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Témaválasztás 

Dolgoztunk elsődleges célja a két világháború közötti magyar arisztokrácia társadalmi – 

politikai elhelyezkedésének megvilágítása. Ezért választottuk közelebbi vizsgálatunk tárgyául 

a korszak főnemeseinek legjobban látható és legjobban dokumentált csoportját, a 

törvényhozókat, s viszonyítási pontnak a zsidókérdéssel kapcsolatos kodifikációt.  

Nem gondoljuk, hogy a zsidókérdés volt a korszak legfontosabb kérdése, de úgy véljük, hogy 

mind a Horthy-kor társadalma, mind az utókor leginkább ezt érzékelte jelentősnek, s az 

érvénybe lépett zsidótörvények későbbi hatása mellett kétségtelenül jelentéktelennek tűnik 

szinte az összes korszakban született egyéb jogszabály.   

Ezért talán a zsidótörvényekhez való viszony mindennél alkalmasabb a trianoni 

Magyarország király nélküli királyságában élő arisztokrata politikusok gondolkodásának, 

jelen- és jövőképének megvilágítására. 

A dolgozat törekszik teljes körű képet adni arról, milyen úton és módon alakult ki a 

főnemességnek az a része, mely a területeinek kétharmadát és királyát veszített ország határai 

között maradt, s itt politika vezető szerepet vállalt. A 20. századi közel 650 magyar 

arisztokrata család közül 100 képviseltette magát a két háború közti korszak 6 

országgyűlésében összesen 193 fővel. Igyekeztünk e közel 200 személy társadalmi, 

gazdasági, családi és politikai jellemzőit összegyűjteni, s rendszerezve egy későbbi, a 

korszakbeli egész arisztokrácia leírását célzó kutatás alapjának alkalmassá tenni. A 

magyarországi zsidóság jelentős része a modernizáció élcsapatához tartozott, ezért 

szándékunkban állt a leírt arisztokratáknak e modernizációs folyamathoz való viszonyát is 

áttekinteni a zsidókérdésben kialakított álláspontjuk mellett.  

 

A téma historiográfiája 

A magyar arisztokrácia történetének és jellemzőinek monografikus igényű megírásával 

történetírásunk még adós. Oka ennek, hogy az 1945 utáni politikai rendszer bűnbakként 

bélyegezte meg a főnemességet, s az ez így évekig elferdítve ábrázolt arisztokrata képet 

évtizedekre a hallgatás szarkofágjába zárta. A ’80-as évek elején érezhetően megkezdődődő 

enyhülés időszakában komoly lépések történtek a főnemesség legutóbbi történelmének 

feltárására és megírására, de a hamarosan bekövetkező rendszerváltás élménye a kutatók 

figyelmét ‒ érthetően ‒ más, széles társadalmi rétegeket érintő és aktuális témák irányába 

fordította.  Kifejezetten a XX. századi, ezen belül a két háború közötti, magyar arisztokrácia 

történetét tárgyaló elemzésről nem tudunk, holott a sok évszádon át a magyar társadalom 

vezető rétegét jelentő főnemesség történetének ez az időszak jelentette záró szakaszát. Nem a 
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Horthy-kort és nem csak a főnemességet érinti, ám Lakatos Ernő 1942-ben készült rajza az 

1848-1918 közötti magyar politikai vezetőrétegről, s különösképpen az arisztokráciáról, 

vizsgált korszakunkat közvetlenül megelőző, abba ezer szállal átnyúló időszakról íródott, s 

emiatt nem megkerülhető historiográfiai előzménye dolgozatunknak. A Gudenus János és 

Szentirmay László szerzőpáros Összetört címerek című könyve nem történészek tollából 

született 1989-ben, mivel azonban a témában úttörő írás, s tudományos igényéhez nem fér 

kétség, kiemelkedő jelentősége van dolgozatunk szempontjából. A mű objektivitásra 

törekedve mutatja meg a megjelenését megelőző több mint 40 esztendő politikai szándékait az 

arisztokratákat illetően, szembesít a kialakult képpel, s ablakot nyit, és utat mutat a főnemesek 

közelmúltjának további kutatására is. Ellis Wasson angol történész 2006-ban, az Arisztokrácia 

és a modern világ címmel, New York-ban megjelentetett könyve szemléletében és 

feldolgozott anyagmennyiségében is alkalmas a 20. századi európai, s ezen belül a magyar 

arisztokrácia történetéről és jelentőségéről áltanosan kialakított szemlélet oppoziciójára.  

