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Bevezetés 

 

Egy történelmi kor, korszak, de akár egyetlen történelmi momentumnak beható 

megismerésére tett kísérlet átfogó kutatási munka elvégzése nélkül aligha lehet 

gyümölcsöző. Lejutni, ha erre adottak – mindenekelőtt a levéltárak csendjében őrzött 

korabeli dokumentumok nyújtotta feltételek – a választott történelmi korban élő és 

gondolkodó emberek valóságába. Persze, az erről keletkező „forgatókönyv” az írást végző 

történész tollából minden alkalommal kissé mesterkélt ízű marad. 

A magyarországi zsidóság története az első zsidótörvény keletkezési1 idejétől 

számítva több történész feldolgozásában és a Horthy-korszakot összefoglaló munkában 

megjelenik. Legtöbbször fókuszálva azok legismertebb megszorító rendelkezéseire. Az 

azokat végrehajtó rendeletek egyes alkalmazásai már nem olyan gyakran tűnnek fel, 

azonban vannak tudományos igénnyel készült írások, amelyek ezeket vizsgálják. A 

zsidótörvények felsorolásán túl leginkább az 1944. március 19-e utáni – Magyarország 

német megszállást követő – időszakot mutatják be hosszabb-rövidebb formában. 

A magyarországi holokausztkutatás nézőpontjainak horizontját szélesítheti a 

korszakban lezajlott terület-visszacsatolások következtében kibővült magyar állam 

földrajzi növekményén élt zsidóságnak a története. Kérdés, mennyire tekinthető 

feldolgozottnak, illetve átfésültnek az e részeken élt zsidók története és az idevágó levéltári 

iratgyűjtemények együttese az 1938 és 1944 közötti időszakból. A leírt felvetés, kérdés 

nem véletlenszerű, hisz a legnagyobb jóindulattal sem állítható, hogy kevés a fehér folt e 

területek történeti feldolgozottsága tekintetében. 

Témaválasztásunk szemszögéből az első bécsi döntés (1938. november 2.) 

eredményeként visszacsatolt területek zsidóságának története jelenti az elsődleges 

szempontot. Az ott élt zsidókat érő hatások, megkülönböztetések és a mindennapi 

életükben jelentkező változások feltérképezése, illetve megörökítése. 

Minden különösebb és mélyebb tájékozódás nélkül felmérhető, hogy a jelölt 

területeken élt zsidók múltja és annak feltárása nem igazán vonzotta a 

holokausztkutatásában elhivatott szakemberek (legyen szó magyarokról vagy 

szlovákokról) figyelmét. Ugyanakkor az is tény, hogy napjainkra megszaporodtak – mintha 

divatját élnék – a helytörténeti jellegű munkák, amelyek vagy teljes terjedelmükben 

                                                             
1 Azért használjuk így a megjelölést, mert a II. világháború ideje alatt használt formula nem 

pontosan kifejező, hiszen 1939. szeptember 1-jén már érvényben volt az 1938. évi XV. 
törvénycikk, az első zsidótörvény, és az 1939. évi IV. törvénycikk, vagyis a második zsidótörvény. 
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mutatják be egy adott zsidó közösség történetét, vagy érintőlegesen, de fejezetet 

biztosítvaa bemutatott település zsidóságának pillanatképeiből, bár mind terjedelmükben, 

mind színvonalukban más-más eredménnyel.2 

Jelen doktori értekezés a fent felsorolt és valamilyen szintű hiánynak értelmezett 

űrök némelyikének a betöltésére vállalkozik. Mindenekelőtt a levéltári anyagokból 

előkerült és felkutatott primer forrásokat tekinti gerincnek – tehát alapkutatáson nyugszik –, 

majd ehhez csatlakoznak a később született, de a témához kapcsolódó információk. 

Az első bécsi döntéssel visszajuttatott területen kialakított és ideiglenesen 

közigazgatásilag egyelőre egyesített – vagyis nevében is jelzett átmeneti állapottal számoló 

– vármegyét, a Bars és Hont vármegye területén élő zsidók történetét és megpróbáltatásait 

kívánja bemutatni 1938-tól egészen az 1944-ben történt deportálásukig, majd az innen 

elhurcolt túlélők visszatérésével és „normális” életük újrakezdését beárnyékoló nehézségek 

vázlatos rajzával zárja 1945-ben.  

Természetesen, és egyben sajnos, a vármegyét alkotó járások (4) és maga a megyei 

hivatal legmagasabb vezetőinek anyagai a történelem viharaiban nem őrződtek meg 

hiánytalanul. Vannak részei, amelyek bőséges ismeretanyaggal tájékoztatnak a vármegyei 

hivatali életen keresztül a felsőbb – törvényi, kormányi és minisztériumi – döntéseknek és 

jogszabályoknak a gyakorlati életben, a mindennapokban végrehajtott és kiélezetten a 

zsidóságot érintő mechanizmusait illetően. Ugyanígy előfordul a levéltári anyag 

hiányosságából adódó tapogatózás is. Mindennek tudatában remélhetőleg mégis sikerült 

legtöbb esetben érzékeltetni a meghozott jogszabályoknak a legalsóbb szintekig való 

eljuttatását és ottani végrehajtásukat. Hisz minden döntés és végrehajtás mögött – mint 

minden szinten – emberek álltak és cselekedtek, akik hol pusztán hivatali munkájukat 

végezték, hol zsidóellenességtől hajtva szervezték és irányították a vármegyei életet. 

Mindez érvényes volt a polgári lakosság egyes rétegeire is. Voltak csendes szemlélődők, és 

voltak hasznot húzni kívánók. 

Bars és Hont közigazgatásilag egyelőre egyesített (k. e. e.) vármegye zsidóságának 

1938 és 1944 közötti történetével gazdagíthatjuk a revízió első sikerének gyümölcseként 

visszakerült és a trianoni Magyarország területi nagyobbodását eredményező 

múltismeretünk tárházát. Ugyanakkor a munka nem titkolt reménye, hogy ismereteket 

szolgálhat tágabb időszakok, mint például a Horthy-korszak jobb megismeréséhez is, 

szűkebb értelmezésben a magyar holokausztkutatás ismeretanyagát bővítheti, de akár a 

                                                             
2 Elvitathatatlanul e munkák javára legyen írva, hogy sok esetben az enyészettől mentenek meg 

korabeli írott vagy fényképek formájában összegyűjtött megismételhetetlen dokumentumokat. 
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közigazgatás-történet korabeli sajátosságaira is felhívhatja egyes részeiben a figyelmet. 

Továbbá a szakirodalomban elszórtan Bars és Hont vármegye zsidóságára vonatkozó egyes 

adatok pontosítását és helyesbítését is igyekszik megvalósítani. 

Mindezeken túl – lehet, a szerző hiányos ismereteiből adódóan – nincs tudomása 

arról, hogy az egész visszacsatolt első bécsi döntéses területen kialakított vármegye 

zsidóságának történetét, illetve a deportálásukig vezető folyamatot történész ez idáig 

kísérletszerűen megírta volna az 1938 és 1944 (1945) közötti időszakból. Természetesen 

nem utolsó szempont, hogy minden vármegye levéltári anyaga más-más mértékben és 

méretben maradt fenn a vizsgált korszakból. 

Minden bizonnyal a jövőben felbukkanhatnak a témához kapcsolódó további 

források, amelyekkel majd kibővítve még színesebbé és gazdagabbá lehet tenni Bars és 

Hont vármegye egykori zsidóságának múltjáról alkotott képünket és tudásunkat. 

Elöljáróban még annyi megjegyzés kapcsolódik a munkához, hogy a holokauszt és 

vészkorszak szavak egyformán előfordulnak az írásban. A magyar kifejezés bizonyos 

értelemben alkalmasabb a téma tartalmát illetően, de a közismert görög szó sem nyújt 

túlzott elhajlást a szakirodalom kellő értelmezésében. 
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1. Zsidók Ipolyságon és Léván a 19. században 

 

Visszautasítás és pozitív elmozdulás – talán e szavakkal lehetne legtömörebben 

jellemezni a zsidók ügyét Magyarország 18. század végi és 19. századi történelmében. 

Törvénytervezetek és éles hangú viták, elutasítások váltották egymást az egyenjogúsítás 

elnyerése felé vezető úton. A magyar politikai elittel vívott csatározások csakúgy részei 

voltak a folyamatnak, mint az önsoraikban lejátszódó erőfitogtatások. Volt szópárbaj, és 

volt valóságos küzdelem (1848–49). 

Létszámuk gyarapodott, a gazdasági és társadalmi életben prosperáló és erősödő 

helyzetük az évtizedek múltával egyre láthatóbbá tette őket. 

Demográfiailag a 19. század első felében a zsidóság mindenképp megerősödött. Ez 

a tendencia folytatódott a későbbi évtizedekben is, tehát a teljes népességen belüli arányuk 

növekedett. Míg 1805-ben létszámuk alig 127 ezer fő (1,8 % az össznépességből), addig 

1910-re már közel 912 ezer a zsidók száma (5 % a teljes népességen belül)3. 

Egyenjogúsításukról kétszer határoztak a 19. században. Először – kisebb sikerrel – 

1849. július 28-án, majd alig két évtizeddel később, 1867. december 22-én. Utóbb említett 

napon fogadták el a XVII. törvénycikket4, amely hatálybalépése után a polgári és politikai 

jogok tekintetében új korszakot nyitott a magyarországi zsidóság addigi történetének 

századok írta könyvében. A 19. század utolsó évtizedében a megkezdett és törvények 

elfogadásával befejezett újabb előrelépés az 1895. évi XLII. tc. „Az izraelita vallásról”, 

melyben az állam bevett felekezetnek ismerte el az izraelita hitfelekezetet. 

Az emancipációs törvény elfogadását követő évtizedek alatt – az első világháború 

kezdetéig – végbement a magyarországi zsidóság gazdasági és társadalmi átalakulása. A 

gazdaságon belül legtöbbjük a kereskedelemben és az iparban helyezkedett el, továbbá a 

zsidók magas koncentrációja volt látható a szabadfoglalkozású értelmiségiek körében.5 

Ugyanakkor a magyarországi zsidóságon belül sem volt ez érvényes minden zsidóra, 

hiszen amíg egyes csoportok emelkedtek, addig mások – főként az ország keleti részében 

élők – megmaradva saját világukban behozhatatlanul lemaradtak. 

                                                             
3 Randolph L. Braham: A magyar holocaust., I. köt., Gondolat, Budapest, 1988. 26. o. 

(Továbbiakban Braham.) 
4 A törvény szövegére lásd Magyar Törvénytár 1836-1868. Szerk.: Dr. Márkus Dezső. Budapest, 

1896., 354. o. 1. §-a: „Az ország izraelita lakosai a keresztény lakosokkal minden polgári és 
politikai jog gyakorlására egyaránt jogositotaknak nyilvánitattnak.” 

5 Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Kiadó, Budapest, 2001., 82–83. o. 
(Továbbiakban Gyurgyák.) 
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A felvázolt bevezető sorok tartalmi szereplői voltak Bars és Hont vármegyék zsidó 

lakosai is. A 19. században még külön-külön vármegyei közigazgatás alá tartozva 

bontakozott ki és fejlődött mindkét közigazgatási egység zsidó közösségeinek élete, 

kezdve a megtelepedéstől egészen az I. világháború kitöréséig. 

Bars és Hont közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegye 1938-as születésekor 

két, korábban szerves életet élő vármegye részbeni újjáélesztése és összekovácsolása 

folytán alakítódott ki. A történelmi Magyarország Bars vármegyéjéből Léva központtal és 

Hont vármegyéből, melynek Ipolyság volt a megyeszékhelye. A két vármegyeszékhely 

zsidóságának 19. századi történetét vázlatosan ismertetjük. Ennek magyarázata, hogy a két 

település múltjának ilyen tematikájú átfogó feltárása (egyelőre) nem valósult meg, de 

ugyanígy a vármegyéket bemutató, leíró frissebb történeti munkák is híján vannak. 

 

1.1 Ipolyság 

 

Hont vármegye székhelyéről az első tudósítás, melyben zsidó lakosokat tüntettek 

fel, 1828-ból származik. Ekkor 7 zsidó személyről tesznek említést, akik mindannyian 

Ipolyságon laktak.6 

A 19. század korábbi évtizedeiben – vagy még korábbi időszakban – nem 

telepedhettek meg a vármegyében, mert bányavárosok közelében, de még csak a 

szomszédos vármegyétől is távolmaradva, hét mérföldnyi távolságban voltak kötelesek 

tartózkodni. Bár van adatközlő, aki zsidók 18. századi jelenlétéről szól Ipolyságon.7 

A vármegye népességének demográfiai és vallási viszonyainak, adatainak 

összegyűjtött kimutatásait nélkülözve segítségünkre lehetnek a korban megjelent kisebb 

vagy nagyobb összefoglaló munkák, amelyek ugyan szűkszavúan, de említést adnak a 

zsidóság vármegyei létezéséről. Így például Gyürky Antal Hont vármegyéről írt 

munkájában úgy tartja, hogy 1836-ig az egész megyében 3 zsidónál több nem élt. Azok is 

inkább Nógrád megye közelségében, „Apátiban” és a „kis-ilési puszta korcsmájában” 

laktak.8 Írásának második részében ugyanerről az időszakról írva konstatálja, miszerint „a 

                                                             
6 Ludovico Nagy: Notitiae politico-geographico-statisticae inclyti regni Hungariae partiumque 

eidem adnexarum. Tomus primus. Budae, 1828, 166. o. 
7 Eugén Bárkány – Ľudovít Dojč: Židovské náboženské obce na Slovensku. Vydavateľstvo 

VESNA. Bratislava, 1991., 217. o. „V Šahách žili židia ojedinelo už v 18. storočí.” 
8 Gyürky Antal: Ötvennégy év Hontvármegye történetéből., I. köt., 1820-1874, Vác, 1874., 160. o. 

A „kis-ilési puszta” visszatért helység lett a későbbi vármegyei zsidók történetében. Deportálásuk 
előtt – 1944 júniusában – itt tartották ideiglenesen összezárva az ipolysági gettó zsidóit, mielőtt 
vagonírozásra behajtották őket Balassagyarmat vasútállomására. 
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30-as évek kezdetén még egy zsidó sem volt az egész megye területén”.9 Annyi 

mindenképp elmondható, hogy az 1830-as évek táján indult meg a zsidóság Hont megyei, 

kezdetben lassú betelepedése. A zsidókat érintő törvénykezési folyamat felgyorsulása, 

illetve jogállásukban lezajló változások kedvezően hatottak létszámemelkedésük 

gyorsulására. Ilyennek tekinthető az 1840. évi XXIX. tc., mely a bányavárosok kivételével 

utat nyitott az addig tiltott területek felé is. Ezen túlmenően engedélyezték, hogy „gyárokat 

a zsidók is állíthatnak, kereskedést és mesterségeket akár maguk kezükre, akár vallásukbeli 

legények segítségével is üzhetnek”.10 A törvényt Karády Viktor „félemancipációs” 

törvénynek jellemezte, mert „a városok kapuit [...] ez a törvény nyitotta meg 

végérvényesen” a zsidók előtt.11 Ezt követően 1843-ban 17, 1855-ben pedig már 855 

zsidóról olvashatunk a vármegyében.12 

Venetianer Lajos a magyarországi zsidóság történetéről írt munkájában szintén 

közöl statisztikai kimutatást Hontra nézve. Gyűjtése szerint 1869-ben a vármegyében 2116 

izraelita volt található13, ugyanakkor az (első) hivatalos népszámlálás ennél magasabb 

létszámot rögzített: 2340-et14. Venetianer magyarázata szerint a Hont vármegye 

lakosságára vonatkozó adatok között szerepelnek zsidók az egyes kimutatásokban, holott a 

„két megye [Bars vármegyét is vizsgálta – B. A.] bányakerület lévén” számukra tiltott volt, 

majd valószínűsíthetőnek fogadja el, hogy „mégis akadt néhány család, mely minden 

veszéllyel szembeszállva megkísérelte a letelepedést”. Nagy vonásokban véleménye 

szerint így helyes képet alkothatunk az 1840. évet megelőző állapotokról.15 

 

Ipolyság település zsidó közösségének gyarapodása ugyancsak a 19. század ötvenes 

éveitől indult. 1850 azért is jelentős mérföldkő a helyi zsidóság történetében, mert ebben 

az esztendőben alapította Winter Fülöp és Glück Zanvel a zsidó hitközséget.16 Első rabbija 

                                                             
9 Gyürky Antal: Ötvennégy év Hontvármegye történetéből. II. köt., 1850-1882, Vác, 1883., 135–

136. o. 
10 Magyar Törvénytár 1836-1868. Szerk.: Dr. Márkus Dezső. Budapest, 1896., 175–176. o. 
11 Karády Viktor: A zsidó „túliskolázás” kérdése a történelmi Magyarországon. In A zsidó iskolaügy 

története Magyarországon. Tudományos konferencia Budapesten. Neveléstörténeti Füzetek 14., 
11. o., 6. jegyzet. 

12 Ifj. Palugyay Imre: Békés-Csanád, Csongrád és Honth vármegyék leírása. Pest, 1855., 566. o. 
13 Venetianer Lajos: A magyar zsidóság története a honfoglalástól a világháború kitöréséig. 

Budapest, 1922., 456. o. 
14 Az 1869. évi népszámlálás vallási adatai. Összeállította: Sebők László. TLA Teleki László 

Intézet–KSH Népszámlálás–KSH Levéltár, 2005., 83. o. 
15 Venetianer, 105. o. 
16 Magyar Zsidó Lexikon. Szerk.: Újvári Péter. Budapest, 1929., 393. o. (Továbbiakban MZSL) A 

hitközség alapításának évszámát úgyszintén ekkorra datálják. In Múlt és Jövő. Budapest, 1935., 
357. o. 
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Deutsch Salamon volt, aki 1851-ben foglalta el helyét, és húsz évig működött 

Ipolyságon.17 1852-ben felépült az első zsinagóga, melynek létrehozásában az egész 

vármegye közreműködött.18 

Az 1868–69-ben megrendezett magyarországi zsidóság kongresszusa – melynek 

feladata lett volna, hogy „országos szervezetet hozzon létre, mely egyrészt a saját 

érdekükben biztosítaná a zsidó önkormányzatot, másrészt megkönnyítené az államnak a 

felügyelet gyakorlását” –, végkimenetelében három részre történő szakadást eredményezett 

a zsidóság sorain belül.19 Neológ (vagy kongresszusi), ortodox és status quo irányzattá 

váltak szét. 

A pesti gyűlést követően – Magyarország más közösségeihez hasonlóan – Ipolyság 

zsidó közössége is két irányzatra szakadt. Az ortodox hitközség Ipolyságon 1876. február 

14-én alakult meg, az egész vármegye ortodox hitközsége február 16-án. Hivatalos 

megerősítésüket 1876. július 8-án nyerték el Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi 

minisztertől.20 A hitközség első ortodox rabbija – 1876-tól – R. Jajchonon Weisz rabbi 

volt. Helyét halála után Weisz Fülöp, a pozsonyi jesiva növendéke foglalta el, dájoni 

beiktatására 1931-ben került sor.21 

A status qou hitközség élén Groszmann Gyula állt.22 1878-tól kezdődően 58 éven 

keresztül volt rabbi Ipolyságon. Nevéhez fűződik a Chevra Kadisa alapítása. 

Mind az ortodox, mind a status quo irányzat rendelkezett saját zsinagógával. 1876-

tól az ortodoxoknak hitközségük elnöke, Berceller Márton saját házában biztosított 

imaházat, mígnem 1893-ban felépült templomuk.23 1929-ben új zsinagógát létesítettek.24 

Az 1852-ben létesült zsinagóga megmaradt a status quo irányzatúak templomának a 

későbbiekben is.25 

Oktatási intézményeket az ipolysági zsidók ugyancsak fenntartottak. Polgári 

egyenjogúsításukat követően 1868-ban intézkedtek az állam törvényhozói a népiskolai 

                                                             
17 MZSL, 393. o. 
18 Uo. 393. o. 
19 Jakov Katz: Végzetes szakadás. Az ortodoxia kiválása a zsidó hitközségekből Magyarországon és 

Németországban. Múlt és Jövő Kiadó, 1999., 185–186. o. A kongresszus lefolyására lásd 4. rész, 
185–222. o. 

20 A Hét, 1929. október 5., 1. o. „Az ipolysági zsidó orthodox hitközség templomszentelése.” A Hét 
című hetilapot dr. Salkovszky Jenő (1889–1970) 1928-ban alapította Ipolyságon. 

21 Zsidó Ujság, 1931. augusztus 14., 9. o. 
22 MZSL, 393. o. 
23 A Hét, 1929. október 5., 1. o. 
24 A rendszerváltást követő években szórakozóhelyként üzemelt az épület. Napjainkban – külső 

műemlékjellegét megőrizve – egy magánvállalkozó tulajdonában raktárként szolgál. 
25 A szocializmus éveiben vetőmagtisztítóként hasznosították az épületet. 2001-ben felújították, 

azóta kulturális központként szolgálja a látogatókat. 



10 

közoktatásról. Ebben világosan kimondták: „A hitfelekezetek, mindazon községekben, hol 

híveik laknak, saját erejökből tarthatnak fönn és állíthatnak föl nyilvános népoktatási 

tanintézeteket.”26 

Ipolyság zsidó elemi iskolája 1874-ben alakult.27 A századforduló idején 87 

tanulója volt.28 Falai között nemcsak Ipolyság, hanem környékének zsidó gyerekei is 

szívták magukba a tudást. Az elemi iskolán kívül zsidó iskolaként működött még a Talmud 

Tóra. 

A 19. század nyolcvanas éveiben Ipolyságon nem tűnt rendkívülinek, hogy 

kikeresztelkedett zsidó esetében a „keresztatyai tisztet” akár maga a főispán vállalta fel. 

Hat évtizeddel később ez szinte lehetetlen lett volna.29 Ugyanakkor Tiszaeszlár után a 

megyei sajtóban elhangzanak a zsidók címére tett negatív vélemények is.30 

Az I. világháború katonái között szintén ott találjuk az ipolysági zsidókat. A 46 

katonai szolgálatot teljesítő zsidóból tízen hősi halált haltak.31 

A lassan kibontakozó és fejlődésnek induló ipolysági zsidó közösség az 1880-as 

évektől egészen 1944-es deportálásukig az összlakosságon belül tíz százalékot meghaladó 

arányban volt jelen. A város építészeti külalakján éppúgy nyomot hagytak, mint a helyi 

gazdasági és társadalmi életben. A világháborút lezáró béke után az újonnan létrehozott 

első Csehszlovák Köztársaság állampolgáraiként nézhettek sorsuk és jövőjük új fejezete 

felé. 

 

1.2 Léva 

 

Bars vármegye székhelyének és egészének zsidóságtörténete Honthoz hasonlóan 

sokáig mostohagyerek volt a kutatók és érdeklődő laikus közönség előtt. Pozitív 

elmozdulás néhány évvel ezelőtt történt, amikor felvetődött egy Léváról szóló monográfia 

megírásának és kiadásának gondolata, amibe a település szerteágazó történetének – és 

vezérelvként követve, hogy levéltári alapkutatások eszközlésével –, hiteles múltjának 
                                                             

26 Magyar Törvénytár 1836-1868. Szerk.: Dr. Márkus Dezső. Budapest, 1896. 451. o. 
27 MZSL, 393. o. 
28 Magyarország vármegyéi és városai. Hont vármegye. Szerk.: Dr. Borovszky Samu. Budapest, é. n. 

(1906), 214. o. 
29 Hontmegyei Hírlap. 1882. október 15., 3. o. 
30 Hontmegyei Hírlap. 1883. május 15., 3. o. A cikk szerzője az új földesurak címéről emlékezett 

meg: „Hogy mai napság minden zsidó árendás nagyságos s greizler tekintetes, az tagadhatatlan, 
cselédjeik által ők így hivatják magukat. Elég szégyen a magyar társadalomra, hogy ilyesmit meg 
tűr akkor, midőn a fejedelmeket illette csak a nagyságos czím s a tekintetes czím is csak az igazán 
tekintélyeseknek volt megtisztelő czíme.” 

31 MZSL, 393. o. 
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megírása mellett foglaltak állást. Ennek eredménye a 2010-ben megjelent Léva város 

monográfiája, amelyhez 2007 és 2010 között készítették az anyagot.32 Az egykori 

vármegye zsidósága egészének bemutatása még várat magára. 

Léva város zsidóságának 19. századi bemutatása a fent ismertetett monográfiában 

megjelent vonatkozó fejezetére támaszkodik.33 

A 19. század első évtizedeiből (1807, 1816) maradtak fenn zsidó személyeknek 

Lévára kiadott vásárlátogatási engedélyek, azonban a vásárok végeztével a települést el 

kellett hagyniuk. A bányavárosok körzetére kiadott tiltás itt sem engedélyezte állandó 

megtelepedésüket. 

Állandó ott-tartózkodási jelleggel 1836-tól kezdődően mutatható ki a zsidók 

jelenléte. Első hullámban Nyitráról, Vágújhelyről, Ógyalláról és Nagysurányból érkeztek. 

1839 márciusában a lévai magisztrátus már panaszt emelt a barsi széken a zsidók 

számszerű emelkedése miatt. Ekkor tíz család volt jelen, és attól tartva, hogy létszámuk 

gyorsan meghaladhatja a keresztény lakosokét, a városvezetés félelmének adott hangot a 

házakat vásárló zsidókkal szemben. 

1840-ben megalapították hitközségüket. Más összefoglaló munka szerint 1837-ben 

imaegyesület alakult Léván, majd a zsidók szaporodása lehetővé tette, hogy három évvel 

később hitközséget hozzanak létre.34 Első rabbija Heilbrunn Júda volt. 1842-ben a zsidó 

hitközség temető létrehozására telket kérvényez a városvezetésnél. Ennek kialakításában 

végül az ott birtokokkal bíró Eszterházyak voltak segítségükre: elégséges parcellát 

adományoztak. Temetőjükben, melyet idővel további földvásárlással bővítettek, 1888-ban 

halottasházat építettek. 

1851-ben a lévai zsidó hitközséghez csatolták Bars vármegye összes települését, 

ezzel a lévai rabbi a „barsmegyei főrabbi” címet viselte.35 Első zsinagógájukat 1854-ben 

építették. 

Léva vezetése a zsidók elnépesedésétől való újabb félelmében 1844-ben 

megismételte és kérte a vármegyei széket, hogy rendeletben űzze ki a zsidókat 

településekről, illetve több településről, ugyanis a beadványhoz csatlakozott Vámosladány, 

Alsószecse, Kisóvár, Felsőszecse és Nagyod is. Erre reagálva elrendelték a zsidók 

összeírását a barsi szék területén. 32 zsidó családban 147 személyt számoltak össze. (Az 

összeírt családok némelyikénél pontosan feltüntették, melyik évben költözött Lévára.) 

                                                             
32 Levice. Monografia mesta. Pre mesto Levice vydalo Štúdio HARMONY, s. r. o., Banská Bystrica               

v edícii GENIUS LOCI, 2010. 
33 A kezdetektől 1938-ig szóló történések ismertetésre lásd 187–189. o. 
34 MZSL, 532. o. 
35 MZSL, 532. o. 
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Első zsidó tanintézményüket 1840-ben alapították. Az idővel jelentős változásokon 

áteső zsidó iskolát 1898-ban 179 tanuló látogatta. Új, a kor követelményeinek minden 

tekintetben megfelelő iskolaépületet 1936-ban nyitottak. 

Az 1848–49-es küzdelmekből a lévai zsidók is kivették részüket. 

Az 1867–68-ban lezajló egyenjogúsítási törvénykezés életbelépése után megindult 

a Lévára irányuló újabb zsidóbetelepülési hullám. Döntő többségben az ország nyugati 

vidékeiről érkeztek, nagyobb számban Vágsellyéről és Érsekújvárból. Üzleteket nyitottak, 

illetve a kereskedelemben helyezkedtek el. Ennek hosszabb távú eredményeként a helyi 

gazdasági élet meghatározó szereplőiként jelentek meg. Így nem keltett már különösebb 

feltűnést az 1902-ben felépült új városházának alsó termeiben megnyíló üzlethelyiségek 

zsidók általi bérlése sem. 

A magyarországi zsidóság kongresszusa (1868–69) után neológ és ortodox részre 

szakadt a helyi zsidóság. 1874-ben megalakult az ortodox hitközség. A szakadás azonban 

mindkét felet az anyagi csőd szélére sodorta, saját intézményeiket alig tudták fenntartani, 

így többen minden igyekezetükkel az újbóli egyesítés gondolatának megvalósításán 

fáradoztak. Sikertelen kísérleteket követően 1885-ben létrejött az egyesítés status quo ante 

egységben. Rabbija hosszú évtizedekig Liebermann Jakab (1892–1934) volt. A hitközség 

történetét Steiner Ignác lévai iskolaigazgató fel is dolgozta külön munkában.36 

A 19. század utolsó harmadában létszámnövekedésük és gazdasági erősödésük 

lehetővé tette, hogy új, nagyobb zsinagógát állítsanak maguknak. Ez 1883-ban meg is 

történt, és 400 férőhelyes, impozáns épülettel gazdagították a város összképét. 

1911-ben a legtöbb adót fizetők kimutatásában a 42 adózó között 22 zsidó 

kereskedőt írtak össze. 

Egyesületeik közül működött a Chevra Kadisa (alapítva 1851-ben), a zsidó 

nőegylet, filléregylet és más szerveződések. 

Az ideológiák mentén folyó zsidó szervezkedés Léván már az első világháborút 

megelőző években megindult, majd az 1920-as és 1930-as években további ilyen jellegű 

szervezet alakult. 

Az első világháborút megjárt lévai zsidók közül 48-an elestek. Emlékükre 1938-ban 

az ottani Chevra Kadisa emlékművet állíttatott. 

Az államhatárok átrajzolása után Léva és az ottlakó zsidók más felekezetű 

társaikkal együtt új állami keretek és a benne foganatosított rendszabályok közé kerültek. 
 

                                                             
36 MZSL, 532. o. A Zsidó Lexikon a következő adatokat adja a munkáról: Steiner Ignác: A lévai 

izraelita hitközség története. Léva, 1903. 
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2. Két évtized az első Csehszlovák Köztársaságban 

 

„A csehszlovák államban egyáltalán nem ismerünk nyelvi vagy faji különbségeket, 

és minden állampolgárnak azonos jogai vannak – legyen bármilyen a vallása vagy az 

anyanyelve”37 – akár ezzel az egy, Tomáš Garrigue Masaryktól, Csehszlovákia első 

köztársasági elnökétől vett idézettel is ábrazolni lehetne az új államalakulat 

nemzetiségekkel szemben megvalósított hitvallását politikusi előadásban. A tényleges 

viszonyokról – nem hallomások, hanem a mindennapi életben szerzett tapasztalatok 

folytán – az akkori csehszlovákiai magyar kisebbség politikai vezetőinek más megállapítás 

kristályosodott ki. A magát demokratikusnak hangoztató köztársaság jelszavát 

„maszlagnak” tekintették.38 Persze a tulajdonképpeni valóságot – legyen az egyéni, de akár 

közösségi szintű is – mindenki a saját életén keresztül tapasztalta meg. E tapasztalat 

„megélése” alól az immár múlt idejű történeti Magyarország északi szomszédjához csatolt 

zsidóság sem bújhatott ki. 

A Csehszlovák Köztársaság megalakulásával két országrész zsidósága került egy 

fedél alá. Bár a monarchia idején is létezett kapcsolat a két terület közösségei között, ekkor 

mégis ugyanazon állam fennhatósága alatt találta magát a fejlettebb nyugati (cseh) 

országrészek zsidósága és a viselkedésében, életvitelében sokszor különböző keleti részek 

zsidósága. Amíg a cseh, morva és sziléziai közösségek a vallási élet tekintetében is 

liberálisabb alapállásúak voltak, addig a szlovák országrész, beleértve az ide tartozó 

kárpátaljai zsidóságot is, vallásosabb és hagyományőrzőbb. Az ország legkeletibb 

részeiben mindez külső vonásaiban és jellegzetességeiben is megmutatkozott.39 

Bars vármegye és Hont vármegye (más történeti megyékkel együtt) hosszú 

évszázadok után megszűnt addig ismert kiterjedésében és valóságában létezni. Az új állam 

új közigazgatási rendszert foganatosított a vármegyék helyén. 21 megyére (zsupára) 

osztották Csehszlovákiát (ebből hat a szlovák országrészben terült el), melyeket járásokra 

tagoltak. Az új rendezés 1923. január 1-től lépett hatályba. Léva járási székhellyé vált, 

Ipolyságot Zólyom megyén belül a Korponai járáshoz csatolták.40 Korábbi központi 

                                                             
37 T. G. Masaryk: Demokrácia, nemzetiség. Gondolatok a kisebbségi kérdésről és az 

antiszemitizmusról. Regio Könyvek 9. Regio–Madách–Kalligram, Budapest–Pozsony, 1991., 163. o. 
38 Híradó, 1933. március 18., 2. o. 
39 Mlynárik, Ján: Dějiny Židů na Slovensku. Academia, Praha, 2005., 74–75. o. 
40 Politický Miestopisný Soznam Slovenska dľa župného a okresného sriadenia. Sostavil Pavel 

Poničan. Bratislava, 1923. Ez a rendezés 1927-ig volt érvényben. 1928-tól 1938-ig Szlovákia 
területe Slovenská krajina néven Csehszlovákia egyik önkormányzati egysége volt. Vö. Halász 
Iván: A közigazgatási reform tervei Szlovákiában. Pro Minoritate, 2000, 110. o. 
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szerepéből kiesve – annak minden hátrányával egyetemben – határ menti településsé 

változtatták a nemzetközi politika térképrajzolói. 

A bekövetkező államfordulat utáni évek visszatekintő értékelése 1938-ban zsidó 

szerző tollából is összegződött, és ekképp hangzott: „Az államfordulat beálltával ez a 

magyarrá vált zsidóság Szlovákiában súlyos lelki és érzelmi válságba jutott. A zsidóság 

már kétezer esztendeje nem él önálló nemzeti életet, világszerte más nemzetek közé van 

beékelődve, s ez a helyzete az életösztön természetszerű parancsával utalja arra, hogy 

mindenhol és mindenkor a vendéglátó néphez és államhoz igazodjék, éspedig nemcsak a 

kötelező állampolgári lojalitás korlátai között, hanem testestül-lelkestül.”41 Tehát a 

határváltozásokkal távozó zsidóság igyekezett elfogadni a kialakult új helyzetet, 

beilleszkedni annak formáiba. 

A vészkorszakot túlélők későbbi visszaemlékezéseikben ugyancsak pozitív 

benyomásaikról – tehát mint zsidókkal szembeni tapasztalataikról – számoltak be az új 

államalakulat ilyen légkörű életkörülményeire emlékezve. „Hangsúlyozni kell, hogy az 

első republika a teljes demokrácia elvein épült, alkotmánya minden állampolgárnak azonos 

jogokat biztosított: vallásra, nemzetiségre és fajra való megkülönböztetés nélkül, 

meghagyva a kisebbségek kulturális jogait, iskoláival együtt, anyanyelvükön tanulhattak. 

A zsidóság számára fontos fordulat állott be: a Csehszlovák Köztársaság volt az első állam 

a világon, amely teljes egészében ismerte el a zsidóságot mint nemzetiséget, nem csak mint 

vallást.”42 Vagy egyszerűen „[...] az új rezsim nem volt zsidóellenes”.43 

Már a kezdetek kezdetén, tehát a monarchia széthullását követő kaotikus 

időszakban sem beszélhetünk felhőtlen örömről az elszakadásra ítélt zsidóság helyzetét 

illetően. Példának okáért az 1919-ben újév napján Pozsonyba érkező csehszlovák légiókat 

vegyes érzelmekkel fogadta a helyi zsidó közösség. E különös érzések táplálója volt, hogy 

                                                             
41 Ungár Joób: A magyar zsidóság. In Borsody István szerk.: Magyarok Csehszlovákiában, 1918-

1938. Az Ország Útja kiadása, Budapest, 1938., 55. o. 
42 Örökmécses. Šahy – Ipolyság és környéke. Szöveggondozás Asher S. – Gartenzaum Gy., Ronil 

Nyomda, Nahariya, 1994. A kötet visszemlékezései évtizedekkel a történtek után íródtak. Vannak 
részek, amelyek kiigazításra szorulnak, és vannak, amelyekben a visszaemlékezők a korabeli 
levéltári dokumentumokkal összevetve néhol pontatlanságokat állítanak. Azonban kellő 
szövegkritikával és összevetéssel élve kihámozható információkat is lehet meríteni a kiadványból. 
A benne szereplő írásokat kivétel nélkül egykoron ipolysági illetőségű személyek írták. És mivel 
az ecsetelt vármegye mint egész nem bővelkedik ilyen vagy ehhez hasonló kiadványokkal, ezért 
megléte értékes adalékokkal szolgálhat az érdeklődők számára. 38. o. A visszaemlékezés 1994-ben 
készült, írója dr. Gansel Tibor orvos. (Továbbiakban Örökmécses.) 

43 Uo. 49. o. Dr. Klein Károly visszaemlékezése. 
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az alakulóban lévő új állam egyes vidékeiről (Nyugat- és Közép-Szlovákia) az ottani 

zsidók személye és vagyona elleni erőszakos megmozdulásokról érkeztek híradások.44 

A zsidó közösségek az ország területén kialakult helyzetre különféleképpen 

reagáltak. Míg a kisebb települések néhány családot magába foglaló közösségei 

elvándorlással, bújkálással vagy egyszerűen családi otthonuk, üzletük eltorlaszolásával 

védekeztek, addig a városokban ugyanígy vagy a helyzet passzív elfogadását választották, 

vagy létrehozták a csoportos ellenállási szervezkedéseket.45 A kezdeti, zsidósággal 

szembeni agresszív megnyilvánulásokban változás a ´20-as évek közepe táján állt be, 

köszönhetően annak is, hogy teljes mértékben elfogadták és mintegy akklimatizálódtak az 

új szabályok szerinti életre.46 A zsidó kisebbség mind falusi, mind városi környezetében 

alkalmazkodott a többség szabta irányvonalhoz és életfeltételekhez. 

Annyi bizonyosan elmondható, hogy a korban a Csehszlovák Köztársaság 

leglojálisabb elfogadóinak egyedül a zsidókat vélték.47 

A Csehszlovák Köztársaság két világháború közötti korszakának legtöbbet 

ismertetett (magyar kisebbségi megközelítésű) momentuma az 1921-ben és 1930-ban 

megvalósított népszámlálások értékelése, a szépszámban elforduló visszaélések 

bemutatása. Köztudott, hogy ezek lebonyolításánál az anyanyelv és vallási hovatartozás 

helyett a nemzetiségi hovatartozást tudakolták (elmozdulás 1930-ban történt, amikor már 

zárójelben kiíródott az anyanyelv is), ezzel is csökkentve a magyar anyanyelvűek 

arányát.48 

A zsidóság szemszögéből vizsgálva a csehszlovákiai népszámlálásokat elmondható, 

hogy a kívánt cél valóban megvalósult: nem magyar nemzetiségűnek, hanem zsidónak 

vallották magukat. 

Szlovákiánál maradva és a számok nyelvén kifejezve kimutatható, miszerint a kb. 

230 ezres létszámú szlovákiai zsidóságon belül 1921-ben 150 337 főt tett ki a magát zsidó 

nemzetiségűnek vallók száma, ebből 70 522 a mai Szlovákiában, míg 79 715 Kárpátalján 

élt. Az izraelita vallású magyar nemzetiségűek száma pedig 28 447, Szlovákiában 21 584, 

                                                             
44 Salner, Peter: Slovenskí Židia v novom štáte. 106. o. In Židovská menšina v Československu ve 

dvacátých letech. Židovské muzeum v Praze, 2003. 
45 Uo., 107–108. o. 
46 Uo., 109. o. 
47 Tomaszewsky, Jerzy: Štatistika a politické konflikty. Ščítania ľudu v Československu a Poľsku 

medzi dvoma svetovými vojnami. In Kováč, Dušan szerk.: História a politika. Bratislava, 1993., 
78. o. 

48 Jól illusztrálja könyvében Popély Gyula a népszámlálásokat és a végrehajtásuk során elkövetett 
visszaéléseket. In Popély Gyula: Népfogyatkozás. A csehszlovákiai magyarság a népszámlálások 
tükrében 1918–1945. Írók Szakszervezete – Széphalom Könyvműhely – Regio, Budapest, 1991. 
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Kárpátalján 6863. Tehát a szlovákiai zsidóság 53,9 %-ban zsidó és csak 16,63 %-ban 

magyar nemzetiségűnek vallotta magát.49 

Az 1930-ban végrehajtott népszámlálás sem teljesítette a kívánt magyar 

reményeket, a zsidóság bevallott adatait figyelembe véve sem, hiszen a magyar 

nemzetiségű izraelita vallásúak száma tovább csökkent. 

A csehszlovák népszámlálások idején tanúsított magatartásuk a visszacsatolás után 

azonnal negatív kritikai értékelésben részesült. Az ipolysági magyarság fogyásának egyik 

fő okozójává nyilvánították a helyi zsidóságot, mert megtagadták magyar nemzetiségüket, 

és zsidó vagy csehszlovák nemzetiségűnek vallották magukat.50 

Ugyanilyen tartalmú értékelésben szóltak a lévai zsidóság magatartásáról. A lévai 

magyarok arányának csökkenését az 1930-as csehszlovák népszámlálási adatok tükrében 

vonták meg, miszerint az 1448 lévai zsidóból 954 zsidó nemzetiségűnek, a többi 

csehszlováknak vallotta magát.51 

 

A címben feltüntetett, de időben később alakult Bars és Hont vármegye ezen 

évtizedeinek adott településein élő zsidó közösségének életébe nyújtanak vázlatos 

betekintést az egykoron ott élők visszemlékezései, de a korban közelebbi 

mérlegkészítés(ek) is. Ezekben Ipolyság elevenedik meg, amely az államfordulat után 

határtelepüléssé vált. 

A községnek 1921-ben 4698, 1930-ban 5804 lakosa volt, ebből 752, ill. 848 az 

izraeliták száma.52 

Ipolyság korábbi keresdelmi viszonyait értékelve a második világháború idején a 

vármegye alispáni székét betöltő dr. Hetényi Rezső évkönyvében ilyen megállapításra jut: 

„A kereskedelem legnagyobb részben már az első világháború előtt zsidó kezekbe került s 

a megszállás alatt a számukra kitűnő konjunktúra folytán sok milliomos és zsidó 

kereskedőcsalád nőtt ki (Schmidl, Breiner, Wollner).”53 Ugyanígy a Zsidó Lexikon is 

                                                             
49 Uo., 61. o. 
50 A visszatért Felvidék 1918-1938. A visszatért Felvidék adattára. Szerkesztették: Csatár István és 

Ölvedi János. Mahr Ottó és Tsa „Rákóczi” Könyvkiadó Vállalata, Budapest, 1939., 81. o. 
(Továbbiakban Felvidék adattára.) 

51 Felvidék adattára, 79. o. 
52 Az adatokra vonatkozóan dr. Kepecs József szerk.: A Felvidék településeinek vallási adatai (1880–

1941). KSH, Budapest, 1999. 
53 Évkönyv, 192. o. Érdekes módon az évkönyv összeállítója Léva megyei város bemutatásában sem 

a visszacsatolást megelőző évekre, sem a korábbi időszakokra vonatkozóan nem említi a lévai 
zsidóság jelenlétét, sem a város fejlődésében elért érdemeit. 
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ízelítőt nyújt – számok szintjén – a korabeli helyi nagykereskedőkről és kereskedőkről. 

Összegezve a két irányzat bontását 58 kereskedőt és 8 nagykereskedőt kapunk.54 

A zsidóknak a helyi gazdasági életben betöltött szerepére emlékezik az ipolysági 

születésű Smuel Pál Link. Eszerint az 1920-as években a helyben működő 34 üzlet közül 

26 zsidó tulajdonos kezében volt, vagyis 76,5 %-ban.55 

Az ipolysági zsidóság az államfordulat utáni években a környék falvaiból 

felszippantva létszámbelileg is megerősödött. Ezt az izmosodást juttatta kifejezésre az 

ortodoxok több személy befogadására alkalmas zsinagógájának létesítése 1929-ben. 

Az értelmiségi pályákon foglalkoztatottak számarányában sem volt elhanyagolható 

ebben az időszakban a zsidóság jelenléte. „A város nyolc orvosa közül hat zsidó volt, kettő 

pedig kitért zsidó. A város tizenegy ügyvédje közül kilenc zsidó volt.”56 

A visszaemlékezők tanúsága szerint a kor kezdetén a zsidó szellemi-politikai 

irányzatokhoz való kötődésben sem mutattak komolyabb hajlandóságot. Például a 

cionizmus gondolatát „a szegény emberek ideológiájaként ítélték meg, illetve csak orosz, 

lengyel vagy öreg zsidók eszméjének tartották, akik életük alkonyát a Szentföldön kívánták 

eltölteni, s földjébe eltemettetni”.57 A cionizmus gondolatához fűződő kezdeti 

közömbösségben az 1930-as évekre történt változás – nyilván a nemzetközi politika, 

mindenekelőtt Németország aktivizálódása váltotta ki. Ekkor két egyesület, a Theodor 

Herzl, élén dr. Neumann Antallal, és a WIZO egyesület, élen Rosenberg Arnoldnéval, 

bontotta ki zászlaját Ipolyságon.58 

Közeledve a ´30-as évek második felében lezajlott politikai határmozgatások 

idejéhez, a felerősödő kritikai megjegyzések és sommázások mind gyakrabban érintették 

az elszakadt területek zsidóságának – ahogy láttuk, önmaguk által is vallott – lojalitását, 

viselkedését. A szlovenszkói magyarság társadalmi rajzát megfestve Ölvedi János így 

értékelte magatartásukat: „A csehszlovák állam érthető politikai megfontolás alapján zsidó 

nemzetiséget kreál, s így lehetővé teszi, hogy a magukat a magyar anyanyelvűség mellé 

lekötött zsidó tömegeket az öncélú zsidó nemzetiség fókusza köré gyűjtse össze. A 

zsidóság enged a szónak, s a magukat alig pár éve még magyarnak valló, csupán 

felekezetre nézve zsidó vallású rétegek most hangos öntudattal sorakoznak föl a zsidó 

                                                             
54 Zsidó Lexikon, 393. o. 
55 Örökmécses, 25.o. Smuel Pál Link a kötetben található életrajzi összefoglalója szerint 1903-ban 

született Ipolyságon. Egyetemi diplomát szerzett Bécsben, majd Leedsben. Ezt követően 
Argentínába vándorolt, innen 1958-ban Izraelbe. Itt halt meg 1989-ben. Uo., 24. o. 

56 Örökmécses, 25. o. 
57 Uo., 24. o. 
58 Uo., 44. o. 
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nacionalizmus zászlaja mögé, vagy szegődnek nyíltan a csehszlovák színezetű állam 

szolgálatába. A zsidóság cserbenhagyta a kisebbségi magyarságot: ez a puszta igazság, 

melyet nem lehet sem kiforgatni, sem szépíteni.”59 

A politikai nézőpontok szempontjából amúgy is szétforgácsolt szlovákiai 

zsidóságra, ezen belül a magyar határ árnyékában élő és leginkább magyarságát megtartó 

közösségeire, így köszöntött rá az 1938-as esztendő. 

A területek visszacsatolása idején Magyarországon már jogerősen létezett a 

zsidótörvények sorát indító 1938. évi XV. tc., közismert nevén az első zsidótörvény. A 

visszacsatolást várók politikai történéseket figyelemmel kísérő közönsége tudhatta, mi 

érkezik egyidejűleg az államhatárok változásával. 

A majd húszéves revíziós magyar politika ebben az évben jutott a megvalósulás, 

illetve megvalósíthatóság fokozatába. Németország márciusban bekebelezte Ausztriát – 

Anschluss –, nagy erővel készült Csehszlovákia ellen is. 1938 szeptembere végén létrejött 

a müncheni egyezmény. Ennek függelékében már megjelentek a magyar (és lengyel) 

követelések. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
59 Ölvedi János: A szlovenszkói magyarság társadalmi rajza. Magyar Írás, 1937. 3. sz. 10–11. o. 

Idézi Gyurgyák, 202. o. Ölvedi János (1914–1983) újságíró, Jaross Andor volt személyi titkára 
(1938), majd a szófiai magyar követség munkatársa. 1945 után külföldön élt és dolgozott. 
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3. Új vármegye születik: Bars és Hont 

közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék (1938) 

 

A revízió gondolata, mely a magyar külpolitika számára a két világháború közötti 

időszakban állandó reménysugárként fénylett az elveszített területek legalább részbeni 

visszaszerzése felett, 1938-ban – az év második felében – karnyújtásnyi közelségbe került. 

Az 1938. szeptember 29–30-án lezajlott müncheni konferencia, amely a német–

csehszlovák területi újrarendezést (természetesen német elképzelések mentén a Szudéta-

vidéken) célozta meg, magyar revíziós szempontból is komoly előrelépést hozott: szóba 

került a magyar kérdés. Ezen rendezésre váró kérdést a Münchenben megkötött egyezmény 

pótjegyzőkönyvébe foglalták bele. Eszerint közvetlen lengyel–csehszlovák és magyar–

csehszlovák tárgyalásokon kell megoldani három hónapon belül a felmerülő kérdéseket. 

Amennyiben ily módon nem születne közös megegyezés, úgy a „[...] négy hatalom 

(Németország, Olaszország, Nagy-Britannia és Franciaország – B. A.) itt jelen lévő 

kormányfői fogják további tárgyalás alá venni.”60 Tárgyalóasztal mellett kellett dönteni a 

visszacsatolandó területek felől. A magyar fél azonnal nekilátott, hogy érdemben mielőbb 

megindíthassa a rendezést. Október 1-jén már Prágában volt az első ilyen célzatú 

diplomáciai jegyzék.61 Az október 3-i újabb jegyzékben a magyar fél egyéb intézkedések 

meghozatala mellett szimbolikus területátadást kért a csehszlovák kormánytól. Eszerint 

két-három város átadását óhajtották volna – nyugaton Komárom, Párkánynána vagy 

Ipolyság, keleten Sátoraljaújhely, Csap vagy Beregszász települését. Mindezen felül a 

közös tárgyalások október 6-i megindítását javasolták Komárom székhellyel.62 

A tárgyalások végül október 9-én kezdődtek meg. Még ezen a napon megállapodás 

született arról, hogy Sátoraljaújhelyet huszonnégy, Ipolyságot harminchat órán belül 

(szimbolikus terülatátadás gyanánt) átadják Magyarországnak.63 

A Komáromban október 13-án sikertelenül befejeződött magyar–csehszlovák 

tárgyalásokat – a müncheni pótjegyzőkönyvben foglaltak értelmében – 1938. november 2-

án az első bécsi döntés aláírásával, olasz és német döntőbírói döntéssel fejezték be. 

Ezt követően Horthy Miklós november 4-én kiadott első hadparancsára november 

5-én megkezdődhetett a visszacsatolt területek megszállása.64 

                                                             
60 Magyar Törvénytár. 1938. évi törvénycikkek. Budapest, 1939, 529. o., 2. jegyzet. 
61 Sallai Gergely: Az első bécsi döntés. Osiris Kiadó, Budapest, 2002., 78. o. (Továbbiakban Sallai.) 
62 Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikájához. Szerk.: Zsigmond László., 2. köt. A Müncheni 

egyezmény létrejötte és Magyarország külpolitikája 1936–1938. Akadémiai Kiadó, Budapest, 
1965, 449., 707. o. 

63 Sallai, 85. o. 
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A visszaszerzett területek katonai megszállását követő másfél hónapban katonai 

közigazgatás irányítása alatt álltak.65 Ezt a Magyar Legfelső Honvédelmi Tanács még a 

komáromi tárgyalások megkezdése előtt, október 4-én határozta el.66 Az életre hívott 

katonai közigazgatást megvalósítók egyes ténykedései – egymásnak ellentmondó katonai 

parancsok, személyes indíttatású kirohanások – a helyi lakosság körében rossz fényt 

vetettek a bevonuló katonaságra.67 A kialakított ideiglenes helyzetben a katonai parancsnok 

tevékenysége kiterjedt a közigazgatás feladatainak ellátására, így a büntetőtörvénykezésre, 

a közrend fenntartására, az útlevél- és iskolaügyre, a postai forgalom, a vasúti szállítás és 

közlekedés fenntartására, a sajtó és egyéb kiadványok problémáira.68 

Az 1938. november 15-én papírra vetett panasz némi betekintést nyújthat egy, a 

katonai közigazgatás idején megtörtént esetről, annak érdekes magyarázatáról. 

A panaszos Dianovszki János állítása szerint november 9-e és 13-a között Csánk 

községben a megszálló magyar csapatok a helyi evangélikus lelkészi lakásból 

gabonaféléket és oltárterítőket tulajdonítottak el, holott az addig ott elszállásolt cseh 

katonák ilyet nem tettek. Az esetet felderítő nyomozás eredménye szerint a panaszos és a 

tanú is a cseh Agrár Párt tagja volt, ezért „[...] a bejelentett lopás megtörténte is kétséges 

[...]”; továbbá: „Kétséges, hogy a lopást megszálló magyar csapat valamelyike követte 

volna el, mert a helyszínen visszamaradt lábnyomok sehol nem voltak szegesek, pedig a 

földes padláson a szeges cipők helye feltétlen meglátszottak volna.”69 

Bár a tanú és a panaszos egyházfelekezetileg nem volt izraelita, az esetükben 

elhangzott megjegyzés, ami politikai párttagságukat jelölte a cseh uralom idején, tehát 

magába foglalta politikai magatartásuk felgöngyölítését és felemlítését, a későbbiekben 

úgyszintén hatásos bürokratikus úton megoldott válaszadásnak bizonyult, annyiban eltérve, 

hogy igazolások alkalmával bárki ellen bevethető ellehetetlenítési forma volt. 

 

                                                                                                                                                                                         
64 Adalékok a Horthy-hadsereg szervezetének és háborús tevékenységének tanulmányozásához 

1938–1945. Összeállította dr. Csima János őrnagy. Honvédelmi Minisztérium Központi Irattár 
Kiadása, 1961, 15. o. (Továbbiakban Adalékok.) 

65 Lásd a 13. jegyzet. 
66 Adalékok, 13. o. 
67 A katonai közigazgatás alatt kialakult helyzetről, illtve annak árnyoldalairól jó áttekintést nyújt 

Vargyai Gyula Magyarország második világháborús szerepéről írott könyvében. Vargyai Gyula: 
Magyarország a második világháborúban. Korona Kiadó, Budapest, 2001., 119–126. o. 

68 Felvidéki Magyar Hírlap, 1938. november 6., 2. o. 
69 Štátny archív Levice, fond Hlavnoslúžnovský úrad Levice, 52/1938. sz. (Továbbiakban ŠA 

Levice, f. HSÚL.) A kézzel írott irat hátlapjára ezt írták: „Csendőr szakaszparancsnokot a szd 
parancsnokkal egyetértőleg kioktattam, hogy jövőben hasonló feljelentéseket ne tegyen az örs.” 
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Az első bécsi döntés határozatában Magyarországnak juttatott területek fölötti 

történészi perlekedés csírája, illetve permanens megléte olvasható egyes szlovák 

történészek kijelentéseiben, munkáiban, beleértve az itt élő zsidók évekkel későbbi 

tragédiáját illetően is.70 Utóbbi értékelésnél maradva röviden összegezhető, hogy van 

történész, aki az e területeken élő zsidóság elhurcolásáért ugyan a deportálásukat kivitelező 

és végrehajtó magyar hatóságokat teszi felelőssé, viszont hangsúlyozza, hogy az itt élő 

zsidók tragédiája az 1939–1944 közötti időszakban Szlovákia történelmének egy szeletét 

alkotja és nem Magyarországét.71 

A dilemma rövid kérdéses összefoglalása véleményünk szerint így adható meg: a 

visszacsatolás következményeként Magyarországhoz került polgári lakosság, valamint a 

hatályos törvények értelmében zsidónak minősülőknek az elhurcolása melyik ország 

felelősségét terheli, és az elhurcoltak melyik ország veszteségi listájához csatolhatóak? 

Nézetünk szerint e különösnek mondható identitászavar motorja egyes szlovák 

történészek megállapításáiban abból ered, hogy az első bécsi döntés következtében 

Magyarországhoz visszakerülő területek történetének több aspektusból – így e területek 

zsidóságának történetére irányuló és átfogó – megközelítése, illetve szakszerű komplex 

történészi feltárása, időkorlátait a második világháború teljes időszakára kiterjesztve, 

mindezidáig elmaradt.72 (Legjobb tudomásunk szerint vegyes kutatói kezdeményezések 

                                                             
70 ZAMLČANÁ PRAVDA O SLOVENSKU. Vydali MUDr. Gabriel Hoffmann a PRIATELIA 

PREZIDENTA TISU na Slovensku a v cudzine vo vydavateľstve GARMOND Partizánske v roku 
1996. 3–4. o. A kötet előszavában olvasható a következő megállapítás: „Nikto dnes nevytýka 
Maďarom, že Maďarsko a jeho vedúci Miklóš Horthy úzko spolupracovali s nacistickou 
Nemeckou ríšou a Nemcom vydali 600 000 Židov do plynových komôr, medzi ktorými bolo aj 40 
000 Židov zo Slovenska, ktorí sa nachádzali na území Slovenska, ktoré Maďari v r. 1938 odtrhli 
od Slovenska a pripojili k Maďarsku.” A kötet szerzői között találjuk a szélsőjobboldali 
történelemszemlélet táborába tartozó történészek egész sorát – pl. Prof. Dr. Milan S. Ďurica, prof. 
František Vnuk stb. Maga a könyv több bírálatot váltott ki, mint elismerést. Szerzői igyekeznek 
tompítani, illetve kifényesíteni az önálló szlovák állam (1939 és 1945 közötti időszak) alatt 
megvalósított politikát, nagy hangsúlyt fektetve a szlovák zsidóságot ért tragédia szebbé tételére. 
Ugyanez a magatartás és értékelés kerül előtérbe egyes közjogi méltóságoknak a Jozef Tiso 
államelnök szerepvállalásáról, illetve az események menetében betöltött felelősségének 
megítélésével kapcsolatban is. 

71 Michal Potemra: Židovská otázka v Košiciach v rokoch 1938-1944. In: Košice a deportácie Židov 
v roku 1944. Zborník príspevkov z odborného seminára k 50. výročiu deportácií z Košíc 19. máj 
1944. Zost.: Jurová, Anna – Šalamon, Pavol, Košice, Spoločenskovedný ústav SAV – Oddelenie 
židovskej kultúry SNM v Bratislave, 1994. 49. o. „Nakoniec treba konštatovať, že osudy 
židovského obyvateľstva na južnom Slovensku v rokoch 1939–1944 sú súčasťou dejín Slovenska 
(nie Maďarska) a prostredníctvom nich dejín Európy.” A tanulmány szerzője röviden összefoglalja 
és bemutatja a korban kiadott magyar zsidóellenes intézkedések foganatosítását, utalva és 
fókuszálva Kassa városra. Írásának zárszavában mérleget állítva állapítja meg, hogy az e 
területekről elhurcolt zsidókért a felelősség egyöntetűen a magyar hatóságokat terheli, továbbá 
hogy az elcsatolt Dél-Szlovákia 1939 és 1944 közötti története Szlovákia, nem pedig 
Magyarország történelmének része. 

72 Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni az első bécsi döntés létrejöttéről szóló kiváló történészi 
munka meglétéről sem. Lásd Sallai. 
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sem alakultak.) Akadnak ugyan részletek – helytörténeti indíttatású munkák, 

visszakanyarodva az itt élő zsidóság történetéhez –, amelyek feltárnak egy-egy szeletet, 

momentumot a múltból, azonban egy átfogó, az eseményeket mélyebb levéltári 

kutatásokon bemutató összefoglaló munka mindmáig várat magára. Az viszont tény, hogy 

az érintett korabeli vármegyék levéltári anyagaiból a szlovák levéltárak nem csekély 

mennyiségben őriznek még máig is kutatatlan irategyütteseket. 

Míg magyar kutatók nem szenteltek különösebb figyelmet e részek feltárására, 

addig a szlovák oldalon hangjukat hallatók elsősorban nyelvi akadályokba ütköznek, 

ütközhetnek, hiszen a szlovák levéltárakban fennmaradt iratok magyar nyelvűek. 

A bécsi döntőbírói határozat után visszakerült területekről a magyar sajtó ontotta az 

örömteli és üdvözlő írásokat. Az esemény rendkívülisége szinte kivétel nélkül szólásra 

bírta a közélet és politika minden meghatározó szereplőjét. Sorra jelentek meg „a visszatért 

Felvidék” bemutatását és leírását megjelenítő kiadványok.73 A sajtó hasábjain megjelenő 

cikkek és összefoglaló jellegű könyvek szinte mindegyike hol hosszabb, hol rövidebb 

terjedelemben, de foglalkozott a visszatérő területeken élő zsidósággal. Tartalmukban volt, 

aki örömét és segítő szándékát fejezte ki a visszacsatolt zsidó közösségek újbóli 

Magyarországhoz való tartozása felett (felekezeti hovatartozás különbsége nélkül is)74; 

viszont a nagyobb csoportot talán azok az írások alkották, amelyek – tegyük hozzá, hogy 

az első zsidótörvény magyarországi életbelépése után vagyunk75, tehát már a lassan 

fokozódó zsidóellenes hangulat a jellemző – az amúgy is nagy létszámban jelen lévő hazai 

zsidóság még erőteljesebb felduzzasztásáról, illetve az ott élő zsidók hazafiasságának 

                                                             
73 Például: A visszatért Felvidék 1918-1938. A visszatért Felvidék adattára. Szerkesztették: Csatár 

István és Ölvedi János. Mahr Ottó és Tsa „Rákóczi” Könyvkiadó Vállalata, Budapest, 1939. 
(Továbbiakban Felvidék adattára), Borsody István (szerk.): Magyarok Csehszlovákiában, 1918-
1938. Az Ország Útja kiadása, Budapest, 1938. 

