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Zsidók és arisztokraták a negyvenes években

Gyerekkoromban, mely idQben még igencsak közel esett a holokauszthoz, sokat hallottam 
a szüleimtQl bujkálásuk, megmenekülésük történetét. Akkor, az ötvenes években elkép-
zelhetetlenül távolinak és valószer_tlennek t_nt az a néhány hónap, melyet Qk, mintegy 
negyvened magukkal, a Józsefvárosban, a Nemzeti Múzeum háta mögött, a Sándor fQher-
ceg (ma: Bródy Sándor) utca 12. sz. házban töltöttek, razziáktól rettegve, ingajáratban a 
pince és a lakások között. Anyám el is vitt, hogy megmutassa, hol élték túl azokat az idQ-
ket. Egy neogótikus stílusban épült, a Halászbástyára emlékeztetQ, titokzatos házat muta-
tott nekem, melyhez hasonlót nem látni Budapesten. Az ötvenes évek végén, a hatvanas 
évek elején, a Kádár-rendszer elsQ, még „vonalas kommunista” évtizedében egyszer_en 
nem tudtam felfogni, kik és miért törtek a zsidók életére, kik védték Qket, és hová t_ntek 
azok, akikkel a szüleim ott együtt várták a felszabadulást. Értetlenségem nem meglepQ: a 
történelmi távlat hiányában, és a sokáig elhallgatott, vitatott kérdéseket feltáró szakmun-
kák hiányában még a korabeli történészek sem láttak tisztán. Hogyan igazodhatott volna 
ki a közelmúlt labirintusában egy elemista?

Napjainkban, ha igaz, már tisztábban látunk. Kezdjük talán a holokauszttal, a mélysé-
gesen irracionális huszadik századi népirtással, melyrQl ma, a harmadik évezred második 
évtizedében sokkal többet tudunk, mint akkor, de még távolról sem mindent. Miért gy_-
lölte a többség a zsidókat Európában, annyira, hogy amikor ezt a német csapatok bevonu-
lása után a politikai viszonyok lehetQvé tették, a lakosság támogatásával azon nyomban 
üldözni kezdték Qket? Miképp történhetett, hogy Magyarországon, amikor Hitlernek híre-
hamva sem volt, a Nemzetgy_lés már életbe léptette a zsidóellenes Numerus Clausus tör-
vényt, mely lehetetlenné tette, hogy apám egyetemre járjon? Miképp történt, hogy 1938-
ban és 1939-ben, amikor még nem tört ki a második világháború, a magyar parlament a 
képviselQk többségének egyetértésével, a saját kezdeményezésére olyan jogszabályokat 
alkotott, melynek következtében a családom valamennyi tagjának egyre nehezebbé tet-
ték a megélhetését, illetve munkaszolgálatra hívták be, azaz fokozatosan kitaszították a 
társadalomból? Milyen okok miatt torpant meg ezek után átmenetileg a népirtás gépezete 
a magyar határnál, mely akkor kapcsolt a legnagyobb sebességre a lengyelországi meg-
semmisítQ táborokban, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy Németország elveszíti a világhá-
borút? Miért nem volt képes a magyar társadalom 1944 tavaszán és nyarán, a világháború 
végén szolidaritást vállalni a zsidósággal, illetve melyek voltak azok a korlátozott befo-
lyással rendelkezQ társadalmi csoportok, melyeknek tagjai mégis támogatást nyújtottak 
az üldözötteknek?

Ezekre a kérdésekre azért roppant nehéz válaszolni, mert olyan, ma már természetes-
nek tartott történelemszemlélet tükrözQdik bennük, mely akkor, amikor az események 
zajlottak, legföljebb nyomokban létezett, és az áldozatok egy részén kívül csak néhány 
kivételes személyiségben derengett fel. A holokauszt ördögi vonása, hogy egy sz_k fana-
tikus elit a legnagyobb titokban döntött a zsidóság kiirtásáról, azaz határozta meg a célt, 
rendelt hozzá eszközöket és úgy tette érdekeltté az európai népeket a végrehajtásban, 
hogy azoknak sokáig sejtelme sem volt róla, miben m_ködnek közre. Az ördögi népirtás 
annyira elképzelhetetlen volt, hogy még azon kevesek sem hitték el, hogy megvalósulhat, 
akikhez információk jutottak el a tömeggyilkosságokról. Az üldözött és megsemmisítésre 
ítélt európai és a magyar zsidóság tragikusan egyedül maradt a vészkorszakban: legföl-
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jebb az együttérzés, a részvét megnyilvánulásaira számíthatott, de ezeket még a jobb ér-
zés_ emberek többsége is igyekezett elnyomni, ha nem akarta magát bajba sodorni.

A Wehrmacht által elfoglalt Lengyelországban, a balti államokban, illetve a volt 
Szovjetunió területein a náci kizsákmányolás és terror ugyan rövidesen életre hívta az 
ellenállási mozgalmakat, melyek felderítQ tevékenységet folytattak, és fegyveres akciókat 
hajtottak végre a megszállók ellen, de szinte teljesen figyelmen kívül hagyták a másik, a 
párhuzamos háborút, melyet a nácik a fegyvertelen zsidóság ellen folytattak. A katonai 
közigazgatás viszonyai között, amikor a gyakran egymással is küzdQ lengyelek, ukránok 
vagy beloruszok számára is napi küzdelmet jelentett a túlélés, és az értelmiség meg a 
polgári csoportok létalapja is megrendült, senki sem vette védelmébe a zsidókat, és hiá-
nyoztak azok a rejtekhelyek és anyagi források is, melyek lehetQvé tették volna nagyobb 
létszámú csoportok bújtatását, élelmezését.

Több lehetQség nyílt a zsidók védelmére, a holokauszt szabotálására azokban a 
Németországgal szövetséges kelet-európai országokban, melyeket, legalábbis egy ideig, 
nem szálltak meg a német csapatok. Romániában, Bulgáriában és Magyarországon rész-
ben megQrizte politikai pozícióját a hagyományos vezetQ réteg, mellyel a zsidó gazdasági 
elit a második világháború elQtt jó kapcsolatokat épített ki. Viszont az elQzQleg fennállt 
államalakulatok, Csehszlovákia és Jugoszlávia szétverésekor létrejött „független” orszá-
gokban a nácik nyomását felhasználva kulcspozícióba kerültek olyan, a világháborút és az 
antiszemitizmust saját anyagi érdekeik érvényesítésére felhasználó, radikális nacionalista 
politikusok, akik teljesen felszámolták a „zsidó lobbi” befolyását. A Tiso-féle Szlovákia 
és a Pavelics-féle Horvátország a politikáját teljes mértékben az új, antiszemita és német-
barát értelmiségi hátter_, radikálisan nacionalista politikai elit határozta meg. Itt a „belsQ 
ellenségnek” nyilvánított zsidóknak szinte semmi esélye nem volt a túlélésre. (JellemzQ 
adalék, hogy Pozsonyban, a szlovák kormányzat épületeiben 1940-tQl kezdve a következQ 
feliratú táblák függtek a helyiségek falán: „Zsidók érdekében közbenjárni tilos!”)

