
UNGVÁRY KRISZTIÁN: A Horthy-rendszer mérlege. 
Diszkrimináció, szociálpolitika és antiszemitizmus 
Magyarországon, 1919–1944. 
Pécs–Budapest, Jelenkor – OSZK, 2012. 649 old. 
 
Az utolsó oldalak befejezése után arra a megállapításra jutottam, hogy mint 
történészként, mint pedig politológusként kimerítette minden 
érdeklődésemet Ungváry Krisztián legújabb könyve. A Horthy-korszak 
szociálpolitikája, valamint antiszemitizmusa akarva-akaratlan napjaink 
legvitatottabb elemévé, a közbeszéd egyik állandó szereplőjévé vált, így 
tudományos tartalma mellett további aktualitást és fontosságot is kapott a 
mű. Nem meglepő a szerzőtől a témaválasztás, hiszen főbb publikációi 
között találunk olyan 20. századi történelmi, olykor morális kérdéseket is 
feszegető írást, amely felvetések különleges pikantériát is tudnak 
kölcsönözni egy-egy könyv megjelenéséhez, vagy éppen annak utóéletéhez. 

Visszatérve a Horthy-korszakot vizsgáló könyvhöz, már a bevezető 
elolvasása közben világosság válik számunkra, hogy nem egy olyan anyagot 
tartunk a kezünkben, ami már egy egyébként is sűrűn kutatott időszak 
sablonos témájával foglalkozik, hanem épp ellenkezőleg, azokra a hibákra 
hívja fel a figyelmet, amelyek félreértelmezhetik a korszakot és az 
események ok-okozati összefüggéseit. A könyv az egyik első történeti 
munka, ami a zsidóság történetét, kifosztását és mindezek előzményét egy 
merőben új oldalról, a „tettesek” szemszögéből vizsgálja. Felveti annak 
lehetőségét, hogy megértve a tettesek cselekedeteinek okát, a holokausztig 
vezető események könnyedén megismételhetőek lennének akár 
napjainkban is. Azonban ahhoz, hogy megismerjük a „tettesek” indítékait 
és megértsük mi is történt Horthy kormányzóságának idején, a korszak 
újravizsgálása elengedhetetlen. Ungváry a holokausztig vezető utat a 
gazdaság, a szociálpolitika és a modernizáció szemszögéből elemzi, mivel 
szerinte az antiszemitizmus dinamizmusa csak így érthető meg. Ahogy a 
szerző összegzi, nem a „mi” és „hogyan” kérdésre keresi a választ, sokkal 
inkább a „miértekre” kíváncsi. Tiszta képet kíván kialakítani Horthy Miklós 
személyéről, annak alul-vagy túlértékeléséről, a korszak helyzetéről, a 
folyamatosan változó politikai kultúrákról és döntésekről, az 
antiszemitizmus fejlődéséről, a vezető politikai személyek befolyásáról. 
Ugyanakkor a háttérben felhívja a kutatási egyoldalúság problémájára a 
figyelmet, mindezek mellett ösztönöz arra is, hogy új perspektívákat 
használjon a magyar történész szakma egy-egy kor feltérképezéséhez, és az 
esetleges történelmi, politikai, szociológiai vagy egyéb hézagok 
betöméséhez. Az író véleménye szerint hiba ennek a történelmi korszaknak 
a megismerésében, ha csak egyik vagy másik oldalról akarjuk feltérképezni 
a tényeket. Szerinte a probléma gyökere egy tőről fakad, így érdemes lenne 
ezt a köztes állapotot megtalálni a kommunista és náci bűncselekmények 
között, másképp nincs megérthető és elfogadható magyarázata az 
értékelésnek. A könyv értékét és pontosságát növeli, hogy több száz külsős 
irodalomra hivatkozik, mindezek mellé párosítva önálló kutatási 
eredményeket is. Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy akkor miért 
különleges Ungváry Krisztián könyve, miért ennyire egyedi? Erre a 
kritikára azonban könnyedén válaszol maga a mű. Van, ahol 
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megrökönyödést eredményez, van ahol az ember helyeslően bólogat, van 
ahol értetlenül felhúzza a szemöldökét. 