Eredetiben nem volt módunkban hozzájutni a kötethez, ám Fodor Mihályné és Fülöp Endre 

igen részletes, s végkicsengését tekintve egybehangzó ismertetése alapján volt módunk 

megismerni azt. Recenziójuk szerint, a brit történész műve legelején tisztázza, hogy „tévedés, 

hogy az arisztokrácia filiszteus, dekadens, amatőr és hanyatló, visszahúzó réteg volt. Nem 

igaz, hogy nem értette meg a modern kormányzás és gazdálkodás kívánalmait”. Az 

ismertetések szerint sokat tud a Wasson az európai arisztokráciáról, és – talán épp ebből 

kifolyólag, nem tagadottan rokonszenvvel van irántuk, mégis mindenféle kényszeredettség 

nélkül objektív, széleskörű ismeretei vannak a magyar arisztokráciáról is.  Fülöp Endre szerint 

az Esterházyak, a Festeticsek, Bánffyak, Zichyek és Széchenyiek a könyv leggyakrabban 

hivatkozott családjai közé tartoznak. Gratz Gusztáv Magyarország a két világháború között 

című műve még az 1940-es évek folyamán készült, de kéziratban maradt. Az írás először a 

21. században jelent meg, ám szemlélete a két háború közti időszakról a kortárs oldaláról 

mutatja a politikai elitet. A legitimista író a korabeli gazdasági és politikai és közélet egyik 

legjelentősebb személyisége volt, széleskörű hazai és nemzetközi ismertségnek és 

elismertségnek örvendett, különösen objektivitása és konzekvens elvisége miatt. Könyvében 

egyik társadalmi osztály elemzésére sem tért ki, de memoár jelleggel is bíró írásában a 

korszak legtöbb jelentős főnemes politikusáról közeli ismerősként szólt. A Horthy-kor 

egészére vonatkozó szintézisek legtöbbje érinti az arisztokráciát, mint osztályt, a ’90-es 

évektől kezdve növekvő terjedelemben és mélységben. Ezen összefoglalások közül először 

Romsics Ignác egyetemi tankönyvként kiadott összefoglalása tért ki részletesebben s a 

beidegzett sémáktól mentes szemléletmóddal a főnemességre. Gyáni Gábor és Kövér György 
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20. századi magyar társadalomra vonatkozó tematikus szintézise külön fejezetben foglalkozik 

a Horthy-kori magyar arisztokráciával. Ebben a szerzők szinte minden, az arisztokráciával 

kapcsolatos kérdést felvetnek, az irodalomban addig körbeírás nélkül használt fogalmakat 

meghatározzák, helyére teszik, ezért az írás témánk tekintetében historiográfiai alapmű.  E 

könyvvel azonos évben és szinte azonos témában jelent meg Püski Levente munkája a 

Horthy-rendszerről. Az 1920 és 1944 közötti időszakról, mint politikai rendszerről készített, 

széles kitekintésű elemzés a magyar arisztokráciát, mint csoportot helyezi el a leírt 

rendszerben.  

Szokatlan jelenség a történetírásban, hogy egy társadalmi osztályról évtizedeken át nem 

jelenik meg történész tollából tanulmány, de a magyar arisztokrácia esetében már a második 

világháborút megelőző időszaktól az 1980-as évekig így alakult. Ezért vettünk számba a 

témával foglalkozó, nem történészektől származó, tudományos igényű írásokat is. Például 

Csekonics Erzsébet grófnő 1929-ben jelentkezett írásával az arisztokrácia válságáról, s Weis 

István szociológus még ugyanez évben írta le reakcióit a grófnő felvetései kapcsán az 

arisztokráciáról kiadott tanulmányában. Bár mindkét írás inkább az emóciók, mint a célzott 

tudományosság igényeinek felelt meg, aspektusuk és megállapításaik jól hasznosíthatóak 

számunkra. Báró Wesselényi Miklós újságíró 1942-ben „körkérdést” tett fel a társadalom, 

általa kiválasztott, reprezentáns tagjaihoz az arisztokráciáról és annak jövőjéről. A válaszokat 

szerkesztve tartalmazó kötet elején maga Wesselényi fejtette ki terjedelmesebb tanulmányban 

véleményét saját és megtámadott osztálya nevében, érezhetően objektivitásra törekedve. A két 

háború közti magyar főnemességnek egy szűk, de jellegzetes, a diplomáciai szolgálat terén 

működő, csoportjáról írt – azóta is egyedülálló - tudományos tanulmányt Pritz Pál 1987-ben. 