Jobb volt a helyzet a zsidók túlélése szempontjából Magyarországon, Romániában és 
Bulgáriában. Utóbbi két országot meg sem szállták a német csapatok, Hitler megelége-
dett a politikai nyomásgyakorlással, mellyel azonban nem tudta kikényszeríteni a zsidók 
tömeges deportálását. Igaz, mindkét balkáni országban diszkriminálták Qket, és az utób-
bi visszacsatolt területeirQl, mintegy tízezer, hontalannak minQsített zsidót deportáltak 
Auschwitzba. De a szófiai politikai elitnek, Dimitar Peshevnek, a nemzetgy_lés elnöké-
nek vezetésével sikerült megvédenie a bolgár állampolgárságúakat. (A politikust 1945-
ben a kommunisták tizenöt évi börtönre ítélték azzal a váddal, hogy „hagyta magát meg-
vesztegetni a zsidóktól”.) Szabotálta a tömeges deportálást Románia is, bár 1941–42-ben 
a vasgárdisták a hatóságok közrem_ködésével sorozatos pogromokat rendeztek, többek 
között Iasiban (Jászvásár) is. A román haderQ pedig szörny_ tömeggyilkosságokat hajtott 
végre Odesszában, továbbá a megszállt Moldvában és Transznyisztriában. 

Magyarország, ahol az említett országoknál jóval nagyobb létszámú, elpusztítandó 
zsidóság élt, stratégiailag is fontosabb volt Hitler számára, mint Románia vagy Bulgária. 
A németek 1944. március 19-én váratlanul megszállták az országot, és kész, gondosan 
titokban tartott tervekkel érkeztek „a zsidókérdés végleges megoldására”. Ezek végre-
hajtására rendelkezésükre állt az a politikai vezetQ garnitúra, illetve az államapparátus 
meghatározó része, melyben maradéktalanul megbízhattak, hogy végrehajtja az utasítása-
ikat. Ugyanakkor nálunk még jelentQs politikai befolyással rendelkezett egy olyan, Nagy-
Britanniával hagyományosan szimpatizáló elit csoport, mely már a harmincas években 
szembekerült a forradalmi ideológiájú fasiszta mozgalmakkal, anyagi érdekei pedig sok 
tekintetben azonosak voltak a zsidó nagypolgárságéval. Ez a többi közép-európai ország-
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ban már felszámolt, nálunk is sok tekintetben anakronisztikus, de Magyarországon 1944-
ig még nagy tekintélynek és befolyásnak örvendQ csoport az arisztokrácia volt. Ugyan 
akadtak a soraiban egyéni kivételek, mint Pálffy Fidél, Szálasi Ferenc háborús b_nösként 
kivégzett földm_velésügyi minisztere, vagy Festetics Sándor, Károlyi Mihály sógora és 
hadügyminisztere, aki késQbb megalapította a Magyar Nemzetiszocialista Pártot, a ma-
gyar fQnemességet az érzelmei és az érdekei egyaránt szembeállították Hitlerrel és a nem-
zetiszocializmussal. AlapvetQen igazságtalan volt tehát az emigrációból kommunistaként 
hazatért Károlyi Mihály ítélete, melyet közvetlenül a második világháború után, 1946-
ban fogalmazott meg. Eszerint az arisztokráciát en bloc felelQs a fasisztának minQsített 
Horthy-rendszerért és az 1944-es esztendQ tragédiájáért.1

Itt érdemes még röviden visszatérni a szüleim páratlanul szerencsés megmeneküléséhez. 
Az épület, melyben bujkáltak, Budapesten, az ún. „palotanegyedben” áll, melyet egykor 
„mágnásfertályként” is emlegettek. A 19. század folyamán itt építettek fQvárosi palotát 
maguknak a legjelentQsebb magyar arisztokrata családok: a Festeticsek, a Károlyiak, az 
Odescalchiak, az Esterházyak. A Sándor fQherceg utca 12. sz. ház, melynek kapuja az 
Esterházy (ma: Puskin) utca 19. felQl nyílik, eredetileg a zenekedvelQ Gschwindt György 
likQrgyáros részére épült 1901-ben. A negyvenes évekre a palotát kilenclakásos társasházzá 
alakították, melynek az 1941. január 30-i népszámlálás szerint, négy polgári személy mellett 
a következQ bérlQi voltak: gróf Teleki Tibor, koronaQr; gróf Szapáry Marianne, földbirtokos; 
gróf Szapáry Lajos, földbirtokos; herceg Hohenlohe Waldenburg Károly Egon, textil-nagy-
kereskedQ. Ebben a környezetben vett ki az édesanyám egy, a személyzet részére épült lak-
részbQl kialakított garzont, miután apám, Priester Sándor bevonult munkaszolgálatra, s fel 
kellett adniuk a nagyobb lakást, melyben addig éltek. Összebarátkozott a házfelügyelQvel, 
özv. Schwanner Sándornéval. P, amikor 1944 júliusában anyám úgy döntött, hogy a zsidó-
házból, ahová a rendeletek szerint át kellett költöznie, kihasználva a rendeletek által napi két 
órára korlátozott eltávozást, a régi lakásába szökik, minden további nélkül visszaadta neki 
a kulcsát. A jószív_ Schwannerné ezek után nemcsak az anyámat fogadta be, de hozzájárult 
ahhoz is, hogy Q késQbb odahozza két, szintén zsidó barátnQjét, továbbá a nagyanyámat, a 
nagyapámat, majd mikor apám október 13-án megszökött a munkaszolgálatból, Qt is. Végül 
mintegy negyvenen élték át szerencsésen Budapest ostromát, úgy, hogy a társaság az üres 
lakásokban tartózkodott, és csak légitámadások idején ment le a pincébe. Aktívan segítette 
a bujkáló zsidókat a házban tartózkodó huszonnégy éves, katonaszökevény Szapáry Péter, 
Lajos unokaöccse, aki megtagadta, hogy esküt tegyen a Szálasira. P utasította a házfelügye-
lQt az üresen álló lakások megnyitására, szervezte a bujkálást, élelmet szerzett, szembesze-
gült a razziázó nyilasokkal.

Sajnos, a budapesti házmesterek túlnyomó többsége másként viselkedett, mind a soha, 
semmilyen elismerésben nem részesült özv. Schwanner Sándorné. Az Q nagylelk_ség-
ében és kockázatvállalásában minden bizonnyal szerepet játszott, hogy a ház fQnemes 
bérlQi erre a magatartásra bátorították. Szapáry Lajos, december közepén, mielQtt bezá-
rult az ostromgy_r_ Budapest körül, vidéki birtokáról jövet, komornyikja társaságában 
utoljára meglátogatta értékes bútorokkal és m_tárgyakkal berendezett, ötszobás lakását. 
Végignézett az ott tartózkodó zsidókon, majd szó nélkül, mintha semmit sem látott vol-
na, Nyugatra távozott. A többi bérlQ is tudhatott a hívatlan vendégekrQl. Bár a budapesti 
zsidóknak összehasonlíthatatlanul nagyobb esélye volt a túlélésre, mint másoknak a 
megszállt Európában, a szüleimnek, illetve a velük együtt bujkálóknak még közöttük is 
hihetetlenül nagy volt a szerencséje.