74 Zsidó Ujság. Az ortodox zsidóság független hetilapja. Szerkeszti: Groszberg Jenő. XIV. évf., 42-
43. sz., 1938. október 25., 2. o. „A Felvidék magyarságának felsegitésére” címmel megjelenő 
híradásban a Magyarországi Izraeliták Országos Irodája és az Orthodox Izraelita Központi 
Irodájának felhívásáról szóltak, melyben „...a Felvidék ősi magyar területeinek visszacsatolásán 
érzett hazafias örömüket juttassák áldozatos szeretettel kifejezésre hozzánk visszakerülő magyar 
testvéreink iránt, akiket a letünő idegen uralom vagyonukban és létalapjukban súlyosan 
megkárosított. 

 Az izraelita országos irodák arra kérik a magyar izraelita hitközségeket, segítsék meg az idegen 
uralom által súlyos helyzetbe juttatott e most velünk újból egyesülő testvéreinket felekezeti 
különbség nélkül és ajánlják fel e célra hazafias adományaikat, hogy tettekben érezhesse a 
Felvidék felszabaduló magyarsága a felújuló testvéri kötelék áldó melegét.” Az itt idézett írás is 
jól tanúsítja, hogy a zsidóság teljes mértékben a magyar nemzet alkotórészének, tagjának vallotta 
magát, és a visszatérő hitsorsos tagjaikat is ide tartozónak sorolták. 

75 1938. május 29-én jelent meg az 1938. évi XV. törvénycikk, az ún. első zsidótörvény. 
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megkérdőjelezéséről szóltak.76 A felvidéki területeken élő zsidóság húszéves 

viselkedéséről és alkalmazkodásáról megfogalmazott és írásban megjelenő kritikai – 

legtöbb esetben nevezhetjük tiszta antiszemita – alapú bemutatásoknak szinte természetes 

velejárója volt a zsidókkal szemben tanúsított negatív ábrázolás. Erősen sarkítva azt 

mondhatjuk, hogy a felvidéki zsidóról mind egyéni, mind közösségi értelemben és 

érdemeket felsorakoztatva csak a magyarországi vagy visszacsatolt felvidéki zsidó szólt 

elismerőleg. A politikailag szétforgácsolt szlovákiai zsidó életből átkerültek a 

magyarországi zsidótörvényes politikai mindennapokba. Az egyik ilyen megjelent 

munkában a szerző a magyar közművelődés helyzetét elemezve a visszatért Felvidéken 

„Baloldali kultúrmunka” alfejezetébe sűrítette e korszellem zsidókról szóló véleményét, 

bemutatva azok romboló, a nemzeti – és kisebbségi – kultúra eltiprására irányuló 

munkáját.77 

A katonai közigazgatás megszűnésével a polgári élet teljes körű kialakítása, 

működtetése nem valósult meg azonnal. A szűkre szabott átmenet után eltartott, hogy a 

majdnem teljesen normalizáltnak mondható állapot kialakuljon. A polgári közigazgatás 

határainak megrajzolása és rendeleti úton való bevezetése a könnyebbik feladatok egyike 

volt. A hivatalok, testületi szervek megfelelő tisztviselőkkel történő benépesítése már az 

összetettebb és kényesebb leckék közé tartozott. Legfontosabb célként így is a területek 

magyar jogrendszerbe történő mihamarabbi beillesztését kellett tekinteni. 

Újra bevezették a vármegyerendszert, megyéken belül meghagyták a csehszlovák 

törvények szerint kialakított járási beosztást. A járások önkormányzati szerveit 1939 

tavaszán oszlatták fel. 

A felvidéki tárca nélküli miniszter javaslatára a belügyminiszter nevezte ki a 

főispánt, alispánt, főszolgabírókat, szolgabírókat, polgármestereket, községi és 

körjegyzőket. 

A frissen kialakított hivatali székek elfoglalásánál lehetőleg felvidéki magyar 

tisztviselők kiválasztását szorgalmazták. Előnnyel indultak azok, akik 1921. július 26-án 

magyar közszolgálati alkalmazottak voltak, de magyar mivoltuk miatt elveszítették 

állasukat, majd ezt követően továbbra is a Felvidéken laktak. Továbbá azok, akik 1938. 

                                                             
76 Zsidó Ujság. 44. szám. 1938. november 4., 4. o. A zsidó lapban „Áldás és béke” címen megjelenő 

írásban adnak hírt: „A szélsőséges lapok a magyar zsidóság hazafiasságát kétségbe vonták, sőt a 
cseh határszélen lakó zsidókat egyenesen hűtlenséggel vádolták.” Ez a bemutatott momentum csak 
egy abból a hadjáratból, ami a határmódosításokkal visszatérő zsidóság ellen megvalósult. 

77 Felvidék adattára, 128–129. o. A fejezet szerzője Vájlok Sándor. 
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november 2-án közalkalmazotti státusban voltak, és magyar érdekeket képviseltek a 

csehszlovák időkben.78 

A csehszlovák alkalmazásban volt tisztviselőknek, közalkalmazottaknak igazoló 

eljáráson kellett átesniük. Ennek keretében igazolási áganként (közigazgatási 

alkalmazottak, orvosok, tanítók, mérnökök stb.) igazolóbizottságok előtt adtak számot 

megbízhatóságukról.79 A bizottságok egy elnökből, négy tagból és négy póttagból álltak. 

Az igazolási eljárásokat végül Teleki Pál miniszterelnök állította le. Károsnak ítélte 

a túlzott visszaéléseket, melyekkel szemben felülvizsgálati joggal élni nem lehetett. (Az 

elmérgesedett anyaországgal szemben kialakult felvidéki hangulat tapasztalatából merítve 

a II. bécsi döntéssel visszakerült erdélyi területek integrálásakor nem alkalmazták a 

nemzethűségi igazoló eljárás rendszerét.) 

Az első bécsi döntés értelmében visszatért területeknek az anyaországgal történő 

egyesítéséről az 1938. évi 34. törvénycikk rendelkezett.80 A törvény bevezetőjében így 

fejezik ki örömüket a törvényhozók: „A magyar haza bensőséges örömmel üdvözli és a 

szerető anya meleg gondoskodásával öleli keblére sokat szenvedett visszatérő véreit.”81 A 

visszajuttatott területek közigazgatási integrációját az új államtestbe az 1938. évi 9330. M. 

E. számú rendelet hajtotta végre.82 Az egykori Bars és Hont vármegyék összekapcsolásával 

alakították ki a hivatalos elnevezéssel megjelölt Bars és Hont közigazgatásilag egyelőre 

egyesített vármegyéket. Székhelyéül Léva városát jelölték ki83. Az újonnan létrehozott 

                                                             
78 Magyarországi Rendeletek Tára 1939. Budapest, 1940. 2300/1939. évi M. E. rendelet. 
79 Felvidéki Magyar Hírlap, 1939. április 23., 1. o. 
80 Magyar Törvénytár. 1938. évi törvénycikkek. Budapest, 1939., 528–532. o. 
81 Uo. 528. o. Megjegyzendő, hogy az első bécsi döntés értelmében (2. pont) a kijelölt területeket 

november 5-e és 10-e között kellett csehszlovák részről kiüríteni és magyar részről megszállni. Az 
érintett részeken 1938. december második feléig katonai közigazgatás volt érvényben. A katonai 
közigazgatás legfelsőbb szerve a vezérkari főnökség volt. A vezérkari főnök mellett a magyar 
kormány főmegbízottja Jaross Andor, az Egyesült Magyar Párt elnöke volt. Vö. Sallai, 155–156. 
o. 

82 Magyarországi Rendeletek Tára 1938., III. köt., Budapest, 1939. Az egész rendelet 2910–2922. o. 
83 Uo. 2911. o. A történelmi Hont vármegye nem teljes egészében foglalt helyet az újonnan 

létrehozott közigazgatási egység keretein belül. Ugyanis Nógrádhoz csatolták Apátújfalut, 
Bátorfalut, Csábot, Dacsókeszit, Kóvárt, Leszenyét, Lukanényét, Nagycsalomját és 
Erdőszelestényt. Uo. 2912. o. Majd a későbbiekben is tettek közigazgatási kiigazításokat a 
szomszédos vármegyék között. Az itt felsorolt települések a jelenben kivétel nélkül a mai Szlovák 
Köztársaság területén találhatóak. Léva várost az első Csehszlovák Köztársaság idején 
nagyközségé minősítették át. Megyei városi rangra 1939. július 15-től emelték a 6490/1939. M. E. 
sz. rendelettel. Lásd Bars. Közművelődési és társadalmi hatilap. 1939. július 16., 3. o. A vármegye 
hetilapjában a következő számokban is többször foglalkoztak a város helyzetével a cseh uralom és 
az akkori jelenben betöltött szerepével. (Továbbiakban Bars.) A rendelet értelmében ugyanekkor 
emelték megyei városi rangra Beregszászt, Érsekújvárt, Losoncot és Rimaszombatot. 
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vármegye területén négy kisebb közigazgatási egységet – járást – hoztak létre: az 

Ipolysági, Lévai, Szobi és Verebélyi járást.84 

Bars és Hont közigazgatásilag egyelőre egyesített (rövidítését a korszakban 

megszokott módon közölve: Bars és Hont k. e. e.) vármegyék területén, annak egyik 

későbbi járási székhelye, ahogy az már fentebb is előkerült, Ipolyság volt az első 

számottevő település, amelyik bár szimbolikus jelleggel, de még a november 2-i bécsi 

döntés előtt Magyarországhoz visszajuttatott. Az Ipolyságra történő katonai bevonulást a 

későbbi honvédelmi miniszteri posztot betöltő Nagybaczoni Nagy Vilmos 

visszaemlékezéseiben85 örökíti meg – „A parancs nem rendelte ugyan el, hogy én 

vezessem a csapatokat Ipolyságra, mégis úgy határoztam, hogy a bevonulást én irányítom. 

Budapestről autóval indultunk el, és én nem akarván zavarni a bevonuló oszlopokat, az új 

úton, Diósjenő–Kemencén át mentünk. Megkéstünk így is. Felmentem a vármegyeháza 

erkélyére, hogy onnan hallgassam meg az üdvözlő beszédeket. Mikor megjelentem az 

erkélyen, értésemre adták, hogy a lakosság hallani akar engem is. Mint a bevonuló magyar 

csapatok parancsnoka köszöntöttem Ipolyság városának lakosságát. Biztosítottam 

mindenkit, hogy a béke és a kiengesztelődés embereiként jövünk Ipolyságra, és hogy 

igazságos védelmezői leszünk mindazoknak, akik a magyar haza hűséges gyermekeinek 

bizonyulnak.” Nagybaczoni Nagy Vilmos a területek tényleges katonai megszállása idején 

részt vett más nagyobb települések visszafoglalásában is, így többek között november 13-

án a lévai bevonuláson is.86 Az olasz és német nagyhatalmi rendezés utáni napokban az e 

területeken lakó népesség többségén eufóriás hangulat uralkodott. 

Ipolyság visszatérésének, vagyis a régen áhított revíziónak – mint a magyar 

külpolitika meghatározó alaptételnek – erős visszhangja volt a korabeli sajtóban is. A Pesti 

Hírlap még aznap Felszabadult az első rög! címmel kürtölte a nyilvánosság felé az 

örömteli hírt.87 Nógrád vármegye hírlapja október 16-án emlékezett meg a jeles napról: 

„Október 11-ike örök időkre emlékezetes marad az utókor előtt is, amely napon déli 12 

órakor először lépte át vitéz hadseregünk a trianoni határokat bevonulván a 20 éves cseh 

                                                             
84 Magyarországi Rendeletek Tára 1938., III. köt., Budapest, 1939.  „A m. kir. Belügyminiszter 1938. 

évi 95.351. számú rendelete a visszacsatolt felvidéki területeken és azokkal határos részeken 
alakított vármegyék járási beosztásáról.” 3091–3099. o. Bars és Hont vármegyére lásd 3092–3093. 
o. 

85 Nagybaczoni Nagy Vilmos: Végzetes esztendők. 1938-1945. Átdolgozott, második kiadás. 
Gondolat, Budapest, 1986., 44. o. (Továbbiakban Nagybaczoni.) Tevékenységére vonatkozóan 
Braham, I. köt., 262–265. o. 

86 Nagybaczoni, 45. o. 
87 Pesti Hírlap, 1938. október 11., 1. o. A szimbolikus terület-visszaadás keretében visszajuttatott 

Ipolyságon az elsőéves ünnepen, vagyis az 1939. október 11-én tartott ünnepségeken Jaross Andor 
és felesége is tiszteletét tette. Lásd Bars, 1939. október 15., 1. o. 
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járom alul felszabadult Hontvármegye ősi székhelyére Ipolyságra.”88 A bevonulás 

jelentőségét Nógrád vármegye legmagasabb szintű vármegyei tisztikara is mélyen átérezte, 

hiszen maga a főispán, dr. Sóldos Béla is megjelent a helyszínen, „[...] ahol diadalkapu, 

follobogózott házak, felvirágozott ablakok, bennük Horthy képe, kokárdás polgárok, 

magyarruhás asszonyok és lányok kendőt lobogtatva, éljenezve fogadták a belépőket.”89 A 

november 2-i döntést pedig a visszacsatolt zsidó közösségek is bensőségesen 

megünnepelték. Ipolyságon hálaadó istentisztelet keretében „Weisz Fülöp főrabbi lelkes 

hangú beszédben adott kifejezést a hívők örömének, akik visszatérnek az ezeréves 

magyar–zsidó sorsközösségbe, valamint mély hódolattal hangsúlyozta az ország 

vezetőinek: Őfőméltósága Horthy Miklós kormányzó úrnak és Imrédy Béla 

miniszterelnöknek érdemeit, majd imát mondott a hazáért és a Kormányzóért.”90 

Értelemszerűen a szlovák sajtóban hiába is keresnénk az örömről szóló 

beszámolókat. Ott a jó szándék kifejezésének tekintették a végleges rendezés előtti 

területátadást.91 A november 2-i bécsi rendezést követően pedig beszámoltak az 

eseményekről, valamint tételesen felsorolták a döntés kapcsán Magyarországhoz 

visszajuttatott 779 település nevét.92 

Ipolyság példáján ábrázolva, ami a visszaemlékezésekből93 kiolvasható, a bevonuló 

magyar csapatokat a helyi zsidó közösség is örömmel, felszabadítók gyanánt kívánta 

fogadni. „A zsidó fiatalság, akik meg voltak szervezve a zsidó cserkészmozgalomban, 

gondolták, hogy nekik is részt kell venni az ünnepi fogadtatásban. Egyenruhában 

felsorakoztak a főutca két oldalán, de az utolsó percekben figyelmeztetve lettek, hogy nem 

ajánlatos feltünést kelteni és maradjanak csendben.”94 A visszaemlékező a továbbiakban 

keserű szájízzel hozzáteszi, hogy a „[...] magyarok bejövetelével, természetesen, magukkal 

hozták azokat a rendeleteket, törvényeket, amik már Magyarországon érvényben voltak a 

zsidó polgárokkal szemben.”95 Ezzel összecsengve más visszaemlékezések a felhőtlen 

örömnek a töredékét sem mutatják. Van, aki a helybéli zsidók (Ipolyság vonatkozásában) 

                                                             
88 Nógrádi Hirlap, 1938. október 16., 3. o. 
89 Uo. 3. o. 
90 Zsidó Ujság, 1938. november 11., 3. o. Hálaadó istentiszteletekre az Orthodox Központi Iroda 

felhívását követően országszerte sor került. Vö. Zsidó Ujság, 1938. november 4., 2. o. 
91 Slovenský Týždenník, 1938. október 13., 4. o. „O nedeľnom vyjednávaní vieme, že naši slovenskí 

zástupcovia na znamenie svojej dobrej vôle a dôvery v zdarný výsledok vyjednávaní odstúpili 
maďarským úradom pohraničnú železničnú stanicu Slovenské Nové Mesto na východnom 
Slovensku a pohraničné mesto Ipoľské Šahy. Obidve mestá boli v poriadku obsadené maďarským 
vojskom.” 

92 Slovenský Týždenník, 1938. november 11., 3. o. 
93 Örökmécses. Lásd 42. jegyzet. 
94 Uo. 59. o. Benjamin Schany visszaemlékezése. 
95 Uo. 59. o. 
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általános hangulatát épp ellenkező előjellel írta le, kiemelve: „...csalódás érte a zsidó 

közösséget”. Mert a „[...] cseh demokráciában eltöltött évek után először álltunk szemben 

az addig előttünk ismeretlen antiszemitizmussal.”96 Máshol pedig ez olvasható a kialakult 

új helyzet kapcsán: „[...] a zsidó fiúk, akik gimnáziumban tanultak, az 1938-as karácsonyi 

szünet után abbahagyták tanulmányaikat, és kezdtek alkalmat keresni szakmai képzettséget 

tanulni.”97 Tehát a visszacsatolt területeken élő zsidósággal szembeni negatív alapállás már 

a kezdetek kezdetén tetten érhető. Kivétel nélkül annak a magyar zsidóságnak a sorait 

gyarapították, amelynek a még láttatlan jövőben önakaratán kívül emberfeletti 

megpróbáltatásokat kellett átélnie, és többségükben önkéntelenül a fizikai megsemmisítést 

vállalnia. 

 

Decemberben Ipolyság települése újabb „magas kitüntetésben részesült” a 

visszacsatolt területek településeinek sorában. Ekkor helyezte ide működésének színhelyét 

az októberben bevonuló magyar csapatok parancsnoka. Érkezésének fogadtatásán „[...] 

hivatalos meghívásra az orth. izr. hitközség küldöttsége is megjelent. A hitközséget Weisz 

Fülöp főrabbi és Berceller Lajos elnök képviselték, kiket őnagyméltósága szívélyesen 

fogadott.” A találkozón a „[...] főrabbi az ipolysági zsidóság és az első visszacsatolt 

hitközség nagy örömének és boldogságának adott kifejezést az anyaországgal való 

egyesítés felett.”98 

A polgári közigazgatás ténylegesen újjászerveződve 1938. december 22-től vette 

kezdetét.99 December 20-án tette le hivatali esküjét az új főispán, Koczor Gyula komáromi 

lakos személyében.100 Bars és Hont k. e. e. vármegyék alispánja Sáska Dezső főszolgabíró, 

                                                             
96 Uo. 93. o. 
97 Uo. 59–60. o. 
98 Zsidó Ujság, 1938. december 16., 13. o. 
99 Felvidéki Magyar Hírlap, 1938. december 22., 1. o. 
100 Štátny archív Ivánka pri Nitre, fond Tekovsko-hontianska župa, Alispáni iratok, 1939, 34. dob., 

6/1939 sz. irat. Koczor Gyula 1890. október 10-én született Komáromban. (Továbbiakban ŠA 
Ivánka pri Nitre, f. THŽ.) Rövid megjegyzés erejéig szólni kell arról, hogy a hivatkozott 
levéltárban található Bars és Hont vármegye iratanyagának döntő hányada. 2003-ban, első 
ottjártunkkor, az iratanyag teljesen feldolgozatlan és rendezetlen volt. Az azóta eltelt évek során 
komoly lépés történt ebben a tekintetben, mert feldolgozták a főispáni anyagok megmaradt 
egészét. Az alispáni irategyütteseket pedig nemrégiben kezdte a levéltár rendezni. Várható, hogy a 
jövőben a teljes anyag feldolgozásra és rendezésre kerül, és ezzel fogja segíteni a vármegye ezen 
időszaka iránt érdeklődő kutatók és laikusok igényeit. Bár a jelen írás szerzője még abban a 
„szerencsés” helyzetben találta magát, hogy a rendezetlen fascikulusok között olykor nehezen 
eligazodva kereste a témához kapcsolódó dokumentumokat, azonban külön és mély köszönetét 
kell tolmácsolnia és kifejeznie minden ottani levéltári dolgozónak, mert munkáját sokszor akár 
csak jó kedvvel is, de buzdították, és mindenben azonnali segítségére voltak. Továbbá a fel nem 
dolgozott éveknél rendezetlen fasciculus hivatkozást és az iktató számát használtuk ott, ahol az 
iktató megmaradt. 
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balassagyarmati lakos lett. Ha lassan és nehézkesen is, de elindult az államhatár változása 

következtében új keretekbe öltöztetett közigazgatási egység mindennapi élete. Az új 

vármegye kialakított hivatali szerkezete felvette az ügyintézések lendületét, de olykor nem 

minden késedelem és bonyodalom nélkül. A magyar hivatali élet újjászervezésében 

előfordult, hogy a visszacsatolást követő időszakban elvárt rend helyreállása hosszabb időt 

igényelt, vagy akár évekig is eltartott. Például a verebélyi – járási székhely – jegyzői 

hivatalnál megtartott váratlan alispáni vizsgálat eredményét rögzítő jegyzőkönyv tanúsága 

szerint a hiányosságok és helytelen ügykezelés következtében még 1940 végén is kaotikus 

állapotok uralkodtak, amin a következő év első hónapjaiban sem sikerült változtatni.101 

Egyébként a hivatali élet újraindításának tartozékaként leltárakat készítettek az 

előző államhatalom idejéből visszamaradt hivatali ingóságokról102, vagy épp valamelyik 

főszolgabírói hivatalba érkeztek a magyar ügyvitelben bevett hivatali intézkedésekhez 

szükséges formanyomtatványok.103 Máskor az így helyreálló hétköznapokhoz tartozott a 

kormányzó arcképének leleplezési ünnnepélye is104, vagy minden hivatali ügyintézés 

tartalmát mellőzve tavasztól őszig nyíló virágmag küldésének a kieszközlése.105 

Megszerveződtek a vármegye különféle testületi szervei106, de ugyanígy – néhány 

héttel még korábban – megszerveződtek és működni kezdtek a gyermeknevelés magyar 

nyelvű intézményei is.107 

Szót kell röviden ejteni Bars és Hont k. e. e. vármegyék azon különleges 

helyzetéről is – időnként fel-felbukkan a tárgyalt évek során –, hogy egyes részein nagyobb 

számú szlovák lakosság élt. Az alispán 1939. június 29-i keltezéssel készült 

„Hirdetménye”108 rövid ízelítőt adhat a szlovák ajkú lakosság helyzetéről. Az alispán 

                                                             
101 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 27. dob., 1680/1941. sz. irat. 
102 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1939, 34. dob., 59/1939 sz. Az „Ipolysági járási 

kirendeltségnél talált bútorok leltára.” 
103 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1939, 34. dob., 2546/1939 sz. A „főszolgabírói 

hivatalokban gyakrabban előforduló ügyek elintézésének mintája.” 
104 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1939, 34. dob., 324/1939 sz. A verebélyi 1939. 

december 30-i ünnepély vendége volt Jaross Andor. 
105 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1939, 11. dob., 1973/1939. sz. Ipolyság jegyzőjének 

az Országos Magyar Vendégforgalmi Szövetség ügyvezető alelnökének írott levele. Kelt 1939. 
március 18. 

106 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1939, 34. dob., 2080/1939 sz. A törvényhatósági 
bizottság például 1939. április 3-án tartotta alakuló közgyűlését. A bizottság gyűléseit felváltva 
tartotta Ipolyságon és Léván. Vö. ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1939, 34. dob., 
3887/1939 sz. 142 rendes tagja és 37 póttagja volt – Vö.: ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni 
iratok, 1939, 34. dob., 2081/1939 sz. 

107 Például 1938. november 14-án nyitotta kapuit az ipolysági magyar óvoda, ahová „az első napon 
hatvanhét gyermek jelentkezett”. Felvidéki Magyar Hírlap, 1938. november 16., 8. o. 

108 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1939, 34. dob., 5388/1939 sz. Ugyanitt a hirdetmény 
szlovák nyelvű fordítása is. 
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hatósági területén élő szlovákok körében olyan propaganda folyt, mely szerint „[...] egyes 

szlovákok által lakott községek rövid időn belül Szlovákiához fognak csatoltatni.” 

Természetesen erre az alispán sommásan összefoglalva állapította meg, hogy „[...] a 

visszacsatolt területnek magyar impérium alatt való maradása végleges s meg nem 

változtatható ügy.” 

A későbbi évek folyamán még előfordul, hogy foglalkozik a vármegye területén élő 

szlovák lakosság számára nem tetsző viselkedésével. Ugyanakkor vitathatatlan az is, 

miszerint a Verebélyi járáshoz tartozó települések némelyikén, de magában Verebélyben 

is, valóban nagyszámú szlovák lakos élt, messze távolodva ezzel a magyarság 

homogenitását feltételezők képzeletétől.109 

A Magyarország kebelébe visszatérő területek zsidó lakosságát, ahogy azt fentebb 

már kortanú emlékeiből is láthattuk, nemcsak az önfeledt hála érzése lebegte körül, hanem 

a zsidóellenes törvényi intézkedések, az antiszemitizmus baljós árnyai is. Szinte mindent 

átitatott ennek a kórnak a szelleme. Egyre töményebb zsidóellenes hangulat bontakozott ki. 

Mivel az új területek teljes körű integrálása magában hordozta a hatályos törvények 

kiterjesztését és érvényesítését, a zsidótörvény megfelelő alkalmazása sem jelenthetett 

kivételt. A belügyminiszter, Keresztes-Fischer Ferenc, képviselőházi felszólalásában 

hangot is adott ennek a feladatnak: „[...] az unifikációnak egy kötelessége van: minden 

magyar törvényt, tehát a zsidótörvényt is, a Felvidéken végrehajtani.”110 A visszatért 

felvidéki zsidóság azonban mindössze papíron megfogalmazva védhette múltbéli 

álláspontját, érdemek elismeréséről többé szó nem lehetett.111 

A Magyar Statisztikai Szemle (vagyis hivatalos intézményi kiadványa) 1938-ban és 

1939-ben megjelenő egyes számai, melyben az első bécsi döntés területi és lakossági 

eredményeinek bemutatásárol, leírásáról szóltak, a zsidóságot minden esetben valami úton-

                                                             
109 Ebből a szempontból érdemes figyelmet szentelni annak is, hogy az első bécsi döntést követően az 

új magyar–szlovák határszakasz nem lett azonnal egyöntetű. Vagyis még hónapok munkájába 
tellett, mire a pontos megállapodás az egyes részeken elkészült. Ezt a munkát volt hivatott 
elvégezni a határmegállapító bizottság, mely a magyar–szlovák határviszonylatban az 1939. 
március 7-én Budapesten aláírt megállapodással fejeződött be. Vö. Sallai, 176–186. o. Ugyanakkor 
jelen értekezésnek nem tárgya ebből a megközelítésből azon településekkel foglalkozni, amelyek a 
végleges határszakasz kijelölése után esetenként magyar minisztériumhoz fordultak kéréssel, hogy 
ugyancsak az új államhatár magyar oldalára szeretnének tartozni. Ezen esetekre legtöbbször – 
szinte kivétel nélkül – gazdasági okok, például felvevő piac elcsatolása végett került sor. 

110 Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter beszéde. 1939. december 12. Képviselőházi Napló 
1939/IV. 26. .o. 

 Interneten: http://www3.arcanum.hu/onap/pics/a.pdf?v=pdf&a=pdf&p=PDF&id=KN-1939_4/KN-
1939_4%2040&no=0. Megnézve: 2012. március 2. 

111 Igazságot a felvidéki zsidóságnak! Kelemen Béla, Budapest, 1939. 
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módon elemzés alá vonták.112 Kihangsúlyozásra került az egyes írásokban, hogy a 

visszacsatolt területeken a felvidéki zsidóság aránya meghaladja a „megcsonkított 

magyarországi arányszámot”113. Adatot közölve és az egész visszacsatolt területre vetítve a 

december közepi eszményi időponttal tartott összeírás szerint ezeken a területeken 1938. 

végén 81 720 vallásilag izraelita lakos élt.114 Leírásában érdekes hangnemet ütve meg a 

szerző a következő álláspontot alakítja ki: „[...] nem egészen egynemű – 1910-ben az 

összes, 1938-ban pedig a polgári népességre vonatkozó – adatok szerint a békebeli utolsó 

magyar népszámlálás óta eltelt 28 év alatt a zsidóság népgyarapodása lépést tartott az 

egész népesség igen jelentős szaporodásával, sőt arányszáma – bár csupán egy árnyalattal 

– még meg is nagyobodott; holott az őszi események előszele alighanem a mai határokon 

túlra sodorta el az izraelita hitfelekezetnek a magyar állameszméhez legkevésbé hű 

tagjait.”115 

Tehát az őszi események következtében a zsidóság arányszáma a visszacsatolt 

területeken még így is magasnak tűnik a szerző olvasatában. Ennél a momentumnál 

maradva érdemes röviden szót ejteni arról is, hogy a novemberi eseményeket követően, 

amennyiben az autonóm Szlovák Állam elképzelése megvalósulhatott volna, 

Magyarország nem az említett izraelita lakossággal gyarapodott volna, hanem még további 

tízezrek létszámával. 

Kevéssé közismert az a szlovák oldalról intézett akció, melynek keretében a 

mintegy 75 ezer nincstelen zsidót készültek a szlovák hatóságok Magyarországra 

áttelepíteni a bevonuló magyar csapatok megérkezése előtt. Az akció lebonyolításában 

szervesen közreműködő Jozef Falath így emlékezett vissza ezekre a napokra és 

történésekre: „November 3-án este Tiso elnök Eichmann, Kuno Goldbach és Kirschbaum 

társaságában fogadott, és felvázoltam a Szlovákiába bevándorolt és ott kóborló zsidók 

problémáját, akiket mint veszélyes elemeket Szlovákia déli vidékére kell telepíteni. Az 

elnök rendelkezésének megfelelően november 4-én reggel 9 órakor Eichmann és Goldbach 

urak társaságában elmentem a tartományügyi hivatalba, ahol bemutattam a már kidolgozott 

                                                             
112 Néhány szám említése: Magyar Statisztikai Szemle, 1938. évf., 11–12. sz. 1014–1026. o. „Terület 

és népesség” címmel. Írta dr. Thirring Lajos. Magyar Statisztikai Szemle, 1939. évf., 5. sz. 455–
499. o. „A népesség a Felvidék visszacsatolt részén” címmel. Írta dr. Thirring Lajos. Említést 
érdemel az is, hogy 1938. december 15-i eszmei időponttal a visszacsatolt felvidéki területeken 
nép-, földbirtok- és állatösszeírást bonyolítottak le. Ennek leírására lásd Magyar Statisztikai 
Szemle, 1939. évf., 5. sz. 448–453. o. „Az 1938. évi felvidéki nép-, földbirtok- és állatösszeírás” 
címmel. Írta dr. Konkoly Thege Gyula. (Továbbiakban MSSZ.) 

113 MSSZ, 1939. évf., 5. sz., 473. o. 
114 Uo. 473. o. 
115 Uo. 473. o. 
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tervet a szükséges intézkedésekkel együtt, amelyeket az elnök maga is tanulmányozott és 

támogatott, és aki megbízott engem ezen intézkedések végrehajtásával.”116 A kitelepítés 

végül a két állam között húzódó, még bizonytalan határsávon felállított táborok 

kialakításával végződött. Ezek felszámolása 1938. december közepén fejeződött be. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
116 Jozef Falath idézett vallomására, illetve az esetre vonatkozó rövid ismertetésre lásd: Ingrid 

Graziano – Eordogh István: Jozef Tiso és a szlovákiai holokauszt. Kiadja: MAGYAR 
EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG (METEM) Budapest és a 
HISTORIA ECCLESIASTICA HUNGARICA ALAPÍTVÁNY, Budapest, 2006. 52–53. o. 
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4. Zsidótörvények és rendeletek Magyarországon – 1938–1942 (áttekintés) 

 

A visszacsatolt első bécsi döntéses területeken létrehívott vármegyék integrálása a 

magyar államtestbe legitim módon elfogadott törvények és rendeltek életrehívásával és 

betartatásával valósult meg. Ugyanígy a magyarországi zsidóság ellenében született 

jogszabályok is kiterjedtek az e területeken élő, visszacsatolt zsidókra. A vizsgált 

korszakban létező, zsidókat korlátozó jogszabályok (törvénycikkek és rendeletek) puszta 

címszerű felsorolása is hosszú oldalakat töltene meg. Azonban rövid áttekintés erejéig 

mégis szólni kell a legfontosabb törvények és rendeletek felemlítésével azok tartalmáról. 

A zsidótörvények kibocsátásának kezdőéve egybeesett a revíziós külpolitika első 

sikerévének számító 1938-as esztendővel.117 Magyarország miniszterelnöki székében 

Darányi Kálmán ült. 

A magyarországi zsidóságot korlátozó törvények és rendeletek történetével számos 

történész foglalkozott már, csoportosítva, statisztikailag kimutatva az egyes 

miniszterelnökök működése idején életbe léptetett jogszabályokat. Karsai László118 és más 

kutatók eredményei révén beléphetünk a zsidóságot érintő törvények és rendeletek tágas 

birodalmába, felhíva az olvasók és szakemberek figyelmét a további kutatásra érett és 

részkutatási igényt jelző kérdések megválaszolatlanságára is. Itt – munkánk profiljából 

tekintve az e témához fűződő kiadványok tartalmi értékén túl – felhívnánk a figyelmet 

azokra a rendeletekre, amelyek a visszacsatolt területekre vonatkozóan nevükben is 

hordozták a külön megjelölést, és az e területeken élt és visszakerült „új” zsidóság 

életlehetőségeit szabályozták. 

„Zsidókérdés van.”119 – Darányi miniszterelnök 1938. március 5-én győri 

beszédében kifejtett fajvédelmi gondolatát, előadásából kölcsönözve, ezzel lehetne 

legrövidebben összefoglalni és bemutatni, valamint érzékeltetni a kor (szélsőjobboldali) 

politikai elitjét foglalkoztató legfőbb és megoldásra váró főbb kérdéseinek egyikét. Ebben 

a beszédében receptként hangzott el, hogy a radikálisokkal szembeni védekezés a 

                                                             
117 Amennyiben az egész Horthy-korszakot vesszük alapul, akkor a megállapítás kiegészítésre szorul, 

hiszen az egészre vetítve az első korlátozó törvény az 1920. évi XXV. törvénycikk volt az 
egyetemi felvételek szabályozásáról, vagyis a numerus clausus, ami korlátozta a zsidó származású 
hallgatók számát. 

118 Karsai László: A magyarországi zsidótörvények és -rendeletek, 1920–1944. Interneten: 
http://www.hdke.hu/files/csatolmanyok/09_KarsaiLaszlo_AMagyarorszagi_zsidotorvenyek.pdf 
Megnézve 2012. május 5. 

119 Darányi Kálmán miniszterelnök beszéde a Nemzeti Egység Pártja nagygyűlésén Győrött 1938. 
március 5-én. Budapesti Hírlap Nyomdája, Budapest, 1938., 6. o. 
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zsidóságot korlátozó törvénnyel megvalósítható. Ezen „recept” nyitott utat az évekkel 

későbbi borzalmak beteljesülése felé. 

Az antiszemitizmus innentől hivatalos kormányprogrami szintre emelkedett.120 

Még Darányi miniszterelnöksége idején ő és igazságügy-minisztere, Mikecz Ödön 

nyújtotta be a képviselőháznak „A társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb 

biztosításáról” szóló törvénytervezetet. Az Országgyűlés mindkét házában pro és kontra 

vélemények, éles viták és szóváltások után került elfogadásra.121 Megjelenése napján a 

miniszterelnöki széket Darányi utóda, Imrédy Béla töltötte be. 

A szakirodalom első zsidótörvény néven jegyzi az 1938. évi XV. törvénycikket.122 

A törvény indoklásában annak benyújtói a kormány kötelességének tekintették 

annak a folyamatnak a biztosítását, amely végeredményében helyreállítja az egyensúlyt a 

zsidó és nem zsidó társadalmi rétegek között. Ezzel elérhetik a társadalmi békét, és 

megóvhatják a gazdasági rendet.123 

A vázoltak figyelembevételével a törvény útján kimondták a zsidók részarányának 

20 százalékra való csökkentését a szabadfoglalkozású pályákon. Elrendelték a sajtó-, 

színház- és filmkamara létrehozását, amelyeknek tagja csak magyar állampolgár lehetett; 

az ügyvédi, orvosi és mérnöki kamaráknál, valamint a felállítandó többinél a zsidók 

részarányát 20 százalékra kellett csökkenteni. Mindemellett a törvénybe belefoglalták a 

hatálya alá nem eső kivételezettek kategóriáit is. Az előírt arányszámok elérésének 

végnapjául 1943. június 30-át szabták, azonban indokolt esetben közérdekből az illetékes 

miniszter javaslatára 1948. június 30-ig kitolható időkeretben állapították meg. 

 

A második zsidótörvény javaslatát az Imrédy-kormány igazságügy-minisztere, 

Tasnádi Nagy András terjesztette be. (Tasnádi felívelő karrierje Gömbös idején indult 

meg.) Ennél a törvénynél már címe sem okozott fejtörést, kik ellen szólnak rendelkezései. 

A törvényjavaslat tárgyalása, majd elfogadása időpontjában Magyarország politikai határai 

kitágultak, ezzel újabb zsidó közösségek gyarapították az addig meglévőket. 

                                                             
120 Braham, I. köt., 103. o. 
121 A terjedelmében hosszan elnyúló képviselőházi vita az országgyűlési napló lapszámaiból is jól 

kivehető. Lásd az 1935. évi április hó 27-ére hirdetett országgyűlés képviselőházának naplója. 
Athenaeum, Budapest, 1938. 18. köt. 292–629. o. és 19. köt. 1–30. o. 

122 Magyar Törvénytár. 1938. évi törvénycikkek. Budapest, 1939., 132–144. o. Továbbá közli teljes 
terjedelmében Magyarországi zsidótörvények és rendeletek 1938–1945. Összeállította Vértes 
Róbert. Polgári Kiadó Kft., Budapest, 1997., 19–32. o. Továbbiakban az utóbbi munka is szolgál a 
törvények és egyes rendeletek hivatkozására. (Továbbiakban Vértes.) 

123 Vértes, 21. o. 
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Az első zsidótörvény hiányosságának pótlásán túl – pontos megállapítása annak, kit 

kell zsidónak tekinteni – ennek indoklásában kemény hangú észrevétel és (túlzó és hamis 

közlések beépítésével leírt) megállapítás fogalmazódott meg a Felvidék visszatért 

területeinek zsidóságával kapcsolatosan. Az indoklás 9. §-ához fűzött magyarázat szinte 

félelmet keltően állította be ezen zsidók természetét és identitását: „[...] az elszakított 

Felvidék tiszta magyarlakta területeinek visszacsatolásával mintegy százezer olyan keleti 

zsidó került vissza a csonka országhoz, akiknek számottevő része húsz esztendőn keresztül 

támasza volt annak a Csehszlovák Köztársaságnak, amely a magyar nemzetnek 

ugyanabban az időben legádázabb ellensége volt.”124 

Egy év sem telt el, és 1939. május 5-én megjelent „A zsidók közéleti és gazdasági 

térfoglalásának korlátozásáról” című 1939. évi IV. törvénycikk, a második zsidótörvény. 

Az elsőhöz hasonlóan a törvény megjelenése napján nem ugyanazt a kormányfőt találjuk a 

miniszterelnöki székben. Menet közben Imrédyt Teleki Pál kormánya váltotta. 

Ezen törvény rendelkezései jóval meghaladták a korábbiét. Megtörtént a zsidó 

meghatározása. Faji alapra helyezkedett125; ehhez magyarázatul adva, hogy a 

hitfelekezethez tartozás megszűnése sem ad kivételt ez alól, hiszen „[...] az, aki az izraelita 

hitfelekezet tagja, egyúttal a zsidó faji közösséghez is tartozik, és természetes az is, hogy 

az izraelita hitfelekezethez tartozás megszűnése nem eredményez változást az ehhez a faji 

közösséghez tartozás tekintetében.”126 Zsidónak tekintettek mindenkit, akinek egyik 

szülője vagy nagyszülő közül legalább kettő az izraelita hitfelekezet tagja vagy tagja volt. 

Kivételt továbbra is az 1919. július 31-e előtt kikeresztelkedettek kaptak. 

Ekkortól zsidó sem honosítás, sem házasságkötés útján nem szerezhetett magyar 

állampolgárságot. Braham professzor megállapítása szerint a Csehszlovákiától 

visszaszerzett területeken élő zsidóságot „valóságos katasztrófaként” sújtotta az 

állampolgársági igazolások kapcsán teremtett új helyzet.127 

Értelmiségi pályákon a 20 százalékos korlátozást 6 százalékra mérsékelték. 

Újraéledt a numerus clausus a főiskolákon és egyetemeken, 6 százalék feletti arányban 

csupán a műegyetemeken engedélyezték (12 százalék) a zsidók részarányát. A zsidókat 

teljesen elzárták a köztisztviselői pályától. 

                                                             
124 Uo., 51. o. 
125 Braham, I. köt., 130. o. 
126 Vértes, 45. o. 
127 Braham, I. köt., 132. o. 
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Szűkítették a választásra jogosultak körét, a választójogot azoknak hagyták meg, 

akik maguk vagy akiknek szülei 1867. december 31-től megszakítás nélkül 

Magyarországon laktak. 

A törvény hatályával lefedve hozzányúltak mezőgazdasági ingatlanaikhoz, annak 

tulajdonjogát vagy kishaszonbérletekre való elidegenítését tették hozzáférhetővé. 

Nyitott kérdésként hagyva a törvény utolsó cikkelyében szóltak a visszacsatolt 

területekről, ahová szükség esetén átmeneti érvénnyel az eltérő szabályozás lehetőségét 

irányozták elő. A második zsidótörvény végrehajtását a visszacsatolt felvidéki területeken 

az ezek ügyeivel megbízott tárca nélküli miniszter 1939. évi 12.040. számú rendelete128 

foganatosította. 

Az eddig ismertetett zsidótörvények a második világháború kitörése előtt születtek 

és léptek hatályba. Nem titkolt céljuk a zsidóság tervszerű kiszorítása útján történő 

eltávolításuk a gazdasági élet magasabb szféráiból, de ugyanúgy lefelé haladva is a legalsó 

szintekig, ezzel párhuzamosan kialakítva a keresztény (kis)egzisztenciák megerősítését. 

Ugyanakkor egyáltalán nem elhanyagolható szempont az sem, hogy ebben az időszakban, 

a győri program időszakában, átlagos ütemű gazdasági fejlődés bontakozott ki 

Magyarországon129 – megugrott a fellendülés, mindenekelőtt a hadseregfejlesztésre és az 

infrastrukturális fejlesztésekre fordított pénzeknek köszönhetően. Ilyen körülmények 

között a zsidók, mindenekelőtt a képzett szakemberek, azonnali eltávolítása a gazdaság 

területéről be nem látható következményekkel járhatott volna. 

A kialakult helyzetet áthidaló megoldásokkal tompították. Kialakult a 

strómanrendszer, vagyis a zsidó vezetők egy része fiktív keresztény munkavállalók 

bevonásával folytatta tevékenységét ott, ahol a törvény nem engedélyezte a zsidók 

jelenlétét. Hasonlóan védték ki a zsidó orvosok, mérnökök, ügyvédek a jogszabály 

vonatkozó előírásait. 

A zsidóság alsóbb rétegei így is a létfenntartás szakadéka szélére sodródtak.130 

A harmadik zsidótörvény hatálybalépése Magyarország második világháborúba 

való belépése utáni időre esik. Napirendre kerülésében nagy szerepet játszottak a növekvő 

német igények, hiszen Hitler közvetlenül a második bécsi döntés után Horthy értésére adta, 

hogy a revízióért cserébe Magyarország fokozottabb gazdasági részvételével számol, és 

                                                             
128 Magyarországi Rendeletek Tára 1939. 2/1. köt., Budapest, 1940., 1870. o. „A m. kir. tárcanélküli 

miniszter 1939. évi 12.040. számú rendelete, a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásáról szóló 
1939: IV. t.-c.-nek az országhoz visszacsatolt felvidéki területeken végrehajtásáról.” 

129 Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris Kiadó, Budapest, 2001., 174. o. 
130 Braham, I. köt., 131. o. 
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más egyéb elvárásai mellett a zsidókérdés megoldásában radikálisabb lépések 

meghozatalát tartja kívánatosnak.131 

Teleki Pál öngyilkosssága után a törvény elfogadásakor Bárdossy László ült a 

miniszterelnöki bársonyszékben. 

A törvény értékelésében helyet adhatunk Gyurgyák János megállapításának, 

miszerint a szakirodalomban harmadik zsidótörvényként meghonosodott kifejezés kissé 

félrevezető lehet. Ugyanis a megelőző zsidótörvényekhez képest nem volt átfogó törvény, 

továbbá olyan ügyek szabályozása is benne foglaltatott, amelyek semmi szorosabb 

összefüggést nem mutattak a magyarországi zsidósággal.132 

Az 1941. augusztus 8-án életbe lépő XV. törvénycikk „A házassági jogról szóló 

1894:XXXI. törvénycikk kiegészítéséről és módosításáról, valamint az ezzel kapcsolatos 

szükséges fajvédelmi rendelkezésekről” címet viselte.133 

Zsidónak tekintett mindenkit, aki az izraelita felekezet tagja, és akinek nagyszülei 

közül legalább kettő az izraelita felekezet tagjaként született. Amíg az első két 

zsidótörvény mindenekelőtt a zsidók gazdasági életből való kiszorítását célozták, addig ez 

a faji alapú jogszabály a zsidók és nem zsidók közötti érintkezés (legyen az társadalmi 

vagy személyes) felszámolását irányozta elő. Így megtiltották a házasságkötést zsidó és 

nem zsidó között, valamint a házasságon kívüli nemi kapcsolatot. 

A harmadik zsidótörvény elfogadására, annak egyértelműen faji alapra helyezett 

álláspontját már a Vatikán sem nézte jó szemmmel, és a törvény kihirdetése után 

jegyzékben tiltakozott ellene.134 

Bárdossyt Kállay Miklós kormánya követte. 1942. március 12-én a Magyar Élet 

Pártjában tartott bemutatkozásán külön szólt a zsidókérdésről vallott nézeteiről.135 

Beszédében szólt magáról a zsidókérdésről és a zsidóbirtokok kisajátításáról. Az előbbit 

„egyszerűen szociális, mégpedig a legvirulensebb szociális” problémák egyikének tartotta, 

bár nem titkolta, hogy van faji vonatkozása is. Nem tagadta, hogy a zsidóság az iparnak és 

kereskedelemnek gyors kiépítésében nagy szerepet játszott, mégis meggyőződése volt, 

hogy mindezt lassúbb tempóban nélkülük is megvalósították volna. A zsidóbirtokok 

                                                             
131 Juhász Gyula: Magyarország külpolitkája 1919–1945. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1969., 223. o. 
132 Gyurgyák, 153. o. 
133 Magyar Törvénytár. 1941. évi törvénycikkek. Budapest, é. n., 56–66. o. Vértes könyvében a 

törvénycikk nem kerül közlésre teljes terjedelmében, annak 9 paragrafusát idézi. 149–152. o. 
134 Gergely Jenő: A katolikus egyház története Magyarországon 1919–1945. Pannonica Kiadó, 1999., 

30. o. 
135 A magyar nép a nagy viharban. Kállay Miklós miniszterelnök kilenc beszéde. Budapest, 1942., 

13–16. o. 
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kérdésében úgyszintén világosan nyilatkozott: „nem nyúlok addig egy darab magyar 

tulajdonban lévő földhöz, amíg zsidó földet vehetek igénybe.”136 

A zsidóbirtokok teljes kisajátítása az 1942. évi XV. törvénycikk137 

hatálybalépésével vette kezdetét. A Kállay-kormány idején ezen kívül még két zsidókat 

érintő törvénycikk vált hatályossá, melyekben először az izraelita felekezetet minősítették 

vissza törvényesen elismert felekezetté (1942. évi VIII. törvénycikk138), valamint a 

honvédelemről szóló (1942. évi XIV.139) törvénycikk, mellyel kizárták a harmadik 

zsidótörvény hatálya alá esőket a fegyveres szolgálatból. 

A szakirodalomban negyedik zsidótörvény megjelöléssel is létező törvénycikk „A 

zsidók mező- és erdőgazdasági ingatlanairól” címet viselte. Megalkotói és benyújtói 

indoklása szerint célja, hogy „[...] a zsidó fajnak a kezéből kivegye a birtokában lévő 

mező- és erdőgazdasági ingatlanokat, és a nemzetközösséget alkotó történelmi népesség 

olyan tagjai kezébe adja, akik a földdel származásuknál fogva összeforrottak.”140 A 

továbbiakban zsidó sem jogügylettel, sem árverés útján nem szerezhetett mező- vagy 

erdőgazdasági ingatlant; kis- és nagyközségben egyéb ingatlant sem. 

További zsidótörvények elfogadására a korszakban nem került már sor. 

Magyarország német megszállásáig az addig meglévő zsidótörvények végrehajtását és 

azok korrekcióját tartalmazó miniszterelnöki és miniszteri rendeletek jelentek meg, majd 

1944. március végétől valóságos rendeletáradat keretében intézkedtek, amely a 

magyarországi zsidóság deportálásában kicsúcsosodó utolsó fázist készítette elő. A 

deportálások leállítását követő időszakban úgyszintén rendeleti formában hoztak további 

zsidóellenes intézkedéseket. 

Pusztán számokkal kifejezve az egész korszakban, vagyis az első zsidótörvény 

megszületésétől kezdődően, több száz zsidó tárgyú rendelet (beleértve a 

kormányrendeleteket is) elfogadására került sor Magyarországon. Első ránézésre 

bármennyire a német megszállástól induló időszakot a Lakatos-kormány megalakulásáig 

hihetnénk a legintenzívebb (darabszámú) rendeletkibocsátási periódusnak, a számok 

tükrében a valóság nem támasztaná alá megállapításunkat. A számoknál maradva: a 

legtöbb zsidó tárgyú rendelet kibocsátását Teleki Pál miniszterelnöksége (1939. február – 

1941. április) idején találjuk. A Sztójay-kormány (1944. március – 1944. augusztus) 

                                                             
136 Uo., 16. o. 
137 Magyar Törvénytár. 1942. évi törvénycikkek. Budapest, é. n., 89–109. o.; Vértes, 176–200. o. 
138 Magyar Törvénytár. 1942. évi törvénycikkek. Budapest, é. n., 39–42. o.; Vértes, 156–160. o. 
139 Vértes, 161–175. o. 
140 Vértes, 180. o. 
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viszont a működése idején elfogadott összes rendelethez viszonyítva kibocsátott 

zsidórendeletek arányában lép az első helyre. 

A zsidótörvényeket és rendeleteket Magyarországon az 1945. évi 200. sz. M. E. 

rendelet helyezte hatályon kívül.141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
141 Vértes, 371. o. 
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5. Öt év morzsolás – Bars és Hont vármegye zsidósága 1939–1943 

 

Az újjászervezett és olykor zökkenőktől sem mentesen meginduló vármegyei, járási 

hivatali és községi élet irányításában helyet foglalók mindenben igyekeztek a feladatul 

kitűzött munkákat pontosan és határidőre végrehajtani. A magyar törvénytárba felvett 

zsidótörvények végrehajtásában sem képeztek, képezhettek kivételt. A visszacsatolt 

területek egyfajta átmeneti állapot után kerültek az országos vérkeringés teljes körű 

áramlatába. Az átmentiség jelzőjét ebben az értelemben a kibocsátott rendeletek vagy más 

írásos utasítások tárgyában megjelenő szövegkörnyezetet értjük, vagyis amikor egyértelmű 

utalás történt ezen földrajzi, közigazgatási területekre, törvényhatósági egységekre. 

A hatályos zsidótörvények folytán nem egy esetben évekig elhúzódó ügyek 

maradtak végső elintézés nélkül, mivel ezek érintettjeit 1944-ben deportálásra ítélték. Az 

ilyen elintézetlenül maradt, pontosabban fogalmazva megszakított időhúzásos ügyek 

legtöbbször internálási és rendőrhatósági felügyeletbe vétel elleni fellebbezések voltak, 

melyekben zsidó származású elviselőik mindhiába várták igazuk elismerését és 

felmetésüket. Nem véletlenül, hisz a magyarországi zsidóság lejtője az évek haladtával 

egyre meredekebb dőlésszöget vett, illetve a hitleri Németország sikereinek és 

sikertelenségeinek a magyar belpolitikában lecsapódó változásai is élezték a zsidósággal 

szembeni hangulat egyre erőteljesebb hevülését. 1942. január 20-a (Wansee-konferencia) 

után azonban fogalmi zavar nem férhetett össze a „végső megoldás” tartalmi jelentésével. 

Magyarországon a zsidótörvények és rendeletek kibocsátása ellenére a tömeges elkülönítés 

és az ország határain túlra való szállítás – a zsidókérdésben éleződő német 

hangsúlyváltozás ellenére sem – még nem fenyegetett. 

A jelölt időszakban a zsidótörvények megléte ellenére még kielégítőnek 

mondhatóan folyt a vármegye területén élő zsidóság élete. Bár szinte minden rezzenésük 

figyelmet kelthetett a hatóságok előtt, addig működtetett intézményeik – főleg az iskolák – 

egyelőre megtartották pozícióikat. 

A frissen visszajuttatott felvidéki területek zsidóságára vonatkozó első zsidótörvény 

hatálya az abban felállított vagy már meglévő egyes kamaráknál kezdetben enyhébb 

elbírálást eredményezett. Az 1939. évi 2440. számú M. E. rendelet az e területek orvosi 

kamarákkal kapcsolatos kérdéseit szabályozta; megállapította, hogy azokba a törvényben 
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(1938. XV. tc.) meghatározott arányt meghaladóan is fel lehet zsidó orvosokat venni az 

első felvétel alkalmával.142 

1939-ben a márciusi (15.) ünnep alkalmából tartott ünnepélyes istentiszteletre az 

alispán szeretetteljes meghívást kapott a lévai status quo hitközségtől.143 De még a 

következő évben is az alispáni hivatalnak közölve adták hírül, hogy Horthy Miklós 

kormányzóvá választásának 20. évfordulója kapcsán „a magyar izraelita hitfelekezet is 

hazafias lélekkel emlékszik meg”, és 1940. március 1-jén ünnepélyes istentiszteletet 

tartanak az izraelita templomban.144 Ünneplés helyett a hétköznapok történése volt, hogy a 

taglétszám apadása következtében 1939-ben a lévai izraelita Betegsegélyző és Temetkezési 

Egyletet felszámolták.145 

Amíg az egyik oldalon az izraelita jótékonysági egylet önszántából mondta ki 

megszűnését, addig a másik oldalon a belügyminiszter oszlatta fel a Magyar Cionista 

Szövetség kötelékébe tartozó összes fiókegyesületet.146 

A polgári közigazgatás életbelépése után lassan mindenbe beszivárgott a zsidóság 

kihagyására, kirekesztésére irányuló magatartás. A legnemesebb indulatból született és 

ettől vezérelt tettekre szólító buzdítás ugyanúgy magán viselte a zsidósággal szemben 

kialakított negatív értékítéletet, mint bármely más, hétköznapi, de törvényes keretű hivatali 

cselekedet, ha zsidó személy esett elbírálásul. A főispán valamennyi hatóság, iskola, 

hivatal és intézmény vezetőjének kiadott figyelemfelkeltő tájékoztatásában a magyar 

családi nevek felvételére buzdította a vármegye lakóit. Mint tapasztalatból szerzett 

tudomást állította, hogy „[...] izzó magyar lelkületű emberek, akiknek magyarságához még 

gondolat sem férhet, s akik legtöbbször más nyelvet, mint magyart, nem is beszélnek, 

idegenhangzású neveket viselnek.”147 A családi név kiválasztásának megkönnyítésére 

külön füzetbe összegyűjtött „Légy nevedben is magyar!” című útmutatót adtak ki.148 Az 

                                                             
142 Magyarországi Rendeletek Tára. 1939., I. köt., Budapest, 1940. 423–427. o. 
143 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 62. dob., 1645/1939. sz. 
144 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 60. dob., 2622/1940. sz. 
145 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 63. dob., 77/1940. sz. A megszűnés kimondásáról 

készült jegyzőkönyv tanúsága szerint az egylet vagyona a lévai Izraelita Aggmenházat fenntartó 
egyesület tulajdonába került át. Kelt 1939. június 4. 

146 ŠA Levice, f. HSÚL, 6234/1944. sz. A belügyminiszter 143.700/1940. VII. a. számú rendelete 
intézkedett erről. A lévai főszolgabíró szigorúan bizalmas közlésben hívta fel járása valamennyi 
körjegyzőjét és csendőrőrsét adatszolgáltatásra. A levéltári anyagban fennmaradt a nagysallói őrs 
jelentése. Eszerint Nagysallón 1931-ben alakult cionista szervezet, mely az 1938 novemberében 
megvalósult magyar bevonulás után fel lett oszlatva. 

147 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 34. dob., 4405/1939. sz. A hirdetmény száma 
603/1939. 

148 Uo. Készült 1939. május, Léván. Kiadja: Dr. Pályi Pál. Ennek bevezetőjében így fogalmaz a 
főispán: „De nagyon kérem magyarlelkű testvéremet, ha idegen hangzásu neve van, cserélje azt fel 
egy jóhangzásu magyar névvel. [...] Gondoljunk csak arra, hogy milyen szemmel látja és értékeli 
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ilyen ártatlannak és a magyarság puszta névvel való felvállalásának cselekedetére buzdító 

indítványnak szintén megvolt a zsidóságot kirekesztő olvasata. A vármegyei hetilapban 

közzétett írás szerzője megállapította, hogy a magyar családi nevek felvételében a 

magyarság a „nemzeti reneszánsz korszakát éli”. Majd röviddel ezután hozzátette: „Zsidók 

névmagyarosítása nem kivánatos.” Rövid fejtegetése szerint a magyar nyelv és név 

birtokától a zsidó még nem lesz magyarrá, mivel vallása a zsidó „fajisághoz köti”.149 

Az 1939. évi IV. törvénycikknek az országhoz visszacsatolt felvidéki területeken 

való végrehajtása tárgyában az e területek tárca nélküli minisztere által kibocsátott 

12.040/1939. sz. rendelet intézkedett.150 

Egyébként a törvénycikket végrehajtó 7720/1939. sz. M. E. rendelet151 66. §-a 

szabályozta a visszacsatolt területeken élők mentességet kérő eljárási gyakorlatot. Eszerint 

a mentesség kiterjed arra a zsidó személyre is, aki „[...] az országhoz visszacsatolt 

területeken, az elszakítás ideje alatt a magyarsághoz hű magatartása miatt szabadságát 

vagy testi épségét kockáztatta, vagy hosszabb tartamú szabadságvesztést, vagy testi 

bántalmazást szenvedett, valamint ennek feleségére és gyermekeire, úgyszintén annak 

özvegyére és gyermekeire, aki ilyen magatartás következtében életét vesztette [...]”152 Az 

ilyen körülmények igazolását a felvidéki ügyek tárca nélküli minisztere adhatta 

bizonyítvány formájában. Ehhez a rendelet hatálybalépésétől számítva 60 nap állt a 

kérvények benyújtására. A 7720/1939. sz. M. E. rendelet augusztus 22-én lépett hatályba. 

Az utolsó nap október 18-a volt, amikor is a déli 12 óráig postázott kérvényeket még 

elfogadták.153 A beadványban fel kellett tüntetni a kérvényező összes 1918 és 1938 között 

létező lakóhelyét is. 

A lévai főszolgabíró járása körjegyzőinek küldött sürgős megjelölésű közlésében 

utasította a körjegyzőket a tárca nélküli miniszter rendeletének hatóságuk területén való 

közzétételére. Ugyanebben utasította őket, hogy a rendelet vonatkozó paragrafusa alapján 

„[...] beadandó kérvényeket, még közvetítés végett se fogadják el”.154 

                                                                                                                                                                                         
egy külföldi nemzetünket és annak létjogosultságát, amikor állandóan nem magyar nevekbe 
ütközik!” 

149 Bars, 1940. április 14., 2. o. A cikk szerzője Szabadka Károly. 
150 Lásd 128. jegyzet. 
151 Vértes, 105–140. o. 
152 Uo., 139. o. 
153 ŠA Levice, f. HSÚL, 1810/1944. sz. Jaross tárca nélküli miniszter erről szóló rendelete 1939. 

augusztus 23-án lépett hatályba. A tárca nélküli miniszter 12.040/1939. sz. rendelete, 1. §. 
154 Uo. Kelt 1939. szeptember 14. A 60 napos határidő így is rövidebbé vált a rendeletről későn 

tudomást szerző zsidók részére. 
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A 7720/1939. M. E. rendelet a végrehajtó közszereplők számára semmiféle 

eltérésre nem nyújtott lehetőséget. A korábbi baráti kapcsolatok sem írhatták tartalmát felül 

a kérvényező zsidó és a rendelkezéseket végrehajtó főszolgabíró vagy alispán között. 

Wertheimer József ipolysági lakos alázatos hangvételű kérésében okmányait bemutatva 

kérte az alispánt tanúsítvány kiállítására.155 Egy héttel kérvénye benyújtása után tegező 

hangnemben levelezőlapon szólt az alispán barátjához, sürgetést kérve dolgai intézésének 

„tekintettel a mostani komoly időkre [...] hogy azokat soronkívül visszaküldetni volnál 

szíves, mivel minden pillanatban én is várom a behívómat és ezek nélkül nem 

jelentkezhetek a kat. par.-nál.”156 Utóiratában megokolta, azért írt levelezőlapon, hogy ha 

alispán barátja nem volna a hivatalban, „úgy helyettesed is elolvashassa és 

intézkedhessen”. 

Másnap soron kívüli véghatározatban intézkedtek az alispáni hivatalban: 

„Wertheimer József kérését elutasitom.” Ugyan mentesnek találták a törvény hatálya alól, 

de tanúsítványt részére ki nem állíthattak, mert 1939. január 1-je után keresztelkedett ki. 