Az általa vizsgált réteg a politizáló arisztokrácia körének egy szeletét mutatja be, ám az egész 

magyar főnemességre vonatkozó lényeges és általános következtetésekhez is alapot nyújt a 

tanulmány. Egy történelemszemléleti korszakot zárt le Juhász Gyulának a második 

világháború alatti magyar társadalomról szóló akadémiai székfoglalója 1991-ben. 

Hiánypótlónak szánta szerző írását, mely első renden a közvetlenül a második világháború 

előtt és az alatt, a társadalom mélyén meginduló folyamatokat kívánta bemutatni. E 

folyamatok egy része létében érintette a magyar arisztokráciát. Püski Levente a ’20-as évek 

politizáló arisztokráciájáról szóló írásában olyan rétegként állítja elénk a főnemességet, mely 

a nagy változások után még hatalmának visszaszerzésével próbálkozott. Múlhatatlan érdeme 

ez írásnak, hogy törekszik kortárs arisztokrata-visszaemlékezéseket is felhasználni érvelése 

alátámasztására, s a tanulmány megjelenésekor e törekvés az újdonság erejével hatott a 

témával foglalkozó irodalomban. Pap József szintén hiányt kívánt pótolni a magyar politikai 
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elit ezen belül a 20. század első éveiben működő országgyűlési képviselők szociológiai 

összetételéről írt tanulmányával. Az írás vizsgált korszaka és csoportja sem egyezik jelen 

dolgozat érdeklődésével, azonban a század eleji politizáló arisztokrácia gondos elemzése 

módot ad az 1920 utáni törvényhozó főnemesekkel történő összehasonlítására.  

Az első kortárs szakirodalom, mely nemcsak szakmai szempontok szerint, de túllépve a 

politikai természetű beidegződéseken, az arisztokrácia szempontjait is szem előtt tartva 

ábrázolja a főnemesek 20. századi történelmét, Püski Leventének két részletben, a Korunk 

című erdélyi magyar kulturális folyóiratban megjelentetett írása. Püski Levente e 

tanulmányának már első részében rögzíti, hogy az arisztokrácia semmilyen téren nem jelent 

meg egységes társadalmi rétegként, s hogy a közvélekedéssel szemben az arisztokraták 

többsége a magyar államhoz való lojalitás mellett kötelezte el magát. A Debreceni Egyetem 

Történeti Intézetének főnemességgel kapcsolatos kutatásairól hírt adó kötetben jelent meg 

Püski Leventének gróf Károlyi Gyula miniszterelnökről írt tanulmánya, melyben Károlyi 

grófot nemcsak mint politikust, hanem mint arisztokratát is láttatja a szerző, s ezzel számos, a 

főnemességre nézve általánosan felhasználható megállapítást is lehetővé tesz. Ugyane 

kötetben olvasható Barta Róbert írása az 1919 után hanyatlásnak indult politikai elitről, s ezen 

belül az arisztokráciáról. 

 A szerző arra törekszik, hogy vázolja e történelmi osztály helyzetét és visszaszorulását.  

A magyarországi főnemességről szóló történetírás mérföldkő jelentőségű tanulmánya az 

Állambiztonsági Levéltárak Történelmi Társulata által kiadott kötetben megjelenő írás Püski 

Levente tollából, mely bemutatja, miként vált a baloldali diktatúra alatt az arisztokrácia 

ellenségből bűnbakká.  

Ellentétben a két háború közt már érezhetően jelenlévő „arisztokrata-kérdéssel”, a 

magyarországi zsidókérdésnek, a zsidóság megkülönböztetésének, üldöztetésének, 

kifosztásának és megsemmisítésének hatalmas hazai és nemzetközi irodalma van. E nagy 

jelentőségű munkák számba vétele és értékelése nem lehet jelen dolgozatunk feladata és célja, 

akkor sem, ha több eddig is ismert és sok fel nem tárt érintkezési pont létezik a magyar 

főnemesség és a zsidóság sorsa között. Dolgozatunk azon fejezete azonban, mely a két háború 

közti törvényhozás főnemes képviselőinek és felsőházi tagjainak a zsidótörvények 

létrejöttében játszott szerepét vizsgálja, kapcsolódni kíván a kutatási eredményekhez, melyek 

e törvények létrejöttét vizsgálták.  

