10                                 27, 31, 35, 39 
Pallavicini György 

őrgróf 
1881 – 1946 (65 év) 1910 

Képv.: 1910 
Képv.: 20, 22,31 
 

Pap Géza báró 1864 – 1934 ( 70) Képv.. 82, 84, 92, 05 27, 32 
Podmaniczky Endre báró 1858 – 1932 (74 év) Képv.: 1910 Képv.: 22, 27 
Radvánszky Albert báró 1880 – 1963 (83 év) 1910   27, 31, 35, 39 

Semsey László gróf 1869 – 1943 (74 év) 1910 
Képv.: 10 

27, 31, 35, 39 

Sigray Antal gróf 1879 – 1947 (68 év) 1905, 10            Képv.: 20, 22, 27,31, 35 
Szapáry György gróf 1865 – 1929 (64 év) 1910 27 

Széchényi Bertalan gróf 1866 -1943 (77 év) 1897, 01, 05, 10                          27, 31, 35, 39 
Széchényi Viktor gróf 1871 -1945 (74 év) 1897, 01, 05, 10                    39 

Képv.:20, 22   
Széchényi Emil gróf 1865 -1932 (67 év) 1905, 10                                       27, 31 
Széchényi Andor Pál 

gróf 
1864 -1943 (79 év) 1910 (28) 31, 35, 39 

Széchényi Aladár gróf 1862 – 1936 (74 év) Képv.: 1887, 
97                                

27, 31, 35 

Teleki József gróf 1859 -1945 (86 év) 1884, 97, 01, 05, 10, 
Képv.:87, 92, 10 

27, 31, 35, 39 

Teleki Tibor gróf 1871 – 1942 (71 év) 1897, 01, 05, 10                         35,  39, 
Képv.:22 
Képv.:22, 27 

Teleki Pál  gróf 
 

1879 -1941 (62 év) 
 

Képv.: 1905 
 

27, 31, 35 
Képv.: 20, 22, 39 

Urbán Péter báró 1870 – 1935 (65 év) 1910 Képv.: 22, 27, 32, 35 
Wenckheim Dénes gróf 1861-1933 (72 év) 1884, 87, 92,97, 01, 05                27, 31 
Wenckheim László gróf 1880 – 1956 (76 év) Képv.: 1910 27, 31 
Windischgraetz Lajos 

hg. 
1882 – 1968 (86 év) 1910                                         Képv.: 1920 

Wilczek Frigyes gróf 1874 – 1941 (67 év) Képv.: 1901 31, 35 
Wlassics Gyula (1917-

től) báró 
1852 – 1937 (85 év) Képv.: 1892, 95, 96. 1901, 05 27. 32, 35 
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Zelenski Róbert gróf 1850 – 1939 (89 év) 1910,  
Képv.:1884, 92, 05                  

27, 31, 35 

Zichy Gyula gróf 1871 – 1942 (71 év) 1901, 05, 10                                 31, 35, 39 
Zichy Jakab gróf 1872 -1948 (76 év) 1901, 05, 10,  

Képv.:1897                              
31, 35 

Zichy Aladár gróf 1864 – 1937 (73 év) 1910 
Képv.:97, 01, 05                       

27, 31, 35 

Zichy János gróf 1868 – 1944 (76 év) 1910  
Képv.:97, 01,10    

Képv.: 22, 27,31, 35, 39 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



277 
 

4. MELLÉKLET 

 

Horthy-kori magyar országgyűlés főnemes képviselőinek adatai 

 

 
NÉV 

 
Az országgyűlésbe 
kerülés első éve 893 

 
Képviselt párt894 

Földbirtokának 
nagysága 895 

/hold/ 
Almásy Alajos gr.896 

(Gyula 1895 – Bp. 1945) 
1931 

(Nagyszalonta) 
Ker. Kisg. Földm és Pp --------- 

Almásy Imre gr 
(Törökszentmiklós 1896 

– Belgium 1973) 

1935 
(Rétság) 

NEP 3.200 

Ambrózy-Migazzi 
István gr. 

(Nizza 1869 – Tana1933) 

1920 
(Felső-Eőr) 

KNEP    860 

Andrássy Gyula gr. 
(Tőketerebes 1860 – 

Bp.1929) 

1920 
(Miskolc I.ker.) 

pártonkívüli 7.900 

Apponyi Albert gr.  

(1846 Bécs– 1933 Genf)   

1920 

(Jászberény) 

pártonkívüli 870 

Apponyi Antal gr. 
(Marcheggen 1883 – 

Lausanne 1954 

1922 
(Bonyhád) 

pártonkívüli ----- 

Apponyi György gróf 
(Eberhart 1898 – 

Saarbrücken 1970) 

1931 
(Vasvár) 

Keresztény Gazdasági és 
Szociális Párt 

2.180 

Bethlen István gr. 
(Gernyeszeg 1874 – 

Moszkva 1946)   

1920 
(Hódmezővásárhely II.) 

pártonkívüli, kisgazda 
támogatással  

----- 

Berg Miksa br. 
(Kapuvár 1895 – Graz 

1960)   

1935 
(Abony) 

FKGP ----- 

Biedermann Imre báró 
(Pécs 1894- Bp.1951) 

1931 
(Szigetvár) 

Egységes Párt 4.800 
 

Bottlik István br. 
(1879 Tibolddaróc – 

1952897?) 

1922 
(Mezőkövesd) 

pártonkívüli 700 

Buttler Elemér br. 
(Magyarnándor 1899 – 

Bp. 1970) 

1939 
(Balassagyarmat) 

MÉP 850 

Cziráky György gr. 
(1885 Sárosd – 1958 

Dénesfa) 

1922 
(Celldömölk) 

Keresztény Nemzeti 
Földmíves és Polgári Párt 

(Andrássy-párt) 

3.760 

Cziráky József gr. 
(1883 Sárosd – 1960 

Dénesfa 

1922 
(Szombathely) 

pártonkívüli ellenzéki 2.780 

                                                           
893 Minden parlamenti tagot első bekerülésének jogcímén regisztráltunk.  
894 A képviselőházba kerüléskor képviselt párt 
895 500 hold feletti birtoknagyság esetén (Az érintett személy törvényhozásba kerülésének első évében rá 
vonatkozó gazdacímtár adatai szerint) 1. Magyarország földbirtokosai és földbérlői. Bp. 1925. 2. Magyarország 
földbirtokosai és földbérlői. Bp. 1937. 
896 Hitbizományos, gróf Almásy Alajos fia, apja még él 1935-ban 
897 Bottlik báró haláláról nem találtunk pontos adatot, mauzóleumában 1952-ben helyezték el. 
http://www.tibolddaroc.eu/index.php/tibolddaroc/latnivalok/bottlik-mauzoleum (2015.07.02.) 
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Csáky Károly gr. 
(Szepesmindszent 1873 – 

Bp. 1945) 

1927 
(Gáva) 

Egységes Párt 640 

Csáky István gr. 
(1894 Segesvár – Bp. 

1941) 

1939 
(Sopron) 

MÉP ----- 

Csekonics Iván gróf    
(Zsitózsombolya 1876 – 

1951) 

1931 
(Szombathely) 

Keresztény Gazdasági és 
Szociális Párt 

------ 

Esterházy Móric gróf  
(1881 Pusztamajk – Bécs 

1960) 

1931 
(Tapolca) 

Keresztény Gazdasági és 
Szociális Párt 

-----898 

Festetics Sándor gróf 
(Dég 1882 – 

Balatonrendes 1956) 

1931 
(Enying) 

Egységes Párt 30.500 

Festetics Domonkos gr. 
(1901 Bakófa – Salzburg 

1935 
(Szigetvár) 

NEP 3.800 

Hellenbach Gottfried 
br. 

(Marija Bistrica 1892 – 
Bp. 1982) 

1935 
(Kúnhegyes) 

NEP 600899 

Hoyos Miksa gr. 
(Pozsony 1874 – Bp. 

1956) 

1922 
(Kaposvár) 

Keresztény –Keresztyén 
Kisgazda, Földmíves és 

Polgári Párt 

3.080 

Hunyady Ferenc gr. 
(Agárd 1895 – Bp. 1966) 

1927 
(Mór) 

Keresztény Gazdasági és 
Szociális Párt 

600 

Inkey Pál báró 
(Iharosberény 1876 – Bp. 

1942) 

1931 
(Csurgó) 

pártonkívüli 5.200 

Jankovich – Bésán 
Endre gr. 

(Terezovac – Suhopolje 
1884 – Bp 1936 

1922 
(Ugod) 

pártonkívüli ellenzéki 14.400 

Kaas Albert br. 
(1885 Bp – 1961 

Ausztrália)    

1922 
(Gödöllő) 

Keresztény –Keresztyén 
Kisgazda, Földmíves és 

Polgári Párt 

 
700900 

Károlyi József gr. 
(Bp.1884 – Bp. 1934) 

1922 
(Székesfehérvár) 

pártonkívüli ellenzéki             10. 850 

Károlyi Viktor gr. 
(Nagymágocs 1902 – 

Anglia 1973) 

1935 
(Mindszent) 

NEP 3.500 

Keglevich Gyula gr. 
1855 Bécs – 1950 Bp.) 

