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BErzEViczy AlBErt A zsiDókérDésről  
és A nUMErUs clAUsUsról

Berzevicei és kakaslomnici Berzeviczy Albert (Berzevice, 1853. június 7. – Budapest, 
1936. március 22.) a 19–20. századi magyar történelem egyik méltánytalanul elfele-
dett alakja. 

A „magyar gascogne”-nak is nevezett sáros vármegyében született és nevelke-
dett, egy helyi dzsentricsalád sarjaként. Az elemi iskola tananyagát magántanulóként 
sajátította el. gimnáziumi tanulmányait kisszebenben, lőcsén és Budapesten vé -
gezte. A sikeres érettségi vizsgáját követően előbb a kassai jogakadémián, majd  
a budapesti egyetemen hallgatott jogot. 1877-ben avatták államtudományi doktorrá. 
Még ugyanebben az évben feleségül vette az akkor 18 esztendős kuzmik zsófiát, 
akitől négy gyermeke született. közülük azonban csak a két ikerlánya, Edit és lilian 
érték meg a felnőttkort. 

Berzeviczy Albert közéleti pályája 1876-ban indult, vármegyei szolgálatban. négy 
év alatt sáros tiszteletbeli aljegyzőjéből a vármegye valóságos főjegyzőjévé küzdötte 
fel magát. Emellett 1878 és 1881 között – katolikusként – az eperjesi evangélikus jog-
akadémia tanára is volt. Jogtörténetet, nemzetgazdaságtant és politikatudományt ok -
tatott a felvidéki magyar művelődés egyik központjában.1

1881-ben a fiatal és ambiciózus Berzeviczy az eperjesi választókerületben a ’67-es 
közjogi alapon álló liberális kormányzópárt, a szabadelvű Párt színeiben szerzett 
képviselői mandátumot a parlamenti választásokon. A magyar országgyűlés képvi-
selőházában kezdetben a kérvényi bizottság előadója volt, majd tanári múltja okán 
beválasztották a közoktatási bizottságba is. A kérvényi bizottság feladata az ország-
gyűléshez érkezett kérvények (városoktól és egyéb községektől, magánszemélyektől 
stb.) vizsgálata volt, melyeket heti rendszerességgel véleményeztek a képviselőház-
ban. Jelentéseiket a testület előadója mutatta be. Az egyszeri megszakítással – 1906 
és 1910 között – 1918-ig tartó parlamenti pályafutása során Berzeviczy számos alka-
lommal foglalt állást a dualista Magyarország sorskérdéseit illetően a képviselőház-
ban. többek között az Ausztriához fűződő közjogi viszony kapcsán, a nemzetiségi 
kérdésben, vagy éppen a keresztény és a zsidó középrétegek érdek- és értékkonflik-
tusában, más szóval a dzsentri- és a zsidókérdésben.

1 baLogH Jenő: Berzeviczy Albert emlékezete. Budapesti Szemle, 1938/723. 129–131.
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1882 februárjában a kérvényi bizottságnak kellett először véleményt formálnia  
a Vas vármegye rumi kerületéből – melynek képviselője a hírhedt antiszemita politi-
kus, istóczy győző volt – érkezett beadványról. Ebben a kerület választói két dolgot 
szerettek volna elérni. Elsőként azt, hogy a képviselőház ne tárgyalja Pauler tivadar 
igazságügyi miniszter azon törvényjavaslatát, amely lehetővé kívánta tenni a zsidók 
és a keresztények közötti polgári házasságot. Másodikként pedig, hogy az országgyű-
lés törölje el az izraeliták egyenjogúsítását kimondó 1867: XVii. tc.-t. Azt a jogsza-
bályt, amelyik megszüntetett minden olyan rendelkezést, amely az ország lakosságá-
nak ekkor 4%-át kitevő (1869-ben 542 ezer fő) zsidóságot polgári létében korlátozta.2 
1848–1849-ben a hazai zsidóság a magyar nemzeti ügy oldalára állt, és ezt a poli  tikai 
elit 1849-ben még feltételekhez kötött, 1867-ben viszont már feltétel nélküli eman -
cipációval honorálta.3

A képviselőház 1882. február 18-i ülésén Berzeviczy bizottsági előadóként ismer-
tette a testület állásfoglalásait a rumi kerület kérvényével kapcsolatban. A Pauler-féle 
törvénytervezetre vonatkozó folyamodvánnyal adminisztratív okokból nem foglal-
koztak, hanem az igazságügyi bizottsághoz továbbították. A másodiknak viszont az 
elutasítását javasolták. Az 1867: XVii. tc. visszavonását ugyanis a bizottság céltalan-
nak és szükségtelennek minősítette. Véleményük szerint a kérelem elfogadásával 
felmondanák az állampolgári jogegyenlőség elvét, ami a modern jogállam által biz-
tosított legalapvetőbb jogok egyike. A beadvány megfogalmazói azzal támasztották 
alá a törvény eltörlésének indoklását, hogy „társadalmi és gazdasági bajaink okozói 
az izraeliták”. Ezzel szemben Berzeviczy rámutatott arra, hogy a problémák orvos-
lása céljából „egy vallásfelekezetet vagy egy fajt vádolni, azt elítélni, a társadalmi  
és állami jogokból excommunicálni”4 teljesen elfogadhatatlan, noha kétségkívül 
„[…] a megoldásnak megengedem, hogy legkényelmesebb, de mindenesetre legigaz-
ságtalanabb és ép azért legsikertelenebb módja volna”. Végezetül elfogadásra aján-
lotta a kérvényi bizottság határozati javaslatát, amely a képviselőház intézkedését ez 
ügyben nem látta indokoltnak.5

A bizottság és Berzeviczy álláspontjában a dualizmus időszakának nemzeti libe-
rális integrációs politikája tükröződött. Ez a politika azt feltételezte, hogy a polgári 
átalakulás keretében végrehajtott jogkiterjesztés nyomán az ország lakosai nyelvi, 

2 A mindössze két paragrafusból álló törvény első cikkelye kimondta: „Az ország izraelita lakosai 
a keresztény lakosokkal minden polgári és politikai jog gyakorlására egyaránt jogosítottaknak nyil-
váníttatnak.”

3 romsics ignác: Huszadik századi traumáink. trianon és a holokauszt. Rubicon, 2012/9–10. 
(a továbbiakban: romsics, 2012) 41.

4 kiközösíteni (latin).
5 Képviselőházi napló, 1881. iii. kötet, 129–130.
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etnikai és vallási különbségektől függetlenül hajlandóak lesznek nyelvükben, illetve 
érzéseikben magyarrá válni. A zsidóság esetében, amely gyorsan megtanult magya-
rul, és a magyar állameszmével nagymértékben azonosult, ez a felvetés igazolódott. 
Az egyenjogúsítást biztosító törvény után gazdasági és kulturális téren gyümölcsöző 
együttműködés alakult ki a magyar nemesség és a zsidóság között. A 19. század utolsó 
harmadában azonban a régi, keresztény magyar elit és a zsidóság viszonyában fe -
szültségek jelentek meg. A gazdaság modernizációjában kulcsszerepet vállaló zsidó 
tőkésekkel szemben anyagi érdekkonfliktusok keletkeztek, az 1873-as tőzsdeválság 
pedig számos földbirtokosi egzisztenciát tönkretett. társadalmi téren a keresztény 
csoportokra gyakran jellemző tradicionalizmus, a dzsentri rétegek bezárkózása és 
kulturális igénytelensége szembekerült a városlakó zsidó polgárság és értelmiség vi -
lágra általában nyitottabb, materialistább, racionálisabb gondolkodásmódjával. Mind-
 ezek oda vezettek, hogy az 1870-es években Magyarországon is megjelent a nem val-
lási alapú, tehát politikai antiszemitizmus. Ennek első ismert képviselője a fentebb 
említett istóczy győző volt, egy földjét vesztett korábbi szolgabíró.6