Egyedül a közigazgatási bírósághoz benyújtott panaszlehetőséggel élhetett.157 

A második zsidótörvény elérendő céljai között szerepelt a zsidók tisztviselők 

körében felállított korlátozása. Mindenekelőtt a községi és körjegyzőkre vonatkozó 

végrehajtási utasítások tartoztak ide. 

A belügyminiszter 20.393/1939. III. b. számú körrendeletében szólt a vármegyék 

alispánjaihoz a jegyzőkre vonatkozó törvényi rész végrehajtásáról.158 Világos 

menetrenddel ellátva adta tudtul, hogy a községi jegyzőkre nézve a végrehajtási rendelet 

hatodik számú személyi lapjának kitöltése kötelező, majd a kitöltött nyomtatványokat a 

főszolgabíróhoz láttamozás végett megküldeni köteles minden érintett. A főszolgabírók az 

alispánhoz terjesztették az adatokat, ő pedig a legkésőbb 1940. február 1-ben megszabott 

határidőben a belügyminiszterhez. A körrendelet további részében az alispánt 

figyelmeztette, hogy az 1939. május 4-e után alkalmazott, zsidónak tekintendő 

személyeket – végkielégítés és kárpótlás nélkül – azonnali hatállyal el kell bocsátani. 

Egy hónappal a belügyminiszteri körrendelet kelte után ismertette csak Sáska 

alispán törvényhatósága minden főszolgabírójával, a megyeszékhely polgármesterével és 

                                                             
155 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 63. dob., 7583/1940. sz. Kelt 1940. június 25. 
156 Uo. Kelt 1940. július 3. 
157 Uo. A véghatározat kelt 1940. július 4. 
158 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1941, rendezetlen fasc. Az irattartó hiányzott, 

hivatkozási szám 8198/1939 sz. A fasciculusban iratok 3183-tól 3298-ig. Kelt 1939. október 26. 
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valamennyi községi elöljárósággal annak tartalmát és előírásait. Beszolgáltatási határidőül 

december 10-ét jelölte meg.159 

A kitűzött határidőt egyik főszolgabíró sem tartotta be. 1940. február 5-én kelt 

alispánnak készült felhívásfogalmazványában a vármegye aljegyzője felhívta a lévai 

főszolgabíró figyelmét az igazolások hiányosságaira, értésére adva, miszerint a „[...] 

beterjesztett bejelentőlapok legtöbbjében egyáltalán nincs feltüntetve, hogy Főszolgabíró 

Úr milyen okmányok alapján tartja bejelentőt nem zsidónak.” Felhívta, jelentse, milyen 

alapon fogadta el a bejelentő adatait.160 Az ipolysági és szobi járás főszolgabíráit pedig 

azonnali „fegyelmi felelősség terhe” alatti feleletadásra szólította fel, mivel addig 

egyáltalán nem teljesítették feladatukat.161 Ekkor 15 nap haladékot engedélyeztek az 

elintézésre. A lévai és a többi járás főszolgabírája február 6-i keltezéssel megkapta az 

elintézésre váró alispáni felhívást. 

A 15 napos határidő elteltével újbóli figyelmeztetésre került sor, mivel a 

felszólítottak – Ipolyság esetében háromszor sürgetett rendeletre – sem teljesítették 

intéznivalójukat. A határidő 8 nap volt.162 Ekkor a főszolgabíróknak tett újbóli sürgetés 

külön zárómondatban nyomatékosította címzettjeik felelősségét a törvény betűinek pontos 

végrehajtásáért: „[...] a zsidótörvény rendelkezéseinek pontos végrehajtása egyetemes, 

nemzeti érdek, a bejelentések valódiságáért pedig Főszolgabíró Úr felelős.” 

A március 21-i dátumozással ellátott, kézzel írott és a belügyminiszternek címzett 

jelentésfogalmazvány tartalma szerint a jelentését mind a négy főszolgabíró megtette, 

azonban hiánypótlás végett mindannyian visszakapták azt. Előzetes információként mégis 

bejelenthette a vármegye, hogy területén nincs a törvény hatálya alá eső körjegyző.163 Még 

a májusi hónapban sem adhattak összegző jelentést a belügyminiszternek, sőt júniusban is 

tartottak a hiánypótlások, ezzel kérve újabb haladékot a minisztériumtól.164 

A körjegyzőknél maradva mégis volt egy eset a törvényhatóság területén, melyben 

a tisztviselő zsidó származása felbukkant a személyét értékelő jelentésekben. Ez Vértes 

Viktor garamszentgyörgyi körjegyző volt, aki Hontfüzesgyarmatra kérte áthelyezését még 

a katonai közigazgatás idején, 1938 decemberében, tehát a második zsidótörvény 

elfogadása előtt. Eszerint a működése területén felmerült személyi ellentétek további 

                                                             
159 Uo. Kelt 1939. november 26. 
160 Uo. 
161 Uo. 
162 Uo. Kelt 1940. február 21. 
163 Uo. A válaszirat alapjául szolgáló fogalmazvány száma 20393/1939. 
164 Uo. 



44 

éleződését elkerülve vált szükségessé áthelyezése. A zselízi járási katonai parancsnok 

rövid esetleírásában megjegyzi, miszerint Vértes 1902 óta áll a közigazgatás szolgálatában, 

s csak jegyzői rangig jutott, azonban: „Szépség hibája (sic!), hogy zsidó volt s 1919. évben 

a kommun bukása alatti időben keresztelkedett ki.”165 A lévai főszolgabíró alispánnak 

szóló jelentésében már hosszasan értékelte és mutatta be a körjegyző magyarellenes 

politikai viselkedésének minden apró mozzanatát a csehszlovák időkből. Jelentése 

ugyancsak kitért az 1919-ben kikeresztelkedett zsidó származására.166 Vértest a későbbiek 

folyamán nem találjuk már a közigazgatás kötelékében. 

Zsidókat pártoló magatartással keresztény körjegyzőt sem tűrtek szolgálati helyén 

sokáig a hatóságok. Somody Károly nagysallói körjegyző áthelyezése ellen tiltakozásul 

aláírásokat gyűjtött felesége és mások. Az 1942-ben indult eset kapcsán végrehajtott 

vizsgálati eljárás eredménye lett a visszavont áthelyezés újbóli jóváhagyása. Mint 

bebizonyosodott, Somody nagysallói szolgálata idején „a zsidók ügyében különösen 

nagyon előzékeny és támogató magaviseletet tanusitott”.167 

Ha az első zsidótörvény címében nem szerepelt a zsidó kifejezés, de foglalkozott és 

hozott a zsidóság gazdasági életből való visszaszorítására megszorító intézkedéseket, akkor 

a második a gazdasági térfoglalásból történő minél teljesebb kiszorításukat valóban 

tömegesen megindította és a gyakorlatban kivitelezhetővé tette. A visszacsatolt felvidéki 

területeken élő és iparjogosítvánnyal működő, de annak megújítását el nem nyert zsidók 

tömegesen intéztek kérelmet a felvidéki ügyek tárca nélküli miniszteréhez. Azonban az 

első zsidótörvény volt mégis az, amely az iparengedélyek kiadása körüli korlátozásokat 

már megindíthatta, ezzel pedig az újonnan integrált területeken élő zsidóság korlátozásait 

is bevezethette. 

A visszacsatolt területek közigazgatásáról szóló miniszterelnöki rendelet 29. §-a 

értelmében e területekre teljes mértékben kiterjedtek az ipari és kereskedelmi igazgatás 

                                                             
165 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 7. dob., 607/1939. sz. A járási katonai parancsnok 

iratának száma 114/1938. Kelt 1938. december 7. 
166 Uo. A főszolgabíró jelentése kelt 1939. február 2. 
167 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Főispáni iratok, 12. dob., 1942, 643. sz. Az alispáni hivatalból a 

főispánnak küldött jelentés taglalta Somody zsidókkal szemben tanúsított magatartásának további 
részleteit, eszerint:„A községben [Nagysallóban – B. A.] megtartott zsidó razia alkalmával, oly 
eljárást tanusitott, hogy a csendőr szárny parancsnok le akarta tartóztatni, és csak a főszolgabiró 
közbenjárására tekintett el attól, mivel a főszolgabiró kijelentette, hogy elhelyezéséről fog 
gondoskodni. Ugyanis a razia alkalmával állitotta ki a zsidók részére a községi bizonyitványokat, 
ugy hogy a razziát végző bizottság minden tagja megbotránkozott a jegyző ezen eljárása fölött és a 
főszolgabiró kénytelen volt az eljárás közben a körjegyzőt megdorgálni és őt a razia alatt 
kiállitandó bizonyitványok abbahagyására felhivni illetve utasitani. Különösen a 
magánmunkálatokat szerette, és e téren a zsidók ügyeit mindenkor előnyben részesitette.” Száma 
28.eln./1942. Kelt 1942. augusztus 18. 
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magyar jogszabályai. Ennek fényében az iparigazolványok és engedélyek kiadásában 

kiadott rendeletekre nézve érvényessé lett minden írásos miniszterelnöki vagy 

szakminisztériumi rendelet – iparigazolványok esetében az 5850/1938 és 6430/1938. M.E. 

sz. rendeletek.168 

A keresdelem- és közlekedésügyi miniszter 1939 márciusi körrendelete intézkedett 

az 5850/1938 és 6430/1938. M. E. rendeletek végrehajtásáról. Ezekben világosan 

kimondták, hogy iparigazolványt vagy iparengedélyt ugyanabban a városban vagy 

községben kiadni a meglévőkön túl csak az illetékes miniszter előzetes engedélyével 

szabad, és az illetékes miniszter indokolt esetben engedélyezheti ilyen igazolvány kiadását. 

Egyben felszólította az elsőfokú iparhatóság figyelmét annak megvizsgálására, hogy 

folyamodvány esetén megvizsgálandó, hogy „a folyamodó a tervbevett iparát személyesen 

kivánja-e gyakorolni s vajon nem abból a célból kéri-e az iparigazolvány vagy az 

iparengedély kiállitását, hogy az ipart olyan személy részére gyakorolja, aki saját 

személyében előreláthatólag nem kaphatna iparigazolványt vagy iparengedélyt.”169 

Kimondatlanul ugyan, de a zsidók képezték ezen csoport tagjait, mintegy előrevetítve a 

később kialakult ún. strómanrendszert, ami a második zsidótörvény hatálybalépése után 

vált széleskörűen alkalmazottá. 

A gyakorlatban zsidónak iparigazolványhoz jutni a második zsidótörvény 

megjelenése előtt még valamelyest könnyebb volt, pontosabban a szigor törvényileg még 

nem érvényesült olyan mértékben, mint azután. Az iparigazolvány igénylését a kérvényező 

– mellékelve a szükséges csatolmányokat – először a járási iparhatósághoz nyújtotta be. Az 

e célra alakult véleményező bizottság – a főszolgabíró elnöklete alatt mint elsőfokú 

iparhatóság – megvizsgálta az iratokat, és javaslattal élt a szakminiszter felé. A javaslati 

rész mindenekelőtt a kérvényező magyarsággal szemben tanúsított múltbeli viselkedését 

vizsgálta, és ezzel tette bárki számára elérhetetlenné a pozitív elbírálást. Az elutasított 

folyamodóknak legkésőbb 1939. július 1-ig be kellett szüntetniük foglalkozásukat. 

Azonban ebben az időszakban még megeshetett, hogy a kereskedelem- és közlekedésügyi 

miniszter hatályon kívül helyezte korábbi elutasító határozatát, és engedélyt adott az 

iparigazolványok kiállítására zsidó személyek részére.170 

                                                             
168 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 27. dob., 840/1939. sz. 
169 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 41. dob., 1600/1939. sz. 
170 ŠA Levice, f. HSÚL, 3091/1939. sz. Klein Gyula lekéri zsidó lakos esete, aki 1939 márciusában 

folyamodott új iparigazolványa folyósításáért, sikertelenül. Az elutasítást megszüntető miniszteri 
határozatban – száma 221.609/1939/II., kelt 1939. december 23. – a miniszter 14 személy részére 
engedélyezte a főszolgabíró útján kiadható iparigazolvány kiadását; többek között Klein Gyulának 
is. 
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A zsidóknak kegyelmi úton megadott iparengedélyezések ellen szólt a főispánhoz 

címzett levelében a vármegye Baross Szövetségének lévai szervezete. A szövetség 

értesülései szerint „az iparrevizió folytán iparengedélyüket vesztett zsidó kereskedők közül 

többen kegyelmi kérvénnyel fordultak illetékes helyre iparigazolványuk ujbóli kiadása 

iránt.” Információjuk volt olyan zsidókról is, akik már egyenesen tudni vélték kérvényük 

kedvező elbírálását. Kérték a vármegye első emberét, amennyiben valóban megérkeztek az 

így megújított iparengedélyek, azok kiadását „ne méltóztassék elrendelni.” Indoklásul 

felhozták, hogy a legtöbb helyen a kiesett ipart és kereskedést már keresztény szakemberek 

pótolták, így ezek nem tudnak majd önállósulni, illetve lépéseket javasoltak a 

strómanrendszer megakadályozására, mivel az egyszer becsukott üzletek ismételt 

megnyitásával módfelett megnehezítenék „a keresztény gazdasági élet kifejlődését”.171 

A lévai Baross Szövetség azonban így sem mentesült a konkurenciától. A zsidóság 

iparengedélyeinek bevonása után minisztériumi szinten hozott döntés alapján a Hangya 

Szövetkezet kapott terjeszkedési felületet. Ez ellen a Baross Szövetség helyi szervezete 

úgyszintén tiltakozott a főispánnál, hiszen a „zsidó törvény és a vele kapcsolatos felvidéki 

iparrevizió azt a legfontosabb célt” szolgálta, hogy a helybéli keresztény iparosok és 

kereskedők erősödjenek, bár nem vonták kétségbe a Hangya nemzeti szempontból 

elvitathatatlan érdemeit azokon a helyeken, ahol „kellő keresztény vállalkozás hiányában 

egyedül képviselte a zsidó kereskedelem elleni harcot”, mégis egészségtelenül hatna a 

lévai iparos társadalomra a Hangya újabb jogosítványokkal való ellátása.172 

A megyei városban kiadott Hangya engedélyek életben maradtak.173 

A vármegye hetilapjának hasábjain a Baross Szövetség választmányáról tudósítva 

úgyszintén szóltak a Hangya terjeszkedéséről. Egyben tálalták az olvasók felé a 

strómanrendszer elleni panaszokat is, melyben a szövetség elnöke a konkrét esetek 

jelentését kérte, hogy eljárhasson az illetékes helyen.174 

A Lévai járás területén iparengedéllyel nem rendelkező vendéglősök italmérési 

engedélyének elvonásáról szóló és az esztergomi pénzügy-igazgatóságnak megküldött 

kimutatásában a főszolgabíró tételesen felsorolta az elvont iparengedélyeseket. A 

kimutatásban Léván 17, a járásban 40 vendéglős, korcsmás, fűszeres, vegyeskereskedő és 

                                                             
171 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Főispáni iratok, 5. dob., 1940, 205. sz. Kelt 1940. március 1. 
172 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Főispáni iratok, 5. dob., 1940, 206. sz. Kelt 1940. március 1. 

Ugyanitt található Léva polgármesterének 1940. január 23-i keltezéssel íródott előterjesztése, 
melyben a Hangya terjeszkedésével kapcsolatos aggályairól számolt be a főispánnak. Ebben 180, 
főleg zsidó iparengedély bevonásáról tesz említést. 

173 Uo. A főispán válasza a Baross Szövetség lévai szervezetének. Kelt 1940. március 5. 
174 Bars, 1940. március 17., 1. o. 
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csemegekereskedő zsidótól vonták be az engedélyt.175 A főszolgabíró értelmezése és 

magyarázata szerint a kimutatásban felsoroltak iparjogosítványa 1939. október 1-ig volt 

érvényes a 6310/1939. M. E. rendelet értelmében, és a július 1-jétől számított három hónap 

az üzem vagy üzlet felszámolására folyósított időnek számított. 

1939 őszére az iparigazolványok kiadása terén jelentősen megváltozott a helyzet. A 

felvidéki tárca nélküli miniszternek küldött levelek tömkelege, melyek Jaross Andor 

jóindulatát kérték, legtöbb esetben elintézetlen maradt, illetve a kérvényező zsidó 

származása miatt elutasításra talált. A 6 százalékos küszöb elérése a törvény paragrafusába 

foglalt mérce maradt, helyette a zsidók lehető legnagyobb mértékű kizárása került előtérbe 

a gazdasági élet minden területén. Iparigazolványok témakörében a legkisebb változtatás, 

kiigazítás sem bizonyult elérhetőnek. A vármegyei iparhatóságok birtokolták minden zsidó 

iparos és kereskedő megélhetésének zálogát. 

Klein Ármin nagykálnai cementiparos és építési anyagok forgalmazója 

kérvényében a százalékos küszöb kimerítetlenségéről tudósított: „A II. számu zsidótörvény 

végrehajtási utasitásának 20. §-a szerint jogosult vagyok községemben az ipariengedély 

megadását kérelmezni, mert községemben ezidőszerint több mint 30 keresztény iparos és 

iparigazolvány jogosult egyénnek van ipara és igy, miután zsidó jelenleg egy sincs, a 

törvényben megállapitott 6%-os arányszám nincs kielégitve.” Előadta azt is, hogy több 

mint 60 éve élnek a községben, és iparukat a település és környék lakosságának 

kielégítésére alapították. Klein végigharcolta a világháborút és Károly-csapatkereszttel 

rendelkezett.176 

Schäffer Armin ugyancsak nagykálnai illetékességű szatócs szintén iparengedélyét 

bevonó főszolgabírói határozat kézhez vétele után állt elő kérelmével, melyben előadta: 

„[...] teljesen vagyontalan vagyok és a magam és családom létfenntartásának egyedüli 

alapját képezi kis szatócs üzletem és előrehaladott koromnál fogva máskép már megélni 

nem tudok, hanem azért is, mert meggyőződésem, hogy kérelmem tisztán és kizárólag csak 

azért tagadtatott meg, mert hiányzott az a curriculum vitae, azok a személyadataim, 

amelyek minden kétséget kizáró módon igazolják, hogy méltó vagyok arra, miként 

bejussak ama arányszámba, melyet a törvény a zsidók számára engedélyezett és hogy 

részemre az iparigazolványt minden körülmények között kiadassék.” Schäffer – sokakhoz 

hasonlóan – ugyanúgy harcolt a világháborúban, negyvennégy hónapig orosz fogságban 

sínylődött, nem értette korának kirekesztő, szájától a falat kenyér előteremtéséért vívott 

                                                             
175 ŠA Levice, f. HSÚL, 6804/1939. sz. 
176 ŠA Levice, f. HSÚL, 1699/1940. sz. 
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mindennapi küzdelemben beállt változását: „Nem tudom elhinni és elképzelni, hogy én, 

aki a Haza szolgálatában 7 hónapon át teljesitettem a hadszintéren frontharcosi szolgálatot, 

44 hónapon át ettem a fogság keserű kenyerét, nyomorult existenciális viszonyaimhoz 

képest áldozatot hoztam a közért, foglalkozásomat pedig becsülettel és tisztességgel 

teljesitettem, ne jussak hozzá családommal együtt ahhoz a kis falat kenyérhez, mely még 

az utolsó embert is megilleti.”177 

Rosenberg Miksa ipolysági zsidó fűszer- és vegyeskereskedő fellebbezése a 

főszolgabíró véghatározatának általa tévesnek talált formulája ellen szólt. 

Vegyeskereskedésre kiállított iparigazolványának kiegészítését kérte „fűszer és vegyes 

kereskedés” iparra, és értelmezése alapján ez nem bizonyult új igazolvány kiadásának, 

tehát a 6 százalékos küszöb veszélyeztetésének, ahogy indoklásul azt megkapta. Érveit a 

korábban hozott vegyeskereskedelem fogalmi körét rendeletekben szabályozott 

magyarázatába foglalta.178 Az alispán, előzetes tiszti főügyészi véleményezés után, 

elutasította fellebbezését.179 

A bemutatott kérvények és indokaik csepp a tengerben. A legtöbb kérvényező 

frontharcos múltjával vagy a harctereken tett bátor és hősies helytállásért adományozott 

kitüntetés valamelyikével indokolt, de ugyanígy a maguk, illetve családjuk megélhetésének 

sanyarú körülményeit ecsetelve, vagy a közre nézve hasznos tevékenységére hívta fel az 

ügyük elbírálásában illetékesek figyelmét pozitív döntéshozatal megtételére. 

Mindezek ellenére a Lévai járásból fennmaradt „Elutasítandó iparjogosítvány 

megujitás iránti kérelmek” táblázatban 27 névvel feltüntetett lista került a magasabb 

iparhatóság asztalára további intézkedés végett.180 

1940-től kezdődően a második zsidótörvény szellemében a zsidóság kiszorítására 

hozott intézkedések erélye rapid módon fokozódott. Az abban leírtak és 

megvalósításukban elindult folyamatok zsidó egzisztenciák ezreit hozták kilátástalan 

helyzetbe. A gombamód szaporodó rendeletekkel az élet más-más területeiről szorították ki 

őket, illetve értesítették jelenlétük nem kívánatos mivoltáról. Az erősebb megszorítások és 

ellehetetlenítések kezdetével volumensebb módon jelentkezett a nem zsidó többségi 

társadalomban addig is létező, de valamivel burkoltabb és csendesebb képet mutató, a 

zsidók tulajdona ellen irányuló igényformálások és a velük szembeni negatív 

                                                             
177 Uo. 
178 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 47. dob., 14277/1940. sz. 
179 Uo. Kelt 1941. január 17. 
180 ŠA Levice, f. HSÚL, 1699/1940. sz. keltezetlen táblázatos kimutatás. Valószínűsíthető, hogy nem 

egyetlen ilyen kimutatás készült, de a levéltári irategyüttesben csak ez maradt meg. 
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véleményalakítások fejezete. Rétegek mozdultak meg – felismerve a pillanat lehetőségét –, 

hogy lecsapjanak a törvényes kirekesztés vágányára állított zsidók tulajdonára. Mindezek 

mellett a zsidók kiemelése valósult meg a rendőri felügyelet alá helyezés és internálas 

intézményének alkalmazásával. 

A zsidóknak kiadott iparjogosítványok jelentéséről szóló felhívás fokozottabb 

követésére és ellenőrzésére szólította a miniszter minden vármegye másodfokú 

iparhatóságát, valamint főszolgabíráját és a megyei város polgármesterét. Községenkénti 

bontásban kértek jelentést az év elején – 1940. január 19-e és március 31-e181 között – 

kiadott jogosítványokról.182 Bars és Hont vármegye alispánjának külön címezve, mivel 

jelentésük nem érkezett meg, május 28-án megismételték a miniszteri felhívást.183 A 

beérkezett és fennmaradt jelentésekből kitűnik, hogy a Lévai járás főszolgabírája 5 

iparjogosítványt bocsátott ki a jelölt időszakban.184 

A zsidó iparigazolványosoktól bevont jogosítványok kapcsán megindult 

kérvényhadjárat másik vetülete az ennek következtében „iparűzés céljára nem használt 

helyiségek hasznosítása” körüli szabályozás, illetve az ott elkövethetőnek talált 

kibúvókeresés ellehetetlenítése volt. Az erre vonatkozó 1030/1940. M. E. rendelet és a 

hozzá készült miniszteri végrehajtási rendelet szerint a visszacsatolt felvidéki területeken 

megszűnt iparjogosítványok tulajdonosai üzlethelyiségüket megtartják, vagy a 

háztulajdonosok az ilyenekkel megkötött bérleti szerződést fel nem bontják, bontották. 

Ennek eredménye, hogy a keresztény kereskedők és iparosok sok esetben megfelelő 

üzlethelyiség híján nem gyakorolhatják foglalkozásukat. A rendelet ugyan megengedi az 

ilyen helyiségek igénybevételét, de azt kijátszva „a lezárt üzlethelyiséget szinleges 

szerződéssel valamely iparjogositvány birtokában lévő személynek bérbeadják és az 

üzlethelyiséget, a szinleges bérlőre háritva a felelősséget, továbbra is zárva tartják”. Ebből 

kifolyólag a visszaélések megakadályozására gondosan felül kellett vizsgálni minden ilyen 

esetet, és bizonyíték birtokában szigorúan betartatni a rendelet előírásait. Továbbá 

közérdekű szempontból ilyen esetekben az első- és másodfokú iparhatóságok 

                                                             
181 1940. március 31-én lépett életbe a 12.400/1940. Ip.M. számú rendelet; ennek tartalma szerint 

zsidóknak iparjogosítványt csak az iparügyi, illetve kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter 
adhatott, abban az esetben is, ha a kérvényező lakhelyén a zsidó iparűzők aránya nem érte el a 6 
százalékot. 

182 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 28. dob., 4049/1940. sz. Az iparügyi miniszter 
körrendeletének száma 15.718/II.1940. 

183 Uo. Száma 23.156/II.1940. 
184 Uo. Bár minisztériumilag sürgetni kellett a vármegyénél a bejelentést, a lévai főszolgabíró 

jelentése már április 20-án készen volt. 
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véghatározatát a keresztény kérelmezőnek is meg kellett küldeni.185 Az utóbbi rendelkezés 

szolgálhatott a vármegye iparhatóságainak ellenőrzésére is, hiszen panasz esetén a 

miniszterhez fordultak felülvizsgálati kérelemmel az érintett kérelmezők. 

A vármegyei iparhatóságok törvénybe foglalt jogaik ellenére sem hoztak minden 

esetben kifogástalan határozatot. Állasfoglalásukat bizonyára befolyásolta, hogy akikkel 

szemben eljárásuk folyik, azok törvényes keretekben meghatározva és társadalmi 

összképben kivetítve hátrébb állnak velük szemben. Természetesen zsidók voltak, bár még 

némi jogorvoslati joggal élhettek. Megjegyzendő: a jogorvoslat csupán papírszinten 

maradt, vissza semmit nem adott. Máskor az iparhatóságokat a helyes döntéshozatalban 

segítették az illetékes szakminisztérium által megküldött hivatalos használatra szóló 

másolatok példányai, melyek jogilag magyarázhattak eseteket, útmutatóul és segítségül 

szolgálhattak a helyes és törvényes határozat meghozatalában. 

Az üzlethelyiségek keresztény kereskedőnek bérbeadásával kapcsolatban 

Ipolyságon hosszadalmas, a jogszabályok értelmezését, helyes vagy helytelen alkalmazását 

firtató és magyarázó helyzet alakult ki. Főszolgabíró–alispán–miniszter szintjén folyt a 

véleményezés. Az Ipolysági járás főszolgabírójának 1941. január 14-én kelt 197/1941. 

számú véghatározatával az 1030/1940. M. E. rendelet alapján felszólította az ipolysági 

illetékeségű özv. Rosenberg Arnoldnét és társait, hogy a „[...] tulajdonukat képező Central 

szálloda épületéhez tartozó azokat a helyiségeket, amelyek a hatósági intézkedés 

következtében megszűnt sör-, bor- és szeszkereskedés, továbbá rum- és likőrgyártás 

céljaira szolgáltak, Marczy Gyula186 ipolysági lakos fa- és szénkereskedőnek megszabott 

határidőn belül adják bérbe.” Amennyiben nem tennék, úgy hatóságilag fogja a 

főszolgabíró igénybe venni.187 Az alispán a főszolgabírói véghatározatot helybenhagyta, 

mindössze annak jogorvoslati részében feltüntetett magyarázatát találta helytelennek, 

mivel a főszolgabíró felülvizsgálati kérelem lehetőségét foglalta határozatának jogorvoslati 

részébe. Ezt a kérelmet a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter rendeletben leküldte 

az alispánnak, de a felülvizsgálati kérelem kifejezést fellebbezésre válatoztatta.188 A 

szavakkal való játékot az illetékes miniszter zárta le tárgyilagos megállapításokat 

                                                             
185 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 29. dob., 12324/1940. sz. A minisztériumi irat száma 

78.090/I/b./1940. 1940. október 15. 
186 Marczy Gyula a Magyar Élet Pártja ipolysági járási választmánya ipari szakosztályának elnöke 

volt. 
187 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, rendezetlen 546. fasc., 15265/1942. sz. Iratok benne 

15103-tól 16189-ig. 
188 Uo. Alispán válasza az ipolysági főszolgabírónak. Kelt 1941. február 28. Száma 2105/1941. Az 

ebben hivatkozott miniszteri rendelet száma 16.833/II/1941. 
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felsorakoztató, 1942. november 7-i véghatározatával.189 A jogszabály-értelmezés mögötti 

tényállás az volt, hogy a szállodát és a kiutalt helyiségeket csak egy lépcsőfeljáró 

választotta el egymástól. A vizsgálat kiterjedt a bérlő származásának igazolására, valamint 

iparűzése tárgyának a helyi idegenforgalomra gyakorolt káros következményeinek – 

visszavetésének – megállapítására. Mivel a miniszter megállapítása szerint az „igénybevett 

helyiségekben űzni szándékolt tüzifa és szénkereskedés a szálloda és étterem használatát 

erősen akadályozná”, és az 1030/1940. sz. M. E. rendelet 2. §-a alapján nem indokolja 

közérdekű szükségét, ezért az alsófokú iparhatóságok jogszabályt sértettek. Mindazonáltal 

a helyiségek közérdekre áldásos vállalkozásra továbbra is igénybevehetőek maradtak.190 

Az eset tükrözi a bürokrácia egyfajta hatékonysági mutatóját is, hiszen közel két évig 

húzódott. 

Özv. Rosenberg Arnoldné és társainak nem ez volt az egyedüli ügye. A 

tulajdonukat képező szálloda, vendéglő és kávéház egyfelől az előbb ismertetett esetben 

Marczy Gyula ipolysági lakosnak veszte lett, másfelől Vámos István ipolysági lakosnak 

hasznot hozó bérlemény. Ugyanis Rosenbergék csakúgy, mint előbb, itt is fellebbeztek a 

főszolgabíró határozata ellen, ismét hivatkozva az 1030/1940. sz. M. E. rendeletre, annak 

esetükben nem alkalmazható voltára.191 Ekkor a Kereskedelmi és Iparkamarát kereste meg 

az alispán véleményzés céljából. Az ott leírt állásfoglalás minden tekintetben helyesnek 

találta a főszolgabírói eljárást és véghatározatot.192 A szakminiszter véghatározata 

ugyanígy elutasította a felülvizsgálati kérelmet, mert az iparhatóság hatáskörét túl nem 

lépte és jogszabályt sem sértett.193 

A zsidók tulajdonát képező lezárt üzlethelyiségek keresztény kereskedőknek 

történő kiutalásakor tett tulajdonosi fellebbezésekben leírtak nem minden esetben nyerték 

el az iparhatóság rokonszenvét. Kármán (Kohn) Gyula verebélyi zsidó lakos így benyújtott 

fellebbezésére az alispáni véghatározat megokolási részében burkoltan ugyan, de kitért. 

Sorra véve és válaszolva a felhozott fellebbezői állításokra – hiszen a zsidók is olvasták, 

olvashatták és ismerték a rájuk vonatkozó rendeleteket –, illetve azon állításra, hogy a 

kérvényezők esetében „közérdek nem forog fenn”, az alispán olyan megjegyzést fűzött, 

miszerint „ennek a kérdésnek az elbirálása kizárólag a hatóság és nem a fellebbező 

feladatát képezi”. Ugyancsak arra az állításra válaszolva, hogy a kérvényezők a 
                                                             

189 Uo. A véghatározat száma 110.648/II./1941. 
190 Uo. 
191 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 50. dob., 304/1941. sz. 
192 Uo. Az Iparkamara válaszának száma 13.898/1941. 1941. július 18. 
193 Uo. A kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter véghatározatának száma 176.426/II./1941. 

1941. december 12. Az ügyben szakvéleményt nyújtott Bars és Hont vármegye tiszti főügyésze is. 
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helyiségben az ingatlan állagának megbontását eredményező átalakítást óhajtanak 

kivitelezni, leszögezte, hogy „[...] bérbeadónak módjában áll a bérleti megállapodásnál a 

jogos és indokolt kikötéseit megtenni, amit szükség esetén a hatóság is méltányolni fog, de 

indokolatlan kikötéseket és főleg olyanokat, melyek kétségtelenül a megállapodásnak az 

elhuzását és annak létrenemjöttét eredményeznék, nem fog figyelembe venni és ahhoz 

segédkezet sem fog nyujtani.”194 Az ilyen eljárások akár alkalmat szolgáltathattak arra, 

hogy a helybéli zsidó ellenfeleit ültessék saját üzlethelyiségébe, mivel a zsidó keze által 

leírt kifogások alkalmanként csak bőszíthették az iparhatóság indulatát. 

A házalókereskedés engedélyezése zsidók számára úgyszintén megszűnt. Ezt a 

tevékenységet a második zsidótörvény értelmezésében jogosítványhoz kötöttnek 

minősítették. A lévai Engel Samunak a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszterhez 

beadott kérvényét elintézés végett visszaadták a vármegyének, csatolva mellé a 

szakminiszter Somogy vármegye alispánjának megküldött értesítését a 

házalókereskedésben alkalmazandó helyes jogmagyarázatról.195 

A vármegyék közötti átiratküldés fontosabb ügyek szabályozása esetén bevett 

szokás volt a törvényhatóságok között. A zsidó tematikájú döntéshozatalokban pedig 

különösen nagy figyelmet szenteltek a meghozott döntéseknek. A Pest megyei alispán, 

Endre László zsidókkal szembeni eljárásai, határozatai köztudomásszámba voltak jelen 

más megyék közönsége előtt is. Egyes életbe léptetett intézkedéseit szinte azonnali 

hatállyal átvették és alkalmazták a helyi viszonyokra. Egy-egy ilyen intézkedés életre 

hívását gyorsíthatta kívülről jövő, a vármegye hivatalának figyelmét a témára fókuszáló 

felhívás is. 

A Magyar Élet Pártjának lévai választmánya 1940. szeptember 11-én tartott ülésén 

foglalkozott a Pest megyei alispán zsidókat heti vásárokról kitiltó rendeletével. Az 

alispánnak küldött beszámolójukban felhívták a figyelmét, hogy az ott kitiltott zsidók 

megjelentek Bars-Hont vármegyében is, és „[...] az amugy is sok bajjal küzdő vásári 

kereskedőnk és iparosunk helyzetét még jobban megnehezitik”. Ezért kérték Sáska 

alispánt, hogy hasonló intézkedést vezessen be a megyében, ha ezt nem tudná, akkor olyan 

rendelkezést, amivel a Pest megyei zsidók beözönlését megakadályozzák, amennyiben erre 

                                                             
194 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 50. dob., 9443/1940. sz. 
195 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 63. dob., 8894/1940. sz. A hivatalos másolat száma 

43.239/1939. I. 
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sem nyílna módja, akkor felsőbb helyen lépéseket tegyen, hogy „a kérdést országosan a 

legsürgősebben rendezzék”.196 

Szeptember 30-i keltezéssel két iratot fogalmaztak a lévai alispáni hivatalban. Az 

első Pest megye alispánjának szólt, és benne Endre I.37.538/1940. sz. véghatározatának 

állapota felőli tájékoztatás nyújtását kérte Sáska, mivel a zsidó kereskedők és árusok 

vásárokról és piacokról történő kitiltásáról hozott véghatározata ügyében a vásári és piaci 

kereskedők ipartársulata fellebbezést nyújtott be a kereskedelmi- és közlekedésügyi 

miniszternél, és annak állásfoglalása még nem volt ismert.197 

A Magyar Élet Pártja vármegyei elnökségének tett közlésében ugyanígy járt el, 

értésükre hozva, hogy a Pest megyei alispán hivatkozott intézkedése még nem vált 

jogerőssé, és a felvetett kérés vármegyéjében való intézése előtt meg kívánja várni a 

miniszteri döntést.198 

Október 4-én a miskolci VII. csendőrkerület balassagyarmati osztálya is értesítést 

kért az alispántól, hogy hozott-e vagy szándékában áll-e a Pest és Nógrád vármegyei 

rendelethez hasonló eltiltó rendeletet hozni, mert igen esetén az „érdekelt őrsökkel 

szemben intézkedni” kívánt a csendőrségparancsnok.199 

1940. október 22-én végre megérkezett Pest megye alispánjának nyomtatott 

formában olvasható 62.073/1940. kig. számú rendeletének átirata, melyben minden járási 

főszolgabírájának és megyei város polgármesterének szólóan parancsba adta a vásárokról 

és piacokról kitiltott zsidók iparigazolványának november 1-jéig történő bevonását. Az 

utolsó bekezdésben hozzátette: a járási vagy városi vezető „[...] véghatározataiban ne 

hivatkozzon e rendeletre, s hozandó intézkedéseiről 8 napon belül tegyen jelentést”.200 

Az időközben e tárgyban elfogadott Bars–Hont vármegyei eltiltó rendelet201 

végrehajtása körüli teendőkről a polgármesternek megküldött véleményezés után a 

rendőrség lévai kapitánysága az alispánt is tájékoztatta: a „véghatározatban foglalt 

rendelkezések megszegése büntető cselekményt nem képez, ezért azok csak közigazgatási 

uton hajthatók végre”. A rendőrség javaslatában a zsidók részére helyfoglalási engedély 

                                                             
196 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, rendezetlen fasc., 6333/1941. sz. Kelt 1940. 

szeptember 13. 
197 Uo. Endre még júniusban körrendelet, majd véghatározat formájában kitiltotta a zsidókat. A 

miniszter Endre rendeletének felülvizsgálata ügyébeni pozitív döntését Vági is csak valószínűsíti 
azzal, hogy érvényben hagyta. Lásd Vági, 96. o. 

198 Uo. 
199 Uo. Száma 432.kt.-1940. 
200 Uo. 
201 Az erről szóló alispáni rendelet nem került elő a levéltári anyagból. Hivatkozási száma több helyen 

„Bars és Hont k. e. e. vármegyék alispánjának 11898/1940. sz.” rendelete formájában található. 
Jogerőre november 11-én emelkedett. 



54 

kiadásának a megtagadása szerepelt. Adott esetben, ha felmerül a rendelet hatálya alá esők 

eltávolítása, akkor „a piacon szolgálatot teljesítő rendőrszemhez” kellett fordulni.202 

A november közepén főszolgabíróknak és polgármesternek írt alispáni 

fogalmazványok már a zsidókat a piaci vásárokról eltiltó rendelet betartatása körül észlelt 

hiányosságok kiküszöbölésére szólított fel, leginkább az állatvásárok terén, „[...] ahol a 

zsidó marhakereskedők továbbra is zavartalanul űzik foglalkozásukat”. Majd előadta, hogy 

vásári árusnak tekintendő mindenki, aki „[...] nyerészkedés céljából a piacon megjelenik, 

tehát azon zsidó marhakereskedő, alkusz, közvetítő, aki a vásáron vagy piacon nem saját 

használatára szükséges állatot ad el vagy vesz abból a célból, hogy azt továbbadja, 

ugyanúgy a rendelet hatálya alá esik mint más áruval kereskedő zsidó vásári vagy piaci 

árus.” Az így kereskedő zsidók üzleti szellemét ismertetve következetesen megállapította, 

hogy „üzleti mohóságuk” közismert, „[...] és nagyobb tőkéjükkel a keresztény kereskedők 

érdekeit nagymértékben veszélyeztetik”.203 

A lévai rendőrkapitányságot szintúgy tájékoztatta, kiegészítve a zsidó 

marhakereskedők eltiltásáról hozott utasításának tudomásulvételével.204 

A nem kellő szigorral betartatott zsidó állatkereskedők kitiltását tartalmazó alispáni 

rendelet hatékonyabb felügyeletére hívta fel a vármegyei hivatal figyelmét az 1941. június 

3-án jegyzőkönyvbe mondott kőhídgyarmati lakos, Brück András beszámolója. A Léván 

aznap tartott országos állatvásáron látottak után előadta, hogy „[...] oly nagy számú zsidó 

kereskedő (közvetitő marhakereskedő) jelent meg, hogy a keresztény kereskedők rovására 

az értékesebb marhaállományt lefoglalja és azt a megállapitott áraknál magasabb áron 

veszi meg és ezáltal árdrágitást követ el”.205 A jegyzőkönyv hátoldalán feltüntetett 

intézkedés szerint az alispán telefonon megkereste a lévai rendőrkapitányságot, aki a kellő 

számú rendőri állományt kivezényelte, majd ott a „rendelet végrehajtása megtörtént”. 

A vásárokról és piacokról kitiltott zsidó kisember egzisztenciális 

megrázkódtatásának példája lehet Kohn Móric esete, aki az ipolysági főszolgabíróhoz 

juttatott kérelmében súlyosan beteg emberként, kinek eltartásáról addig katonai szolgálatra 

behívott fia gondoskodott, kivételt kért ilyen helyeken való megjelenésre. Kérelmét az 

alispánhoz továbbítva intézkedtek ügyében. Hivatkozva a vármegyei eltiltó rendeletre 

tömör válasz született: „A véghatározatomban (ti. a vármegyei 11898/1940. számú eltiltó 

                                                             
202 Uo. A másolatban küldött rendőrségi átirat száma 2101/1940. 
203 Uo. 
204 Uo. 
205 Uo. 
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alispáni rendeletben – B.A.) semmiféle kivételt nem tettem.”206 Kohn Móric 

folyamodványa lezárt ügy maradt. 

Gemeiner Vilmos zselízi órásmester kérelme vásáron árusítás tárgyában ugyanilyen 

választ kapott. Esetében a Lévai járás főszolgabírája felterjesztésében a kérelem 

elutasítását javasolta, hozzátéve: „[...] a kivételezés nem kivánatos precidenst termetene – s 

igy Alispán ur által kiadott tiltó rendelkezés nem érné el célját”.207 

Endre László neve alispáni működése idejéből (1938 januárjában választották meg) 

több alkalommal felbukkant a kutatott anyagokban. Legtöbb esetben valamelyik zsidókat 

korlátozó rendeletének átirata megküldésekor, de előfordult kinevezéséhez szavazati 

támogatást kérő esetekben is. Így a Magyar Országos Tűzoltó Szövetség elnöki székének 

betöltésére összehívott közgyűlésen megjelenő Bars–Hont vármegyei küldöttek 

állásfoglalását Endre személye melletti voksolásra kérték. A választás kimenetelének 

bizonytalanságát elkerülendő, állásfoglalásokat küldött Pest megye tűzrendészeti 

felügyelője, indokolva, hogy „alispánom illusztris személyét nem tehetem ki bizonytalan 

választásnak, ezért nagyon kérem Méltóságodat [...] a vármegyei szövetség által 

kiküldendő választásra jogosult tagokat megfelelően utasitani [...]” Nem vitás, hogy Bars 

és Hont vármegye küldöttei208 Endre Lászlót támogatták.209 

A zsidóság életvitelét korlátozó 1940-es intézkedések további lehetőségeik 

beszűkítését vetítették előre. A korlátozások törvényes alapját az addig elfogadott 

zsidótörvények jelentették. Törvényhatóságok szintjén pedig – hivatkozva a törvény 

szellemére – csak a fantázia keretei szabhattak olykor határt. A beszűkítés kiskapujának, 

mint menekülési útvonalnak, nyitva hagyásával a kivándorlás lehetőségét az így döntő 

zsidók számára. Utóbbi megállapítást támasztja alá az alispánnak az útlevelek kiállításának 

korlátozásáról hozott közlése, amiben további intézkedésig megvonták bizonyos 

embercsoportoktól (mindenekelőtt életkori korlátozásokkal külön a férfiak és külön a nők 

vonatkozásában, mérnökök, orvosok, gyógyszerészek vagy egyes katonai alakulatoknál 

szolgálatot teljesítetteknél) az útlevél kiállításának lehetőségét, azonban a felsorolt 

                                                             
206 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 47. dob., 13081/1940. sz. 
207 Uo. 13125/1940. sz. 
208 Dr. Csepely András vármegyei aljegyző, dr. Győry Endre főjegyző és Szénássy Sándor 

tűzoltóprancsnok voltak a küldöttek. 
209 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 33. dob., 7294/1940. sz. A közgyűlést 

Szombathelyen 1940. június 30-án tartották. 
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kategóriák egyes eseteiben „kivételesen” kaphattak útlevelet a zsidók, ha azt kivándorlás 

céljából kérték.210 

A földművelésügyi miniszter sem feledkezett meg a zsidók korlátozásairól. Ezek 

egyikében a közvágóhidakon és közvágóhelyeken tapasztalt és a különféle hozzá érkező 

jelentésekben található információk birtokában kitiltotta e helyekről az „idegenek, nem 

kivánatos egyének” jelenlétét. Az idegenek kifejezés természetesen a zsidókat jelentette, 

hozzátéve, hogy „a zsidó ritus szerint történő metszésekre a vágóhidakon lehetőség nincs” 

(ezzel kapcsolatban rendelkezett a 21.700/1938. sz. F. M. rendelet), azok ott-tartózkodását 

„meg kell akadályozni”.211 

A vármegyei zsidók feketén, tehát törvényellenesen, végrehajtott állatvágásait a 

főszolgabírák, mint elsőfokú rendőri büntető bíróságok, többször pénzbüntetés 

kiszabásával torolták meg. A Matzner Aladár ipolysági zsidó mészárosra érkező feljelentés 

elbírálása után, igazolva a tényeket, 10 pengő büntetést szabtak ki. Matzner Aladár rituális 

vágásait az ipolysági körállatorvos sem nézhette el, és a büntetéshez hozzájáruló 

jelentésében számolt be Ipolyság főszolgabírájának, hogy kéri a „büntető rendelkezések 

legszigorubb alkalmazását”, mivel „[...] az ipolysági keresztény husiparosok 

törvénytisztelő, becsületes munkájukkal nem képesek versenyezni a rendelkezéseket 

kijátszó” zsidó húsiparosokkal.212 Matzner ellen állategészségügyi kihágás bűntettében 

komoly vizsgálat indult a csendőrkerület ipolysági őrse által. Megállapítást nyert, hogy 

1938 decembere – a Felvidéken a sakterolást eltiltás – óta „kb. 75-80 darab borjut vágott le 

a saját vágóhidján kábitás nélkül”. A be nem jelentett vágásokból származó húst kóser hús 

gyanánt adta el. Mivel másféle húst eladni nem tudott, ezzel a cselekményével saját és 

családja megélhetését akarta biztosítani, indoklása szerint.213 

Máshol a földművelésügyi miniszter a második zsidótörvénynek a 

tejiparengedélyek kiadásánál követendő eljárás szabályozását közölte a másodfokú 

iparhatóságokkal. Ebben világosan megállapítva mondták ki, hogy ott, ahol a zsidóknak 

                                                             
210 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 35. dob., 202/1940. sz. Kelt 1940. január 10. A 

zsidók kivándorlásával kapcsolatban az 1939. évi IV. tc. 22. §-a rendelkezett. Az indoklás szerint: 
„Ha olyan földterületre vagy olyan országokba kívánnak a magyarországi zsidók kivándorolni, 
amelyek sajátos viszonyaiknál fogva a zsidók bevándorlása ellen nem emelnek kifogást, ezt a 
törekvést a magyar törvényhozás és kormányzat nemcsak magyar nemzeti érdekből, hanem a 
zsidóság érdekében is minden alkalmas eszközzel elő kell hogy segítse.” Vértes, 62. o. 

211 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 63. dob., 7570/1940. sz. Száma 93.673/940. II. 2. 
1940. június 17. 

212 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1942, rendezetlen fasc., 367/1942. sz. Iratok benne 
300-tól 499-ig. A büntetőparancs kelt 1940. június 20. Az ipolysági körállatorvos jelentése uo. 
Kelt 1940. június 12. 

213 Uo. Az 1940. augusztus 15-én kelt feljelentés hiteles másolata. 
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kiadott iparjogosítványok együttes száma eléri vagy meghaladja a 6 százalékot, a 

felterjesztéstől eltekintve az elsőfokú iparhatóság (tehát a főszolgabíró) automatikusan 

elutasítja a kérvényt.214 

A különböző testületi szervekben a zsidók jelenléte úgyszintén nemkívánatossá 

vált. Amennyiben mégis előfordult az ilyen, azonnali hatállyal eltávolították őket. 

A zselízi ipartársulat 1939 augusztusában megtartott rendes közgyűlésén lefolyt a 

második zsidótörvény megkövetelte előírások végrehajtása. A választmányi tagságból az 

iparrevízió által engedélyüket vesztetteket új tagok megválasztásával helyettesítették. 

Viszont az ipartársulat alelnöke még a zsidónak minősülő Adler Ármin maradt, ráadásul a 

Kassán megrendezendő Országos Iparkongresszusra is küldöttnek válaszották őt.215 

Alelnöki tisztét egészen 1941 márciusáig megtartotta. Ekkor szigorúan bizalmas 

felszólításban a Lévai járás főszolgabírája a zselízi és nagysallói csendőrőrsöknek 

jelentéstételre felszólító felhívást küldött, melyben Adler „gazdaságilag káros 

tevékenységére” kellett válaszolniuk. Mint írta: „Lehetelennek tartom, hogy az 1939. évi 

IV. t.c. hatálybalépése után köztestület vezetőségében zsidó lehessen.”216 Az Adler 

szémélyét illető vizsgálatokból kirajzolódott, hogy kb. 1932 óta töltötte be az alelnöki 

tisztet. Hogy a zsidótörvény életbelépését követően még mindig helyén maradt, azért a 

nagysallói választmányi tagokat terheli felelőség, mivel többszöri felszólításra, miszerint 

keresztény alelnököt válasszanak, eleget nem tettek, és továbbra is Adler Ármint 

támogatták.217 Legvégül Adler lemondott, de a főszolgabíró még júniusban is a zselízi 

körjegyzőnél érdeklődött, hogy Adler milyen tisztséget tölt be az ottani ipartársulatnál.218 

1941-től a vármegye zsidóinak tucatjait figyelték árgus szemekkel. A csendőrőrsök 

a főszolgabíróknak küldött javaslataikban akár oldalakat betöltően írták a neveket és a 

vonatkozó adatokat zsidó viselőjükre kért rendőri felügyelet alá helyezésre tett javaslat 

formájában. Az indok megtalálása nem okozott igazán fejtörést: köz- és állambiztonsági 

szempont, rémhírterjesztés gyanúja, illetve attól való félelem, hathatósabb ellenőrzés. 

                                                             
214 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 63. dob., 2971/1940. sz. Száma 84.700/1940.VIII. C. 

2. 1940. augusztus 9. 
215 ŠA Levice, f. HSÚL, 7902/1939. sz. Az Ipartársulat gyűlése 1939. augusztus 27-én volt. Az erről 

készült jegyzőkönyv hiteles másolata. 
216 ŠA Levice, f. HSÚL, 1823/1941. sz. Kelt 1941. március 6. 
217 Uo. A zselízi és nagysallói csendőrőrs jelentése. Előbbi kelt 1941. március 30., utóbbi 1941. 

március 28. 
218 Uo. 
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Szinte kivétel nélkül minden feltüntetett zsidót rendőri felügyelet alá helyeztek.219 

Megesett, hogy zsidó személy 1938 decembere óta hol rendőri felügyelet alatt, hol 

internáló táborban sínylődött. König Ignác vámosladányi lakost 1938. december 4-én 

vették őrizetbe, és 1939. október 19-től a kistarcsai internáló tábor lakója volt. 

Fellebbezésében majdnem hét oldalon érvelt a főszolgabíró véghatározatába foglalt hamis 

állítások ellen220, de mindhiába, mert az alispán helybenhagyta az első fokú határozatot. 

Több hónapi fogság és várakozás után írta esedező levelét Sáska alispánnak. Belefoglalta, 

mikortól foglya a lévai állami rendőrség, illetve a főszolgabírói hivatal fogdájának. Az 

egész eljárást vázoló 1939. szeptember 20-i levelében megemlíti, hogy a 

belügyminiszternek címzett felülvizsgálati kérelme elbírálásra vár. Ami persze meg is 

született, mégpedig a levélíró König kérelme előtt egy nappal. Esedező szeptemberi 

levelének utolsó néhány sora sejtést adhat írójának megtört lelki világáról: „Méltóságos 

Uram! A kétségbeesés adta a tollat a kezembe, hogy jelen soraimmal sivár helyzetemben 

Önhöz bátorkodtam fordulni, mert hozzám is eljutott az az általános tudat, hogy 

hálláságomban az igazság, a méltányosság és a Krisztusi szeretet összpontosul és eme 

tudatra támaszkodva esedezem, hogy segítsen egy kétségbeejetett 59 éves lelkileg, testileg 

és anyagilag megtört emberen, hogy visszatérhessek öreg feleségemhez, szeretteimhez, 

hogy visszatérhessek a társadalomba és én is örvendhessek szeretett hazánk 

megnagyobbodásában. 

Méltóságos Uram! A községemből, amelyben immár végleg elvesztettem 

kenyérkereseti lehetőségemet, eltávozom és férjezett leányomhoz költözöm Budapestre, 

ahol szerényen meghúzódva leélem majd azt az időt, amelyet a Mindenható reám szánt. 

Ismételten esedezem, tegye lehetővé, hogy rövidesen visszanyerjem a szabadságomat, én 

pedig kérni fogom a jó Isten áldását Önre és K. családjára.”221 Internálták Kistarcsára.222 A 

felesége által benyújtott későbbi kérelem kapcsán a lévai főszolgabíró alispánnak tett 

jelentésében prózai módon tájékoztatott König helyzetéről: „[...] több mint egy éves 

fogvatartása alatt megtört, s magatartása többé az államrendészet szempontjából nem lehet 

                                                             
219 A lévai főszolgabíró iratai között több ilyen javaslat maradt fenn. Volt, amelyiken 6 nevet, és volt, 

amelyiken 27 nevet tüntettek fel, kivétel nélkül zsidókat. ŠA Levice, f. HSÚL, 9504/1941. sz., 
1877/1944. sz. 

220 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 30. dob., 2436/1940. sz. Legsúlyosabb vétke volt, 
hogy a főszolgabírói véghatározat szerint meggyőződéses tagja volt az agrárpártnak a cseh uralom 
idején. 

221 Uo. Kőnig Ignác kétoldalas, kézzel írott levele. 
222 Uo. A belügyminisztérium közbiztonsági osztályának határozata, száma 112475/1939. VII. a. Kelt 

1939. szeptember 19. 
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veszélyes.”223 Legvégül a belügyminisztérium közbiztonsági osztálya internálását 

megszüntette és az északi határkerületből 5 év kitiltás mellett rendőrhatósági felügyelet alá 

helyezte.224 

 
1. táblázat 

Bars és Hont vármegye járásainak 1941-es demográfiai állapota és zsidóságának aránya225 

Járás Községek száma Összlakosság Izraelita Arány (%) 

Ipolyság 46 41928 1228 2,92 

Léva 49 40062 731 1,82 

Szob 15 20925 206 0,98 

Verebély 34 30429 539 1,77 

 

Amint a zsidótörvényeket ismertető részben arról szó esett, az 1939. évi IV. 

törvénycikkben előírt megszorítások zsidó egzisztenciák ezreit sodorták a létfenntartás 

szakadéka szélére. Ennek folyományaként a törvény sorai között olvasva a zsidók 

kialakították, járható útként, a strómanrendszert. Persze a jogszabályok betartása fölött 

őrködők minden igyekezetükkel próbálták ennak alkalmazását kivédeni, illetve 

meggátolni. A zsidók ilyen szempontú ellenőrzése a keresztény iparosok és kereskedők 

részéről is megvolt, és adott esetben jelentették a hatóságoknak. A hatóságokhoz intézett 

bejelentések vagy feljelentések akár személyazonosságukat fel nem vállaló névtelenektől is 

érkezhettek, indítékként az emberi kapzsiságon, irigységen, bosszún túlmenően bármit 

feltételezhetünk. Sőt, az ilyen bejelentések a keresztény iparűző vagy kereskedő életét 

ugyanúgy megkeseríthették, mint az érintett zsidóét. 

A Magyar Keresztény névvel Sáska alispánnak küldött névtelen bejelentő a 

verebélyi illetőségű Lőwy József ellen emelt panaszt, hogy „[...] Strohman rendszeren 

gabona, termény és liszt kereskedést üz.”226 Az eset kivizsgálása után ejtették a kihágási 

eljárást, mivel bebizonyosodott, hogy Lőwy Maczák József üzleti tevékenységében az 

előírásokat betartva vett részt, mivel 5 személynél kevesebbet foglalkoztató vállalkozásában 

egy zsidót „törvényszerüen alkalmazhatott”.227 

                                                             
223 Uo. A főszolgabíró jelentése, száma 1284/1940. Kelt 1940. február 17. 
224 Uo. Száma 136.539/1940. VII. a. Kelt 1940. május 3. 
225 Az 1941. évi népszámlálás. Demográfiai adatok községek szerint. Budapest, 1947., 490–494. o. 
226 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 63. dob., 1258/1941. sz. 
227 Uo. Másolat az Értelmiségi Munkanélküliség Ügyeinek kormánybiztosától. Száma 92.685/1941. 
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Strómanrendszer gyanújakor akár a főispán személyesen avatkozott be az ügyek 

intézésébe, következetesen tartva álláspontját. A pénzügyminiszternek küldött kérelmében 

a főispán a lisztcseretelep működtetésére engedélyt nyert Spátai Oszkár kereskedő 

érdekében járt közben: a telephelytől néhány kilométerre működő Hecht Imre és Miklós 

malomtulajdonosok bérlőjét, Komjáti Istvánt, azok strómanjaként írja le, ezáltal 

indítványozza a Spátaival szembeni engedélyelvonás iránti eljárás megszüntetését és 

Hechték elutasítását.228 Az esztergomi pénzügy-igazgatóság értesítésében közölte, hogy az 

ügy véleményzésére a pénzügyminiszter az iparügyi minisztert kérte fel.229 A főispán az 

iparügyi miniszter titkárának, Olti Vilmosnak – mint barátjának – küldött levelében kérte, 

mint az ügy előadóját, hogy Spátai ügyét „[...] jóindulatúlag kezelni méltóztassál, mert 

nagy súlyt helyezek rá, hogy Spátaitól a cseretelep engedély ne vonassék meg.”230 

Válaszában Olti miniszteri titkár az ügy módosulásáról tájékoztatott, miszerint a cseretelep 

és a bérelt malom közötti távolság nem felelt meg a megadottaknak, valamint nem 

bizonyosodott be, hogy Komjáti „Hecht Imrének zsidó-bujtatója lenne”, a cseretelep pedig 

„[...] csakis akkor lenne engedélyezhető, ha Te igazolni méltóztatsz, hogy a cseretelep 

községe és Hecht féle malom közötti út az év jelentős részében a nagy sár miatt nehezen 

használható.”231 Ennek semmi akadálya nem volt a vármegye székhelyén. A főispánt 

távollétében helyettesítő alispán nyomban igazolta a kért útszakasznak az év legnagyobb 

részébeni járhatatlanságát, csatolva hozzá az államépítészeti hivatal erről szóló 

jelentését.232 

1942-ben a színleges iparűzés esetén az iparigazolvány, illetve iparengedély 

tárgyában kiadott rendelet végrehajtásáról szóló miniszteri körrendeletben tételesen 

felvilágosították a vármegyék másodfokú iparhatóságait.233 A körrendeletben foglaltak 

szerint a színleges iparűzés tényleges bizonyítását csak az egyes esetek „összes 

ténykörülményeinek gondos mérlegelése alapján” és a rendeletben közölt irányelvek szem 

előtt tartásával lehetett. A színleges iparűzés felderítésékor minden esetben ki kellett kérni 

az illetékes kereskedelmi és iparkamara véghatározatát. Vagyis az ilyen jellegű 

bizonyítások összetettségét az illetékes szervek is elismerték, melyek – a bizonyítási 

                                                             
228 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Főispáni iratok, 7. dob., 1941, 252. sz. irat. Kelt 1941. február 25. 
229 Uo. Száma 25.483/3-1941. VII. Kelt 1941. május 1. 
230 Uo. Kelt 1941. május 8. 
231 Uo. Kelt 1941. július 30. 
232 Uo. Kelt 1941. augusztus 5. 
233 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, rendezetlen fasc., 10447/1943. sz. A színleges 

iparűzés esetén az iparigazolvány, illetőleg az iparengedély visszavonása tárgyában az 5010/1942. 
M.E. sz. rendelet rendelkezett. Végrehajtásáról a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter 
124.000/I.1942. sz. körrendelete szólt. Kelt 1942. szeptember 21. 
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eljárásba bevontak körét bővítve, mégha soron kívüli intézést írtak is elő – lassították az 

ügyintézési folyamatot. 

A meglévő ügyek és elintézendő feladatok pedig már így is terhelték a vármegyei 

tisztviselők teendőit. A zsidók érdekében közbenjárók csak rontottak a kialakult helyzeten. 

Az alispán rendelkezésben utasította főszolgabíráit és Léva polgármesterét, hogy a 

hivataloknál közbenjárókról nyilvántartást vezessenek, és azt negyedévente mutassák be, 

valamint az interveniálók kérésüket írásban, esetleg jegyzőkönyvbe mondva rögzítsék. 

Kivétel a szabályszerűen eljáró ügyvédekre vonatkozott.234 

 

Amennyiben fentebb arról esett szó, hogy a visszacsatolás utáni első két évben a 

vármegye hetilapjában megjelenő cikkek sem általában, sem a vármegyei zsidóság 

vonatkozásában nem feszegették e kérdéskört, akkor az ezt követő időszak ennek 

ellentétéül tüntethető fel. 