1927 
(Pétervásár) 

Egységes Párt ----- 

Klebelsberg Kunó gr. 
(Magyarpécska 1875 – 

Bp. 1932) 

1920 
(Sopron) 

KNEP ----- 

Korányi Frigyes br. 
(Bp. 1869 – Bp. 1935) 

1920 
(Komárom) 

Keresztény Kisgazda és 
Földműves Párt 

----- 

Kornis Elemér gr. 
(Jakabháza 1890 – 
Keszthely 1953) 

1939 
(Sümeg) 

MÉP ----- 

Kray István br. 
(Lőcse 1887 – Bp. 1967) 

1927 
(Zalaegerszeg) 

Keresztény Gazdasági és 
Szociális Párt 

----- 

Láng Boldizsár báró   
(Bp. 1877 – Bp. 1943) 

1931 
(Királyhelmec) 

Egységes Párt ----- 

                                                           
898 gróf Esterházy Miklós Móric (E. M. apja) 1925-ben halt meg. Örökösei nevére 55.700 hold van bejegyezve) 
899 Bérelt földként van regisztrálva 
900 Kaas Albert és testvérei nevén van a 700 hold 
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Lers Vilmos br. 
(Bp. 1869 – Bp.1923) 

 

1922 
(Baja) 

Keresztény –Keresztyén 
Kisgazda, Földmíves és 

Polgári Párt 

----- 

Maillott de la Treille 
Nándor br. 

(Tállya 1884 – Bp. 1929) 

1922 
(Tokaj) 

Keresztény –Keresztyén 
Kisgazda, Földmíves és 

Polgári Párt 

1.530 

Mirbach Antal br. 
(Somberek 1886 – Pécs 

1965) 

1922 
(Mohács) 

pártonkívüli ----- 

Orosdy Fülöpné bárónő 
(Bp. 1875 -  NewYork 

1957) 

1931 
(Szécsény) 

Keresztény Gazdasági és 
Szociális Párt 

-----901 

Pálffy-Daun József gr. 
(1892 Stübing– 1963 

Paraguay) 

1935 
(Vál) 

NEP 2.000 

Pálffy József gr. 
(Görz 1904 – Bécs 1988) 

1939 
(Tét) 

MÉP ----- 

Pallavicini György őrgr. 
(Bp. 1881 – Bp.1946)   

1920 
(Dombóvár) 

KNEP 5.600 

Perényi Zsigmond br. 
(Bp. 1870 – Bp. 1946) 

1927 
(Komárom) 

Egységes Párt ----- 

Podmaniczky Endre br. 
(Aszód 1858 – Kelebia 

1932) 

1922 
(Tompa) 

Keresztény –Keresztyén 
Kisgazda, Földmíves és 

Polgári Párt 

----- 

Pongrácz Jenő gróf 
(Nagyvárad 1890 – Bp. 

1966) 

1931 
(Gyula) 

Egységes Párt 620 

Prónay György br. 
(1887 Tápioság – Bp. 

1968) 

1922 
(Kiskunhalas) 

Keresztény –Keresztyén 
Kisgazda, Földmíves és 

Polgári Párt 

1.630 

Ráday Gedeon gr. 
(Bp.1872 – Iklad 1937)    

1922 
(Nagykörös) 

Keresztény –Keresztyén 
Kisgazda, Földmíves és 

Polgári Párt 

900 

Radvánszky Kálmán br. 
(Bp. 1887 – Sajókaza 

1965) 

1935 
(Edelény) 

NEP 4.200 

Roszner István br. 
(Máramarossziget 1896 – 

Bp. 1958) 

1935 
(Vasvár) 

NEP ----- 

Serényi Miklós gr. 
(Bécs 1898 – USA 1970) 

1939 
(Észak-Pest 

vm.lajstromos) 

Nyilaskeresztes Párt 900 

Sigray Antal gr. 
(Ivánc 1879 – New York 

1947) 

1920 
(Körmend) 

KNEP 6.620 

Somssich Antal gróf   
(Graz 1881 – 
Nagykanizsa 1958) 

1931 
(Kiskomárom) 

pártonkívüli 2.500 

Szapáry Lajos gr. 
1886 Abony – 1965 

Németo.) 

1922 
(Alberti) 

Keresztény –Keresztyén 
Kisgazda, Földmíves és 

Polgári Párt 

1.100 

Széchenyi Viktor gr. 
(Pozsony 1871 -  Bp. 

1945) 

1920 
(Mór) 

Keresztény Kisgazda és 
Földműves Párt 

4.180 

Széchenyi György gr. 
(Lábod 1889 – Monok 

1938) 

1935 
(Tokaj) 

Keresztény Gazdasági 
Párt 

10.300 

                                                           
901 báró Orosdy Fülöpnek  1925-ben 3.550 hold van a nevére jegyezve 
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Széchenyi Lajos gr. 
(Erdőcsokonya 1902 – 

n.a.) 

1939 
(Sopron) 

Nyilaskeresztes Párt 2.900 

Szterényi József br. 
(Lengyeltóti 1861 – Bp. 

1941) 

1920 
(Bp.VIII. ker.) 

pártonkívüli ----- 

Takách – Tolvay József 
gr. 

(Celldömölk 1876 – Bp. 
1945) 

1935 
(Szentgotthárd) 

NEP ----- 

Teleki Pál gr. 
(Bp. 1879 – Bp. 1941) 

1920 
(Szeged, belváros) 

pártonkívüli ----- 

Teleki Tibor gr. 
(Gyömrő 1871- 
Gyömrő1942) 

1922 
(Gyömrő) 

Keresztény –Keresztyén 
Kisgazda, Földmíves és 

Polgári Párt 

 
3.580 

Teleki Sándor gróf   
(Bp.1885 – Tirol 1950) 

1931 
(Dunavecse) 

pártonkívüli 1.450 

Teleki János gr. 
(Koltó 1893 – St.Gallen 

1946)     

1935 
(Regőce) 

NEP ----- 

Teleki Mihály gr. 
(Bp. 1896 -  London 

1991) 

1935 
(Kiskunhalas) 

NEP ----- 

Urbán Péter br. 
(Sofronya 1870 – 
Kunágota 1935) 

1922 
(Battonya) 

Keresztény –Keresztyén 
Kisgazda, Földmíves és 

Polgári Párt 

1.100902 

Urbán Gáspár báró  
(Arad 1897 – Vác 1975)  

1931 
(Mezőtúr) 

Egységes Párt -----903 

Vay Miklós báró    
(Tiszalök 1893 – 
Bajorország 1982) 

 

1931 
(Tiszalök) 

Egységes Párt 2.800 

Vojnits Miklós br. 
(Szabadka 1895 – Bp. 

1972) 

1935 
(Torna) 

NEP ----- 

Windischgraetz Lajos 
hg. 

(Krakkó 1882 – Bécs 
1968) 

1920 
(Sárospatak) 

KNEP 8.200 

Zichy János gr. 
(Nagyláng 1868 – 

Bp.1944) 

1922 
(Sopronlövő) 

Nemzeti Összetartás Párt 
programjával 

pártonkívüli ellenzék 

13.250 

Zichy Nándor gr. 
(1907 Mosdós – Athén 

1994)   

1939 
(Zemplén vm. lajstromos) 

MÉP ----- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
902 Urbán Péter és neje bírják ezt a földet. 
903 Urbán Gáspárné nevén van összesen 3.300 hold, „társával” 1.200. 
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5. MELLÉKLET 

 

Választókerület és lakóhely (birtok) kapcsolata a főnemes képviselőknél904 

 
NÉV 

BIRTOK, 
LAKÓHELY, 
MŰKÖDÉSI 
KÖRZET905 

 
VÁLASZTÓKERÜLET 

 
KAPCSOLAT 

Almásy Lajos gróf Arad Nagyszalonta birtokterület közele 
Almásy Imre gróf Felsőpetény Rétság birtokterület közele 
Ambrózy-Migazzi 

István gróf 
Tanakajd Felső-Eör a képviselő szűkebb 

szülőföldje 
Apponyi Antal gróf Tolna megye Bonyhád a képviselő 

birtokaihoz 
közeli906 nagyobb 

település  
Biedermann Imre 

báró 
Baranya megye Szigetvár a képviselő 

birtokaihoz közeli 
nagyobb település 

Bottlik István báró Borsod-Abaúj-
Zemplén megye 

Mezőkövesd a képviselő 
birtokaihoz közeli 
nagyobb település 

Buttler Elemér báró Nógrád megye Balassagyarmat a képviselő 
birtokaihoz közeli 
nagyobb település 

Cziráky György 
gróf 

Dénesfa Celldömölk a képviselő 
birtokaihoz közeli 
nagyobb település 

Cziráky József gróf  Dénesfa Szombathely a képviselő 
birtokaihoz közeli 
nagyobb település 

Festetics Sándor 
gróf 

Dég Enying a képviselő 
közvetlen birtoka 

Festetics Domonkos Csertő Szigetvár a képviselő 
birtokaihoz közeli 
nagyobb település 

Hellenbach 
Gottfried báró 

Kenderes Kúnhegyes a képviselő 
birtokaihoz közeli 
nagyobb település 

Hoyos Miksa gróf Németlad Kaposvár a képviselő 
birtokaihoz közeli 
nagyobb település 