Háromnegyed esztendővel később, 1882 novemberében Berzeviczynek ismét  
a hazai zsidóság – és az ország miniszterelnöke, tisza kálmán – védelmében kellett 
felszólalnia a Házban. Az ügy előzményei egészen az 1882 tavaszán kirobbant tisza-
 eszlári vérvádperig nyúltak vissza. A solymosi Eszter halálának körülményeit 
vizsgáló nyíregyházi per a kor mércéjével mérve jelentős sajtópublicitást kapott.  
A nyilvánosság két részre szakadt: egyesek amellett érveltek, hogy a fiatal keresztény 
szolgálólány zsidó rituális gyilkosság áldozata lett, míg mások kételkedtek ennek 
igazságtartalmában.7 sorra jelentek meg a közéletben zsidóellenes írások. Ezek közé 
tartozott két június folyamán közölt újságcikk az Esztergomi Közlönyben, illetve még 
ugyanebben a hónapban, Egerben – Heves vármegye székhelyén – kiadott A tisza-
eszlári vértanú leány és az óhitű zsidók címet viselő röpirat. felekezet elleni izgatás 
címén a kormányfőség mellett a belügyminiszteri tisztséget is betöltő tisza kálmán 
július 1-jén kelt körrendeletében az egri röpirat, valamint az Esztergomi közlöny 
június 11-i és 24-i számának lefoglalására adott utasítást. Heves vármegye minderre 
válaszul az országgyűlés őszi ülésszakában kérvényt intézett a képviselőházhoz, 
melyben a nyomtatványok rendeleti úton történő lefoglalása miatt a belügyminiszter 

6 romsics ignác: Magyarország története a XX. században. Budapest, osiris, 2005. (a továbbiakban: 
romsics, 2005) 74–75. 

7 Az országgyűlésben többek között az antiszemita istóczy győző és ónody géza álltak szemben 
tisza kálmánnal valamint Pauler tivadarral.  A sajtóban pedig a Függetlenség című ellenzéki lap 
élesen támadta a filoszemitának, illetve olykor zsidólapnak, nyilvánított kormánypárti orgánumo-
kat. Például a Pesti Naplót, a Nemzetet vagy a Pester Lloydot. (Erről bővebben ld.: Kövér györgy: 
A tiszaeszlári dráma. Budapest, osiris, 2011. 397–417.)
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felelősségre vonását indítványozta. Emellett arra kérte a Házat, hogy hozzon intéz-
kedéseket a jövőbeni hasonló esetek megakadályozása végett.8

A képviselőház 1882. november 25-i ülésén felszólaló Polónyi géza függetlenségi 
párti képviselő szerint a belügyminiszter körrendeletével „a gondolatszabadságnak 
legszentebb biztosítékait” tiporta el. úgy vélte, hogy tisza törvénysértést követett el, 
amikor sajtóbírósági vizsgálat nélkül önhatalmúlag rendelte el az említett dokumen-
tumok lefoglalását. Válaszában tisza a statáriális cselekedetét azzal indokolta, hogy 
amíg az ügyész döntést hozott volna ez ügyben, addig a zsidóellenes sajtótermékeket 
továbbra is országszerte szabadon lehetett volna terjeszteni. Ennek megakadályozása 
érdekében kellett rendeleti úton cselekednie. 

A kérvényi bizottság, melynek javaslatát Berzeviczy ismertette, nem osztotta Po -
lónyi véleményét. szerintük a belügyminiszter intézkedése sem a sajtótörvény szel-
lemével, sem pedig az alkotmányos gyakorlattal nem állt ellentétben. Berzeviczy  
a magyar sajtótörvényt (1848: XViii. tc.) az angol és francia jogszabályokkal állította 
párhuzamba, és megállapította, hogy előbbi „annyira hézagos és fölületes”, hogy  
a rendőri beavatkozás és lefoglalás lehetőségét még ott sem mondja ki egyértelműen, 
ahol azt a meglehetősen liberális nyugat-európai regulák már igen. tisza lépését 
ezen joghézag miatt indokoltnak találta. Beszéde végén arra kérte a képviselőházat, 
hogy tekintsék igazoltnak a belügyminiszter eljárását, és fogadják el a kérvényi bi -
zottság javaslatát.9

A Házban másnap és harmadnap is terítékre került a hevesi kérvény ügye. no -
vember 26-án Berzeviczy Albert Hódossy imrével és szilágyi Dezsővel, a Mérsékelt 
Ellenzék10 két képviselőjével szemben védte meg a belügyminiszter intézkedését, és 
érvelt amellett, hogy tisza utasítása nyomán nem sérült a sajtószabadság.11 novem -
ber 27-én pedig Polónyinak a hevesi kérvényhez benyújtott azon különvéleményére 
reflektált, amelyben szolnok városának delegáltja azt kérte a képviselőháztól, hogy 
tekintse érvénytelennek tisza rendeletét, és mondja ki, hogy a belügyminiszter „tör-
vénytelen eljárását rosszalja és kárhoztatja”.

Polónyi indoklása szerint tisza kálmán táptalajt szolgáltatott az antiszemitizmus 
elterjedéséhez azzal, hogy túl sokáig várt a cselekvéssel. Ezáltal pedig tétlenül szem-
lélte, hogy a lázító írások az egész országban elérhetővé váltak. Berzeviczy ellenben 
emlékeztette Polónyit arra, hogy a függetlenségi Párttól eltérően tisza személyétől 
és pártjától mi sem áll távolabb, mint a zsidóellenes szenvedélyek felkorbácsolása. 

8 Képviselőházi napló, 1881. Vii. kötet, 251.
9 Uo. 251–254.
10 1881 előtt Egyesült Ellenzék. 1867-es közjogi alapon álló, mérsékelt ellenzéki parlamenti párt. Vezér-

 alakjai gróf Apponyi Albert, és a korábbi szabadelvű szilágyi Dezső voltak.
11 Képviselőházi napló, 1881. Vii. kötet, 272–277.
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Példaként említette istóczy győző esetét, aki azon rövid idő alatt, ameddig a szabad-
 elvű Párt tagja volt, az antiszemita nézetei miatt teljesen elszigetelődött a pártban. 
Berzeviczy úgy sejtette, hogy sok függetlenségi párti képviselő legfőképpen azért 
fogja majd megszavazni Polónyi géza különvéleményét, „mert rokonszenveznek azon 
mozgalommal, melynek kifejezői voltak a lefoglalt nyomtatványok.”

Beszéde zárásaként Berzeviczy hitet tett amellett, hogy a kormány a parlamentá-
ris rendszer és az alkotmányos berendezkedés feltétlen híve. tiszteletben tartja az 
állampolgári és politikai szabadságjogokat, melyeket nemcsak a kormányzati zsar-
nokságtól, de a fékeveszett indulatoktól is szükségesnek látott megóvni.

Berzeviczy Albert a három napos disputa során a szabadelvű Párt részéről végig 
egyedüliként vitázott az ellenfeleivel. Erőfeszítéseit ennek ellenére siker koronázta. 
Az ülés végén ugyanis Péchy tamás házelnök névszerinti szavazást rendelt el a kér-
vényi bizottság javaslatáról. Berzeviczy ékesszólásának, valamint a fegyelmezetten 
voksoló kormánypárti képviselőknek köszönhetően a végeredmény 157 „igen” volt, 
a 102 „nem” ellenében. A szavazást követően maga tisza kálmán is a terembe lépett, 
s mint egy győztes hadvezér, „hosszantartó zajos éljenzés közt” foglalta el helyét,  
a Kép  viselőházi napló feljegyzése szerint.12 