A Bars és Hont vármegye alispáni székében Sáska Dezsőt felváltó Hetényi 

Rezsőnek a törvényhatósági bizottság rendkívüli közgyűlésén elhangzott alispáni beszédét, 

illetve a főispáni beszédet is közölte a lap. Palástolva a zsidóság megjelölés kiejtését, az új 

alispán félreérthetetlenül fogalmazott célzással szólt az „idegenekről.” A házhelyakciókról 

említést téve – mint megvalósítandó programjának egyik sarkalatos elemével kapcsolatban 

– kifejtette, hogy „[...] meg kell szünni annak az állapotnak, hogy községeinkben, ahol az 

idegenek palotákban, udvarházakban laknak és ahány düledező viskó, szánalmas putri 

vagy dohos odu van, azokban sokgyermekes magyar véreink sorvadnak”.235 

1942-ben pedig már túl volt az ország a harmadik, és lassan a negyedik 

zsidótörvény elfogadásán is. E tömény törvényi légkör már kedvezett a vármegyei lap 

mélyebb zsidóellenes hangulatot árasztó cikkeinek megjelentetésére. Az 1942. május 10-én 

megjelenő szám első oldalán „A Friedmann-Mayerek csodálatos elszaporodása” vezette be 

az olvasót a lévai zsidóság káros elszaporodásának történetébe (Féja Tibor tollából).236 A 

címben szereplő név viselője volt a cikk szerzőjének hallomásból szerzett információi 

szerint Léván „az első nappali zsidó.” Viselkedéséről azt őrizték meg az emlékek, hogy 

„kaftánban járt, tincsei lógtak és szörnyen alázatos volt. Sajnos gyükér237 őseink nem 

                                                             
234 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1942, rendezetlen fasc., 8312/1942. sz. Kelt 1942. 

június 25. 
235 Bars, 1941. december 21., 2. o. 
236 Bars-Hont, 1942. május 10., 1-2. o. Féja a Széchenyi Magyar Kulturális Egyesület körzeti titkára 

volt. 1942. május 3-tól 1944. november 26-ig az egyesített vármegyék mindkét nevét használva 
jelent meg a hetilap. 

237 Az őslakos lévaiak így nevezték mind magukat, mind városukat. 
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tudták, mi rejlik emegett.” Rövid bevezető után Féja kitért az 1938-as lévai helyzetre, 

vagyis az akkori jelent vette górcső alá. Kielemezte, hogy a kétkezi ipari, nehéz fizikai 

munkát végzők soraiból szinte teljesen hiányoztak és hiányoznak. Számokkal felvértezve 

adott hitelt állításának. Több tucat szakmát felsorolva érvelt állaspontja helyessége mellett. 

Ugyanígy járt el a lévai kereskedelem állapotának bemutatásakor. De nem kímélte a 

városházát sem, ahol a 36 képviselő-testületi tagból 6, a 12 tanácstagból 3, a jogügyi 

bizottság 5 tagjából 3 zsidót mutatott ki. A Barsmegyei Népbanknak pedig mindhárom 

igazgatóját238 ide sorolta. 26 zsidó orvossal szemben 6 keresztény gyakorló orvost, a 20 

ügyvédből 12 zsidót írt le. Részletesen felsorolta a főutcák házainak számát, amelyekben 

zsidók laknak. Földszerzési éhségük bemutatása után kérdéssel élt az olvasók felé: „S mi 

maradt nekünk, magyaroknak Léván?” Személyes vallomással is szolgál a cikkíró, mintegy 

felmentést adva a zsidóságról írt írásainak, miután előadja, hogy a csehszlovák uralom 

kezdetén a zsidók elsőnek adták fel a magyar nyelvű oktatást: „Ezért írtam és írom 

cikkeimet. Nem gyűlölöm a zsidóságot, nem üzengetek nekik megskalpolásról, vagy élve 

megsütésről. Én csak a fajtámat szeretem, a jussát követelem: a kereskedéseket, a 

jövedelmező ipari üzemeket, az orvosi rendelőket, a villákat, a belvárosi házakat, a magyar 

földet!” Vagyis: mindent. Zsidónak maradjon Kállay miniszterelnök kitétele: kitelepítés. 

Röviddel a lévai zsidók bemutatása után Féja az ipolysági zsidóságról tett közzé 

összefoglaló írást.239 Az idő fonalát itt is 1938-ban vette fel, megállapítással indítva: az 

„ipolysági magyarok helyzete hasonló volt a lévaiakéhoz”. 11 zsidó ügyvéd és csak 4 

keresztény, 9 zsidó orvos és csak 3 keresztény, mindkét állatorvos, 3 szállodatulajdonosból 

2, összes fakareskedő, divatárus, 6 zsidó tanár volt számlájukon sok más betöltött állás 

mellett. Emellett a „rohamosan szaporodó és gazdagodó zsidóságnak Ipolyságon két 

rabbija és két zsinagógája van”. Majd 1942-be érve megállapítja, hogy míg a magyar kinn 

izzad, ők „a hűvösben kártyáznak”. Mindent szinte aprólékosan végignézve és a zsidóktól 

túlzsúfolt látottakat megírva hangzott el a város egy részének Féja tollából megfogalmazott 

kívánsága: „Az ipolysági kemény magyarok azonban egyhangulag kérdik, mikor tűnik el a 

többi? Ősi jussukat követelik.” Minden komolyabb értelmi erőfeszítés nélkül felvetődik, 

vajon mennyi addig kétkedő, a valóságos helyzetet addig is ismerő, de azt inkább a 

normális élettel azonosító olvasóban gyulladt ellenszenv a helyi zsidóság iránt? A jól 

irányozott írások magot szórhattak, a következő évek történései pedig termőtalajul 

szolgálhattak a gyors és könnyű emelkedés elérésében reménykedők számára. Annak 

                                                             
238 Név szerint a három igazgató: dr. Pető Imre, Knapp Géza, Vass Jenő. 
239 Bars-Hont, 1942. május 31., 2. o. „Ipolyság várja a második felszabadulást” 
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értékelésében, hogy a „kemény magyarok” milyen számban voltak jelen az adott 

közösségben, nem áll rendelkezésre forrás. 

Az 1944-ben felállított harmadik gettó településének székhelyéről, illetve az ottani 

zsidóság helyzetének bemutatásátról sem feledkezett meg Féja. Verebélyről szólóan már a 

címválasztás is beszédes volt: „Csillaghullást várnak Verebélyen.”240 Nem szaporítva 

mondandóját szögezi le, hogy Verebély „magyar és szlovák lakósainak közös ellensége a 

zsidóság”. Ahogy az előző írásaiban tette, a helyzet bemutatását itt is 1938-ban kezdte. 

Annyiban eltért addigi munkáitól, hogy számszerűen nem közölt adatokat. A felsorolt 

negatívumok egyik legerősebbike, hogy 1942-ben az ipartársulat titkára Neufeld László 

személyében még mindig zsidó volt. Cikke vége felé közeledve cinizmustól túltengve írta 

a szerző: „A zsidó üzletek szombaton is zárva vannak. Én hallottam holmiféle rendeletről, 

mely szerint nem zárhatnak be. Ha még fennáll, jó lenne végrehajtani. Furcsának tartjuk, 

hogy ennyire kidomborodjon a zsidó ünnep.” 

 

A Bars és Hont vármegye zsidóságára mért törvényi, rendeleti, majd ennek 

meglétében gyakorlati csapások történetéből, a levéltári anyagra utalt hiányokból adódóan 

szinte majdnem teljesen hiányoznak a munkaszolgálatra vonatkozó adatok. 

A munkaszolgálat intézéményét az 1939. évi II. törvénycikk241 hozta létre. 

Megjelenése a második zsidótörvény előtt volt, így a zsidósággal kapcsolatban még nem 

tartalmazott hátrányos megkülönböztetést, bár már tartalmazta a 230. cikkelyt, ami 

lehetővé tette, hogy minden magyar állampolgárt, aki 21. életévét betöltötte és katonai 

szolgálatra tartósan alkalmatlan, kötelezzék „közérdekű munkaszolgálat” teljesítésére. A 

hátrány a második zsidótörvény elfogadása után következett be a fenti cikkely zsidósággal 

szembeni alkalmazásával. 

A munkaszolgálat általános irányelveit az 5070/1939. M. E. számú rendelet 

szabályozta, és a 230. cikkelyre hivatkozva adta meg a munkaszolgálat elsőrangú célját.242 

Ezek között szerepelt, hogy minisztériumi beleegyezéssel – a hadsereg igényeinek 

kisegítésén túlmenően – közhasznú munkákra igénybe vehetőek legyenek. 

Ezzel összefüggésben a belügyminiszter körrendeletben értesítette a 

törvényhatóságok első tisztviselőit, hogy a honvédelmi miniszter 1940. december 2-ával a 

közérdekű munkaszolgálatos zászlóaljak 3. és 4. századát vegyes – zsidó – 

                                                             
240 Bars-Hont, 1942. június 21., 2. o. 
241 Magyar Törvénytár. 1939. évi törvénycikkek. Szerk.: Degré Miklós, Várady-Brenner Alajos. 

Budapest, Franklin, 1940., 6–128. o. 
242 Braham, I. köt., 243. o. 
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munkásszázadokká szervezte át. Továbbá kérte annak közlését, kívánják-e a 

törvényhatóságok 1941. március 1-jétől igénybe venni a munkásszázadok munkaerejét, 

amennyiben az elvégzendő munka térítésére megfelelő pénzügyi fedezet áll 

rendelkezésükre. Igény esetén december 31-ig kellett kérvényezni.243 

A vármegye alispánja sürgős intézkedés elvárása mellett szólt a körrendeletet 

továbbítva főszolgabíróihoz. Meghagyta nekik, hogy járásuk területén a nagyobb 

mezőgazdasági és ipari üzemeket szintén hívják fel, tájékozódva esetleges igénylés felől.244 

A beérkezett főszolgabírói jelentések – egy kivétellel – nem tartottak igényt vegyes 

munkásszázadok foglalkoztatására. A kivétel a szobi járás főszolgabírája volt, aki az 

„Ipolyszalka-Ipolypásztói tvh. ut kiépitetlen 3 km-es szakaszának” megépítését látta ebben 

a lehetőségben. Hogy 1940-ben már volt hasonló elképzelés, azt az útépítési javaslathoz 

csatolt másolat tanúsítja, melyben javaslatot rögzítettek a VII. számú munkaszolgálatos 

zászlóalj 1940. évben elvégzendő útépítési munkálataira.245 

Az alispán december 30-i jelentéstevő fogalmazványában az államépíttészeti 

hivatal jelentésére hivatkozva nemleges választ szerkesztett a belügyminiszternek a vegyes 

munkásszázadok alkalmazásával kapcsolatban, továbbá január 15-ig haladékot kért a 

végleges válaszadásra.246 1941. január 16-i keltezésű jelentésében az igény elutasítását 

megerősítette.247 

A zsidósággal szembeni újabb szigorítások, amikor is már csak a munkaszolgálat 

maradt számukra, 1941 áprilisában következett be.248 

A belügyminiszter valamennyi útlevélkiállító hatóságnak kiadott értesítésében a 

zsidó munkásszázadokból „Szovjet-Orosz területre átszökött” magyar állampolgárok 

névjegyzékét küldte meg, amit az útlevéllel el nem látható személyekről vezetett 

nyilvántartásba kellett bejegyezni.249 

A vármegye és járásainak vezetőihez 1942 decemberében intézett újabb zsidókkal 

szembeni belügyminiszteri rendeletet az alispán főszolgabíróinak megküldte. Ebben a 

zsidók jelentkezésre kötelezésükről és a katonai – kisegítő – szolgálatra való 
                                                             

243 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 63. dob., 6/1941. sz. Továbbá Braham, I. köt., 249. o. 
és 37. jegyzet. 

244 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 63. dob., 6/1941. sz. Az alispán irata kelt 1940. 
december 23. Száma 14.704/1940. 

245 Uo. A szobi járás főszolgabírójának jelentése kelt 1940. december 27. A csatolt másolat kelt 1940. 
november 29. 

246 Uo. 
247 Uo. 
248 Gyurgyák, 171. o. 
249 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, rendezetlen fasc., 8510/1942. sz. Benne iratok 8100-

tól 8893. számig. A belügyminisztériumi irat száma 102.819/1942. V. Kelt 1942. június 23. 
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igénybevételükről kaptak tájékoztatást.250 Az általános tájékoztatás szerint a honvédelmi 

miniszter az 1894. január 1-től 1924. december 31-ig született, szolgálatot nem teljesített 

zsidó férfiakat igénybevételük előkészítésére és esetleg katonai kisegítő szolgálatra fogja 

kötelezni. Ezért vált szükségessé a népmozgalmi adatok ilyen irányú rendbetétele. 

A vármegye történetének zsidó munkásszázadokkal kapcsolatos említése még 

1944-ben rekonstruálható némi rövid említés erejéig. A verebélyi gettóból bevonultak 

névsorait küldte meg az ottani Zsidó Tanács a főszolgabírói hivatalba. Eszerint május 14-

én egy251, május 22-én egy, május 23-án egy, május 26-án hat252, május 27-én három253, 

június 1-jén három zsidót rendeltek munkaszolgálatra Komáromba.254 

 

Bars és Hont vármegye gyűlésező testületi szerveiben a zsidókérdés az egész 

időszakban nyitott és megoldásra, végrehajtásra váró témakörként szerepelt, éspedig az 

egyes vármegyei bizottságok, albizottságok a gyakorlati végrehajtás vagy anyagok 

összegyűjtésében, összegzésében megvalósuló adminisztratív munkájától kezdődően a 

vármegyei törvényhatósági bizottság ülésein elfogadott vagy elutasított véghatározati 

ügyvitelig bezáróan. Ugyanígy az egyes bizottságok jelentéseinek elkészítéséhez vagy az 

alispáni (féléves) jelentésekhez íródott összefoglaló beszámolók is következtetni engednek 

a napirendre kerülő és zsidókérdésben kialakított állasfoglalások létrejöttére. Az így 

készült jelentések sok esetben az általánosságokon túl betekintést adnak a vármegyei 

tisztviselői munka működésébe is, esetleg az ott tapasztalható hiányosságok leírására, vagy 

egyszerűen csak érzékeltetik a hivatali munka túlterheltségét. A saját vármegyei javaslatok 

beterjesztése és megvitatása mellett a vármegyék közötti átiratok megküldése és napirendre 

tűzése is szerepelt például a törvényhatósági bizottság ülésein, melyekben a zsidókérdés 

tárgyában megvalósuló kommunikáció szintén élő vitaanyag volt. Azonban a vármegye 

egyetlen ilyen testületi szervének anyaga sem maradt meg teljes egészében. Hol elszórtan, 

hol bővebben mégis egyfajta képet alkothatunk az ezeken megjelent és zsidókkal 

kapcsolatos törvények adaptálásának vagy ügyeinek intézéséről. 

Nagyon rövid kitérő erejéig – ahogy már jelezve volt, hogy a visszacsatolt 

területeken a magyarországi vármegyerendszer újbóli felélesztése valósult meg – szólni 

                                                             
250 ŠA Levice, f. HSÚL, 2021/1943. sz. Másolat a B. M. 384.300/1942. XVIII. számú rendeletéről. 

Kelt 1942. november 28. 
251 Štátny archív Nitra, fond Hlavnoslúžnoský úrad Vráble, 3636/1944. sz. (Továbbiakban ŠA Nitra, 

f. HSÚV.) 
252 ŠA Nitra, f. HSÚV, 3224/1944. sz. 
253 ŠA Nitra, f. HSÚV, 3247/1944. sz. 
254 Többi adatra vonatkozóan 250. jegyzet hivatkozása. 



66 

kell a vármegyei hivatali hierarchia szervezetéről, leginkább annak legmagasabb 

tisztségeiben ülők kompetenciáiról. A vármegye élén a belügyminiszter által kinevezett 

főispán állt. Témánk szemszögéből ismertetést leginkább az alispán és főszolgabírák 

tevékenységének bemutatása jelenthet. 

Az alispán a vármegye első választott tisztségviselője volt. Főnöke a tisztviselői 

apparátusnak, vezetője a területén megvalósuló közigazgatásnak. Végrehajtotta a 

törvényhatósági bizottság (e bizottság elnöki székét a főispán látta el, akadályoztatása 

esetén az alispán) és a kisgyűlés határozatait. Ugyanígy végrehajtotta a 

kormányrendeleteket is. Kifelé képviselte a vármegyét – a kormánnyal vagy más 

szervezetekkel, intézményekkel szemben. Az alárendelt tisztviselők ellen – beleértve a kis- 

és nagyközségek, ill. megyei városok személyzetét is – bármikor fegyelmi eljárást 

indíthatott, állásából tisztviselőt felfüggeszthetett. Vármegyéje belső ügyeiben akár 

„belügyminiszternek” is felfogható volt hatásköre; ennek birtokosaként határozott az 

egyesületi ügyekben, a sajtótermékeket ellenőrizte. Megvolt a közlekedésügyben, 

szegények ügyeiben a joghatósága, útlevelek kiállítása és bevonása feletti jogosultsága, 

továbbá a vallás-, illetve közoktatási ügyek terén gyakorolt jelentős felügyeletet. Amint a 

rövid hatásköri bemutatóból is kitűnik, vármegyei szinten széles fennhatóság 

koncentrálódott az alispán kezében. 

A főszolgabírók, az alispán közvetlen fennhatósága alá tartozva, a felügyeletük alá 

sorolt járások első számú emberei voltak. A törvényhatósággal a községek a főszolgabírón 

keresztül érintkezhettek, illetve az alispán ugyanígy intézte rendeleteit a községek felé. 

Befolyással volt a községek önkormányzati működésére, hisz azok megújítását (képviselő-

testület) közvetlenül irányította. A legtöbb adót fizetők jegyzékét (minden évben) ő 

állapította meg, továbbá elnökölt a választásoknál, aminek időpontját is maga tűzte ki. A 

községek képviselő-testületi határozataikat elfogadásra a vármegyei kisgyűlésnek 

terjesztették be, de a határozatokat a főszolgabíró véleményezte. Mint a járáson belüli 

általános közigazgatási szervnek hatásköre mindenre kiterjedt: anyakönyvekre, elsőfokú 

rendőrhatóságként működött, így internálhatott, rendőri felügyelet alá helyezhetett; 

politikai gyűlések megtartását engedélyezte, ellenőrizte a járásán tartózkodó külföldieket 

(azokról nyilvántartást vezetve), építés-, közegészség-, kereskedelem-, mezőgazdaság-, 

vallásügyi és más ágak ellenőrzője volt járása területén. Helyettese a szolgabíró volt, 

nagyobb járások esetében több szolgabíró, ilyenkor helyettesének a tiszteletbeli 

főszolgabíró megnevezés jutott. A zsidókérdés ügyeinek intézésében minden aspektusban 

érintett volt. 
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Ahogy említés esett róla, az egyes bizottságok levéltári anyagai töredékesen (vagy 

egyáltalán nem) találhatóak meg. Legtöbb hivatkozás az 1942-es év közigazgatási 

bizottság anyagából került elő, töredékesen azonban máshol is maradtak határozatokról 

tudósító források jegyzőkönyvi kivonatok formájában, sőt a vármegyei bizottság előtt 

elhangzott beszédeket több alkalommal közölte a megye hetilapja is. 

Az 1939. évi IV. törvénycikk végrehajtási – 7720/1939. évi M. E. – rendeletében 

előírt tanúsítványok kiállításáért (64. §), hogy a kérvényző a törvény alapján zsidónak nem 

tekintendő személy, díjat szedtek be. (A lakóhelye szerint illetékes törvényhatóság első 

tisztviselőjétől bárki kérhette annak megállapítását, hogy a törvény 1. §-a szerint nem 

tekinthető zsidónak.) Ennek nagyságáról Bars és Hont vármegye törvényhatósági 

bizottsága szabályrendeletben határozott, ami kormányjóváhagyás után a vármegye 

Hivatalos Lapjában történő közzétételével lépett hatályba.255 A bizottság szeptember 19-én 

és október 23-án is foglalkozott a kérdéssel. A tanúsítvány díját egyénenként 1 pengőben, 

más esetben – vagyis a törvény 2. §-a alá eső – tanúsítványok esetében 3 pengőben 

szabályozta. Később a belügymimiszter 11.100/1940. III. a. sz. rendelete módosította a 

fizetendő díjak nagyságát, ezért a vármegye 1940. szeptember 26-i közgyűlésén 

szabályrendelet-módosítást elfogadva 5 pengőre emelte az 1. § alapján tanúsítást kérők 

díját. Továbbá visszafizetendőnek tekintette azok díját, akiknek kérelme nem volt 

teljesíthető, illetve díjmentességet kaptak a vagyontalan és kiskeresetű kérvényezők.256 Az 

így befizetett díjak minden esetben a vármegye háztartási alapjába kerültek. A körrendelet 

magyarázata szerint a módosítást a kisemberek anyagi helyzetének figyelembevétele 

vezérelte: „A tanúsítványra sok kisembernek, főleg kisiparosoknak van szükségük, akik azt 

számos esetben beadványaikhoz kötelesek csatolni. A dij mértékének megállapitásánál 

tehát elsősorban ezeknek a kisembereknek a teherbiróképességét kell tekintetbe venni 

[...]”257 

A második zsidótörvény hatálya alóli felmentést igazóló tanúsítvány kiadásának 

megítélt helyességéről vagy helytelenségéről akár a legmagasabb szintű, ilyen ügyekben 

döntő fórumig el lehetett jutni. Bár nem vármegyei hivatalos testületi végső döntését 

tartalmazó ítélet volt, mégis az ismertetett tanúsítvány kiadatását célzó és a megyei 

intézkedésen már túllépő esetben dr. Komlós János ipolysági orvos kapott elutasító választ 

a királyi közigazgatási bíróságtól. (A miniszterelnökhöz benyújtható kérelmen túl a 

                                                             
255 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 29. dob., 1348/1941. sz. A vármegye Hivatalos 

Lapjának 1939. november 16-i számában tették közzé. 4–5. o. 
256 Uo. 
257 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 63. dob., 7830/1940. sz. 
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közigazgatási bírósághoz lehetett mentesülési kérelem ügyében a törvényhatóság első 

tisztviselője által meghozott véghatározattal szemben panasszal fordulni.) Ebben a 

panaszos az alispán elutasító véghatározata ellen ügyvéd útján nyújtott be panaszt a 

bírósághoz, miszerint az igazoló okiratok kimerítően igazolják a törvényben és a hozzá 

kapcsolódó rendeletben előírtakat, és kéri az alispáni véghatározat megsemmisítését, 

valamint a zsidónak nem tekinthető tanúsítvány kiadását. Hosszas indoklás után, melyben 

Komlós benyújtott iratait értelmezés és értékelés alá vonták, elutasították beadványát, ezzel 

érvényt hagyva az alispáni véghatározatnak.258 

A törvényhatósági bizottság jogértelmezéssel, pontosabban jogorvoslattal élhetett 

akár a zsidóval szemben elkövetett helytelen joggyakorlással szemben is, és 

hatálytalaníthatott ilyen címen meghozott határozatot. Ez történt Molnár Miklós 

gyógyszerész, szobi lakos esetében, akinek Szob község igazoló választmánya 1939. 

szeptember 27-én a zsidótörvény vonatkozó részeire hivatkozva megszüntette községi 

képviselő-testületi tagságát. Miután fellebbezéssel élt, a törvényhatósági bizottság 

kisgyűlése panaszának 1940. február 28-án tartott ülésén helyt adott. Az eset igazolása 

lehet a zsidókkal szemben fellépő és eljáró főszolgabírói túlkapások egyikének. A szobi 

főszolgabíró elnöklete alatt megtartott igazolás alkalmával Molnáron kívül még dr. Steiner 

Ármin, Brukner Károly, özv. Perlusz Samuné, Klein Imre, Dobó Lajos és Perlusz Mihály 

képviselő-testületi tagságát szüntették meg. A törvényes határidőn belül az alispánnak 

intézett fellebbezés, majd a kisgyűlési véghatározat megszüntette a Molnár Miklós ellen 

hozott igazoló választmányi határozatot, indoklásul adva, miszerint a gyógyszerész 

tanúsítványával igazolta, hogy a törvény idevágó rendelkezései rá nem vonatkoznak.259 

Az 1942. május 27-ére összehívott, Ipolyságon tartandó kisgyűlés 

jegyzőkönyvében három átirat megtárgyalására került sor. A Borsod, Bihar és Borsod, 

Csongrád és Hajdú megyék átiratára azonos tartalmú válasz fogalmazódott meg, ami 

szerint Bars és Hont vármegye törvényhatósági bizottsága eltekintett a felirat 

szerkesztésétől, mivel ezen szerv már „tárgyalta általánosságban a zsidókérdést akkor, 

amikor a m. kir. Kormányt bizalmáról és támogatásáról biztosította.” Ennek folytán „[...] 

nem kíván a Kormányzat intézkedéseinek elébevágni, mert a Kormány a zsidókérdésben a 

                                                             
258 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, rendezetlen fasc., 3249/1941. sz. Iratok 3183-tól 

3298-ig. 
259 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 63. dob., 4409/1940. sz. Az irat tartalmazza a szobi 

igazoló választmány jegyzőkönyvét, véghatározatát, Molnár Miklós fellebbezését és a kisgyűlés 
véghatározatáról szóló kivonatot. 
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leghatározottabb álláspontot foglalta el.”260 A felsorolt vármegyéken kívül ugyanezen a 

napon tárgyalták Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye átiratát is, melyben „a zsidó tulajdonban 

lévő malmok keresztény tulajdonosok birtokába juttatása” volt a tárgykör. Az említett 

vármegye akkori alispánja a később államtitkárrá lett Endre László volt. Átiratuk az 

előbbiekhez hasonló elbírálást kapott.261 

Bars és Hont vármegye közigazgatási bizottságának többszöri hasonló reagálása 

arra enged következtetni, hogy a kormány intézkedéseit nem megkerülve vagy megelőzve, 

azonban meghozataluk esetén azokat pontosan betartva és végrehajtva kívántak megfelelni 

és eljárni. 

A félévi beszámolók szintjén kinyilvánított (mindenekelőtt gazdasági, valamint 

iskolafelügyelői és főszolgabírói) jelentések úgyszintén kitértek vagy a zsidótörvények 

végrehajtása körüli lassúságra, vagy radikálisabb intézkedések meghozatalát sürgették. 

A vármegye gazdasági felügyelőjének féléves jelentése a második zsidótörvény 

zsidó ingatlanok értékelése körüli időigényes eljárást tette szóvá, felvetve, hogy rendeleti 

úton azt gyorsabban megvalósíthatóvá kellene tenni.262 Több mint egy évvel későbbi 

jelentése elmozdulás híján szinte csak megismételte a felügyelő gyakorlati tapasztalatait.263 

Az ipolysági főszolgabíró a zsidókérdés szabályozásában és megoldásában akár 

kormányintézkedések bevárása nélkül is a radikálisabb és gyorsabb megoldások híve, 

átütőbb javaslatokkal is tudott élni. 1942. szeptember 4-i adatszolgáltató beszámolójában a 

fajgyalázás elkerülésére és megoldására hívta fel a közigazgatási bizottság figyelmét. Így 

mutatta be a problémát és az általa hitt leghatékonybb megoldást: „A fajgyalázás 

megakadályozása érdekében sürgősen szükségesnek tartanám annak megakadályozását, 

hogy a zsidók 50, esetleg 45 éven aluli női háztartási alkalmazottat tarthassanak. Szinte 

köztudomásu, hogy a zsidók túlnyomó része a női háztartási alkalmazottakkal viszonyt tart 

fenn s ezért az alkalmazottaknak olyan magas bért fizetnek, amelyeket a keresztény 

háztartások nem birnak elviselni. Ez az oka annak, hogy a keresztény családok háztartási 

alkalmazottakat nem kapnak. Hogy ennek a kérdésnek a megoldása milyen égetően sürgős, 

mutatja az a körülmény is, hogy a napilapok is állandóan sürgetik a cselédkérdés 

megoldását, mely a fenti formában, a fajgyalázás megakadályozásával együtt könnyen 

                                                             
260 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1942, rendezetlen és szétszórt fasc. Iratok benne 700-

tól 959-ig. A kisgyűlési jegyzőkönyv szám nélkül. 
261 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1942, rendezetlen 537. fasc., 5026/1942. sz. 
262 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Közigazgatási Bizottság iratai, 1944, 46. sz. A gazdasági felügyelői 

féléves jelentések több évre vonatkozóan itt őrződtek meg. Kelt 1941. február 5. 
263 Uo. Kelt 1942. február 25. 
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megoldható volna.”264 (Zárójelben megjegyezve: zsidó háztartásban nemzsidók 

alkalmazását 1944-ben tiltotta meg az 1200. sz. M. E. rendelet.) 

Az ipolysági főszolgabíró az alkalmat nem elszalasztva, ahol és amikor lehetett, 

beszámolt felettes hatóságának a zsidók káros jelenlétéről. Közzellátási 

hangulatjelentéseiben az észlelt hiányokért azonnal őket vonta felelősségre. Ha textil, ha 

tojás hiányzott a piacon, a felelősség a vármegyei zsidóságot terhelte.265 

Bars és Hont vármegye főispánjának, Koczor Gyulának először felbukkanó 

nyilvános véleménynyilvánítása volt a vármegye hetilapjában a zsidók magatartásával 

kapcsolatban, amikor a vármegyei zsidóságnak az árvizek során bajbajutottak 

megsegítésében tanúsított lanyha magatartásával összefüggésben emelte fel szavát. 

Elhangzott a törvényhatósági bizottság 1940. május 29-i közgyűlésén, beszédét közölték 

nyomtatásban is.266 A kialakított új vármegye sajtótermékében addig nem bukkant elő a 

vármegye legmagasabb tisztségeit betöltő személyektől a zsidóság bármiféle felemlítése, 

elmarasztalása. 

A törvényhatósági bizottság működésében részt vevő zsidó tagok törlését az 1941. 

évi XIX. tc.267 mondta ki. Bars-Hont vármegye főispánja az alispánnak küldött iratában 

tájékoztatta, hogy 1941. december 27-én a törvényhatósági bizottsági tagok megbízatása 

lejárt, továbbá közölte a 3 zsidó tag nevét, akikre alkalmazni kellett a törvényt: dr. Révész 

Mihály, dr. Steiner Ármin és Sümeg Ottó. Ezen felül kérte az alispántól a három nevezett 

személy kivizsgálását.268 Az alispáni jelentés közlése szerint két tag tagsága megszűnt, 

Sümeg Ottó pedig a második zsidótörvény „1. §-ának 3. bek. b. pontja értelmében 

tanusitvánnyal rendelkező egyén”, akit nem lehet zsidónak tekinteni.269 

 

                                                             
264 Uo. 
265 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1942, rendezetlen fasc. 8645/1942. sz. Iratok benne 

8100-tól 8899-ig. Kelt 1942. június 25. 
266 Bars, 1940. június 2., 1. o. Nem jelent meg cikk a második zsidótörvény rendelkezéseiről sem. A 

főispán „Egységes fronton kell állnia a nemzet minden tagjának...” címmel tartotta beszédét. A 
zsidóságot így figyelmeztette, hogy nem vállalnak kellő részt az árvízkárosultak megsegítése 
terén: „Különösen rá kell mutatnom arra, hogy a magába visszavonult zsidóság, azok is, akiknek 
eddigi jövedelmeit semmi sem korlátozta, azok is, akik iparjogosítványaik alapján tovább is a 
magyar munkának köszönhetik jólétüket, nem igen akarnak tudomást venni arról, hogy ezek a 
jövedelmek a magyarsággal szemben kötelességet rónak rájuk. Ugy tűnik, mintha e tekintetben 
különös figyelmeztetésre lenne szükségük és annak megértetésére, hogy kötelességteljesítéssel is 
tartoznak azért, hogy a magyar föld megélhetésüket és jólétüket biztosítja.” 

267 Vértes, 153–155. o. „A törvényhatósági bizottsági és a községi képviselőtestületi tagsági jogról, 
továbbá a gyakorlati közigazgatási vizsgára vonatkozó átmeneti szabályokról.” 

268 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Főispáni iratok, 15. dob., 1943, 178. sz. Kelt 1942. július 15. 
269 Uo. Kelt 1942. augusztus 28. 
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Az egész időszakban felbukkanó „egyke” és gyermektelenség elleni fellépés, 

védekezés gondolata kísérte a vármegye legfelső vezetőségének családpolitikával 

összefüggő lépéseit. Írásban többször kifejtették a keresztény magyar társadalom jövőjére 

várható káros hatásait, ugyanakkor világosan megfogalmazott javaslatokat is kilátásba 

helyeztek felszámolására. Az ilyen össztársadalmi fontosságú probléma megoldására tett 

javaslatokban sem zárkóztak el a zsidóság száműzésétől. Bars és Hont vármegye 

törvényhatósági bizottságának 1939. december 11-én Léván megtartott rendkívüli 

közgyűlésén, együttműködve a szabályrendeleteket előkészítő bizottsággal, 10 részből és 

32 §-ból álló szabányrendelet-tervezetet készített, illetve egy felterjesztést a 

belügyminiszterhez kormányhatósági jóváhagyásra.270 A javaslat szerint 1940. január 1-

jétől minden állapotos nő bejelentési kötelezettség alá esett volna; a bejelentést kis- és 

nagyközségekben a körjegyzőségnél, megyei városban a polgármesternél (hivatalnál) 

lehetett volna megtenni. Egyéb szabályozások mellett „Egyke elleni küzdelem alapja” 

megnevezéssel pénzalap létrehozását is tervezték. A tervezet korlátozásokat feltüntető 

része a bejelentési kötelezettség alól kiemelte az 1939. évi IV. tc. 1. §-nak 1. bekezdése alá 

tartozó anyákat (21. §). Az életre hívandó pénzalapból szintén ennek a törvénynek hatálya 

alá tartozó anyák maradtak volna ki (22. §). 

A szabályrendelet-tervezethez készített megokolás hosszasan taglalta a benne 

foglaltak fontosságát, hangsúlyozva: „Az egyke a XX. század közismert kórtünete.”271 A 

korlátozásokat magyarázó megokolási rész tisztán és világosan fogalmaz a zsidóság 

kizárási okáról: „Az 1939. évi IV. t.c. egész szelleme a magyar fajnak tisztábbá tételét, az 

idegen keveredésektől való mentesitését tartja szem előtt, valósitja meg, a köz- és 

gazdasági élet minden terén. [...] A zsidó törvénynek ezeket az intencióit kivánta 

méltányolni a törvényhatósági bizottság, amikor a segélynyujtásokat csak a vérségi alapon 

vett tiszta keresztények részére biztositja.” 

Az „egyke” ellen indított vármegyei harcról az újságolvasó közönséget szintén 

tájékoztatták. A terhesség kötelező bejelentéséről és a szülő nők segélyezéséről tudósító 

terjedelmes cikk úgyszintén kiemelte a korlátozások felsorolásában a zsidók kizárását. 

Mint beszámol róla, a második zsidótörvény szelleméből adódóan készült a vármegyei 

tervezet korlátozási fejezete, hiszen „a segélynyújtásokat csak a vérségi alapon vett tiszta 

keresztények részére biztosítja”.272 

                                                             
270 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1944, rendezetlen 547. fasc. 16673. sz. 
271 A megokolás szövege uo. 
272 Bars, 1940. január 28., 2. o. 
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A belügymnisztérium elutasította a tervezetet, magyarázatul felhozva, hogy a 

közegészségügy az állami feladatok sorába tartozik, más törvényekben közvetve vagy 

közvetlenül szó esik az egyke orvoslásáról, és általánosságban egy vármegyei 

szabályrendelet „a kérdés gyökeres rendezésére és megoldására nem alkalmas”.273 

Természetesen a későbbi években sem csitult a kérdés orvoslására adandó válaszok 

iránti fogadókészség. Ez olvasható ki a csiffári esperesplébános írásos véleményéből, amit 

1942 végén nyújtott be az alispán felszólítására.274 A katolikus pap okokat sorolva 

megkerülhetetlenül szólt a zsidóság káros hatásáról. Elsőként az általános európai zsidó, 

szabadkőműves irányt említi, amely a túlnépesedés hangoztatásával a keresztény népeket 

gyengítette; a zsidó erkölcsi züllés, „mely a keresztények közül szedte áldozatatit”; az 

orvosok és zsidók közötti „és az állam által nem ellenőrzött és eléggé nem büntetett” 

közreműködés, de ugyanezt a bábákra és kuruzslókra is érvényesnek tartotta. A felsoroltak 

és más beadványok mentén az alispán külön, jegyzőkkel, lelkészekkel és tanítókkal 

megtartott értekezleten foglalkozott az egyke kérdésével.275 

Sőt Hetényi alispán kilátásba helyezte a Garam és Ipoly menti egykéről szóló 

munkájának mihamarábbi megjelentetését is.276 

 

A zsidóságot ért és sérelmesnek vélt véghatározati rendelkezések ellen benyújtott 

fellebbezés határidejének pontos betartása szintúgy nagyobb figyelmet vont maga után. A 

lévai status quo izraelita hitközség elemi iskolájának katonai beszállásolására összes 

tantermeit igénybe vevő polgármesteri véghatározat ellen benyújtott fellebbezés egy 

nappal később érkezett a polgármesteri hivatalhoz. Intézésének kimenetele nem lehetett 

vitás, a fellebbezés „elkésve adatott be”, szólt az alispán megokolása.277 Mire papírra 

vetődött, a katonák beszállásolására kért időtartam lejárt. 

1942. július 31-ével beszüntették az izraelita tanítók részére kiutalt államsegélyeket 

is az 1942. évi VIII. tc. értelmében.278 

                                                             
273 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1944, 16673. sz., rendezetlen 547 fasc. A 

minisztérium válasza csak 1941. november 7-én kelteződött, a vármegye alispáni hivatala 
november 15-én iktatta. Száma: ad 5010/1940. III. a. 

274 Uo. Kelt 1942. december 13. 
275 Évkönyv, 40. o.  
276 Uo., 41. o. 
277 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1942, rendezetlen fasc. 14452/1942. sz. Iratok benne 

14150-től 15099-ig. A polgármesteri véghatározat kelt 1942. október 8. A szigorúan bizalmas 
katonai kérelem október 7-én érkezett, és október 9-től kb. 15 napra kért elszállásolást 400 fős 
legénységre. Uo. 

278 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Közigazgatási Bizottság iratai, 1942, rendezetlen fasc., 725. sz. A 
belügyminisztérium rendeletének száma 207.000/1942. VI/5.ü.o. 
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Az 1943-as év a vihar előtti csend éve volt Magyarországon. Persze a 

zsidótörvényekben lefektetett megszorítások és ellehetetlenítések folyamata nem állt le, de 

a korábbi időszakhoz viszonyítva csend honolt. Ebben az évben a törvényhozás munkája 

tulajdonképpen szünetelt. Terjedelmében is a leghosszabb rendelkezés a zsidók mező- és 

erdőgazdasági ingatlanairól szóló 1942-es törvénycikk végrehajtási rendelete volt, ami 

kihirdetése napján, 1943. június 24-én lépett hatályba.279 

Bars és Hont vármegyében ebben az évben tovább folytatódott a zsidóbirtokok 

tulajdonbavétele és kiosztása. A nagypolitika viszonylagos csendjéhez képest a vármegye 

hetilapja szinte minden számában foglalkozott a zsidókérdéssel, akár csak egy mondat 

erejéig is. Február 21-i számában „Hogy osztják fel a vármegyénkben a zsidóbirtokokat?” 

címmel a törvényhatósági bizottságon elhangzottakból készült összefoglalóból 

értesülhettek a zsidóbirtokok körüli intézkedésekről a vármegye újságolvasói.280 

Megtudhatták: a vármegye alispánja nem foglal állást amellett, hogy más vidékekről 

érkezők részesüljenek ezen birtokok kiosztásából. Azt a három szempontot is ismertették, 

amit a vármegye követni óhajtott a felosztásnál: az egykeellenes akcióban felhasználandó 

kiosztás, szórványmagyarság megerősítésére kiutalt és az Ipoly vidéken a helybéli gazdák, 

továbbá frontharcosok megerősítésére törekedtek a zsidóbirtokok juttatásával. A hetilapban 

megjelenő rövid, szinte egymondatos írásokat felvonultató „Amit meg kell írni” rovat 

állandóan a figyelem középpontjában tartotta, megjegyzéseivel mélyítette az olvasók 

tudatában gyülemlő negatív információkat és a zsidósággal szemben egészségesnek hitt 

kirekesztő alapállás érzését. Nem benyomást kelteni akartak, hanem a zsidókkal szembeni 

fellépések helyességére mutatni, azt követendőnek beállítani. A lap idézett számában 

például így írtak: „Mindenki tudja, hogy a zsidók a rémhírterjesztők. A Lévai járásban a 

zsidóknak már nincsenek rádióik. Léván azonban még sok a rádiótulajdonos. Kobozzák 

el!”281 Vagy: „A vonatok zsidókkal vannak tele. Az autóbuszokról lelökdösik a keresztény 

asszonyokat. Mindenkit legázolnak ősi szokásuk szerint. Rendszabályokat kérünk.”282 

A lapban ugyancsak közölték, mikor melyik településen mennyi zsidóbirtok került 

átvételre, és mely községben hány arra érdemes igénylőnek segítve nyújtottak jobb 

életfeltételeket kiosztásukkal. 

Az élet sokféle területéről írt cikkek sorában a szociálpolitikai kérdések gyakori 

felvetése, azok megfelelő zsidóellenes beállítása megszaporodott ezekben az években. 
                                                             

279 Vértes, 200–256. o. A 3600/1943. M.E. rendelet. 
280 Bars-Hont, 1943. február 21., 3. o. 
281 Uo. 
282 Bars-Hont, 1943. március 21., 3. o. 
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Nem meglepő, hogy a lakáshiány megoldásában a bűnbak megtalálása nem okozott 

különösebb fejtörést: „Léva határváros, épp ezért nem kívánatos bizonyos elemek 

letelepedése. Azonkívül a lakáshiány óriási méreteket ölt városunkban. [...] Tudjuk, hogy a 

tisztogatás városunkban örvendetesen megkezdődött. Azt hisszük azonban, hogy a fenti 

törvény értelmében [az írás beveztőjében utaltak az 1886. évi 22. tc.-re – B. A.] még sok 

zsidó lakást tudnánk szabaddá tenni.”283 De akár egy sportpálya használata körüli eset is 

lehetett zsidó vonatkozású: „Zsidó labdarúgók engedély nélkül elfoglalták az LTE [Lévai 

Tornaegylet – B. A.] pályát, és nem engedik a magyar ifjuságot sportolni. Idegen 

városbeliekkel is mérkőznek. Kiváncsiak vagyunk, honnan veszik a felszerelésüket, 

cipőiket?”284 Az internálások ügyében hozott döntéseket szintén bemutatták a lapban. 

Nem meglepő, hogy a lapban az egyes árucikkek hiánya nem volt mással 

összkapcsolható, mint a zsidók káros üzelmeivel. A lévai trafikok polcairól gyorsan eltűnő 

dohányárut is főleg a zsidók ténykedésének tulajdonították, mert azt vagy felhalmozzák, 

vagy a feketepicon csereárunak használják.285 

1943. október 24-i számában a hetilap vezéroldalra került írásban szólt a 

zsidókérdésről való beszéd fontosságáról.286 A magyar keresztény társadalmat a 

zsidókérdés nézőpontjából 3 „főcsoportra” osztotta annak írója: akik teljesen tisztában 

voltak kötelességükkel – „helytállók”, a számukban csekély, de a befolyásos zsidósághoz 

húzók, míg harmadik főcsoportként a legnagyobb számban lévők, a „teljesen 

tájékozatlanok”. Értelemszerűen ez utolsó csoport szolgált rá, hogy permanensen beszélni 

kellett a zsidókérdésről. Bosnyák Zoltánt idézve a szerző így ír: „A zsidósággal szemben 

folytatott küzdelmünkben csak akkor remélhetünk eredményt, ha ezt a harcot nem csak 

politikai síkon, hanem társadalmi téren is teljes sikerrel tudjuk megvívni.” 

Nem állapítható meg, hogy a vármegye hetilapja milyen hatást gyakorolt a 

rendszeres vagy a lapot csak időnként olvasókra. A hónapok múltával viszont a zsidóság 

ellen uszító cikkek egyre szaporodtak, a hangnem magabiztosabbá és élezettebbé vált. 

 

 

                                                             
283 Bars-Hont, 1943. szeptember 26., 3. o. „A lakáshiány megoldása.” címmel. A hivatkozott 1886. 

évi törvény lehetőséget biztosított a községeknek, hogy a területükön letelepedni kívánókat ebben 
megakadályozzák, ha előző lakhelyükről – községből – nem tudtak erkölcsi bizonyítványt 
felmutatni, vagy megélhetésüket igazolni. 

284 Bars-Hont, 1943. október 3., 3. o. 
285 Bars-Hont, 1943. október 10., 4. o. 
286 Bars-Hont, 1943. október 24., 1–2. o. Címe:„Beszélni kell róla” A cikket szerzője „Fullánk” írói 

álnéven tette közzé. 
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6. Birtokpolitika – Bars és Hont k. e. e. vármegyék zsidóbirtokai 

 

A magyarországi zsidóság 19. századi hozományként tekinthetett földbirtokszerzési 

jogára.287 A kiegyezést követő dualizmus egyenjogúsítási időszakában végbemenő, a 

magyar mezőgazdaság átalakulását magával hozó évtizedek kedveztek a nem kis 

hányadában zsidó származású vállalkozói réteg mező- és erdőgazdasági ingatlanokkal 

történő gyarapodásában. 

Az első világháború lezárásával elszenvedett területi veszteségek korrekciójára 

került sor az 1930-as évek második felében – majd az 1940-es évek elején – a területi 

revíziók eredményeképpen. A trianoni Magyarország földbirtokainak összterülete ismét 

megnövekedett. E revizionált területek ugyancsak magukba foglalták az ott élő zsidóság 

bizonyos hányadát, és rajta az általuk birtokolt vagy bérelt föld-, illetve erdőgazdasági 

területeket is. 

A zsidóság kezében lévő birtokok nagyságáról eltérő becslések és adatok 

keringenek a szakirodalomban. Randolph L. Braham könyvében288 1,57 millió holdra tette 

(970 ezer hold szántó és 600 ezer hold erdő), és ugyanezt a számot használja Nathaniel 

Katzburg289. Nagy József a földkérdést taglaló írásában290 ennél jóval kevesebbre, 751 ezer 

holdra (537 ezer hold szántóra és 214 ezer hold erdőre) becsülte számításaiban a 

zsidóbirtokok nagyságát. 

A magyarországi zsidók törvényi úton folyó ellehetetlenítésének és 

kisemmizésének folyamatában szerves alkotóelemet képviselt a zsidóság birtokainak 

kisajátítása. Az 1942. év második felében megjelenő XV. törvénycikk291 a már korábbról 

megindult jogfosztásnak kiemelkedően fontos kicsúcsosodása lett. Ugyanakkor a magyar 

mezőgazdaság mentesítése a zsidóság birtokosi, bérlői és egyéb részesedésétől már 1939-

ben megindult.292 

                                                             
287 Ugyanis az 1860. február 18-án kiadott császári rendelet korlátlan földbirtokszerzési jogot 

deklarált a zsidóságnak. Mindezt az 1867. évi XVII. tc. megerősítette. 
288 Lásd Braham, I. köt. 208. o., 10. jegyzet. 
289 Nathaniel Katzburg: Zsidópolitika Magyarországon 1919–1943. Bábel Kiadó, Budapest, 2002., 

179. o. 
290 Nagy József: A földkérdés a II. világháború előtti és alatti években. Századok, 1993. 671. o. 
291 A törvény teljes szövege in Magyar Törvénytár, 1942, Budapest, Franklin, é. n. [1943], 89–109. o. 

A törvény teljes szövege ugyancsak megtalálható a világhálón. 
292 Az 1939. évi IV. törvénycikkely, az ún. második zsidótörvény már behatárolta és szűkítette a 

zsidók lehetőségeit. A törvény szövege in Magyar Törvénytár. 1939. évi törvénycikkek. Budapest, 
Franklin, 1940, 129–148. o. Világhálón: http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8098, 
megnézve 2012. március 20. 
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A zsidóság ellen folytatott földbirtok-politikai hadjárat átitatta a társadalom 

legszélesebb rétegeit Bars és Hont k. e. e. vármegyében is. Nyomtatott formában az 

újságcikktől a naptárig kimutatások és statisztikák jelentek meg a törvényileg elkobzott 

ingatlanok nagyságáról.293 

A tárgyalt időszak zsidóellenes törvényei, illetve azok végrehajtási utasításai között 

találjuk a magyarországi zsidóság mindennemű (föld)ingatlanának – mező-, erdő-, 

gyümölcsös és szőlőingatlanaik – elkobzására vonatkozó jogszabályokat. Az újonnan 

kialakított vármegyék területén lakó és ott ilyen magántulajdonnal rendelkező, a hatályos 

törvényi rendelkezés értelmében zsidónak tekintett személyek sem képeztek kivételt. 

Írásunk alábbi fejezetében minden igyekezettel és felkutatott levéltári vagy korabeli 

dokumetum segítségül hívásával azon leszünk, hogy a hozzáférhetővé vált adatok, 

kimutatások és leírások felhasználásával a lehető legkomplexebb és árnyalt képét mutassuk 

be a tárgyalt vármegye zsidóságának múltját. 

Az 1939. május 5-ei hatállyal életbe lépő IV. törvénycikk vonatkozó passzusainak 

alkalmazásával az állam a zsidó ingatlanok tulajdonbavételének elérhető közelségébe 

került. (A törvény indoklásában megjelenik a Felvidék visszaszerzése is, emlékeztetve, 

hogy ezzel a politikai változással a magyarországi zsidóság száma és aránya megnőtt.294) A 

zsidó fogalmának meghatározásán és életlehetőségeik szűkítésén túl a 15. és 16. §-ban 

foglalkoztak a mező- és erdőgazdasági ingatlanjaik szabad forgalmának beszüntetésével. 

Ezután zsidó csak árveréssel, illetve annak hatályával, „és csakis a hatóság engedélyével 

tett vételi ajánlat alapján” szerezhetett földtulajdont.295 Minden korlátozásra tekintet nélkül 

lehetett mezőgazdasági tulajdonul vagy kishaszonbérletek céljából átruházásra kötelezni.296 

Mindössze 600 négyszögöl maradhatott annak tulajdonában, aki hatóságilag igazoltan nem 

rendelkezett házhellyel vagy lakóházzal beépített más ingatlannal. A zsidó ingatlanok 

eladását engedélyhez kötötték, ahol az állam elővásárlási jogot gyakorolt. 

Befejező bekezdésében a visszaszerzett területek (első bécsi döntés, Kárpátalja) 

kapcsán megállapította, hogy szükség esetén az ottani viszonyokra érvényes átmeneti 

szabályozást állapíthat meg a minisztérium. 

                                                             
293 Beszámoló formájában az alispán előadja a hatósága területén lezajlott váltzásokat, lásd: Bars és 

Hont k. e. e vármegyék Évkönyve 1943. Közzéteszi dr. Hetényi Rezső alispán. Budapest, Globus. 
Felelős kiadó Vitéz Margittay Antal igazgató. Ugyancsak táblázatos kimutatások olvashatóak a 
Magyar Élet pártértesítőjében. Lásd: NAPTÁR. 1942. Kiadja: Magyar Élet Pártértesítője. 33–59. o. 

294 Az indoklás szövege in: Az 1935. évi április hó 27-ére összehívott országgyűlés képviselőházának 
irományai. 12. köt. Athenaeum, Budapest, 1939., 298–321. o. Az indoklás nagyrészt Teleki Pál 
munkája. 

295 Vö. 15. §. 
296 Vö. 16. §. 
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Bars és Hont vármegyék főispánja, Koczor Gyula, különösen nagy figyelmet 

tanúsított a zsidóktól elvett földbirtokokból történő juttatások további szabályozására. Saját 

kezűleg papírra vetette és a miniszterelnöknek, illetve a földművelésügyi miniszternek 

megküldte az általa legjobbnak vélt és a többségi társadalomban legkisebb 

feszültségkeltésre okot adó javaslatát. Előterjesztésében az 1939. évi IV. tc. 16 §-a alapján 

megszerzett ingatlanok további felhasználásárá nézve értekezett. 

Mint megoldási javaslata bevezetőjében írja: „Az 1938 év őszén visszatért 

területeken felszabadult földek juttatásánál azt a tapasztalatot szereztem, hogy főként 

emberi önzés és kapzsiság miatt, de hibák és más okok következtében is, melyet 

részletezni nem kívánok, ez nem megnyugvást, hanem elégedetlenséget keltett.”297 Majd 

kiemelve, mondatát aláhúzva folytatja az ok megjelölését: „[...] nem voltak pontosan 

lefektetett szabályok, melyek az elnyerhetés feltételeit megállapitották volna.” Holott ilyen 

alapos szabályozás megléte esetén „még azokat is megnyugtatta volna, akiket ezek a 

szerzés lehetőségéből kizártak volna”. A főispán ezen utolsó megállapítása jól érzékelteti a 

korban és vármegyéjében kialakult általános hangulatot, miszerint az elkobzásra váró és 

elkobzott zsidóbirtokokból a lakosság jókora hányada juttatást és megillető részesedést 

remélt. Mint a továbbiakban beszámol, például „Kizárandók lennének [...] az »egykés« 

családok. Ez vármegyémben, ahol az egyke pusztitóbb, mint a sokat emlegetett 

Ormánságban (utóbbi mondatrész ismételten aláhúzva a főispán írásában – B. A.), 

bizonyos kijózanodást és javulást igérne és az érdekeltek a kategórikus intézkedést megis 

megértenék és megnyugvással vennék, mig ma éppen ezek tülekednek a legjobban a 

földért és ezek az elégedetlenség szitói.” Ezzel mintegy kórrajzot állítva szólt a 

társadalomban és vármegyéjében elhatalmasodott gondokról. Az „egyke” megoldásra váró 

problematikája a későbbi években a zsidó földbirtokok elosztásánál még nyomatékos 

hangsúllyal előkerül. A józan megoldást is felvázolja, mivelhogy „[...] a zsidó kézen levö 

birtokok felosztásánál ugyan ez a veszély fenyeget – ami igen nagy tömegek elkeseredését 

eredményezné –, bátor vagyok a juttatásnak rendeletileg történő szabályozására az alábbi 

javaslatot tenni [...]” 

Hogy kik részesedhetnének a főispán világos és rendezett javaslata szerint „zsidó 

tulajdonban lévő és átengedésre kötelezett mezőgazdasági ingatlanból”, arra 5 rövid 

fejezetbe gépelt javaslatának első pontjában értekezik: 

                                                             
297 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Főispáni iratok, 7. dob., 1941, 276. sz. Az iraton 1073/40 számjelzés 

feltüntetve. Az irat hátlapján irattári átvételül 1940. X. 26. Keltezés kézzel írva. 
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„1. földművesek, kertészek, kisiparosok, mező- és erdőgazdasági alkalmazottak, 

2. az 1. pontban felsoroltak egyesülései, 

3. községek, 

4. azok, vagy azoknak a leszármazottai, akik a községben vagy környékén 

földtulajdonnal rendelkeztek, ha azt nem saját hibájukból vesztették el és ha az elnyerendő 

földön maguk kivánnak gazdálkodni.” 

Iratának második fejezetében ugyanilyen alapossággal és körülhatárolt felsorolással 

pontokba szedve adja meg a juttatásban nem részesíthetők csoportjait: 

„1. a nem magyar állampolgárok, 

2. államelleni bűncselekmények, továbbá nyereségvágyból elkövetett bűntett, vagy 

vétség miatt jogerősen elitéltek, 

3. gyermektelen házaspárok, 

4. akiknek házasságkötése óta már 5 év eltelt és csak egy gyermekük van, 

5. nőtlen férfiak, ha 30., hajadonok, ha 25. életévüket betöltötték, 

6. akik testileg, vagy szellemileg képtelenek a helyes gazdálkodásra, kivéve a 

hadirokkantakat.” 

Javaslattételének további fejezetei a juttatások formai lehetőségeiről (házhely vagy 

mezőgazdasági föld), mérvéről és az igénylők elbírálásának főbb szempontjairól szóltak. A 

juttatott földterület nagyságánál legfőbb szempontként szerepel, „[...] hogy önálló 

gazdálkodásra alkalmas kisbirtokok létesittessenek.” 

Az igénylők táborában pedig komoly hangsúlyt fektetett a többgyermekes 

családokra: „[...] elsőbbségi joga van a többgyermekes családoknak, mégpedig a 

gyermekek számának arányában. A juttatandó terület a gyermekek számával arányosan 

nő.” A főispán utolsó soraiban kéri a miniszterelnököt, hogy előterjesztését vegye 

figyelembe, „[...] és a zsidó kézen lévő birtokok felosztását szabályozni méltóztassék, mert 

ennek a kérdésnek közmegnyugvásra történő megoldása minden tekintetben elsőrendű 

érdek.” 

Válaszképpen a M. Kir. Földművelésügyi Minisztérium és a M. Kir. 

Földművelésügyi Miniszter pecsétjével ellátott válaszok érkeztek.298 Mindkét válaszlevél 

az előterjesztésben taglalt kérdést újabb rendeletben szabályozni nem kívánta, annak 

kimerítő és érvényben lévő jogszabályozását elegendőnek ítélte. 

                                                             
298 Uo. Előbbi 1940. november 5-i keltezésű, száma 58314/1940 V. A. 2.; utóbbi 1941. február 21-i, 

száma 59371/1940.V. A. 1. 
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Ahogy fentebb arról szó esett, az 1942. évi XV. „a zsidók mező- és erdőgazdasági 

ingatlanairól” szóló törvénycikket megelőzően már elkezdődött a zsidók ilyen célzatú 

jogfosztása. A második zsidótörvény (1939. évi IV. tc.) végrehajtása tárgyában kiadott 

rendelet – 1939. évi 8360. sz. M. E. rendelet299 – előírta a hatálya alá eső ingatlanok 

bejelentését, valamint külön telekkönyvi nyilvántartását. 

Első feladatként a földbirtok-politikai rendelkezések végrehajtásáról intézkedő 

rendelet vonatkozó előírásai szerint a zsidóbirtokokról tett bejelentések kimutatásait kellett 

elkészíteni. A községi elöljáróságok és polgármesterek kötelesek voltak a zsidó 

bejelentések után 3 példányban azt összeírni, abból egyet a földművelésügyi 

minisztériumba megküldeni, hozzájárulva ezzel a zsidó ingatlanokról készítendő 

statisztikai kimutatások és országos felhasználási tervezet elkészítéséhez.300 A községi 

vezetők eredetileg 1939. november 30-ig tartoztak bejelentésüket megtenni, de az év 

végéhez mindössze 1400-hoz közelített a határidőre elkészülők száma.301 A határidőt több 

alkalommal kiterjesztették és módosították. 

A minisztériumi rendeletből készített és szétküldött, valamennyi községi 

elöljáróságnak és polgármesternek szóló alispáni utasítás 8 nap határidőt engedélyezett a 

jelentéstétel pótlására.302 

Az alispáni utasításra érkezett válaszok tartalma számos esetben ugyanarról szólt, 

jelentésüket még az 1939. évben teljesítették, máshol objektív okok felmerülése folytán 

pótlólagos megküldésről számoltak be.303 

1940. április elején a földművelésügyi minisztérium újabb sürgetésben utasított a 

kimutatások megküldésére. A vétkes „községi alkalmazottakat Alispán Ur vonja 

felelősségre” – szólt immáron az utasítás.304 

Ennek értelmében a vármegye alispáni hivatala a késlekedő jegyzőknek és 

körjegyzőknek azonnali hatállyal megküldte a halasztást nem tűrő felszólítást. A hiányok 

pótlására felszólító különböző tartalmú utasítások kinek a kimutatások helytelen helyre 

                                                             
299 Magyarországi Rendeletek Tára, 1939, II. köt., 1372–1377. o. 
300 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 63. dob., 1279/1940. sz. A földművelésügyi 

minisztérium rendeletének száma 200.000/1939. VII/A.2. Kelt 1940. január 5. 
301 Uo. 
302 Uo. Kelt 1940. február 1. 
303 Uo. Például az ipolysági főjegyző és ipolynyéki jegyző, valamint Léva polgármestere még 1939-

ben teljesítette a feladatot. A kőkeszi körjegyzőség jelentése szerint körjegyző elődje az 
összeírásokból nem hagyott másolatot, így a vármegyei gazdasági felügyelőségtől kikérve egy 
eredeti példányt, majd azt másolva eleget tesz a rendeletnek, erre 10 nap haladékot kérve. 

304 Uo. Száma 6.422/1940.III.b. Kelt 1940. április 3. 
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küldéséről, kinek nyomtatványok megküldéséről szóltak. Volt körjegyző, akinek „hanyag 

eljárása miatt” igazoló jelentést kellett tennie az alispánnak.305 

Augusztusban a harmadik minisztériumi sürgetést iktatta a vármegye.306 

Áttanulmányozásra és véleményzésre a megye gazdasági felügyelőségének adták ki.307 A 

gazdasági felügyelő jelntésében 38 település ide vonatkozó állapotáról számolt be.308 

Továbbá az alispán a verebélyi, ipolysági és szobi főszolgabírókat a késedelmet mutató 

községek elöljáróságainak megvizsgálásával bízta meg.309 

A második zsidótörvény földbirtok-politikai rendelkezéseinek végrehajtása fontos 

ügynek minősült. Annak sürgetésével nem csupán a földművelésügyi miniszter 

foglalkozott, hanem a belügyminiszter is. A tárgykörben tett utolsó alispáni összefoglaló 

jelentéseket mindkét szaktárca vezetőjének megküldte a vármegye.310 Azonban a 

munkálatok nem fejeződtek be. Számos község adatszolgáltatását még nem regisztrálta az 

illetékes szaktárca. 

Bármennyire is kiemelten fontos feladatnak bizonyult a törvényben foglalt 

ingatlanok bejelentési kötelezettsége, a közigazgatási piramis egyes fokai mégsem 

teljesítették határidőre, vagy annak végrehajtása során nem mindig kellő körültekintéssel 

jártak el. 