De térjünk vissza a magyar arisztokrácia hattyúdalához, utolsó, politikailag sikerte-
lennek nevezhetQ, ugyanakkor az embermentés szempontjából távolról sem eredmény-
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telen szerepvállalásához. Vegyük alapul Edmund Veesenmayer Magyarországról szóló 
1943-as jelentését. Ezt a német követ Steengracht külügyi államtitkárnak küldte és benne 
Magyarország német megszállásának, az új kormány kinevezésének és a magyar zsidóság 
deportálásának szükségességét indokolja. Az 1946-os nürnbergi perben bizonyítékként 
szereplQ elemzés több helyen foglalkozik a zsidóság és arisztokrácia kapcsolatával, illetve 
kifejti, hogy a „fQúri klikk” befolyása alatt álló Horthy Miklós kormányzó és rendszere 
miért elfogadhatatlan Hitler és a nemzetiszocializmus számára.2

1943. december 10-én kelt jelentésében Vesenmayer arról ír, hogy „Magyarországot 
Európa egyik társadalmilag legelmaradottabb országának minQsíthetjük. Ezek a viszo-
nyok olyan szociális-forradalmi táptalajt képeznek, amely a bolsevizálásnak játszik a 
kezére, és amely az utóbbi fél évben jelentQsen fejlQdött.” A kormányzó felett uralkodó 
klikknek „gróf Bethlen a szellemi irányítója és Keresztes-Fischer jelenlegi belügymi-
niszter kimagaslóan legerQsebb alakja. Az elQbbiben a kormányzó a vele egyidQs, magas 
intelligenciájú partnert és egyben az úriember fogalmának teljesen félreértett megtes-
tesítQjét látja, amely ma gyakorlatilag légüres térben lebeg, és amelyet csak beképzelt 
arisztokrata agyvelQk elképzelései tekintenek az erQ és hatalom kifejezQjének. Mert a le-
gitimizmus, melynek zászlóját ezek az uraságok magasra tartják, már halott, és pszeudo-
zsidó-legitimista alakzattá fajult.” E „klikk” számára Imrédy Béla miniszterelnöksége 
a zsidókérdésben és a földreform ügyében képviselt álláspontja miatt elfogadhatatlan. 
Ugyanakkor „Anglia gyQzelme azért is látszik különösen kívánatosnak, mert egész belsQ 
beállítottságánál fogva legjobb kezese a magyar feudális állam fennmaradásának.”

Veesenmayer pontosan látta az összefüggést a szociális elégedetlenség növekedése (a 
bolsevizálódás), az ennek levezetésére szolgáló, a nagybirtok, és a „feudális rendszer” 
felszámolását és földosztást hirdetQ radikális politika és a „zsidókérdés” között. Az an-
tiszemitizmus Magyarországon a huszadik század eleje óta összefüggött a társadalmi 
viszonyok radikális átalakítását, a nagybirtokok felosztását, a szegényparasztság földhöz 
juttatását célzó „forradalmi” politikával. A polgári radikálisok már az elsQ világháború 
elQtt tervbe vették az „új Magyarország” megteremtését, meghirdették a magyar polgáro-
sodás felgyorsítását. Ez mindenekelQtt a feudális maradványok, az elavult közigazgatás, 
a megmerevedett társadalmi viszonyok, a „gentry rendszer” felszámolását célozta, és a 
nagybirtokok államosítása mellett kiterjedt a túlnyomórészt zsidó kézben lévQ nagytQke 
megadóztatására, a „vagyondézsmára” is. Jászi Oszkár reformkoncepciójához tartozott 
az elitcsere, az új, „népi gyöker_” polgárság és értelmiség gyors kinevelése is, a zsidóság 
„helyzeti elQnyének” felszámolása. Ugyanezt az álláspontot képviselte a szintén zsidó 
származású, radikális szociáldemokrata, Szabó Ervin is. Figyelemre méltó, hogy Jászi 
radikalizmusát zsidó értelmiségiek és hitközségi vezetQk már az elsQ világháború elQtt 
ellenezték. 1917-ben, az általa szerkesztett Huszadik Század cím_ folyóiratnak a „zsidó-
kérdésrQl” folytatott vitájában merült fel elQször, hogy a világháború után azzal kellene 
kárpótolni a sokat szenvedett nem-zsidó ifjúságot, hogy tagjainak elQnyt biztosítanak az 
egyetemi továbbtanuláskor. Emiatt Szabolcsi Miksa, az EgyenlQség cím_ zsidó hetilap 
szerkesztQje emlékirataiban késQbb egyenesen Jászit nevezte a Numerus Clausus törvény 
kitalálójának.

A polgári radikálisok elképzeléseit, melyek a soknemzetiség_ Osztrák–Magyar 
Monarchiában utópikusak voltak, részben a Tanácsköztársaság, részben pedig a Horthy 
Miklós rendszere valósította meg. ElQbbi, rövid és z_rzavaros fennállása alatt állami tulaj-
donba vette a nagybirtokokat, és egy csapásra megpróbálta felszámolni a „kizsákmányoló 
osztályokat”. A többségében zsidó származású kommunisták terrorisztikus uralmának 
bukása után feltámadó, b_nbakképzQ antiszemitizmust meglovagoló Horthy-rendszer vi-
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szont nem a társadalmi viszonyok átalakítását, hanem az „elitcserét” t_zte napirendre. Ezt 
a Nemzetgy_lés a numerus clausus törvénnyel akarta elérni (1920. évi XXV. tc.), mely 
a modern Európában elQször, drasztikusan korlátozta a zsidók egyetemi továbbtanulását.

A gróf Bethlen István miniszterelnök nevéhez f_zQdQ konszolidáció alapjában véve 
konzervatív jelleg_ volt. A politika centrumából vagy egy évtizeden át kiszorultak azok 
az erQk, melyek az egyébként valóban torz és igazságtalan társadalmi és gazdasági vi-
szonyok radikális átalakítását t_zték a zászlajukra. Ugyanakkor a két világháború közötti 
Magyarországon a nagybirtok és a nagytQke elleni harc, mind a baloldali, mind a jobb-
oldali radikálisok számára „szent ügy” maradt. Különösen nagy visszhangot váltott ki a 
radikális földreform követelése, mely egyszerre irányult a nagybirtokos arisztokrácia, és 
bizonyos áttétellel, a zsidó nagypolgárság ellen. „A magyar szociális viszonyokat elsQ-
sorban a földtulajdon sajátos szerkezete határozta meg. Ez is mutatja, hogy a szociális 
kérdésbQl csak tendenciózusan lehetett »zsidókérdést« konstruálni, illetve hogy a »zsidó-
kérdés« nem vezethetQ le a legszegényebbek társadalmi helyzetébQl. Az antiszemita pub-
licisztika ezen azzal tette túl magát, hogy a zsidóságot egyfajta »át nem eresztQ rétegnek« 
tételezte fel, amely megakadályozza a legszegényebb néposztályok polgárosodását”, írja 
Ungváry Krisztián.3

A magyarság szociális felemelését mindennél elQbbre valónak tartó és a nagybirtok 
felosztását követelQ népi írók szükséges rossznak tekintették a zsidótörvényeket. Fábián 
Dániel az Q nevükben beszélt, amikor a Magyar Út 1938. május 12-i számában azt írta: „a 
szociális igazság érvényesülése elQbbre való a jogegyenlQség elvévénél. (A zsidóellenes 
jogalkotással) megnyithatjuk a zsilipjét a magyar polgárosodás eddig sajnálatosan elma-
radt folyamatának, amelynek eddig múltunkban olyan végzetes következményei voltak.” 
Figyelemre méltó, hogy a magyarországi radikális antiszemitizmus vezéralakja, az 1944-
es deportálásokat Eichmannal együtt szervezQ Endre László erQs szociális érzékkel ren-
delkezett, és a népi írókhoz hasonlóan földosztást követelt, sQt, egy alkalommal Horthy 
Miklóst is személyesen megkérte, hogy a gödöllQi koronauradalomból is osszanak földet 
a legszegényebbeknek.4

Emiatt Endrét a népi írók folyóirataiban többször is megdicsérték, és a Magyar Út 
köszöntQ cikket írt abból az alkalomból, hogy 1938. január 13-án beiktatták Pest-Pilis-
Solt-Kiskun vármegye alispáni tisztségébe. Ebben az idQszakban, 1938–39-ben az „úri 
Magyarországot” és a kapitalizmussal azonosított zsidóságot egyaránt elutasító, a „har-
madik utat” keresQ értelmiségiek rendszeresen publikáltak az Imrédy-párti képviselQ 
és publicista, Oláh György az 1938 Qszén indított, Egyedül vagyunk cím_ antiszemita 
hetilapjában. KésQbb a „népi írók” többsége megszakította a kapcsolatot a „szalonnyila-
sokkal”. Általánosságban elmondható, hogy a faji törvények által nem érintett baloldali 
értelmiségiek passzívan tudomásul vették az antiszemitizmus radikalizálódását. Nem 
léptek fel ellene, mert úgy tekintették, hogy ez a zsidók problémája, ezért nem tartozik 
rájuk. (Tanulságos ezen a téren Ortutay Gyula néhány éve megjelent, korabeli naplója.) 
MegjegyzendQ ugyanakkor, hogy a korabeli, cenzúrázott lapokban publikáló, s magánem-
berként legtöbbször humánusan viselkedQ írók, újságírók legföljebb áttételesen hatottak a 
politikára, írásaik inkább tükrözték, mint alakították a közvéleményt.