Az antiszemita hangulatkeltés azonban a hevesi kérvény elutasításával sem szűnt 
meg. 1882 végén ugyanis zala vármegye tapolcai választókerületének 2174 polgára 
is az 1867-ben elfogadott zsidóemancipációs törvény visszavonását kérvényezte. 
Ezen felül pedig azt, hogy Pauler polgári házasságra vonatkozó törvénytervezetét 
ne tárgyalja az országgyűlés. Miután a tapolcai folyamodvány kísértetiesen ha -
son lított a rumi kerület által 1882 elején benyújtott kérelemhez, a kérvényi bizottság 
előterjesztését 1883. január 22-én felolvasó Berzeviczy ugyanazt tanácsolta a képvi-
selőháznak, mint akkor. A Ház ne foglalkozzon az 1867: XVii. tc. eltörlésének igé-
nyével, a polgári házasságra vonatkozó javaslatot pedig újból az igazságügyi bizott-
sághoz küldte. Elutasító indoklásában most is megismételte, hogy az állampolgári 
jogegyenlőség elvét egyetlen jogállam sem vetheti el. Mivel a jogszabály visszavoná-
sával a magyar nemzet az egyik „legnemesebb jellemtulajdonát” tagadná meg, Ber -
zeviczy elfogadásra ajánlotta a kérvényi bizottság javaslatát.13

A képviselőházban a kérvénynek egyaránt akadtak támogatói és ellenzői. istóczy 
győző, ónody géza vagy éppen a zsidóasszimiláció kudarcát hangoztató széll 
györgy a beadvány elfogadását szorgalmazták. A függetlenségi párti Mocsáry lajos, 
irányi Dániel és Ugron gábor viszont inkább a kérvényi bizottság indítványa mellett 
foglalt állást. A zsidó származású iparmágnás, az – akkortájt éppen – ellenzéki 

12 Képviselőházi napló, 1881. Vii. kötet, 278–299.
13 Képviselőházi napló, 1881. iX. kötet, 162–163.
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chorin ferenc is úgy érvelt, hogy „[…] lehetetlen egy vallás eltiprására törekedni  
a nélkül, hogy a modern állam összes intézményeivel a leghatározottabb ellentétbe 
ne jöjjünk.”14 Jókai Mór – aki a szabadelvű Párt képviseletében foglalt helyet a kép-
viselőházban – pedig arra az álláspontra helyezkedett, hogy ha „[…] a zsidóknak 
vannak hibáik, pedig vannak, azokat felismerni az ő kötelességök, azokat megorvo-
solni az ő kötelességök.”15

1883. január 28-án Berzeviczy mondott záróbeszédet a tapolcai kérvénnyel kap-
csolatban. Ebben több, a korábbi napokban elhangzott felszólalásra reflektált. széll 
györgy állításának cáfolatára egy 1882-ben lipcsében kiadott német nyelvű röpira-
tot (Deutsche Wahrheiten und magyarische Einstellungen)16 hozott fel, melynek szer-
zője szerint a magyarosodás egyetlen népcsoport tekintetében sem volt olyan gyors 
és átható, mint a hazai zsidóság esetében. Ennek ismeretében szerinte az asszimilá-
ció kudarcáról beszélni esztelenség. ónody géza felemlegette, hogy a zsidók tapolca 
környékén rontották a bortermelők üzletét, és szocialista eszméket terjesztettek. 
Berzeviczy ezen meglepődött, mert ő úgy tudta, hogy a szocializmus a munka harca 
a tőke ellen. Ha pedig igaz ónody korábbi állítása, miszerint a tőkét a zsidók mono-
polizálták Magyarországon, akkor miért lenne érdeke a zsidóságnak, hogy megtá-
madja és megingassa azt, amiben az ereje rejlik?

Utoljára azt az istóczy győzőt hagyta, aki január 22-én nyolc társával együtt17 ha -
tározati javaslatot nyújtott be a zsidóemancipációt kimondó törvény visszavonása 
érdekében. A rumi kerület képviselője szerint a tapolcai kérvény „a nemzet jogosult 
érdekét” foglalta össze. Berzeviczy szűkszavúan mindössze annyit felelt neki, hogy 
nem szeretné megérni, és talán nem is fogja, hogy Magyarország jogosult nemzeti 
érdeke csak egy ilyen kérvény révén tudjon utat találni a parlamentben. különöskép-
 pen úgy, hogy „egy nemzeti érdek által sugallt” határozati javaslat mögé annak 
benyújtója ne tudjon kilenc aláírónál többet felvonultatni.

Az ülés végén a képviselőház többsége ismét a kérvényi bizottság határozati javas-
latát fogadta el.18 újabb parlamenti sikeréről Berzeviczy 1883. február 2-án levélben 
tájékoztatta az atyját, Berzeviczy tivadart.19 Elmondta, hogy zsidóügyi zárbeszédé-

14 Képviselőházi napló, 1881. iX. kötet, 289–290.
15 Uo. 175.
16 Német igazságok és magyar állásfoglalások. 1882-ben lipcsében megjelent munka. szerzője karl 

friedrich rudolf Heinze (1825–1896), a heidelbergi egyetem jogászprofesszora. 
17 lázár lajos, Meszlényi lajos, odescalchi Arthur, ónody géza, simonyi iván, szalay imre, szent-

 iványi árpád, széll györgy.
18 Képviselőházi napló, 1881. iX. kötet, 289–307.
19 Berzeviczy tivadar (1817–1889), az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc idején sáros vár-

megye főjegyzője volt. Az 1865-ös és 1869-es országgyűlési választásokon a klasszikus liberális 
elveket valló Deák-párt jelöltjeként jutott parlamenti mandátumhoz. 1870-ben báró Eötvös József 
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nek kedvező fogadtatása minden korábbi képviselőházi felszólalásáét felülmúlta. sok 
képviselő gratulált neki. trefort ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter is me -
leg szavakban köszöntötte azután, hogy az ülésen elhangzottakról tájékozódott az 
újságból. Berzeviczy szerint nagy előnyére vált, hogy „[…] tisza az ülés vége felé 
már nem volt jelen; így nem tarolta le ő a mezőt, mint rendesen tenni szokta, s nekem 
maradt az egész aratás”. Az éles szóváltás ellenére istóczy győzővel már a parla-
menti gyorsírdában üdvözölték egymást. sőt, ellenfelének még azt a szívességet is 
megtette, „hogy kérése folytán egy közbeszólását, melyet a gyorsírók el nem kaptak 
– miután az átírás végét bevárni nem győzte – magam írtam be a naplóba”.20

istóczy győzőről és az 1883 októberében általa alapított országos Antisze  mita 
Pártról Berzeviczynek nagyon lesújtó volt a véleménye. 1884 júniusában, amikor 
Berzeviczy választási kampánybeszédet tartott Eperjesen, úgy fogalmazott, hogy az 
országos Antiszemita Párt vezetői csak felszítják a nép körében a zsidóellenes szen-
vedélyeket, de annyi ész, erő, és erkölcsi bátorság már nincs bennük, hogy ennek 
következményeit az ellenőrzésük alatt tartsák. Egyetlen taktikájuk „jelszavakat szol-
gáltatni a betörőknek és fosztogatóknak és azután minden felelősséget elutasítva, 
homályos theoriákba burkolódzni, vagy a parlamenti immunitás védbástyájába me -
nekülni”.21

Berzeviczy az állampolgári jogegyenlőség eszméjén túl határozottan kiállt a sza-
bad vallásgyakorlás és a zsidó vallás recepciójának oldalán. liberális meggyő  ződése 
mellett kitartott az 1890-es évek egyházpolitikai küzdelmeiben is. szor  galmazta  
a kötelező polgári házasság bevezetését, illetve a polgári anyakönyvezés kötelező-
 vé tételét. 1892 májusában, egy képviselőházi felszólalásában, sürgetőnek nevezte  
a zsidó vallás recepcióját és egyenjogúsítását. szavai szerint e kettő „[…] nem kizá-
rólag a zsidók érdeke, hanem érdekében fekszik a magyar nemzetek az, hogy  
a nemzettest összeforrasztásának mindennemű még meglévő akadályai elháríttas-
sanak”.22

A katolikus egyház ellenállását (is) leküzdve a szabadelvű Wekerle-kormányzat 
végül 1895 őszén léptette életbe az első három egyházpolitikai törvényt. innentől 
fogva lett hatályos a kötelező polgári házasságról és anyakönyvvezetésről rendelkező 

kultuszminiszter felkérésére elvállalta sáros és szepes vármegyék tanfelügyelőségét. 1885-ben 
sáros vármegye tanfelügyelőjeként vonult nyugdíjba. felesége, szinyei Merse Amália (1821–1888) 
a neves festő, szinyei Merse Pál nagynénje volt. 