A könyv ok-okozati összefüggésben vizsgálja a zsidóság helyzetének 
alakulását, külön vizsgálva a Gömbös-, az Imrédy-, a Teleki-, és a Kállay-
kormány rendelkezéseit és kormánytevékenységét. A szerző kitér a magyar 
zsidó lakosság szociális, gazdasági és politikai helyzetére, valamint ezzel 
párhuzamosan részletes képet ad a két világháború közötti magyar 
szociálpolitikáról (pl.: munkanélküliség, életszínvonal, társadalmi 
osztályok közötti kapcsolatok és különbségek). Az eseménytörténeti 
állomások, amik nyilván itt is szerepelnek, csak segítik a megértést, nem a 
fő mondanivalóját adják a műnek. Számtalan új utalás képezi szerves 
részét az anyagnak, mint például Matolcsy Mátyás tőkeakkumulálási 
gondolata, vagy Eckhardt Tibor „helycserés” földosztó javaslatai. Az 
újdonság abban rejlik, hogy a speciális perspektíva, ami által Ungváry a 
korszakot vizsgálja, merőben különleges, és segítségül hívva ezeket, a 
korszak gondolkodói által megalkotott téziseket, más megvilágításba 
helyezheti az antiszemitizmus megértését. Mindazoknak, akik „csak” 
általános áttekintést keresnek a korszakról, ajánlott irodalom lehet ez az 
összefoglaló, akik viszont szeretik a különleges gondolatokat, új 
megvilágításokat, azoknak érdemes sűrűn forgatni Ungváry könyvét. 

Túllépve az első oldalakon, ahol a magyar ellenségkép átalakulása és a 
liberalizmus értékvesztése a fő téma, elkezdődik a magyar zsidóság 
bemutatása. Fontos megjegyezni, hogy a zsidóság jelenléte Magyarorszá-
gon kiemelt fontosságú volt a polgárosodás, a fejlődés és a modernizáció 
szempontjából. 20. század eleji adatokból kiderül, hogy a vezető és 
értelmiségi foglalkozásúak körében felülreprezentálva volt a zsidóság. Az 
orvosok 47%-a, az állatorvosok 74%-a, a gyógyszerészek 69%-a, a 
vegyészek 72%-a vallotta magát zsidó vallásúnak. Az első világháború után 
módszeresen csökkent ez a százalékos arány, melyet Ungváry a kutatásai 
nyomán a népszaporulat negatívra fordulásával, a vegyes-házasságokkal, a 
kikeresztelkedéssel, valamint a polgári iskolák számának növekedésével és 
az analfabetizmus társadalmon belüli csökkenésével magyarázott. Azáltal, 
hogy az állam vezetése komoly pénzösszegekkel és jobbnál jobb 
lehetőségekkel csábította iskolapadba a fiatalságot, elindult egy folyamat, 
ahol a felülreprezentált zsidóság száma a polgári foglalkozások területén 
csökkenni kezdett, és az 1920-as évekre ki is szorultak a közalkalmazotti 
szférából. Ugyanakkor ez az állapot a társadalom jelentős részében nem 
tudatosult, és mielőbbi változásokat, a zsidó „beözönlés” megállítását 
követelték. Túljutva a statisztikai adathalmazokon, ismertetve a politikai és 
szociális helyzetképet elérünk a könyvben a gazdasági élet bemutatásához. 
A zsidóság anyagi helyzetét elemző korabeli írásokat kellő forráskritikával 
kell illetni, hiszen az elemzők nagy százaléka elfogultan, vagy politikai 
nyomás alatt írtak gazdasági túlsúlyról. Ebben a fejezetben szó esik arról, 
hogy a zsidóság szignifikánsan magasabb adókat fizetett a nem zsidó 
társadalmi rétegeknél, valamint nem volt gazdagabb az átlagnál. 
Pontosabban nem tett szert gyorsabban magasabb jövedelemre, mint az 
átlag, pusztán a családi gazdagság okán már ideje korán rendelkeztek 
alaptőkével. Mindezek ellenére el kell mondanunk, hogy a zsidó 
nagyvállalatok kimagasló piaci ereje okán könnyedén át tudták hidalni a 
válsághelyzeteket, és az állami gazdaságpolitika változásait még a második 
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világháború előestéjén is. A zsidóság vagyoni felülreprezentáltságának 
ténye sokakban azt a benyomást keltette, hogy a kapitalizmus alapvetően 
zsidó jelenség. Lényegesen jobban éltek Magyarországon, mint bármelyik 
másik társadalmi osztály, sőt Európában is kimagasló vagyonnal 
rendelkeztek. A könyv azonban világos képet mutat arról, hogy nem 
mutatható ki szoros összefüggés a vagyoni helyzet és az antiszemitizmus 
erősödésének mértéke között. Inkább a társadalmi szerep lehetett az, ami 
az előítéleteket felkorbácsolta. 