A téma kutatói különbözőképpen ítélik meg, hogy mely törvények tartoznak a legalapvetőbb 

zsidótörvények közé.  Randolph L. Braham a közép-európai és különösen a magyar zsidóság 

történetének klasszikus kutatója 1981-ben, New Yorkban kiadott, a magyar holocaustról írt 
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monográfiájában a Horthy-korszak részletes, adatban gazdag és pontos társadalom- és 

politikatörténetét írta meg, az 1944 ősze után bekövetkezett holocaust visszatekintő 

megvilágításában. Braham a numerus clausust az első zsidó ellenes intézkedései közé sorolja, 

s a főnemességet Teleki Pál szerepéből kiindulva ítéli meg, a liberálisoknál szót sem ejtve 

Apponyi György heroikus parlamenti küzdelméről.  Gonda László több mint 4 évszázad 

eseményeit és következményeit vállalkozott megírni a magyarországi zsidóságról szóló 

monográfiában, s a zsidótörvények csupán néhány oldalon nyertek teret. A képviselőházban a 

megkülönböztető törvények ellenzői között, a zsidó képviselők mellett, kiemeli a szerző 

Bethlen István grófot, a felsőházban pedig a gróf Károlyi Gyula vezette csoport küzdelmét. 

Karády Viktor a magyar zsidóság történetének releváns rajzát adja gazdag eddigi 

életművében, látásmódja kizárólag az 1938 után alkotott antiszemita törvényeket sorolja a 

zsidótörvények közé. Rámutat Karády, hogy 1938-1943 között a hazai zsidóság sorsa 

ténylegesen még nem dőlt el, hanem a politikai eliten belüli hatalmi erőviszonyok alakulásától 

függött. Kiemeli, hogy a liberális arisztokrácia számos tagja közül sokan nyíltan ellenezték a 

zsidótörvényeket és jelentős erőfeszítéseket tettek az uralkodó osztály különböző csoportjai 

közti bizalom fenntartása érdekében. Pelle János a zsidótörvények születésének és 

végrehajtásának leírása mellett pontosan ábrázolja a korszak sajtójának szerepét az 

antiszemita jogszabályalkotás és a közvélemény, egymást kölcsönösen és folyamatosan 

erősítő, kapcsolatában. A szerző határozottan mutat rá a „zsidó” meghatározások belső 

ellentmondásaira, tarthatatlanságukra. Az irodalmak által hagyományosan zsidótörvényként 

számon tartott három rendelkezés mellett a szerző negyedik zsidótörvényként ír az 1942. XV. 

törvénycikkről, mely a zsidók mező – és erdőgazdasági ingatlanait érinti. Elismerően szól 

Pelle János, a dolgozatunk fókuszába állított, arisztokrata politikusok többségéről 

megjegyezve, hogy a Bethlen István gróf körül csoportosuló konzervatív körök, akik Imrédy 

Bélát megbuktatták, még évekig szívós utóvédharcot folytattak, igyekeztek tompítani a 

zsidótörvények hatását, s bár az antiszemitizmus kollektív pszichózisát nem tudták megtörni. 

A magyarországi zsidókérdésről Gyurgyák János által írt monográfiában a zsidótörvények a 

köztörténeti bevezető rész egy szakaszában jelennek meg. Igen pontosan veszi sorra a szerző 

a főnemes háztagok állásfoglalásait az egyre jobban radikalizálódó légkörben, s érveikett is 

csoportba szedi. Nathaniel Katzburg a magyarországi zsidópolitikáról írott könyvében külön 

fejezetben tárgyalja a numerus clausust, de nem a zsidóellenes törvények között. A szerző így 

elkülöníti a háború és forradalmak utáni időszak zsidóellenességét a közel 20 esztendő múlva 

kibontakozó antiszemitizmustól. Rámutatott Katzburg, hogy gróf Teleki Pál visszafogott 

modorában mindenkinél határozottabban foglalt állást a zsidósággal szemben. A könyv 
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részletesen mutatja be az általunk is kiemelt törvények tárgyalását. Szita Szabolcs a 

magyarországi holokausztról szóló gyűjteményes kötet elé írt bevezető tanulmányában 

lényeges fogalmi distinkciót tesz a két háború közötti antiszemitizmusok között, s e 

különbségek szem előtt tartása igen lényeges a törvényhozó arisztokraták állásfoglalásainak 

értékelésekor is. A szerző e tanulmányában kifejezetten a zsidótörvények között a veszi 

számba a numerus clausust, s ebben – épp az annak módosítására született 1928: XIV. 