20 Berzeviczy Albert levele Berzeviczy tivadarhoz, 1883. február 2. Eperjesi területi állami levél-
 tár (Štátny oblastný archív v Prešove), rodina Berzeviczy, 1209–1567–1943 fond, 69. doboz, 224. 
jelzet.

21 Berzeviczy Albert beszámoló- és programbeszéde. (Elmondatott Eperjesen, 1884. junius 8-án.) 
Eperjesi Lapok, 1884. június 15.

22 Képviselőházi napló, 1892. iii. kötet, 426.
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1894: XXXi. tc., a szabad vallásgyakorlást kimondó 1895: Xliii. tc., valamint az 
izraelita vallás egyenjogúsítását biztosító 1895: Xlii. tc. Parlamenti képviselőként 
Berzeviczy mindhárom törvény elfogadását megszavazta. 

1915-ben, a zsidó vallás recepciójának húszéves évfordulóján a magyarországi 
neológ zsidóság Egyenlőség című politikai hetilapja körkérdést intézett az egykori 
vezető politikusokhoz, köztük Berzeviczyhez is az egyenjogúsításról. szabolcsi la -
jos főszerkesztő felkérésére Berzeviczy örömmel válaszolta, hogy úgy hiszi, az idő 
igazolta eljárásuk helyességét. Az első világháború okozta nagy megpróbáltatások 
napjaiban pedig véleménye szerint kétszeresen kell megbecsülni minden olyan jog-
szabályt, amely a nemzet belső összetartozását erősíti. köztük a zsidók vallási egyen-
jogúsítását biztosítót is.23 

Berzeviczy Albertnek a dualizmus korának nemzeti liberális integrációs elképze-
lésein nyugvó viszonya a hazai zsidósághoz az első világháborús összeomlást követő 
két baloldali forradalom időszakában változott meg. Ennek előzményei az első világ-
háborúig nyúltak vissza, amikor a társadalmi feszültségek kiélezték a zsidók és nem 
zsidók közti ellentéteket. A korábbi antiszemita sztereotípiák mellett újabbak jelen-
tek meg: a zsidók tudatosan kivonják magukat a frontszolgálat alól, árdrágítással 
és uzsorázással szipolyozzák ki a frontharcosok hozzátartozóit stb. A vádaknak az 
jelentette a valóságalapját, hogy a hadiszállítások lebonyolítói – az addigra kialakult 
társadalomszerkezetből következően – nagyobbrészt zsidó kereskedők voltak, akik-
nek ezt a fajta tevékenységét végigkísérte a korrupció.24 Berzeviczy a világháború és 
a forradalmak alatt vezetett naplójának 1915. márciusi bejegyzésében arról tett emlí-
tést, hogy számos súlyos visszaélés történt a hadsereg ellátása körül, melyben ugyan 
magas rangú katonatisztek is érintettek lehettek, csakhogy „a tulajdonképpeni ér -
telmi szerzők és csábítók majdnem kivétel nélkül zsidók”. Balogh Jenő igazságügyi 
miniszter ekkor bizalmasan azt mondta neki, hogy ha mindez a háború után kiderül 
majd, „[…] akkor egy új, igen heves antiszemita mozgalomra lehetünk felkészülve”.25

A világháború végén a politikai hatalom kiesett az addig azt szilárdan birtokló 
történelmi magyar elit – zömében az arisztokrácia és a dzsentri rétegek – kezéből.  
A régi uralkodó osztályok néhány képviselője eleinte támogatta a polgári demokrati-
kus forradalmat, melynek vezérkarában a károlyi Mihályt körülvevő zsidó szárma-
zású liberális értelmiségiek és a szociáldemokrata munkásvezetők aránya 40–50% 
körül mozgott, miközben a zsidók száma (az 1910-es népszámlálás adatai alapján) 

23 A recepció huszadik évfordulója. Egyenlőség, 1915. november 7. 1. 
24 romsics, 2012, 44.
25 Búcsú a Monarchiától. Berzeviczy Albert naplója (1914–1920). s. a. r., az előszót és a jegyzeteket 

írta: gaLi Máté. Budapest, Helikon, 2015. (a továbbiakban: berzeviczy, 2015) 95.
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5% volt az összlakossághoz mérten.26 Ekkor tűnt fel az az antiszemita toposz, amely 
szerint a hazai zsidóság a gazdasági és kulturális hatalom mellé a politikai hatalmat 
is megpróbálja megszerezni. 1919 februárjában maga Berzeviczy is úgy érzékelte, 
hogy a január óta hivatalban lévő, Berinkey Dénes vezette kormány a törvényható-
ságok élére a „legtöbb esetben zsidó” kormánybiztost állított.27

A károlyi Mihály lemondása után hatalomra került bolsevista tanácsköztársaság 
felső vezetésében (népbiztosok, népbiztos-helyettesek) a zsidó származásúak ará-
nya – a munkásmozgalmi vezetők és a baloldali intellektuelek társadalmi összeté -
teléből adódóan – a kommün különböző időszakaiban 57 és 68% közé volt tehető.28 
Az al  sóbb szinteken ugyancsak jelentős volt a zsidók vagy zsidóként azonosítha-
tók aránya. Mindezek mellett a vörösterrort a legfelsőbb szinteken két zsidó szár-
mazású fiatal értelmiségi, szamuely tibor és korvin ottó irányították. A terror -
legények között úgyszintén jelentős számban voltak zsidó származásúként ismert 
személyek.29

Berzeviczy a tanácsköztársaság bukását követően naplószerű formában írta meg 
a kommünről szóló visszaemlékezéseit a gratz gusztáv közgazdász-politikus által 
szerkesztett, A bolsevizmus Magyarországon címet viselő, 1921-ben megjelentetett 
kötetben. Ebben több helyütt olvashatunk a zsidókkal kapcsolatos benyomásairól, 
melyek minden esetben negatívak. nála a „nem nemzeti”, „nem keresztény” kifejezé-
sek sokszor valójában a „zsidó” szinonimái. Amikor kunfi zsigmond közoktatás-
ügyi népbiztos a budapesti egyetemen több régi tanárt felfüggesztett – példának oká-
ért a zsidó származású kiváló történészt, Angyal Dávidot –, és helyettük új oktatókat 
nevezett ki, akkor Berzeviczy szerint „majdnem kivétel nélkül zsidókat és majdnem 
kivétel nélkül ismeretlen embereket” állítottak a helyükre.30 Ez viszont nem volt 
igaz, mert Babits Mihály, fülep lajos, vagy éppen a katedrát végül el nem foglaló 
szekfű gyula nem voltak sem zsidók, sem pedig ismeretlenek. Berzeviczy a vissza-
emlékezésében arról az esetről is beszámolt, amikor 1919 júniusában egy tüntetésen 
keresztényellenesnek tartott személyeket ért retorzió. Ezt az államhatalom részéről 
emlékei szerint azon nyomban „[…] antisémitizmusnak, pogromnak minősítettek,  
s kihirdették a statáriumot.”31 Abban a naplórészletében pedig, amelyben a tanács-

26 romsics, 2012, 46.
27 berzeviczy, 2015, 238.
28 Hajdu tibor: tanácsköztársaság, 1919. A forradalmi kormányzótanács személyi összetételéről. 