Hunyady Ferenc 
gróf 

Agárd Mór a képviselő birtokait 
érintő 

választókerület 

                                                           
904 Azon képviselőket soroltuk fel a táblázatban, akiknél megtalálható a választókerület és a lakóhely közti 
kapcsolat. 
905 Törvényhatósági bizottsági tagság 
906 A „közeli”, 20 kilométeres körzeten belül levőt jelent minden esetben. 
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Inkey Pál báró Iharosberény Csurgó a képviselő birtokait 

érintő 
választókerület 

Jankovich-Bésán 
Endre gróf 

Veszprém megye, 
Gic község 

Ugod a képviselő birtokait 
érintő 

választókerület 
Kaas Albert báró Pest megye Gödöllő a képvisel működési 

körzetébe eső 
kerület 

Károlyi József gróf Fejér megye, 
Csurgó 

Székesfehérvár a képviselő 
birtokaihoz közeli 
nagyobb település 

Károlyi Viktor gróf  Nagymágócs Mindszent a képviselő birtokait 
érintő 

választókerület 
Keglevich Gyula 

gróf  
Pétervásár Pétervásár saját uradalom 

Kornis Elemér gróf Sümeg907 Sümeg a képviselő 
birtokaihoz közeli 
nagyobb település 

Maillot de la Terille 
Nándor báró 

Tállya Tokaj a képviselő 
birtokaihoz közeli 
nagyobb település 

Mirbach Antal báró Somberek Mohács a képviselő 
birtokaihoz közeli 
nagyobb település 

Pálffy-Daun József 
gróf 

Győr vármegye Vál a képviselő 
működési, birtokosi 

körzetébe eső 
kerület 

Pallavicini György 
őrgróf  

Mosdós Dombóvár a képviselő 
birtokaihoz közeli 
nagyobb település 

Podmaniczky Endre 
báró  

Kelebia Tompa a képviselő 
birtokaihoz közeli 
nagyobb település 

Pongrácz Jenő gróf Békés megye, 
Gyulavári 

Gyula a képviselő 
birtokaihoz közeli 
nagyobb település 

Ráday Gedeon gróf Pest megye és 
Kecskemét908 

Nagykörös a képviselő 
működési, birtokosi 

körzetébe eső 
kerület 

Radvánszky 
Kálmán báró 

Sajókaza Edelény a képviselő 
birtokaihoz közeli 
nagyobb település 

                                                           
907 Kornis gróf a Sümegi Mezőgazdasági Kamara elnöke 
908 Ráday gróf 1910- 17 között Pest megye és Kecskemét főispánja 
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Roszner István báró Telekes Vasvár a képviselő 

birtokaihoz közeli 
nagyobb település 

Sigray Antal gróf Ivánc Körmend a képviselő 
birtokaihoz közeli 
nagyobb település 

Somssich Antal gróf Ormándpuszta Kiskomárom saját uradalom 
Szapáry  Lajos gróf Pest megye Alberti a képviselő 

birtokosi körzetébe 
eső kerület 

Széchenyi Viktor 
gróf 

Sárpentele Mór a képviselő 
birtokaihoz közeli 
nagyobb település 

Szterényi József 
báró  

Budapest Budapest VIII. kerület a képviselő 
működési körzetébe 

eső kerület 
Széchenyi György 

gróf  
Zemplén megye909 Tokaj a képviselő 

működési, birtokosi 
körzetébe eső 

kerület 
Teleki Tibor  

gróf 
Gyömrő Gyömrő saját uradalom 

Teleki Sándor gróf Pest megye Dunavecse a képviselő 
működési, birtokosi 

körzetébe eső 
kerület 

Teleki János gróf  volt bácskai 
birtokos 

Regőce a képviselő 
működési, birtokosi 

körzetébe eső 
kerület 

Teleki Mihály gróf  Dunatetétlen Kiskunhalas a képviselő 
birtokaihoz közeli 
nagyobb település 

Urbán Péter báró Kunágota Battonya a képviselő 
birtokosi körzetébe 

eső kerület 
Urbán Gáspár báró Tiszakürt Mezőtúr a képviselő 

birtokaihoz közeli 
nagyobb település 

Vay Miklós báró Tiszalök Tiszalök saját uradalom 
Windischgraetz 

Lajos herceg 
Sárospatak Sárospatak saját uradalom 

 

 
 
 

                                                           
909 Széchenyi György 1917-ben Zemplén megyei főispán 
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6. MELLÉKLET 

 

Képviselőként parlamentbe került főnemesek további törvényhozói pályája910 

 

NÉV 
(halálozási év)911 

1920 1922 1927 1931 1935 1939 

gr. Andrássy 
Gyula 
(1929) 

pk912. Ker. 
Nemz. 

Földm. és 
Polg. 

Párt913 

 
----- 

 
---- 

 
---- 

 
----- 

gr. Apponyi 
Albert 
(1933) 

pk. 
 

pk. pk. pk. ----- ----- 

gr. Apponyi 
György  

----- ----- ----- Ker.Gazd. és 
Szoc. Párt 

Nemztei 
Szabadelvű 

Párt 

Polgári 
Szabadság 

Pártja 
gr. Bethlen 

István 
pk. EP.914 EP. EP. pk. KORMÁNY

ZÓ 
által 

kinevezett915 
 

br. Bottlik 
István 

----- pk. EP. TV.HAT. 
KÜLD.916(193

0) 

TV.HAT. 
KÜLD. 

TV.HAT. 
KÜLD. 

gr. Cziráky 
József 

----- Ker. 
Nemz. 

Földm. és 
Polg. Párt 

FŐRENDI 
CSALÁDOK 

VÁL.917 

FŐRENDI 
CSALÁDOK 

VÁL 

FŐRENDI 
CSALÁDOK 

VÁL 

FŐRENDI 
CSALÁDOK 

VÁL 
 
 

gr.Csekonics 
Iván 

----- ----- ----- Ker.Gazd. és 
Szoc. Párt 

----- FŐRENDI 
CSALÁDOK 
VÁL (1937) 

gr.Esterházy 
Móric 

----- ----- ----- Ker.Gazd. és 
Szoc. Párt 

Ker.Gazd. és 
Szoc. Párt 

Egyesült 
Keresztény 

Párt 
gr. Festetics 

Sándor 
 

----- 
 

----- 
 

----- 
EP. Nemzeti 

Szocialista 
Párt 

 
----- 

gr.Festetics ----- ----- ----- ----- NEP918 MÉP919 

                                                           
910 A táblázatban csak az egynél több parlamentben résztvevő arisztokratákat szerepeltetjük. 
911 Csak akkor jelöljük, amennyiben a korszakra esik a halálozás éve.  
912 pártonkívüli 
913 A párt színeiben -  gróf Sigray Antal kivételével - csak gróf Andrássy Gyula családja, ő maga, két veje és  
egyiknek testvére szerepel főnemes képviselőként. 
914 Egységes Párt 
915 A felsőházba a kormányzó által élethosszig kinevezett tag 
916 A felsőházban a törvényhatóságok küldötte 
917 A felsőházba a főrendi arisztokrata családok választották 
918 Nemzeti Egység Pártja 
919 Magyar Élet Pártja 
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Domonkos 
br.Hellenbach 

Gottfried 
----- ----- ----- ----- NEP MÉP 

gr. Hoyos 
Miksa 

----- EP. ----- TV.HAT. 
KÜLD.920(193

0) 

---- FŐRENDI 
CSALÁDOK 
VÁL (1937) 

gr. Hunyady 
Ferenc 

----- ----- Ker.Gazd. és 
Szoc. Párt 

pk. ----- MÉP 

br. Inkey Pál ----- ----- ----- pk.  ----- FŐRENDI 
CSALÁDOK 
VÁL (1940) 

gr.Jankovich-
Bésán Endre 

----- pk. pk. ----- FŐRENDI 
CSALÁDOK 
VÁL (1936) 

FŐRENDI 
CSALÁDOK 

VÁL  
br. Kaas 
Albert 

----- EP. ----- ----- ----- SZERV.INT. 
KÉPV.921 

gr. Károlyi 
József 
(1934) 

 
----- 

 
pk. 

 
pk. 

 
----- 

 
----- 

 
----- 

gr. Károlyi 
Viktor 

----- ----- ----- ----- NEP MÉP 

gr. Keglevich 
Gyula 

----- ----- EP. EP. ----- ----- 

gr.Klebelsber
g Kunó 
(1932) 

 
KNEP922 

 
----- 

 
EP. 

 
EP. 

 
----- 

 
----- 

br.Korányi 
Frigyes 
(1935) 

Ker. Kisg. 
és Földm. 

Párt923 

 
EP. 

 
----- 

 
----- 

 
----- 

 
----- 

gr. Kray 
István 

----- ----- Ker.Gazd. és 
Szoc. Párt 

Ker.Gazd. és 
Szoc. Párt 

----- ----- 

br. Maillot 
Nándor 
(1929) 

 
----- 

 
EP. 

 
EP. 

 
----- 

 
----- 

 
----- 

br. Mirbach 
Antal 

----- pk. TV.HAT. 
KÜLD. 

----- -----  
 
 
 

őrgr.Pallavici
ni György 

KNEP Ker. 
Nemz. 

Földm. és 
Polg. Párt 

 

 
----- 

 
pk. 

