
A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓTÖRVÉNY-TERVEZET 
A magyarországi zsidótörvény ideológiai alapja a zsidóságnak a ma

gyarságtól idegen fajjá való nyilvánitása. Átveszi a mai német meghatá
rozást s a törvény hatályát kiterjeszti nemcsak a zsidó vallásuakra, ha
nem azokra is, akiknek csak elődei voltak zsidók. Ezzel kiküszöböli a zsi-
dóság évtizedes magyarosodási irányzatát, visszamenőleg is kiveti a ma
gyarság soraiból azokat, akik szellemben, lélekben, ideálokban már tö
kéletesen egybeforrottak a magyarsággal. Megfosztja a tervezet a ma
gyar zsidóságot a politikai jogegyenlőségtől. A zsidók sem parlamenti, 
sem megyei, sem községi képviseletben a magyarság egységes képvise
lőiként nem vehetnek részt, hanem csakis, mint a zsidóság külön, mint
egy a getto által megbizott kiküldöttei. Ezzel végleg lezárja a liberális 
korszak hagyományát, amikor azonos ideológiai sikon mozgó zsidók és 
magyarok vállvetve harcolhattak a politikai küzdőtéren az egyetemes 
érdekekért. A z 1914 óta honositott zsidókkal szemben állampolgársági 
reviziót rendel el. A zsidókat kizárja az egyetemes magyar kulturélet 
minden sikjáról, szinházból, filmből, sajtóból. Elveszi a zsidó kisember 
kenyerét, mert a jövőben megtagadja tőle a monopolisztikus és egyéb ál
lami jóváhagyástól függő cikkek árusitási jogát, a már kiadott engedé
lyeket bevonja, uj iparengedélyeket viszont mindaddig nem ad ki zsidók 
részére, amig számuk a meghatározott százalékarányban az iparban le 
nem csökken. A magánalkalmazottak alkalmaztatási lehetőségét 12 szá
zalékra korlátozza s e jogaitól megfosztott réteget elszigeteli természetes 
szövetségesétől, az ipari munkásságtól, amikor kimondja, hogy zsidók 
nem vehetnek részt munkásszervezetek vezetésében. Nem kiméli azonban 
a zsidó tőkést sem, mert megfosztja egy alacsony limiten felül az állami 
szállitásokban való részvételi jogtól és százalékos arányosságot intencio
nál a jövedelemelosztás tekintetében Hogy mi történjék azokkal a ma
gyar állampolgárokkal, akik a törvény életbelépése után kenyértelenekké 
válnak, arra a törvény nem felel. A törvényben nincs se politikai, se ka
ritatív intézkedés, mely a munka jogából kizárt magyar állampolgároltat 
a végszükségtől megmentené. 

Mit hasznosithat önmagának a magyar nép mindezekből? 
A likvidálásra itélt zsidó poziciók elsősorban középosztálybeli, rész

ben pedig tőkés poziciók. A biztonsági érzéstől megfosztott zsidó tőke bi
zonyára siet a lehető legkisebb veszteséggel a nagyobb katasztrófát meg
előzni. Feltehető, hogy a „tősgyökeres" magyar tőke a likvidálásra kény
szeritett zsidó tőkét a maga érdekeltségébe igyekszik bevonni, hogy a 
piacról kivert zsidó konkurrens nélkül uj lehetőségekhez jusson a maga 
számára. A z adott körülmények azonban mást kivánnak. A magyar kül
ügyminiszter januárban Berlinben járt s többek közt a magyar-német 
gazdasági kapcsolatok szorosabbá tételéről folyó tárgyalások során ki
szivárgott, hogy a németek „kifejezést adtak azon kivánságuknak, hogy 
a zsidó törvény nyomán likvidálódó iparágak, amelyek amugyis felesle
gesek, miután Németország a vonatkozó szükségleteket el tudja látni, ne 
restaurálódjanak, mert csak zavarólag hatnának a német-magyar keres
kedelmi kapcsolatok kiépitésére." Ez a magyar zsidótörvény egyik jelen
tős mozgató rugója. Vagyis nem a „magyar" tőkének a „zsidó" tőke elle
ni belső támadásának, hanem a magyar ipar felgöngyölitésének vagyunk 