A faji alapú szociálpolitika létrejötte és növekedése, a különböző 
keresztény pártok, majd később antiszemita mozgalmak születése és 
megerősödése folyamatosan végigkísérte a zsidóság mindennapjait a 19. 
század közepétől egészen a 20. század közepéig. Volt, ahol szervezett 
csoport formájában, volt, ahol csak magánemberi véleményként, volt, ahol 
konkrét párt alakult. Az 1917-es választójogi törvény vitája volt az, ami 
először veti fel a „zsidókérdést”, sőt központi témáig nőtte ki magát.  
Nemcsak a sajtó, hanem később a közélet is elkezdett foglalkozni ezzel a 
kérdéssel. A faji alapú szociálpolitika kezdetei fejezet ezekkel az okokkal, 
következményekkel, összefüggésekkel foglalkozik. A harmadik nagyobb 
egység a zsidóellenes törvényjavaslatokat taglalja, kitekintve a liberális 
jogelvek szisztematikus elvesztésére. Ungváry Krisztián kitér a numerus 
clausus európai elhelyezésére, a történelmi előzményeire. A szerző 
megállapítja, hogy az antiszemitizmus nem felülről, hanem egy alulról 
induló folyamat része volt, és az egyetemeken is komoly támogatottságot 
kapott. Ez komoly feszültséget szült a társadalmi rétegek, a fiatalság, a 
diákok, a tanári kar és mind más csoport között is. Mindezek a 
megmozdulások, tiltakozások, tüntetések azt bizonyították, hogy komoly 
tömegigény húzódott meg a faji törvénykezés mögött. A továbbiakban az 
1920-as választások eredményeit olvashatjuk, ami világosan megmutatja a 
képviselők társadalmi összetételének megváltozását. 