1941-ben erre hívta fel a figyelmet a vármegye alispánjának címzett miniszteri 

felhívás. Eszerint számos községi elöljáróság ingatlanbejelentési kötelezettségének 

„tévesen” tett eleget. „Ha a fél valamely mentesitő körülményre hivatkozik, előfordul, 

hogy az elöljáróságok a fél egyszerű bemondására ezt tudomásul veszik, a bejelentésről 

nem gondoskodnak s ezzel az ügyet a kivizsgálás alól elvonják.”311 A már közel két éve 

hatályban lévő törvény előírta bejelentési kötelezettségeknek – a minisztérium 

megállapítása szerint – még mindig több település nem tett eleget.312 

                                                             
305 Uo. 
306 Uo. Száma 13.737/1940. III.b. Kelt 1940. augusztus 16. 
307 Uo. A minisztériumi rendelet hátoldalára írott elintézés. 
308 Uo. Kelt 1940. augusztus 26. Bars és Hont vármegye gazdasági felügyelőségének iratanyagáról, 

annak további sorsáról információk nem ismertek. 
309 Uo. Kelt 1940. augusztus 31. 
310 Uo. Mindkét összefoglaló 1940. november 30-án kelteződött. 
311 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1942, 11079/1942. sz., rendezetlen fasc. Benne iratok 

10509-tól 11492-ig. M. kir. Földmüvelésügyi Miniszter, 93082/1941 V/A/2 sz. Tárgy:„Az 1939: 
IV. t.c. hatálya alá eső ingatlanok bejelentése.” Budapest, 1941. március 26. 

312 Uo. A fent nevezett földművelésügyi miniszteri sürgetésre megérkezett minden válasz. A 
hiánypótló választ az alábbi településekre vonatkozóan küldte meg a vármegye gazdasági 
felügyelősége május 3-án: Hévmagyarád, Ipolyhidvég, Szalatnya, Kisölved, Ipolyszakállos, 
Alsószecse, Oroszka, Hontvarsány, Csánk, Hontkiskér, Felsőszecse, Kiskálna, Bajta, Kicsind, 
Leléd, Lüle, Töhöl, Mohi, Bajk, Mellek, Nagymánya, Zsitvamártonfalva, Jeszenszke (Setétkut), 
Inám. 
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1941-ben, de még 1942 tavaszán sem végeztek a vármegyében a második 

zsidótörvény hatálya alá eső ingatlanok maradéktalan bejelentésével. 

 

Késéssel vagy anélkül, a földbirtok-politikai intézkedések és adatgyűjtés, valamint 

azok összegzése, kimutatások készítése így is javában folyt a vármegyeházán. Amíg folyt 

az adminisztratív munka, az alispánt rendeletben tájékoztatta az Országos Szociális 

Felügyelőség (OSZF) az 1940-ben alakult Országos Nép- és Családvédelmi Alap 

(ONCSA) bekapcsolásáról a birtokpolitikai tevékenységbe.313 Hatoldalas levelükben 

szóltak az ONCSA szociálpolitikai küldetéséről, feladatáról. Eszerint az alap önálló 

birtokpolitikai működést nem tölt majd be, azonban legfőbb hivatása lesz, hogy lehetővé 

tegyék „[...] azoknak a sokgyermekes földművescsaládoknak is a házhely-, föld- és 

haszonbérletszerzést, illetve a közös legelőben való részesedést, amelyek egyébként a 

megkivánt személyi feltételeknek megfelelnek, csupán anyagi eszközeik hiányoznak 

ahhoz, hogy a birtokpolitikai jogszabályokban előirt követelményeket teljesithessék.” 

Olyan „elvi megállapodás” született az OSZF és földművelésügyi miniszter között, ami 

szerint az ONCSA és a vármegyei közjóléti szövetkezetek minden esetben bekapcsolódnak 

a földbirtok-politikai tevékenységbe, amikor alkalom nyílik a „családvédelmi szempontok 

érvényesitésére, illetőleg a népes földművescsaládok házhely-, föld- stb. szerzésének 

előmozditására.” Az ismertető befejezésében az alispánt kérték fel, hogy július 15-ig 

jelentse az OSZF-nek, hol kíván családi házak építéséhez házhelyeket kialakítani, 

haszonbérleteket alakítani, telepítést eszközölni, illetve közlegelőket létrehozni. 

Június 17-i tájékoztató levelében a szociális felügyelő értekezlet összehívását 

körvonalazta, amelynek tartalmáról az oda érkező illetékes vármegyei hatóságokat az 

alispán már előzetesen tájékoztatta.314  Így eljárva és a megadott irányelveket, azok 

 
                                                             

313 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1941, rendezetlen fasc., 6571/1941. sz. Benne iratok 
6351-tól 6798-ig. Az Országos Szociális Felügyelőség irányító szerve volt az ONCSA-nak. Iratuk 
keltezése 1941. május 28. Száma: 3273/1941. 

314 Uo. A szociális felügyelő, dr. Steller Mária levelének száma 3717/1941. Többek között 
instrukcióul adta az alispánnak, hogy az összehívandó értekezletre kiket volna tanácsos meghívni. 
Így a gazdasági felügyelőn kívül azok a községi jegyzők és polgármesterek, akik „a jövő évi nép- 
és családvédelmi munkatervben érdekeltek akár a házépítés, akár a telepités vagy 
kishaszonbérletek alakitása terén”. Más vezetőkön túl „olyan megbizható magánszemélyeket is, 
akiknek birtokpolitikai dolgokban kellő tájékozottságuk van és helyi ismereteiknél fogva feltehető, 
hogy hasznos tanácsot tudnak adni. 

 Arra kell törekedni, hogy az értekezlet konkrét eredménnyel záruljon, vagyis annak anyagából és 
az ott elhangzott javaslatokból össze lehessen állitani az Alap, illetve közjóléti szövetkezet 
birtokpolitikai munkatervének vázát.” 

 1941. június 26-i keltezésű 6517/1944. számú felkérésében az alispán 11 vármegyei földbirtokos 
szíves megjelenését kérte a július 1-jei értekezleten. 
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tartalmát az alispán értekezleten ismertette vármegyéje érintett felügyelőivel.315 

A megvalósítandó tárgykör kapcsán az alispáni értekezletet követően július 1-jén 

újabb értekezletet tartottak. Az alispán távollétében megtartott értekezleten dr. Steller 

Mária országos szociális felügyelő ismertette az egybegyűltekkel a vonatkozó 

minisztériumi és felügyelőségi rendelkezéseket.316 Vázolta a problémákat és az érvényes 

miniszteri rendelkezéseket, valamint „[...] azokat a módozatokat, melyeket az Országos 

Szociális Felügyelőség a Nép- és Családvédelmi Alap bekapcsolódása következtében 

követni kiván és mértékül szab.” 

A hozzászólások után megállapítást nyert Bars és Hont vármegye egészére tekintve: 

„A földbirtok elosztásban kirivóan egészségtelen tünetek az egyesitett vármegye területén 

nem tapasztalhatók. Oka ennek részben a volt csehszlovák állam által már lebonyolitott 

földreform, valamint az ezt korrigáló u.n. felvidéki földreform, melynek során 15.000 kat. 

hold föld jutott az arra érdemes rászorulók kezébe.” Ugyancsak megállapítást nyert, 

miszerint az egy családra jutó, fenntartáshoz szükséges földterület nagysága a 

vármegyében 12-15 kat. hold. Ezt követően a vármegyei gazdasági felügyelő, Horváth 

Aladár részletesen ismertette azokat a zsidóbirtokokat, amelyekre a földművelésügyi 

miniszter „az átadásra való kötelezést kimondotta”. E földterület nagysága addig a napig 

8568 kat. holdat és 389 négyszögölt tett ki. Végezetül dr. Steller külön felhívta a figyelmet, 

hogy főleg azokat támogassák, akiknek legalább 4 gyermekük van. 

Az értekezleten elhangzottak után végkövetkeztetésül megállapíttatott, hogy csak 

„kizárólag a tényleges mezőgazdasági földjuttatás és házhelybiztositás” útján fogják a 

vármegye érdemes rászorulóit segíteni. 

Házhelyek kialakítására és mezőgazdasági ingatlan céljára felhasználató zsidó 

földbirtokok volt a tárgya annak az alispáni, főszolgábírókhoz címzett bizalmas közlésnek, 

amelyben a járások érintett vezetői név szerinti kimutatásban megkapták azon „[...] 

földbirtokoknak sorát, amelyekre vonatkozóan a m. kir. Földmivelésügyi Minister Ur az 

igénybevételt már kimondotta”317. A felsorolásban szereplő birtokokat az előírásnak 

megfelelően a legérdemesebbeknek, legrászorultabbaknak kellett kapniuk házhely, 

helybéliek földjuttatása vagy telepítés formájában. A kimutatásokban szereplő földek 

állapotának felmérését a főszolgabírók személyes és folyamatos ellenőrzése mellett a járási 

                                                             
315 Az idézett OSZF rendeletének bal oldalára az alispán kézzel írott megjegyzése szól erről. A 

megtartott értekezlet időpontjául 1941. június 28-a tüntetve fel. 
316 Uo. Jegyzőkönyv az 1941. július 1-én megtartott értekezletről. 
317 Uo. A négy főszolgabírónak szóló irat száma 8020/1941. Intézésének határideje expressz sürgetést 

kapott. Keltezése 1941. július 10. 
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szociális gondozónőnek kellett végeznie. Ugyanő lett megbízva, hogy az egyes 

településeken állítsa össze mindazok névsorát, akik juttatásban részesülhetnek. A rendelet 

szerint körültekintően kellett eljárni, szem előtt tartani az adatgyűjtés során a megjelölt 

birtokok cselédjeit, „a javasolt család szorgalmát, egészségügyi viszonyait, életképességét, 

erkölcsi és fizikai képességeit, mezőgazdasági szaktudásban való felkészültségét, végül, de 

legnyomatékosabban, családtagjainak számát.” Minden érintett a szóban forgó és a 

leggyorsabban elintézendő feladatot „mint bizalmas természetűt” volt hivatott kezelni, 

„nehogy akár a juttatásra kiszemeltek, akár a kimaradottak tudomást szerezzenek arról, 

hogy milyen előkészitő munkálatok folynak [...]”. 

Az alispán rendeletét négyoldalas, járásokra bontott táblázat zárta, amelyben 

településekként név szerinti összeírásban mutatták ki a zsidók földbirtokait. A 

kimutatásban szereplő 40 településen 130 zsidó személyt soroltak fel a tulajdonukba 

tartozó földterület nagyságának feltüntetésével. 

 

2. táblázat 

„KIMUTATÁS a kisajátítandó zsidó birtokokra javasolt 

mezőgazdasági földigénylőkről Bars és Hont k. e. e. vármegyékben.” 

 A kimutatást lásd a 84–86. oldalon. 

 

A július 25-ben határidőt szabó munkálatokkal elkészült járási vezetők jelentéseit 

összegezve küldhette meg az alispán kimutatását és beszámolóját az OSZF-nek.318 A 

kimutatásban szerepeltek azok, „akik részére a Vármegyei Közjóléti Szövetkezet 

házhelyeket vásárolna, illetve juttatna”. A kimutatásban megjelölésre került a zsidó 

földbirtokos neve és a házhelynek használható ingatlanok holléte. Ugyancsak benne 

szerepeltek, „akik mezőgazdasági földjuttatásban volnának részesithetők”. 

Kishaszonbérletek létesítését nem tartotta indokoltnak az alispán. Legvégül a telepítés 

útján földhöz juttathatókról is kimutatást készített.319 

                                                             
318 Uo. Keltezése 1941. július 30. 
319 A bemutatott alispáni irat melléklete volt a teljes egészében megmaradt kimutatás. Az ötoldalas 

gépelt tisztázat magában foglalta a kisajátítandó zsidóbirtokok lajstromát, valamint a földigénylők 
névsorát településenkénti bontásban. Ugyancsak kétoldalas gépelt tisztázatként maradt fenn a 
teljes vármegyét felölelve a zsidóbirtokokra telepítendők névsorának javaslata. Ebben a 
kimutatásban járásokra bontva, a telepítésre javasolt személyek gyermekeinek számát feltüntetve 
végezték el az összeírást. 

 Ebben az iktatóban maradt fenn a Szete községben 1941. július 14-én készült kézzel írott helyszíni 
zsidóbirtokok felosztásáról készült jegyzőkönyv. Tartalmában jól érzékelteti, hogy a zsidóbirtokok 
helyszíni szétosztása milyen gyakorlati formában valósult meg. 
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A zsidóbirtokokra igényt benyújtók sorait úgyszintén rostálták a vármegye vezetői. 

Lévén, hogy Bars és Hont vármegye újonnan kialakított közigazgatási egység volt, és 

javarészt elszakított területek visszacsatolásából hozták létre, a birtokigénylésből más 

módon is ki lehetett személyeket zárni, mint egyéb helyütt. Ilyen lehetőség volt a 

nemzethűségi szempont felülvizsgálata. Ennek alapos feltérképezésére intette a főispán 

vármegyéje gazdasági felügyelőit, amikor tudomására jutott, miszerint olyan személyeket 

is javasoltak, akik ilyen szempontból „[...] a megszállás alatt magyarellenes magatartást 

tanusitottak, sőt ilyen mozgalmakban vezető szerepet játszottak [...]”320. A főispán 

figyelmét többek között Jaross Andor nyugalmazott miniszter, országgyűlési képviselő is 

felhívta hozzá intézett levelében.321 Mindazok, akik ennek nem feleltek meg, vagy 

csehszlovák pártokban vezető szerepet töltöttek be (elegendő volt a községi képviselő-

testületi tagság), azonnal kimaradtak az igénylők sorából. Az ilyenek nevéhez mindössze a 

következő megjegyzést kellett tenni: „magyar magatartása a megszállás alatt nem volt 

megfelelő”. 

Az 1939-ben elfogadott IV. tc. a zsidóbirtokok kapcsán igazából nem hozta meg a 

kívánt eredményt. Erről a vármegye bizottságainak ülésezésekor is számos alkalommal 

szót ejtettek. Midenekelőtt a kivitelezésben legérdekeltebb vármegyei gazdasági 

felügyelőség jelentéseiben hangoztatta a végrehajtásban tapasztalt lassúságot.322 

Ugyanezen gazdasági szerv 1942 februárjában a közigazgatási bizottsághoz benyújtott 

jelentésében minden egyéb tárgykört mellőzve osztotta meg észrevételeit az 1939. évi IV. 

tc. végrehajtása körüli csigatempóval kapcsolatosan.323 Lassúsága a jelentéstevő szerint „a 

kisemberek szemében gyanut kelt”. Ugyanígy nehezményezte a törvény azon 

                                                             
320 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Főispáni iratok, 8. dob., 1941, 616. sz. Kelte 1941. június 13. A 

vármegyei gazdasági felügyelőség válaszában felhívta a főispán figyelmét, hogy a helyszíni 
tárgyalások során a gazdasági és telepítésügyi felügyelőn túl a községi elöjáróság 2 tagja, jegyző 
és bíró, valamint a községi képviselő-testület által kijelölt hármas bizottság vesz részt. Így 
amennyiben a helybéli illetékesek nem figyelmeztetik a javaslatba hozott személy körüli 
aggályokat, akkor a felügyelők csakis a törvényben előírtak szerint tudnak eljárni. Tovább 
ismertetve a helyzetet a főispán értésére adták, miszerint „a zsidó ingatlanok végrehajtásával 
kapcsolatos eljárásunk és jelentéseink, javaslataink, mind bizalmas iratok kezelendők igy arról, 
hogy kiket hoznak javaslatba juttatásra, nyilatkozatokat nem tehetünk és azt a község lakosságával 
sem közöljük.” Uo. A gazdasági felügyelőség iratszáma 568/1941.vgf.sz. Kelt 1941. június 16. 

321 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Főispáni iratok, 8. dob., 1941, 615. sz. Kelt 1941. június 6. Jaross 
szót emelt a főispánnál a Weisz-féle és Ringwald-féle zsidó ingatlanok kapcsán, emlékeztetve, 
hogy mindkét zsidó „a Felvidéki Magyar Párt tagjai voltak és derekasan viselkedtek”. Majd 
folytatva előadta: „Nem kivánom érdekeiket megvédelmezni, de ugy gondolom – miután Bars 
megyében van elegendő nagyobb kiterjedésű egyéb zsidóbirtok is –, hogy igazságosabb volna, ha 
az endrődi és bajkai ingatlanok ne mindjárt az első csoportba kerüljenek.” 

322 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, a közigazgatási bizottság iratai, 1944, 46. sz. Félévi gazdasági 
helyzetjelentésében erről is szól a gazdasági felügyelő. Száma 140/1941. vgf. Kelt 1941. február 5. 

323 Uo. Száma 140/1942.vgf. Kelt 1942. február 25. 
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rendelkezését, hogy a földművelésügyi miniszter határozata ellen „a zsidó 

földtulajdonosok panasszal élhetnek”; ezt törülni kellene.324 A közigazgatási bizottság 

ülésein elnöklő főispánnak is szólnia kellett a miniszterelnöknek megküldött jelentésében 

is taglalt vontatott végrehajtási mechanizmusról. Eszerint általános panasz, hogy a törvény, 

„különösen pedig a 16. szakaszában foglalt rendelkezések végrehajtása nagyon lassú.” 

Majd adatokkal szolgálva folytatta, hogy vármegyéje területén „[...] mintegy 11.000 kat. 

hold zsidó tulajdonban levő ingatlanok átengedési kötelezettsége van megállapitva, a mai 

napig azonban még 1000 hold sem adatott ténylegesen át.” Beszámolója 1941. szeptember 

1-ről való.325 

Horváth Aladár gazdasági felügyelőnek 1942. szeptemberi, alispáni féléves 

beszámoló elkészítéséhez írt összefoglalójából kitűnik, hogy a második zsidótörvény sokat 

emlegetett paragrafusai valóban nem váltották be végrehajtóik kívánt elvárásait.326 

Mindössze 14327 településről adhatott hírt (20 kat. holdon felüli területekről), ahol kisebb 

vagy nagyobb területeket átadtak. Reményének hangot adva fejezte be a zsidó 

ingatlanokról tett fejezetét, bízva, hogy „[...] az 1942. évi XV. t.c. alapján, mely törvény a 

napokban lépett életbe, a zsidó ingatlanok átvétele és juttatása gyorsabb tempóban fog 

megtörténni”. 

A reményt, hogy a zsidók földtulajdonát könnyebb és gyorsabb törvényi keretek 

között tudják tulajdonosaiktól elvenni és hasznosítani, nem csak a vármegyei gazdasági 

felügyelő bizakodása maradt. 

A zsidók erdő- és mezőgazdasági ingatlanairól szóló törvényjavaslat képviselőházi 

tárgyalása megindulásakor Bars és Hont megye hetilapja írásban fejezte ki örömét afelett, 

hogy elfogadása után hamarosan felgyorsul az addigi gyakorlat. A törvény javaslatának 

ismertetésében hangsúlyt fordítottak annak kidomborítására, hogy az „fajvédelmi alapon 

állapítja meg a zsidók fogalmát s így az összes zsidó földbirtokost érinti”.328 A földek 

elvételén túlmenően a zsidók erdeit is elveszik, tájékoztatott az ismeretető. A cikk szerzője 

statisztikailag 1 200 000 hold föld (700 ezer hold mezőgazdasági ingatlan és 500 ezer hold 

                                                             
324 Uo. 
325 Uo. 
326 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1942, rendezetlen 537. fasc., 5013/1942. sz. A 

beszámoló kelt 1942. szeptember 14. 
327 Léva, Szod, Tőre, Felsőpéle, Felsőfegyvernek, Cseke, Kiskoszmály, Ipolyság, Tesmag, Deménd, 

Kemence, Alsógyőröd, Hull, Szokolya. 
328 Bars-Hont, 1942. június 7., 1–2. o. 
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erdőbirtok) zsidó tulajdonból való kiemeléséről írt, megjegyezve, hogy a visszacsatolt 

területekről pontos adatok még nem álltak teljes egészében rendelkezésre.329 

A várva várt törvény elfogadása előtt 1942 márciusában lépett hatályba az 

1750/1942. sz. M. E. rendelet, melynek előírásai szerint az a zsidó, akinek 5 holdnál 

nagyobb szőlő vagy gyümölcsös, vagy 500 holdnál nagyobb területű mezőgazdasági 

ingatlan volt a tulajdonában, az a terület illetékes elöljárójánál a rendelet hatálybalépését 

követően három napon belül köteles volt bejelenteni.330 

Ezen rendeletre hivatkozva az ország valamennyi gazdasági felügyelőségének 

megküldött földművelésügyi rendelet megtiltotta a zsidó ingatlanok átruházását, ugyanígy 

a „zsidóbirtokok eldarabolásának további folytatását”.331 

A vármegye főispánja nagy nyomatékkal hívta fel a főszolgabírók, polgármester és 

gazdasági felügyelő figyelmét a „máris hatályba lépett rendeletre”. Leiratában külön szólt a 

gazdasági vagyontárgyak kérdéséről, egyben saját hatáskörében elrendelve, hogy az élő és 

holt felszerelés állagának megőrzését szem előtt tartva a birtokosok tulajdonosai vagy 

bérlői „[...] gazdasági vagyontárgyat csakis a kir. gazdasági felügyelőség külön 

beszerzendő előzetes engedélye alapján idegeníthetnek el”.332 A főispán intézkedését az 

alispán csak megerősíteni tudta, utasítva minden illetékes alsóbb szervet a 

„nemzetgazdaságilag fontos rendelkezés szigorú végrehajtására” és az április 15-ig 

hivatalához megküldendő jelentéstételre.333 

Az ipolysági, lévai és szobi főszolgabíró megtette jelentését az elvégzett munkáról, 

a verebélyi főszolgabíró, mivel a vonatkozó rendelet „alkalmazása tekintetében gyakorlat 

eddigelé ki nem fejlődött”, fennakadt. Ugyanis mindössze két birtoktest minősült járása 

területén a rendelet értelmében bejelentésre kötelezőnek, de azok tulajdonosai csak a 

szőlőket jelentették be, a mezőgazdasági birtok felszerelését nem, mivel magasabb 

hatóságoknál (gazdasági felügyelő, minisztérium) „nyert felvilágosításra hivatkozva, 

kijelentették, hogy az idézett rendelet értelmében erre nem kötelesek”. A további eljárás 

mikéntjére kért utasítást.334 

A zsidók tulajdonában található szőlőbirtokok kimutatását kérvényezte az 

érsekújvári székhelyű Szőlészeti és Borászati Kerületi Felügyelőség felügyelője is. A 

                                                             
329 Uo. 
330 Magyarországi Rendeletek Tára, 1942, II. köt., 657–661. o. 
331 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, rendezetlen 536 sz. fasc., 3795/1942. sz. A rendelet 

száma 187.761/1942. VII.B.2. Kelt 1942. március 21. 
332 Az alispánnak megküldött másolat uo. 
333 Uo. 
334 Uo. A verebélyi főszolgabíró jelentése. Kelt 1942. április 11. 
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kimutatásban fel kellett tüntetni a „zsidónak tekintendő szőlőbirtokos” nevét, lakhelyét, a 

szőlőbirtok hollétét és nagyságát.335 Többszöri sürgetés után 1942 szeptemberére elkészült 

a vármegye egész területét felölelő zsidó kézben található szőlőbirtoki összeírás. A jegyzék 

75 nevet és hozzá tartozó adatot szolgáltatott be.336 

A szőlőkön túl még 1942. június 1-jén hozott közigazgatási bizottság gazdasági 

albizottságának határozata alapján a körjegyzőségek feladatául adva elrendelték a zsidó 

kézben található erdőgazdasági ingatlanok és használati engedélyek járásonkénti és 

községenkénti összeírását. A tulajdonos hovatartozásának megállapítására a fajvédelmi 

törvényt kellett alkalmazni.337 Az összeírások teljességét és pontosságát leginkább a 

telekkönyvi adatok és kataszteri ívek hiánya tette nehézkessé, de ahol tudomással bírtak 

zsidó tulajdonban található erdőbirtokról, ott a körjegyzők jelentették.338 

A gyakorlatban a használati illetőségek elidegenítésére minden erdőbirtokossági 

társulatnak rendkívüli közgyűlés megtartása keretében adták feladatul az albizottsági 

rendelet ismertetését, illetve annak alkalmazását.339 

Az idő haladtával az egymást váltó miniszterelnökök, valamint kormányaik kivétel 

nélkül foglalkoztak a megoldásra váró és a nyilasok által egyre hangosabban számonkért 

földkérdés megoldásával. Ilyen légkörben került megtárgyalásra és elfogadásra „A zsidók 

mező- és erdőgazdasági ingatlanairól” címet viselő 1942. évi XV. tc.340 

A törvény 1942. szeptember 6-án lépett hatályba. Különösen összetett és bonyolult 

megfogalmazású jogszabály volt, amely kimondta, hogy a harmadik zsidótörvény (1941. 

évi XV. tc. 9. és 16. §-ai) alapján zsidónak tekintendő személyeket, ezen túl azokat a 

társaságokat, ahol a tagok több mint fele zsidó, végül azokban, ahol a részvények többségét 

zsidók tartják kézben, az állam térítés ellenében a törvényben feltüntetett ingatlanaik 

átengedésére kötelezheti.341 A törvény szerint zsidó a jövőben nem vásárolhatott mező- és 

                                                             
335 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, rendezetlen 538 sz. fasc., 7195/1942. sz. Iratok 6512-

től 7298-ig. 
336 Uo. A kimutatás keltezése 1942. szeptember 22. 
337 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, közigazgatási bizottság iratai, 1944, rendezetlen fasc., 586. sz. 

Határidőt június 23-ig kaptak az adatszolgáltatásra. 
338 Például a kőkeszi körjegyző jelentése szerint: „[...] a körjegyzőség községeinek a telekkönyve 

Kékkőben /Szlovákiában/ van, igy telekkönyvi adatokat beszerezni nem tudok. Azonkivül 
Terbegec község kataszteri birtokivei is Szlovákiában vannak, igy ezen községre vonatkozólag 
még a kataszteri adatokat sem tudtam megállapitani, az erdő területét az adókimutatások alapján 
jegyeztem be a kimutatásba.” Valamint ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, közigazgatási bizottság iratai, 
1942, rendezetlen fasc., 601/1942. sz. A „Határozat” egy példánya. 

339 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, közigazgatási bizottság iratai, 1942, rendezetlen fasc., 601/1942. sz. 
Az alsónyéki, felsőnyéki, kemencei és terbegeci úrbéres birtokosság rendkívüli közgyűlésének 
jegyzőkönyvei. 

340 A törvény szövegére lásd Magyar Törvénytár, 1942. Franklin, Budapest, é.n., 89–109. o. 
341 Lásd az 1. § rendelkezéseit. 
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erdőgazdasági ingatlant, kis- és nagyközségben egyéb ingatlant (például lakótelket).342 

Jogorvoslatra nagyon szűk keretek között kerülhetett sor, kizárólag akkor, ha a tulajdonos 

igazolni tudta, hogy nem esik a törvény hatály alá, vagy a térítés összegét nem tartotta 

megfelelőnek. Panasz benyújtására egy hónap állt rendelkezésre.343 Az ingatlan 

tulajdonosa vagy haszonbérlője köteles volt „a rendes gazda gondosságával” jó 

kondícióban tartani és a szükséges munkálatokat elvégezni ingatlanán, míg azt tőle át nem 

veszik. Erre hivatkozva akár a térítési összeg teljes nagyságának csökkentést is 

elrendelhették.344 A törvény hatálybalépésével veszítette érvényét az 1939. évi IV. tc. (15. 

és) 16. §-a.345 

A törvény végrehajtásáról szóló első rendeletet néhány nappal később közölték.346 

Általános végrehajtási rendelete hónapokkal később, 1943 júniusában jelent meg.347 

A nagy jelentőséggel bíró 1942. évi XV. tc. végrehajtásáról, zsidók ingatlanainak 

elvételéből származó eredményekről Bars és Hont vármegye alispánja is megemlékezett a 

szociális igazgatásról szóló beszámolójában, amit az általa szerkesztett évkönyvbe írt. 

Eszerint lehetősége nyílott, hogy „a Garam és Ipoly völgyében az egészséges földbirtok 

elosztás biztosítására” közreműködhessen. Ennek céljából minden alárendelt hatóságával 

azon fáradozott, hogy „az arra érdemes és rászorult sokgyermekes magyar családok” 

földhöz jussanak.348 

A szinte közvetlenül a törvény hatályba lépését és annak végrehajtását szabályozó 

első rendeletét követően szólt az alispán saját rendelkezésével vármegyéje minden 

főszolgabírájához, Léva polgármesteréhez, gazdasági felügyelőkhöz, valamint községi és 

körjegyzőkhöz.349 Előadta, mit tart vármegyéje ebbéli tartalmi szempontjából legfontosabb 

feladatának, vagyis „a zsidó földbirtokok megnyugtató módon való továbbjutását”. 

Kifejtve és konkretizálva vázolta fel Bars és Hont legveszélyesebb árnyoldalait: 

„Vármegyénk abban a helyzetben van, hogy legértékesebb területein a nemzetet pusztitó 

egyke és egyse uralkodik. Az egykés, gazdag földművesek vagyonának növelése nem lehet 
                                                             

342 „Ingatlanszerzési tilalom”, 2. §. 
343 Lásd a 10. §. rendelkezéseit. 
344 Lásd 12. §. 
345 Lásd 20. §. 
346 5300/1942. M. E. sz. rendelet „a zsidók tulajdonában lévő egyes ingatlanok elidegenítésének 

szabályozásáról”. In Magyarországi Rendeletek Tára, 1942., III. köt. 2592–2603. o. 
347 3600/1943. M. E. sz. rendelet. 
348 Évkönyv, 13. o. 
349 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Főispáni iratok, 13. dob., 1942, 841. sz. Száma 12761/1942. Kelt 

1942. szeptember 29. Különösen az 5300/1942. M.E. sz. rendelet vármegyéjében való mikénti 
végrehajtásáról adta közlését. A szabályozásról szóló alispáni rendelet megtalálható az alispáni 
hivatal általános anyagaiban is. ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1942, 12761. sz., 
rendezetlen fasc. Benne iratok 12503-tól 13999-ig. 
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célja semmiféle földreformnak. Ezért ezeket a földbirtok juttatásból teljes mértékben ki 

akarom zárni. Másrészt a most folyó oroszországi harcokban vármegyénk hazafias 

lelkesedéssel és igen sok vitéz katonával vesz részt. A hadbavonultak támogatása és 

részükre a jövőben a megélhetés biztositása nemcsak politikai szempontból feltétlenül 

kivánatos, hanem szükséges azért is, mert ez esetben a nemzet legértékesebb tagjait 

juttatjuk a mindennek alapját képező magyar földhöz.” Ezen irányvonal kitűzése után a 

juttatásokból ugyancsak kizárta a rendelet 3. §-ának 2. és 3. bekezdése alá eső jogos igényt 

benyújthatókat. Külön felhívta a községi és körjegyzők figyelmét, hogy a jogszabály 

hatálya alá eső zsidókat figyelmeztessék, hogy „ne is kisérletezzenek” ingatlanaikra 

vonatkozó külön szerződések megkötésével. Tehát szabadkézből csak a Vármegyei 

Közjóléti Szövetkezetnek adhatták el ingatlanjukat. „A Közjóléti Szövetkezet a 

távbeszélőn felkinált ingatlannak azonnali átvétele iránt intézkedni fog és ugyanakkor a 

legrövidebb időn belül az ingatlanoknak juttatása ügyében is, saját hatáskörében fog 

dönteni.” 

Mivel az elsőnek meghozott rendelet célja az öt holdnál kisebb ingatlanok minél 

előbbi megszerzése és kiosztása volt, ennek megfelelően megérkeztek a főispánnak címzett 

és a felhasználásról részletesen tájékoztató útmutatók is.350 

A törvényhatóságok első tisztviselőinek szóló belügyminiszteri sürgetésből kitűnik, 

hogy a nagy jelentőséggel bíró földbirtok-rendezési folyamat nem halad a megkívánt 

ütemben, sőt, komoly hiányok mutatkoznak annak végrehajtásában. A földművelésügyi 

miniszter rendelete351 ugyan előírta, hogy 1942. december 9-ig a községi elöljáróságok az 

öt holdon aluli zsidó ingatlanokat jegyzékbe foglalva terjesszék fel, azonban – holott a 

határidőt kitolták december 31-ig – a községi elöljáróságok legtöbbje az előírtaknak nem 

tett eleget, holott mind nemzetgazdasági, mind politikai tekintetből fontos, hogy „[...] az 5 

holdon aluli zsidóbirtokok a tavaszi munkák megkezdéséig uj tulajdonosaik kezére 

kerüljenek”.352 Hogy nyomatékot adjon rendeletének, a belügyminiszter a végrehajtásban 

késlekedőkkel szemben „fegyelmi felelősségre vonást” helyezett kilátásba. 

Az 5 holdon aluli zsidó ingatlanokról készített jegyzék elkészítésével a községi 

elöljáróságok legtöbbje késett. A vármegye alispánja ezért 1943. március 18-i rendeletével 

valamennyi illetékes szervet sürgetett a hiányok pótlására, mert a kérdéses ingatlanokban – 
                                                             

350 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Főispáni iratok, 15. dob., 1943, 217. sz. Az Országos Szociális 
Felügyelőség 1068/1943. sz. (1943. január 29.) és a belügyminiszter 547.788/1943. sz. OSZF. 
(1943. február 8.) körrendelete. Bars és Hont vármegyében az alispán az 5 holdnál kisebb birtokok 
kiterjedését kb. 260 holdra becsülte. Lásd Évkönyv, 21. o. 

351 550.000/1942. F. M. sz. rendelet 2. §-a. In Magyarországi Rendeletek Tára, 1942., IV., 3088-3096. o. 
352 A belügyminiszter körrendelete. Lásd 192. jegyzet. 
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főleg szőlőkben és gyümölcsösökben – csúszás esetén „esetleg helyrehozhatatlan károk 

keletkeznek”.353 Plusz feladatként előírta, hogy a jegyzékből még egy példányt készítsenek 

és azt a Közjóléti Szövetkezetnek adják át, ezzel gyorsítva munkáját az előkészületek 

megtételében az ingatlanok felhasználása terén. Valamint az ingatlanok kellő 

megművelésére ott, ahol „feltehető, hogy az ingatlanok tulajdonosai a szükséges müvelési 

munkákat nem fogják elvégezni”, kérjék a Közjóléti Szövetkezet gondnokkénti 

kinevezését. 

A közjóléti szövetkezetek az 5 holdon aluli zsidóbirtokoknál házhelyeknek 

alkalmas ingatlanok lefoglalására is jogot szereztek. Megfelelő ingatlan esetén az 

eredetileg 1942. december 9-ig zsidóknak engedélyezett szabadkézből való értékesítést 

megakadályozhatták. Ehhez elegendő volt, ha a közigazgatási bizottság gazdasági 

albizottságánál bejelentették, hogy a benyújtott adásvételi szerződéseket ne hagyják jóvá, 

mert a benne foglalt ingatalnok házhelyalakításra megfelelőek.354 

A Vármegyei Közjóléti Szövetkezeteknek juttatott ingatlanok helyes 

felhasználásáról szóló OSZF-rendelet szabályozta a követendő alapelveket.355 

Habár az előírt határidők szorosra szabódtak, a vármegyei bürokrácia fogaskerekei 

csak lassan mozdulva haladtak a feladatok végzésével. A főszolgabírók vagy esetenként 

körjegyzők be nem tartva a december 9-i, majd december 31-i határidőt, ha hónapos 

késésekkel is, jelentésüket megküldték az alispánnak. Hosszas mulasztásukat legtöbbször 

az előírt formanyomtatványok hiányával magyarázták.356 

Bármennyire is égető volt a zsidó ingatlanok átvételére és kiosztására tett 

erőfeszítés, a megszabott menetrend tarthatatlan volt. Még 1944-ben is előfordult, hogy 

Bars és Hont vármegyében ingatlanátadásra került sor.357 Sőt 1944 júniusában az alispán 

indítvánnyal élt Bars és Hont vármegye közigazgatási bizottsága előtt.358 Elégedetlenségét 

kifejezve indítványozta az 1938 óta kiosztott 100 holdon felüli maradék birtokok 

                                                             
353 ŠA Levice, f. HSÚL, 2021/1943. sz. 
354 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1942, rendezetlen 546. fasc., 16100/1942. sz. Az 

OSZF tájékoztatója. Száma 15.968/1942. Kelt 1942. november 24. 
355 Lásd 192. jegyzet. Az OSZF körrendelete hat oldalon nyújtott részletes tájékoztatást. 
356 Uo. Az ipolysági (1943. március 16.), lévai (1943. március 17.) és verebélyi járás (1943. március 

16.) főszolgabíráinak jelentése. 
357 Például erről tanúskodik az alispán 1944. december 1-jei Vármegyei Gazdasági Felügyelőséghez 

címzett irata. ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1944, 12911. sz., rendezetlen 599. fasc. 
Benne iratok 12501-tól 13000-ig. Guttman Arthur és Heilbraun Sámuel volt lévai lakosok 
ingatlanait, amelyeket a földművelésügyi miniszter 126.000/1944. VII.B.2. F.M. sz. rendelete 
alapján júniusban a Vármegyei Közjóléti Szövetkezet vett kezelésbe. 

358 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1944, 8920. sz., rendezetlen 591. fasc. Kelt 1944. 
június 19. Száma: 444/1944. Az alispán közigazgatási bizottság előtt elhangzott javaslatára még 
ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, közigazgatási bizottság iratai, 1944, 444. sz. 



94 

revízióját. Panaszának hangot adva adta elő, hogy 1939 óta sok olyan egyén kapott a 

kiosztott zsidóbirtokokból, akiknek sem háborús, sem egyéb jogcímen nem járt volna. 

Ezen felül ugyan 1942-ben elfogadták a földreformot, azonban mindaddig végrehajtási 

rendelete nem jelent meg. Ezért, az „itthoni nyugalom és a Kárpátokban harcoló magyar 

hadsereg hőseinek megjutalmazása érdekében” kérte a közigazgatási bizottságot, hogy 

feliratban kérje a miniszterelnök, földművelésügyi miniszter, belügyminiszter és 

honvédelmi miniszter úrnál a megjelölt tárgyban a mielőbbi revíziót elindítani. A 

közigazgatási bizottság június 21-i ülésén helyt adott az alispán indítványának. 

 

Az újrahasznosításra elkobzott zsidóbirtokok egy része a vonatkozó törvényi és 

rendeleti szabályozás pókhálóján átjutva osztódott szét az egyes települések igénylői 

között. A döntéshozatal csúcsán egyedüli hatalommal minden esetben a földművelésügyi 

miniszter állt. E folyamat ábrázolásaként bemutatásra kerül az átalakulás néhány 

mozzanata: házhelyalakítás, zsidó ingatlanátengedés a bürokrácia lencséjén át nézve. 

Bars és Hont vármegye arra érdemes rászorulói, felmérve a vármegye tényleges 

szükségleteit – amint az fentebb ismertettük –, házhelyalakítás és földjuttatás címén 

nyerhettek részt zsidó ingatlanból. Az ehhez szükséges felmérések elkészítése után a 

vármegye közigazgatási bizottságának gazdasági albizottsága tett javaslatot átengedésre 

kötelező eljárás megindítása tárgyában a földművelésügyi miniszternél, akinek a konkrét 

település kapcsán benyújtották azon személyek névsorát, akiket átengedésre köteleznek. 

Az ingatlan ellenértékének megállapítása kizárólag a miniszter joghatósága volt, illetve a 

földművelésügyi minisztérium birtokpolitikai csoportjának hatáskörébe tartozott minden 

ilyen jellegű döntés. Az átengedésre kijelölt ingatlan birtokbavételével – vagyis az állam 

vette át a területet – és annak felhasználásával az Országos Földhitelintézet volt 

megbízva.359 

                                                             
359 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Főispáni iratok, 7. dob., 1943, 47. sz. irat. A földművelésügyi 

miniszter 209.416/1942. VII. A. 1. számú véghatározata Barsbaracska községben házhelyek 
alakítására alkalmas ingatlanok átengedésére kötelezésében. E település esetében az albizottság 81 
személyt javasolt juttatásra, ebből a miniszter 65-öt talált alkalmasnak. Kelte 1942. július 15. Az 
átengedésre való kötelezés jogszabályi hivatkozása az 1940. évi IV. tc. – „a kishaszonbérletek 
alakításának, kisbirtokok és házhelyek szerzésének előmozdításáról s más földbirtokpolitikai 
intézkedésekről” – vonatkozó (9. és 10.) paragrafusai voltak. A törvény ugyan nem tett említést 
zsidóbirtokokról, de a második zsidótörvény adta lehetőségek folytán leginkább ezekhez nyúltak. 
A törvény szövege in Magyar Törvénytár 1940. Franklin, Budapest, 1941., 7–42. o. 

 Az Országos Földhitelintézetet ugyancsak értesítette a földművelésügyi minisztert a barsbaracskai 
birtokbavételről, valamint az átvett ingatlan megállapított értékéről, amit „[...] az átengedésre 
kötelezettek részére a Telepitési alap: Birtokvásárlási folyószámla terhére” kellett kifizetni. ŠA 
Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Főispáni iratok, 13. doboz,1942, 805. sz. irat. Kelt 1942. szeptember 10. 
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A vármegyei gazdasági albizottságok munkája ezekben az években a földbirtok-

politikai teendők szaporodásából adódóan rapid módon megnövekedett. 1943-ban a 

földművelésügyi miniszter főispánoknak címzett bizalmas jelzetű rendeletében 

adatgyűjtést irányzott elő, hogy megállapítsa, „nem lenne-e célszerű a gazdasági 

albizottság működésének és hatáskörének ujbóli szabályozása”.360 Vármegyéjén belül 

jelentést a vármegyei gazdasági felügyelőségtől és erdőfelügyelőségtől várt a főispán. 

Előbbi részletes beszámolójában kitért az albizottság munkájának szakszerűbbé tételére. 

Gyakorlati tapasztalatból merített következtetése szerint „első fokon végérvényesen 

dönthetne az Albizottság a házhely juttatások ügyében”. Így a minisztérium „zsúfolt 

munkája” könnyítést nyerhetett volna. Ugyanígy a „Gazdasági Albizottság állapithatná 

meg a 15 kat. holdon aluli zsidóföldekből történő juttatásokat”, valamint minden 

albizottság munkájába be lehetne kapcsolni egy királyi bírót, „esetleg helyettes elnöki 

minőségben, hogy a Gazdasági Felügyelőség azzal együtt intézné el az összes 

földbirtokpolitikai célokat szolgáló ügyeket.”361 

Az alispán a földművelésügyi miniszternek szóló szigorúan bizalmas jelentésében 

összegezte a beérkezett válaszokat.362 Eszerint 1942-ben a vármegye gazdasági 

albizottsága egyéb tárgyalt ügyiratok mellett 662 „földbirtokpolitikai jogszabályok 

alapján” letárgyalt ügyet intézett. Ehhez kapcsolódva „véleményes javaslatot tett az összes 

házhelyszerzés előmozditási ügyekben, az összes zsidóbirtokok felhasználása iránti 

ügyekben [...]” 

A vármegye Vitézi Széke ugyancsak a zsidóbirtokok igénybevételével kapcsolatban 

kereste a községi és körjegyzőket. A földművelésügyi miniszter ugyanis rendeletével az 5 

holdnál nagyobb és 100 holdnál kisebb ingatlanokat, továbbá az 5 holdnál nagyobb és 20 

holdnál kisebb szőlőket és gyümölcsösöket a Vitézi Szék rendelkezésére bocsátotta.363 Az 

így kapott földek az első világháborúban vagy az éppen folyó világháborúban vitézzé 

avatottaknak és avantandóknak, valamint az „érdemes” hadikitüntetetteknek a kielégítésére 

kellett szolgáljon. A Vitézi Széknek készítendő névjegyzék elkészítését fontossága miatt az 

alispán is sürgette a körjegyzőknél. Az összeírt vitézek vagy jelöltek személyét, 

                                                             
360 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Főispáni iratok, 15. dob., 1943, 236. sz. Száma 1684/1943. Eln. rac. 

Kelt 1943. április 1. 
361 Uo. A gazdasági felügyelőség válasziratának száma Biz. 10/1943. Kelt 1943. április 19. 
362 Uo. Száma 236/[19]43. Kelt 1943. április 21. A főispán válaszában felsorolja a gazdasági 

albizottság tagjait: Baráti Huszár Károly, báró Majthényi László felsőházi tag, Somogyi Béla 
nyugalmazott alispán, Nagy Gyula kisbirtokos és Pauer Jenő nyugalmazott főerdőtanácsos. 

363 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1944, rendezetlen 545. fasc., 14294/1942. sz. A 
Vitézi Szék levele az alispánnak. Kelt 1942. október 21. Ebben az 535.438/VII.A. sz. F. M. 
rendeletre hivatkoznak. 
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viselkedését a községi elöljáróságnak kellett véleményeznie. A zsidó földbirtokok 

kimutatását a Széknek a gazdasági felügyelő juttatta el.364 A vitézek között felosztandó 

földek kiosztásánál az alispán hűen önmagához figyelemmel volt az egykésekre; 

mindenekelőtt a sokgyermekeseket tartotta fontosnak előnyben részesíteni.365 Az összegző 

kimutatás szerint a vármegye Vitézi Széke 1939 és 1941 között 1365 hold mezőgazdasági 

ingatlant vett át és adott birtokba vitézi jogon. Az 1942. évi XV. tc. alapján további 2000 

holdat kapott birtokba, melyek kiosztása „a Vármegyei Vitézi Székkapitány és az ONCSA 

képviseletében eljáró alispán” hatáskörébe tartozott.366 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
364 Uo. 
365 Évkönyv, 21. o. 
366 Uo. 112–113. o. 
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7. Határszéli vármegye – szökések, zsidók csempészése 

 

Bars és Hont közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék északi közigazgatási 

határa egyben államhatárt is képezett a Szlovák Állam területével. Földrajzi fekvésénél 

fogva viszonylag jó képet alkothatunk az illegális határátkelésekkel, szökésekkel 

kapcsolatban. A vármegye ezen sajátos elhelyezkedésén keresztül érzékeltethető a 

zsidósággal szembeni fellépés egy újabb megnyilvánulása. Ugyanakkor a fennmaradt 

iratok arról is tanúskodnak, hogy sokan voltak, akik bátran mertek bújtatni és segíteni 

önhibájukon kívül törvényileg büntetett embertársaikon. Keresztények és keresztyének 

egyformán vállalták az adott esetben nem kis veszélyt magában hordozó feladatot. A 

bújtatók egyes esetekben mindössze ideig-óráig, máskor napokon keresztül vállalták a 

kiközösített és az elhurcolás elől menekülő zsidók rejtekének biztosítását – elévülhetetlen 

közös jellemzőjük, hogy bátor kiállásról tettek tanúbizonyságot. 

Az illegális határátkelések az egész vázolt időszakra jellemzőek. A két szomszédos 

ország (Magyarország és Szlovákia) belpolitikai eseményeinek alakulásai és történései 

tették hol intenzívebbé, hol enyhébb mértékűvé a határsértők felbukkanását. A Szlovák 

Állam zsidóságát időben korábban utolérő koncentrálási és deportálási hullám 1941-ben és 

1942-ben idézte elő a magyar–szlovák államhatáron szaporodó szökéseket. A helyzet 

fordítottja következett be 1944 tavaszán, amikor még a Magyarország területén élő 

zsidóság, Európa németek ellenőrizte más országaihoz hasonlítva, legalább személyében 

valamelyest biztonságban érezhette magát. 1944. március 19-e után a magyarországi 

zsidóság lett a deportálásokért felelősök utolsó célpontja. 

A vármegye nyugati részének a Szlovák Állammal határos szakaszán jóval több 

szökést lehet nyomon követni, mint annak keleti részein. Általánosságban szólva: a 

témához kapcsolódó magyar szakirodalom is közöl számszerű becsléseket a szomszédos 

országokból Magyarországra menekülő zsidók létszámáról, felemlítve, hogy elsősorban 

Szlovákiából érkeztek.367 A Szlovák Állam területéről sikeresen átjutott zsidók egyelőre 

biztonságban érzhették magukat, megmenekülve a szlovákiai deportálások első 

szakaszának rémétől. 

Ezt megelőzően az elcsatolt területekre történő hosszabb-rövidebb időre való 

visszatérések ugyanúgy előfordultak a kiutasított zsidók körében. Erről tudósít a 

                                                             
367 Stark Tamás: Magyarország második világháborús embervesztesége. Társadalom- és 

Művelődéstörténeti Tanulmányok, Budapest, 1989. 31–32.o. A Szlovákiából menekültek számát 
1943. november 22-éig 6-8 ezerre teszi a budapesti cionista Mentőbizottság. Lásd Vági, 302. o., 
813. jegyzet. 
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székesfehérvári II. csendőrkerület zselízi őrskörletének jelentése 1939. január 15-ről.368 A 

jelentés a kiutasított szlovák telepesek és zsidók nagymérvű visszatéréséről tájékoztat, 

ugyanis a lévai főszolgabírói hivatal „engedélye folytán” 10, 14, 30, de akár 90 napra szóló 

tartózkodási engedélyt is kiállítottak. Holott a zselízi őrskörletből kiutasított zsidók 

mindannyian a „Cseh-Agrár és Kommunista Pártban” voltak, vagy csehszlovák 

szervezetek tagjaként szerepeltek. Ráadásul a visszacsatolás előtti hetekben is 

„magyargyűlölő magatartást tanusitottak”. A jelentés kitért a kiutasítottakról „kétséget 

kizárólag” feltételezhető kémkedésükre, amit a szomszédos államnak végeztek. 

1942. április 2-i keltezéssel fennmaradt a vármegye alispánjának kézzel írott 

rendelettervezete, amelyben a „Szlovákiából menekülő zsidóknak az ország területére való 

beszivárgásának megakadályozása” felől intézkedett.369 Az alispán a Szlovákia felől 

nagyszámú illegálisan érkező zsidóról a lévai m. kir. rendőrség kapitányságától szerzett 

tudomást. Az „...ország területére menekülő zsidó fajú egyének illegalis úton leginkább a 

verebélyi járás területén lépik át a határt”. Felhívja a járás főszolgabírójának figyelmét, 

hogy a szökések megakadályozására a szükséges intézkedéseket „haladéktalanul 

foganatosítsa”. Vagyis: utasítania kellett a csendőrőrsöket a „határok fokozott 

szemmeltartására és a határmenti községekben az elöljáróságokat az idegenek fokozott 

szigorú ellenőrzésére”. Tudomásulvétel és hasonló intézkedések meghozatala céljából a 

rendeletet a lévai és ipolysági járás főszolgabírája is kézhez kapta. 

Az alispán külön felhívta a verebélyi főszolgabíró figyelmét, hogy mivel járása 

területéről jelentik a legtöbb illegális határátlépést, a szükséges intézkedéseket tegye meg, 

és a csendőrőrsöket, valamint a községek elöljáróságait fokozott éberségre 

figyelmeztesse.370 

A lévai főszolgabírót még a márciusi szlovákiai deportálások – Szlovákiában 1942. 

március 25-én törvényi felhatalmazás nélküli deportálások – megindulása előtt tájékoztatta 

bizalmas közlésében a lévai honvéd állomásparancsnokság a nagyszámú zsidó határsértőre. 

A felhívásban tudatták, hogy „Szlovákiában a zsidóság ellen az utóbbi időben alkalmazott 

szigorú eljárások – koncentrációs tábor, ingó és ingatlan elkobzása, kitelepités Ukrajnába – 

következtében, a zsidóság nagy mértékben Magyarország területére szivárog, feketén.” 

Tudni vélték, miszerint szervezetek alakultak, melyek pénzért, üzletszerűen csempészték a 

zsidókat. Ennek felderítésére a főszolgabíró figyelmét razziák megtartására hívták fel, 

                                                             
368 ŠA Levice, f. HSÚL, 449/1939. sz. 
369 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1942, rendezetlen 536. fasc., 4247/1942. sz. 
370 ŠA Levice, f. HSÚL, 2620. sz. Kelt 1942. április. 4. 
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amiket zsidó családoknál és földbirtokosoknál kellett végrehajtani, hiszen leginkább 

ezeknél húzódtak meg az átjutott zsidók.371 

Az illegális határátlépések célpontjául választott legérintettebb területek járásainak 

főszolgabíráit a Külföldieket Ellenőrző Országos Központi Hatóság (KEOKH372) szintén 

információkkal látta el, kérve az elfogottakkal szemben tanúsítandó gyors intézkedések 

meghozatalát. Ebben felemlítették, hogy a határsértőkkel szemben az érintett hatóságok 

sok esetben nem a belügyminisztérium által március 18-án kiadott 4/10-1942.res.VII.c. 

számú rendelet utasításai szerint járnak el, vagyis nem „rövid uton távolittatnak el az 

ország területéről, hanem toloncúton a budapesti főkapitányság fogház és 

toloncügyosztályához kisértetnek eltávolittatás végett”. Mindez többletterhet eredményez, 

továbbá lassítja a kitoloncolni kívánt zsidó személyek mielőbbi áttételét Szlovákiába. 

Ennek elkerülésére megfelelő miheztartás végett felhívták a figyelmet a 100.000/1930. 

B.M. sz. rendelet 13. §-ának mellőzésére – tehát a kiutasítás intézésének határozathoz 

kötött mellőzésére –, és meghagyták, hogy az elfogott zsidófajú egyéneket a 

határszolgálatot teljesítő legközelebbi hivatalos szervnek adják át „abból a célból, hogy az 

ország területéről a szomszédos állam területére rövid úton ismét áttétessenek”.373 

A zsidók csempészésén tetten ért vagy azoknak bármilyen formában a mozgását 

segítő személy ellen „rendőrhatósági őrizet alá helyezést” rendeltek el az illetékes 

főszolgabírók. Az így felügyelet alá helyezett személyek „rendes környezetébe tartozó 

személyeken kivül mással” nem érintkezhettek, idegen személlyel csak „hatósági közeg 

jelenlétében és általa értett nyelven” folytathattak beszélgetést, levelezést csak kivételes 

engedéllyel. Önköltséges közellátást („térítés nélkül csak abban az esetben”, amennyiben 

vagyona, jövedelme nem volt, vagy „eltartásra köteles” hozzátartozóval sem bírt) kapott. 

A székesfehérvári II. csendőrkerület ugyancsak tájékoztatta a lévai főszolgabírót a 

megszaporodott zsidóbeszivárgásra. Felhívták a járás első emberének figyelmét, hogy „a 

zsidófaju egyéneknek az ország területére való beszivárgása, a honvédelmi és közellátási 

érdekek ellen szól”. Egyben kérték a szökéseknél segítséget nyújtók azonnali internálását, 

mivel remélhetőnek tartották, hogy „egy-két internálás esetén a határszéli lakosság 

tartózkodni fog a zsidók becsempészésétől”.374 

                                                             
371 Uo. Kelt 1942. március 18. Száma 52.szám.kt.-1942. 
372 A Külföldieket Ellenőrző Országos Központi Hatóságot – KEOKH – 1930-ban szervezték meg. A 

lérehozásáról szóló törvény (XXVIII. tc.) végrehajtási rendelete a 100.000/1930. sz. B.M. rendelet. 
A belügyminiszternek volt alárendelve, annak jogköreit gyakorolta, 1930-tól az országban 
tartózkodó külföldiek ügyeiben intézkedett. 

373 ŠA Levice, f. HSÚL, 2620. sz. Kelt 1942. március 24. Száma 29/1942.eln. 
374 Uo. Kelt 1942. április 13. Szám 45/4.szám.B.1942. 
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A Verebélyi járás főszolgabírája (ezen járás területéről, összehasonlítva a vármegye 

másik három közigazgatási egységével, viszonylag sok ilyen tartalmú véghatározat 

őrződött meg) Szende Jenő izraelita vallású személy ellen kiadott véghatározatában 

ekképpen indokolja eljárásának szükségességét: „[...] nevezett Szlovákiából, 

Magyarországba szökött zsidófaju egyéneknek az ország belterületére való becsempészését 

oly módon akarta elősegiteni, hogy a verebélyi határőrség parancsnokához 

megvesztegetési ajánlatott közvetitett.”375 A megokolások a legkülönfélébb esetekről 

adnak hírt. A római katolikus vallású Vojtek Józsefnét azért büntette a verebélyi 

főszolgabíró, mert „[...] 1942. március 26-án egy zsidófaju 7 hónapos csecsemőt 

Szlovákiából a határszervek félrevezetésével Magyarország területére áthozott.”376 Az 

embercsempészést elkövetők, amennyiben tettük a hatósági vizsgálatot követően 

bizonyítást nyert, azonnali büntetésben részesültek. Mivelhogy zsidó személyek voltak a 

csempészet alanyai, így a bürokrácia vezetői részéről gyors és halasztást nem tűrő 

ügyintézés keretében kapták meg törvényileg hivatkozott büntetésüket. Aki házába szökött 

zsidót fogadott, és netalán későn jelentette a hatóságnak, az sem számíthatott 

könyörületesebb elbánásra. Dr. Székely Arnold verebélyi izraelita ügyvéd „[...] két 

zsidófaju leányt átmenetileg házába fogadott és ezt a hatósághoz bejelenteni elmulasztotta, 

illetve csak elkésve jelentette be”.377 A jószándékú segítségnyújtáson túl előfordult, hogy 

pénzbeli juttatást elfogadva segítettek Magyarország területére menekülni. Jarolin János 

ágostai hitvallású evangélikus nemesdicskei lakosról „[...] beigazolást nyert az a 

körülmény, hogy nevezett Szlovákiából Magyarországba szökött két zsidófajú egyént 

pénzbeli ellenszolgáltatásért az ország belterületére becsempészett, illetve azoknak ennél 

segédkezett.”378 Azoknak a zsidóknak, akiket esetleg senki nem segített az államhatáron át 

történő szökésben, azonban beigazolódott, hogy illetéktelenül tartózkodnak Magyarország 

területén, szintén ez a bánásmód jutott osztályrészül. Schwarcz Károlyné izraelita pozbai 

lakos „[...] 1941 április havában minden utiokmány nélkül Magyarország területére szökött 

György és Ruth nevü gyermekeivel együtt. ”379 

Különleges elbírálásban részesült Vozár János lévai szlovák állampolgár, akit még 

1939-ben magyarellenes magatartása miatt kiutasítottak az országból. Ő maga nem 

minősült zsidónak. Röviddel kiutasítását követően mint „telepesgazda” visszatérhetett, 

                                                             
375 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Főispáni iratok, 11. dob., 1942, 462. sz. Kelt 1942. május 6-án. 
376 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Főispáni iratok, 12. dob., 1942, 524. sz. Kelt 1942. május 20-án. 
377 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Főispáni iratok, 11. dob., 1942, 488. sz. 
378 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Főispáni iratok, 11. dob., 1942, 479. sz. Kelt 1942. május 6-án. 
379 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Főispáni iratok, 12. dob., 1942, 534. sz. 
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kiutasítását hatálytalanították. 1942-ben a rendőrség lévai kapitánysága rendőri felügyelet 

alá helyezte, „mert nevezett a Szlovákiából menekült zsidóknak menedéket nyujtott, ezzel 

az ország területére való beszivárgásukat elősegitette”. Viszont Vozár külföldi állampolgár 

volt, így viselkedésére tekintettel a Belügyminisztérium VII. b. osztálya azt rendelte, hogy 

amennyiben Magyarországon való „tartózkodása aggályos volna, járjak ugy el vele 

[mármint a rendőrség kapitánysága – B. A.], mintha magyar állampolgár volna.”380 

A Szlovákiából illegálisan átjutott zsidó gyerekek és öregek sem maradtak a 

hatóságok figyelmén kívül. A Lévai járás főszolgabíráját 1943. május 1-re datált iratában a 

KEOKH esztergomi kirendeltsége a „Szlovákiából becsempészett zsidó gyermekek vagy 

beszivárgott aggok összeírására” kérte fel. Megfogalmazása szerint a jelölt csoportokat 

„[...] a Központi Hatóság az ország területéről el nem távolittatja, hanem humanitásból 

(sic!) a magyarországi rokonság valamely tagjának, vagy erre vállalkozó idegeneknek 

gondozásra” kiadta, kiadja.381 Természetesen ezeket a személyeket a főszolgabírói 

hivatalokban a külföldiek nyilvántartásában jegyezni kellett, ekkortól azonban a központi 

országos nyilvántartásba kívánták felvenni őket, mely bejelentéseknek tartalmaznia kellett 

a nevet, születési helyet és időt, a gondozó nevét, foglalkozását, valamint a külhonos és a 

gondozó pontos lakcímét. 

Ugyancsak ebben az irányadó közlésben – feltételezve, hogy az érintett külföldi 

zsidó gyermekek és aggok az ország belsőbb területeire települnek majd – kérték annak 

megállapítását és leírását, melyik városban vagy községben „[...] ki volna az a személy, aki 

a külhonos gyermek, illetve agg további gondozását vállalná”. 

1944 tavaszán sem változott a helyzet az illegális cselekményeket elkövetők 

tekintetében. Két nappal a sárga csillag kötelező viselésének életbelépése után Levák 

Lajosné nagyhindi lakost vette rendőri őrizet alá Verebély főszolgabírója. Ugyanis 

nevezett személy magyar–szlovák viszonylatban elkövetett levelezések továbbításával 

„összekötő kapcsot képez a szlovákiai és magyarországi zsidófajú és egyéb gyanús elemek 

között”382. 