 
----- 

FŐRENDI 
CSALÁDOK 
VÁL (1940 

br. Perényi 
Zsigmond 

----- ----- EP. EP. HIV. és 
MÉLT.924(193

3) 

HIV. és 
MÉLT. 

br.Podmanicz
ky Endre 
(1932) 

 
----- 

 
EP. 

 
EP. 

 
----- 

 
----- 

 
----- 

gr. Pongrácz 
Jenő 

----- ----- ----- EP. NEP. KORM. 
által 

kinevezett 
(1943) 

                                                           
920 A felsőházban a törvényhatóságok küldötte 
921 Szervezetek, intézmények képviselője a felsőházban 
922 Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja 
923 Keresztény Kisgazda és Földmíves Párt 
924 Hivatal és méltóság alapján a felsőház tagja 
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br. Prónay 
György 

----- EP. EP. EP. TV.HAT. 
KÜLD. 

TV.HAT.  
KÜLD. 

gr. Ráday 
Gedeon 
(1937) 

----- EP. EP: EP. KORMÁNY
ZÓ 
által 

kinevezett 

 
----- 

br.Roszner 
István 

----- ----- ----- ----- NEP MÉP 

gr.Sigray 
Antal 

 
KNEP 

Ker. 
Nemz. 

Földm. és 
Polg. Párt 

 
pk. 

 
pk. 

 
pk. 

 
FŐRENDI 

CSALÁDOK 
VÁL. (1942) 

gr. Szapáry 
Lajos 

----- EP. EP. ----- TV.HAT. 
KÜLD.(1936) 

TV.HAT. 
KÜLD. 

gr. Széchenyi 
Viktor 

Ker. Kisg. 
és Földm. 

Párt 

 
EP. 

 
----- 

 
----- 

FŐRENDI 
CSALÁDOK 

VÁL.(1937) 

FŐRENDI 
CSALÁDOK 

VÁL. 
br. Szterényi 

József 
pk. ----- KORM. 

által 
kinevezett 

KORM. 
által 

kinevezett 

KORM. 
által 

kinevezett 

KORM. 
által 

kinevezett 
gr. Takách-

Tolvay József 
----- ----- ----- ----- NEP MÉP 

gr. Teleki Pál pk. pk. SZERV.INT. 
KÉPV. 

SZERV.INT. 
KÉPV. 

SZERV.INT. 
KÉPV. 

MÉP 

gr. Teleki 
Tibor  
(1942) 

 EP. EP. ----- HIV. és 
MÉLT. 

HIV. és 
MÉLT. 

gr.Teleki 
János 

----- ----- ----- ----- NEP MÉP 

gr. Teleki 
Mihály 

----- ----- ----- ----- NEP MÉP 

br. Urbán 
Péter 
(1935) 

 
----- 

 
E P. 

 
EP. 

 
EP. 

 
----- 

 
----- 

br. Urbán 
Gáspár 

----- ----- ----- EP. NEP ----- 

br. Vay 
Miklós 

----- ----- ----- EP. NEP MÉP 

gr. Zichy 
János 

----- pk. Ker.Gazd. és 
Szoc. Párt 

Ker.Gazd. és 
Szoc. Párt 

Ker.Gazd. és 
Szoc. Párt 

Egyesült 
Keresztény 

Párt 
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7. MELLÉKLET 

 

Összefoglaló táblázat a két háború között a törvényhozásban helyet foglaló főnemesi 

családok és személyek földbirtokviszonyairól925 

CSALÁD926 
(összes birtok 1935-ben) 

KÉPVISELŐ 
(birtoka holdban a 

törvényhozásba kerüléskor) 

FELSŐHÁZI TAG 
(birtoka holdban a 

törvényhozásba kerüléskor) 
HERCEGEK   

Habsburg kir.hg. 
57.600 

 Frigyes fhg.  41.060 
József fhg.    17.380 
Albrecht fhg. ------ 
József Ferenc ------ 

Batthyány-Strattmann 
20.050 

 id. Batthyány-Strattmann László   
22.800 

ifj. Batthyány-Strattmann László   
18.300 

Festetics 
69.400 

 Festetics Tasziló  96.000 
Festetics György  69.400 

Montenouvo 
17.000 

 Montenouvo Nándor   20.600 
 

Winsdischgraetz 
2.800 

Windischgraetz Lajos 8.200 
 

 

GRÓFOK   
Almásy 
28.650 

ifj. Almásy Imre 3.200 
Almásy Alajos ----- 

Almásy Dénes 27.720 
id. Almásy Imre 3200 

Ambrózy 
11.000 

Ambrózy-Migazzy István  860 Ambrózy Gyula ----- 

Andrássy 
33.800 

Andrássy Gyula 7.900 
 

Andrássy Mihály   8.800 
Andrássy Géza      7.300 

Apponyi 
9.900 

Apponyi György 2.180 
Apponyi Albert        870 

Apponyi Antal ----- 

Apponyi Károly 6400 
 

Bánffy 
1.800 

 Bánffy Miklós 1.800 
 

Batthyány 
31.100 

 Batthyány Lajos 1.350 
id. Batthyány Zsigmond 4.000 
ifj. Batthyány Zsigmond 1.000 

Batthyány Elemér----- 
Bethlen 
7.400 

Bethlen István ----- Bethlen Pál----- 

Cziráky 
13.800 

Cziráky György  3.760 
Cziráky József    2.780 

Cziráky László 6000 
 

Csáky Csáky Károly 640  

                                                           
925 A családok birtokai a korszak utolsó, 1935-ben készült birtokösszeírás, az egyes személyek birtokai a 
parlamentbe kerülésükkor aktuális összeírás (1925. évi vagy az 1937-ben kiadott gazdacímtár adatai szerint 
szerepelnek a táblázatban. 
926 Azon családok, melyek az 1935-ben végzett birtokösszeírás szerint nem rendelkeznek 500 holdnál nagyobb 
birtokkal, nem szerepelnek a listán. Ezek a következők: hg. Odescalchi, gr. Béldi, gr. Klebelsberg, gr. Kornis, 
gr.Révay, gr.Takách-Tolvay, br.Apor, br. Berg, br. Feilitzsch, br. Györffy, br. Hazai,  br. Kemény, br. Korányi, 
br. Kray, br. Láng, br. Lers, br. Maillot, br. Majthényi, br.Pap, br. Roszner, br. Szurmay, br.Vojnits, 
br.Wesselényi, br. Wlassics 
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2.300 Csáky István ----- 
Csekonics 

4.500 
Csekonics Iván 4500 (testvéreivel) Csekonics Endre 900 

Csekonics Sándor 4500 
(testvéreivel) 

Degenfeld-Schomburg 
15.800 

 Degenfeld-Schomburg József 
3700 

Degenfeld-Schomburg Miksa -----
- 

Dessewffy 
27.500 

 Dessewffy Emil  9.100 
Dessewffy Aurél 6900 

ifj. Dessewffy Aurél 15.300 
Edelsheim-Gyulay 

3.900 
 Edelsheim –Gyulay Lipót 4100 

 
Erdődy 
35.700 

 Erdődy Sándor 26.400 
Erdődy Rudolf 3500 

Esterházy 
179.300 

Esterházy Móric ----- Esterházy Pál 10.300 
Esterházy László 5750 

ifj. Esterházy László 3.800 
Esterházy János 980 

Festetics 
47.100 

Festetics Sándor  24.000 
Festetics Domokos 3.800 

Festetics Kristóf 4400 
Festetics Vilmos 500 

Forgách 
6.150 

  

Hadik 
10.420 

 Hadik- Barkóczy Endre 7250 
Hadik János 1020 

Hoyos 
4.900 

Hoyos Miksa 2.400 
 

Hoyos József ----- 

Hunyady 
33.700 

Hunyady Ferenc 600 
 

Hunyady József 28.000 
Hunyady Imre ----- 

Jankovich-Bésán 
17.000 

Jankovich-Bésán Endre 14.400 
 

Jankovich-Bésán József 5500 
 

Károlyi 
102.250 

Károlyi József  10.840 
Károlyi Viktor    3.500 

Károlyi László 51.150 
Károlyi Gyula 1700 

Keglevich 
4.850 

Keglevich Gyula  1.550  

Khuen-Héderváry 
9.400 

 Khuen-Héderváry Károly  11.000 
 

Mailáth 
20.600 

 Mailáth György 6300 
Mailáth Géza 660 

Mikes 
850 

 Mikes János ----- 

Nemes 
23.150 

 Nemes János  13.560 
Nemes Albert  11.700 

Pálffy 
7.210 

Pálffy – Daun József 2.050 
Pálffy József ----- 

Pálffy Géza ----- 

Pallavicini 
57.400 

Pallavicini György 5.600 
 

Pallavicini Alfonz Károly  66.100 
Pallavicini János 1120 

Pejacsevich-Mikó 
10.800 

 Pejacsevich- Mikó Endre 2540 
 

Pongrácz 
4.450 

Pongrácz Jenő   620 
 

 

Ráday 
3.800 

Ráday Gedeon  900 
 

 

Semsey 
25.050 

 Semsey László 30.180 
 

Sennyey 
13.380 

 Sennyey Ferenc 3600 
 

Serényi 
10.700 

Serényi Miklós  900 
 

Serényi László  1000 
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Sigray 
5.500 

Sigray Antal 6220 
 

 