A jobboldali radikálisok, akik a forradalmiságot szélsQséges nacionalizmussal és anti-
szemitizmussal társították, erQs pozíciókat építettek ki maguknak az államapparátusban, 
az egyetemi ifjúság soraiban, a hadseregben és a különbözQ értelmiségi érdekvédelmi 
szervezetekben. EbbQl a körbQl került aztán ki a harmincas években az a fiatal értelmiségi 
réteg, mely a nemzetiszocialista Németország támogatását élvezve már Gömbös Gyula 
miniszterelnöksége idején hadat üzent a Horthy-rendszer támaszát addig adó politikai 
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csoportnak, az „arisztokrata klikknek”. A nacionalista radikálisok befolyásos napilapja az 
1934-ben indult Új Magyarság volt, az újság publicistái Milotay István, Rajniss Ferenc, 
és Makkai János voltak. Pk a mindig tüntetni kész szélsQjobboldali egyetemi hallgatók tá-
mogatásával állandóan felszínen tartották a „zsidókérdést”. Ennek megoldását összefüg-
gésbe hozták a magyar társadalom polgárosodásával, a feudális maradványok lebontásá-
val. Ugyanezt a hangot ütötte meg a Három millió koldus címmel híres könyvet publikáló 
Oláh György is. A népszer_ szélsQjobboldali és németbarát újságírók, akik egyszersmind 
országgy_lési képviselQk is voltak, a „csodás forradalmat” hirdetQ Imrédy Béla miniszter-
elnökben, majd ellenzéki politikusban, a zsidóság és az arisztokrácia ellenségében találták 
meg a vezérüket. (A nézeteit késQbb revideáló, és 1944 márciusában a Gestapo által le-
tartóztatott Makkai részt vett mind a két zsidótörvény koncepciójának kidolgozásában, és 
képviselQként Q terjesztette be az utóbbi szövegét a parlamentben.)

A második zsidótörvényt elsQsorban a „mágnás többség_” felsQházban bírálták 1939 
elsQ hónapjaiban, és ott, elsQsorban arisztokraták közbenjárására, sikerült bizonyos 
könnyítéseket elérni. Az eredeti javaslat szerint az „1919 után kikeresztelkedett zsidók 
gyerekei például kereszténynek számítottak abban az esetben, ha családjuk 1848 óta (!) 
Magyarországon élt – ezzel az a furcsa helyzet adódhatott elQ, hogy egy családban mind-
két szülQ zsidónak, míg a gyermekeik kereszténynek minQsültek abban az esetben is, ha a 
szülQk gyermekkorban keresztelkedtek ki. A felsQházban gróf Károlyi Gyula elQször a ja-
vaslat teljes átdolgozásával próbálkozott, majd amikor tapasztalnia kellett ennek esélyte-
lenségét – a korban példátlanul – lemondott felsQházi tagságáról. A törvényt lelkiismere-
tével összeegyeztethetetlennek tartotta, de azzal is tisztában volt, hogy a Teleki-kormány 
ingatag helyzetét tovább nehezítené a törvény nyílt opponálásával. Károlyi véleménye 
különösen azért figyelemre méltó, mivel Horthy elsQsorban rá és Bethlenre hallgatott.”5

Gróf Bethlen István a miniszterelnökségrQl való lemondása után, a harmincas években 
Horthy Miklós tanácsadója maradt. Az „fQúri klikk” vezetQjeként fokozatosan szembeke-
rült a Hitler-barát kül- és a „forradalmi” belpolitikával, és ebben az irányban igyekezett 
befolyásolni a kormányzót is. Aktív szerepet játszott Imrédy Béla megbuktatásában, s az 
elsQ zsidótörvényrQl a következQképpen vélekedett: „A magyar alkotmány institúciójává 
teszi a jogegyenlQtlenséget…olyan rövidlátás, amelyet nézetem szerint ezzel az állammal 
elkövettetni nem szabad. Nézetem szerint az, amit a kormány tesz, szegénységi bizo-
nyítvány ennek a nemzetnek a részére.” Ezért annak számára „aki egy kissé nemzetközi 
szempontból is nézi a dolgokat, teljesen világos, hogy ez az intézkedés örök ideig fenn 
nem tartható”.6

Bethlen ugyanilyen racionálisan, érzelemmentesen érvelt a folytatás, a további zsidó-
törvények meghozatala ellen is: „Egy esetleges újabb zsidótörvény, netán a zsidók »kizá-
rása« az országból semmit sem oldana meg, sQt katasztrofális helyzetet idézne elQ, mert 
egyik napról a másikra nem fognak megszületni azok a magyar kereskedQzsenik és nagy-
stíl_ pénzintézeti és üzleti vezetQk, akikre az országnak elengedhetetlenül szüksége van”. 
A volt miniszterelnök 1939. január 14-én memorandumot intézett Horthy Miklóshoz, 
melyet a második zsidótörvény bizottsági tárgyalásán ki is fejtett. „Helytelenítette, hogy 
alig egy fél évvel az elsQ zsidótörvény után a magyar parlament újabb antiszemita intéz-
kedést hoz, s hogy a zsidókérdés kezelésének egyedül helyes útja, a »beolvadási folyamat 
elQsegítése« helyett a disszimilációt erQsíti. Nagy méltánytalanságnak tartotta, hogy a már 
régebben megtelepedett, vagy 1914 elQtt kikeresztelkedett, illetve a magyar tudományt és 
kultúrát gazdagító zsidók, a volt frontkatonák, továbbá a vegyes házasságokból született 
»félvérek« egyetlen tollvonással jogfosztottá váljanak, megélhetési forrásaiktól elzáras-
sanak, s ezáltal kivándorlásra kényszeríttessenek. A humanitárius meggondolások mellett 
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mélységesen elhibázottnak tartotta a javaslatot gazdasági és külpolitikai okból is” – fog-
lalja össze az álláspontját monográfusa.7

Bethlen nem indult az 1939-es választásokon. Nem jelöltette magát, annak ellenére, 
hogy 1901-tQl folyamatosan (az 1919–21-es idQszakot leszámítva) képviselQ volt. Ennek 
oka alapjában véve belpolitikai természet_ volt, ahogy ezt a nagykanizsai választóhoz írt 
levelében le is írta: „Ma nemzeti próféta csak az, aki a nemzeti érdek szent nevében zsidót 
früstököl, grófot ebédel, és lefekvés elQtt minden földet és minden vagyont szétoszt, amit 
nem az övé… A radikalizmus mesterségesen felduzzasztott hullámainak le kell folyniok, 
és addig a józan ész szóhoz sem juthat. Adja isten, hogy ne legyen késQ és hogy ne hely-
rehozhatatlan károk és sebek elszenvedése után jöjjön a kijózanodás.”8

Horthy ekkor Bethlent a felsQház örökös tagjává nevezte ki, mely az „arisztokrata klikk” 
politikai ellenállásának fQ fészke lett az 1939 május végi választások után megalakult kép-
viselQház antiszemita és radikális többségével szemben. Bethlen, aki a földreform ügyében 
a legerQsebb ellenállást fejtette ki (a FelsQházban folytatott vita során ragaszkodott az 1500 
holdas birtokhatárhoz), a felsQházban elutasította a harmadik zsidótörvényt, és ragaszkodott 
az újvidéki események kivizsgálásához, a gyilkosok felelQsségre vonásához.