törvénycikk tárgyalásnak tanulságai alapján – egyet kell értenünk vele. Hasonló álláspontot 

képvisel Lebovits Imre, ki könyvében a zsidóság szemszögéből kívánja megérteni – 

megértetni a holokauszthoz vezető utat. Nem tekinti az arisztokráciát egységesnek a 

zsidókérdés megítélésében, ám narrációjában az arisztokrata attitüd mindenképp a zsidóság 

védelmét szolgálta. Komoróczy Géza kétkötetes művében, mely sokoldalúan világítja meg a 

hazai zsidóság évszázadait, a zsidótörvények nem csupán a magyar, hanem a zsidóságot 

érintő, egyetemes köztörténeti folyamba ágyazva kerülnek tárgyalásra. 

Az összefoglaló művek mellett számos tanulmány foglalkozik a zsidótörvények születésével, 

ezek közöl témánk tekintetében kiemelkedő jelentőséggel bír Ladányi Andor négy 

tanulmánya, melyek a numerus clausus módosító törvénye s a három zsidótörvény 

létrejöttének folyamatát elemzik. Kifejezetten a törvényhozó főnemesek és a zsidókérdés 

kapcsolatát elemző írásról nem tudunk. E viszonyt több ponton érintő írás az újságíró Paul 

Lendvainak a nemesség és a zsidóság sajátos összefonódásáról Magyarországon, mely 

tanulmány szerves előzménye dolgozatunk azon felvetésének, hogy az arisztokrácia és a 

zsidóság felső rétegének összefonódását szakították félbe az 1918 után egymást követő 

események. 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 rajzol a korban 

párját ritkítóan pozitív képet, de a főnemesség zsidókérdéssel kapcsolatos lehetséges 

attitüdjére is rávilágít.  A két háború közti magyar kormányok zsidópolitikájáról írt 

tanulmánya nem kifejezetten az arisztokratákról szól, argumentációja azonban arról, hogy 

mely társadalmi osztályoknak volt érdeke és melyeknek nem a zsidók ellehetetlenítése, 

lényeges köve dolgozatunk alapjának. Püski Leventének a zsidókérdés és a felsőház Horthy-

kori viszonyáról írt tanulmányában a zsidóságot érintő valamennyi jelentős törvényi változás 

felsőházi útját bemutatja, s ennek során számos főnemesnek a zsidókérdéssel kapcsolatos 

állásfoglalását is megismerhetjük, s így igen lényeges adalékokat nyerünk a jelen disszertáció 

témájához.   
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Felhasznált források 

Dolgozatunk egy részről a két világháború közötti magyar arisztokráciát, és részletesebben 

ennek egy szűkebb csoportját, a törvényhozókat kívánja bemutatni.  

Másrészről e törvényhozó főnemeseknek a zsidókérdéshez való viszonyát törekszik 

megvilágítani a legalapvetőbb zsidótörvények vitájában való állásfoglalásaikat elemezve.  

Ezért a felhasznált forrásaink is két csoportra oszlanak. A 20. századi főnemesség genalógiai 

adatait tekintve Gudenus János József ötkötetes forrásmunkája, valamint kiegészítésképp, 

Kempelen Béla korábbi adattára szolgáltak alapul. A képviselők és felsőházi tagok további 

elemzésünkhöz szükséges adatait a hat Horthy-kori országgyűlés almanachjaira támaszkodva 

gyűjtöttük össze. 

Mivel a képviselők felekezeti hovatartozása tekintetében az almanachok igen hiányos 

adatokkal szolgáltak, felhasználtuk a Magyar Családtörténet-kutató Egyesület gyászjelentés 

gyűjteményét is.  

A főnemes családok és személyek földbirtokait érintően az 1925-ben kiadott (az évi adatokat 

tartalmazó), valamint az 1935-ös adatfelvételen alapuló, 1937-ben kiadott gazdacímtárak 

adatait használtuk fel.  

A pártpolitikai részekhez forráskiadványként a Vida István által szerkesztett Magyarországi 

pártprogramok című művét használtuk.  

A törvényhozó főnemesek „zsidójavaslatok” kapcsán elhangzott hozzászólásaik és 

megnyilvánulásaik tekintetében első renden a parlamenti jegyzőkönyvek elektronikusan 

hozzáférhető oldalait, valamint az Országos Levéltárban megtalálható bizottsági 

jegyzőkönyveket használtuk fel. 