Somssich 
16.700 

Somssich Antal 2.500 
 

Somssich László 2.850 
Somssich József 2.750 
Somssich Gyula    650 

Szapáry 
12.200 

Szapáry Lajos 1.100 
 

Szapáry György  4500 
Szapáry Gyula 3400 
Szapáry Frigyes 920 

Széchenyi 
111.020 

Széchenyi György 10.300 
Széchenyi Viktor     3.000 
Széchenyi Lajos      2.900 

 
 
 

Széchenyi Andor Pál  14.400 
Széchenyi Bertalan    12.620 
Széchenyi Aladár        12.070 

Széchenyi Emil 6850 
Széchenyi Károly 4550 

Széchenyi Domokos 4100 
Szirmay 

5.800 
 Szirmay Sándor 2550 

 
Sztáray 
2.600 

 Sztáray Tasziló 1750 
 

Teleki 
22.350 

Teleki Sándor 1.450 
Teleki Pál  ----- 

Teleki János ----- 
Teleki Mihály ------ 
Teleki Tibor 3580 

Teleki László 9870 
Teleki József 5170 
Teleki Gyula 1400 

Teleki Domokos ----- 
Teleki Ernő ----- 

Tisza 
18.600 

 Tisza Lajos 3750 
 

Vay 
9.550 

 gr. Vay Tibor 1800 
gr. Vay Artúr 1050 

Wenckheim 
54.750 

 Wenckheim József  10.170 
Wenckheim Dénes    7.810 
Wenckheim László    9.870 

Wilczek 
800 

 Wilczek Frigyes 990 
 

Zelenka-Zelensky 
8.200 

 Zelenka-Zelensky Róbert 1600 
 

Zichy 
74.510 

Zichy János 13.250 
Zichy Nándor ------ 

 

Zichy Aladár 9750 
Zichy-Meskó Jakab  7150 

Zichy György 6400 
Zichy Géza ----- 
Zichy Gyula ----- 
Zichy István ----- 

BÁRÓK   
Biedermann 

12.300 
Biedermann Imre 4800 

 
 

Bottlik 
1.800 

Bottlik István    650 
 

 

Buttler 
3.410 

Buttler Elemér  850 
 

 

Fiáth 
8.100 

 Fiáth Pál 1350 
Fiáth Miklós 580 
Fiáth Tibor ----- 

Harkányi 
17.720 

 Harkányi János 9280 
 

Hellenbach 
700 

Hellenbach Gottfried ------  

Inkey 
17.500 

Inkey Pál  5.300 
 

Inkey József 12.500 

Jeszenszky 
1.450 

 Jeszenszky Sándor 870 
 



290 
 

 
Kaas 
700 

Kaas Albert  680 
 

 

Kende 
3.400 

 Kende Zsigmond 2730 
 

Kornfeld 
4.200 

 Kornfeld Móricz 4070 
 

Maillot de la Terille 
----- 

Maillot Nándor 1530 
 

 

Mirbach 
600 

Mirbach Antal -----  

Orosdy 
1.750 

 

Orosdy Fülöpné -----  

Perényi 
1.600 

Perényi Zsigmond -----  

Podmaniczky 
1.850 

Podmaniczky Endre -----  

Prónay 
13.600 

Prónay György 1.630 
 

Prónay Gábor 1650 
 

Radvánszky 
6.950 

Radvánszky Kálmán 4200 
 

Radvánszy Albert 1500 
 

Ragályi –Balassa 
3.600 

 Ragály –Balassa Ferenc 3900 
 

Szterényi 
800 

 Szterényi József 800 

Urbán 
5.000 

Urbán Péter 1.120 
Urbán Gáspár ----- 

Urbán Pál 1700 
 

Vay 
4.450 

Vay Miklós   2.780 
 

br. Vay László 2120 
 

Vécsey 
8.400 

 Vécsey Miklós 4380 
 

Waldbott 
12.500 

 Waldbott Kelemen  16.400 
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8. MELLÉKLET 

 

A zsidóságot érintő legfontosabb törvényeket tárgyaló arisztokraták  

 

1920: XXV. numerus clausus 

 

gr.Ambrózy-Migazzi István 
gr. Andrássy Gyula 
gr. Apponyi Albert 
gr.Bethlen István  
gr. Klebelsberg Kunó 
br.Korányi Frigyes 
őrgr. Pallavicini György 
gr. Sigray Antal 
gr. Széchenyi Viktor  
br. Szterényi József 
gr. Teleki Pál 
hg. Windischgraetz Lajos 

1928: XIV.numerus clausus módosítása 

 

gr. Apponyi Albert 
gr.Bethlen István 
gr. Klebelsberg Kunó 
br.Korányi Frigyes 
br. Szterényi József 
gr. Teleki Pál 
gr. Almásy Dénes 
id. gr. Almásy Imre  
gr. Andrássy Géza 
hg. Batthány-Strattmann László 
gr. Batthyány Elemér 
gr. Batthyány Lajos 
gr. Batthyány Zsigmond 
br. Bottlik István 
gr. Cziráky József 
gr. Csáky Károly 
gr. Csekonics Endre 
gr. Degenfeld-Schomburg József 
id.gr. Dessewffy Aurél (?) 927 
gr. Erdődy Sándor  
id.gr. Esterházy László  
gr. Esterházy Pál 
hg. Festetics Tasziló 
gr. Festetics Vilmos 
br. Fiáth Pál 
fhg. Habsburg Albrecht 
fhg. Habsburg Frigyes 
fhg. Habsburg József 
fhg. Habsburg József Ferenc 
gr. Hadik János 
br. Harkányi János 
br. Hazai Samu 
gr. Hoyos Miksa 
gr. Hunyady Ferenc 
br. Inkey József 
gr. Jankovich-Bésán Endre 
br. Jeszenszky Sándor 
gr. Károlyi József 
gr. Károlyi Gyula 
gr. Károlyi László 
gr. Keglevich Gyula 
br. Kende Zsigmond 
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gr. Khuen-Héderváry Károly  
br. Korányi Frigyes 
br. Kornfeld Móric 
br. Kray István 
gr. Mailáth Géza 
br. Maillot Nándor 
gr. Mikes János 
br. Mirbach Antal 
gr. Nemes Albert  
br. Pap Géza 
br. Perényi Zsigmond 
br. Podmaniczky Endre  
br. Prónay György 
gr. Ráday Gedeon 
br. Radvánszky Kálmán 
br. Ragályi-Balassa Ferenc 
gr. Semsey László 
gr. Somssich László  
gr. Szapáry Lajos 
gr. Szapáry György 
gr. Széchenyi Aladár 
gr. Széchenyi Andor Pál 
gr. Széchenyi Bertalan  
gr. Széchenyi Domokos  
gr. Széchenyi Emil 
gr. Szirmay Sándor 
gr. Teleki József  
gr. Teleki Tibor 
gr. Tisza Lajos 
br. Urbán Péter 
gr. Vay Tibor (?)928 
br. Vay László  
br. Vécsey Miklós 
br. Voinits Sándor 
br. Waldbott Kelemen 
gr. Wenckheim Dénes 
gr. Wenckheim László 
br. Wlassics Gyula 
gr. Zelenka – Zelensky Róbert  
gr. Zichy János 
gr. Zichy Aladár 
gr. Zichy Gyula 
gr. Zichy Géza Lipót 
 

1938:XV. I. zsidótörvény 

 

gr.Bethlen István 
gr. Sigray Antal 
br. Szterényi József 
gr. Teleki Pál 
gr. Almásy Dénes 
id. gr. Almásy Imre  
gr. Andrássy Géza 
gr. Batthyány Lajos 
gr. Batthyány Zsigmond 
br. Bottlik István 
gr. Erdődy Sándor  
fhg. Habsburg Albrecht 
fhg. Habsburg József 
fhg. Habsburg József Ferenc 
br. Harkányi János 
br. Hazai Samu 
gr. Hoyos Miksa 
br. Inkey József 
gr. Károlyi Gyula 
gr. Khuen-Héderváry Károly  
br. Kornfeld Móric 

                                                           
928 1928-ban halt meg 
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gr. Nemes Albert  
br. Perényi Zsigmond 
br. Prónay György 
br. Radvánszky Kálmán 
br. Ragályi-Balassa Ferenc 
gr. Semsey László 
gr. Somssich László  
gr. Szapáry Lajos 
gr. Széchenyi Bertalan  
gr. Teleki József  
gr. Teleki Tibor 
gr. Tisza Lajos 
br. Vay László  
br. Vécsey Miklós 
br. Voinits Sándor 
br. Waldbott Kelemen 
gr. Zelenka – Zelensky Róbert  
gr. Zichy János 
gr. Zichy Gyula 
gr. Apponyi György 
gr. Apponyi Károly 
gr. Bethlen Pál 
br. Berg Miksa 
gr. Csekonics Iván  
gr. Erdődy Rudolf 
gr. Esterházy Móric 
gr. Festetics Sándor 
gr. Festetics Domokos 
br. Fiáth Miklós 
gr. Forgách János 
br. Hellenbach Gottfried 
gr. Károlyi Viktor 
gr. Mailáth György 
hg. Montenouvo Nándor 
gr. Pálffy-Daun József 
őrg. Pallavicini János 
őrg. Pallacivini Alfonz Károly 
gr. Pongrácz Jenő 
br. Roszner István 
gr. Somssich József 
gr. Széchenyi Andor Pál 
gr. Széchenyi Domokos  
gr. Széchenyi György (?)929 
br. Szurmay Sándor 
gr. Takách-Tolvay József 
gr. Teleki József 
gr. Teleki János 
gr. Teleki Mihály  
br. Urbán Gáspár 
br. Vay Miklós 
gr.Vay Artúr 
gr. Wenckheim József 
 