Szökés és ékszercsempészés segítése miatt többedmagavál tartóztatták le Bognár 

Jánosné lévai lakost, aki a budapesti Treitel Izraelnét és annak két gyermekét akarta 

Szlovákiába juttatni. Treitel Izraelnénél hamis KEOKH bélyegzővel ellátott 

igazolványokat találtak. Internálásuk céljából a budapesti főkapitányságra kísérték őket.383 

                                                             
380 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Főispáni iratok, 12. dob.,1942, 629.sz. A lévai rendőrség iratának 

száma 375/8–1942. Kelt 1942. augusztus 2. 
381 ŠA Levice, f. HSÚL, 2828/1943. sz. 
382 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Főispáni iratok, 20. dob., 1944, 537. sz. 
383 Bars-Hont, 1944. június 4., 3. o. 
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8. 1944 – Bars és Hont k. e. e. vármegyék zsidóságának utolsó fejezete 

 

1944 tavaszán Magyarország politikai vezetése megadta magát a Német Birodalom 

korábbi, zsidókérdés rendezésével kapcsolatos erélyes követeléseinek. Ekkorra a 

szomszédos államok már „megoldottnak” tudhatták zsidó lakosaik ügyét. Az 1942. január 

20-án rendezett wannsee-i konferencia után elsőként Szlovákiából kezdték deportálni a 

zsidókat az év márciusában.384 Bár a német vezetés folyamatosan sürgette a magyar 

politikusokat, hogy kövessék a megvalósított német mintát országuk zsidóságának 

felszámolását illetően, 1944. március 22-ig, amikor is Sztójay Döme vezetésével 

megalakult Magyarország új kormánya – miután az országot néhány nappal korábban, 

március 19-én megszállták a német csapatok –, a magyarországi zsidók még jobb helyzetet 

tudhattak magukénak, mint Európa németek által megszállt országainak zsidói. Az 1944 

márciusában beállt fordulattal azonban kezdetét vette a magyar zsidók elleni hadjárat addig 

ki nem kényszeríthető fejezete. A német megszállók ellenőrzés alá vonták a politikai és 

gazdasági élet minden területét. Német katonai célok kielégítésére kezdetét vette az ország 

ipari és mezőgazdasági kiaknázása. Az addig másodkézből irányított zsidókérdés 

rendezése is közvetlen német katonai jelenlétet kapott. Ehhez társulva, természetesen, 

megérkezett Budapestre a kérdést és annak elintézését legbehatóbban ismerő szakember, 

Adolf Eichmann SS Obersturmbannführer és vele különleges alakulata. 

A megszállás napján Hitler kinevezte Edmund Veesenmayert magyarországi 

követének és a Német Birodalom tejhatalmú megbízottjának, aki ezzel a magyar zsidóság 

megsemmisítésének egyik főszereplője lett.385 Megszállás utáni tárgyalásai alkalmával 

nem hagyott kétséget afelől, hogy „a zsidókérdést is radikálisan kell majd az új 

kormánynak megoldania”.386 Hogy miféle radikális megoldás jöhetett számításba, arra 

bizonyosan akadtak személyek, akik pontosan tudták a választ. 

A változás szele azonban nem csak a németek hozzáállásából volt érezhető. A 

magyar Belügyminisztérium zsidóügyekkel foglalkozó új államtitkára, Endre László is 

1944. március 27-én kezdhette meg ez irányú munkáját. A zsidóügyek intézésére ugyanis 

                                                             
384 Braham, I. köt., 222. o. A szlovákiai deportálások történetére lásd Baki Attila: Zsidók és politika 

Szlovákiában – 1939–1942. In KÚT. Az ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola 
kiadványa, VI. évfolyam, 2007. 1–2. szám, 43–55. o. A wannsee-i konferencián a korábbi 
szervezetlen tömeggyilkosságokat mintegy összehangolták, valamint kiterjesztették a zsidók elleni 
hadjáratot a nyugat- és közép-európai zsidóságra is. 

385 Uo. 315–316. o. 
386 Lévai Jenő: Fekete könyv a magyar zsidóság szenvedéseiről, Budapest, Officina, 1946, 96. o. 
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olyan személyre volt szükség, akinek már volt gyakorlata e téren.387 Így az Eichmann-

csoport működését és teljes körű segítését az államtitkár irányítása alatt működő 

belügyminisztériumi XXI. osztály szakemberei a németbarát magyar kormány 

támogatásával közösen kezdhették meg. 

Endre Lászlót hivatalosan április 9-én nevezték ki államtitkárrá. Személye azonban 

addig sem volt ismeretlen Bars és Hont vármegye vezető tisztikara előtt. Alispáni 

működése idejéből bőven megismerkedhettek a zsidósággal szemben tanúsított 

cselekedeteivel. És természetesen a sajtó is kivette részét Endre népszerűsítésében, 

ugyanúgy államtitkári feladatainak bemutatásában: „Vitéz Endre László feladata: a 

zsidókérdés technikai részének megoldása.”388 Nem hagyott kétséget rátermettsége iránt a 

kérdés megoldásában. 

Máshol már jól bevált módszer szerint indították akciójukat. Megkezdték a 

közvetítő szerv, a Zsidó Tanács felállítását, amelynek elsődleges feladata az információk 

begyűjtése és a német utasítások végrehajtása volt. Egy héttel a megszállás után 

elkezdődött a zsidóellenes rendeletek kibocsátásának áradata, majd április közepétől a 

gazdasági intézkedések lavináját indították meg. 

A Sztójay-kormány megalakulása utáni első rendeleteinek egyike március 31-én 

kelt, de a kormánykabinet március 29-én rendelte el a zsidók számára a sárga csillag 

viselését. Ez volt az 1944. évi 1.240. M. E. sz. rendelet,389 mely április 5-én lépett hatályba. 

A sárga csillag viselése vonatkozott a kikeresztelkedettekre is, maga után vonva a 

keresztény egyházak tiltakozását. (Előtte egy nappal, április 4-én kiterjesztették a 

rögtönbíráskodást – statáriumot – a már bűntettnek minősülő kihágások sorára is.) 

Április 3-i számában a Felvidéki Újság tudatta: „…a zsidóknak április 5-től a zsidó 

csillagot kell viselniök. […] Mivel az egységes csillagok elkészítése és szétosztása 

bizonyos időt vesz igénybe, április 5-től minden zsidónak saját készítésű, tíz centiméter 

                                                             
387 Vági: Endre László politikai pályája 1919–1945. Szélsőjobboldali elit, közigazgatási apparátus, 

zsidókérdés, doktori disszertáció, Budapest, ELTE BTK, 2003., 268–269. o. Ugyanakkor a 
németek elsősorban nem a zsidókérdés megoldását tekintették elsőrangú feladatuknak 
Magyarországon: ennél égetőbb feladat volt, hogy megakadályozzák az ország kiugrását a 
háborúból. Vö. uo., 270. o. 

388 Felvidéki Újság. 1944. április 11., 2. o. Az Esti Ujság értesüléseit átvéve írták Endrére, hogy 
feladata „a magyar fajvédelmi gondolat megalkuvást nem ismerő harcosának főleg a zsidókérdés 
technikai részének megoldása lesz.” 

389 Magyarországi Rendeletek Tára. 1944, I. köt., Budapest, 1944, 263–264. o. „A zsidók 
megkülönböztető jelzéséről.” 
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nagyságú sárga csillagot kell viselnie, amit később majd kicserélnek az egységes 

csillagra.”390 

Április 12-én már belügyminiszteri rendeletben – 172.068/1944.VII. a. számú – 

hívták fel a törvényhatóságok első tisztviselőit és csendőrparancsnokságait, hogy 

ellenőrizzék, eleget tesznek-e a „zsidófajúak” sárgacsillag-viselési kötelezettségüknek.391 

Aki elmulasztaná kötelezettségét, az az ellene „lefolytatott büntetőeljáráson felül – 

nyomban” internálva legyen. Az 1.240. ME sz. rendelet 4. §-a felsorolja, hogy miként 

büntethető az, aki a viselési kötelezettséget elmulasztja. Ezek között nem szerepel az 

internálás. Braham professzor könyve szerint a túl enyhe büntetések miatt Veesenmayer 

„szemrehányást tett a miniszterelnöknek”. Erre április 14-én a minisztertanács Jaross 

belügyminiszter indítványára jóváhagyta a kihágást elkövető zsidók internálását.392 

Ugyanakkor a Belügyminisztérium már megnevezett rendelete április 12-i dátumozással 

jutott el a vármegyékhez. Az internáltak létszámát minden hónapban közölni kellett a 

Közbiztonsági Osztály vezetőjével. Bars és Hont vármegye alispánja a fennhatósága alá 

tartozó négy főszolgabírónak azonnal utasítást adott, hogy a rendelet értelmében „készített 

kimutatást minden hó 25-ig sürgetés bevárása nélkül terjessze fel” őhozzá.393 

Csillagviseléssel járó visszaélésnek minősült Ungár Mária zselízi zsidó hajadon 

cselekedete. Április 6-án lakóházuk udvarán kutyájuk nyakára „a zsidók viselésére 

elrendelt sárga csillagot kötötte”. Ezt követően a kutyával az utcán sétált. Az esetről 

értesülő járőr szerint Ungár Mária cselekedetével „a lakosság körében igen nagy botrányt 

és feltünést okozott”.394 Április 28-án a főszolgabírói hivatalban jegyzőkönyvbe mondott 

vallomásában az elkövető beismerte tettét, mint előadta, cselekedetével nem akart 

„botrányt okozni, azonban a kutya kiszökött és igy szereztek róla tudomást”. Beismerését 

így fejezte be: „Tüntetés célzattal nem csináltam, okát nem tudom adni, hogy mért 

tettem.”395 A főszolgabírói hivatalból a belügyminiszternek címzett internálásról kiadott 

felterjesztésben azonban már kidomborították az eset szándékosságát, hisz szélsőséges 

                                                             
390 Felvidéki Újság, 1944. április 3., 3. o. Az 1944. március 21-én megalakult Magyar Zsidók 

Központi Tanácsa március utolsó napján tárgyalt Eichmann-nal. Eichmann a megbeszélésen a 
Központi Tanács értésére hozta, hogy a sárga csillagot nekik kell adniuk. Amíg az egységes 
csillagok elkészülnek, addig ideiglenes viselendő, továbbá a csillagviselésre kötelezettek kivétel 
nélkül a Tanács alá tartoznak. Vö.: Braham, 352–353. o. 

391 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, rendezetlen 587. fasc., 4892/1944. sz. Az alispáni 
hivatalhoz április 17-én érkezett a körrendelet. 

392 Braham, I. köt., 393. o. 
393 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1944, rendezetlen 587 sz. fasc., 4892/1944. sz. Az 

alispán kézzel írott utasításának kelte április 18-a. 
394 ŠA Levice, f. HSÚL, 2458/1944. sz. A főszolgabírónak tett jelentés száma 174.bün.-1944. 
395 Uo. 
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baloldali gondolkozású egyénnek írták le az elkövetőt, aki „cselekményével a 

kormányhatóság intézkedését illetve rendeletét szándékozta kigunyolni”.396 Ungár Máriát 

Kistarcsán a toloncház vezetője 1944. május 26-án vette át.397 A megyei hetilap rövid 

tájékoztatójában Ungár Mária esetét igyekezett viccesebb színbe öltöztetni.398 

A sárga csillag bevezetése után április 8-án megérkezett az Országos Magyar 

Sajtókamara levele a vármegyéhez, melyben pontos megjelölés nélkül közölték annak a 

rendeletnek a szövegét, melynek értelmében a vállalatoknak 1944. szeptember 30-ig összes 

zsidó értelmiségi alkalmazottjukat el kellett bocsátaniuk.399 A rendelkezést végre nem 

hajtó vállalatok vezetőit internálással fenyegették meg. A vármegye Hivatalos Lapjának 

felelős kiadója még aznap el is készítette jelentését az Értelmiségi Munkanélküliség Ügyei 

Kormánybiztosságának, tudatva, hogy „Bars és Hont k. e. e. vármegyék Hivatalos 

Lapjának önálló kiadóvállalata nincs, a lapot a Nyitrai és Társa lévai nyomdavállalat 

nyomja.”400 

 

1944. április elején Bars és Hont vármegye községi elöljáróságai és polgármesteri 

hivatalai néhány napot kaptak egy égető belügyminisztériumi feladat elvégzésére: négy 

példányban kellett összeállítani a fennhatóságuk területén élő zsidók névjegyzékeit. A 

Belügyminisztérium VII. Közbiztonsági Osztálya által kiadott 6136/1944. BM. VII. res. 

számú körrendelet értelmében egy példányt az illetékes rendőrkapitánysághoz és 

csendőrparancsnoksághoz, egyet legkésőbb április 8-án a Belügyminisztériumnak kellett 

címezni, egy példánynak az elöljáróság irattárában kellett maradni. Az április 1-jén 

fogalmazott rendeletet 4-én küldték Baky László aláírásával (bár szerzője Endre László 

volt) az érintett címeknek.401 A rendeletet, lévén hogy az összeírási listákon a lakcímet is 

fel kellett tüntetni, „a zsidók összeszedése érdekében tett első konkrét lépésnek kell” 

tekinteni.402 Tehát a majdnem teljes magyarorszgi zsidóság személy szerinti összeírását 

kísérelték meg ezzel, egy hónappal a gettósításuk előtt. 

                                                             
396 Uo. Kelt 1944. május 1. 
397 Uo. A visszaküldött „Tolonc-levél” hátlapjának bejegyzése. 
398 Bars-Hont, 1944. május 7., 3. o. „A tárgyaláson méltatlankodott, hogy ilyen tréfáért is 

berendelték.” 
399 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1944, rendezetlen 587 sz. fasc., 4545/1944. sz. Az 

irat maga az 1079/1944. szám alatt érkezett. A sajtókamara részéről Gáspár Jenő neve van 
feltüntetve rajta. Vele kapcsolatban lásd Braham, I. köt., 396–397. o. 

400 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, rendezetlen 587. fasc. A felelős kiadó válasza 
csatolva az Országos Magyar Sajtókamara leveléhez. 

401 Vági, 276. o. A titkos utasítás teljes szövegét lásd Braham, I. köt., 421. o. 
402 Vági, 277. o. 
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A később „Jaross-listák”403 néven is elhíresült összeírások a vármegye Lévai 

járásának területéről – csodával határos módon – maradtak fenn.404 Az elöljáróságok a 

szűkre szabott határidőt igyekeztek betartatni. A megmaradt listák tanúsága szerint – 

természetesen az adott település zsidóságának létszáma is befolyásolta az elkészülés idejét 

– április 7-e és 11-e között készültek el az összeírással.405 Feltüntetésre került a zsidó neve, 

születési dátuma, anyja leánykori neve, valamint több jegyzéken az utasítást pontosan 

követve a lakcím is (van, amelyiken a születési helyet szintén feltüntették). A 3. táblázat 

példaképpen szemléltet és bemutat egy fennmaradt névjegyzéket. 

3. táblázat 

Kétfegyvernek község zsidóinak összeírt névjegyzéke 

a 6136/1944 B.M. VII. Res. sz. körrendelet alapján. 1944. április 8. 

F. sz. Név Születési év Szülőanyjának 
leánykori neve 

Jegyzet 

1. Kohn Margit 1898 Eisler Lotti  

2. Singer József 1924 Kohn Margit  

3. Singer Sándor 1927 Kohn Margit  

4. Frischer Móric 1896 Engel Paula  

5. Frischer Móricné 
sz. Michel Erzsébet 

1906 Polák Anna  

6. Frischer Anna 1926 Michel Erzsébet  

7. Neumann László 1882 Kohn Mária  

8. Neumann Adolf 1879 Kohn Mária  

9. Neumann Adolfné 
sz. Schulcz Ilona 

1889 Schulcz Júlia  

10. Neumann Ibolya 1912 Schulcz Ilona  

 

A Lévai járás közigazgatásilag akkor 51 településből állott. A megőrződött listák 

száma 30. Az alább felsorolásra kerülő községekből érkezett pontos kimutatás (a falu neve 

                                                             
403 Az ún. „Jaross-listák” későbbi, hányatott levéltári életéről szól Gecsényi Lajos a vészkorszak 

forráskérdéseit boncolgatva. In História, XXVI. évfolyam, 2-3. szám, 14–17. o. Interneten: 
www.historia.hu/archivum/2004/040203gecsenyi.htm. Megnézve 2011. december 18. 

404 ŠA Levice, f. HSÚL, 3551/1944. sz. 
405 Például az alsóváradi körjegyzőtől – 13/1944. OM. biz. szám alatt – Barsendréd községre 

vonatkozóan április 7-én, az újbarsi körjegyzőségtől beérkezett listák április 11-én készültek el. 
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után jelöljük az összeírt zsidók létszámát): Alsópél – 18, Barsbaracska – 12, Barsendréd – 

7, Csata – 32, Cseke – 5, Fajkürt – 16, Fakóvezekény – 4, Felsőpél – 6, Garamdamasd – 8, 

Garamlök – 5, Garamszentgyörgy – 4, Garamvezekény – 5, Hontfüzesgyarmat – 2, 

Kétfegyvernek – 10, Kiskálna – 4, Kiskoszmály – 4, Kissalló – 78, Lekér – 48, Marosfalva 

– 9, Málas – 15, Nagykálna – 28, Nagypeszek – 3, Nagysalló – 150, Nemesoroszi – 7, 

Oroszka – 21, Sáró – 12, Szodó – 6, Újbars – 7, Tőre – 4, Zselíz – 116. A kimutatott 

települések zsidóinak összlétszáma 570, vagyis lefedi a járás lévai gettóba szállított 

zsidóságának egészét. 

A Verebélyi járásban szintén készültek listák, azonban nem őrződtek meg a 

levéltári anyagban. Viszont főszolgabírói levéltári anyagban megmaradt egy, Bosnyák 

Zoltántól a főszolgabírónak címzett felhívás, melyben a bizalmas rendelet értelmében a 

felsorolt községek zsidóiról kimutatást készíttessen, és azt haladéktalanul „küldesse 

meg”.406 

 

Bars és Hont k. e. e. vármegyék zsidó hitközségeiről e vészterhes időkben utoljára – 

hasonlóan más vidéki hitközségekhez – 1944. április első felében készült kimutatás, amely 

számba vette mind az egyes hitközségek tagjainak számát, mind a hitközségek által 

birtokolt vagyon értékét.407 Ipolyságon eszerint az ortodox anyahitközségnek 450 tagja 

volt, elnöke Schmidl Zsigmond, polgári állásában fakereskedő. Anyakönyvvezető rabbija 

Weisz Fülöp főrabbi, rabbija nem volt. Önálló felekezeti egyesületükként egyedül a 

Chevra Kadisa működött 65 taggal. A status quo anyahitközség tagjainak száma 386 volt, 

elnöke dr. Hámos Aladár, aki polgári állásában orvosként dolgozott. Fenntartottak egy 

elemi iskolát, mely „iskola az ipolysági autonóm orthodox hitközség tanügyi céljait is” 

szolgálta.408 Működött a Chevra Kadisa 106 taggal. Továbbá szépszámmal voltak 

alapítványok a hitközség kezelésében: Winter Sándor és Neje Iskolai Alapítvány, Kohn 

Márk Felruházási Alapítvány, Grossmann Gyula Kiházasítási Alapítvány, Herz Adolf 

Ülésalapítvány, Glück Adolf Szegényalapítvány és a Winter Sándor-féle Ülésalapítvány. 

Léva megyei város zsidó anyahitközsége az alábbi adatokat szolgáltatta a Magyar 

Zsidók Központi Tanácsa körlevelére válaszolva: szervezetileg status quo, amelynek 

                                                             
406 ŠA Nitra, f. HSÚV, 3636/1944. sz. 
407 Magyarországi zsidó hitközségek 1944. április. A Magyar Zsidók Központi Tanácsának összeírása 

a német hatóságok rendelkezése nyomán, közzéteszi Schweitzer József, s. a. r. Frojimovics Kinga, 
I: Adattár, Budapest, 1994, 284–286. o. A kitöltött kérdőíveken, amelyeket az egyes hitközségek 
visszaküldtek a Magyar Zsidók Központi Tanácsának, április 9-től 12-ig terjedő dátumok 
szerepelnek: uo., 7. o. 

408 Uo. 286. o. 
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lélekszáma 1003 volt. Elnöke Fischer István ügyvéd, anyakönyvvezető rabbija Náthán 

Nándor409. A hitközség intézményül aggok házát tartott fenn, ahol 13 személyt ápoltak. 

Három tanerős elemi iskolájukban 75 tanuló szerepelt a kimutatásban. Ezen kívül önálló 

felekezeti egyesületként, illetve intézményként Chevra Kadisa, Aggmenház, Nőegylet és 

Filléregylet került kimutatásba.410 

Ezen 1944. évi áprilisi összeírásokban Bars és Hont vármegye területéről érkezett 

további kimutatások ismertetik Nagysalló és Kissalló anyahitközség, Verebély 

anyahitközség, Vámosmikola anyahitközség, Zselíz anyahitközség, valamint Lekér 

fiókhitközség viszonyait. Nagysalló és Kissalló anyahitközség ortodox szervezetéhez 198, 

Verebély ugyancsak ortodox szervezetéhez pedig 249 személy tartozott, Vámosmikola 

ortodoxai 282, Zselíz ortodox szervezete pedig 153 lelket mutatott ki. A lekéri 

fiókhitközség lélekszáma 116, gondnoka Manalek Gyula. Nagysallón és Kissallón az elnök 

személye Haász Hirsch Náthán411, Verebélyen Gürtler Adolf, Vámosmikolán Szabados 

Miksa, Zselízen Kohn Salamon volt. Zsidó elemi iskola meglétét Nagysalló, Kissalló és 

Verebély anyahitközség jelezte.412 

 

Az egyesített vármegye hetilapja a meginduló rendeletek kibocsátását nagy 

örömmel üdvözölte. Mint írták: „Ezelőtt csak a szép szavak áradatában fürdették a nemzeti 

társadalom lelkét. Állandóan összetartásra buzdítottak, de emellett szabadon működtek a 

magyar összetartást mesterséges tervszerűséggel gátló, szétforgácsoló és bomlasztó 

erők.”413 

 

Az Ipolysági járás főszolgabírája, dr. Pályi Pál már az 1944-es év rendeleteit 

megelőzve igyekezett intézkedni a hivatala joghatóságához tartozó zsidók 

ellehetetlenítéséről. A rádióengedélyek említett megvonásán túl szívesen alkalmazta a 

                                                             
409 Dr. Náthán Nándort a lévai izraelita statusquo hitközség 1938. február 13-án választotta főrabbivá, 

miután 1934. január 18-án Liebermann Jakab főrabbi meghalt. Liebermann halála után 5 évig 
üresedés volt, mivel a csehszlovák hatóságok akadályozták az új rabbi megválasztását magyar 
állampolgársága és képesítése miatt. Lásd ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 62. dob., 
1005/1939. sz. 

410 Uo. 370. o. 
411 Haas Hirsch Náthán 1942-től rendőri felügyelet alatt állt. Lásd ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, 

Alispáni iratok, rendezetlen fasc. Iktatók 700-959., 753/1942 sz. A Lévai járás főszolgabírája az 
alábbi jelentést tette Haas Hirsch Náthán személyét illetően: „[...] fentnevezett tipikus 
nyugtalankodó és allattomos zsidó, akinek magatartását, illetve állandó felügyelet alatt tartását a 
helyi ismeretek alapján szükségesnek tartom.” Kelt 1942. február 10. 

412 Uo., Nagysalló és Kissalló anyahitközségre 730. o., Verebély anyahitközségre 754. o., 
Vámosmikola anyahitközségre 749. o., Zselíz anyahitközségre 773. o., Lekér fiókhitközségre 367. o. 

413 Bars-Hont, 1944. április 16., 1. o. Az írás címe „Uj vágányon.” 
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zsidók rendőri felügyelet alá helyezését. Voltak, akik 1942-től kezdve rendőri felügyelet 

alatt éltek. Ilyen volt Kulka Nándorné, akit 1942-ben vettek rendőri őrizetbe. Kulkáné 

utolsó fellebbezési kérelmét Pályi főszolgabíró 1944. április 25-én terjesztette az alispán 

hivatalához az alábbi rövid szöveggel: „A fellebezésnek minősülő kérelmet az összes 

iratok kapcsán felterjesztem azzal, hogy azt elutasítani méltóztassék.”414 Két héttel a gettó 

felállítása előtt nem lehetett kétség a fellebbezés elbírálása felől. 1944. április 4-én szintén 

rendőrségi őrizet alá helyezést és „a budapesti m. kir. rendőrkapitányság tolonc és gyüjtő 

osztályához kiséret melletti” beszállítást rendelt el a főszolgabíró, ezúttal Weisz Miklós 

ipolysági lakos ellen. A véghatározat indoklása így hangzott: „Nevezett állambiztonsági és 

közbiztonsági szempontból megbízhatatlan, baloldali angol-szovjetbarát zsidófajú egyén, 

akit ártalmatlanná tenni csak az esetben lehet, ha azonnali hatállyal – internálás útján – 

kiemeltetik Ipolyságról.”415 

Pályi zsidókkal szembeni fellépését nem lehetett megakadályozni. A 

balassagyarmati Moskovics Salamon egyenesen Bars és Hont k. e. e. vármegyék 

alispánjához címezte levelét, melyben kérte fia, Moskovics Jenő ipolysági lakos 

internálásának felülvizsgálatát. Az idős Moskovicsnak négy fia és egy veje teljesített 

munkaszolgálatot a fronton, közülük csak Ipolyságon lakó gyermeke tért vissza tizenkilenc 

havi szolgálat után, akit apja mint „szakmabelit” alkalmazott üzletében és műhelyében. 

Mivel azonban „…a közeli napokban a zsidókra vonatkozó utazási korlátozás [1.270/1944 

M. E. sz. rendelet] életbe lépett, a közeli Ipolyságról reggel átjött és este hazautazott. Bár 

ekként Moskovics Jenő fiamról megállapítható volt akár a birtokában volt utazási 

hetijegyből és egyéb bizonyítékokból, hogy nevezett fiam a 19 havi frontszolgálatból való 

visszatérte után minden pihenés nélkül munkába állott, őt az ipolysági járási 

főszolgabíróság mint munkanélkülit és ekként a közre veszélyes egyént őrizetbe venni, 

internáló táborba szállítani rendelte.” 

Az apa ezután egyenesen az alispánt kérte, hogy intézkedjen az ügyben, hivatkozva 

régebbi, az alispán apjával fenntartott kapcsolatára: „Aki Méltóságod boldogult édesatyját 

mint állandó megrendelőmet a legnemesebben gondolkodó, igazi magyar úrnak ismertem, 

és aki Méltóságodról úgy tudom, hogy mindenben boldogult édesatyja szellemében vezeti 

vármegyéje lakosságának ügyeit, a csatolt bizonyítékok minden további kivizsgálás nélkül 

a fiamat is érdemesnek tartja az azonnali szabadlábra helyezésre, és az én kérelmem is 

                                                             
414 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, rendezetlen 587. fasc., 5771/1944. sz. 
415 ŠA Levice, f. Obvodný úrad MNV Šahy, Oddelenie Administratívne, 1945, 6. karton. A 

főszolgabíró 2125/1944. számú véghatározatának átirata (odpis). Az átiratot 1945. október 20-án 
készítették Ipolyságon. 
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jogosnak ismeri el a legtöbb hazafias áldozat elszenvedőjének, hogy most már egyetlen 

keresőképes fiam visszatérjen műhelyembe, hogy tisztességes munkájával öreg szülei és a 

maga és családja kenyerét tisztességesen megkereshesse.”416 

Tisztességes kenyérkeresetről zsidónak tekintendő személy esetében 1944 

áprilisában már nehezen lehetett beszélni. A jövőt egyre sötétebb fellegek borították. 

Május 1-jei keltezéssel meg is érkezett a véghatározat az alispán aláírásával: „Az elsőfoku 

véghatározatot változatlanul hagyom.”417 Az apa fellebbezését az alispán egyszerűen 

elvetette.418 

A május első napján kiállított másodfokú véghatározatok közül Moskovics Jenőé 

csak egy volt a sok közül.419 

Az áprilisban megindult valóságos rendeletdömping a vármegyei hatóságoknak 

újabb és újabb feladatokat írt elő. Így például szabályozták a zsidó rádiókészülékek 

beszolgáltatásával összefüggő közigazgatási kérdéseket.420 Egyébként a rádiókészülékek 

körüli ügybuzgóság májusban sem hagyott alább, mivel egyes rendőrhatóságok saját 

kezdeményezésre vagy más hatóság intézkedésére még a rádiókészülékekre vonatkozó 

érvényes rendeletek (1300/1944. M. E. sz.) megjelenése előtt zsidó tulajdonú készülékeket 

gyűjtöttek be, tehát erről kérték a tételes kimutatást.421 

A rádiókészülék elkobzására tett megfigyelői jelentés ajánlása önmagában kitűnően 

ábrázolja, hogy a zsidó személyek legapróbb rezzenéseinek pontos figyelemmel kísérése 

akár a velük szemben alkalmazható fellépésnek alapját szolgálhatta. Frankl Ede nagysallói 

lakosról az ottani gyalogos őrskörlet tagja jelentette, hogy a nevezett személy ugyan 

„visszavonult életet él, politikával egyáltalán nem foglalkozik, azonban zsidó hitsorsosai 

                                                             
416 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, rendezetlen 587. fasc. 
417 Uo. A véghatározat iktatószáma 5680/1944. 
418 Uo. A 6087/1944. iktatószámú előadói íven az alispán kézzel írott értesítése Moskovics Jenő 

ügyében az Ipolysági járás főszolgabírájának. Keltezése 1944. május 25. „…Moskovics Jenő által 
benyújtott felebbezésben másodfokon már határoztam. Moskovics Salamon felebbezése 
tárgytalanná vált.” 

419 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, rendezetlen 587. fasc., 5660/1944. iktatószámtól az 
5713/1944. iktatószámig. Többek között május 1-jén állították ki az ipolyságiak közül az alábbiak 
ügyének véghatározatát: dr. Herczfeld László, dr. Herczfeld Endre, dr. Hámos Aladár, Bruck 
József, Paskusz László, Obláth Géza, Iván Rudolf, Szügyi Gyula, dr. Lusztig Józsua, Lusztig 
Sámuel, Kárpáti Sándor, Singer Salamon, Brack Ignác, Stein János, Placsek Richárd, Weiss 
Miklós, dr. Fráter Jenő, Büchler Pál, Breiner Sándor, Langer Mór, Markstein Gábor, Matzner 
Sándor, Adler Lipót, Holló Oszkár, dr. Somló István, Klein Ármin, dr. Somló Arnold, dr. Váradi 
Tibor, Grünwald Rezső, Víg Gyula, Einchenwald Aladár, Politzer Géza, Dekner Jenő, Deutsch 
Andor, Lengyel Sándor, dr. Susitzki Dániel, Fuchs Gyula, Majer Gyula, Weinberger Mór, 
Berczeller Zsigmond, Wollner Lajos, Köves Samu, Schmidl Zsigmond, Földes Ármin. Őket – 
másokkal együtt – internálták. Schmidl Zsigmond az ortodox hitközség, dr. Hámos Aladár pedig a 
statusquo hitközség elnöke volt. 

420 ŠA Levice, f. HSÚL, 3551/1944. sz. A B.M. 174.746/1944. VII. a. körrendelete. 1944. április 27. 
421 Uo. 3117/1944. sz. 1944. május 15-én 16 órakor vett 2920. sz. híranyag. 
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felkeresik lakásán és alapos a gyanu, hogy az ellenséges rádió propaganda adásait 

hallgatják és a lakosság körében terjesztik.”422 Rádióját beszolgáltatta. 

Az így beszolgáltatott készülékek természetesen újrahasznosíthatókká váltak. 

Május 22-ig várta az alispán az ilyen rádiók igénylésére benyújtandó kérelmeket a 

közigazgatás szerveitől, szükségét érezve, hogy azok – főszolgabírói, polgármesteri 

hivatalok, községi és körjegyzőségek – „el legyenek látva”.423 

Április 7-étől korlátozták a zsidók utazását – 1270/1944. sz. M. E. rendelet.424 Az 

ehhez megküldött és utazási engedélyek kiszolgáltatását szabályozó 96.900/1944. V. sz. 

belügyminszteri körrendelet aprólékosan tájékoztatta a végrehajtásában érintett vidéki 

rendőrségi kapitányságokat.425 Utasításai szerint zsidó sem közlekedés, sem szállítás 

céljára személygépjárművet nem használhatott. A rendelet mellékleteként megjelent az 

„Utazási engedély” mintája, melynek kiadásánál az illetékes hatóságnak minden esetben a 

legszigorúbb elbírálást kellett alkalmazni. A főszolgabírók ugyancsak kézhez kapták az 

előírtakat. 

Május 30-i keltezéssel még egyszer szabályozás történt a zsidók utazási 

korlátozásával kapcsolatosan (99.011/1944. V. sz. B.M. körrendelet). Az alispáni hivatal 

tudomás végett június 12-én adta ki a lévai főszolgabírónak „az esetleg még szükséges 

intézkedések megtétele végett”.426 Hatályos intézkedésre azonban már nem volt igény, 

mert másnap a Léván tömörített zsidóságot bevagonírozták. 

Április 14-én megjelent az 1600/1944. sz. M. E. rendelet427, amellyel zár alá vették 

a zsidó vagyonokat, illetve ezeknek a vagyonoknak bejelentésére kötelezték 

tulajdonosaikat. Leegyszerűsítve: minden zsidónak be kellett jelenteni teljes vagyonát, 

kivéve ruházati, háztartási és lakberendezési tárgyait. Ugyanakkor e két rendelet betartása 

a későbbiekben esetlegesen magyarázkodási többletet rótt a hatályuk alá eső zsidókra. 

Ugyanis gettóba vonulásukkor a lakásuk, házuk leltározása közben megtalált ékszerek 

vagy más ingóságaik felől tudakoló hatóságok haladéktalanul kérdésekkel éltek be nem 

szolgáltatott értéktárgyaikkal kapcsolatosan. A május 7-én Hochberger Lajos alsópéli 

                                                             
422 Uo. 59. dob., 2244/1944. sz. A nagysallói gyalogos őrskörlet javaslatának száma 74/2.kt-1944. 

Kelt 1944. április 6. 
423 Uo., száma 6545/1944. Kelt 1944. május 20. 
424 „A zsidók utazásának korlátozásáról.” 
425 Uo., 3822/1944. sz. 1944. április 19. Lásd még ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 

rendezetlen 585. fasc., 5163/1944. sz. Ebben az utazási engedély mintapéldánya, valamint az ezek 
nyilvántartására szolgáló „Jegyzék” mintája. 

426 Uo. 
427 Vértes, 284–293. o. „A m. kir. minisztérium 1944. évi 1.600. M.E. számú rendelete, a zsidók 

vagyonának bejelentéséről és zár alá vételéről.” 
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izraelita lakosnál végrehajtott leltározás közben arany és ezüst értékeket adott át 

tulajdonosuk önként a járőrnek. Az értéktárgyakkal kapcsolatosan feltett kérdésekre 

válaszolva előadta, hogy „a kérdéses tárgyakat azért nem tudta a hatóság által 

meghatározott helyre juttatni, mivel az utazási korlátozás miatt nem volt módjában lakását 

elhagyni.”428 Bővebben konkretizálva magyarázta Fodor Miksa csekei zsidó a nála talált 

értéktárgyak visszamaradását: „[...] azokat a hatóság által elrendeltek szerint 1944. április 

29.-én a mivel az utazási korlátozás miatt Lévára utazni nem tudott.”429 

Az április 16-án hatályba lépő 1600/1944. M. E. rendeletre reagálva a vármegye 

főispánja mint közellátási kormánybiztos szólt a főszolgabírókhoz és polgármesterhez. 

Röviden összefoglalta a rendelet lényegét: „Ez a rendelet a zsidók vagyonának bejelentését 

rendeli el.” Továbbá felhívta a figyelmet, miszerint a megjelent miniszterelnöki rendeletet 

azoknál a zsidó üzleteknél is alkalmazni kell, amelyeket már korábbi főispáni 

intézkedéséből adódóan lezártak, illetve lepecsételtek. Különösen a rendelet 10. §-ának 

betartására szólított fel, mindenekelőtt annak harmadik bekezdésére.430 

Ezt a tárgykört megjelölve a Lévai járás főszolgabírója közjegyzőségeinek küldött 

felhívásában a zsidó marhatartóknak a bejelentési rendeletet esetleg kijátszó lépésére 

figyelmeztetett, mivel a főszolgabíró információkkal bírt ilyen szándékokról. Hivatkozási 

alapul a rendelet 1. §-ának 4. pontját adta, miszerint a bejelentési kötelesség a nem zsidó 

személyekre is vonatkozik, ha zsidó tulajdonú „vagyontárgyat bármily címen őrizetükben 

tartanak”. 431 A felesbe adott zsidó tulajdonban lévő marhák ekkor már ide tartoztak. 

Ahol be nem jelentett zsidó vagyon rejtegetésére érkezett bejelentés, ott a 

kivizsgálás hosszú ideig nem váratott magára. Függetlenül attól, kinek a tulajdonát képező 

helyen vált valószínűsíthetővé az eset. Ha viszont a tulajdonos főnemesi származással bírt, 

a lebonyolítás üteme gyökeresen felgyorsult. 

Gróf Eszterházy János vétel útján jutott Berger Ernő lévai zsidó gazdaságához a 

Barsendréd községhez tartozó Középand pusztán. A helyi körjegyzőhöz érkezett bizalmas 

bejelentések után tájékoztatták a lévai főszolgabírót, miszerint a Berger használta 

helyiségekben zsidó ingóságok vannak. A lezárt épületben „állítólag szekrények, ruházat, 

                                                             
428 ŠA Levice, f. HSÚL, 3014/1944. sz. Száma 247. bün.1944. 
429 Uo. Száma 252. bün. 1944. 
430 ŠA Levice, f. HSÚL, 5808/1944. sz. Száma 417.K./1944.f.i. Kelt 1944. április 18. Az 1600/1944. 

M.E. rendelet 10. §-ának értelmében minden zsidó kereskedelmi vagy ipari vállalatáról pontos 
feltételek meghatározása mellett bejelentést kellett tenni. 3. bekezdése szerint a bejelentés és leltár 
bemutatása az üzletek működését nem akadályozza, „a bejelentő azonban az üzletében szokásos 
forgalmat meghaladó elidegenítéseket nem végezhet.” 

431 Uo. Kelt 1944. április 18.  
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zongora stb. található.” A körjegyző nyomozás indítását javasolta, mert „Eszterházy J. nem 

tartózkodik rendszeresen Magyarországon, de nem Középand pusztán lévő gazdaságában, 

s igy nincs szüksége ilyen eldugott helyen zongorára.” A Bergernél dolgozó cselédeknél is 

„állítólag” zsidó dolgok voltak elrejtve, amit Sólya János kocsis „borközi állapotban” 

kibeszélt.432 A főszolgabíró a nyomozást a nagysallói csendőrőrsnél azonnal megindította. 

A nyomozás eredménye szerint a lakásban a „zsidók elszállításakor” minden 

maradt az eredeti helyén, annyit történt, hogy a helyi elöljáróság nem hajtotta végre a 

leltározást.433 Az épületet csak augusztus végen zárták le, de leltárt nem készítettek.434 A 

pénzügy-igazgatóság azonban sürgette a leltár elkészítését, mivel az ingatlant készültek 

visszaadni tulajdonosának.435 Persze a gyorsított eljárás megindítása sem volt véletlen. Az 

alispán a lévai főszolgabíróhoz intézve idézte a gróf elvárását, melyet vele közölt: 

„Politikai elfoglaltságom lehetetlenné teszi, hogy személyesen járjak el nálad a következő 

ügyben. Andi gazdaságom részemre fenntartott és az én tulajdonomat képező házat, 

amelyben jelenleg bejelentett butoraim, Mailáth főszolgabíró utasitására, a jegyző, és 

szolgabíró közbenjöttével a csendőrség lepecsételte. Lakásom azonnali felmentését és 

kinyitását kérem, ellen esetben Bonczosnak személyesen jelentem az ügyet. Eszterházi 

János.”436 Eszterházy illusztris alakja gyorsította az eljárást, mivel soron kívül igyekezett a 

pénzügy-igazgatóság a leltározást végrehajtani, hogy „a lakás további használatában gr. 

Eszterházy János gátolva” ne legyen.437 Ugyanitt a főszolgabíró mentegetőzve próbált 

magyarázatot adni a kialkult kellemetlen helyzetre: „Valószínüleg a Szlovákiában élő gr. 

Eszterházy János nem tudott a bejelentési kötelezettségről és igy önhibáján kívül, – 

valószinüleg birtokkezelőjének mulasztásából – oly gyanuba keveredett, mintha Berger 

zsidó ingóságait rejtegetné. A lakás lezárására kiadott intézkedésem tehát a Szlovákiában 

élő gr. Eszterházy János érdekében is történt, hogy ezáltal a környéken lábrakapott 

mendemondáknak és gyanusitgatásoknak elejét vegyem.” 

A Berger Ernőtől megvásárolt birtok így sem maradt gond nélküli. November 

utolsó napjaiban Kovács István barsendrédi lakos tett panaszt, hogy Berger Ernő, aki őt a 

nyugdíjintézetbe be nem jelentette, munkaképtelenné válása után nyugdíjat neki nem 

fizetett, hanem írásos megállapodásban – melyet 1945. november 1-ig meghosszabbítottak 

                                                             
432 ŠA Levice, f. HSÚL, 3444/1944. sz. Kelt 1944. május 27. 
433 Uo. A kivizsgálásról készült jelentés. Száma 366/bün.1944. Kelt 1944. június 16. 
434 Uo. A lezárás során felvett jegyzőkönyv hivatalos másolata. Készült 1944. augusztus 27. 
435 Uo. Kelt 1944. augusztus 30. 
436 Uo. Az alispán felhívása kelt 1944. augusztus 29. 
437 Uo. Kelt 1944. augusztus 31. 
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– vállalt nyugdíjigény-kártalanítást. A tulajdonoscsere Kovács megítélése szerint a 

megállapodásban foglaltakat nem érintette. Panasza tárgya az új tulajdonos kijelentése volt, 

hogy „neki [mármint Eszterházy grófnak – B. A.] Berger a kikötményben foglaltakat nem 

téríti meg, mert ismeretlen helyre mint zsidót kitelepítették”, ezért nem folyósítja a 

megállapodásban foglaltakat. Kovács jegyzőkönyvbe mondott utolsó szavai 

határozottságáról és megélhetésének biztosításáért folyó kitartásról tanúskodnak: „Az, 

hogy gr. Eszterházy megkapja-e vagy sem a megállapodás szerint nekem járó 

illetményeket, kizárólag magán ügye, de illetményeim ettől függővétenni nem lehet.”438 

 

Néhány nappal a zsidók gettókba zárása után az alispán a belügyminiszter 

31.100/1944. XXI. Res. szám alatt kiadott rendeletével megismertette vármegyéje minden 

hivatalos szervét. Ebben tájékoztatta az illetékes hatóságokat a zsidó ingóságok és 

értéktárgyak biztosításának mikéntjéről.439 A miniszteri rendeletet eszerint „[...] a kijelölt 

lakóhelyre beköltöztetett zsidóság összes, jelenlegi lakóhelyén kivül található ingóságára 

és értéktárgyára kell alkalmazni ugy most, mint az esetleg jövőben foganatositandó zsidó 

költöztetés esetén”. Az idézet utolsó része sokat sejtetően világította meg a vármegyei 

zsidóság közeljövőbeni sorsa felől tervezett intézkedéseket. Az összegyűjtött 

értéktárgyakat meghatározott csoportosítás mellett a pénzügyőrségnek kellett átvenni. 

Előirányozták, hogy egyes tárgyakat elszállítanak, másokat megfelelő raktárhelyiség 

biztosítása mellett egyelőre helyben helyezik el. Az értéktárgyakat be kellett jelenteni a 

pénzügy-igazgatóságnál. Erre a feladatra minden hatóság 24 órás időt kapott az alispántól. 

Június 2-i rendeletével Hetényi alispán az elrejtett zsidó vagyontárgyak gyorsabb 

felkutatása érdekében tehermentesíteni kívánta a csendőrség őrseit az „adminisztratív 

feladatok alól”.440 Megállapítása szerint „a csendőrség rendkivüli feladatokat teljesit ma a 

zsidók tulajdonában volt és elrejtett vagyontárgyak” felkutatásában, ezért főszolgabíróit a 

csendőrőrsöknek tett általános utasítások meghozatalára hívta fel, ezzel is gyorsítva az 

elvégzendő házkutatások lebonyolítását. Valójában szabad kezet adott a csendőrségnek, 

így minden előzetes javaslattétel nélkül bármely zsidó lakása átkutathatóvá vált. 

A zsidó vagyonok bejelentéséről intézkedő rendeletre hivatkozva hívta fel a 

pénzügy-igazgatóság a verebélyi főszolgabíró figyelmét, hogy a zsidó lakásokba beköltöző 
                                                             

438 ŠA Levice, f. HSÚL, 6955/1944. sz. Kelt 1944. november 29. Csatolva a Bergerék és Kovácsék 
között létrejött megállapodás szövege 1935. január 2-ról. 

439 ŠA Levice, f. HSÚL, 5808/1944. sz. Az alispán a polgármesterhez, főszolgabírókhoz, 
rendőrkapitánysághoz, csendőr szárnyparancsnoksághoz, valamennyi községi és körjegyzőhöz 
szólt. Saját száma 6478/1944. Kelt 1944. május 19. 

440 ŠA Levice, f. HSÚL, 3588/1944. sz. 
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keresztények a beköltözés után a felvett leltár szerint kötelesek az őrizetbe vett tárgyakat 

átvenni és tovább őrizni. Ehhez a leltár egyik példányát záradékkal ellátva az átvétel 

napján kellett az illetékes pénzügy-igazgatósághoz beterjeszteni.441 

A zsidó lakásokba költöző új lakosok természetesen nem minden esetben vették 

figyelembe, hogy az őrizetükbe adott zsidó holmik használata nem engedélyezett 

számukra. Június 9-én ennek elkerülését, mert előfordultak ilyen esetek, a községi 

elöljáróságok figyelmeztetésére kiadott rendeletében hangsúlyozta az alispán, mivel az 

nemzeti vagyonnak minősült.442 

Zsidó vagyontárgyak kezelésében a megyei árvaszék szintén szerepet kapott. 

Megkeresve Léva polgármesterét értesítették, hogy amennyiben „zsidó egyének ellen 

távollét czimén” gondnokság elrendelése volna megvalósítandó, akkor azt jelentse. Az 

általuk kiutalt gondnok csupán a vagyon kezelésére volt jogosult, elidegenítésére nem. 

Továbbá a gondnokság alá helyezés akkor léphet életbe, ha a távol lévő zsidó nem rendelt 

senkit vagyona gondnokául, vagy az akadályozva van, vagy megbízatása megszűnt. „Az a 

körülmény, hogy a távollevő életbenléte bizonytalan, nem akadálya a gondnokság alá 

helyezésnek.” Gondnokul csak „önjogú” férfi jöhetett számításba.443 A lévai gettó 

felszámolása után az árvaszék korábbi tapintatos közeledését erélyesebb hangnem váltotta: 

a megváltozott helyzet kívánja, hogy „a távollevő és köztudomás szerint f. hó 13.-án 

kényszerrel elvezetett zsidók vagyona” kezelésére gondnok legyen kirendelve.444 

 

A megjelent – 1600/1944. – miniszterelnöki rendeletet követően az abban foglaltak 

precíz végrehajtásával és aprólékos magyarázatával foglalkozó kisebb körrendelet-

dömping indult a törvényhatóságok irányába. Kibocsátó a Kereskedelem- és 

Közlekedésügyi Minisztérium volt. Ezek egyike az 50.500/1944. évi K. K. M. rendelete, 

melynek „egyöntetü végrehajtása érdekében” az első- és másodfokú iparhatóságokat 

tájékoztatták a benne foglaltakról.445 Ebben a miniszterelnöki rendelet 1. és 2. §-ának 

értelmezését adták, valamint leszögezték, hogy célként szerepel a zsidóktól lefoglalt 

                                                             
441 ŠA Nitra, f. HSÚV, 3636/1944. sz. Kelt 1944. május 8. 
442 ŠA Nitra, f. HSÚL, 3697/1944. sz. 
443 Štátny archív Levice, fond Magistrát župného mesta Levice, 5099/1944. sz. Kelt 1944. május 11. 

(Továbbiakban ŠA Levice, f. MŽML.) 
444 Uo. Kelt 1944. június 21. 
445 ŠA Nitra, f. HSÚL, 5808/1944 sz. Száma 50.500/1944. I. Kelt 1944. április 20. A további 

rendelkezések, rendeletek sorából: 57.861/I. 1944. K.K.M., 1944. május 5.; 56.912/1944. I. 
K.K.M, 1944. május 5.; 58.481/I.1944. K.K.M, 1944. május 6.; 65.925/I./1944. K.K.M., 1944. 
május 23.; 62.378/I.1944. K.K.M., 1944. június 12.; 66.493/I.1944. K.K.M., 1944. június 12.; 
27.883/II.1944. M.Ip.M., 1944. június 12.; 78.282/1944.I. K.K.M., 1944. június 22. 
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árukészletek és üzleti berendezések további rendelkezésig való megóvása, illetve a 

honvédelmi és közellátási érdekből kívánatos üzletek működtetése, amelyek élére 

vállalatvezetőt kellett kirendelni. E célból felülvizsgáltatták, hogy a hatóságok területén 

melyik zsidó üzlet minősül közérdekből feltétlenül szükségesnek. 

Ugyancsak az 58.000/1944. évi K. K. M. rendelet egyöntetű végrehajtása végett 

tájékoztatták az iparhatóságokat a május 18-án kiadott rendeletben.446 Ebben az 

50.500/1944. K. K. M. rendelet hatálya alá nem eső zsidó iparosok üzlete, üzeme, vállalata 

stb. bezárása felől intézkedtek, azokat három csoportba osztva (közérdekű, közellátási 

érdekű, jelentőséggel nem bíró). 

A vállalati vezető kirendelését a Budapesti Közlönyben kellett közzétenni.447 

Tulajdonképpen e két fenti 50.500/1944. és 58.000/1944. évi K. K. M. rendelet 

foganatosította minden, a Kereskedelem- és Közlekedésügyi Minisztérium alá tartozó 

zsidó iparos és kereskedő üzletének, üzemének, irodájának a bezárását. 

A Baross Szövetség lévai szervezete külön nyílt köszönetnyilvánítását fejezte ki a 

kereskedelmi miniszternek a zsidó üzletek bezárásáért.448 

A vállalati vezetők kinevezését 1944 nyaráig a törvényhatóságok főszolgabírói és 

polgármesterei irányították. Ekkortól azonban vállalati vezetőt csak a külkereskedelmi 

hivatal nevezhetett ki, ezen túl begyűjtötték az addig kinevezett vezetőkről szóló 

kimutatásokat.449 

Július végén az esztergomi pénzügy-igazgatóság a Lévai járás községi és 

körjegyzőihez intézett utasításában sajnálatának adott hangot, mivel a zsidó üzletekből 

nemcsak a romlandó élelmiszereket, hanem a nem romlandó tárgyakat is értékesítették 

több helyen, ezzel szabálytalan eljárást követve el. Az utasítottaknak mindenekelőtt abban 

kellett eljárniuk, hogy „[...] a zsidó vagyontárgyak csonkítatlanul maradjanak meg, abból 

senki meg ne kiséreljen eltulajdonítani se magának, se másnak egyes tárgyakat [...]”, a 

körjegyzőket továbbá utasították, „[...] hogy kutassa és kutattassa fel azt, hogy kiknél 

vannak bejelentetlenül zsidó vagyontárgyak, állatok, gazdasági felszerelési tárgyak, mert 

sajnos vannak, és ezeket hozzám jelentse be.”450 

                                                             
446 Uo. Száma 58.000/I.1944. 
447 Uo 71.735/I.1944. sz. K.K.M. rendelet. Kelt 1944. június 7. Benne a közzététel mintaszövege. 
448 Bars-Hont, 1944. április 23., 1. o. 
449 Uo. 91.674/1944. K.K.M. rendelet. Kelt 1944. július 26. 
450 Uo. Száma 117/3/1944.-II. a. Kelt 1944. július 26. 
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1944. augusztus utolsó napjaiban még mindig a vállalatvezetők kinevezése körül 

folyt az intézkedés. Az esztergomi pénzügy-igazgatóság szükségesnek találta 

közszükségletből a vármegyében további lezárt zsidó üzletek vállalati vezetővel történő 

ellátását, valamint kimutatás benyújtását kérte az addig megvalósult vezetői 

kirendelésekről.451 

Az időközben megjelent kormánybiztosi utasítás tovább árnyálta, egyben terhelte a 

megyei adminisztrációt a zsidók lezárt üzleteiben lévő áru- és anyagkészletek, 

felszerelések értékesítésével kapcsolatban.452 

Az így lebonyolítani kívánt végrehajtás kivitelezésére a Lévai járásban 5 fős 

értékesítési bizottság alakításáról intézkedett a főszolgabíró. Ennek tagja volt az 

iparhatóság és pénzügyi hatóság egy-egy kiküldöttje, valamint más szakértők. A Lévai 

járásban és Léván ugyanaz a bizottság intézte az értékesítési feladatokat. Mivel a 

főszolgabíró hivatala képtelen volt minden bizottságba megbízottat küldeni, így mindenhol 

a körjegyzőket bízta meg iparhatósági kiküldöttséggel. Az irányelvek szerint az áru- és 

anyagkészleteket – kivételnek a textilüzletek számítottak – „elsőroban helybeli szakmabeli 

kereskedőnek” kellett eladni. Magánszemélyeknek tilos volt az eladás. A vételár 

készpénzben azonnal fizetendő volt.453 

A főispán szeptember 18-i törvényhatósága vezetőihez intézett felszólításában a 

rendeletekben előírt kimutatások benyújtását sürgette, megemlítve, hogy az ipolysági 

főszolgabírón kívül addig a napig nem terjesztették elő a kimutatásokat.454 

Szeptember 24-i keltezéssel Léva megyei város területén a rendeletek értelmében 

zár alá vett zsidó üzlethelyiségekről két összeírás készült. Az egyiken 39 zsidót tüntetve 

fel, a másikon – mintegy megrostálva az elsőt – 25-öt.455 Ugyanerről a napról származik a 

város területén lévő azon üzletekről, üzemekről szóló kimutatás, amelyek fenntartása 

kívánatos volt, és élükre már vállalati vezetőt is kineveztek (4. táblázat).456 

 

                                                             
451 Uo. Száma 1102/1944.-II.a. Kelt 1944. augusztus 29. 
452 Ez volt az 1944. Évi 1.500. kormánybiztosi utasítás, ami többletmunkát rótt a megyék 

hivatalnokaira. 1944. augusztus 18. 
453 Uo. A lévai járás főszolgabírájának körjegyzőihez és ipartársulathoz intézett rendelete. Saját száma 

5372/1944. Kelt 1944. szeptember 4. 
454 Uo. Száma 573/1944.f.i. Kelt 1944. szeptember 18. A történelem fintora, hogy az ipolysági 

főszolgabírói anyagok mind megsemmisültek. 
455 ŠA Levice, f. MŽML, 11093/1944. sz. 
456 Uo. 
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4. táblázat 

Sor-
szám 

Név Szakma Utca, házszám Jegyzet 
Vállalati vezető 

1 Hochberger Sándor Cementárugyár Horthy M. út 87. Gaál Tibor 

2 Klein Benő utóda 
Fűszer gyarmatáru 

nagykereskedő 
Horthy M. út 34. Rajcsányi Sándor 

3 Pollák Adolf utóda Üveg, porcelán Mussolini u. 2. Wittlinger István 

4 Weinberger Zsigmond 
utóda 

Magkereskedő és 
tisztító 

Kossuth L. tér 8. Varannay Sándor 

5 Knapp Dávid utóda Gépkereskedő Kossuth L. tér 12. Bús József 

6 Knapp Ignác Drogéria Petőfi u. 2. Bányik Margit 

7 Schulcz Gyula Nyomda Eötvös utca 1. Schubert Pál 

 

1944 áprilisában szinte már minden megengedett volt a zsidókkal szemben. Ha úgy 

kívánta az érdek, a zsidót bármikor környezetére káros magatartással lehetett vádolni, 

lakóhelyéről kiemelve toloncházba juttatni. Barsbese főjegyzője április 16-án írt levelében 

felháborodásának és egyben elkeseredettségének hangot adva ismertette a főszolgabíróval 

Rintel Béla, a nagysurányi cukorgyár zsidó intézőjének tűrhetetlen magatartását. 

Felsorolásában elődta, hogy a nevezett munkahelyén nem viseli a sárga csillagot, vasárnap 

traktorral szánt, és egyben kérte felettesétől a szükséges intézkedések meghozatalát.457 

Április végén megismételt jelentésében a körjegyző beszámolt, hogy a hivatalában 

megjelent érintett a feljelentés miatt kérdőre vonta, és megmutatva a rendőri felügyeletet 

elrendelő végzést, kiabált, hogy elérte, amit akart. A körjegyző megismételte kérését: 

„Ezért mégegyszer nagyon kérem méltóztassék nevezettel szemben ujból eljárni és innen a 

környékről elszállittatni, internáltatni, mert az a zsidó, aki egész életén át gazember volt, az 

gazember marad mindig mig él.”458 Rintel tolonclevelét május 3-án állították ki 

Budapestre.459 

A tisztviselőkön kívül a sajtó ugyancsak napi rendszerességel adta hírül a 

zsidósággal szemben meghozott döntések tartalmát, vagy figyelmeztetett hasábjain a 

zsidókkal szembeni bánásmód megfelelőjére. A Felvidéki Újság április 17-i számának 

                                                             
457 ŠA Levice, f. HSÚL, 2390/1944. sz. Kelt 1944. április 16. 
458 Uo. 1944. április 28. 
459 Uo. Továbbá Bars-Hont, 1944. május 7., 3. o. 
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harmadik oldalán megjelent cikk címe is erre buzdított: „Minden magyar kötelessége a 

rendeleteket kijátszó zsidók feljelentése”.460 

A híradásokban a megyei lap sem kímélte terjedelmi korlátait. Csak ízelítőül a 

május 7-i szám rövid híreinek címeiből: Meddig használják még a zsidók felvett magyar 

neveiket?; Meddig fogják még a lévai zsidók korlátozás nélkül ellepni a piacot?; 

Keresztény még tegnap is adott vajat a zsidónak.461 

Léva polgármestere április 25-én kelt rendelkezésével a város belterületén működő 

szórakozó- és nyilvános helyekről szólva előírta, hogy a bejárati ajtóra tulajdonosaik 

„Zsidók számára tilos” táblával ellátott feliratot helyezzenek el. Rendeletének küldetését 

abban határozta meg, hogy elérje kitiltásukat „azokon a helyeken, ahol a zsidók igen sürün 

megfordultak”.462 A polgármester lépéséről helyeslőleg tett rövid megemlékezést a 

vármegye hetilapja. Mint írták, ennek ellenére is akad keresztény, aki „fájlalja az 

intézkedést”. Bár a lap hasábjain „a lévai strand megtisztítását” követelték már az előző 

évben. Mint önmaguk jutalmát állították a meghozott intézkedést: „Az idő most minket 

igazol.”463 A tábla elhelyezését egyedül Varenics Antal moziengedélyes tagadta meg.464 

Varenics tettéért elnyerte méltó büntetését: mozihelyiségének bérletét nem hosszabbították 

meg.465 A nyilvános fürdők, vendéglátóüzemek és nyilvános szórakozóhelyek látogatását 

megtiltó belügyminiszteri rendeletek májustól jelentek meg.466 

A vármegye alispánja a polgármesternek, járási főszolgabíróknak és a rendőrség 

kapitányságának megküldött rendeletében (május 23.) szólt a vendéglátók zsidók általi 

látogatásáról. Előadta, hogy ugyan az 500/1944. B. M. rendelet felhatalmazza őt azon 

vendéglők és fogadók kijelölésére, amelyeket zsidók majd látogathatnak, azonban egyelőre 

a zsidóságot ettől eltiltja, fenntartva annak lehetőségét, hogy később eltérően intézkedjen. 

Egyben a címzettek javaslatait várta el.467 

 

 

 

                                                             
460 Felvidéki Újság. 1944. április 17., 3. o. 
461 Bars-Hont, 1944. május 7., 3. o. „Amit még meg kell írni” rovat. 
462 ŠA Levice, f. MŽML, 4808/1944. sz. Az alispánnak további eljárás végett megküldött jelentés kelt 

1944. május 8-án. 
463 Bars-Hont, 1944. április 30., 3. o. 
464 Uo. 
465 Bars-Hont, 1944. június 4., 3. o. 
466 Nyilvános fürdőkre 444/1944 B. M. sz., vendéglátóüzemek 500/1944 B. M. sz., nyilvános 

szórakozóhelyek 510/1944 B. M. sz. tiltó rendelet. 
467 ŠA Nitra, f. HSÚV, 3636/1944. sz. Kelt 1944. május 23. 
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9. A zsidó kisember életérzése 1944 tavaszán – hangulatjelentés 

 

Mielőtt bemutatásra kerülne Bars és Hont vármegye zsidóságának elkülönítési, 

vagyis gettókba zárási fejezete, egy rövid kitérő erejéig érdemes bemutatni a zsidó 

„kisember” életérzését, a megváltozott életviszonyok következtében kialakult 

hangulatát.468 Abba a hangulatba nyújtanak betekintést, amikor még élő jövőképpel várták 

helyzetük alakulásának jobbra fordultát. Magyarország németek általi megszállásának 

napján írt levelében zsidó származású szerzője buzgó reményének ad hangot, hogy talán 

még 1944 őszére „[...] majd meg hoza a jóisten aszt a várva várt békét, ami már nagyon is 

elkellene az agyon tépett emberiségre.” A bő három héttel későbbi második levél 

hangulatában már nem található a korábbi bizakodás és reménysugár. Az 1944. árpilis 11-i 

keltezéssel ellátott kézírás – április 5-től a zsidók sárga csillag viselésére voltak kötelezve 

– írója így értesíti címzettjét: „[...] jól esik nekünk, hogy érdeklődnek irántunk, én ahogy 

lássák, hálaistennek itthon vagyok. Több a kósza hír, mint ami igaz hogy elvittek innen sok 

zsidót, de vittek keresztényeket is, akik komonista gyanusak voltak vagy már azelőtt is 

rendőri felügyelet alatt álltak, de hogy mi lesz, még aszt nem tudjuk. Úgy látszik, pokol, 

ami már meg is kezdődött. Sajnos, hogy ilyen szép világot köllött nekünk megélni.” 

A zsidó kisember beszámolójának megszakítása és újabb ismertetése előtt 

közbeékelve a vármegye oroszkai gyalogos őrségének beszámolóját idézzük 1944. március 

25-éről: „A jelenlegi eseményekkel [ti. a német megszállással – B. A.] kapcsolatosan a 

lakosság és a munkásság hangulata kezd megnyugodni, belenyugodtak a jelenlegi 

állapotokba, a zsidóság ellen tett intézkedéseket helyeslik és örömöknek adnak kifejezést. 