  

A dolgozat felépítése 

Dolgozatunk tárgya alapvetően a két világháború közötti törvényhozásban részt vevő magyar 

arisztokrácia. Mint kiemeltük, a zsidókérdés nem tartozik kutatásunk tárgykörébe, azonban 

mint a korszakot talán mindennél jobban specifikáló kérdéskör, megjelenése a 

törvényhozásában lehetőséget ad a törvényhozó arisztokraták vizsgálatára ez igen lényeges 

szemszögből. 

Ezért munkánk alapvetően három részre tagolódik, s szándékaink szerint e három rész 

egymásra épülve járulhat hozzá a két háború közti magyar arisztokráciáról alkotandó képhez 

egy mozaikkal. 
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Az első fejezet törekszik a magyar arisztokrácia és zsidóság 20. századi általános helyzetét 

megvilágítani, annak főbb gyökereire és nemzetközi összehasonításban elfoglalt helyére is 

tekintettel.  

Magyarország hosszú történetének „a rövid 20. század” első éve mind az államforma, mind a 

terület nagysága, mind népességének összetétele szempontjából is alapvető változását hozta.  

A vizsgálatunk tárgyát képező Horthy-kori arisztokrácia és zsidóság olyan generációkból állt, 

melyek különböző mértékben, de mindannyian érintettek voltak e radikális változások 

következményeiben. Ezért a dolgozat első fejezetét e változások rövid, az érintett társadalmi 

rétegekre tett hatásokra is kitérő, áttekintésével kezdjük.  

Ez említett radikális változások természetszerűen alakították át az ország politikai szerkezetét 

is, ezért a bevezető részben pillantást vetünk a parlamenti pártokra, melyeket szinte 

ugyanazoknak a személyeknek kellett létrehívniuk 1920-ban, akik két évvel korábban részesei 

voltak a darabjaira eső előző politikai rendszernek. 

Szükségesnek tartottuk mindkét érintett társadalmi réteg Horthy-kori rövid történetét is a 

bevezetőben vázolni. A rendelkezésre álló széleskörű szakirodalom miatt, e feladat a magyar 

zsidóság esetében jóval egyszerűbb volt, mint a főnemességnél, mely utóbbinak elemzésével 

és leírásával ‒ a fenti historiográfiában említett okok miatt ‒ még adós történetírásunk.  

Hasonló nehézségekkel kellett szembenéznünk a téma elhelyezéséhez mindenképpen 

szükséges nemzetközi kitekintésünk arisztokráciát érintő részénél, míg az európai zsidóság 

két háború közti rövid történeténél épp az anyagbőség nehezítette munkánkat. 

Rendkívül fontosnak tartottuk a két világháború közti magyar zsidóság és arisztokrácia 

egymásról alkotott képére pillantást vetni a dolgozat bevezetőjében, mert ez a viszony 

előrevetítette a zsidótörvények tárgyalásánál tapasztalt ambivalens főnemesi attitüdöt.   

A disszertáció második fejezetében a két háború közti törvényhozásban részt vevő 

arisztokraták több szempontú megvilágítására törekedtünk. 

Távolról közelítve „célcsoportunkra” mindenek előtt a 20. században Magyarországon élő 

főnemes családok csoportjait vettük sorra. Számba vettük a szakirodalom konszenzusa alapján 

megállapított főnemesi csoportok jellemzőit, s törekedtünk a törvényhozásban részt vevő 

arisztokraták e rendszerben elhelyezni. 

A magyar főnemesség évszázadokig a társadalom politikai vezetőrétege is volt, s e téren 

szinte kizárólagos befolyása fokozatosan gyengült a modernkor beköszöntével.  Ez a folyamat 

az első világháborút követő radikális változások nyomán igen felgyorsult, de még nem ért 

véget. Ezért témánk megvilágítása szempontjából mindenképpen szükségesnek tartottuk a 



10 

 

fejezet második pontjában áttekinteni, hogy mennyiben volt jellemző a törvényhozásban a 

kontinuitás a dualizmussal az arisztokrata családok és személyek képviseletében.  

A következő pontban az 1920 és 1944 között a törvényhozásban megjelenő 100 arisztokrata 

család jellemzőit vázoltuk fel, megállapítva, hogy mely fentebb jelzett csoportba tartoztak, s 

milyen nagyságú földterület volt birtokukban összesen a korszakban, s milyen politikai 

szerepet vállaltak e famíliák.  