A Horthy-rendszer időszakában gombamód szaporodtak a magyar 
„önvédelmet hirdető”, kifejezetten szélsőséges politikai szervezetek. 1918 
telén létrejön az Ébredő Magyarok Egyesülete, 1919 júliusában a 
Kettőskereszt Vérszövetség (KKV), valamint az Etelközi Szövetség, ami a 
KKV 1923-as feloszlása után Magyarország legnagyobb szélsőjobboldali 
mozgalma lett. Fontos programpontok voltak ezeknél a pártoknál a 
Trianon elleni harc vagy a keresztény magyar társadalom nemzeti 
összefogása. Ezek a titkos, féltitkos paramilitáris szervezetek a rendszer 
ezen időszakában egyre komolyabb befolyással rendelkeztek a helyi és 
országos ügyekben. Az Etelközi Szövetség tagjai közül olyan személyiségek 
is kikerültek, mint Gömbös Gyula, Bajcsy-Zsilinszky Endre vagy Ekchardt 
Tibor. A szerző az elkövetkező oldalakban tovább boncolja a zsidókat érintő 
jogi intézkedéseket, törvényeket a vagyonadóztatás körüli rendelkezéseket, 
valamint megjelenik a bürokratikus antiszemitizmus is, ami a jogszabályok 
olyan szintű, kiskapuk általi kijátszását jelentette, amivel a zsidókat nem 
engedték bizonyos jogok (pl.: iparűző jogosítványok megvásárlása) 
megszerzéséhez.  Ebben az időszakban egyre jobban elterjedt a zsidó 
vallásúak közalkalmazotti pozíciókból való kirúgása, valamint a zsidó 
kereskedők diszkriminációja. Egyedül a Bethlen-kormány időszakában 
szorult háttérbe a szélsőjobboldali különítmények és csoportok működése, 
népszerűsége.  
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Egy újabb nagy egységet foglal magában Magyarország 

szociálpolitikájának elemzése 1921 és 1937 között. A fejezetben szó esik a 
parasztság és munkásosztály életszínvonaláról, a munkanélküliség 
kérdéséről, a mezőgazdasági munkásosztály viszontagságairól, az 
adórendszerről és az ezt a társadalmi réteget érintő jogi szabályozásról. A 
következő egységben az értelmiségi réteg munkanélküliségi problémáit 
veszi górcső alá a szerző, kitérve a társadalom igényeire és lehetőségeire a 
konszolidációs időszakban, valamint a trianoni békeszerződés utáni 
évekre. Vizsgál a továbbiakban külföldi példákat is a piacgazdaság és 
társadalom kapcsolatának kérdéskörében, a taglalt országok között említi 
az USA-t, Angliát és Franciaországot. Itt kap az olvasó egy átkötést az előbb 
felsorolt államok és a magyar progresszív fajvédelem terén. Egy új 
fejezetben szó esik az előbb említett progresszív fajvédelem létrejöttéről, 
térhódításáról, mechanikájáról (Endre László és a gödöllői szociálpolitikai 
mintajárás), az antiszemitizmus érdekvédelméről és a bürokratikus 
antiszemitizmusról. Mint korábban említettem, Ungváry Krisztián a 
könyvben egy jelentős részt szentel a különböző kormányok szociál-
politikájára, döntéshozatalára és fajvédelmi koncepciójának megismerte-
tésére. Ennek keretein belül megismerjük a Gömbös-, az Imrédy-, a Teleki-
, valamint a Kállay-kormány intézkedéseit, a sorok közé beékelve egy-egy 
magyarázó fejezettel, melyek az antiszemitizmus erősödését, az egyházi 
antiszemitizmus létrejöttét, valamint a szélsőjobboldali szociálpolitikát és 
gazdaságot elemzik. Szó esik még a törvénykezésről (elsősorban 
zsidótörvények), valamint a központosításról, a honvédség árjásításáról, a 
német nyomásról, valamint azokról a kiegészítő rendelkezésekről illetve 
törvénymódosításokról, amik nem kerültek bele a zsidótörvényekbe és a 
feledés homályába merültek. Egy szó, mint száz, a szerző megalapozza azt a 
hátteret, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy lássuk és értsük azt a 
folyamatot, ami a zsidóság deportáláshoz vezetett, valamint a magyar 
társadalom zsidóellenes gondolkodását eredményezte. 