Azonban Oroszka községben a Garamvölgyi Cukorgyár alkalmazásában lévő zsidófaju 

egyének, földalatti suttogó propagandába kezdtek és azt hangoztatják, hogy a jelenlegi báb 

és tyúk nem komoly összetételű kormány [...] hogy sem a zsidó kérdést megoldani, sem a 

jelenlegi állapotokkal megbirkózni nem tud. A jelenlegi német eseményekkel 

kapcsolatosan pedig azt suttogják, hogy a német birodalomnak ez már az utolsó vonaglása, 

az Oroszok pedig itt vannak a nyakunkon tehát a zsidóknak nem kell félni. Ezen suttogó 

kijelentéseik a zsidófaju egyéneknek annyira befolyásolólag hat a keresztény tisztviselő és 

                                                             
468 Lehet, a szerencsével határos módon sikerült az egykor létező Bars és Hont vármegyéhez tartozó 

településen, Szelényben egy félig összeomlott, lebontásra váró parasztházban rábukkannom két 
kézzel írt levélre. A két idézésre kerülő levél saját, a témához kapcsolódó gyűjteményem 
legbecsesebb darabjai közé tartozik. Szerzőjük az egykor Ipolyságon élő és működő Klein Manó 
gabonakereskedő, aki egyebek mellett levelezésben állt a szelényi Gemer családdal. Az idézett 
részek eredeti formában kerülnek bemutatásra, nyelvhelyességi szempontból nem lettek javítva. 
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munkásokra, hogy azok azon elkeserednek.”469 Mi már tudjuk, hogy mind a németek, mind 

a tisztviselők megbírkóztak a zsidókérdéssel. 

További adalékul szolgálhat a kor keserű hangulatának bemutatására az a 

naplóbejegyzés, amely egy tizenhat éves kamasz – törvények szerint zsidónak tekintett – 

fiataltól származik.470 Naplóbejegyzése 1944. április 4-ről való: „Jó az Isten s jók az 

emberek. A már-már ingadozó hitem az emberek jóságában és a szeretet hatalmának 

eljövetelében, most újra megerősödött. Holnap kellett volna a zsidónak tekintendőknek 

feltenni a sárga csillagot és Apukának is kellett volna ezt viselnie. [...] Most este éppen 

vacsora után ültünk az asztalnál, amikor E. néni, V.-nek az anyukája telefonált, hogy 

bemondta a rádió, hogy azoknak a kikeresztelkedetteknek, akiknek a házastársuk 

keresztény, nem kell a csillagot viselni, tehát apukának sem kell. Nagyon boldogok 

voltunk, sírtunk örömünkben és talán én nem csak ennek örültem, hanem annak is, hogy 

mégis vannak jó emberek, akik nemcsak magukkal, hanem másokkal is törődnek és a 

szeretet még nem veszett ki az emberekből.” 

Az 1944-es esztendő őszére remélt béke elmaradt. Áprilistól valóban egy előre nem 

hitt pokol kezdődött a magyarországi zsidóság, így a tárgyalt vármegye zsidóinak életében 

is. A rájuk mért és emberi agy szülte szenvedések nemhogy hatványozódtak, hanem 

emberfelettivé terebélyesedtek. A szeretet pedig, ami még nem veszett ki a fiatal naplóíró 

meglátása szerint az emberekből, visszavonult, de legalább is mélyen hallgatott ezekben és 

a soron következő napokban, hetekben. A szeretet kapui helyett a gettók csupasz bejárati 

portáljai nyílottak szélesre. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
469 ŠA Levice, f. HSÚL, 3646/1944. sz. A jelentés száma 60/5.kt.1944. 
470 Az idézett szövegre lásd Márton István: Városka az üvegharang alatt. Gyerekkori emlékképek 

Ipolyságról. KT Könyv- és Lapkiadó. Komárom, 2008. 147. o. Az idézett könyv szerzője hívta fel 
a figyelmemet, pontosabban adta értésemre, hogy ilyen napló létezik. Hosszabb megbeszélések 
után, mivel szerzője azóta, sajnos, elhunyt, tudatták, hogy sem könyv formájú megjelentetésre, 
sem egyéb célokra nem óhajtja jelenlegi tulajdonosa rendelkezésre bocsátani. Arra hivatkozott, 
hogy a napló túl személyes, és írója családjának bemutatását nyújtó hangvételben íródott. Az 
1944-es év naplóbejegyzéseiből viszont gyűjteményembe kaphattam fénymásolatot az eredetiről. 
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10. Gettók a vármegyében: Léva, Ipolyság, Verebély 

 

„Száz zsidó egy sorban, mennek a Gettóba.”471 

 

Bars és Hont vármegye területén – ahogy majd látni fogjuk – három gettót rendelt 

Hetényi alispán felállítani. A kijelölésükről és megszervezésük körüli teendőkről 

fennmaradt levéltári híranyag – sajnos – nem mindegyik esetében hiánytalan. Az ipolysági 

főszolgabíró anyagai, de nem csak az erre vonatkozóak, teljesen megsemmisültek. Egyedül 

az alispáni általános iratokban fennmaradt dokumentumokból, továbbá a vármegyében 

megjelenő hetilapból és a háború befejeztével keletkezett beszámolókból (elsősorban a 

DEGOB jegyzőkönyveiből) lehetett rekonstruálni a kialakításuk, valamint az ott 

megvalósuló élet mozzanatait. A lévai és a verebélyi gettó körüli munkálatokról 

ugyanakkor bőségesebb információhalmaz maradt az utókorra, így a kutatókra is. A 

verebélyi főszolgabírói anyagok teljességükben túltesznek a másik két gettó vonatkozó 

levéltári iratain. 

Amíg a zsidókat újabb és újabb rendeletek szigora gyötörte, addig a nagypolitikai 

vezetés már összeállította végső ellehetetlenítésük és a megsemmisítésbe vezető útjuk 

programját. Ezt volt hivatott szolgálni első lépcsőként a gettósítás, majd másodikként a 

deportálás. Ennek részleteit a német és magyar tisztségviselők „már április 4-én 

kidolgozták”.472 Vagyis a hetekkel később hivatalos formában megjelenő rendeletet 

megelőzően élt szűk körben az a bizalmas utasítás – 6163/1944. B. M. VII. res. –, 

amelynek mentén megkezdték és bonyolították a kárpátaljai gettósítást.473 A baljós titkos 

utasítás első mondata így hangzott: „A m. kir. kormány az országot rövid időn belül 

megtisztítja a zsidóktól.”474 Tehát mire a vármegyék a végleges és egységesen vonatkozó 

rendeleti úton szabályozott útmutatót megkapták, addigra az illetékes minisztériumi és 

német szakemberek már túl voltak minden részlet és felmerülő akadály megbeszélésén. 

                                                             
471 Bars-Hont, 1944. május 14., 2. o. A Lévai járás zsidóságának gettóba vonulását röviden közlő 

híradás. 
472 Braham, I. köt., 418. o. 
473 Vági, 268–291. o. Vági Zoltán aprólékosan összegyűjtötte és ismertette a bizalmas utasítás 

létrejötte körüli történéseket és a belügyminisztériumban zajló eseményeket. 
474 Braham, I. köt., 419. o. 
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Így látott napvilágot a gettósításra vonatkozó (az 1610/1944. M. E. sz.) hivatalos 

formában közzétett rendelet 1944. április 28-án.475 A gettósítási és deportálási tervek 

Magyarországot hat zónára, minden zónát egy vagy két csendőrkerületre osztották.476 

Bars és Hont k. e. e. vármegyék e felosztás tekintetében a III. zónához, azon belül a 

miskolci és székesfehérvári csendőrkerülethez tartoztak. A III. zóna Észak-Magyarországot 

ölelte fel Kassától a Birodalom határáig. (Ipolyság a VII. csendőrkerület, Léva a II. 

csendőrkerület fennhatóságához tartozott.) 

A gettósítási rendelet megjelenésének napjaiban változott a vármegyéket irányító 

kinevezett főispánok személye is: az addig Bars és Hont k. e. e. vármegyéket felügyelő 

Thuróczy Károlyt, akit saját kérésére mentettek fel, utóda, dr. Kukorelly György, a 

felsőház tagja váltotta.477 Mint arról a megyei lapban beszámoltak: „Személye garancia, 

hogy az új szellem érvényesülni fog vármegyénkben.”478 Beiktatása május 9-én, kedden, 

fél tizenkettőkor kezdődött. 

Az 1610/1944. M.E. sz. rendelet megjelenésének másnapján Bars és Hont k. e. e. 

vármegyék alispánja a hatóságához tartozó polgámesternek és járási főszolgabíróknak az 

alábbi felhívást küldte meg: „A […] 1.610/1944. M. E. számú rendelet 8. 9. és 10. §-a 

felhatalmazott, helyesebben feladatommá tette, hogy a vármegye minden helyiségében a 

zsidók lakóhelyének kijelölése kérdésében döntsek. Felhívom Polgármester, Főszolgabiró 

Urakat, hogy a felhívott rendeletet behatóan tanulmányozzák át és hozzám jelentésüket, 

előterjesztésüket haladéktalanul tegyék meg.”479 

Ugyancsak e napon kelteződött és 1944. május 3-án iktatta az alispáni hivatal a 

miskolci VII. csendőrkerület javaslatát a zsidók lakóhelyének kijelöléséről.480 A javaslat 

„Sürgős” és „Bizalmas!” besorolást kapott. 

                                                             
475 Magyarországi Rendeletek Tára. 1944, I (IV. füzet), Budapest, 1944, 475–479. o. Címe: „…a 

zsidók lakásával és lakóhelyének kijelölésével kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról”. A 
rendelet megjelenése előtt – vagyis „törvényellenesen” – Kárpát-Ukrajnában és Északkelet-
Magyarországon már folyt a zsidók gettósítása. Vö. Braham, I. köt., 427. o. 

476 A műveleti zónák és csendőrkerületek táblázatszerű összefoglalóját lásd Braham, II. köt., 21. o. 
477 Új Magyarság. 1944. április 27., 5. o. Az új főispán május 6-i beiktatásáról az idézett lap 1944. 

május 7-i számában szólt. 
478 Bars-Hont, 1944. május 7., 3. o. 
479 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1944, rendezetlen 587. fasc., 5728/1944. sz. 
480 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1944, rendezetlen 587. fasc., 5847/1944. sz. 

Száma:776/B.1944. „Az 1.610/1944. M.E. számu rendelet 8. és 9. §-aiknak végrehajtása tárgyában 
a zsidóság tömöritésének a mielőbbi elrendelését javasolom.” 

 Egyébként a zsidóságnak a kis községekbeni szétszórt elhelyezése, a suttogó propaganda, a fekete 
piac felvirágoztatása, a nehéz ellenőrzési lehetőségek folytán előálló szükségesség is kivánatossá 
tenné, hogy a falvakat a fenti rendelet intencióinak megfelelően mielőbb zsidótalanitsuk és a zsidó 
tömegeket mielőbb fokozott ellenőrzés alá helyezzük.” 
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Az alispán április 29-i keltezéssel írt felszólításának a közigazgatási egységek 

vezetői haladéktalanul eleget tettek. A kiadott írásos alispáni felszólítást aznap még 

főszolgabírói értekezlet is kiegészítette, tekintettel a végrehajtandó rendelet 

fontosságára.481 Szinte még aznap megírta az ipolysági főszolgabíró válaszát, melyben 

javasolja: „[...] az ipolysági járásból az összes zsidónak átköltöztetése iránt intézkedni 

méltóztassék.”482 Indoklása szerint azért volna erre szükség, mert „[...] az ipolysági járás – 

földrajzi fekvése következtében – a légoltalmi szempontból kiüritendő helységek 

lakosságának legmegfelelőbb felvevő területe, ahová már is igen nagy számu menekült 

érkezett s ez a szám még növekedni fog”.483 Fejtegetése és magyarázata további részében 

kitért arra, hogy milyen gondot okozhat, ha Ipolyság területén a zsidók jelenléte továbbra 

is fennmarad: „A kitelepitett lakosság élelmezése is nagy nehézségekbe ütközik, mert a 

zsidók jelenléte a piaci áruk beszerzését szinte lehetetlenné teszi, mert a termelők a 

zsidókat a lakásukban keresik fel áruikkal s igy a piacon, jóformán semmi sem kapható.”484 

A feketepiac kialakulásától is tartva még további szempontot terjesztett fel javaslatában, 

ami újabb indoka lehetett volna felterjesztése pozitív elbírálásának, mégpedig a suttogó 

propaganda terebélyesedésének a megállítása, hiszen „[...] a községekben szétszórtan élő 

zsidóság a lakossággal szabadon érintkezve a belső rendet és nyugalmat veszélyeztető 

kijelentéseket tesz s általános magatartásával is igyekszik a lakosságnak a győzelembe 

vetett hitét megrenditeni.”485 

A Szobi járás főszolgabírájának írott javaslattétele rövidebb lélegzetvételű volt. 

Előadja, hogy Szob község területén a zsidók száma 79, míg járásának más településen 

csak elszórtan lakik egy-két zsidó család. Ugyanakkor székhelye községében a 

fennhatósága alá tartozó zsidók „[...] összetelepitése a gyakorlatban nem vihető keresztül, 

mert nincs olyan épület amely ezt lehetővé tenné. Csupán gazda lakások igénybe vételével 

volna a kérdés megoldható, az pedig sem erkölcsi sem gazdasági okokból nem volna 

                                                             
481 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1944, rendezetlen 587. fasc., 5847/1944. sz. A 

főszolgabírói értekezlet megtartásáról az alispán a M. Kir. Miskolci VII. Csendőrkerület 
parancsnokságának intézett levelében számolt be. A parancsnokság értésére adja, hogy a jövőben 
is hasonló „természetű” rendelkezéseit is minden felkérés nélkül megküldi. Keltezve: 1944. május 
3. Száma: 776/1944. 

482 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1944, rendezetlen 587. fasc., 5887/1944. sz. A 
főszolgabíró válaszának száma 2805//1944. Tárgya: „Zsidók átköltöztetésére javaslat.” Az alispáni 
hivatalban május 4-i dátummal iktatták. 

483 Uo. 
484 Uo. 
485 Uo. 
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kivánatos az igen nagy tiltakozást váltana ki.”486 A főszolgabíró megoldásul két 

lehetőséget vázolt fel. Eszerint vagy más járás területére, vagy a községek területén élő 

zsidó családok összeköltöztetésével lehetne a kérdést megoldani.487 

A Verebélyi járás első embere javaslattételében pontos kimutatást is készítve járása 

zsidóságának létszámáról, teljesíti feladatát.488 A vonatkozó 1610/1944-es miniszterelnöki 

rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul megkezdte annak végrehajtását. „Eddig, 

különösen Verebély nagyközségben, több zsidónak lakását igénybevettem és azokat 

egyrészt közalkalmazottaknak, másrészt pedig egyéb keresztény faju egyéneknek 

kiutaltam.”489 A kilakoltatott zsidók részére a helyi zsidó tanács „[...] utján lehetőleg a 

mellék utcákban biztositottam. – Ez a folyamat tovább tart és rövidesen a járás összes 

zsidó fajú egyénei foglalkozásuk és egyéb személyes körülményeik figyelembevételével 

lesznek elhelyezve.”490 

Jelentése folytatásában ő is számszerűsíti járása zsidóságát. Előadja, hogy hatósága 

„[...] területén 180 zsidócsalád 520 összlélekszámmal lakik. – Ezenkivűl a KEOKH által 

kihelyezett zsidó fajú idegen állampolgárok száma 22; zsidónak tekintendő keresztények 

száma pedig 20 [...]”491, vagyis összesen 562 zsidót tart nyilván járása területén. Megfelelő 

elhelyezésüket férőhelyi hiány miatt közigazgatási fennhatósága alatt nem tudja biztosítani, 

ezért kéri az alispánt, hogy „[...] az idézett rendelet 8. §-ának végrehajtását csak ugy 

látnám végrehajthatónak, ha Alispán Ur az itteni zsidók részére más járás területén jelölne 

ki lakóhelyet.”492 

Bár az alispán felszólítására az egyes járási és városi hatóságok vezetőinek 

cselekedni kellett, mégis leginkább az olvasható ki válaszukból, hogy jobb szerették volna, 

ha fennhatóságuk területéről az ottani zsidóság elkerül, és máshol alakítanak ki számukra 

lakóhelyet. A gettósítás gyors ütemű lebonyolítása a kisebb települések lehetőségeit és 

viszonyait figyelembe véve váratlan helyzet elé állította irányítóikat. 

                                                             
486 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1944, rendezetlen 587. fasc., 5888/1944. sz. A 

felterjesztés száma 1645/1944. Keltezésének időpontja 1944. május 1. Az alispáni hivatalba május 
4-én érkezett. Tárgya: „Zsidók lakásával és lakóhelyük kijelölésével kapcsolatos kérdések 
szabályozása.” 

487 Uo. A lévai főszolgabíró és Léva polgármesterének ez irányú javaslattétele eddig nem került elő. 
488 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1944, rendezetlen 587. fasc., 587. iratcsomó. A 

Verebélyi járás főszolgabírája levelének száma 2654/1944. Keltezése 1944. május 2. Tárgya: 
„Zsidók lakásával és lakóhelyük kijelölésével kapcsolatos kérdések szabályozása.” 

489 Uo. 
490 Uo. 
491 Uo. 
492 Uo. 
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A kialakult helyzet konkrétabb javaslat nélküli, de megoldásra mégis 

haladéktalanul számot tartó folyamatába az alispán vármegyéje főszolgabíráihoz intézett 

levélben adott támpontokat.493 Bevezetőjében megállapítja, hogy ugyan minden 

főszolgabíró benyújtotta előterjesztését, azonban „egyik jelentés sem tesz konkrét 

javaslatot”.494 Továbbá leszögezi: „[...] egyelőre a zsidók kitelepitésére rendelkezés nem 

történt, igy meg kell kisérelni a zsidók lakhelyének tömöritését a járások területén belül. 

Sem Léva megyei város, sem más környékbeli város, vagy járási székhely nem képes a 

vármegye-szerte lakó zsidóság maradéktalan befogadására.”495 Valamennyi járás 

főszolgabírája három napot kapott az alispántól újabb megoldási javaslat kidolgozására a 

zsidóság tömörítését illetően. Mindehhez a megoldás kidolgozására – mintegy ezzel is 

hathatósabban segítve és gyorsítva a főszolgabírák munkáját – még írásba adta saját 

elgondolásait, elképzelését. Eszerint: „A zsidóságot tömöriteni kell lehetőleg olyan 

helyekre, ahol helyben csendőrörs, de legalább is községi, vagy körjegyző van. A kijelölt 

községekben lakónegyedet, vagy utcát kell javaslatba hozni, ahol zsidók kizárólagos 

lakhatását lehet elrendelnem. Férőhely biztosítási szempontból egy szobára egy családot, 

de legalább négy főt kell számitani. A kijelölt utcákba tartozó házaknak azok az épületek 

tekintendők, amelyeknek egyetlen kapubejárata ebbe az utcába nyilik. Az oly épületeknél, 

amelyeknek egyik kijárata kijelölt utcába, a másik pedig tilalmazott területre nyilik, az 

egyik kijáratot meg kell szüntetni. [...] A kitelepiteni rendelt nemzsidó személyek részére 

állandó keresetüknek és életviszonyaiknak megfelelő lakásról a járás Főszolgabirája 

gondoskodik. [...] A gyakorlati joggal rendelkező zsidó orvosok részére megfelelő 

rendelőhelyiség biztositandó. Ez a rendelőhelyiség csak kijelölt utcában lehet és 

természetesen több zsidó orvos részére közös rendelőhelyiséget is ki lehet jelölni.”496 A 

főszolgabíróknak május 6-ig kellett tervezetükkel elkészülniük, majd az alispánnak 

beterjeszteniük. 

Eddig nem került elő – amennyiben egyáltalán készült – olyan tervezet, ami az 

alispán fentebb körvonalazott utasítására válaszul készült volna. Egyébként érdekessége 

ennek a néhány napnak – az április 29-e és május 6-a közötti történéseknek –, hogy bár 

három munkanapban szabta meg a főszolgabírák tervezetének elkészülési és leadási 

határidejét, valami oknál fogva ezt be nem várva a zsidóság elkülönítésére vonatkozó 
                                                             

493 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1944, rendezetlen 587. fasc., 5882/1944. sz. Az 
alispán iratának keltezése 1944. május 3. Kezelőhivatalának „Express!!” utasítási paranccsal 
ellátva. 

494 Uo. 
495 Uo. 
496 Uo. 
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alispáni véghatározatok néhány nappal korábban készen álltak. Magyarázatul szolgálhat, 

hogy az alispán a megjelenő 1610/1944-es miniszterelnöki rendeletben előírtakkal 

kapcsolatban semmit nem akart a véletlenre hagyni, illetve idő szűkében feszített tempót 

kockáztatni a gettók pontos kijelölésével összefüggésben, ezért – felmérve egyes 

járásainak helyzetét és zsidóságuk megközelítően pontos létszámát – megkészített 

véghatározataival mintegy felkészülten várta azok kézbesítésének idejét. Tudatosítania és 

tapasztalnia kellett azt is, hogy nem minden esetben érvényesült a bürokrácia határidőkkel 

szemben tanúsított pozitív magatartása. A határidők be nem tartása pedig számításba sem 

jöhetett az ilyen horderejű rendelet végrehajtása kapcsán. Vagyis az 1.610/1944. sz. M. E. 

rendelet megjelenése után azonnal hozzáláttak a megyeszékhelyi lakóterületek 

kijelöléséhez. A főszolgabírókkal állandó kapcsolatban állva minden történésről 

információval rendelkezett az alispán. A vármegye területén felállított gettók közül a 

Léván kialakítandó elkülönített zsidó lakóhely kijelölése körül folyt a legtöbb előkészítő 

munka. 

A Lévát szabályozó kijelölési véghatározat május 1-jei keltezéssel készült el.497 

Bevezetőjében így fogalmaz az alispán: „Léva megyei város területén a zsidók az 

egyébként szokásos önálló és zárt településüket, a gettót, ki nem alakitották, illetve meg 

nem tartották és ezért az 1.610/1944. M. E. számu rendelet határozmányai értelmében, 

Léva megyei város polgármesterének előterjesztésére, az illetékesek meghallgatása után a 

zsidók zárt tömegben való elhelyezkedése érdekében” hozta meg véghatározatát. Május 8-

tól a zsidónak minősülő személyek (1. §) csak a „[...] Vágóhid, Gömbös Gyula, Eötvös, 

Damjanich, Kigyó, Klapka, Rothermere és Mártonffy utcában, a Koháry uton valamint a 

Féja téri volt Stefánia árvaház épületében lakhatnak.” Véghatározatának további 

paragrafusaiban rendelkezik arról, hogy a felsorolt utcák „nem-zsidó” lakosai 

kiköltözzenek (2. §), azok a nem zsidók, akik a kijelölt területen kívánnak továbbra lakni, 

az ilyen igényű „[...] kérelmeket a tulajdonjog és a különös méltánylást érdemlő okok 

igazolásával május 5-éig” lehetett az alispán hivatalához eljuttatni (3. §). A 

kitelepítettekről, elhelyezésükről a város polgármestere volt hivatott gondoskodni (4. §). A 

zsidók kijelölt területen való elhelyezése is a polgármester felügyelete alatt történik úgy, 

hogy egy családra, de legalább négy személyre egy szoba jusson (5. §). Az alispán 

fenntartotta magának a jogot, hogy meghozott véghatározatát szükség szerint módosítsa, 

illetve megszorító részekkel egészítse ki (6. §). Végül a kijelölt területen kívül lakó zsidók 

                                                             
497 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1944, rendezetlen 587. fasc., 5802/1944. sz. Az irat 

hátlapján található bélyegzők dátumozása is 1944. május 1. 
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legkésőbb május 10-ig tartoztak lakásaikat beköltözhető állapotban átadni Léva 

polgármesterének (7. §). (Az itt ismertetett véghatározat melléklete egy, a felsorolt utcákat 

házszámilag felsoroló – minden bizonnyal az alispán által – kézzel írt lajstrom, amely az 

utcanév és házszám után teljes nevet és a lakásban található szobák számát tartalmazza. 

Két végösszegszerű szám szerepel rajta a szobák számát illetően: 166 és 177.) 

Az alispán ismertetett véghatározatának napján készült az ahhoz kapcsolódó, illetve 

az azt kiegészítő újabb véghatározat, mivel a „[...] kijelölt terület nem mutatkozott 

elegendőnek [...] valamint a rendelkezés végrehajtása során felmerült nehézségek 

eloszlatása érdekében” készült az újabb határozat.498 Kiegészítésül elrendelte, hogy a már 

kijelölt területen túl „[...] a Belcsák és Kálvária sor, a Balassa, Bercsényi, Dobó, Kálvin, 

Kersék, Rákóczi, Tompa Mihály utca, Teleky tér és Magtárköz területén is [...]” zsidók 

lakhassanak (1. §.). További fejezeteiben rendelkezik a kijelölt tér kapubejáratairól (2., 3. 

és 4. §). 

Május 3-i keltezéssel a Léva területén zsidóknak kijelölt lakóhellyel kapcsolatosan 

az előző véghatározatok ismételt kiegészítését adta az alispán.499 Az addig zsidók 

lakhelyéül lefoglalt és igénybe vett utcákat további két résszel egészítette ki: Kisfaludy 

utca és Hegyalja u. 6. szám. Továbbá felhatalmazta a város polgármesterét, hogy „[...] a 

kijelölt és tilalmazott utcák sarkán levő épületekre vonatkozóan [...] az épületek 

hovatartozása kérdésében határozzon.” 

Egy nappal ezután megintcsak újabb korrekciót hajtott végre az alispán korábbi 

rendelkezéseit figyelembe véve.500 A már korábban kijelölt lakóhely területén 

megvalósítani kívánt rendelkezéseit foglalta bele. Ennek értelmében: „Tartoznak a zsidók 

Léván az előirásoknak megfelelő kórházat, járvány-kórházat, szülő-otthont és aggok 

menhelyét létesiteni” (2. §), továbbá mindössze annyi bútort vihetnek magukkal, amennyi 

„[...] számukra a fekvőhelynek, és a legegyszerűbb, legszükségesebb felszerelést 

biztositja” (3. §). A zsidóság költöztetéséről Léva polgármestere „[...] akár előfogat 

kirendelése utján is a zsidók költségén gondoskodni tartozik” (4. §). Utolsó pontjában a 

kiköltöztetendő nem zsidó személyek költözködési költségei felől intézkedett, amit Léva 

város „közönségére” hárított. 

A lévai gettó utcák szerinti kijelölése után több alkalommal az ottlakó őslakosok 

szót emeltek vagy a polgármesteri hivatalnak, vagy az alispánnak címzett tiltakozásukban. 

                                                             
498 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1944., rendezetlen 587. fasc., 5840/1944. sz. 
499 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1944., rendezetlen 587. fasc., 5881/1944. sz. 
500 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1944., rendezetlen 587. fasc., 5941/1944. sz. 
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Miután április legvégén, május legelején polgármesteri javaslatra állítódott össze a kijelölt 

utcák lajstroma, az érintett keresztény lakosok beadványaikban leginkább házbirtokosi 

mivoltukra és kerti veteményeseikben elvégzett munkákra hivatkoztak. Viszont a 

zsidóságnak, mint egésznek, a becsmérlése sem hiányzott: „A zsidók a cserével nagyon 

megelégednének és minket lesajnálnának. Házainkat már bosszúból is tönkretennék és 

elférgesítenék.” Az írásban benyújtott tiltakozásokon ott szerepelt a tulajdonosok 

aláírása.501 Ritkábban, de megesett, hogy a keresztény lakosok kis csoportja szót emelt 

zsidónak saját lakásában való meghagyására. Ez történt Neumann Izidorral, akinek további 

ottlakásában a helyiek semmi kifogást nem emeltek, „[...] minekután vele sosem semmi 

néven nevezendő mégcsak szóváltásunk sem volt.”502 

A megyeszékhelyen élő zsidóságon túl intézkedni kellett a járás területén elszórtan 

élő zsidóság elhelyezéséről, illetve összeköltöztetéséről is. 

Az erről készült alispáni véghatározat 1944. május 4-i keltezéssel látott napvilágot, 

magába foglalva a járásbeli zsidók elkülönítésére vonatkozó rendelkezéseket.503 Első 

paragrafusában az alispán elrendeli, hogy május 8-ig „[...] a lévai járás területéről minden 

zsidó Léva m. városba költözzék.” A magukkal vinni nem kívánt, vagy nem tudott 

bútorokat kijelölt raktárhelyiségben, vagy addigi lakásukban egy helyiségbe raktározva 

kellett helyezni, mely tárgyakról négy példányban leltári összeírást kellett készíteni (2. §). 

Nem költöztették át, illetve lakásukból ki azokat a zsidókat, akik helyben munkaszolgálatra 

voltak kirendelve. Ezekkel eredeti lakásukban maradhattak a zsidó munkaszolgálatos „[...] 

fel és lemenő ágbeli rokonai”. Ugyanebben a részben figyelmeztette az összes érdekeltet, 

hogy nem zsidó zsidóval semmiféle jogügyletet vagy adásvételt nem köthet. Továbbá 

leszögezte, hogy a „zsidók ingóságainak megőrzésére a községi elöljáróságok, a karhatalmi 

szervezetek és a járások közönsége egyöntetűen felelős” (4. §). A véghatározat utolsó 

pontjában kilátásba helyezte és megnevezte az azok elleni büntetést, akik az ismertetett 

rendelkezés végrehajtása ellen tennének. A véghatározat ellen véteni „[...] 6. hónapig 

terjedhető elzárással büntethető cselekmény”. 

Az alispán bemutatott véghatározati rendelkezése azonban egyetlen pontjában sem 

említette a Lévai járás zsidóságának az összeköltöztetésére kijelölt városrészt Léva 

területén. Úgy tűnik, a városi zsidóságnak fenntartott utcák nem biztosítottak elegendő 

                                                             
501 ŠA Levice, f. MŽML, 4510/1944, 4511/1944, 4551/1944, 5118/1944. számok. Idézet a 4510. sz. 

iratból. Keltezésük 1944. május 3. és 4. 
502 ŠA Levice, f. MŽML, 4659/1944. sz. Kelt 1944. május 4. 
503 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1944., rendezetlen 587. fasc. 
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lakóhelyet a vidékről beköltöztetettek elhelyezésére. Annak kijelölése egy nappal később, 

előzetes belügyminiszteri egyeztetést követően valósult meg. 

A rendeletileg Léva területére kényszerített zsidóknak az alispán „[...] a 

belügyminiszter ur szóbeli engedélye alapján, a lévai »öreg laktanyát«” jelölte ki.504 A 

Lévai járás területén élő összes zsidó lakóhelyét legkésőbb május 8-án „[...] köteles 

elhagyni ugy, hogy még a világos órákban érkezzék meg Lévára. A zsidók elhelyezését az 

érdekképviseleti szerv vezetője fogja irányitani.”505 

Eligazítást kapva a lévai főszolgabíró május 5-én papírra vetett utasításában 

fennhatósága valamennyi körjegyzőjének és csendőrőrsének szóló rendeletében utasította 

őket, hogy a csendőrőrsök „a zsidók kiüritésével kapcsolatosan a községi elöljáróságoknak 

nyujtsonak karhatalmi segitséget”.506 A karhatalmi kíséret biztosítása mellett a „tengelyen” 

szállítandó zsidó „szállítmányokat” úgy utasította útnak indítani, hogy azok május 8-án 12 

óráig Léva megyei város öreg laktanyájába megérkezzenek. A megyeszékhely határáig 

megvalósuló kíséretük és ellenőrzésük a csendőrség és főszolgabíró „törvényes feladata ” 

volt, onnan a lévai rendőrkapitányság vezetője és a polgármester bírt fölöttük 

hatalommal.507 

További intézkedésként a Lévai járás zsidóságáról szólva elrendelte, hogy kijelölt 

lakóhelyüket kik hagyhatják majd el. Eszerint: „A zsidóság közül további intézkedésemig a 

kijelölt lakóhelyet csak a zsidó-vezető és két tanácstag hagyhatja el a hatóságommal való 

érintkezés és élelmiszer beszerzés céljából.”508 

Az „öreg laktanyába” irányított és elhelyezett zsidókat nem fogadta barátságos 

látvány. A honvédlaktanya helyiségeinek összeírásáról fennmaradt jegyzőkönyv szerint a 

42 teremből és előterből, valamint őrszoba és legénységi konyhából álló épületben minden 

helyiségben hiányokat mutattak ki.509 Kályhák, kályhacsövek, padlódeszkák és 

lámpaernyők hiányoztak, repedt, törött ablaküvegek fogadták ideiglenes lakóikat. 

 

                                                             
504 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1944, rendezetlen 587. fasc. Az alispán utasításának 

keltezése 1944. május 5. 
505 Uo., és ŠA Levice, f. HSÚL, 3551/1944. sz. Az alispán iratának száma 5990/1944. 
506 ŠA Levice, f. HSÚL, 3551/1944. sz. A főszolgabíró kézzel írott rendeletének száma 2835/1944. 

Ugyanitt annak tisztázata is. 
507 Uo. Az alispán 6037/1944 sz. rendelete. Kelt 1944. május 6. 
508 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1944, rendezetlen 587. fasc. Az alispán helyett a 

vármegyei főjegyző aláírását magán viselő intézkedés keltezése 1944. május 6. Alatta kézírással 
írva: „Megküldve a miskolci m. kir. csendőrkerületi parancsnokságnak is. V 6” és ŠA Levice, f. 
HSÚL, 3551/1944. sz. 

509 ŠA Levice, f. MŽML, 4726/1944. sz. A jegyzőkönyv 1944. május 8-án készült. 
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Az Ipolysági járás főszolgabírája, ahogy fenntebb már láthattuk, járása és székhelye 

zsidóságától legszívesebben búcsút vett volna, hogy azok más járás területén legyenek 

tömörítve és összeköltöztetve. Azonban próbálkozása az alispánnál hiábavaló volt. 

Eredménytelenségének biztos bizonyítéka, hogy az alispán nemcsak a saját közigazgatási 

egységén szétszórtan élő zsidók, hanem még a szomszédos Szobi járás zsidóit is Ipolyságra 

koncentrálta véghatározatában.510 

A május 4-i véghatározat elrendelte, hogy az érintett területek zsidósága „[...] május 

hó 8.-tól köteles lakóhelyét Ipolyság községben annak alább kijelölt lakóterületére 

áthelyezni” (1. §). A gettó területe az alábbi utcákat foglalta magába: „[...] Rózsa utca 25., 

illetve 30. házszámig, Csepreghy utca páros oldala, a Malom utca páros oldala, és a 

Csepreghy utca torkolatától a Malom felé eső rész páratlan oldala is, valamint a 

malomépületet” (2. §). Amennyiben kevésnek bizonyult volna a kijelölt utcákban található 

férőhely, erre az esetre felhatalmazta az alispán az „[...] ipolysági járás főszolgabiráját, 

hogy szükség esetén a Szondy utca páratlan oldalát és a Kinszky-major épületeit is zsidók 

lakóhelyéül kijelölje” (3. §). Minden nem zsidó személynek a kijelölt negyedből ki kellett 

költöznie, de e rendelkezés alól „[...] felmentést az ipolysági járás főszolgabirája” adhatott 

(4. §.). A zsidók – akárcsak a lévai gettó területére vonatkozó előírás szerint – itt is az 

előírásokhoz igazodva tartoztak kórházat, járványkórházat, aggok menhelyét és 

szülőotthont kialakítani (5. §). A véghatározat további paragrafusai rendelkeztek a 

magukkal vihető, illetve hátramaradó bútorokról és leltározásukról (6. §); a helyben 

munkaszolgálatra rendelt zsidók helybenmaradásáról és családtagjaikról, illetve a 

zsidóknak és zsidókkal lebonyolítandó ügyletek, adásvételek tilalmáról (8. §); valamint a 

rendelkezést semmibe vevő személyek elleni megtorlásról (9. §). 

 

Ipolysági főszolgabíró társához hasonlóan a Verebélyi járás főszolgabírája is 

szívesebben vette volna, ha járása területéről a zsidóságot máshová vonják össze. Ettől 

eltekintve az alispán a Verebélyi járás területén élő zsidók lakóhelyéről véghatározott, 

ugyancsak május 4-én.511 

Eszerint minden zsidónak tekintendő személy köteles május 8-ig „[...] Verebély 

községbe a Nagymalom utcában levő malomépületekben a részükre kijelölt lakóhelyre 

költözni” (1. §). Mivel a malom épülete nem csupán egy építményt foglalt magába, ezért 

                                                             
510 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1944., rendezetlen 587. fasc., 5947/1944. sz. 
511 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1944, rendezetlen 587. fasc. és ŠA Nitra, f. HSÚV, 

3636/1944. sz. 
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annak pontos megjelölését kellett adni. Eszerint kivételt képezett maga a malom, az 

ecetgyár és ez utóbbihoz tartozó épületek. A zsidók részére meghagyták a „[...] malom és 

az ecetgyár között lévő egyemeletes lakóépületet a vele szemben huzódó hosszu 

raktárépülettel, valamint az amögött levő épületeket, a két emeletes nagy raktár épületet a 

hozzátartozó szinnel együtt” (2. §). A véghatározat további paragrafusaiban intézkedett a 

zsidók kötelességéről, hogy kijelölt lakóhelyükön kórházat, járványkórházat, aggok 

menhelyét és szülőotthont létesítsenek (4. §); hátrahagyandó ingóságaik, bútoraik további 

sorsáról (5. §) és a munkaszolgálatos zsidókról (6. §). Két nappal a gettónyitás után az 

alispán a főszolgabíró, a tisztiorvos, községi elöljáróság és a csendőrőrs egybehangzó 

véleménye, valamint saját, helyszíni megtekintése után a verebélyi kijelölt lakóterület 

bővítéséről intézkedett.512 Még a helyszínen elhangzott szóbeli utasításának megfelelően 

további lakóhelyül jelölte ki a „[...] Zsitva-utcában levő zsidó iskolát, rituális fürdőt a 

hozzátartozó lakrészekkel, valamint a zsidó templomot”. 

A Verebélyi járás jegyzőit és csendőr őrsparancsnokságát a zsidók lakóhelyének 

kijelölése körüli intéznivalókról kellett értesíteni. Sürgőssége miatt ott, ahol gyorsan nem 

volt kézbesíthető a főszolgabírói rendelet, távbeszélőn közölték.513 A gettó kijelölését 

elrendelő alispáni véghatározat napján (május 4.) „Zsidó Tanács, Verebély” nevében a 

zsidóvezető szétküldte a véghatározatot azokra a településekre, melyekben zsidók éltek. A 

névre szólóan utasított zsidó személy saját községében köteles volt az ott „[...] lakó összes 

zsidófaju, a megkülönböztető jelzés viselésére kötelezett személyeknek tudomására adni, 

hogy 1944. május hó 8.-án 20 óráig jelentkezzenek a volt verebélyi gőzmalom 

épületében.”514 

Az alispán ezen intézkedéseivel írásos formát öltve meghatározta, hogy Bars és 

Hont vármegye minden pontjáról mely településekre költöztettnek össze a zsidók. 

Tudatában annak, hogy a végrehajtandó intézkedés folyamán esetleg gondok merülhetnek 

fel – akár a nem zsidó lakosság részéről is –, a megkövetelt tisztviselői szigor 

fenntartásának érdekében kifüggesztett formában felhívás jelent meg a lakosság 

tájékoztatására. Az alispán továbbá valamennyi főszolgabírónak és Léva polgármesterének 

címezve rendelkezését tudtul adta, hogy a részükre megküldött felhívás „[...] a zsidókkal 

szemben alkalmazott intézkedések végrehajtásába vetett bizalmat és a lakosság, valamint a 

                                                             
512 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1944, rendezetlen 587. fasc. Keltezése 1944. május 

10. és ŠA Nitra, f. HSÚV, 3636/1944. sz. 
513 ŠA Nitra, f. HSÚV, 3636/1944. sz. Kelt 1944. május 6. 
514 Uo. 
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tisztviselői kar nyugalmát vannak hivatva biztositani”.515 Külön felhívás szólt a 

lakosságnak, és külön a tisztviselői karnak. A lakosságnak szánt felhívásokat a lehető 

legforgalmasabb kereszteződésekben és utcákban, valamint „[...] a kijelölt utcák 

bejáratánál [...]” kellett elhelyezni, továbbá vendéglátóipari és ipari üzemek helyiségeiben, 

a tisztviselőkhöz szólókat valamennyi közintézményben és közhivatalban. 

A tisztviselői karhoz intézett felhívás szigorú hangvételében az alispán felszólította 

az összes hivatal vezetőjét és beosztott tisztviselőjét, hogy mind a hivatali munkahelyükön, 

mind magánéletükben „[...] a jogosulatlan és felelőtlen kritika helyett, a hatósági 

intézkedések biztonságáról, céltudatos és célirányos voltáról a közönséget megnyugtatni, 

felvilágositani és meggyőzni igyekezzék.”516 A felhívás negyedik és egyben utolsó 

bekezdésében a zsidókérdés megoldásában hozott intézkedések ellen felbukkanó esetleges 

kritikák csíráját igyekezett az alispán gyomirtani. Ugyanis „[...] különösen a zsidó kérdés 

felgöngyölitésének mikéntje, vagy menete kérdésében, a tett intézkedéseket és azok 

végrehajtását, amennyiben a jogkereső közönség és általában arra illetéktelenek előtt 

kifogásolni, becsmérelni, vagy kritizálni fogja, ugy vele szemben, – személyre való 

tekintet nélkül, – a legszigorubban [...]” fog az alispán eljárni, kilátásba helyezve és nem 

riadva vissza az internálástól sem. Vagyis a tisztviselők a zsidóságot ért és rajta 

foganatosított mindennapi valóságot legfeljebb csak saját gondolatvilágukban ítélhették el, 

ha úgy látták saját ítéletük szerint helyesnek. Azonban a jól olajozott vármegyei tisztviselői 

gépezetnek a kiszabott rendeletek végrehajtásában megszabott határidőkre készen kellett 

állnia. 

Ugyancsak a közszolgálati tisztviselői apparátushoz szólt az alispán, amikor a 

belügyminiszter nyomatékos felhívása után intette a tisztviselői gárdát, hogy a 

felszabaduló zsidó lakások során vagy azon kívül bármelyik tisztviselő jogügyletbe 

keveredjen zsidó személlyel, továbbá sem megőrzésre, sem másféle használatra ingóságot, 

bútort vagy egyéb tárgyakat átvenni szigorúan tilos volt. Akit ilyen tetten érnek, azt 

állásvesztés és „a legszigorubb eljárás” terhelte.517 

                                                             
515 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1944, rendezetlen 588. fasc., 6049/1944. sz. Keltezve 

1944. május 6. A felhívás nyomdai költségeit az irat tanúsága szerint Léva megyei város 
polgármestere vállalta magára. 

516 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1944., rendezetlen 587. fasc. A jelzett iratcsomóban 
fennmaradt az alispán tisztviselőkhöz szóló felhívása. Keltezése 1944. május 5. Hátlapján több 
tucat, minden bizonnyal az alispáni hivatal dolgozóitól származó aláírás a felhívás tartalmának 
tudomásulvételéről. Hivatkozási számul 5941–1944. sz. feltüntetve. 

517 ŠA Levice, f. HSÚL, 3238/1944. sz. Kelt 1944. május 20. 
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A vármegye közösségét egyidőben figyelmeztető alispáni felhívás ugyanilyen 

hangnemben szólította meg a nem zsidó lakosságot, intve, hogy „[...] a ZSIDÓ személyek 

társadalmi és gazdasági térfoglalásának visszaszoritása érdekében tett minden hatósági 

intézkedést a legnagyobb türelemmel és fegyelmezettséggel fogadja és hajtsa végre”. Az 

intézkedéseket kifogásolni, becsmérelni vagy kritzálni nem engedte az alispán. Az erre 

vetemedők vagy másokat felbújtók ellen ugyancsak az internálás jogi intézményét helyezte 

kilátásba.518  

A gettók megnyitására való felkészülés jó ütemben haladt, hogy május 8-tól az 

odaköltöztetni, illetve a kijelölt helyeken összeköltöztetni készülő vármegyei – és országos 

léptékben is értendő – zsidóság elkülönítését, mint a legfelsőbb állami politika e 

témakörben sürgetett első lépcsőfokát, lebonyolítsák. Igyekezet mutatkozott minden 

szinten, hogy az akadályokat és leginkább az akciót hátráztató körülményeket 

minimalizálják. A végrehajtás szereplői – beosztásuktól függetlenül – óraműpontossággal 

hajtották végre a részükre rendelkezésekben, határozatokban előírtakat. 

Két nappal a gettók megnyitása előtt az alispán halasztást nem engedélyezve 

utasította dr. Csepely András táblabíró főszolgabírót, hogy „[...] gépkocsin azonnal utazzon 

Ipolyságra és Verebélyre, és mindkét járási székhelyen a zsidók lakóhelyét jelölje ki.”519 

Május első harmadának néhány napjában lázas munka folyt Bars és Hont vármegye 

mindazon településein, ahol zsidókat kellett a kijelölt gettókba költöztetni. Zsidó 

névjegyzékek, ingóságok leltári példányainak készítése foglalta le sok hivatalnok, községi 

funkciós napjait. Késlekedésre nem lehetett gondolni. Az idők viharaiban jócskán 

megviselt vonatkozó levéltári anyagban fennmaradtak összeírt, az alispáni hivatalnak 

megküldött leltári példányok, de maradtak főszolgabírókhoz érkezettek is.520 Kiköltöztetett 

zsidók névjegyzéke a kutatott alispáni anyagban csak az alsógyőrödi körjegyző által 

készített, a körjegyzőségéhez tartozó községekből kiköltöztetett zsidókról került elő.521 

                                                             
518 ŠA Levice, f. HSÚL, 2874/1944. sz. 
519 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1944., rendezetlen 587. fasc. Keltezése 1944. május 

6. 
520 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1944, rendezetlen 587. fasc. Alsógyőrödi, ényi, 

kisgyékényesi, felsőgyőrödi zsidóktól elvett kimutatások kerültek elő. Volt, akinek összeírt 
ingóságai több oldalt, volt, akinek mindössze néhány sort tettek ki. A verebélyi főszolgabíró 
levéltári anyagai között ugyancsak számos összeírás őrződött meg, ahogy a lévai anyagok is 
tartalmaznak ilyen leltári kimutatásokat. 

521 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1944, rendezetlen 587. fasc. A kimutatásban 
Alsógyőröd, Felsőgyőröd, Kisgyékényes és Ény települések kiköltöztetett zsidóinak névjegyzéke 
szerepel. Összesen 30 személy. 
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Jóval terjedelmesebb a fennmaradt listák száma a Verebélyi járás főszolgabírói iratai 

között.522 

A leltári összeírások valóban kiterjedtek a zsidó lakásokban, zsinagógákban vagy 

imaházakban található minden egyes bútordarabra, eszközre, de aprójószágra is. 

Szemléltetésképpen az ohaji körjegyzőség területén fekvő imaházban a következő 

bútor- és felszerelési tárgyakat írták össze május 8-án523: 

 

Folyó szám Tárgy Darabszám 

1 Dupla pad 9 

2 Állvány 1 

3 Gyertyatartó 2 

4 Pad 6 

5 Láda imafelszerelés 1 

6 Asztal 1 

7 Pad 1 

8 Láda edénnyel 1 

9 Kanna 2 

 

A zsitvagyarmati körjegyzőség területén 23 tyúk és kakas, 12 kacsa és 5 liba került 

leltárba.524 

 

1944. május 8-án három gettó kapuja nyílt meg a vármegye zsidóságának 

befogadására.525 Ezen a napon a fakóvezekényi körjegyzőség körjegyzője a hivatali 

fennhatósága alatt élő és a lévai gettóba kísért zsidók elszállítását ekképpen összegezte 

főszolgabírájának: „A körjegyzőségem összes zsidai a m. kir. csendőrjárőr kiséretében 8.-

án a mai napon ugy inditattak utnak, hogy déli 12.-órára Léván legyenek.”526 

Borzalmas, előre nem hitt, majd tapasztalt napok nyitánya volt ez. Amit eddig a 

bürokrácia írott és nyomtatott formában rendelkezésileg elhatározott, az ezzel a nappal 

                                                             
522 ŠA Nitra, f. HSÚV, 3636/1944. sz. 
523 Uo. 
524 Uo. A körjegyző jelentése kelt 1944. május 10. 
525 Van forrás, ami a kijelölt lakóterületre vonatkozó költöztetés megindulását – Ipolyság esetében – 

május 10-i időpontban említi. Lásd: MAKOR, Magyar Zsidó Levéltári Füzetek. 2002., 5. sz. 
Gettómagyarország, 1944. A Központi Zsidó Tanács Iratai. Szerkesztette: Frojimovics Kinga, 
Molnár Judit. Magyar Zsidó Levéltár, Budapest, 2002., 81. o. (Továbbiakban: 
Gettómagyarország.) 

526 ŠA Levice, f. HSÚL, 3551/1944. sz. Száma 1789/1944. 
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kezdődően valósággá vált. Panaszok, kérelmek, kérvények, halasztások és más egyéb 

beadványok kisebb áradata indult a vármegye alispáni hivatala felé. Megfogalmazóik 

szinte kivétel nélkül zsidók voltak. (Persze más jellegű kérvények is érkeztek, de azok 

tartalmukban a hátramaradó zsidó ingó vagy ingatlan vagyon iránt benyújtott – nem 

egyszer abszurd – kérelmek voltak.) A korábban meghozott és érvényesített megszorítások 

után az addig talán mégis elképzelhetetlennek hitt valóság, a gettóba vonulás ideje         

érkezett el. 

Az életkor nem befolyásolta, a rendelkezések pedig nem vizsgálták az érintettek 

egészségügyi kondícióját, így megtörtént, hogy a gettóba vonulás elől a kérelmezők magas 

életkorukra és „testi tehetetlenségük” miatt egyenesen az izraelita aggok házába kérték 

elhelyezésüket.527 Volt, aki közhasznú sertéstenyészetet vezetett, sőt, a Vármegyei 

Közjóléti Szövetkezet 1944. május 1-jén kelt jegyzőkönyvében el is ismerte, hogy a 

gazdaságot tovább vezetheti. Mégis május 4-én utasítást kapott a „»Zsidó Tanács, 

Verebély«-től, hogy május hó 8.-án d. e. 10. óráig a verebélyi volt Gőzmalom épületében” 

családjával együtt jelentkezzen. Mivel a kérelmező huszonöt éve katolikus hitre tért, ebből 

kifolyólag (és az 1939. évi IV. tc. értelmében kereszténynek minősült) kérvénnyel élt a 

mentesítés iránt, azonban azt kézhez nem kapta. Ha ez mégsem bizonyulna elégségesnek 

az alispán jóindulatához, úgy legalább tizenöt napot kért a sertéstenyészet megfelelő 

kezekbe való átadásához.528 Az alispán beszédes választ adott: „Intézkedni nem tudok.”529 

Az anyai szív kisgyermekéért folyó esdeklése sem törte meg az intézkedő hatóságokat. 

Kilenc hónapos gyermekét a gettóba költözés veszélyétől féltő édesanya írta a 

következőket: „[...] de nekem van egy 9 hónapos kis gyermekem is, egyetlen gyermekem, 

akit féltek a tömeglakásban reánk váró nélkülözésektől, hidegtől, légvonattól, a megfelelő 

ápolás hiányától, melyek könnyen megbetegedését, és halálát okozhatnák. – Mint anya, 

anyai szivem parancsát követve úgy érzem, jogom és kötelességem mindent elkövetni, 

hogy egyetlen csecsemő gyermekemet az elpusztulástól megmentsem, és ebben 

Méltóságod segitségét kérjem.”530 A kérvényező a gettóba vonulás helyett a hivatkozott 

                                                             
527 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1944, rendezetlen 588. fasc., 6111/1944. sz. Frankl 

Ede 89 éves, Frankl Edéné 81 éves és özv. Schwarcz Sándorné 78 éves sárói lakosok kérelme az 
alispánhoz 1944. május 8-án kelteződött. A zsidóvezetőnek címzett válaszában az alispán nem 
látott kifogást, hiszen annak elbírálása úgyis a zsidók hatáskörébe tartozott. A válaszlevél uo. 

528 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1944, rendezetlen 588. fasc. Szemző Béla barsfüssi 
lakos kérelmének keltezése 1944. május 6. Szemző Béla vagyonát ugyanúgy összeírták lásd ŠA 
Nitra, f. HSÚV, 3636/1944. Sz. A körjegyző felterjesztése. Kelt 1944. május 9. 

529 Uo. 
530 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1944, rendezetlen 588. fasc., 6062/1944. sz. A levél 

írója dr. Wágner Sándorné verebélyi lakos. Keltezés nélkül. 
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okokra tekintettel más településre szeretett volna költözni, míg munkaszolgálatos orvos 

férjével kiegészülve ismét egyesülhet a családja. Tömör válaszában az alispán nem hagyott 

nyitott kaput: „A kérelmet nem áll módomban teljesiteni.”531 Helyette a gettók kapui 

nyíltak meg, zsidó csecsemők előtt is. 

Az oda vezető út utazási költségeit szintén a zsidóság viselte. Az erről szóló 

értesítést a főszolgabírók a belügyminiszter szóbeli utasítása után kapták az alispántól.532 

Nyomtatott formában csak utólagosan tájékoztatta „Bizalmas” minősítésű körrendeltében 

Jaross Andor a törvényhatóságok első tisztviselőit.533 Ennek rendelkezései értelmében az 

„összes költségek az érdekelt zsidókat terhelik”. A zsidók elkülönítésével kapcsolatosan 

felmerülő költségekről intézkedő és bizalmas besorolást kapott értesítés vármegyei rövid 

kivonata csak május utolsó hetében jutott a főszolgabírák hivatalába.534 

A kijelölt lakóterületre történő beköltözés előtti napokból, de még május 8-i 

keltezéssel íródott kérvények is megőrződtek zsidó személyektől a verebélyi 

főszolgabírónak címezve. Volt, hogy intézmény kérte zsidó tisztviselő alkalmazásának 

meghosszabbítását. 

A Barsmegyei Népbank az 1540/1944. évi M. E. rendelet értelmében kérvényzte az 

Értelmiségi Munkanélküliség Kormánybiztosánál Schwarz Artur főkönyvelő 

meghosszabbított működését verebélyi telepüknél.535 Az érintett Schwarz benyújtotta bank 

átiratát a főszolgabírónak, kérve, hogy naponta fél kilenctől délután öt óráig távozását 

engedélyezze.536 Az engedélyt „visszavonásig” megkapta.537 Július 7-én pedig végleges 

elintézésül csak ennyit írtak: „Schwarz Artúr volt verebélyi zsidó lakos ismeretlen helyre 

elszállíttatott. További intézkedést nem igényel.”538 

Ugyancsak május 8-án olvasta a verebélyi főszolgabíró Kaiser Zsigmond kérését. 

Könyvelői állásának megszűnése folytán kívánt volna visszatérni állandó lakhelyére, 

                                                             
531 Uo. 
532 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1944, rendezetlen 587. fasc., 5942/1944. sz. 

Keltezése 1944. május 4. 
533 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1944, rendezetlen 587. fasc., 6493/1944. sz. A május 

13-i keltezésű belügyminiszteri körrendeletet csak május 19-én iktatta az alispán hivatal. Száma: 
38.223/1944 sz. III. Tárgya: „A zsidók lakóhelyének kijelölése, stb. tárgyában kiadott 
1610/1944.M.E. sz. rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes költségek viselése.” 

534 ŠA Levice, f. HSÚL, 3551/1944. sz. Az alispán helyett a vármegyei főjegyző szignózta irat száma 
6497/1944. Tárgya: „A zsidók táborokban való elkülönitésével kapcsolatos költségek.” És ŠA 
Nitra, f. HSÚL, 3636/1944. sz. Kelt 1944. május 24. Másnap, május 25-én iktatta a verebélyi 
főszolgabírói hivatal. 

535 ŠA Nitra, f. HSÚV, 2753/1944. sz. Kelt 1944. május 7. 
536 Uo. Kelt 1944. május 8. 
537 Uo. Levelének hátlapjára kézzel írott véghatározati szöveg. A jelölt miniszterelnöki rendelet 

rendelkezett a zsidók értelmiségi munkakörben való alkalmazásának megszüntetéséről. 
538 Uo. Ugyanúgy a levél hátlapján. 
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Vágsellyére.539 Kérését nem teljesítették, mert neve rajta szerepelt a napokkal később 

összeírt gettó lakóinak névjegyzékén. Június 9-én pedig csak ezt vezették kérvénye 

hátlapjára: „A zsidók elszállítása folytán tárgytalan.” Ezen megjegyzés arra enged 

következtetni, illetve azt támasztja alá, miszerint a verebélyi gettót a vármegye 

zsidóságának deportálása előtt felszámolták, zsidóságát pedig Lévára csoportosították. 

 

Az 1944. május első harmadáról is szóló alispáni havi jelentés tömören vázolta a 

foganatosított intézkedések végeredményét540; álljon itt a hivatalos beszámoló részlete: 

„Az elmult hónapban [ti. áprilisban – B.A.] a kormányzat radikális intézkedéseket hozott a 

zsidóság térfoglalásának visszaszoritása érdekében. A rendelkezés végrehajtása a 

vármegyében zökkenőmentesen történt meg és folyik jelenleg is. A zsidó vagyonok 

bejelentése és zár alá vétele fennakadásmentesen történik. Ott, ahol az I. fokú 

rendőrhatósági teendőket a hatóságom alá rendelt önkormányzati szervek látják el, a be 

nem jelentett zsidó vagyonok felkutatására sorozatos vizsgálatok történtek. E karhatalmi 

intézkedések minden képzeletet felulmúló zsidó vagyonok kézrekeritéséhez vezetett. [...] A 

vármegyében a zsidó rádiók, kerékpárok és gépkocsik, az irógépek igénybevétele 

megtörtént. [...] A mai napon zsidó csak Ipolyságon, Léván, és Verebélyen van a 

vármegyében, e helyeknek is csak a kijelölt lakóterületén tartózkodhatnak. Ipolyságon a 

Malom-utcai részt jelöltem ki lakóhelyül, ahonnan a keresztény lakosságot kitelepitettük és 

helyükre a szobi és ipolysági járás valamennyi zsidónak tekintendő lakosát költöztettük. 

Az uj lakóhelyet a zsidók a tegnapi nap során foglalták el. A verebélyi járás zsidósága a 

vasut mellett lévő malom-épület mellett fekvő házakban, a Zsitva-utcai zsinagógában és 

zsidó iskolában kapott elhelyezést. A lévai járás zsidóságát a lévai öreg laktanyába 

költöztettem. A Léva városi zsidóság részére Léva városában jelöltem ki több utcát. [...] A 

zsidók mozgásszabadságának korlátozása iránt a legközelebbi napokban fogok részletesen, 

a vármegyére egységesen intézkedni. A zsidók összeköltözése a tegnapi napon, május 8-án 

az esti órákban befejezést nyert.” Az alispáni beszámoló különösebb magyarázatot nem 

igényel. Munkáját, mint addig is, lelkiismeretesen és határidőre teljesítette. 

 

 

 

                                                             
539 ŠA Nitra, f. HSÚV, 2789/1944. sz. 
540 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Közigazgatási Bizottság iratai, 1944, 24. sz. alispáni havi jelentések. 

Kelt 1944. május 9. 
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11. Élet a gettó falain belül 

 

A gettók felállítását elrendelő miniszterelnöki rendelet megjelenését követő 

munkatempó, tehát az ebből megszületett vármegyei rendelkezések precíz végrehajtása 

május első napjaiban komoly erőfeszítéseket és odafigyelést rótt az érintettek vállára. A 

kívánt időre az előkészületek befejeződtek, a három vármegyei gettó megkezdhette 

rendeltetési küldetésének beteljesítését. Kezdetét vette a zsidóság ideiglenes kiemelése a 

társadalom kereteiből, előkészítve legtöbbjük számára a néhány héttel később beteljesedő 

utolsó útjukat. 

A Bars és Hont vármegye településeiről kényszerlakhelyükre bevonuló zsidóság az 

előírtaknak megfelelően csak a legszükségesebb holmijukat vihette magával. Kivételt e 

tekintetben vagyontárgyaik képeztek. Az Endre László belügyi államtitkártól származó 

rádión vett utasítás ugyanis ebben nem korlátozta a zsidóságot.541 A jól előkészített munka 

eredménye volt, hogy különösebb nehézségek nélkül zajlott az új lakóhelyre történő 

költöztetés. Egy visszemlékező így emlékezett ezekre a napokra: „A gettózás két nap alatt 

lezajlott. Minden szobára jutott két család. Ágyat, takarót, kevés ruhaneműt és főleg 

élelmiszert igyekezett mindenki bevinni, a többi dolgok az elhagyott lakásokban 

maradtak.”542 A vármegye hetilapja néhány héttel későbbi számában ugyancsak a gettózás 

gyors menetéről tudósított röviden: „A hatalmas átköltözési vándorlás három nap alatt 

minden zavar nélkül megtörtént.”543 

Az előírásoknak megfelelően kellett kialakítani a gettó területén megvalósítandó 

élet körülményeit. Ehhez belső rend kialakítása és a falon túli élethez részben hasonlító 

belső intézmények felállítása vált szükségessé. Az ehhez nélkülözhetetlen vármegyei 

rendeleteket az alispán adta ki. 

Elsőként vármegyei jelleggel felruházott egészségügyi központ kialakítását, 

létrehozását látta szükségesnek az alispán.544 Ugyan mindhárom gettóra nézve kötelező 

volt a kórház, járványkórház, szülőotthon és aggok menhelyének a létesítése, mégis „[...] a 

legközpontibb fekvésű és a legnagyobb igénybevételű lévai egészségügyi intézménynek 

                                                             
541 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1944, rendezetlen 587. fasc., A „2848.számu 

hiranyag” címzést magán viselő utasítást 1944. május 9-én 19.30-kor vette a rádiórendeletet 
lejegyző Kövi rendőr. Ugyanilyen tartalommal érkezett május 10-én a miskolci VII. 
csendőrkerület balassagyarmati osztály alispánnak címzett és „Sürgős” besorolással ellátott 
közlése. Uo. 6345. iktató. 

