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magát, számukat és százalékarányukat ebben az időszakban az 1.3. táblá-
zat tünteti fel, s a lakosság felekezeti megoszlását szintén az tartalmazza. 

A zsidóság összlétszáma a háború előttihez képest körülbelül a felére 
csökkent, hányada az össznépességhez viszonyítva lényegében nem válto-
zott. Viszont azzal, hogy az ország tulajdonképpen homogénné és etnikai-
lag egységessé vált, elvesztették a magyarság számarányának javításában 
játszott fontos szerepüket. Mindennek következményeként a kiegyezés 
korával ellentétben, ahol a zsidókérdés politikailag és hivatalosan is hát-
térbe szorult, most a zsidóságot tették felelőssé a Magyarországra szakadt 
szerencsétlenségért. A vesztett háború következtében támadt frusztrált-
ság légkörében a lakosságnak egyre növekvő hányada tekintett az egész 
zsidóságra úgy, mintha nemcsak néhányan, hanem valamennyien látvá-
nyos szerepet játszottak volna a magyarországi kapitalizmus fejlődésé-
ben, illetve a bolsevizmusban. További tápot adott az antiszemitizmus-
nak az a tény, hogy a zsidók- a kettős monarchia idején nyílott lehetősé-
gekkel élve - ebben az időszakban már magas százalékban képviseltették 
magukat a szabad foglalkoztatású pályákon (lásd könyvünk 3. fejezetét). 

1.3. TÁBLÁZAT 
A TRIANONI MAGYARORSZÁG NÉPESSÉGÉNEK VALLÁSI MEGOSZLÁSA 

1910 1920 1930 
szám % szám % szám % 

római katolikus 4 785 515 62,8 5 105 375 63,9 5 634 003 64,9 
görög katolikus 165 536 2,2 175 655 2,2 201 093 2,3 
kálvinista 1 632 852 21,4 1 671 052 21,0 1 813 162 20,9 
lutheránus 485 219 6,4 497 126 6,2 534 165 
keleti ortodox 61 427 0,8 50 918 0,6 39 839 0,5 
izraelita 471 378 6,2 473 355 5,9 444 567 5,1 
egyéb 13 190 0,2 16 721 0,2 21 490 0,2 

Összesen 7 615 117 100,0 7 990 202 100,0 8 688 319 100,0 

FORRÁS: Magyar Statisztikai Szende, Bp., 1941, 2:772. 04 Magyar Statisztikai Közimiénvek, 
Bp., 1932. 83:26-27. o. 

Az első zsidóellenes intézkedések 

Amikor a történelmi Magyarország legszámottevőbb nemzeti kisebb-
ségeit magukba szívták az utódállamok, az egyetlen sebezhető kisebbség, 
amely a színtéren maradt, a zsidóság volt. A Monarchia széthullása feltár-
ta annak a hallgatólagos egyezségnek a gyengeségét, amely az emancipá-
ció nyomán az arisztokrata elit és az asszimilálódott zsidóság között ala-