Nem túlzás azt állítani, hogy a nagybirtok intézménye bizonyos értelemben a kora-
beli Magyarországon a zsidóság számára életlehetQséget biztosító társadalmi rendszer 
megQrzésének garanciája volt, legalábbis átmenetileg. Imrédy és a nyilasok jelentQs tö-
megtámogatást élvezQ „forradalmi politikája”, melyhez megnyerték egyes, a parasztság 
sérelmeivel eltelt népi írókat is, létében veszélyeztette az arisztokráciát és a zsidóságot, 
vagyis egyfajta érdekazonosság állt fenn a két, igencsak eltérQ felfogású és értékvilágú 
réteg között. De azoknak a köre Magyarországon, akik tudatosan ellenezték az egymást 
követQ zsidótörvények „akkumulálódó radikalizmusát”, meglehetQsen sz_k volt. Márai 
Sándor nyomán Karsai László is rámutat arra, hogy 1944 tavaszáig két-háromszáz arisz-
tokrata és nagypolgár állt a radikális intézkedések elbuktatása mögött.9

A „negyedik zsidótörvénynek nevezett” 1942. évi XV. tc. rendelkezett a zsidónak mi-
nQsített tulajdonosok által birtokolt, öt holdnál nagyobb terület_ földbirtokok kisajátítá-
sáról és felosztásáról, a szabad piacon nem forgalmazható, harminc éves lejáratú állami 
adósságlevelek fejében. A törvényt a kisgazda- és a szociáldemokrata párt képviselQi, 
egyes nyilas képviselQkhöz hasonlóan azért bírálták, mert az csak a zsidók birtokával 
foglalkozott, a „nagybirok kérdését” általánosan nem rendezte. „A törvényt csupán a 
konzervatív liberális honatyák utasították el. Gróf Apponyi György volt az egyetlen, aki 
kifejtette, hogy a polgári jogegyenlQségnek és a magántulajdon elvének semmibevétele 
senkivel szemben nem engedhetQ meg. A felsQház ugyanezért komolyan aggódott, hogy 
ugyanilyen alapelvek mentén a feudális nagybirtokra is sor kerülhet, és megígértették a 
kormánnyal, hogy az eset nem szolgál precedensül.”10

A nagybirtokosok aggodalma nem volt alaptalan, mert azután, hogy megkezdQdött a 
„zsidó birtokok” elosztása, illetve kiigénylése, Kállay Miklós 1943. június 27-én bejelen-
tette a további földreformot, melyet az 1942. évi XV. tc.-hez hasonló kárpótlási feltételek 
alapján bonyolítottak volna le. Ez már az egyházi és a keresztény világi nagybirtokot is 
igénybe vette volna, igaz, évtizednél hosszabb idQ alatt hajtották volna végre.

A zsidó földbirtok kisajátításnál jóval nagyobb jelentQsége volt a zsidó tulajdonban 
lévQ bankok, üzemek és kereskedelmi vállalatok „árjásításának”. ErrQl az „a zsidók 
közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról” szóló 1939 évi IV. tc., a „második 
zsidótörvény” rendelkezett, melynek a betartását a jobboldali radikálisok állandóan szá-
mon kérték, ellenQrizték. Az arisztokraták aktívan részt vettek, a törvény szabotálásában 
oly módon, hogy a zsidók alapította üzemek és gyárak vezetQi, esetleg formailag a tu-
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lajdonosai lettek. Ez az együttm_ködés búsás jövedelemhez juttatta az arisztokratákat, 
ugyanakkor ellentmondott a törvényeknek, és a zsidó gazdasági pozícióinak ilyesfajta 
átmentését a nyilasok erQsen támadták. Csak emlékeztetQül: a Sándor fQherceg 12. sz. 
alatt lakó Hohenlohe Waldenburg Károly Egon foglalkozása is textil-nagykereskedQ volt 
a népszámlálási ív szerint, ami amúgy nem volt hercegek jellemzQ foglalkozása.

Érdemes szemügyre venni az arisztokraták szerepét a magyar textilipar „árjásításában”. 
Buday Goldberger Leó ismert nagyiparos, a felsQház képviselQje, Gyáriparosok Országos 
Szövetségének igazgatósági tagja volt, aki a zsidó közéletben is vezetQ szerepet vitt a har-
mincas években. P kifejezetten arra törekedett, hogy részvénytársaságának külsQ tagjai 
között politikai, gazdasági elQkelQségek, a közélet jeles képviselQi legyenek, akik szem-
ben állnak a német nemzetiszocializmussal, és elutasítják a radikális antiszemitizmust. 
„Beválasztatta az igazgatótanácsba az uralkodó körök néhány befolyásos, »Qskeresztény« 
tagját, köztük a kormányzó fiát, ifj. Horthy Miklóst is. Egy 1941-ben kelt igazgatótanács 
ülési jegyzQkönyv tanúsága szerint, a zsidótörvényektQl sújtott gyár szalonképessé tétele 
érdekében sikerült megnyernie, pontosabban megvennie a honi arisztokrácia reprezentán-
sait. »Elnök kéri az igazgatóságot, adja hozzájárulását ahhoz, hogy Apponyi György gróf 
úr QfQméltóságát a vállalat vezetQsége egy évi idQtartamra évi 10.000 P tiszteletdíj mellett 
gazdasági tanácsadó tevékenységre kérje fel. Felkérte továbbá az igazgatóságot arra, hogy 
Görgey István QfQméltósága mellett gróf Apponyi György igazgatósági tagot is hatalmaz-
za fel ill. bízza meg az 1939:IV. t.c. végrehajtásával kapcsolatos hatósági bejelentéseknek 
az igazgatóság részérQl történQ jegyzésére.«”11

A késQbb zsidómentQvé vált fQnemes, Erba Odescalchi Sándor herceg is elvállalta az 
albertfalvai, Galíciából származó zsidók tulajdonában lévQ lódengyár igazgatását, bár 
ezért 1943 Qszén az Egyedül Vagyunk c. nyilas lap egy cikkében személyesen is támad-
ta. „…zsidó vállalatok százai vagy ezrei voltak kénytelenek nem zsidó igazgatóságot és 
vezetQséget választani, lehetQleg tekintélyes, elQkelQ személyiségeket, egyrészt, mert 
azoktól biztosabb védelmet reméltek, másrészt, mert azok kevésbé voltak antiszemiták. 
A FelsQház nem szavazta meg a zsidótörvényeket, hanem visszaküldte az alsóházba, és 
akkor a képviselQk többsége újra megszavazta, így emelkedett törvényerQre. Az alsó 
középosztály hangos antiszemitái, kik maguknak szerették volna a fQbb állásokat, az új 
igazgatókat »Aladároknak« csúfolták és támadták. Mikecznek (t.i. Mikecz Ödön volt 
igazságügy miniszternek, akinek az Erba Odescalchi az ügyvédgyakornoka volt) már több 
igazgatósági tagsága volt, nem kívánta Qket újabbakkal szaporítani és így még nagyobb 
támadási felületet nyújtani a szélsQséges sajtónak. Ezért engem kérdezett meg, hogy el-
vállalnám-e ezt az ügykomplexumot a gyárelnökséggel együtt. A zsidók védelme és az 
»Aladárság« nem volt az idQk szellemében. Én azonban védeni kívántam az igazságtala-
nul üldözötteket, és ebben az esetben ismeretlenül is becsültem Qket az ügyes és lelemé-
nyes munkáért, mellyel Magyarországon gyárat alapítottak, felvirágoztattak és munkások 
százainak szereztek megélhetést. Elvállaltam.”12