 

1939: IV. II. zsidótörvény 

 

gr.Bethlen István 
gr. Sigray Antal 
br. Szterényi József 
gr. Teleki Pál 
gr. Almásy Dénes 
gr. Batthyány Lajos 
gr. Batthyány Zsigmond 
br. Bottlik István 
gr. Erdődy Sándor  
fhg. Habsburg Albrecht 
fhg. Habsburg József 
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fhg. Habsburg József Ferenc 
br. Hazai Samu 
gr. Hoyos Miksa 
br. Inkey József 
gr. Károlyi Gyula 
gr. Khuen-Héderváry Károly  
br. Kornfeld Móric 
gr. Nemes Albert  
br. Perényi Zsigmond 
br. Prónay György 
br. Radvánszky Kálmán 
br. Ragályi-Balassa Ferenc 
gr. Semsey László 
gr. Somssich László  
gr. Szapáry Lajos 
gr. Széchenyi Bertalan  
gr. Teleki József  
gr. Teleki Tibor 
gr. Tisza Lajos 
br. Vay László  
br. Vécsey Miklós 
br. Voinits Sándor 
br. Waldbott Kelemen 
gr. Zelenka – Zelensky Róbert  (?)930 
gr. Zichy János 
gr. Zichy Gyula 
gr. Apponyi György 
gr. Apponyi Károly 
gr. Bethlen Pál 
gr. Csekonics Iván  
gr. Erdődy Rudolf 
gr. Esterházy Móric 
gr. Festetics Sándor 
gr. Festetics Domokos 
br. Fiáth Miklós 
br. Hellenbach Gottfried 
gr. Károlyi Viktor 
gr. Mailáth György 
hg. Montenouvo Nándor 
gr. Pálffy-Daun József 
őrg. Pallavicini János 
őrg. Pallacivini Alfonz Károly 
gr. Pongrácz Jenő 
br. Roszner István 
gr. Somssich József 
gr. Széchenyi Andor Pál 
gr. Széchenyi Domokos  
br. Szurmay Sándor 
gr. Takách-Tolvay József 
gr. Teleki József 
gr. Teleki János 
gr. Teleki Mihály  
br. Urbán Gáspár 
br. Vay Miklós 
gr.Vay Artúr 
gr. Wenckheim József  
br. Berg Miksa 
gr. Csáky Károly 
br. Kemény Árpád 
 
 

1941: XV.  a házassági jog módosításáról 

és védelméről 

gr.Bethlen István 
gr. Széchenyi Viktor 
br. Szterényi József 
br. Bottlik István 
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 fhg. Habsburg Albrecht 
fhg. Habsburg József 
fhg. Habsburg József Ferenc 
br. Hazai Samu 
gr. Hoyos Miksa 
gr. Hunyady Ferenc 
br. Inkey József 
br. Inkey Pál 
gr. Khuen-Héderváry Károly  
br. Kornfeld Móric 
br. Perényi Zsigmond 
br. Prónay György 
br. Radvánszky Kálmán 
br. Ragályi-Balassa Ferenc 
gr. Semsey László 
gr. Somssich László  
gr. Szapáry Lajos 
gr. Széchenyi Bertalan  
gr. Teleki József  
gr. Teleki Tibor 
gr. Tisza Lajos 
br. Vay László  
br. Vécsey Miklós 
br. Voinits Sándor 
br. Waldbott Kelemen 
gr. Zichy János 
gr. Zichy Gyula 
gr. Apponyi György 
gr. Apponyi Károly 
gr. Bethlen Pál 
gr. Csekonics Iván  
gr. Erdődy Rudolf 
gr. Esterházy Móric 
gr. Festetics Domokos 
br. Fiáth Miklós 
br. Hellenbach Gottfried 
gr. Károlyi Viktor 
gr. Mailáth György 
hg. Montenouvo Nándor 
őrg. Pallavicini János (?)931 
őrg. Pallacivini Alfonz Károly 
br. Roszner István 
gr. Somssich József (?)932 
gr. Széchenyi Andor Pál 
gr. Széchenyi Domokos  
br. Szurmay Sándor 
gr. Takách-Tolvay József 
gr. Teleki József 
gr. Teleki János 
gr. Teleki Mihály  
br. Vay Miklós 
gr. Wenckheim József  
gr. Csáky Károly (?)933 
gr. Andrássy Mihály 
br. Apor Vilmos 
gr. Bánffy Miklós 
ifj. Batthyány Zsigmond 
gr. Béldi Kálmán 
br. Buttler Elemér 
gr. Esterházy János 
gr. Esterházy László 
hg. Festetics György (?)934 
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933 1941-ben halt meg 
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br. Fiáth Tibor 
gr. Hadik-Barkóczy Endre  
gr. Jankovich-Bésán József 
br. Kemény Árpád (?)935 
gr. Kornis Elemér 
br. Majthényi László  
gr. Nemes János 
gr. Pálffy József  
gr. Pálffy Géza 
gr. Sennyey Ferenc 
gr. Serényi Miklós 
gr. Serényi László 
gr. Somssich Gyula 
gr. Széchenyi Lajos  
gr. Sztáray Tasziló 
gr. Teleki Gyula 
br. Urbán Pál 
br. Vojnits Miklós 
gr. Zichy Nándor 
gr. Zichy György 
gr. Zichy István 
 
 

1942: XV  a zsidók mező- és 

erdőgazdasági ingatlanairól 

 

gr.Bethlen István 
őrgr. Pallavicini György 
gr. Széchenyi Viktor 
br. Bottlik István 
ifj.gr. Dessewffy Aurél 
fhg. Habsburg Albrecht 
fhg. Habsburg József 
fhg. Habsburg József Ferenc 
gr. Hoyos Miksa 
gr. Hunyady Ferenc 
br. Inkey József 
gr. Károlyi Gyula 
gr. Khuen-Héderváry Károly  
br. Kornfeld Móric 
br. Perényi Zsigmond 
br. Prónay György 
br. Radvánszky Kálmán 
br. Ragályi-Balassa Ferenc 
gr. Semsey László 
gr. Somssich László  
gr. Szapáry Lajos 
gr. Széchenyi Bertalan  
gr. Teleki József  
gr. Teleki Tibor 
gr. Tisza Lajos 
br. Vay László  
br. Vécsey Miklós 
br. Voinits Sándor 
br. Waldbott Kelemen 
gr. Zichy János 
gr. Zichy Gyula 
gr. Apponyi György 
gr. Apponyi Károly 
gr. Bethlen Pál 
gr. Csekonics Iván  
gr. Erdődy Rudolf 
gr. Esterházy Móric 
gr. Festetics Domokos 
br. Fiáth Miklós 
br. Hellenbach Gottfried 
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gr. Károlyi Viktor 
gr. Mailáth György 
hg. Montenouvo Nándor 
őrg. Pallacivini Alfonz Károly 
br. Roszner István 
gr. Széchenyi Andor Pál 
gr. Széchenyi Domokos  
br. Szurmay Sándor 
gr. Takách-Tolvay József 
gr. Teleki József 
gr. Teleki János 
gr. Teleki Mihály  
br. Vay Miklós 
gr. Wenckheim József  
gr. Andrássy Mihály 
br. Apor Vilmos 
gr. Bánffy Miklós 
ifj.hg. Batthyány-Strattmann László 
ifj. Batthyány Zsigmond 
gr. Béldi Kálmán 
br. Buttler Elemér 
gr. Csekonics Sándor 
gr. Degenfeld-Schomburg Miksa 
gr. Dessewffy Aurél 
gr. Esterházy János 
gr. Esterházy László 
gr. Festetics Kristóf 
br. Fiáth Tibor 
br. Györffy Lajos 
gr. Hadik-Barkóczy Endre 
gr. Hoyos József 
gr. Hunyady Imre 
br. Inkey Pál (?)936 
gr. Jankovich-Bésán József 
br Kemény János 
gr. Kornis Elemér 
br. Majthényi László  
br. Majthényi József 
gr. Nemes János 
hg. Odescalchi Károly 
gr. Pálffy József  
gr. Pálffy Géza 
br. Prónay Gábor 
gr. Révay István 
gr. Sennyey Ferenc 
gr. Serényi Miklós 
gr. Serényi László 
gr. Somssich Gyula 
gr. Szapáry Gyula 
gr. Széchenyi Lajos  
gr. Sztáray Tasziló 
gr. Teleki Domokos 
gr. Teleki Gyula 
br. Urbán Pál 
br. Vojnits Miklós 
br. Wesselényi István 
gr. Zichy Nándor 
gr. Zichy György 
gr. Zichy István  
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9. MELLÉKLET 

KÉPVISELŐK 

 
1920–22                             

Windischgraetz Lajos 
herceg  
Ambrózy-Migazzi István  
Andrássy Gyula gróf   
Apponyi Albert gróf   
Bethlen István gróf  
Klebelsberg Kunó gróf  
Pallavicini György 
őrgróf  
Ráday Gedeon gróf 
Sigray Antal gróf  
Széchenyi Viktor gróf  
Teleki Pál gróf  
Korányi Frigyes dr. báró  
Szterényi József báró 