Rubicon, 2012/8. 72–75.
29 gyurgyáK János: A zsidókérdés Magyarországon. Budapest, osiris, 2001. (a továbbiakban: gyur -

gyáK, 2001) 104.
30 berzeviczy Albert: A bolsevizmus uralma alatt Budapesten. naplójegyzetek. in: A bolsevizmus 

Magyarországon. szerk. gratz gusztáv. somorja, Méry ratio, 2016. 754.
31 Uo. 774.
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kormány sajtópolitikájának diktatórikus intézkedéseiről, különösképpen a számára 
addig szokatlan lapbetiltásokról emlékezett meg, kun Béláékra William shakespeare 
A velencei kalmár című színművének egy passzusát alkalmazta: „köszönöm zsidó, 
hogy erre megtanítottál!”32

A tanácsköztársaság 1919 nyarán bekövetkezett összeomlása után mindössze hat 
nap erejéig a szociáldemokrata Peidl gyula alakított kormányt, akit hivatalában 
friedrich istván, a károlyi- és Berinkey-kormányok hadügyi államtitkára követett. 
A friedrich-kabineten kívül még két hatalmi-politikai erőközpont létezett ez idő tájt 
Magyarországon: a tiszántúl mellett az észak-Dunántúlt és a fővárost is megszállva 
tartó román hadsereg, illetve a szegedi ellenforradalmi kormány, melynek hadserege 
élén Horthy Miklós, az osztrák–Magyar Monarchia hadiflottájának utolsó főpa-
rancsnoka, az ellenkormány korábbi hadügyminisztere állt.33 

Horthy komolyabb politikai ambíciókat táplált, ezért önállósította magát a szegedi 
kormány hadügyminisztériumától, és nem rendelte alá magát a friedrich-kormány -
nak sem. Hadereje – amely a nemzeti Hadsereg nevet viselte – élén előbb szegedről 
a Dunántúlra vonult, majd miután a román csapatok megkezdték az általuk meg-
szállva tartott területekről történő kivonulást, fokozatosan közeledett a főváros felé. 
A Dunántúlon átvonuló nemzeti Hadsereg legtöbb alakulata fegyelmezetten visel-
kedett, ám a haderő kötelékébe tartozó tiszti különítményesek gyorsan hírhedtté vál-
tak a kegyetlenkedéseikről és kivégzéseikről. A fehérterrornak nemcsak a kommün 
alatt szerepet vállalók, hanem baloldali érzelmű személyek, továbbá egyszerű parasz-
tok, cselédek és zsidók is áldozatául estek.34 Pontos számuk nem ismert, ám a leg-
újabb történeti kutatások nagyjából 400 főre teszik azok számát, akiknek halálát 
bizonyíthatóan a nemzeti Hadsereghez tartozó különítményesek okozták.35 A boto-
zásokkal és akasztással járó terror alapvető oka a „rendteremtés” volt, vagy ahogyan 
az egyik leghírhedtebb tiszti különítményes, Prónay Pál fogalmazott a naplójában: 
„[…] álljon helyre a régi jó viszony az uraság és cselédség között.”36 A nemzeti 
Hadsereget felszabadítóként ünneplő, és a vörösterrorról a gratz gusztáv szerkesz-
tette kötetben értekező Berzeviczy véleménye a fehérterrorról nem ismert. 1930 feb-
ruárjában egy felsőházi beszédében mindössze annyiról tett említést, hogy a „for -

32 Uo. 756.
33 romsics, 2005, 133–134.
34 turbucz Dávid: Horthy Miklós. Budapest, napvilág, 2014. 77.
35 Bödők gergely: Vörös és fehér. terror, retorzió és számonkérés Magyarországon 1919–1921. 

Kommentár, 2011/3. 28.
36 A határban a Halál kaszál. Fejezetek Prónay Pál naplójából. szerk. pamLényi Ervin – szabó ág  nes. 

Budapest, kossuth, 1963. 113.
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radalmak utóhatásaképpen” történtek „zavarok, kilengések és túlkapások”, ezeket 
azonban Horthy sikerrel fékezte meg.37

Horthy Miklóst 1920. március 1-jén Magyarország kormányzójává választották. 
Az újjászerveződő államéletben az 1887 és 1894 között államtitkári, 1903-tól 1905-ig 
pedig kultuszminiszteri tisztséget betöltő Berzeviczy nem vállalt politikai szerepet. 
Az ellenforradalmi rendszer berendezkedésének első két évében (1919–1921) – gróf 
Bethlen istván miniszterelnökségéig – számára egyértelműen csalódást jelentettek 
az egymást váltogató, tekintély és befolyás nélküli kormányok. gróf teleki Pál első, 
1920 júliusától 1921 áprilisáig hivatalban lévő kabinetjéről sem volt igazán jó véle-
ménnyel.

Az első teleki-kormány nevéhez – annak ellenére, hogy például határozottan fel-
lépett a radikális jobboldali különítményesek felszámolása érdekében – 1920 őszén 
két, utóbb igen sokat bírált jogszabály kötődött. Az első az 1871-ben eltörölt bot  bün -
tetés visszaállítása volt, a második pedig az 1920. évi XXV. törvénycikk, az ún. 
numerus clausus. A numerus claususszal a miniszterelnök az országosan erős anti-
szemita közhangulatot igyekezett leszerelni, és részben kielégíteni. Bár a törvényben 
a „zsidó” vagy „izraelita” kifejezések nem szerepeltek, a rendelet legfőbb célja mégis 
a zsidó vallású fiatalok diplomás értelmiségivé válásának korlátozása volt, ezáltal 
pedig a keresztény középrétegekből származó ifjúság felsőfokú képzésének, illetve 
majdani állásszerzésének megkönnyítése.38 nem áll rendelkezésünkre dokumentum 
arra vonatkozóan, hogy Berzeviczy Albert a jogszabályok megalkotásával egyidejű-
leg felszólalt volna a botbüntetés és numerus clausus bevezetése mellett vagy ellen. 
Jelenlegi ismereteink szerint egyértelműen és nyíltan elsőként 1927 júniusában, egy 
felsőházi beszédében tért ki néhány mondatban arra, hogy a két törvény elfogadása 
többet ártott, mint használt az országnak.39

Említést érdemel ugyanakkor, hogy 1921 végén és 1922 elején, amikor az 1919–
1920. évi ingerült közhangulat némileg csillapodott, Berzeviczy már tett olyan nyi-
latkozatokat, amelyek arra engednek következtetni, hogy elítélte a felsőoktatási tanu-
lók létszámát a nemzetiségi arányaikkal összefüggésben korlátozó numerus clausus 
törvényi erőre emelését.

1921 októberében Berzeviczy a Magyar tudományos Akadémia 1905 óta hivatal-
ban lévő elnökeként interjút adott Az Akadémia elnöke a kurzus ellen címmel a Ma -
gyarország című napilapnak. Ebben az utolsó két évre vonatkozóan többek között 
„a beteg közhangulat” megnyerése érdekében bevezetett jogszabályokról értekezett, 

37 Felsőházi napló, 1927. V. kötet, 96.
38 romsics, 2005, 140.
39 Felsőházi napló, 1927. i. kötet, 198–199.
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melyek miatt „az egész világ rokonszenve elfordul tőlünk”. Véleményünk szerint 
mindez utalás arra, hogy a numerus clausus meghozataláért a magyar kormányt 
nemzetközi zsidó szervezetek és a népszövetség részéről is számos kritika érte.40 
1922 februárjában pedig, amikor Berzeviczy felszólalt a nemzeti középpárt nevű 
konzervatív-liberális, parlamenten kívüli polgári párt (aminek ő 1921 végétől az el -
nökségi tagja volt) önfeloszlatásakor, elítélően szólt azokról, akik az ellenforradalmi 
rendszer konszolidációja során „a felekezeti béke ellen oly sokat vétettek”. Meg  lá -
tásunk szerint Berzeviczy szavai ez esetben is a numerus claususra vonatkozhattak.41 