A nyilvános szerepléstQl visszavonult Bethlen szervezte meg az 1943. február 27-
én megalakult, Hitler-ellenes Magyar Nemzeti Társaskört, melynek névleges vezetQje 
Perczel Béla volt. Ebben olyan angolszász orientációjú, politikai szerepre készülQ fQne-
mesek vettek részt, mint gróf Sigray Antal, gróf Esterházy Móric, gróf Károlyi Gyula, 
Apponyi György, Pallavicini György, akikhez nagyiparosok, neves értelmiségiek, kis-
gazda és liberális politikusok is csatlakoztak, mint Gratz Gusztáv, Rassay Károly Bajcsy-
Zsilinszky Endre. Utóbbi a németekkel szembeforduló új kormány számára 1943. július 
31-én bizalmas tervezetet dolgozott ki a zsidótörvények lebontására, sQt, felvetette a 
munkaszolgálatosok felfegyverzését is.13
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1943 végén, azután, hogy Bethlen Veesenmayerrel tárgyalt, a németellenes, arisztok-
rata társaság, melynek tagjai a lehetQségekhez képest a legtöbbet tették az intézményes 
antiszemitizmus radikalizálódása ellen, Demokratikus Polgári Szövetséggé alakult át. 
1944 elején, a Weiss Manfréd derekegyházi kastélyában tartott tanácskozáson Bethlen 
meghívására Chorin Ferenc és Kornfeld Móric, zsidó nagytQkések mellett részt vett a 
Kállay-kormány két, hasonló felfogású tagja, Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter 
és Bornemissza Géza iparügyi miniszter is. Bethlen és Keresztes-Fischer 1941 és 1944 
közötti tevékenységérQl, a szélsQjobboldali és nácibarát körökkel való politikai kötélhú-
zásáról kevés dokumentum maradt fenn. Mégis, az 1944 tavaszán a németekkel történt 
megegyezés alapján Portugáliába emigrált Chorin Ferencnek az Egyesült Államokban 
élQ Echhardt Tibornak írt, 1944. október 27-én kelt levele felidézi, mi folyhatott a Kállay 
Miklós „kiugrást elQkészítQ” politikáját támogató m. kir. Belügyminisztériumban ebben 
az idQszakban.

Chorin, mint a Salgótarjáni KQszénbánya Rt. vezérigazgatója, a Gyáriparosok Országos 
Szövetségének elnöke, a „zsidó nagytQke” egyik legismertebb képviselQje volt, akit a nyi-
lasok állandóan támadtak, és aki a kapcsolatait felhasználva érthetQ módon keresztezte a 
törekvéseiket. „Minden egyes – t.i. vezetQ gazdasági – pozícióért véres küzdelem folyt, 
de a márciusi eseményekig mégis sikerült Kállay és Fischer segítségével az értékesebb 
embereket megmenteni. Így meg tudott maradni Ullman Gyuri és Iprényi, akiket Bethlen, 
és Aschner, Goldberger, Kálmán Henrik, akiket a kormányzó támogatott.” „A minisztériu-
mi tisztviselQk persze kéjjel foglalkoztak ezekkel a kérdésekkel. Fischer Feri segítségével 
sikerült ezeket a terveket részben megbuktatni, de sok intézkedés történt, amely igazság-
talanságoknak és gazdasági bajoknak lett a szülQje.”

Érdemes idézni Chorin Ferenc másik lisszaboni levelébQl is, ami arról tanúskodik, 
hogy a „zsidó nagytQkével” összefogó náci és kommunistaellenes nagybirtokosok el-
lensúlyozták, ameddig lehetett, a Horthy-rendszer elitjén belül a radikális antiszemita 
politikusok, illetve nácik állandó nyomását. „Azt hiszem, azt is tudod, hogy sógorommal 
együtt majdnem minden hétfQn összeült az egész társaság egyik vagy másik helyen va-
csorára. Rassay, Baranyai, Tildy, Apponyi, Horváth Zoltán, Knob, Csekonics, Eszterházy 
Móricz és János, Zsilinszky Bandi, Gratz Guszti voltak a törzstagok. EbbQl a vacsorázó 
társaságból indult ki azután a Magyar Társaskör megalapításának gondolata, melynek 
élére Perczel Aladár és Huszár Aladár álltak, és csak azokat vétették fel, akik ennek az 
irányzatnak hívei voltak. Sokan tódultak a társaskör felé, melyet mi alapoztunk meg 
anyagilag. Elég nehéz rostálás után kb. 250 tag volt, de már sok százan jelentkeztek, mire 
megtörtént a márciusi esemény, és kész volt a lista, melynek alapján a németek a letartóz-
tatási parancsaikat kiadhatták.

Az utóbbi hónapokban összehívtam az iparnak és szakszervezetnek képviselQit, miu-
tán a nyomdászszakszervezetek képviselQi fölkerestek, és erre megkértek. Peyer Károly 
volt a szakszervezetek vezetQje. Számos megbeszélést folytattunk, mindig más és más 
csoportját híván meg az iparnak és a szakszervezeteknek. A megbeszéléseken fQleg a 
háború utáni problémákkal, a kollektív szerzQdések, az egyeztetQ bizottságok kérdéseivel 
az ipari átállás problémájával foglalkoztunk, és mondhatom, mindig érdekes megbeszélé-
sek voltak, melyek eredményekkel bíztattak, de amelyeket a márciusi események szintén 
eltemettek. Az, hogy Magyarországon szakszervezetek dolgozhattak, kizárólag Fischer 
Feri érdeme volt, aki szembeszállt azzal az állandó kívánsággal, hogy a szakszervezetek 
szüntessenek be.”14

1943-ban és 1944-ben a Kállay Miklós kormánya és a Horthy mögött álló „arisztokrata 
agytröszt” a radikális jobb- és baloldal, azaz a nyilason és a kommunisták féken tartása 
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mellett a második világháborúból való „kiugrást”, a nyugati szövetségesek táborába való 
átállás végrehajtását tartották a legfontosabbnak, ehhez képest a magyar zsidók életének 
megvédése csak az elQbbi célokhoz kötQdQ, de másodlagos jelentQség_ ügynek szá-
mított. Ez, mint utóbb kiderült, téves helyzetfelismerést tükrözött, ugyanis a „kiugrás” 
gyakorlatilag megvalósíthatatlan volt. A nyugati szövetségesek az 1943. november 28-a 
és december elseje között tartott teheráni konferencián Kelet-Közép-Európát, s benne 
Magyarországot átengedték háborús szövetségesüknek, a Szovjetuniónak, melyet Horthy 
rendszere, a korabeli magyar társadalom többségével együtt halálos veszedelemnek te-
kintett. Ugyanakkor Kállay Miklós, más, „angol orientációjú” politikusokkal együtt té-
vesen úgy vélte, hogy Hitler az európai zsidóság kiirtását nem tekinti „mindenek felett 
álló célnak”. Feltételezte, hogy a nácik eltekintenek „a végleges megoldástól” a háború 
Németország számára kedvezQtlen alakulása miatt, így a magyar zsidóságot nem fenye-
geti tömeges megsemmisülés.