 

1922–27 

Andrássy Gyula gróf   
Apponyi Albert gróf 
Apponyi Antal gróf 
Bethlen István gróf  
Cziráky György gróf  
Cziráky József gróf dr. 
Hoyos Miksa Viktor 
Herbert gróf 
Jankovich–Bésán 
Endre gróf 
Károlyi József gróf dr.  
Pallavicini György 
őrgróf 
Ráday Gedeon gróf 
Sigray Antal gróf 
Somssich Antal gróf   
Széchenyi Viktor gróf 
Szapáry Lajos gróf dr. 
Teleki Pál gróf 
Teleki Tibor gróf   
Zichy János gróf dr.  
Bottlik István báró  
Kaas (Niels) Albert báró  
Korányi Frigyes dr. báró 
Lers Vilmos báró dr. 
Maillott de la Treille 
Nándor báró  
Mirbach Antal báró dr. 
Podmaniczky Endre br. 
Prónay György báró 
Urbán Péter báró 
 

1927– 32 

Apponyi Albert gróf   
Bethlen István gróf  
Csáky Károly gróf  
Hunyady Ferenc gróf  
Jankovich – Bésán 
Endre gróf 
Károlyi József gróf 
Keglevich Gyula gróf   
Klebelsberg Kunó gróf 
Kray István gróf dr. 
Ráday Gedeon gróf 
Sigray Antal gróf 
Szapáry Lajos gróf 
Teleki Tibor gróf   
Zichy János gróf 
Bottlik István báró 
Maillott de la Treille 
Nándor báró 
Perényi Zsigmond báró  
Podmaniczky Endre br. 
Prónay György báró 
Urbán Péter báró 

 

1931–1936 

Almásy Alajos gróf  
Apponyi Albert gróf  
Apponyi György gróf  
Bethlen István gróf  
Csekonics Iván gróf    
Esterházy Móric gróf  
Festetics Sándor gróf  
Hunyady Ferenc gróf 
Károlyi Gyula gróf 
Keglevich Gyula gróf  
Klebelsberg Kunó gróf 
Pallavicini György 
őrgróf 
Pongrácz Jenő gróf  
Ráday Gedeon gróf 
Sigray Antal gróf 
Somssich Antal gróf 
Teleki Sándor gróf 
Zichy János gróf 
Biedermann Imre báró 
Inkey Pál báró 
Kray István báró 
Láng Boldizsár báró 
Orosdy Fülöpné bárónő 
Perényi Zsigmond báró 
Prónay György báró 
Urbán Gáspár báró   
Urbán Péter báró 
Vay Miklós báró 

1935–1940 

Almásy Imre gróf 
Apponyi György gróf 
Bethlen István gróf  
Eszterházy Móric gróf 
Festetics Domonkos 
gróf      
Festetics Sándor gróf     
Károlyi Viktor gróf 
Sigray Antal gróf 
Széchenyi György gróf 
Takách-Tolvay József 
gróf 
Teleki János gróf       
Teleki Mihály gróf      
Zichy János gróf 
Berg Miksa báró 
Hellenbach Gottfried 
báró 
Roszner István báró   
Urbán Gáspár báró       
Urbán Péter báró 
Vay Miklós báró 
Vojnits Miklós báró 
 

 

1939– 1944 

Apponyi György gróf 
Csáky István gróf  
Eszterházy Móric gróf 
Festetics Domonkos 
gróf   
Hunyady Ferenc gróf   
Károlyi Viktor gróf    
Kornis Elemér gróf  
Pálffy József gróf   
Serényi Miklós gróf   
Széchényi Lajos gróf 
Takách-Tolvay József 
gróf 
Teleki János gróf    
Teleki Mihály gróf    
Teleki Pál gróf 
Zichy János gróf 
Zichy Nándor gróf   
Buttler Elemér báró  
Hellenbach Gottfried br 
Roszner István báró  
Vay László báró   
Vay Miklós báró 



 



10. MELLÉKLET 
FELSŐHÁZI ARISZTOKRATÁK 

 
Ciklus            Habsburgok            Egyháznagyok                Zászlósurak                  Bíróságok                      Örökjogú                                        Vármegyei                   Városi          Szervezetek              Kormányzó 
                                                                                                                                         elnökei             főrendi családok választottai             tvhatóságok választottai       tvhatóságok    intézmények vál.       által élethosszig 
 
1927.31      Frigyes fhg.             gr. Zichy Gyula                gr. Dessewffy Aurél      br. Wlassics Gyula            hg. Batthyány - Strattmann László  br. Mirbach Antal dr.     ---         gr. Almásy Imre dr..gr. Batthyány Elemér 

Albrecht fhg.         (kalocsa-bácsi érsek)          (országbíró)                (kir. közig. Bíróság eln.)     gr. Almásy Dénes                            br. Pap Géza dr.                              (OMg Kamara)     br. Hazai Samu 
József fhg.              gr. Mikes János                hg. Festetits Tasziló                                                  gr.Andrássy Géza                            br.Ragályi -Balassa Ferenc              gr. Teleki Pál dr.  gr. Károlyi László 
József Ferenc fhg.  (szombathelyi püspök)     (kir. főudvarmester)                                                  gr. Batthyány Lajos                          br. Voinits Sándor                            (Közg. Egyetem) br. Korányi Sándor 
                              gr. Degenfeld-Schomburg  gr. Csekonics Endre                                               gr. Batthyány Zsigmond                   br. Waldbott Kelemen                                                   br. Kornfeld Móric 
                              József (tiszántúli ref.          (kir. főasztalnokm.)                                                 gr. Bethlen Pál                                                                                                                        gr. Nemes Albert 
                              egyhker. főgondnoka)       gr. Ambózy Gyula                                                    gr. Cziráky József dr.                                                                                                             őrg. Pallavicini János 
                               br. Radvánszky Albert          (koronaőr)                                                           gr. Edelsheim-Gyulai Lipót                                                                                                   gr. Széchenyi Emil 
                             (ág. ev. egyetemes egyh. és                                                                                gr. Erdődy Sándor                                                                                                                  br.Szterényi József 
                               iskolai felügy.)                                                                                                   gr. Esterházy László                                                                                                               
                                                                                                                                                         gr. Esterházy Pál 

                                                                                                                                                                            gr. Festetics Vilmos 
                                                                                                                                                                            gr. Hadik János 
                                                                                                                                                                            gr. Hunyady József dr. 
                                                                                                                                                                             gr. Károlyi Gyula 
                                                                                                                                                                             gr. Khuen-Héderváry Károly 
                                                                                                                                                                            gr. Majláth Géza 
                                                                                                                                                                            gr. Semsey László dr. 
                                                                                                                                                                            gr. Somssich László 
                                                                                                                                                                            gr. Szapáry György 
                                                                                                                                                                            gr. Széchenyi Aladár 
                                                                                                                                                                            gr. Széchenyi Bertalan 
                                                                                                                                                                            gr. Szirmay Sándor 
                                                                                                                                                                            gr. id. Teleki József dr. 
                                                                                                                                                                            gr. Tisza Lajos 
                                                                                                                                                                            gr. Vay Tibor 
                                                                                                                                                                            gr. Wenckheim Dénes 
                                                                                                                                                                            gr. Wenckheim László dr. 
                                                                                                                                                                            gr. Zelenka-Zelensky Róbert 
                                                                                                                                                                            gr. Zichy Aladár 
                                                                                                                                                                            gr. Zichy Géza Lipót dr. 
                                                                                                                                                                            br. Fiath Pál 
                                                                                                                                                                            br. Harkányi János 
                                                                                                                                                                            br. Inkey József 
                                                                                                                                                                            br. Jeszenszky Sándor 
                                                                                                                                                                            br. Kende Zsigmond 
                                                                                                                                                                            br. Vay László dr. 
                                                                                                                                                                            br. Vécsey Miklós dr 
                                                                                                                                                                             
 
 
 
 



Ciklus             Habsburgok            Egyháznagyok                Zászlósurak            Bíróságok                      Örökjogú                 Vármegyei  és városi             Szervezetek              Kormányzó 
                                                                                                                                    elnökei                   főrendi családok                 tvhatóságok                         intézmények.          által élethosszig 
1931-35     Frigyes fhg          gr. Zichy Gyula         hg. Festetits Tasziló    br. Wlassics Gyula        gr. Almásy Dénes            br. Bottlik István                gr. Hoyos Miksa      br. Hazai Samu 

