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Administrative Information 
 
Access: No restrictions on access. 
 
Reproduction and Use:  According to the terms of the United States‐Hungary Agreement, personal 
data of an individual mentioned in the records must not be published sooner than 30 years following 
the death of the person concerned, or if the year of death is unknown, for 90 years following the 
birth of the person concerned, or if both dates are unknown, for 60 years following the date of issue 
of the archival material concerned.  "Personal data" is defined as any data that can be related to a 
certain natural person ("person concerned"), and any conclusion that can be drawn from such data 
about the person concerned. The full text of the Agreement is available at the United States 
Holocaust Memorial Museum Archives reference desk. 
 
Preferred Citation:  RG‐39.022M, Ferenc Rajniss  Papers (MOL P 2210), 1923‐1945. United States 
Holocaust Memorial Museum Archives, Washington, DC. 
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Acquisition information: Source of acquisition is the Magyar Országos Levéltár (National Archives of 
Hungary), Record Group: MOL P 2210. The United States Holocaust Memorial Museum received the 
filmed collection via the United States Holocaust Memorial Museum International Archival Programs 
Division in 2008. 
 
Forms part of the Claims Conference International Holocaust Documentation Archive at the United 
States Holocaust Memorial Museum. This archive consists of documentation whose reproduction 
and/or acquisition was made possible with funding from the Conference on Jewish Material Claims 
Against Germany. 
 
Existence and Location of Originals: The original records are held by Magyar Országos Levéltár, 
Bécsikapu tér 2‐4, Budapest H‐1014, Hungary, Phone: 011 361 225 2800; Email: 
gecsenyi@natarch.hu.  More information about this repository can be found at http://mnl.gov.hu/ 
 
Related Materials:   
USHMM, RG‐52.000, Randolph Braham Collection. 
USHMM Archives, RG‐39.013, Records Related to the Hungarian Jewish Communities. 
Cole, Tim. Holocaust City: The Making of the Jewish Ghetto. New York : Routledge, 2003. 
Braham, R. L.The Politics of Genocide. The Holocaust in Hungary. I‐II. New York: Columbia University 
Press, 1994. 
 
Accruals:  Accruals may have been received since this collection was processed, see archives catalog 
at collections.ushmm.org for further information. 
 
Processing history:  Aleksandra B. Borecka, March 2014. 
 
Scope and Content of Collection 
This collection contains papers and records of Ferenc Rajniss, an extreme right‐wing politician and 
journalist, who in 1944 was Minister of Education and Religious Affairs in the Arrow‐Cross Cabinet 
and was executed later for war crimes. Documents include his notes, articles, lectures, speeches 
relating to " Kristallnacht ", Jewish questions, Hungarian foreign policy, Fascist domestic program, 
and Rajniss' testimony about National Socialist beliefs; and more. 
 
System of Arrangement 
The system of arrangement of the source repository has been preserved in the microfilmed reel. 
Arranged in chronological order. 
 
Historical Note 
 Ferenc Rajniss (née Rheinisch) (1893‐1946) was a Hungarian journalist, socialite and fascist politician. 
He belonged to the pro‐Nazi Germany tendency within Hungarian politics. He was involved with 
various right‐wing movements in Hungary in the decades following World War I, beginning with the 
fascist movement based in Szeged and allied with Gyula Gömbös.  He founded his own right‐wing 
newspaper, Magyar Futár, which was known for its anti‐Semitism, and following election to the 
Hungarian Parliament in the early 1930s, he was a member of several different parties that sought to 
implement fascist policies during that decade.  When Hungarian leader Miklos Horthy sought to 
break with Germany in 1944 and negotiate an armistice with the Allies, Rajniss led a group in 
Parliament that opposed this move (the Törvényhozók Nemzeti Szövetsége), and lobbied heavily to 
stay in the war on Germany’s side.  In late 1944, after the coup that brought Ferenc Szalasi to power, 
Rajniss assumed the position of Minister of Cults and Public Education.  Following the war, Rajniss 
was tried and indicted as a war criminal in November 1945.  In addition to his role in the Szalasi 
government, “he was held responsible for conspiring against Horthy’s attempts to extricate Hungary 
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from the Axis alliance in September‐October 1944.”  He was convicted on December 7 and executed 
on March 12, 1946. (Braham 1165) 
Source:  The Politics of Genocide:  The Holocaust in Hungary, by Randolph L. Braham (New York:  
Columbia University Press, 1981) 
 