Berzeviczy mellett a nyilvánosság soraiban elsősorban a zsidó szervezetek és lap-
jaik, míg a parlament falai között a liberális és szociáldemokrata politikusok kezdték 
el egyre markánsabbak képviselni azt az álláspontot, hogy a numerus clausus tartha-
tatlan. A magyar kormányra a rendelet megváltozatása ügyében a népszövetség, 
valamint az azon keresztül fellépő nemzetközi zsidó szervezetek gyakorolták a leg-
nagyobb nyomást. A népszövetségben 1921-ben és 1925-ben is terítékre került a jog-
szabály kérdése. Hovatovább az utódállamok rendszerint azzal az érveléssel vették 
védelmükbe a határon túli magyar kisebbségekkel szembeni politikájukat, hogy Ma -
gyarország sem bánik jobban a zsidóságával. Bethlen istván kormányfő végül azért 
döntött 1926–1927 folyamán a törvénymódosítás mellett, mert belátta, hogy annak 
hiányában a népszövetség ismét elmarasztalja Magyarországot, és ez negatívan érint-
 heti a magyar érdekek képviseletét a nemzetközi szervezetben.42

A numerus clausus módosításának (melynek értelmében a nemzetiségi kvótát  
a foglalkozásival váltották föl, ami szintén hátrányos volt a zsidóság szempontjá-
ból)43 képviselőházi vitájára 1928 februárjában került sor. A parlament első kamarája 
a törvény megváltoztatását 139:34 arányban fogadta el.44 A törvénytervezet ezt köve-
tően az 1927-ben alakult felsőházhoz került, aminek Berzeviczy a Magyar tudo  má -
nyos Akadémia képviselőjeként volt tagja. A felsőházban elsőként a közoktatásügyi 
bizottságban vitatták meg, 1928. március 7-én. A tanácskozáson teleki Pál elutasí-
totta a törvény módosítását, mondván: a numerus clausust megváltoztatni nem aján-
latos. Az ugyanis „[…] nem pedagógiai kérdés, hanem a faji antagonizmus kérdé-

40 Az Akadémia elnöke a kurzus ellen. Magyarország, 1921. október 2. 2.
41 A nemzeti középpárt kimondotta feloszlását. Az Ujság, 1922. február 19. 1–2.
42 paKsa rudolf: A numerus clausus és módosítása. in: Gróf Bethlen István és kora. Budapest, osiris, 

2014. (a továbbiakban: paKsa, 2014) 145–146. 
43 Az 1928: XiV. tc. a közalkalmazotti és mezőgazdasági foglalkozásokhoz tartozókat kifejezetten 

nevesíti, két olyan foglalkozási ágat, amelyből zsidó származású szülők gyermekei szinte egyálta-
lán nem érkeztek a felsőoktatásba.

44 Kovács M. Mária: Törvénytől sújtva. A numerus clausus Magyarországon, 1920–1945. Budapest, 
napvilág, 2012. (a továbbiakban: Kovács M., 2012) 200–204. 
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se.”45 telekivel szemben Berzeviczy amellett érvelt, hogy az eredeti jogszabályt nem 
módosítani, hanem eltörölni kell, mivel „csak ártalmas volt az országra”. Azon  
a véleményen volt, hogy az egyetemi felvétel egyetlen kritériuma sem lehet más, 
mint a tehetség. A közoktatásügyi bizottság végül a numerus clausus módosítása 
mellett foglalt állást.46  

Március 7-én a liberális szellemiségű Pesti Naplóban (melyben a ’20-as évektől 
kezdve Berzeviczy is rendszeresen publikált) vezércikk jelent meg Ketten beszél-
tek… címmel. Írója úgy fogalmazott, hogy a felsőházi közoktatásügyi bizottságában 
aznap két ember szólalt fel a numerus clausus kapcsán: teleki Pál és Berzeviczy 
Albert. „Egy fiatalabb ember, akinek a jövője már – a háta mögött van és egy öregebb 
ember, aki világnézetileg közelebb van a holnaphoz, mint a mához.” A liberális Ber-
 zeviczy politikai hitvallásától és világszemléltétől távol áll a numerus clausus gon-
dolatisága, szemben gróf teleki Pállal, „[…] aki régmult századok temetőjében 
keresi ideáljait s akinek számára az 1919-es és 1920-as idők vad tűzijátékaiban gyult 
ki az új idők »hajnala«.” A névtelen szerző írása végén azt a megállapítást tette, hogy: 
„A teleki Pál politikája messziről jött, Berzeviczy Albert politikája messzire megy. 
A teleki Pál politikájától elbúcsúzott az idő, Berzeviczyé: a jövő, de reméljük, hogy 
már a jelen is.”47

A felsőház március 13–14-én tárgyalt a numerus clausus módosításáról. A felszó-
lalók közül teleki Pál, szily kálmán, a műegyetem rektora és Wolkenberg Alajos,  
a budapesti egyetem professzora ragaszkodtak az eredeti korlátozásokhoz. Hármó-
jukkal szemben többek között Mátrai rudolf, a közoktatásügyi bizottság jegyzője és 
Baltazár Dezső tiszántúli református püspök képviseltek ellentétes véleményt. Ber-
zeviczy március 13-án emelkedett szólásra. Beszéde elején rögtön leszögezte, hogy 
fenntarthatatlannak véli az érvényben lévő jogszabályt, és ezért a hatályon kívül 
helyezését, de legalábbis a megváltoztatását tartja szükségesnek. Elmondta, tartozik 
a múltjának azzal, hogy a numerus clausust illetően állást foglaljon, amivel vélhetően 
az 1920-ban tanúsított (vagy éppen nem tanúsított) magatartására utalt.

Megítélése szerint azáltal, hogy a numerus clausus a különböző népcsoportokból 
felvehető hallgatók létszámát – a „nemzethűségen” túl – az országos számarányuk-
hoz viszonyítva százalékos arányban írta elő – a zsidók számarányát 6%-ban maxi-
malizálták –, azt idézte elő, hogy sok tehetséges diák kiszorult a felsőoktatásból, 
miközben a magasabb számarányt képviselő nemzetiségekből jóval több tehetségte-

45 A felsőház közoktatásügyi bizottsága elfogadta a numerus clausus módosításáról szóló javaslatot. 
Pesti Napló, 1928. március 7. 6.

46 A felsőház közoktatásügyi bizottsága elfogadta a numerusz klauzusz-javaslatot. Budapesti Hírlap, 
1928. március 7. 5.

47 ketten beszéltek… Pesti Napló, 1928. március 7. 1.
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len került be. s emellett, bár a törvény főszövegében nem szerepelt a „zsidó” kifeje-
zés (a végrehajtási utasításban azonban már igen), „[…] mindenki tudja, hogy ennek 
a törvénynek alkalmazása és végrehajtása tulajdonképen arra és csakis arra irányul, 
hogy a zsidóság számát a főiskolákon korlátozza.”

Berzeviczy szerint a jogszabály hatályon kívül helyezését, vagy esetleg a módosí-
tását, még további két szempont indokolja: 

1. Az 1920-ban bevezetett korlátozások nem csökkentették oly mértékben az egye-
temet vagy főiskolát végzett hallgatók arányát, hogy az önmagában is megoldotta 
volna a diplomás értelmiségiek elhelyezkedési nehézségeit.

2. A numerus clausus engedélyezte a külföldön szerzett diplomák honosítását. idő-
 vel azonban Berzeviczy szerint „egyesek” (példaként említhetjük a fajvédő or  vosi, 
ügyvédi, mérnöki stb. szakmai szervezeteket) megpróbálták elérni a honosítási eljárás 
tilalmát. úgy vélte, komoly hiba lenne a numerus clausus megszorításai miatt külföl-
 dön tanuló, de a végzettségét Magyarországon kamatoztatni kívánó diákoktól megta-
gadni a diplomájuk honosítását. A külföldi egyetemek ugyanis nem ritkán magasabb 
színvonalúak, mint a magyarországiak, így a diákjaik képzettebbek ma  gyar társaik-
nál. Másrészt, ha megtagadják a magyar hatóságok a honosítást, azzal „bizonyos ide-
gen szellemmel” és keserűséggel töltik el a külföldön végzett fiatal  jaink szívét. 