Albrecht fhg        gr.Mikes János              (főudvarmester)                                            gr. Andrássy Géza            br. Pap Géza dr.                 (OMgKamara)         gr. Károlyi László 
József fhg            id. gr. Teleki József  gr. Ambrózy Gyula                                         gr. Batthyány Lajos          br. Ragályi-Balassa Ferenc  gr. Teleki Pál dr.    br. Korányi Sándor 
József Ferenc fhg     (dunamell. ref.         (koronaőr)                                                    gr. Batthyány Zsigmond    br. Vojnits Sándor                                             br. Kornfeld Móric 
                               egyh. főgond.)         gr. Széchenyi Emil                                     gr. Bethlen Pál dr.                   br. Waldbott Kelemen                                    hg. Montenouvo Nándor 
                         br. Radvánszky Albert   (koronaőr)                                                 gr. Cziráky József dr.                                                                                      gr. Nemes Albert 
                       (ev. egy       h. és isk. felügy.)                                                             gr. Cziráky László dr.                                                                                      őrg. Pallavicini János 
                                                                                                                                gr. Dessewffy Emil                                                                                           gr. Széchenyi Andor Pál 
                                                                                                                                 gr. Erdődy Sándor                                                                                             br. Szterényi József 
                                                                                                                                 gr. Esterházy László 
                                                                                                                                 gr. Esterházy Pál                                                                                                  
                                                                                                                                 gr. Hadik János 
                                                                                                                                 gr. Hunyady József dr. 
                                                                                                                                 gr. Khuen-Héderváry Károly 
                                                                                                                                 gr. Majláth György 
                                                                                                                                 gr. Mailáth István Géza 
                                                                                                                                 gr. Pejasevich-Mikó Endre 
                                                                                                                                 gr. Semsey László dr. 
                                                                                                                                 gr. Somsich László 
                                                                                                                                 gr. Széchenyi Aladár 
                                                                                                                                 gr. Széchenyi Bertalan 
                                                                                                                                 gr. Széchenyi Domokos          
                                                                                                                                 gr. Szirmay Sándor 
                                                                                                                                 gr. Tisza Lajos 
                                                                                                                                 gr. Wenckheim Dénes 
                                                                                                                                 gr. Wenckheim József 
                                                                                                                                 gr. Wenckheim László 
                                                                                                                                 gr. Wilczek Frigyes 
                                                                                                                                 gr. Zelenka-Zelensky Róbert 
                                                                                                                                 gr. Zichy Aladár 
                                                                                                                                 gr. Zichy Géza Lipót dr. 
                                                                                                                                 gr. Zichy-Meskó Jakab 
                                                                                                                                 br. Fiáth Pál 
                                                                                                                                 br. Harkányi János 
                                                                                                                                 br. Inkey József 
                                                                                                                                 br. Jeszenszky Sándor 
                                                                                                                                 br. Kende Zsigmond 
                                                                                                                                 br. Vécsey Miklós dr.                                  
                                                                                                                                

 

 
 

 

 

 
 

 



Ciklus             Habsburgok            Egyháznagyok                Zászlósurak            Bíróságok                      Örökjogú                 Vármegyei  és városi             Szervezetek              Kormányzó 
                                                                                                                                      elnökei                   főrendi családok                 tvhatóságok                         intézmények.          által élethosszig 
1935-39 Frigyes kir.h                 gr. Zichy Gyula         gr. Teleki Tibor                                       gr. Almásy Dénes            br. Bottlik István                   gr. Teleki Pál      gr. Forgách János dr. 

Albrecht kir.hg             gr. Mikes János         br. Perényi Zsigmond                              gr. Andrássy Géza            br. Ragályi - Balassa Ferenc                             br. Hazai Samu 
József kir hg                 id.gr. Teleki József    (koronaőrök)                                           gr. Apponyi Károly          br. Vojnits Sándor                                           gr. Károlyi László 
József Ferenc khg     (dunamelléki főgondnok)                                                              gr. Batthyány Lajos          br. Waldbott Kelemen                                     br. Korányi Frigyes dr. 
                                    br. Vay László                                                                            gr. Batthyány Zsigmond                                                                              br. Korányi Sándor 
                                  (tiszántúli főgondok)                                                                    gr. Bethlen Pál                                                                                             br. Kornfeld Móric 
                                   br. Radvánszky Albert                                                                 gr. Cziráky József                                                                                        hg Montemouvo Nándor 

                                   (ev. felügyelő)                                                                              gr. Cziráky László                                                                                        gr, Nemes Albert 
                                                                                                                                       gr. Dessewffy Emil                                                                                       őrg.Pallavicini János 
                                                                                                                                        gr. Erdődy Sándor                                                                                       gr. Ráday Gedeon 
                                                                                                                                        id.gr. Esterházy László                                                                                gr. Széchenyi Andor Pál 
                                                                                                                                        br. Fiáth Miklós dr.                                                                                      br. Szerényi József 
                                                                                                                                        br. Fiáth Pál                                                                                                 br. Szurmay Sándor 
                                                                                                                                        br. Harkányi János                                                                                      br. Wlassics Gyula 
                                                                                                                                        gr. Hunyadi József                                                                                      
                                                                                                                                        br. Inkey József                                                                                            
                                                                                                                                        gr. Jankovich -Bésán József 
                                                                                                                                        br. Jeszenszky Sándor 
                                                                                                                                        gr. Károlyi Gyula 
                                                                                                                                        gr. Khuen-Héderváry Károly                    
                                                                                                                                        gr. Mailáth György 
                                                                                                                                        ögr. Pallavicini Alfonz Károly 
                                                                                                                                       gr. Pejacsevich Mikó Endre 
                                                                                                                                       gr. Semsey László 
                                                                                                                                       gr. Somssich József dr. 
                                                                                                                                       gr. Somssich László 
                                                                                                                                       gr. Széchenyi Aladár 
                                                                                                                                       gr. Széchenyi Bertalan 
                                                                                                                                       gr. Széchenyi Domokos 
                                                                                                                                       gr. Szirmay Sándor 
                                                                                                                                       gr. Tisza Lajos 
                                                                                                                                       gr. Vay Artúr 
                                                                                                                                       br. Vécsey Miklós 
                                                                                                                                       gr. Wenckheim József 
                                                                                                                                       gr. Wilczek Frigyes 
                                                                                                                                       gr. Zelanka-Zelensky Róbert 
                                                                                                                                       gr. Zichy Aladár 
                                                                                                                                       gr. Zichy-Meskó Jakab 
                                                                                                                                       38 fő 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ciklus             Habsburgok            Egyháznagyok                Zászlósurak                  Bíróságok                      Örökjogú                        Vármegyei és  városi              Szervezetek              Kormányzó 
                                                                                                                                          elnökei             főrendi családok választottai       tvhatóságok választottai          intézmények vál.       által élethosszig 
1939-44 Albrecht kir. hg.      Gr. Zichy Gyula        br. Perényi Zsigmond dr.                             gr. Andrássy Mihály                        br. Bottlik István                 gr. Zichy István dr.            gr. Bethlen István                  

József kir. hg          Id.gr. Teleki József     (koronaőr)                                                   gr. Andrássy Sándor                        (Borsod vármegye)             (M.N.Múzeum)                   br. Hazai Samu 
József Ferenc         br. Radvánszky Albert  gr. Teleki Tibor                                         gr. Apponyi Károly                         br. Prónay György                                                          br. Korányi Sándor dr. 
                                                                   (koronaőr)                                                  gr. ifj. Batthyány Zsigmond           (Pest vm.)                                                                        br. Kornfeld Móric 
                                                                                                                                       gr. Bethlen Pál dr.                         br. Ragályi-Balassa Ferenc                                               br. Majthényi László 
                                                                                                                                      gr. Csekonics Iván                        (Borsod-Gömör és Kishont vm)                                        hg. Montenouvo Nándor  
                                                                                                                                      gr. Cziráky József dr.                     gr. Szapáry Lajos dr.                                                        gr. Nemes Albert 
                                                                                                                                      gr. Erdődy Rudolf                         (Pest vm.)                                                                         őrg. Pallavicini János 
                                                                                                                                      gr. Esterházy János                         br. Vojnits Sándor                                                          gr. Széchenyi Andor Pál 
                                                                                                                                       ifj gr. Esterházy László                (Bács- Bodrog vm)                                                           br. Szterényi József 
                                                                                                                                      hg. Festetics György                     br. Waldbott Kelemen                                                      br. Szurmay Sándor 
                                                                                                                                      br. Fiáth Miklós dr.                       (Zemplén vm)                                                                   
                                                                                                                                      br. Fiáth Tibor dr.                          
                                                                                                                                      gr. Hoyos Miksa                            
                                                                                                                                      gr. Hunyady József 
                                                                                                                                      br. Inkey József 
                                                                                                                                      br. Inkey Pál 
                                                                                                                                      gr.Jankovich-Bésán József 
                                                                                                                                      br. Kemény Árpád 
                                                                                                                                      gr. Khuen-Héderváry Károly 
                                                                                                                                      gr. Mailáth György 
                                                                                                                                      gr.Nemes János 
                                                                                                                                      őrg. Pallavicini Alfonz Károly 
                                                                                                                                      gr. Pálffy Géza 
                                                                                                                                       gr. Semsey László dr.      
                                                                                                                                      gr. Somssich Gyula dr. 
                                                                                                                                      gr. Somssich József dr. 
                                                                                                                                      gr. Somssich László 
                                                                                                                                      gr. Széchenyi Bertalan 
                                                                                                                                      gr. Széchenyi Domokos 
                                                                                                                                      gr. Széchenyi Viktor 
                                                                                                                                      gr. Sztáray Tasziló 
                                                                                                                                      gr. Tisza Lajos   
                                                                                                                                      gr. Vay Artúr         
                                                                                                                                      br. Vécsey Miklós 
                                                                                                                                      gr. Wenckheim József 
                                                                                                                                      gr. Zichy György 
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                      
 
 