Indexing Terms 
Rajniss, Ferenc, 1893‐1946. 
Hermes Biztosító Rt. 
World War, 1939‐1945‐‐Atrocities‐‐Hungary. 
World War, 1939‐1945‐‐Collaborationists‐‐Hungary. 
Holocaust Jewish (1939‐1945)‐‐Hungary‐‐History. 
Jews‐‐Legal status, laws, etc.‐‐Hungary‐‐20th century. 
National socialism. 
Holocaust, Jewish (1939‐1945)‐‐Hungary. 
Hungary‐‐Politics and government‐‐1945‐1949. 
Hungary‐‐Economic policy‐‐1933‐1945. 
Hungary‐‐Ethnic relations. 
Speeches, addresses, etc. 

 
 
 

          CONTAINER LIST 
 

 
Reel 1 of 1 

 
 
1./ 1. csomó (doboz) 
1923. Politikai jegyzetek. 
Kockás füzetben ceruzával írottan 2‐17 fol. utolsó 2 fol. üres. 
 
2./ 1. csomó (doboz) 
1925. Rajniss Ferenc 1925. évi amerikai útjával kapcsolatban készített 
jegyzetei. 
Keményfedelű, tintával írott füzet 2‐91 fol. néhány üres oldallal. 
 
3./ 1. csomó (doboz) 
1926. feljegyzés és újságcikk Wrangel tábornoknak 1926. december 12‐én 
Brüsszelben mondott beszédéről. 
Tintával, mindkét oldalon írott jegyzetlapok 2‐10 fol. 
 
4./ 1. csomó (doboz) 
1927. „Magyar előadások” (London) feliratú jegyzetfüzet 1927. október 28.  
Tintával, ceruzával, mindkét oldalon írott füzet. Pl. ilyen címek: Egyéniség 
akarat és szociális kultúra. Az angol közszolgálat erkölcsi és szellemi 
nívójának biztosításáról. Pszichológiai, oktatás, kultúrpolitikai, társadalom 
elméleti feljegyzések. 2‐35 fol. 
 
5./ 1. csomó (doboz) 
1930. Cikk, vagy beszéd fogalmazvány töredék a magyar pénzügyi politikáról. 
Jegyzetlapok 2‐8 fol. 
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6./ 1. csomó (doboz) 
1931. cikk vagy beszéd fogalmazvány belpolitikai kérdésekről. 
Jegyzetlapok 2‐19 fol. 
 
7./ 1. csomó (doboz) 
1932. Belpolitikai programot tartalmazó jegyzetek. 
Jegyzetlapok 2‐8 fol. 
 
8./ 1. csomó (doboz) 
1933. A Magyar Vöröskereszt egyesületben a szociálpolitikáról tartott 
előadások vázlatai. 
Kockás füzet „Szociálpolitika Rajniss 1933.” Felirattal. 
 
9./ 1. csomó (doboz) 
1935.‐ A Deutsche diplomatisch‐politische Korrespondenz cikke Laval 
szanálási programjáról (1935. július 18.) Gépelt 3‐5 fol. 
        ‐ Külpolitikai kérdések. Jegyzetek 56‐80 fol. (ITT jegyzem meg az 
oldalszámok folyamatosságának hiányairól nem tudtak      érdemi 
felvilágosítást adni a MOL Bécsi kapu téren dolgozó munkatársai!)  
        ‐ Egyetemi oktatásról. Jegyzetek 83‐89 fol. 
          