Berzeviczy rosszallóan szólt ugyanakkor arról, hogy a népszövetség is a numerus 
clausus módosítását igyekezett elérni. szerinte a közösségnek inkább a kisebbség-
ben élő magyarok jogsérelmeivel és az utódállamok igazságtalan birtokpolitikájával 
kellene foglalkoznia (ezzel a népszövetség Berzeviczy állításával szemben foglalko-
zott is), nem pedig magyar belügyekkel.

Expozéja végén Berzeviczy amellett érvelt, hogy ha a továbbiakban is „a tansza-
badság korlátozása szükséges, ha a numerus clausus kell”, akkor a szelekció egyetlen 
feltétele csakis az egyéni tehetség és képzettség lehet! Meglátása szerint ez hazánk 
esetében különösen indokolt, „[…] mert a mi megkisebbedett nemzetünknek minden 
tehetséget meg kell mentenie és fel kell használnia, semmiféle címen igazi tehetsé-
get, igazi szorgalmat és igazi képzettséget pályától eltéríteni és az országból kiszorí-
tani nem szabad.” s bár Berzeviczy Albert a numerus clausus módosított változatá-
val sem értett egyet, arra való hivatkozással, hogy az eredeti törvény „még rosszabb 
ennél a javaslatnál”, a jogszabály megváltoztatását elfogadta.48

A numerus clausus módosításáról az 1928. évi XiV. tc. rendelkezett. A nemzeti-
ségi, illetve vallási kvóta helyébe szociális korlátozás lépett, melynek értelmében  
a felvételi eljárás során az eltartó foglalkozását vették figyelembe. A jogszabály meg-
szüntette a törvényerejű zsidókvótát, és a korábbiaknál nagyobb mozgásteret biztosí-

48 Berzeviczy felsőházi expozéját ld.: Felsőházi napló, 1927. ii. kötet, 110–113.
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tott az intézményeknek a felvételi válogatás során. továbbra is fenntartotta ezzel 
szemben annak lehetőségét, hogy a felvételi bizottságok határt szabjanak a zsidó 
származású hallgatók létszámának.49 Ezt pedig meg is tették, mivel statisztikai ada-
tok alapján a zsidó diákok aránya az egyetemeken a későbbiekben csupán néhány 
százalékponttal emelkedett: az 1928–1929-es 8,8%-ról 1930-ban 9,6%-ra, 1931-ben 
10,5%-ra, 1932-ben 12,3%-ra, 1933-ban 12,5%-ra.50 Arányuk az első világháború 
előtt 25% körül mozgott, 1918-ra pedig 30% fölé emelkedett.51

A numerus clausus módosítása körül kialakult vita jól mutatja, hogy Berzeviczy 
Albert a két világháború közötti években is a 19. század második felének embere 
maradt. élete végéig hű volt a dualizmus korának konzervatív-liberális eszmekör-
éhez. szilárdan ragaszkodott az állampolgári jogegyenlőség, a vallásszabadság, vala-
mint az állam és egyház szétválasztásának elvéhez. Elítélte az antiszemitizmust és  
a faji gondolatot.

A fajelmélet olyannyira összeegyeztethetetlen volt Berzeviczy gondolatvilágával, 
hogy 1933-ban nyílt összeütközésbe került miatta az eredetileg zoológus Méhelÿ 
lajossal, a magyar fajelmélet és fajbiológia alapvető tételeinek kidolgozójával. Mé -
helÿ a Horthy-érában többször is követelte egy magyar fajbiológiai intézet felállítá-
sát, ám klebelsberg kuno kultuszminiszter még válaszra sem méltatta ez ügyben.52 
Amikor pedig 1929-ben Méhelÿ felolvasta az Akadémián A faji gondolat térhódítása 
a tudományban című értekezését, akkor Berzeviczy több tagtársával egyetemben 
tüntetőleg kivonult az ülésteremből.53

Ugyanígy a fajelmélettel szemben elfoglalt álláspontját tükrözte Berzeviczynek 
az a beszéde is, melyet 1933. október 2-án tartott a Magyar tudományos Akadémián. 
A tudós társaság aznap ünnepelte a szeptember 22-én született Herczeg ferenc 70. 
születésnapját. Ez alkalomból elmondott ünnepi felszólalásában Berzeviczy Albert 
kifejtette, hogy a délvidéki családból származó Herczeg ékes bizonyítéka a magyar 
nemzet példátlan asszimilációs képességének. A rendkívül népszerű konzervatív 
írót állította példaként a jelenlévők elé abban a vonatkozásban, hogy a fajelmélet  
a „[…] mi magyar nemzeti életünkben nem talál igazolást, mert mi minden téren 
megbecsülhetetlen szellemi értékeket köszönhettünk a múltban és köszönhetünk  
a jelenben olyanoknak, akiknek ősfája nem magyar eredetre vall”.54

49 paKsa, 2014, 147.
50 Kovács M., 2012, 205.
51 Uo. 14.
52 gyurgyáK János: Magyar fajvédők. Budapest, osiris, 2012. 87–94.
53 gyurgyáK, 2001, 402.
54 Berzeviczy Albert ig. és t. t. elnök ünnepi beszéde Herczeg ferenc ig. és t. t. hetvenedik születés-

napja alkalmából. in: Akadémiai Értesítő, 1933. október–december, 315–318. idézet a 316. oldalon.
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Méhelÿ mindezt hallva tollat ragadott, és az általa szerkesztett A Cél című fajvédő 
folyóiratban cikket közölt Berzeviczy fajszemléletéről. Ebben sajnálkozását fejezte 
ki, amiért Berzeviczy hosszú, 28 éve tartó akadémiai elnöksége alatt az intézmény 
eltért a nemzeti irányultságtól, és „[…] egész szervezetére rátelepedtek a liberaliz-
mus fojtó párái, megakadályozva a magyar faji géniusz kibontakozását és megerősö-
dését”. szerinte Berzeviczy Albert a liberalizmus bukott és hamis, „a világ népeit 
megrontó” doktrínáját képviseli, és az általa vezetett intézményben nem lehet  
a magyar faj életbevágóan fontos kérdéseivel, „[…] a magyar vér megőrzésének és 
megtisztításának feladataival foglalkozni”. Méhelÿ visszaemlékezett arra, hogy 
Berzeviczy mindent megtett annak érdekében, hogy a faji gondolat ne hódíthasson 
tért az Akadémián. Hiába ajánlkozott ő maga három ízben is arra, hogy az Akadémia 
valamelyik nagygyűlésén vagy összes ülésén beszámolhasson a fajbiológiai gondo-
latairól, az MtA elnöksége erre egyszer sem biztosított neki lehetőséget. Vélhetően 
a nemzetiszocialisták németországi győzelmére utalva azonban Méhelÿ kijelentette, 
hogy a liberalizmussal szemben „egy új életforma bontogatja szárnyát”, amely nyu-
 gat-Európában már sikeresen ostromolja „a liberálizmus omlatag pilléreit”.55

A náci fajelméletet Berzeviczy Albert az első pillanattól fogva elutasította. szá -
mára elfogadhatatlan volt, hogy Adolf Hitler német diktátor a germán „árja” fajnál 
alacsonyabb rendűnek tartotta nemcsak a zsidókat, hanem a Berzeviczy által a turáni 
népek közé sorolt magyarokat is. s mivel Hitler – fogalmazott Berzeviczy – az „aria-
kultúregyeduralomból” teljesen kizárná népünket, ezért a magyarságnak nem is 
lehet más választása, mint a náci fajelmélet elvetése.56

élete alkonyán, 1934 novemberében Berzeviczy interjút adott az Egyenlőség -
nek, melyben arról értekezett, hogy liberális meggyőződése politikai pályafutása 
minden egyes állomásánál csak erősebb lett. „nem csoda tehát, hogy tizenhárompró-
 bás zsidóbarátnak tart a közvélemény s hogy azzá is lettem.”57