a tanui. A Drang nach Osten piacokat kertes. Előrehaladásában talál or
szágokat, amelyeknek egyáltalán nincs vagy csak kisebb mértékben van 
szüksége német ipari cikkekre, miután jórészt maguk látják el önmagu
kat. A németek tehát kiadják a jelszót: likvidálni a kisországok nehezen 
kialakult iparát és primitívebb gazdasági fokra vissza süllyeszteni. Ezért 
ragaszkodott Németország a Münchent megelőző tárgyalások idején egy 
radikális fajvédő kurzus bevezetéséhez, mint a magyar külpolitikai törek
véseknek adandó támogatás egyik feltételéhez. 

A németek felismerték, hogy a „zsidó gazdasági szférák" megtáma
dása és aláásása szélesebb hullámokat vet és rombolóan hat s az egész 
magyar gazdasági életben olyan helyzetet teremt, amelyben könnyen ér-
vényesitheti a maga gazdasági hegemóniáját. Erre utal különben az a 
vezető helyről ( Imrédy) elhangzott legutóbbi nyilatkozat is, mely a zsi
dó befolyásnak a magyar gazdasági életből való kiszoritása következté
ben esetleg fellépő gazdasági zavarokat a németek segitségével igéri kikü
szöbölni. 

A közvetlen gazdaságpolitikai célkitüzések mellett a németek a 
nyilt diszkrimináló fajvédelem bevezetését politikai megfontolásokból is 
sürgetik. Felismerték ugyanis, hogy a végleges antiszemita kurzus elfo
gadása Magyaroszágon a belső totális rendszerre való áttérést és ezen ke
resztül a Berlin-Róma tengellyel való teljes azonosulást jelenti. Ezért a, 
„magyar" tőke ebből az átalakulásból nemcsak, hogy nem kerül ki meg
erősödve, hanem maga kiszemelt áldozata a német expanziónak. Illuzóri
kussá válik ezáltal a magyar küzködő középosztály ama reménye, hogy 
könnyen és kényelmesen a kiszoritott zsidó középosztály helyére lép. A z 
elhagyott munkahelyek jórésze üresen marad, mert azok betöltése nem 
felel meg a német érdekeknek. A zsidók tönkretételével elhanyatló ma
gyar ipar mellett a magyar keresztény munkásságot és tisztviselői kart 
is a munkanélküliség réme fenyegeti. De illuzió az az elképzelés is, hogy 
a kis- és középkereskedelemben a magyar középosztály majd átveheti az 
elkergetett zsidók helyét, mert semmi biztositék arra, hogy a Harmadik 
Birodalom nem — a magyarországi vagy birodalmi — németek utján 
akarja terjeszteni árucikkeit. A z ország elnémetesedése már nem a jövő 
réme, hanem megindult folyamat. Eckhardt Tibor már ma szükségesnek 
tartja meghirdeti a harcot „egyes államok gazdasági tulsulya és békés 
uton történő beszivárgása, valamint a magyar nemzet szétbomlasztását 
célzó mesterkedések ellen." 

Mi késztette a zsidótörvény bevezetésére a törvényes tényezőket? 
A magyar külpolitika egyetlen vezéreszméje évtizede a magyar nép 

életlehetőségeit a mai Magyarország határain tul keresi. Ez a gondolat 
az összes magyar társadalmi elégedetlenkedések fékje. Fékje elsősorban az 
egyre hangosabb és fenyegetőbb földreformköveteléseknek. Ennek a gon
dolatnak a beváltása és az ezt követő aranykorszak megcsillogtatása 
nyugtatja meg husz év óta az elégedetlenkedő zsellér-parasztságot s biz
tositja az 1232 nagybirtok épségét, mely a magyarszági művelt földek 
30 százaléka. Ez a politika hajtotta Magyarországot a Berlin-Róma ten
gely felé, miután egyedül ettől várta ennek a politikának támogatását. 
Németország azonban nem hajlandó ezt a támogatást ingyen megadni, 
hanem csak abban az esetben, ha Magyarországi követi az eléje szabott 
utat, — a német expanzió felvonulási utját. 