A könyv utolsó, nagyobb szakaszához érve eljutunk egy, a zsidóság 
történetének vizsgálása során megkerülhetetlen korszakhoz, a 
deportálások időszakához. Horthy Miklós megítélése nagyban függött az 
ezekben az években hozott döntéseitől, viselkedésétől, megnyilvánulása-
itól, valamint a nemzetközi helyzet nyomásától. Kezdetben olvashatunk az 
1939 utáni német kitelepítésről, amit maga Horthy is üdvözölt, hiszen egy 
külön levelében még Hitlernek is megírta, hogy minden kisebbségre 
kellene alkalmazni ezt a módszert, hogy az anyaföldjükre visszajussanak. 
Maga Teleki Pál is szorgalmazta a kitelepítéseket, létre is hozta a 
Nemzetpolitikai Szolgálatot a végrehajtásra. Ungváry ehhez az állapothoz 
kapcsolja gondolatvilágában más nemzetiségek ki-, és a magyarok 
betelepítésének struktúráját, eljutva a zsidók kitelepítésének 
megszervezéséhez 1920 és 1941 között. A továbbiakban szó esik a 
Harmadik Birodalomról, a végső megoldás geneziséről és a háború 
finanszírozásáról, kitérve természetesen a magyar megszállás gondolatára. 
Zárásként olvashatunk a magyar hatalmi elit és a holokauszt kapcsolatáról, 
a deportálások fejlődéséről és magyar kapcsolatairól, a „végső 
megoldásról” és arról, hogy a mindez mennyire volt köztudott a népesség 
körében, és végül a legfontosabbról, hogy Horthy Miklós és köre milyen 
álláspontot képviselt zsidókérdésben. 
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Miután az utolsó oldalon is végigpásztázott a szemünk, ahol a 

vagyonelkobzás és újraelosztás a téma, akarva-akaratlan kérdések 
tömkelege születik meg a fejekben. Hova is helyezhetjük Horthy 
személyét? Maga Ungváry Krisztián is kettősséget érzett és adott is vissza 
olvasói számára a könyvben, hiszen Magyarország kormányzója kezdetben 
elítélte a zsidótörvényeket, sőt igyekszik menteni az embereket, majd 1944 
után mégis a deportálások és a magyar holokauszt-történet legfőbb 
felelősévé válik. Másik kérdés lehet, hogy akkor miként is kell értékelni a 
korszak középosztályát és úgy általában a magyar társadalmat? Mégsem 
volt akkora „ellenállás” és „megvetés” a magyarság részéről 
zsidókérdésben? Az írás visszaigazolást ad arra, hogy a magyarság és a 
zsidóság közötti ellentétek fokozatosan erősödtek a második világháborúba 
való sodródásunk alatt, kezdve a modernitástól való félelemmel, az anyagi 
különbségek növekedésével, a hagyományos polgári pályák tipizálódásával 
(pl.: az ügyvédek, végrehajtók az esetek többségében zsidók voltak, a 
hivatali értelmiségiek pedig szinte kizárólag csak a magyar középosztályból 
kerültek ki.). Újra kell értékelni a korabeli konzervativizmus felelősségét, 
mivel az egyetlen mentőöv lehetett volna abban az esetben, ha a kor vezető 
politikusai közül többen vállalják mindezt. Különbséget kell tenni viszont a 
konzervativizmus és a jobboldaliság között, hiszen ekkoriban inkább az 
utóbbi dominált. 

Nem felelőtlenség tehát azt állítani, hogy egy korszakos művel állunk 
szemben. Merőben egyedi, új a megközelítés, részletes, pontos, a tényeket 
minden oldalról megfelelően legalizálja. Talán egyetlen kritikája lehet a 
könyvnek a túlzott részletesség, ami egy ilyen témában íródott műnél 
nyilvánvalóan előny, viszont a folyamatos olvasás esetén egyszer-egyszer az 
ember képes belefeledkezni az események, tények sokaságába. Egyedül 
ezen a téren lehetne fogást találni Ungváry Krisztián alkotásán, ez azonban 
korántsem von le abból a különleges értékéből, amit magában hordoz. A 
téma aktualitása, az író „különleges” személyisége és a mű merőben új 
tartalma pedig garancia lehet arra, hogy komoly utóélet vár a könyvre és a 
benne rejlő kutatási eredményekre. 

(ism.: Nagy Tamás) 
 