10./ 1. csomó (doboz) 
1936.‐ A francia frank bukása c. cikk fogalmazványa. Kockás füzet „A francia 
frank bukása. Rajniss” felirattal és mellette az eredeti javított változata. 3‐48 
fol. 
        ‐ Az állami beavatkozás szükségességéről. Ceruzával írott jegyzet 118‐
123 fol. 
        ‐ 1936. (?) Angliáról. Jegyzetlapok 126‐141 fol. 
        ‐ Ipartörvényről. Jegyzetlapok 143‐144 fol. 
         ‐Szovjetellenes propaganda. Jegyzetlapok 147‐156 fol. 
 
11./ 1. csomó (doboz) 
1937. ‐ „A munkaviszony egyes kérdéseinek szabályozásáról” szóló 
törvényjavaslatról (1937:XXI. tc.) Jegyzet 3. fol. 
         ‐ A választójogi törvényjavaslatról. Jegyzetlapok 6‐10 fol. 
         ‐ Zsidókérdésről. „Igaz, hogy gyűlöletből nem terem új világ, de a 
gyűlölet sem magában álló, a másik oldala valami pozitív szeretet” és ehhez 
hasonló bölcsességek olvashatók jegyzeteiben. 13‐24 fol. 
         ‐ Német‐angol viszonyról. Jegyzetlapok 27‐31 fol. 
         ‐ A Berlin‐Róma tengelyhez való csatlakozásról, belpolitikai helyzetről, 
antiszemitizmusról, moszkvai perekről. Jegyzetlapok 34‐119/b., 144‐169 fol. 
         ‐ Olaszország és a Népszövetség. Jegyzetlapok 122‐141 fol. 
 
12./ 1. csomó (doboz) 
1938. ‐ A Deutsche diplomatisch‐politische Korrespondenz két cikke a 
„Kritallnach” külföldi visszhangjáról 1938. november 22. november 15.3‐10 
fol. 
        ‐ Rajniss jegyzetei a németországi „Kristallnach” nyugati visszhangjáról. 
14‐16 fol. 
        ‐ A zsidókérdésről. Történeti visszatekintés 139‐143 fol. 
        ‐ Külpolitikai jegyzetek 1938. elejéről 19‐39 fol. 
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        ‐ Útirajz a fasiszta Olaszországról 42‐51 fol. 
        ‐ Történeti jegyzetek a bakui olajért folyó nemzetközi politikai 
küzdelmekről 54‐56 fol. 
        ‐ Rajniss vallomása nemzeti szocialista meggyőződéséről 59‐64 fol. 
utolsó két lap üres. 
        ‐ Fasiszta belpolitikai program 67‐74 fol. az utolsó két lap üres. 
        ‐ A sajtótörvényről (1938:XVIII. tc) 77‐85 fol. 
        ‐ Történetfilozófiai jegyzetek a magyar életformáról 88‐100 fol. 
        ‐ Rajniss válasza Eckhardt Tibornak a szélsőjobboldalt támadó beszédéra 
– vázlat 103‐110 fol. 
        ‐ A Nemzeti Fronttal foglalkozó belügyminiszteri rendeletről – jegyzet 
113‐120 fol. az utolsó lap két oldalas. 
        ‐ Palamenti beszédek, interpellációk vázlatai, fogalmazványai 
              x A Rimamurányi‐Salgótarjáni Vasmű Rt. vezérigazgatója Bíró Pál 
ügyében beterjesztett interpelláció fogalmazványa 
                123‐125 fol. 
              x Hermes Biztosító Rt. ügyében bejegyzett interpelláció 
fogalmazványa 128‐130 fol. mindkét oladalán írott. 
              x A társadalom és a gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb 
biztosításáról szóló törvényjavaslat (1938:XV. tc.)  
                 parlamenti vitájában mondott beszéd vázlata 146‐208 fol. 
              x A cseh válságról 211‐228 fol. 
                
13./ 2. csomó (doboz) 
1939. Jegyzetek. 
    ‐ Interpelláció a sajtócenzúráról 16‐25 fol. 
    ‐ Zsidókérdésről 16‐25 fol. 
    ‐ Külpolitikai jegyzetek 28‐90 fol. 
1939. Rajniss Ferenc Bíró Jánossal és Kenézlői Tiborral felmerült lovagias 
ügyének iratai. Jegyzőkönyv 1939. december 7. és levelek 2‐71 fol. 
 