Másfél évvel az interjút követően, 1936. március 22-én, a hivatalos tájékoztatás 
szerint szívbénulás következtében elhunyt Berzeviczy Albert. Halála napján a bank-
igazgató stern samu elnökletével tartott közgyűlést a Pest megyei izraelita egyház-
kerület. Az eseményen felszólaló stern szerint Berzeviczy halálával a „[…] magyar 
politikai élet és a szabadelvű gondolat erős oszlopa dőlt ki vele. nekünk, zsidóknak, 

55 Méhelÿ lajos: Berzeviczy Albert fajszemlélete. Budapest, Held János, 1933. idézetek a 10. és a 11. 
oldalakon. 

56 Berzeviczy Albert: A politikai import ellen. Pesti Napló, 1933. december 24. 7.
57 kornitzer Béla: tizenhárompróbás zsidóbarát vagyok, – mondja a nyolcvanegyéves Berzeviczy 

Albert. Egyenlőség, 1934. november 24. 9. 
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külön is nagy veszteség. A recepció törvénybe iktatása alkalmával ő volt a kultusz-
miniszter államtitkára és tevékeny részt vett a törvény megalkotásában”.58 

A 19. századi nemesi liberalizmus eszméi mellett élete végéig kitartó Berzeviczy 
a második világháború kirobbanását nem érte meg. Ebből kifolyólag nem volt tanúja 
annak a szomorú tragédiának, hogy a hat esztendőn át tomboló világégés az addig 
egyetemesnek tartott emberi értékeken és normákon túl miként semmisített meg  
a holokausztban hatmillió zsidót is, akik közül – randolph l. Braham számításai 
szerint – a magyarországi zsidóság vérvesztesége 564.507 főt tett ki.59 

58 A pestmegyei izraelita egyházkerület közgyűlése. Pesti Hírlap, 1936. március 24. 13.
59 braHam, randolph l.: A népirtás politikája. A holokauszt Magyarországon. ii. kötet. Budapest, 

Park, 2015. 1485.



82

máté gaLi

AlBErt BErzEViczy on tHE JEWisH QUEstion 
AnD tHE nUMErUs clAUsUs

Albert Berzeviczy de Berzevice et kakaslomnic (1853–1936) was one of the most 
notable representatives of Hun  garian national liberalism. Elected to the Hungarian 
national Assembly in 1881, he remained true to his liberal ideology.  

regarding the Jewish question, Berzeviczy identified with the national liberal 
integration polices of the Dual Monarchy era, which assumed that with the extension 
of rights that accompanied the bourgeois transformation, the country’s residents, 
irrespective of their ethnic and religious differences, would be willing to linguisti-
cally and culturally assimilate into Hungarian society. thus Berzeviczy defended 
Article XVii of 1867 (granting equal rights to Jews) in parliament and supported 
equality before the law and freedom of religion, which included Judaism. in the polit-
ical struggles over church policy of the 1890’s, Berzeviczy urged the inclusion of the 
Jewish religion and its equal treatment. He voted for Article Xlii of 1895, which 
elevated Judaism to equal footing with the christian faiths.

He temporarily altered his attitude towards the Jewish question during the period 
of leftwing revolutions that followed Hungary’s WWi collapse. At that time he too 
embraced the anti-semitic canard that Jews, in addition to attempting to seize eco-
nomic and cultural dominance, also wanted political hegemony.

in the changed circumstances that followed Hungary’s WWi defeat and the treaty 
of trianon, Berzeviczy did not have a political role. nor did he publicly voice an 
opinion on Article XXV of 1920, the so-called numerus clausus, which sought to 
limit the number of students in higher education based on their proportion of the 
national population. He referred to the law for the first time in a speech in the Upper 
House in June 1927, when he clearly and unmistakably said that it had caused the 
country more harm than good. At the end of 1921 and the beginning of 1922, he 
made statements that could be interpreted as a condemnation of the passing of the 
numerus clausus. Moreover, in spring 1928, during the debates on the law’s modifi-
cation in the Upper House, he encouraged revoking it. inasmuch as that was not pos-
sible, he wished it to be modified.

Even during the interwar period, Albert Berzeviczy very much remained a man of 
the latter half of the 19th century. He remained loyal to the conservative-liberal eth-
ics of the Dual Monarchy era. He steadfastly supported equality before the law, free-
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dom of religion and the separation of church and state. He condemned anti-semitism 
and racial theory. in an interview in 1934 he stated that his liberal convictions had 
only strengthened along every stop of his political career.
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AlBErt Von BErzEViczy zUr JUDEnfrAgE  
UnD zUM nUMErUs clAUsUs

Albert Berzeviczy von Berzevice und kakaslomnic (1853–1936) war einer der her-
ausragenden Vertreter des ungarischen nationalen liberalismus. im Abgeordneten-
haus des ungarischen Parlaments repräsentierte er von seiner Wahl zum Abgeordne-
ten 1881 an konsequent liberale ideen.

in der Judenfrage identifizierte sich Berzeviczy mit der nationalen liberalen integ-
ra tionspolitik der ära des Dualismus, die voraussetzte, dass die Einwohner des landes 
nach der rechtsausweitung im rahmen der bürgerlichen Umgestaltung unabhängig 
von sprachlichen, ethnischen und religionsbezogenen Unterschieden gewillt sein 
würden, in  sprache und  fühlen Ungarn zu werden. in seinen kämpfen im Parlament 
verteidigte er nach und nach den gesetzesartikel nr. XVii aus dem Jahre 1867, der 
die gleichberechtigung der israeliten besagte, und setzte sich auch für die rechts-
gleichheit der staatsbürger, die freie religionsausübung und die rezeption der jüdi-
schen religion ein. in den kirchenpolitischen kämpfen der 1890er-Jahre nannte er 
die rezeption der jüdischen religion und deren gleichberechtigung dringend. 1895 
votierte er im Abgeordnetenhaus für den gesetzesartikel nr. Xlii, der die gleich-
berechtigung der israelitischen religion garantierte. 

sein standpunkt in der Judenfrage änderte sich vorübergehend in der Periode der  
beiden linken revolutionen nach dem zusammenbruch infolge des Ersten Welt-
krieges. Damals machte nämlich auch er sich noch den Antisemitentopos zu  eigen, 
wonach Ungarns Judentum zu der wirtschaftlichen und kulturellen Macht auch die 
politische Macht zu erlangen versuchte.

Unter den veränderten Verhältnissen nach der niederlage im Weltkrieg und dem 
friedensvertrag von trianon übernahm Berzeviczy keine politische rolle mehr. Auch 
1920 nahm er nicht offen stellung  zum sogenannten numerus clausus, dem ge -
setzes  artikel nr. XXV. aus demselben Jahr, der die zahl der studenten im Hoch schul-
 wesen im zusammenhang mit dem Anteil ihrer nationalität an der Bevölkerung ein-
schränkte. Eindeutig und offen ging er erstmals im Juni 1927 in einer rede im 
oberhaus darauf ein, dass das gesetz dem land mehr schadete als nutzte. Ende 1921 
und Anfang 1922 jedoch gab er schon äußerungen ab, die darauf schließen lassen, 
dass er die Verabschiedung des numerus clausus als gesetz verurteilte. im frühjahr 
1928 trat er in der Debatte über die Modifizierung des gesetzes im oberhaus dafür 
ein, das gesetz abzuschaffen oder, falls das nicht möglich sein würde, es zu verändern.
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AlBErt Von BErzEViczy zUr JUDEnfrAgE UnD zUM nUMErUs clAUsUs 

Albert von Berzeviczy blieb auch in der Periode zwischen beiden Weltkriegen ein 
Mensch der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Er war bis zum tode dem konser-
vativ-liberalen ideenbereich der ära des Dualismus treu und beharrte fest auf dem 
Prinzip der rechtsgleichheit der staatsbürger, der religionsfreiheit und der trennung 
von staat und kirche. Er verurteilte den Antisemitismus und den rassen-gedanken. 
in einem interview formulierte er 1934, dass seine liberale überzeugung bei jeder 
station seiner politischen laufbahn nur noch stärker geworden ist. 