A fejezet negyedik pontjában tértünk rá a 193 arisztokrata személyre, kik képviselőként vagy 

felsőházi tagként részt vettek a korszak törvénykezésében. Törekedtünk e személyek családi 

(szülők, vallás); személyes (iskolázottság, katonai érdemek, párválasztás, gyermekvállalás); 

gazdasági, politikai és közéleti jellemzőit összegyűjteni, s táblázatos formában használható 

csoportosításban közzétenni.  

A fejezet végén – kapcsolódni igyekezve dolgozatunk utolsó részéhez ‒ sorra vettük a 

zsidótörvények tárgyalásában részt vevő főnemeseket.    

Dolgozatunk harmadik fejezete vizsgálja konkrétan a – fentebb bemutatott - főnemesek 

hozzászólásait az általunk legalapvetőbbnek tartott, zsidóságot érintő törvények tárgyalásakor.  

Az első pontban a „Duna –völgyi arisztokrácia” vagy „magyar nobiltas” kialakulásának 

esélyeit és kudarcát tekintettük át, mert ebbe az alakulatba természetszerűen vélt illeszkedni a 

magyar zsidóság felső rétege is, s meglátásunk szerint épp e beilleszkedési folyamat leállását 

és visszafordulását illusztrálja a magyar arisztokraták zsidótörvényekhez való viszonyulása.    

A következő pontban vizsgáltuk az antiszemitizmus megjelenésének formáit és feltehető okait 

a főnemesség körében. Mindkét pontnál törekedtünk a második fejezetben, az arisztokraták 

adatai alapján, tett megállapításainkat felhasználni. 

Ezt követően, a harmadik pontban áttekintettük, hogy a – személyes átfedésekkel együtt – 

több száz, a zsidótörvények tárgyalásánál jelen lévő, főnemes közül, kik kívánták 

hozzászólásaikkal befolyásolni a magyarországi zsidóságot érintő törvényeket. 

A harmadik fejezet negyedik részében az egyes törvények tárgyalásánál, főnemesektől 

elhangzó leglényegesebb plenáris és bizottsági hozzászólások azon elemeit igyekeztünk 

kiemelni, melyek utalhattak az arisztokrácia értékrendjére, annak konstans és változást mutató 

elemeire, múlt -és jövőképére. Ebben a részben külön alpontokban tekintettük át az általunk 

kiemelt, meglátásunk szerint a magyar zsidóság és a magyar jogrend tekintetében legnagyobb 

változásokat indukáló törvényjavaslatokat, de – azok kis száma miatt - nem választottuk külön 

a képviselőházi, felsőházi és bizottságokban elhangzó hozzászólásokat.     

A fejezet ötödik pontjában összefoglaltuk az elhangzott főnemesi nyilatkozatokat ez 

alkalommal az egyes, különböző fórumokon megszólaló arisztokraták személyére 
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koncentrálva, így törekedve rámutatni dolgozatunk végső konklúzióira, melyet a negyedik 

fejezet tartalmaz.  

 

Eredmények: 

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. 

Megállapítottuk, hogy a magyar arisztokráciának a dualizmus alatt kialakult csoportjai a két 

háború közötti időszakban is fennmaradtak, ha lehetőségeik és viszonyrendszerük módosult 

is. Az a tény, hogy a bárók között ugyanolyan arányban voltak zsidó származású családok, 

mint „régi bárók”, jelzi, hogy e rétegnek volt legnagyobb esélye a nyugat-európai tőkés 

társadalomfejlődés azon jellegzetes szegmensévé alakulni, mely magában hordta a régi és az 

új elemeket is. 

Összehasonlítva az 1920 és 1944 között Magyarországon élő arisztokraták helyzetét a 

kontinens egyéb főnemeseinek kereteivel, mindenekelőtt az uralkodó hiánya ötlik szembe. A 

király, mint jogforrás és a főnemesi osztály folytonosságát biztosító hatalom tűnt el a 

determináns tényezők közül. 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 is monarchia volt.  A 

magyar arisztokrácia inkább a nyugat-európai vonásokat hordta magán, ám szemben az angol 

főnemességgel, ahol ‒ a vagyoni szakadékok ellenére ‒ a születés, a rang, a föld birtoklása 

összefűzte az arisztokráciát, az igen eklektikus képet mutató magyar főnemességet a belső 

hierarchia, a vagyoni különbségeken túl is megosztotta. 