14./ 2. csomó (doboz) 
1940. Jegyzetek. 
    ‐ Interpelláció a Párizsi Kurir c. lap betiltása ügyében 2‐19 fol. 
    ‐ A Mezőgazdasági Kamara hivatal vizsgálatáról 2‐12 fol. mindkét oldalán 
írott lapok. 
    ‐ Felsőoktatásról 2‐23 fol. 
    ‐ Az 1940. szeptemberi erdélyi magyar bevonulásról 1‐14 fol. 
    ‐ A magyar kisebbségről és a revízióról 17‐19 fol. 
    ‐ Jegyzetek a salgótarjáni bányász sztrájkról 22‐23 fol. 
    ‐ Külpolitikáról, hadi helyzetről 26‐78 fol. 
 
15./ 2. csomó (doboz) 
1941. ‐ Parlamenti felszólalás az árvízvédelem ügyében 3‐16 fol. 
         ‐ A magyar mezőgazdasági terület megoszlásáról 19. fol. 
         ‐ Az 1941. decemberi német kőnyomatos sajtótudósításokra írt hadi 
helyzet megítélések 20‐29 fol. 
 
16./ 2. csomó (doboz) 
1942. Jegyzetek. 
     ‐ Beök József hadnagy leszerelési ügye 3. fol. két oldalas. 
     ‐ Belpolitikai kérdésekről 6‐9 fol. 
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     ‐ Külpolitikai jegyzetek 10‐17 fol. 
     ‐ A Magyar Megújulás Pártja és a Magyar Nemzetiszocialista Párt 
egyesülése alkalmából írt cikk fogalmazmányának töredéke 20. fol. 
 
17./ 2. csomó (doboz) 
1944. Jegyzetek, fogalmazványok. 
      ‐ Jegyzetek a hadi jelentésekről 3‐6 fol. 
      ‐ Fasiszta belpolitikai feladatokról 9‐10 fol. 
      ‐ 1944. ápr.(?) Vezércikk fogalmazvány Imrédy Béláról 13‐14 fol. gépelt. 
      ‐ 1944. március 19. utáni „magyar feladatok” címmel írt cikk vagy rádió 
beszéd fogalmazványa 17‐23 fol. 
 
18./ 2. csomó (doboz) 
Év nélkül 

- Jegyzetek a zsidókérdésről 1934. után. Jegyzetlapok és kockás füzet „zsidók 
és egyéb népek Rajniss „ felirattal 3‐121 fol. 

- Töredékes meghatározatlan keltezésű jegyzetek 2‐145 fol. 
- Vegyes iratok 2‐23 fol. 

          x Ismeretlen személynek a nemzeti szocialisza szervezkedés ügyében 
Rajniss Ferenchez (?) írt levelének másolata 1935. május 22. 
          x Kimutatás a dunántúli községek kútjairól 1936. november 9. 
          x Marschall Ferencnek Ivándy Bélához írt levele Magyary‐Kossa 
Aladárnak fizetési besorolási ügyében 1937. szeptember 4. 
          x Vas Edének Gerő Istvánhoz írt levélmásolata két példányban a Fórum 
filmszínház átruházási ügyéről 1940. július 4. 
          x Ismeretlen szerzőjű levél Gruber Lajos országgyűlési képviselőnek 
1942. március 9. 
          x Gődényházi Gődény Zoltán névjegye. 
          x Országgyűlési könyvtár kölcsönzési térítvénye. 
          x Rajniss jegyzete „dr. Szégner Pál – Bornemissza” kezdettel. 
          x Rajniss elszámolásai. 
          x Ismeretlen német diplomata Magyarországról való távozása 
alkalmából írt levelének Rajniss Ferenc által írt fogalmazványa. 
          x Rajniss „Überprüfung der …” kezdetű jegyzete. 
          x Nyomtatott „Epol” kiadvány töredéke.   
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