A németek Magyarországon két eszközzel operáltak. Egyrészt az álta
luk megteremtett és irányitott Nyilaskeresztes párttal, másrészt a du
nántuli német kisebbségi kérdés szudeta-kérdés mintájára való felveté
sének lehetőségével. A Nyilasok a következetes német orientáció és az 
ezzel kapcsolatos zsidóellenes rendszer vállalása mellett, természetesen 
fenyegetésül, a földkérdés radikális megoldásának jelszavait is felvették 
programjukba. Mind a kettő visszhangra talált. A Nyilasok leszerelése 
érdekében már 1938 tavaszán meghozzák az első zsidótörvényt, a földkér
déshez azonban, mely az ország belső életének legfeszitőbb erejü kérdése 
nem nyulnak. 

Időközben gyorsulnak a nemzetközi események, közeledik München, 
az alternativa egyre élesebb, dönteni kell s némi habozás és ingadozás után 
döntenek. Vállalják a magyar sors német kezekbe való letételét 

A magyar közvélemény egyrésze egyetemes elvi alapon utasitja vissza 
a második zsidótörvény tervezetet, másrészük a törvény elvi helyeslése 
mellett a gyakorlati keresztülvitel enyhitését követeli. Elvileg elutasitó 
állásponton vannak a magyarországi munkáspártok, mig a Szabadelvű 
Párt és a Nemzeti Demokrata párt a liberális eszmék nevében szállnak 
sikra a zsidó egyenjoguság megvédéséért. A többi csoportosulások abban 
a mértékben foglalnak az uj zsidóellenes rezsimmel szemben állást, ami
lyen mértékben ennek tulzásai által saját érdekeiket is veszélyeztetve lát
ják. Igy szembeszáll vele Bethlen István és csoportja, nyiltan figyelmez
tetve az országot az egyre fenyegetőbb német hegemóniára, miután látja 
a zsidótörvénnyel kapcsolatos gazdasági romlást és a nyomában haladó 
kiszolgáltatottságot. Tiltakozik a katholikus egyház, amely a katholiciz-
mus egy ujabb bástyájának elvesztésétől fél a németek egyre közvetle
nebb magyarországi befolyása következtében. A katholikus egyházat a 
zsidóság faji meghatározása különösen kinosan érinti, mert sorai között 
ugy az alsó, mint a felső papságban számosan zsidó eredetűek, vagy ép
penséggel kikeresztelkedettek. A zsidóság fajjá való nyilvánitása, a to
vábbi prozelitizmust meggátolná, a meglevő kitért sereget pedig ki
vonná az egyház hivei sorából. Éppen ezért a katholikusok a faji megha
tározás módositását követelik és a ma keresztényként élő zsidó szárma
zásúaknak a törvény hatálya alóli kivonását. A Kisgazdapárt ugyancsak 
nem elvi alapon száll szembe a tervezettel, miután ő maga is mérsékelten 
zsidóellenes, viszont nem akarja, hogy a zsidókérdéssel teljesen elsikkad
jon a földreform kérdése és kiszolgáltatottja legyen az ország egy szom
szédnépnek. Egyrészt tehát módositásokat követel a törvénytervezetben, 
másrészt sürgeti a fölreform tervezetet és annak végrehajtását. A front
harcosok, az összes volt bajtársak kivonását követelik, tekintet nélkül 
a szerzett kitüntetésekre. Tiltakoznak végül a társadalmi és kulturális 
élet régi iskoláján nevelt gondolkodók, művészek, irók és vallomást tesz
nek a korszerütlenségbe sodort egyenlőségi eszme mellett. Hasonló érzé
seket táplál az utódállamok öntudatos magyarsága, mely kisebbségi hely
zetében szélesebb perspektívában szemléli az eseményeket. 

A magyarországi zsidókérdés körüli küzdelmek az ország független, 
gazdasági egységéért vivott harc izzó légkörben zajlanak. 1848, a német 
iga elleni harc légköre ez. Kossuth kisértő szelleme jár ma ujból a jó 
magyarok sorai között. (Bólyai Zoltán) 
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