Ilyen viszonyok között az embermentés fontosságát nagyon kevesen ismerték fel. 
Ezek közé tartoztak azok az egyházi körökben hagyományosan jó kapcsolatokkal ren-
delkezQ arisztokraták, mint Szapáry Erzsébet, aki az 1939 és 1944 között m_ködQ 
Magyar–Lengyel Menekültügyi Bizottság egyik vezetQje volt. A lengyel rokonsággal 
rendelkezQ „jó grófnQ” elQkelQ társadalmi állását arra is felhasználta, hogy megmentse a 
Magyarországra menekülQ lengyel zsidó menekülteket. Ezért a Fehér Kereszt Egyesület 
keretében menedéket, pénzt, ruhát, orvosi segítséget nyújtott nekik, valamint hamisí-
tott keresztény igazolvánnyal látta el Qket. A „jó grófnQ” ott volt 1941 augusztusában 
KQrösmezQnél, herceg Odescalchiné Andrássy Klárával és Slachta Margittal, a Szociális 
Testvérek apácarend fQnökasszonyával együtt. Budapestre visszatérve sikerült elérniük a 
„kétes állampolgárságú” magyar zsidók kiutasításának, biztos halálba küldésének leállítá-
sát. (Szapáry Erzsébetet a Yad Vashem 1998-ban a Világ igaza kitüntetésben részesítette.)

UgyanebbQl a körbQl került ki a szlovákiai magyarságot a pozsonyi parlamentben kép-
viselQ gróf Esterházy János, aki ott egyetlen képviselQként szavazott a zsidók deportálása 
ellen. De ennél többet is tett. „Kijárta a magyar belügyminisztérium engedélyét, hogy a 
zsidók, akiknek sikerül elmenekülniük, útlevél és vízum nélkül léphessék át a magyar 
határt, s magyar területen ne essék bántódásuk. Persze a Hlinka gárdisták útközben so-
kukat elfogták, s ennek a veszélynek a tudatában sok zsidó próbált rejtekhelyet keresni. 
Rengeteg szívet tépQ jelenetnek voltunk tanúi, amikor a Hlinka gárdisták, felkutatva bú-
vóhelyüket, kiráncigálták, megverték és deportáló vonatokra hurcolták Qket.”15

Hasonló szörny_ségnek, embervadászatnak volt tanúja Gyulai-Edelsheim Ilona gróf-
nQ Lembergben (Lvovban), amikor a városon 1942. augusztus elején átutazva férjéhez, 
Horthy Istvánhoz utazott a frontra. A jelenetnek, melyrQl emlékirataiban megemlékezik, 
bizonyára szerepe volt abban, hogy apósát, Horthy Miklóst befolyásolta a budapesti de-
portálások leállítása érdekében, 1944 júniusában.

A magyar társadalom, mielQtt a német csapatok 1944. március 19-én bevonultak, szem-
besült azzal, hogy a szovjet csapatok már a Kárpátok elQteréig jutottak, és nincs esélye 
annak, hogy a nyugati szövetségeseknek adhatjuk meg magunkat. Magyarország elQzQleg 
nem készült, nem is készülhetett fel a zsidók mentésére. Sajnos, a többség akkor úgy vél-
te, hogy Sztálint a Kárpátok gerincén csak a német hadsereg támogatásával lehet feltar-
tóztatni, s ezért elfogadható az ár, hogy „viszik a zsidókat”. A szélsQségesen antiszemita 
Sztójay Döme kormánya, melyet a népirtásban gyakorlatot szerzett Adolf Eichmann kom-
mandója támogatott, és a csendQrségre, a hadsereg tisztikarának többségére és szinte a tel-
jes közigazgatásra támaszkodhatott, lényegében akadálytalanul végrehajtotta a vidéki ma-
gyar zsidóság deportálását. Ebben a tragikus helyzetben tehetetlennek bizonyultak azok 
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a vidéki nagybirtokosok is, akik addig igyekeztek védeni a „zsidóikat”. „Megváltozott a 
légkör. Az emberek csendben politizálni kezdtek. A nyilasok propagandája elárasztotta az 
egész vidéket. Barcson szomorú látvány volt a sok, csillagot hordó zsidó. A nép zöme már 
nem vásárolt a zsidó üzletekben, kerülte Qket, és a »Hangya« szövetkezetekbe ment vásá-
rolni… Menekített, elbújtatott zsidóink önként jöttek elQ, mikor megtudták, mi a helyzet. 
Nem akartak minket bajba hozni! És ezeknek az ízig-vérig rendes embereknek így már 
nem tudtunk tovább segíteni.”16

A tragikus helyzetet látva gróf Széchényi Antal nyilvánosan mutatkozott, együtt sé-
tált Szombathelyen a család sárga csillagot viselQ ügyvédjével. Számos hasonló esetrQl 
tudunk országszerte, de az egyéni szolidaritás gesztusai nem tudták megállítani a vidéki 
deportálás mechanizmusát. Közvetlenül a bevonulás után a Gestapo letartóztatta mind-
azokat, akikrQl a nácik feltételezték, hogy ellenállást szerveznek a háború végsQkig va-
ló folytatása ellen. Szociáldemokrata és kisgazda politikusokkal, mint Peyer Károllyal 
vagy Bajcsy-Zsilinszky Endrével, továbbá Makkai Jánossal, a zsidótörvények parlamen-
ti elQterjesztQjével (!) és zsidó nagyiparosokkal együtt erre a sorsra jutott gróf Sigray 
Antal, gróf Apponyi György, Gratz Gusztáv, báró Csekonics Iván, báró Schell Péter és 
Pallavicini György Qrgróf. Bethlen Istvánt az elsQk között kereste a Gestapo, de sikerült 
elmenekülnie a letartóztatás elQl. Neki a késQbbiekben, más arisztokratákkal együtt, mint 
gróf Esterházy Móric és gróf Károlyi Gyula, komoly szerepe volt abban, hogy Horthy 
végül intézkedéseket tett a budapesti zsidóság védelmére, megakadályozta a már elQké-
szített, tömeges deportálást a fQvárosból.

Érdemes közelebbrQl megvizsgálni a Roosevelt elnök kezdeményezésére létrejött a 
War Refugies Board (WRB) megbízásából a magyar zsidók mentése érdekében 1944. 
július 9-én Budapestre érkezett Raoul Wallenberg svéd követségi titkár arisztokrata kap-
csolatait. A svéd diplomata megmaradt, és a szovjet hatóságok által késQbb visszajuttatott 
budapesti naptára szerint, mely Ember Mária Wallenberg-könyvének alapjául szolgált, a 
svéd diplomata üzletemberekkel, a zsidó hitközség vezetQivel, kormánytisztviselQkkel, 
diplomatákkal és arisztokratákkal keresett kapcsolatot.17

Azon a listán, melyet Böhm Vilmos adott át Wallenbergnek Stockholmban, negyven-
négy szociáldemokrata politikus, továbbá Bajcsy-Zsilinszky Endre is szerepelt. Velük 
azonban, minthogy a Gestapo a német megszállás után nyomban letartóztatta Qket, illetve 
illegalitásba vonultak, rögtön nem találkozhatott. De augusztusban és szeptemberben már 
a szociáldemokratákkal, a kisgazdákkal és a németellenes magyar katonatisztekkel, az el-
lenállási mozgalom tagjaival is érintkezésbe lépett, akik között felt_nQen sok arisztokrata 
volt. „Amennyire szórványos – bizonyára különlegesen óvatos – feljegyzéseibQl követ-
keztetni lehet, a svéd diplomata kapcsolatba került a hazai ellenállás vezetQ politikusaival 
– s elképzelhetQ, hogy Qk is keresték a »svédet«, akitQl szükség esetén védelmet remélhet-
tek. A kölcsönös érdeklQdés természetérQl elárul valamit egy néhány soros jegyzet 1944. 
szeptember 8-ról, gróf Dessewffy Gyuláné naplójából: »Kisgyuri [ifj. Pallavicini György 
Qrgróf] és Józsi [Pálffy József gróf] jönnek Danielsson svéd követ részére leírni a Magyar 
Front vezetQinek pontos névsorát.«”18