A trianoni béke okozta területi veszteség, a több tagban lévő főnemesi latifundiumok miatt, 

szinte valamennyi nagybirtokos arisztokrata családot érintette. A háború következményei és a 

monarchia szétesése azonban különböző módokon járult hozzá ahhoz, hogy a hagyományos 

magyar arisztokrácia funkciótlanná váljon. A statisztikai adatok mégis azt mutatják, hogy két 

háború közti magyar nagybirtokos arisztokrata családok döntő többsége, igyekezve betölteni 

továbbra is dualizmus kori funkcióit, részt vett a törvényhozásban.  

A képviselőházba és a felsőházba került arisztokraták életrajzait áttekintve megállapítottuk, 

hogy társadalmi helyzetük kevéssé ingott meg 1920 után Magyarországon annak ellenére, 

hogy mind gazdaságilag, mind politikailag komoly veszteségeket szenvedtek el. A 

képviselőház ciklusainak vizsgálatakor láthatóvá vált, hogy a választói bizalom gyakran 

fordult a pártcsatározásokat felvállaló főnemesek felé, különösen azok birtokainak térségében. 
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A két háború közti parlamentben helyet foglaló főnemesek közül azok, kik a dualizmus kori 

törvényhozással és politikai értékrenddel kontinuitást képviseltek, kevéssé szenvedték meg a 

bekövetkező 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 Viktor 

gondolkodásmódja, kiknél már csak nyomokban jelenik meg a hagyományos arisztokrata 

értékrend, és sokkal inkább meghatározó a modernnek számító nemzeti szocialista ideológia. 

Az 1898-ban született gróf Apponyi György azonban nemcsak az utat tévesztett legifjabb 

törvényhozó arisztokrata nemzedékből, hanem szinte egész politizáló nemzedékéből 

kiemelkedett, mint rendkívül aktív, éleslátó, fáradhatatlan és bátor ‒ hivatásos értelemben vett 

‒ politikus.   

A sok évszázados vezető szerep, a családi értékrend és az 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, láthatóan célok után kutató ‒ életeket mutattak be.  

A ’20-as évek konszolidációja a trianoni Magyarország főnemeseinek is kiutat mutatott. 

Ennek záloga az egyik legrégebbi magyar arisztokrata család tagja, az integratív személyiségű 

Bethlen István volt, aki ugyan véghez vitte a trónfosztást, de miniszterelnöksége alatt 

stabilizálta a rendszert, mely így ‒ von Hindenburg Németországához hasonlóan ‒ új 

lehetőségeket nyitott a megroppant magyar főnemességnek is.  Így a politizáló arisztokraták 

döntő hányada a kormánypárt soraiban foglalt helyet, s azon kevesek, akik nem hajlottak a 

Bethleni pacifikáció rendszerébe állni, párton kívül politizáltak. Bethlen gróf háttérbe 

kerülése és a politikai radikalizálódás következtében azonban, a ’30-as évek elejétől 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 

dolgozatunkban 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.  

A törvényhozó magyar arisztokraták csoportja ebben a helyzetben szembesült a parlamentben 

is megjelenő zsidókérdéssel, melyről az volt az általános vélemény, hogy a zsidók 
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asszimiláltsága s gazdasági-társadalmi jelentősége miatt jobban probléma Magyarországon, 

mint Európában bárhol máshol. 

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 két erdélyi arisztokrata miniszterelnök nézetbeli különbségeit 

valójában a „faj” kérdésének eltérő értelmezése és értékelése adta. Vitán felül áll, hogy 

mindketten az ország felvirágoztatását tekintették küldetésüknek, e felvirágoztatás 

kulcsfogalmai azonban homlokegyenest ellenkeztek a két politikus eszmevilágában. Bethlen 

gróf a „jog” körül építette fel rendszerét, Teleki Pál 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.  

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. A zsidótörvényeket tárgyaló 

országgyűlésekben jelenlévő főnemeseknek csak elenyészően kis hányada vett részt a 

vitákban, ők is egymással élesen szemben álló két csoportban. 

Sok évszázados hivatásánál fogva a magyar arisztokrácia azt a felelősséget viselte volna, és 

valós gazdasági érdekei is azt kívánták volna, hogy ‒ gróf Bethlen István, Széchenyi György, 

gróf Sigray Antal, gróf Esterházy Móricz, báró Prónay György és különösen gróf Apponyi 

György mintájára ‒ a zsidótörvényekhez hasonló intézkedéseknek útjába álljanak. A két 

háború közti magyar arisztokraták csoportidentitása azonban már nem volt életre hívható e 

feladatra, így az egyéni küzdelmek hiábavalónak bizonyultak. 
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