Tény, hogy a svéd diplomata az „arisztokrata klikk” tagjaitól kapta a legnagyobb se-
gítséget a budapesti zsidók mentéséhez. De nemcsak Q fordult hozzájuk, hanem a svájci 
diplomata, Harald Feller is, aki zsidómentQ akciói során olyan emberek támogatását vet-
te igénybe: mint gróf Nákó Erzsébet (aki Wallenberg titkárságának vezetQje volt), gróf 
Dessewffy Gyula, Pallavicini György, ifjabb gróf Pejácsevich és Apponyi Virginia gróf-
nQ, aki Wallenberggel, vagy herceg Esterházy Pál és Perényi Katalin bárónQ, aki Fellerrel 
dolgozott. Báró Apor Vilmos püspök és gróf Esterházy Móric pedig a nunciussal, Angelo 
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Rottával együtt vett részt a mentésben. KésQbb együtt szervezték meg, hogy Pannonhalma 
a Vöröskereszt védelme alá kerüljön. Érdemes itt felhívni a figyelmet néhány olyan arisz-
tokratára, akit a jeruzsálemi Jad Vashem intézet a „világ igaza címmel tüntetett” ki: Erba 
Odescalhi Sándor herceg, Thassy JenQ, Ocskay László, gr. Gyulai István.

Wallenberg 1944. december végén, amikor a nyilasok le akarták tartóztatni, egy ideig 
Dessewffy Gyula (1945 és 1947 között a Kis Újság kiadója, aktív kisgazda politikus, majd 
brazíliai emigráns) házában bujkált. Az arisztokrata kapcsolatok a zsidómentés szempont-
jából is rendkívül hasznosak voltak Wallenberg számára, hiszen ezek a kiváló politikai 
összeköttetésekkel rendelkezQ, tekintélyes urak ingatlanokat és járm_veket bocsátottak 
a rendelkezésre, szükség esetén a birtokaikról élelmezni tudták a menekülteket. Jonny 
Moser osztrák zsidó fiatalember ebben az idQszakban Budapesten élt, és Wallenberg kör-
nyezetében teljesített futárszolgálatot. Moser „a külsQ munkában nagy segítséget jelentQ” 
személyautók kapcsán tesz említést Wallenberg arisztokrata barátairól. „Pk tudták, hogy 
a háború Magyarország, de Németország számára is elveszett […], a szovjet üldöztetés 
elQl svéd menedékben reménykedtek”.19

Ezek az arisztokraták, mint ifjabb gróf Pejácsevich és Apponyi Virginia grófnQ, aki 
Wallenberget, vagy herceg Eszterházy Pál, és Perényi Katalin bárónQ, aki a zsidómen-
tQ Harald Fellert segítette, ameddig lehetett, még partikra jártak, társasági életet éltek. 
Ezeken Wallenberg is részt vett, ezért is terjedt el róla, hogy „az aranyifjak életét éli”.

Nem lehet kizárni azt a lehetQséget sem, hogy Wallenberg végzetét, azt hogy a szov-
jet hadsereg titkosszolgálata Pest felszabadulása után elrabolta, és Moszkvába hurcolta, 
szintén az arisztokrata kapcsolatai okozták. A negyvenes években a budapesti arisztok-
rata társaság tagja volt Mihail Tolsztoj-Kutuzov gróf is. Az arisztokrata az 1917-es for-
radalom után elhagyta Oroszországot, és a szovjet titkosszolgálat ügynöke lett. Az orosz 
gróf a második világháború idején együtt dolgozott Budapesten Wallenberggel. Anatolij 
Prokopenko, egy orosz levéltár elbocsátott vezetQje nemrég, 2012 januárjában az AP 
amerikai hírügynökség tudósítójának elmondta, hogy 1991-ben látott egy vastag dossziét 
Tolsztoj-Kutuzov jelentéseibQl, amelyekben több utalás is történt Wallenbergre.20

Prokopenko feltevése szerint a sztálini titkosrendQrség feltételezte, hogy Raoul 
Wallenberg részt vesz a nyugati szövetségesek és a nácik közti titkos kapcsolattartásban, 
és szeretett volna errQl többet megtudni. Az egykori levéltáros szerint KGB-tisztek ma-
gánbeszélgetésben elmondták neki, hogy Wallenberget azért ölték meg, mert nem volt 
hajlandó együttm_ködni a szovjet titkosszolgálattal, amelynek számára így tehertétellé 
vált. „Szabadon nem engedhették, likvidálniuk kellett”, jelentette ki Anatolij Prokopenko.

Bethlen István gróf 1944 augusztusában, bujkálása közben készített emlékiratában re-
zignáltan nyugtázta, hogy a tragédia, melyet igyekezett megakadályozni, bekövetkezett: 
„A Darányi által meghozott zsidótörvényt, amelyet Q a továbbiakban túl nem licitálható, 
noli me tangere-nek állított az országgy_lés elé, rövid idQközökben újabb két zsidótör-
vény, ezek után zsidórendeletek tömege követte, amelyek révén Németország után már 
dicstelenül élre kerültünk az antiszemita üldözés terén a többi kis nemzetnek.”21

A szovjet hadsereg által elhurcolt, és 1946. október 5-én, egy moszkvai börtönben 
meghalt Bethlen István kétségtelenül a magyar nagybirtokrendszer védelmezQje, a föld-
reform és az általános és titkos választójog ellenfele volt. Ugyanakkor a mögötte álló „fQ-
úri klikk” meghatározó személyiségeként minden más korabeli politikusnál többet tett a 
magyar zsidóság megmentéséért. P volt az, aki a jobb- és baloldali radikálisok, és a népi 
írók szemében a két világháború között megtestesítette az „úri reakciót”, mert útjában állt 
a kétségtelenül meglévQ társadalmi igazságtalanságok gyors és hatékony orvoslásának. 
Mindazonáltal fel lehet tenni a kérdést: tekintettel mindarra, amit a társadalmi forradalom 



PELLE JÁNOS: ZSIDÓK ÉS ARISZTOKRATÁK A NEGYVENES ÉVEKBEN 103

nevében a kommunisták 1945 után végrehajtottak, és aminek gyökerei az elQzQ korszak-
ra nyúltak vissza, nem járt volna-e jobban Magyarország, ha a kormányzás a harmincas 
és a negyvenes évek elsQ felében is a „státuszkonzervatív” , és a radikális reformokat a 
világháború befejezése utánra halasztani tervezQ Bethlen kezében marad? A kérdést fel 
lehet tenni, de nem lehet megválaszolni. A sokáig töretlen presztízs_ és befolyású magyar 
arisztokrácia 1944 végére kiszorult a társadalomvezetésbQl és a politikai életbQl. 1945 
után a politika nem számította fel érdeméül azt, amit tagjai a magyar zsidóság megmenté-
se érdekében tettek. A csapások sorozatát, amit a radikális szélsQjobboldaliak mértek rá, 
a kommunisták fejezték be. Így számolták fel azt a nagy múltú csoportot, mely még az 
utolsó, tragikus idQszakban is sokat tett hazája becsületének megmentéséért.
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