542 Örökmécses, 66. o. 
543 Bars-Hont, 1944. május 21., 4. o. 
544 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1944, rendezetlen 588. fasc., 6128/1944. sz. 

Keltezése 1944. május 8. 
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[...]” magasabb besorolást adott. Vármegyei jellege „[...] különösen annak sebészeti 

osztályára [...]” vonatkozott. Ezért a lévai zsidó iskolában kialakítandó kórházat 

„vármegyei zsidó kórháznak” nyilvánította. 

A zsidó kórházat a kor színvonalának szintjén berendezettnek és ellátottnak kívánta 

kialakíttatni, amihez megfelelő műszeri és felszerelési ellátottság tartozott. E követelmény 

teljesítését a nehéz beszerzési viszonyok miatt a pénzügy-igazgatósággal tárgyalva és 

megegyezve az alispán megengedte, hogy „[...] a zár alá vett dr. Molnár tulajdonában volt 

teljes kórház felszerelést és sebészeti felszerelést a zsidóság megvásárolja.”545 

A vármegyei zsidó kórház felállítását, megszervezését elrendelő határozat 

részletekbe menően szabályozta a kialakítandó egészségügyi intézmény leírását.546 Ennek 

értelmében, amint a határozat bevezetőjében olvashatjuk, a „Léva város, lévai járás, 

verebélyi járás, provizorikusan az ipolysági járás (amig az ipolysági zsidó kórház felépül) a 

beteg zsidó lakosság ellátására zsidó kórház (bel-seb-szülőotthon-fertőző beteg osztály) 

fellállitását” rendelte el az alispán, hozzátéve, hogy annak „jellegét vármegyei zsidókórház 

cimmel” állapítja meg besorolni. Kijelölésre a lévai zsidó hitközséghez tartozó elemi iskola 

és annak melléképületei kerültek. A kórház berendezéséhez és fenntartásához szükséges 

anyagi eszközök előteremtésére a „zsidók érdekvédelmi képviseleti szervének” vezetője547 

kapott megbízást az alispántól. 

Az intézmény felállításáról szóló határozat pontokba szedve intézkedik az épületek 

és azok helyiségeinek használatáról. Így férfiaknak és nőknek rendelt külön 12-12 ágyas 

betegszobákat kellett létrehozni. Ugyancsak ki kellett alakítani a szülőszobát, 

„gyermekágyasok” szobáját, sebészeti betegek helyiségét, valamint a műtő célját szolgáló 

szobát. Mindezen túl külön épületrészben a fertőző betegeknek 7 szobát kellett kialakítani, 

és létrehozni egy röntgenszobát is. Az orvosi és ápolói személyzetnek ugyancsak 

megfelelő ellátottságú szobákat kellett felszerelni. Mindezen túlmenően az épület egésze 

vízvezetékkel volt ellátandó. 

Az ipolysági és verebélyi gettóban elhelyezett zsidók azon betegeit, akik sebészeti 

beavatkozásra szorultak, a lévai vármegyei kórházba kellett szállítani.548 

                                                             
545 Uo. A levéltári anyagok között található 6129. sz. iktató tartalmazza a leltár egy példányát. Az 

egyik kimutatás a „Dr. Molnár sebészeti magán szanatorium, Léva berendezésének és 
felszerelésének teljes leltára”, a másik „A szanatorium betegszobáinak teljes felszerelésének 
részletezése” címen került összeállításra. 

546 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1944, rendezetlen 588. fasc., 6129/1944. sz. 
Keltezése 1944. május 9. 

547 Az érdekvédelmi képviseleti szerv vezetője dr. Fischer István volt. 
548 ŠA Levice, f. MŽML, 4868/1944. sz. Kelt 1944. május 8. 
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A határozat keltének napjától számítva nyolc napon belül a zsidók képviseleti 

szerve vezetőjének felülvizsgálat céljából jelentést kellett eljuttatnia az alispánhoz a 

„létesitendő kórház felszerelését és berendezését valamint felállitását” illetően. 

Három nappal a gettó elfoglalása után az alispán további egészségügyi és 

közegészségügyi rendelkezéséről értesítette Léva polgármesterét. Tartva attól, hogy a nagy 

létszámban tömörített zsidók között esetleg fertőzéses betegség léphet fel, óvintézkedések 

foganatosítását irányozta elő. Elrendelte a tífusz és himlő elleni oltást, illetve újraoltást, 

valamint a fiatalok körében a diftéria elleni védőoltást. A tömörített zsidóság fokozottabb 

megfigyelésére kötelezte a tisztiorvost is, akinek minimum egyszer hetente ellenőrző 

szemlét kellett tartania.549 

A vármegyei zsidóságot érintő egészségügyi vonatkozású határozatok 

meghozatalán túl a zsidók kijelölt lakóhelyének belső rendjét is biztosította a vármegye 

illetékes tisztviselője.550 A többoldalas alispáni útmutató segédeszközül szolgált a gettók 

belső rendjéért felelős és elsősorban az azt meghatározni illetékes főszolgabíróknak. 

Rajtuk kívül az összeállított anyagot a lévai rendőrség, a csendőrség 

szárnyparancsnokságai (Léva, Ipolyság) és a kerületi csendőrparancsnokságok (Miskolc, 

Székesfehérvár) kapták kézhez. 

Tartalma szerint az elsőfokú rendőrhatóságoknak kellett biztosítaniuk saját 

hatáskörben „[...] a kijelölt lakóterületek rendjét a zsidók biztositásának, ellátásának, 

felügyeletének és gondozásának zavartalanságát”. A kijelölt lakóterületen lakó zsidókra 

szabályzatot kellett kiadni. Pontos összeírásuk sem maradhatott el, amelyben feltüntetendő 

volt a név, a nem, születési év, valamint lakóházak és utcák szerinti összeírásuk. „Minden 

házon szobák szerint feltüntetendő az ott lakó zsidók legfontosabb személy adatai.” 

A különválasztott zsidóság részére szervezet – zsidó vezető és négy tanácsosból 

álló tanács – létrehozását is előírta. Ennek tagjait, bejelentve az elsőfokú rendőrhatósághoz, 

igazolvánnyal kellett majd ellátni, továbbá sárga karszalagjukon „E” betűt feltüntetve 

megjelölni. A gettó belső rendjére, tisztaságára, fegyelmére és a szabályok betartására 

házirendőrség felállítását irányozta elő. Ennek feladatául a megjelölteken túl a 

hatóságokkal és a zsidó elöljárókkal való kapcsolattartást, illetve rendelkezéseik 

végrehajtását is megjelölte, karszalagjukon „R” betűs megjelölést feltüntetve. A zsidó 

orvosoknak a létfontosságú elsősegélynyújtáson kívül megtiltotta nem zsidó személy 

kezelését, karszalagjukon „O” megjelölést voltak kötelesek viselni. A szegény zsidókat 

                                                             
549 ŠA Levice, f. MŽML, 5118/1944. sz. 1944. május 11. 
550 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1944., rendezetlen 588. fasc., 6331/1944. sz. 
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ellátó népkonyha felállításáról is intézkedniük kellett. Az alispán a belső szervezeti élet 

felépítésének iránymutatóul szolgáló közléseit adta ezzel. 

A lévai zsidó vezető dr. Fischer István volt.551 A verbélyi gettó zsidó vezetője 

Gürtler Adolf lett. Ennek a gettónak a teljes Zsidó Tanácsát ismerjük: Engel Mihály I. 

munkatárs, Rosenzweig Sándor II. munkatárs, Shultz László, Ehrenfeld Félix kisegítő 

munkatársak és özv. Diamant Lajosné, Gemeiner Lászlóné irodai munkatársak.552 Május 

25-én a verebélyi főszolgabíró a helyi Zsidó Tanácstól, házirendőrségétől és orvosától a 

személyazonossági igazolvány beterjesztése iránt intézkedett „záradékolás végett.” Ennek 

eleget téve a tanács közölte orvosuk és rendőreik nevét is. Dr. Adorján Hugó orvos, 

Neumann Miksa, Huber Jakab, Spitzer Fülöp és Kammer Mór zsidó rendőrök fényképes 

igazolványát szolgáltatták be.553 

Ezt követte a gettó falain túli világgal való kapcsolattartást meghatározó irányelvek 

együttese. Így az „egyszerű” zsidó a gettó területét el nem hagyhatta. Elöljáróik is naponta 

csak 10 és 18 óra között karjukon karszalaggal megjelölve mozoghattak a település egész 

területén. Valamelyest szabadabb mozgásteret a zsidó orvosoknak engedélyeztek, hiszen 

ők a nap bármely szakában „[...] egészségügyi szolgálatuk érdekében a kijelölt 

lakóterületek a m. kir. tiszti orvos, az állami kórház, a zsidó kórház, a gyógyszertárak és a 

községi orvos székhelye” között ingázhattak. A többi zsidó a kijelölt lakóterület utcáin 

csak 8 órától 19 óráig közlekedhetett. Temetés alkalmával csak a legközelebbi 

hozzátartozók kísérhették utolsó útjára az elhunytat, egy csoportba szerveződve, és 

ugyanazon az útszakaszon visszatérve a gettóba. Zsidó munkaerő alkalmazására csak a 

férfiak jöhettek számításba, és „legalább 20 főből álló csoportban.” A zsidó munkaerő 

csoportos kiadását karhatalmi szervekkel kellett biztosítani az illetékes 

csendőrszárnyparancsnoknak. A kivonuló munkacsoportot munkahelyén elkülönítve volt 

köteles az igénylő vállalkozó vagy gazdálkodó alkalmazni. A csoport nevében a megbízott 

munkavezető érintkezhetett a hatóságokkal vagy a vállalkozóval. 

Zsidónak nem minősülő személy, személyek a kijelölt lakóterületre be nem 

léphettek. A kijelölt lakóterület megjelölendő volt, bejáratához „a zsidók számára kijelölt 

lakóterület” feliratot kellett elhelyezni. 

Ellátásuk, élelmezésük felől maguk voltak kötelesek – elöljáróik útján – 

gondoskodni. A gettókba irányított zsidók ellátására érkezett és szétosztott szezámolaj 

                                                             
551 ŠA Levice, f. MŽML, 10994/1944. sz. 
552 ŠA Nitra, f. HSÚV, 3069/1944. sz. A Zsidó Tanács május 17-én kelt közlése. 
553 Uo. Kelt 1944. május 30. 
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mennyisége illusztrálhatja az egyes kijelölt helyeken elhelyezettek arányát. A közellátási 

miniszter által kiutalt 1200 kg olajból 653 kg Léva, 367 kg Ipolyság és 180 kg a Verebély 

területén élő zsidók élelmezésére fordíttatott.554 Nyilvánosságot szolgáló helyiséget – 

vendéglő, mozi, színház, de ugyanígy cukrász, borbély, fodrász vagy bármi mást – a gettó 

falain kívül zsidók többé nem látogathattak. 

Az alispán ezen rendelkezéseit falragaszok útján tartotta szükségesnek a lakosság 

tudtára adni, de ugyanúgy a gettó területén élők tudomására is. 

Elsőként a Verebélyi járás főszolgabírája terjesztette fel „hirdetményét”, melyben 

pontokba szedve tájékoztatott a zsidók részére kijelölt lakóhely rendjéről.555 A húsz pontba 

összeírt főszolgabírói rendelet majdnem minden pontjában az alispán által kiadott 

irányelvül szolgáló rendelkezést követte. Nagyobb kiegészítést a tűzrendészeti 

követelményekről szóló pontjában (11. pont) adott, ahol kimerítően intézkedett az 

esetleges tűzkárok megelőzésével kapcsolatban. 

A verebélyi főszolgabíró zsidók részére kijelölt lakóhely rendjének hirdetménye 

eljutott minden községbe és illetékes szervhez. Jól mutatja, hogy az egyes járási vezetők a 

fennhatóságuk alá tartozó, azaz a községekben élő minden lakos tudomására hozták a 

zsidókkal szembeni eljárás, fellépés egyes mozzanatait, történéseit.556 

Az alispánhoz néhány nappal később felterjesztett és az ipolysági gettó rendjére 

vonatkozó főszolgabírói rendeletében Pályi főszolgabíró már merészebben alakította, 

illetve értelmezte felettese irányelveit. Ő a zsidó vezetők szabad mozgását – eltérően az 

alispán adta útmutatótól – 9 és 18 óra között szabta meg. Számszerűen megállapítva 20 

főben jelölte ki a „rendfenntartó osztagot”, aminek élén az általa kinevezett parancsnok 

állt. A zsidó betegek ápolására és gyógykezelésére orvosi rendelőt, valamint külön kórház 

létesítését rendelte el. A kijelölt lakóterületen csak a főszolgabíró által kijelölt borbélyok 

dolgozhattak. Rendeletében a külső munkára igénybe vehetőket nemcsak a munkabíró 

férfiak csoportjára szűkítette, hanem a nőket is besorolta. Részletezte, hogy a kihelyezett 

zsidó munkásokról négypéldányú névjegyzéket kötelesek kiállítani és az illetékeseknek 

                                                             
554 ŠA Levice, f. MŽML, 10994/1944. sz. Az alispáni hivataltól érkezett szétszámolás. Száma Ke. 

1198/1944. 1944. május 26. 
555 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1944, rendezetlen 588. fasc., 6331/1944. sz. Az 

alispán rendelkezéseit magába foglaló iktatóban található a verebélyi és ipolysági főszolgabíró a 
kijelölt lakóterület belső rendjét szabályozó rendeletének egy-egy példánya. A verebélyi 
főszolgabíró felterjesztésének száma 2956/1944, kelte 1944. május 20., az ipolysági főszolgabíróé 
3359/1944, kelte 1944. május 24. 

556 ŠA Nitra, f. HSÚV, 3636/1944. sz. Valamennyi jegyző, továbbá a vármegye csendőr 
őrsparancsnokságai, csendőr szárnyparancsnoksága, az alispán és a Zsidó Tanács vezetősége 
megkapta. A körjegyzőkhöz szóló felhívás parancsa szerint minden községben a „kifüggesztésre a 
lakósság figyelme kivonatos tartalomban dobszóval is felhivandó.” Kelt 1944. május 20. 



144 

eljuttatni. A gettó területén lakókról pontos összeírást rendelt el, amit hozzá kellett 

felterjeszteni. A rendeletet megszegők ellen azonnali internálást helyezett kilátásba.557 

A gettók zsidó orvosokkal történő ellátása iránti intézkedések is végbementek. A 

lévai vármegyei zsidó kórházba dr. Molnár Miksa lévai sebészt osztották be.558 A 

Verebélyen összeköltöztetett zsidóknak dr. Liebermann Ernő lévai zsidó orvost jelölte ki 

az alispán559, majd határozatát a lévai zsidó vezető kérelmére megváltoztatva előbb dr. 

Heilmann György lévai zsidó orvost, végül újbóli kérelemre dr. Adorján Hugó lévai zsidó 

orvost jelölte ki.560 

Három héttel a zsidók gettósítása után már vármegyei szinten jelentkezett az 

orvoshiány. A lévai keresztény orvosok a főispánnak intézett levelükben a sorozatos 

behívásokra hivatkozva kérték „zsidó orvosok munkába való” állítását. Beszámolójukból 

kiderül, hogy Léván nem volt ekkor keresztény fogorvos, keresztény asszonyok kérése volt 

dr. Sós László zsidó szülész és nőorvos visszaállítása. További javaslatuk volt, hogy a 

főispán egyetértése esetén a felsorolt zsidó orvosok a Balassa utca 6. szám alatt 

rendeljenek, továbbá egész családjuk is oda költözhessen.561 

 

Szinte még lábukat sem tették be kényszerlakhelyükre a vármegye zsidói, mikor az 

alispán főszolgabírói útján létszámuk felől kért jelentést.562 

A kutatott levéltári iratokban ez idáig az ipolysági és lévai főszolgabíró idevágó 

létszámjelentése került elő. A főszolgabíró az ipolysági gettó létszámáról rövid válaszában, 

amit május 25-i dátumozással május 30-án kapott meg az alispáni hivatal, 1205 zsidó 

szerepelt az „Ipolyság nagyközségben kijelölt területen”.563 Ugyancsak az ipolysági gettó 

lakóinak számáról, sőt, azt kiegészítve már az ott-tartózkodók származási helyével 

                                                             
557 Uo. Lásd 123. jegyzet. A rendelet 12 §-ra tagolódik. 
558 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1944, rendezetlen 588. fasc., 6128/1944. sz. Dr. 

Molnár Miksa sebész lefoglalt szanatóriumának teljes felszerelését is itt hasznosították. Lásd még 
120. jegyzet. Keltezése 1944. május 13. 

559 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1944, rendezetlen 588. fasc., 6340/1944. sz. 
Keltezése 1944. május 13. 

560 Uo. A dr. Heilmann György kinevezéséről szóló határozat keltezése 1944. május 15., dr. Adorján 
Hugó kinevezésének határozata 1944. május 16-i keltezéssel. Egyik alispáni határozat sem említ 
konkrétumot a megnevezett orvosok személyi cseréjének okáról. 

561 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Főispáni iratok, 19. dob., 1944, 319. sz. A lévai orvosok 
beterjesztésére kézzel írva minden bizonnyal a főispán a következő megjegyzést tette: „A többi 
szakorvos működését a kívánt helyzet fogja szabályozni.” 

562 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1944, rendezetlen 587. fasc., 5888/1944. sz. Kelte 
1944. május 9. Az ipolysági és verebélyi főszolgabírók eszerint a kijelölt lakóterületen 
nyilvántartott zsidók létszámáról kellett jelentést tegyenek, valamint arról, hogy az egyes 
községekből mennyi zsidót indítottak útnak. 

563 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1944., rendezetlen 587. fasc., 6929/1944. sz. Száma 
2984/1944. 
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részletes információt szerezhetett az érdeklődő olvasó a vármegye hetilapjából.564 Eszerint 

„Ipolyság 641 zsidó lakosát, az ipolysági járásból 393, a szobi járásból 171, tehát összesen 

1205 zsidót a részükre kijelölt helyen [...] telepítették le [...]. Magából a városból 95 család 

került a gettóba. Ezen felül azonban már 40 személy internáló táborban van, 80 

munkaszolgálatot teljesít.” 

A lévai főszolgabíró távollétében a polgármesternek létszámjelentést adó szolgabíró 

május 13-i jelentésében a Lévai járás területéről 567 zsidó összeköltöztetéséről 

tájékoztatott.565 Négy zsidó személlyel kibővítve néhány nappal később viszont már 572 

főben jelöli a polgármester hatósága alatt összezárt járási zsidók létszámát.566 Május utolsó 

napján kelt és a járási zsidók közellátásáról szóló kérésében, korábbi jelentését 

megerősítve, ugyancsak 572 zsidót említett a főszolgabírónak.567 Ehhez még hozzájöttek a 

városban élő zsidók, akiket az erre külön kijelölt utcákban tömörítettek. Létszámukat 

Fischer István zsidó vezető 873 főben adta meg.568 

A verebélyi gettó zsidó lakóinak összeírása – kelte 1944. május 12. – szerint 454 

zsidót tömörítettek a kijelölt helyen. Az összeírás értékét emeli, hogy sorszámozva és 

feltüntetve a zsidó személy nevét és a települést, ahonnan a gettóba került, adta meg az 

összlétszámot, valamint négyzetméteri bontásban az elhelyezésükre kiutalt helyiségek 

alapterületét. Továbbá külön készített kimutatásban a kijelölt lakóhely egyes épületeit 

feltüntetve és az abban elhelyezettek pontos létszámát is megadta a Zsidó Tanács569: 

Létszámkimutatás 

Lisztraktár – földszint   47 lélek 

Lisztraktár – I. emelet   50    ” 

Lisztraktár – II. emelet   42    ” 

Gabonaraktár 115    ” 

Korparaktár   34    ” 

Elkülönítve     7    ” 

Lakóépületben aggok, betegek, gyeremekek anyákkal 101    ” 

A zsinagóga udvarában elhelyezést nyert   58    ” 

                                                             
564 Bars-Hont, 1944. május 21., 4. o. A hetilapban megjelent cikk teljes címe: „A zsidókérdés 

megoldása Ipolyságon.” 
565 ŠA Levice, f. HSÚL, 3551/1944. sz. Száma 2853/1944. 
566 Uo. Kelt 1944. május 17. Száma 5170/1944. 
567 Uo. Száma 5705/1944. 
568 ŠA Levice, f. MŽML, 10994/1944. sz. Kelt 1944. május 27. 
569 ŠA Nitra, f. HSÚV, 3636/1944. sz. 
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A listákon összesen 400 zsidó neve szerepel. Ehhez készült még egy 121 zsidó 

nevét tartalmazó lista, amely a „Férőhely miatt el nem helyezhetők” névsorát tartalmazta. 

Ezt kiegészítették a „lakóházban [csecsmőket és aggokat helyezték ide – B. A.] 

elhelyezettekkel”, mintegy 60 fővel, így kb. 180 embert nem tudott számításai szerint a 

Zsidó Tanács megfelelően elhelyezni, mert abban az esetben a lakóházakban egy lélekre 

„csak 2,3 m² hely jutna”. 

A verebélyi Zsidó Tanács június 1-jén készült jelentésében további 3 zsidó személy 

érkezését jelentette a főszolgabírónak.570 

A beköltözés utáni napokban meginduló belső életnek a megszervezése, annak 

kialakítására tett kísérlet ugyanúgy – ahogy az előírásokban megfogalmazódott – az egyes 

Zsidó Tanácsok feladata lett. A megmaradt forrásokból olyan kép szűrődik ki, hogy ha 

elkülönítve is, de a zsidók hosszabb időt feltételeztek a szükségterületen eltölteni. Vagyis a 

deportálást, ha hallomásból el is jutott hozzájuk a híre, nem tartották feltétlenül 

bekövetkezendőnek. 

A verebélyi gettó tanácsa május 20-án a főszolgabíróhoz eljuttatott „tiszteletteljes” 

kérésében a gettóban élő, de római katolikus hitre tért személyek részére kérte a vasár- és 

ünnepnapi misék látogatását, valamint a zsidó fodrásznő szakmájábani működését. Ezen 

túlmenően kérték az illetékes, általuk megnevezett személy működésének engedélyezését a 

leventeügyek (!) gettó területén történő intézésére, a posta elhozatalára, illetve küldésére 

megbízott „ugyanazon személy” szabad mozgását.571 

 

A zsidók körüli történéseket figyelők az idézett vármegyei lap következő számában 

már beszámolót olvashattak a gettóban lakó zsidók életkörülményeiről.572 Címéből – 

Riport az ipolysági gettóból – úgy tűnhetett, semmi különös nincs abban, hogy embereket 

akaratuk ellenére elkülönített helyeken zárnak össze. A cikk – véleményünk szerint – teljes 

terjedelmű közlése a legautentikusabb betekintést nyújthatja a gettó falain belüli valóság 

feltárásába: „Ipolyság és környékének zsidósága május 8-tól kezdve a részükre hatóságilag 

kijelölt gettóban lakik. Alkalmunk volt meglátogatni a szigorú zár alá vett városrészt. Dr. 

Pályi Pál főszolgabíró vezetésével érdeklődve léptünk be az elkülönített részbe. A jól 

ismert utcák képe külsőleg alig változott, mindössze népesebbnek tűnt fel, mint azelőtt. A 
                                                             

570 Uo. 
571 ŠA Nitra, f. HSÚV, 3636/1944. sz. 
572 Bars–Hont, 1944. Május 28. 5. o. A cikk szerzője dr. Nagy Elemér. Nagy az ipolysági m. kir. 

állami Szondy György Gimnázium magyar–latin szakos tanára volt. Lásd Az IPOLYSÁGI m. kir. 
állami Szondy György-gimnázium ÉVKÖNYVE az 1942-1943. iskolai évről. Szerk.: Csapó Jenő 
igazgató. Kiadta az iskola igazgatósága, Ipolyság, 1943. 16. o. 
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Szondy utcában néhány lépést menve az egyik kapun jól látható felirás ötlik szemünkbe: 

»Tanácsadó központi iroda«. Itt ellenőrzik a gettó területére való belépést és az onnan való 

távozást, itt adnak a belépőknek tájékoztatást az egyes családok és személyek elhelyezése 

felől stb. Tovább menve több sárga karszalagos zsidót látunk. A karszalagon különböző 

betűk, O orvos, R rendőr stb., a telep különböző szolgálatainak szervei. Minden ház 

kapuján ott a lakók pontos névjegyzéke. Az utcák rendesek, tiszták, a máskor zsúfolt 

utcaközök ebédidő lévén üresek. Jobboldalt az orvosi és betegszobát jelző tábla tűnik 

szemünkbe. Belépünk. Megtekintjük az orvosi rendelőt, az ötágyas betegszobát. A gettó 

lakosainak egészségi állapota jó, jelenti az orvos. Innen a közös konyhába visz utunk. Ez a 

legszegényebbek közös étkezőhelye. 150-en étkeznek itt. Az ebéd kiosztása már 

megtörtént: bableves és lekváros gombóc volt az ebéd. Végigmegyünk a girbe-görbe 

utcákon, mindenütt rend és fegyelem. A Malom-utca felé kanyarodunk, egy táblával 

megjelölt kutat találunk, ivóvize szennyes lehetett, néhány könnyebb bélhurutos 

megbetegedést okozott. Azóta a betegek rendbe jöttek. A főszolgabíró utasítja a telep 

vezetőit, hogy keressenek érintkezést a tiszti főorvossal a kút vizének fertőtlenítése 

ügyében. Egy pillantást vetünk a távolabbi ún. Vida-telepre. Ott vannak elkülönítve az 

elmebeteg, tüdővészes és az elaggott zsidók. Megtudjuk, hogy még van egy távolabbi telep 

is, a város másik végén a régebbi zsidó menhelyen van a kórház, külön orvossal. Az 

egészségügy tehát kellően meg van szervezve, úgy hogy fertőzés sem a telepet, sem a 

közeli érintkező városrészeket nem fenyegeti. Sőt egy fogorvos is berendezheti a közeli 

napokban rendelőjét a gettóban. 

Kiérve a gettóból megállapíthatjuk, hogy illetékes hatóságunk a vonatkozó 

kormányrendeletekhez híven gondosan és erélyesen, de mindig emberies bánásmóddal 

oldotta meg a zsidók elkülönitésének nehéz feladatát városunkban.” 

A cikk legvégén a szerkesztő fűzött rövid, de annál magasztalóbb megjegyzést az 

ipolysági főszolgabíró zsidókérdés megoldásában véghezvitt munkájáról: „Minden 

dícséretet megérdemel a járás főszolgabírája az ipolysági gettó kijelölésével nem csak 

elkülönítette a zsidókat, de 95 addig ott lakó szegény magyar munkáscsaládot juttatott 

egészségesebb, jobb lakáshoz.” 

Ahogy a „riportból” és a hozzáadott toldalékból kitűnik, az ipolysági főszolgabíró 

remek, kifogásolhatatlan munkát végzett. A gettóban lakó zsidók életét bemutatva pedig, 

bár szigorúan elzárva a szabad élettől, szinte idilli hangulatban szólt a tudósító. Holott a 

falon belül több zajlott ennél. A valóságos belső gettóélet ettől keményebb volt, a kielégítő 

körülményeket fájdalmakkal teli vallatások és állandó félelemérzet járta át. 
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Ipolyságon a Vikulenszki-ház, az „úgynevezett vallatószoba”573 törte meg az 

odavezényeltek minden megmaradt emberi méltóságát. „Itt a detektívek gumikesztyűben 

és kutyakorbáccsal vallatták a gazdagabb embereket, hogy mondják meg, hová tették 

értékeiket. Annyira kínozták az embereket, hogy ebből a szobából testileg és lelkileg 

megnyomorítva, a földig lealázva lehetett csak kijönni. Egy Polgár Ignác574 nevű ember a 

verésekbe belehalt. Főleg az orvosok és gyógyszerészek, de ezenkívül sokan mások, 

öngyilkosok lettek.”575 Az orvosok közül például családja és önmaga számára az 

öngyilkossság kiútját választotta dr. Neumann Antal.576 Az asszonyokkal való bánásmód 

sem különbözött a férfiakétól a vallatószoba négy fala között: „A nőket levetkőztették, 

összekötözték kezét, lábát, miközben verték, amíg csak beszélni tudott. Ha elájult, pihenni 

hagyták és utána újból verés következett. Preierné nevű asszonyt egy éjjelen át másnap 

délig verték.”577 

A gettó területéről való végleges elszállításuk előtt előfordult, hogy mezőgazdasági 

munkásokként sem adták őket idénymunkára foglalkoztatni. 

Az egyesített vármegyék m. kir. gazdasági felügyelőség munkaügyi felügyelője a 

Garamvölgyi Cukorgyár Rt. számára kívánt volna zsidó munkaerőt igénybe venni, „[...] 

mivel sem a vármegyében, sem idegen törvényhatóságok területéről a szükséges munkás 

mennyiséget nem sikerült összetoborozni”.578 Kérelmében a munkaügyi felügyelő kifejti, 

hogy a „[...] zsidók foglalkoztatása mezőgazdaságokban nagyon szükséges lenne. A 

                                                             
573 MZSL DEGOB jegyzőkönyvek, 3145. szám. Frommer Jenőné jegyzőkönyve. Felvéve 

Budapesten, 1945. április 11-én. Gettóban Ipolyságon volt; táborokban: Auschwitz, Krakkó, 
Wisau-Bunzlau, Sportschule [sic], Langenbielau. A jegyzőkönyvet felvette Gutmann Márta. 

574 Polgár Ignácnak a vallatások során bekövetkezett haláláról tudósít még Örökmécses, 67. o.: 
vallatás közben „verték agyon Polgár Ignácot, akit holtan dobtak ki a kapu elé. Egyik ujját 
levágták, mert nem tudták másképp a gyűrűt levenni róla.” Valamint MZSL DEGOB 
jegyzőkönyvek, 220. sz. Klein Szerén jegyzőkönyve. Felvéve Budapesten, 1945. június 30-án. 
Gettóban Ipolyságon volt; táborokban: Auschwitz, Plaszów, Birkenau, Marktleben, 
Theresienstadt. A jegyzőkönyvet felvette Oblath Margit. Utóbbi jegyzőkönyv egy részét közli 
Tyekvicska Árpád: Adatok, források, dokumentumok a balassagyarmati zsidóság holocaustjáról. 
In: Nagy Iván Történeti Kör Évkönyve, 1995. Balassagyarmat, 1995. 146. o. Polgár Ignác volt a 
statusquo ante izraelita hitközség pénztárnoka. Lásd ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 
62. dob., 1941, 1878/1941. sz. 

575 MZSL DEGOB jegyzőkönyvek, 3145. szám. 
576 Örökmécses, 63., 65. o. Lásd még Földes Anna: Halottaim üzenete. Ipolysági képek és könyvek. 

Népszabadság, 1993. február 6., 22. o. Köszönöm Josef Lustig úrnak, a Magyar Nyelvterületről 
Származó Zsidóság Emlékmúzeuma (Cfát, Izrael) igazgatójának, hogy az utóbbi cikkre felhívta a 
figyelmem. 

577 MZSL DEGOB jegyzőkönyvek, 220. szám. 
578 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Főispáni iratok, 19. dob., 1944, 318. sz. A gazdasági felügyelőség 

munkaügyi felügyelőjének a főispánhoz írott levele 1944. május 24-én kelt. A kérelem 
bevezetőjében a munkaügyi felügyelő kifejti, hogy  „A Garamvölgyi Cukorgyár Rt. Oroszka az ide 
mellékelt kérelmet, illetve névjegyzéket küldte be hozzám azzal a kérelemmel, hogy a hatóságok 
tegyék lehetővé a felsorolt zsidóknak a cukorgyár gazdaságaiban való foglalkoztatását.” Az iratok 
között, sajnos, nem volt megtalálható az említett kérelem és a kiválasztott zsidók névjegyzéke. 
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gettóba szállítás előtt a vármegye területén – nagyobb csoportban Léva m. város 

gazdaságában foglalkoztattunk zsidókat – ezek a munkások kielégítően végezték 

munkájukat, ha megfelelő felügyelet alatt voltak.”579 Az érintett mezőgazdasági területek 

jószágigazgatója megígérte, hogy foglalkoztatja. Onnét a keresztényeket kitelepiti, 

megfelelő ellenőrzésről gondoskodik, illetve katonai ellenőrzést is lehetővé teszi.”580 

Annyi említést ad az irat a kérelmezett zsidók előző lakhelyéről, hogy a felsoroltak a „[...] 

gettóba szállítás előtt tulnyomóan Zseliz községben, vagy a környékbeli falvakban laktak.” 

De mivel egykori lakóhelyükhöz közeli munkaterületen lettek volna alkalmazva, a 

felügyelő aggodalma nem volt alaptalan, ugyanis „[...] a gettóba való szállítás napján több 

községben azt tapasztaltam, hogy az elszállítandó zsidókat a falu népe bucsuztatta, sőt 

siratta. Ez mind azt bizonyitja, hogy országunk mezőgazdasággal foglalkozó lakosságát a 

zsidók kezükben tartották, s ha most visszaküldjük közéjük még jobban megfertőzik ezen 

lakósságot.”581 A fentebb leírtak döbbentes előadásának konzekvenciája nem lehetett más, 

mint a kérelem elutasítására tett javaslat, annyi kiigazítással, hogy amennyiben a főispán 

mégis engedélyt adna „[...] a nagyobb gazdaságok zsidó munkások foglalkoztatására, 

lehetőleg más vidékről kellene hozni őket”.582 A főispán június 2-án kelt rövid válaszában 

nem találta teljesíthetőnek a kérelmet.583 

Garay József római katolikus pap szintén igényelt zsidókat mezőgazdasági 

munkára. Kérvényében 20 főre tartott számot, és legkésőbb május 22-én már igénybe 

szerette volna venni munkaerejüket. A mezőgazdasági munkálatokhoz értő zsidó csoportot 

a megjelölt napon a pap munkavezetője várta Nagymánya község vasútállomásán.584 

Május 22-én Ehrental Miksa csoportvezetővel 21 zsidó munkás érkezett Garay József 

gazdaságába: 3 férfi és 18 nő.585 

Június 2-án a katolikus plébános újabb 14 napra szóló hosszabítást indítványozott a 

főszolgabírónál, mert – mint indokolta – „[...] a kedvezőtlen időjárás miatt a munkálatok 

ezideig nem fejeződhettek be és cukorrépánál, kukoricánál, dohánynál a munkálatokkal 

még hátra vagyunk, a helyzet kétségbeejtő.”586 Ezen kérvényt a főszolgabíró már nem 

tartotta teljesíthetőnek, ezért „ezen munkásoknak Verebélyre a kijelölt lakóterületre való 

                                                             
579 Uo. 
580 Uo. 
581 Uo. 
582 Uo. 
583 Uo. A főispán 159/1944. M. jelzetű válasza. 
584 ŠA Nitra, f. HSÚV, 3060/1944. sz. A kérvény kelte 1944. május 20. 
585 Uo. A Zsidó Tanács által május 22-i keltezéssel összeírt zsidó munkások névjegyzéke. Ugyanitt a 

verebélyi főszolgabíró erről szóló véghatározata. Kelt 1944. május 20. 
586 Uo. Az illetékes körjegyző ezen kérvényét is helyeselte a főszolgabírónak tett javaslatában. 
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azonnali visszatérését” rendelte el.587 A véghatározat egy példányát személyesen a 

verebélyi csendőr őrsparancsnokság illetékese adta át a plébánosnak. 

A Verebélyi járás főszolgabírói anyagában megőrződött a gettó területén összeírt 

mezőgazdasági munkára alkalmas zsidó nőkről és férfiakról szóló kimutatás. Zsidó nőkből 

74, férfiakból 37 állt rendelkezésre.588 

 

A gettókban elhelyezett zsidók a kívül maradottak számára még mindig piacot 

jelentettek. Pontosabban a zsidók és keresztények között a tilalmak ellenére is 

megvalósulhatott az élelmiszerek adásvétele. 

Az ipolysági gettó lakóinak feketén élelmet árusító „kapzsi keresztényekről” szólt a 

megye hetilapja. A fülöncsípett üzletelők jutalma lett, hogy „[...] a hatóság [...] ott 

marasztalta őket három napig. Még sárga csillagot is kaptak, hogy otthonosabban érezzék 

magukat ott, ahová kapzsi szellemükkel is odatartoznak.”589 

A Bars és Hont vármegye gettóinak területére korlátozott mozgástér és az ott 

alkalmazott bánásmód egyaránt nagy megpróbáltatásokat jelentett minden zsidó számára. 

De a neheze és a nem hitt következmény, a deportálás, még hátravolt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
587 Uo. Kelt 1944. június 3. 
588 ŠA Nitra, f. HSÚV, 3636/1944. sz. 
589 Bars-Hont, 1944. június 4., 3. o. A hetilap május 21-i kiadásában így írtak a zsidóknak élelmiszert 

hordókról: „Vigyék a gettóba azokat is, akik csomagokat visznek oda vagy a zsidóknak titokban 
tejet szereznek.” 3. o. 
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12. Szükségleti hiánypótlás a vármegyében – zsidós fedezettel 

 

A háborús évek haladtával a ki nem rekesztett társadalom legnagyobb hányadának 

mindinkább élete szerves részévé vált az egyre erőteljesebben jelentkező nélkülözés. A 

családok többségében hiányzott a pótolhatatlan: a fronton harcoló vagy elhunyt 

hozzátartozó. De lassan a mindennapi betevő és más cikkek csökkenésétől megjelenő 

feszültségérzet is belopódzott az otthonokba, amitől a vármegye legfőbb irányítói is 

megrettentek. 

Az alispán már 1943 szeptemberében személyes meggyőződése során tapasztalta, 

hogy vármegyéjében a zsír-, szalonna- és húsellátás minimumra csökkenése után a 

dohányellátás körül felmerült mérhetetlen gondokat, ami nemcsak a kétkezi dolgozók 

munkateljesítményének csökkenését váltotta ki, hanem az amúgy is nehéz politikai 

megnyugvás biztosítását veszélyeztette.590 Az egyre növekvő feszültségbe és a politikai 

hangulat biztonságába beleszólhatott egy németeknek megvalósított sorozás is. Az addigi 

toborzást és önkéntes jelentkezést 1944-ben felváltotta a kötelező érvényűség.591 1944-ben 

a német megszállást követő hónapokban a helyzet feszültebbé terebélyesedett, amit a 

felszabadulónak látszó zsidó ingatlanok, készletek csábítása csak tovább gerjesztett. 

A vármegyei zsidóság gettóba zárása, tehát elkülönítése utáni időszak nyílt teret 

engedett lefoglalt vagyonok – ingóságok és ingatlanok – szabad „forgalmának”. A 

vármegye vezetőihez érkező legkülönfélébb kérvények, kérések igazolják ezt. A 

társadalom legalsó rétegeitől egészen a magas minisztériumok vezető hivatalnokáig 

találhatunk erre bizonyítékot. Volt, aki apróságot óhajtott a lefoglalt zsidó tárgyakból, volt, 

aki barátjának szeretett volna közbenjárni esetleg kiutalandó zsidó lakás ügyében. Minden 

ilyen céllal megírt néhány sor, de akár több oldalnyi szöveg is mintha névtelen, addig senki 

tulajdonát nem képező tárgyakra licitált volna. Előző használóik, tulajdonosaik időben és 

térben már nem létezőnek tűntek. Bár még a vármegye néhány pontján ott éltek a 

kényszergettók falai mögött (1944. június elejéig), holmijukra, lakásukra vagy egyéb 

használati cikkeikre már a leendő új felhasználók írásos kérelme érkezett. Minden, ami 

addig zsidóé volt, egyszeriben személytelenné vált. Még helyben voltak, ha számukra 

külön kijelölt területen is, visszamaradt életük kézzel fogható munkája azonnali 

érdeklődésre érdemesnek bizonyult. 

                                                             
590 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Főispáni iratok, 16. dob., 1943, 649. sz. A pénzügyminiszternek 

felterjesztett irat száma 11819/1943. Kelt 1943. szeptember 17. 
591 ŠA Levice, f. HSÚL, 3239/1944. sz. 
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1944. június elején a Vármegyei Közjóléti Szövetkezet a vármegye jövőjét évekkel 

korábban telepítések útján is felvirágoztatni kívánó hivatalos álláspont kivitelezéséhez 

elengedhetetlenül fontos építkezések segítését kérte a főispántól. Kérésük oka igencsak 

prózai hangvételű volt: nem állt rendelkezésre a szükséges famennyiség.592 Az égető 

építkezési faanyag hiányát a vármegye területén található zsidó fatelepekről látták 

biztosíthatónak. Ennek lehetővé tételével „az épitkezés nagy lendületet kapna” – írták 

kérvényükben. A közjóléti szövetkezet a főispán közbenjárásáért esedezett, akár a 

pénzügyigazgató úrnál is, mert az idő haladtával a helyzett csak súlyosbodott, ahogy írták: 

„A fa napról napra fogy, a gazdátlan jószágot lopják és a nemzeti vagyon is csorbulást 

szenved.” A vármegyei építkezéseket hátráltató fahiány kielégítése nélkül adott a főispán 

választ, miszerint a pénzügyminiszter rendelkezik az árukészletekkel, minek folytán 

teljesíteni a kérést nem tudja.593 

 

A zsidóktól elvett ingatlanok körüli, szabad visszaélésekre alkalmat adó 

mindennapokba nyújt – községi szinten – betekintést Baka Imre ipolybéli lakos 

belügyminiszterhez intézett levele594. „Van-e tudomása Miniszter Urnak arról, hogy a mi 

[Bars és Hont k. e. e. vármegyék – B. A.] vármegyénkben a zsidó birtokok átvétele és 

kezelése mi módon történik?” – áll a levél bevezetőjében. „A gazd. felügyelő urak, 

Lackovics595 az ipolysági járásé és a főfelügyelő Horváth596, a saját malmukra hajtják a 

vizet. Ezek az embe-[rek – B.A.], akik azelőtt aladárok voltak, ma is azon fáradoznak, 

hogy mentsék ami menthető, de ne a Haza javára, hanem a magukéra. Ezek akik azelőtt 

szivesen és mosolyogva fogadtak el ajándékot zsidóktól, ma a legnagyobb zsidófalókká 

(maguk a zsidók is csodálkoznak ezen) mert a viszonyok igy követelik. A nemzeti vagyon 

fönntartásáról is úgy gondolkoznak, hogy az élő és holtleltárat elárverezik.” A panasztevő 

néhány pénzzé tett zsidó ingóság felsorolása után keserű szájízzel vonja le a 

következtetést: „Sajnos az ilyen kirivó esetek, keserűséget váltanak ki belőlünk és ha 

szóvátesszük „Felvidéki kommunistáknak” neveznek. Ha mi a zsidóktól megveszünk 

                                                             
592 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Főispáni iratok, 19. dob., 1944, 328. sz. Száma II/4-1944. Kelt 1944. 

június 2. „A fuvarnehézségek és az általános fabeszerzési akadályok lehetetlenné teszik a fa 
biztositását.” 

593 A főispán válasza uo. Kelt 1944. június 6. 
594 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Főispáni iratok, 19. dob., 1944, 346. sz. Baka Imre géppel írott levele 

nincs dátumozva. 
595 Ipolyság járási m. kir. gazdasági felügyelője, Laczkovich Imre. 
596 Bars és Hont vármegye gazdasági felügyelője, Horváth Aladár. 
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valamit, azért internálás jár, a vezetőink büntetés [nélkül – B.A.] megteszik és rajtunk 

parasztokon nevetnek.” 

A főispán, tudomást szerezve a belügyminiszterhez intézett panaszról, szigorúan 

bizalmas iratban kérte Pályi Pál illetékes főszolgabírót az eset kivizsgálására: „Felkérlek, 

hogy az abban [panaszbeadványban – B. A.] foglaltakat a legközelebbi kiszállásod 

alkalmával személyesen kivizsgálni sziveskedjél, mégpedig olymódon, hogy hivasd be a 

panaszost, kérdezd meg tőle, hogy kik voltak a vevők és hogy azok mennyit fizettek az 

egyes állatokért. Célszerűnek tartanám azután a vevők kihallgatását is arra vonatkozóan, 

hogy mennyi volt az általuk ténylegesen fizetett vételár.”597 A főispán egyébként kizártnak 

tartotta a gazdasági felügyelők visszaélését, de mivelhogy jelentést kellett készítenie, 

tudnia kellett a valós tényállást. A főszolgabíró jelentésében arról számolt be, hogy adott 

településen a panasz aláírójaként szereplő személy nem létezik. Ebből kifolyólag a 

részletes vizsgálatot megejteni nem tudta.598 

A fenti eset jól példázza, hogy a zsidóktól elvett mindennemű tulajdon milyen 

mértékben keltette fel az emberek érdeklődését. Irigység és kapzsiság, a könnyen 

elérhetővé váló zsidó tárgyak közelségének bűvölete, mindez benne rejtőzött a települések 

számos lakójában. És bár a levél íróját nem találták, írásában mégis a mindennapok 

hangulatát és valódiságát rögzítette 1944 kora nyarán. 

Akárcsak Modrovics Sándor esetében, akit névtelen feljelentője kézzel írott 

levelében zsidóvagyon rejtegetéssel vádolt meg. A zselízi illetőségű Modrovics a 

feljelentés szerint zsidóktól kicsalt értéktárgyakat rejtegetett otthonában, használta volt 

zsidó szomszédja kertjének egy részét, ezen túlmenően a helyi lakosság nagy része tudta, 

hogy mindig párfogója volt a zsidóknak. Az ismeretlen levelének végén „a haza és nemzeti 

erkölcs védelméért” emelve szót az eset mihamarábbi kivizsgálását kérte.599 A lefolytatott 

nyomozás – bár hónapokkal később indult – eredménye alaptalanná tette a feljelentés 

tárgyát. „Igy csupán bosszu-mű az egész”– szólt a vizsgálat eredményéhez írott 

megjegyzés.600 

A lakáskérdés megoldása akut problémaként jelentkezett az egész tárgyalt 

időszakban. Megfelelő hajlékhoz hozzájutni sokak számára kész szerencsének volt 

nevezhető. Természetesen a felszabaduló zsidó lakások kérdése, korábbi tulajdonosaik, 

bérlőik átköltöztetésével, majd végleges eltávolításukkal, egyrészt többletterhet rótt a 

                                                             
597 Uo. A főispán levelének keltezése 1944. június 13. 
598 Uo. A főszolgabíró jelentésének keltezése 1944. június 30. 
599 ŠA Levice, f. HSÚL, 3254/1944. sz. Kelt 1944. május 18. 
600 Uo. A nyomozást szeptember 9-én hajtották végre Modrovics Sándornál. 
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kiutalásukban rendelkező hatóságokra, másrészt az addig lappangó éles figyelműek 

számára karnyújtásnyira került minden ilyen, még el nem foglalt lakótér. Hivatalos 

helyekről vagy magánszemélyektől érkeztek a beadványok, kérelmek. Hol egy tárgyban, 

hol egy kérvényen belül többféle igény maradéktalan teljesítését célozva. 

A belügyminisztérium államtitkára kézjegyével ellátott körrendeletében május 3-án 

felhívta az alispánok, polgármesterek és főszolgabírók figyelmét, hogy „a nemzetnek a 

hátországban folytatott küzdelmében” nem szabad megfeledkezni a csendőrség és 

családjuk tagjainak megfelelő elhelyezéséről.601 Ennek függvényében utasította a 

csendőrség parancsnokságait és tagjait, hogy zsidó lakásra beadandó igényüket sürgősen 

közöljék az adott település polgármesterével és főszolgabírójával. 

Hetényi alispán a gettók megnyitása után intézkedve értesítette végrehajtás végett a 

körrendeletről a lévai polgármestert, meghagyva a csendőrszárnyparancsnoknak, hogy 

értesítést kér a csendőrök igényeinek kielégítéséről.602 

A lévai honvéd állomásparancsnokságtól tiszteknek és tiszthelyetteseknek 

biztosítandó zsidó lakásokra benyújtott kérvényt terjesztettek a polgármesterhez. Ennek 

mellékleteként kimutatásban az igénylők nevét, rendfokozatát és az igénylésük tárgyát 

képező lakás címét és tulajdonosát egyaránt feltüntették.603 

A kérelmezők sorából nem maradt el a vármegye területén működő Magyar 

Megújulás Pártjának tiszteletteljes levele sem, melyben több igénylést is benyújtottak.604 A 

vármegye pártvezetője egy esetben a „vármegyei tisztviselői textil akcióban” való 

részvételért kérvényezett, második esetben verebélyi illetőségű lakosnak üzlethelyiség 

kiadásáért, harmadszor pedig közérdekből körorvosuknak kért zsidóktól visszamaradt 

lakást. 

A zsidóktól elkobzott lakásokat vagy a bennük hátrahagyott bútorokat, ha kellett, 

akár a vármegye is igénybe vette, igényt nyújtott be felhasználásukra. A főispánnak a m. 

kir. pénzügy-igazgatósághoz intézett levelében az Ipolyságon kialakítandó vármegyei 

vendéglakás bútorzatát kívánta ezzel berendezni.605 Magyarázatul az szolgált, hogy a 

„Vármegyei Szabályrendelet értelmében minden második közgyűlést Ipolyságon” kellett 

megtartani. Viszont Ipolyságon nem volt vendégek elhelyezésére szolgáló szálloda, így 

                                                             
601 ŠA Levice, f. MŽML, 5117/1944. sz. 1944. május 3. Száma 503.673/XX.-1944. 
602 Uo. Kelt 1944. május 11. 
603 ŠA Levice, f. MŽML, 4319/1944. sz. 
604 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Főispáni iratok – magánlevelezés, 22. dob., 1944, 11. sz. 
605 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Főispáni iratok, 21. dob., 1944, 564. sz. A főispán levelének kelte 

1944. augusztus 16. Az irathoz csatolva található a Schmidl Miklós lezárt lakásáról készült leltár 
egy példánya. 
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 „[...] a zsidó vagyonok igénybevételével kapcsolatban, most kedvező alkalom nyilna arra, 

hogy a vármegye zsidó butorokkal megfelelő vendégszobákat rendezzen be.” Javaslatában 

az Ipolyságon található Schmidl Miklós „[...] féle három szobából és mellékhelyiségekből 

álló lakást a berendezéssel együtt [...]” megfelelőnek tartotta volna. 

Június 1-jén kibocsátott felszólításában hivatalos formában szólt a vármegye 

főjegyzője a lévai főszolgabíróhoz. A járása területén nem megfelelő számban található 

leventeotthonok és köztisztviselők elhelyezésének kérdését visszamaradt zsidó épületekbe 

való elhelyezéssel látta megoldhatónak. Egyfelől a leventéknek szánt otthonok 

nemzetnevelő fontossága miatt, másfelől a községben közszolgálatot végrehajtó „[...] 

köztisztviselőnek is létérdeke, hogy állásához mért legalább megközelítőleg megfelelő 

lakása legyen. Ez a kérdés is közérdek.”606 A közérdeket pedig zsidó ingatlannal lehetett 

kielégíteni. A zsidó házingatlanok igénylése ügyének megtárgyalására a főszolgabíró 

egyébként is június 2-ára, délelőtt 11 órára hivatalában megtartott értekezletet hívott 

össze.607 

Megtörtént, hogy kiutalandó lakásügyben Bars és Hont k. e. e. vármegyék 

főispánjához maga a belügyi államtitkár, Baky László fordult szíves segítséget kérve 

barátja számára.608 Az államtitkár dr. Schmidt Károly ipolysági ügyvéd részére kért 

hathatós közbenjárást, ugyanis „[...] nevezett kérte annak a zsidó ügyvédnek a lakását, 

kinek gondnokául ki van rendelve”. Ezzel az intézkedéssel „lehetővé válna, hogy irodája és 

lakása – mely eddig külön volt –, együtt egy házban lehessen, ami a munka szempontjából 

és időveszteség elkerülése végett feltétlenül kivánatos.” Baky levelére a főispán kézzel 

írott rövid megjegyzést fűzött: „7 szobás lakást 2 embernek adni nem lehet!!” Ennek a 

rövid jegyzetnek a szellemében íródott a hivatalos válasz is: „Dr. Schmidt Károly ipolysági 

ügyvéd lakásügyében hozzám intézett szives soraidra értesitelek, hogy az ügyet 

kivizsgáltattam és ennek során megállapitást nyert, hogy a dr. Schmidt által igényelt lakás 

7 szobából áll, ezzel szemben Schmidt Károly és felesége mindössze ketten vannak, férj és 

feleség, gyermekek nincsenek. Schmidt Károlynak több izben fel lett ajánlja [-va – B. A.] 

több 4 szobás lakás, ezeket azonban nem volt hajlandó elfogadni.” 609 A főispán válasza, 

magyarázata rövid és kimerítő volt. Kitért arra, miért nem lehet két személynek ekkora 

méretű lakóhelyet biztosítani, illetve vázolta a rendkívüli lakáshiány okozta állapotokat is. 
                                                             

606 ŠA Levice, f. HSÚL, 3551/1944. sz. 
607 Uo. A meghívó valamennyi körjegyzőnek, a lévai Levente Parancsnokságnak, vm. Szociális 

Gondozónak és járási Szociális Gondozónak lett megküldve. Száma 3388/1944. 
608 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Főispáni iratok – magánlevelezés, 22. dob., 1944, 27. sz. Baky géppel 

írott levele nincs keltezve. 
609 Uo. A főispán levelének keltezése 1944. július 12. Száma: 27.L/1944. 
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„Tekintettel a mai rendkivüli súlyos lakásviszonyokra és arra, hogy Ipolyság nagyközség a 

rákospalotai kitelepülők részére van felvevő helyül kijelölve és igy számolnunk kell azzal, 

hogy még igen sok, arra tényleg rászoruló kibombázott és menekült embernek kell lakást 

biztositani, a község lakosságának körében nem keltene jó hangulatot az, hogy ha két 

személy egy hét szobás lakáshoz jutna hozzá.” Majd tapintatosan a belügyi államtitkár 

értésere adta, hogy „[...] bármennyire szerettem volna is megtisztelő kérésednek eleget 

tenni, nem áll módomban, hogy a hét szobás lakás Schmidt Károly részére való kiutalása 

iránt intézkedjem. Véleményem szerint azonban a részére felajánlott 4 szobás lakás úgy 

lakás, mint irodahelyiség szükségletét teljesen fedezné.” A leírtak is bizonyítják, hogy a 

zsidók lakásainak lefoglalása, onnan kényszerrel való kiköltöztetésük nem nyújtott 

gyógyírt az ottmaradt szükségletek kielégítésére. Jelentkezőből, illetve közbenjárások 

folytán protezsált személyekből mindig több volt, mint kiutalható lakásból. Az állam 

szociális hálójának lakásügyi viszonyait a zsidóktól elkobzott tulajdonok sem javították 

kellő mértékben. 

A zsidóktól lefoglalt tárgyakból megvalósuló igények kielégítése olykor – mai 

szemmel nézve – a legabszurdabb formákat is ölthette. Jól példázza mindezt a főispán dr. 

Lékay Géza m. kir. pénzügyigazgatónak írott levele.610 A honvédelmi miniszter és a 

belügyminiszter közös beleegyezésével a vármegye főispánjának engedélyezte „[...] egy 

zsidó tulajdont képezett kis Tátra személygépjárműnek az igénybevételét.” Azonban a 

megnevezett márkájú személyautónak csak négy gumiabroncsa volt, pótkereke nem, így 

„hosszabb útra nem alkalmas”. A kérés erre vonatkozóan szólt: „[...] méltóztassál 

megállapitani [mármint a pénzügyigazgató – B. A.], hogy a felügyeleted alá tartozó 

területen zárolt zsidóholmik között nem volna-e található 2. drb. 500x16, 500x18 méretű 

gumiabroncs. Amennyiben csupán 500x16 méretű gumiabroncs volna található, úgy ahhoz 

a hozzávaló tárcsára is szükségem vola, mert az én kocsim tárcsája 18-as.” Az illetékes 

hivatal leltározói nem találtak megfelelő méretű autógumikat.611 

A mából visszatekintve abszurdumnak írt, mégis megtörtént epizód kerekedett Tóth 

Andrásné lévai lakos tehenével is.612 A „Miniszter Ur”-hoz címzett levelében panaszolta és 

                                                             
610 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Főispáni iratok – magánlevelezés, 22. dob., 1944, 42. sz. irat. A 

főispán levelének kelte 1944. szeptember 27. Száma: 42.L/1944. 
611 Uo. A pénzügyigazgató első rövid válasza 1944. október 7-én (1595/II.a.1944.szám), a második 

1944. november 7-én (1595/II.a.1944.1.szám) kelteződött. Utóbbi röpke válasz így hangzott: 
„Hivatalos tisztelettel értesitem, hogy az itteni kir. pénzügyigazgatóság kerületében az átiratban 
emlitett méretü autógumik a zsidó ingóságok leltározása során nem találtak.” 

612 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Főispáni iratok, 20. dob., 1944, 489. sz. irat. Tóth Andrásné levele 
dátum nélkül. 
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kérte pártfogását, hogy az 1944. március 28-án Léva város engedélyével Preiszig Ignác 

zsidótól megvásárolt tehenet visszakapja. Vételárát megtakarításból és kölcsönből tudták 

fedezni hadviselt férjével. Azonban: „Most ezt a tehenet az előzetes engedély dacára a 

város őrizetbe vette.” Az esetre magyarázatul szolgálva a város polgármstere előadta, hogy 

a tehén március 22-e után cserélt gazdát, vételárát nem bankba befizetve törlesztették, 

hanem „a zsidó kezeihez fizették ki”.613 A polgármester e tények ismeretében nem 

javasolta a tehén „kérelmezők részére leendő kiadását”. A főispán ítéletében nem ellenezte 

a tehén tulajdonosainál történő meghagyását, ha „[...] hitelt érdemlő módon igazolni tudja 

azt, hogy a vételárat akár a tehén volt tulajdonosának, akár a zárolt számlára befizette”.614 

A hirtelen megüresedő egykor zsidó kezelésben volt épületek kihasználásának 

felcsillanó lehetősége akár konfrontációt is kiválthatott a további felhasználásukra igényt 

tartók között. Pontosabban fogalmazva annak milyen célra való felhasználása idézett 

megoldásra váró fejtörést, akár hivatali tisztséget betöltők esetében is. Léva megyei város 

polgármestere a főispánnak címezett levelében jelenti: „[...] a zsidó orvosok kitelepitése 

folytán a közegészségi ügyek átvizsgálása alkalmával [...]” megállapítást nyert, miszerint a 

„[...] volt Molnár-féle szanatórium teljes berendezéssel, orvosi műszerekkel, gépekkel és 

fekvő helyekkel rendelkezik. 

Miután a jelenlegi viszonyok mellett a fenti üzem szünetelése a közegészségügyre 

káros hatással van és a hatóságomnál működő állami kórház a túlzsúfoltság következtében 

a hozzá kerülő betegeket ellátni nem tudja, illetve hely hiányában őket elutasitani 

kénytelen, tisztelettel kérem Főispán úr szives intézkedését a m. kir. kormánynál arra 

nézve, hogy a fenti szanatórium egy bölcsőde vagy szülőotthon céljaira beállittassék. 

Kérésemet, illetve jelentésemet indokolja a hatóságom és a vármegye területén tapasztalt 

születések nagy számú emelkedése.” A polgármester jelentésének további részében kérését 

még tovább bővíti: „Miután azonban a bölcsőde vagy szülőotthon a reáháruló feladatokat 

és célokat a volt Molnár-féle szanatórium épületének korlátolt méretei között nem tudná 

tökéletesen betölteni, ennélfogva a volt zsidó elemi iskola termeit is a fenti célok 

szolgálatába” óhajtaná állítani a város első embere.615 Ezért kérését meghallgatva az 

épületeket a város tulajdonába kívánná átvenni. 

Ugyanazon a napon, amikor Léva város polgármesterének levele íródott, akkor 

Bars és Hont vármegyék tanfelügyelője is levelet címzett a főispán úrnak. Ebben a királyi 

                                                             
613 Uo. A polgármester iratának száma 8675/1944. Kelt 1944. július 20. 
614 Uo. A főispán válasza kelt 1944. július 28. 
615 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Főispáni iratok, 19. dob., 1944, 407. sz. A polgármester levelének 

keltezése 1944. június 21. 
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tanfelügyelő előadta, miszerint tudomására jutott, hogy a vármegye főispánjának azt a 

kérést terjesztették elő, hogy a lévai izraelita népiskolát kórházi célokra adja át.616 Ezt 

követően a tanfelügyelő saját indokait sorakoztatja fel a zsidó iskola épületére 

vonatkozóan. Eszerint: „A zsidóknak gettóba telepítésekor a vármegye kérésére hozzájárult 

ahhoz [...], hogy a lévai izr. népiskola ideiglenesen kórház célra kijelöltessék.617 Igéretet 

kaptam akkor arra, hogy az átadás csak ideiglenes s rövidesen az iskolai célokra 

visszaadatik.” A beterjesztés további részében a tanfelügyelő röviden, de egész kimerítően 

alátámasztja érveinek helyességét, és mintegy helyzetjelentést készítve ad hírt az állami 

iskola szánalmas körülményeiről – „A lévai állami népiskola 8 tanerős. Jelenleg a 

legelemibb egészségügyi követelményeknek sem megfelelő, piarista rendház négy 

cellájában van elhelyezve. Reggeltől estig itt folyik a tanitás. Az iskolát a város 

legelesettebb magyar rétegének gyermekei látogatják. A gyermekeknek több mint 50%-a 

fertőzött.” A tanításhoz és tanulókhoz méltatlan iskolai körülmények megoldását az 

izraelita népiskola épületébe történő áthelyezése jelentheti, „[...] mert ott, ebben a korszerű 

modern iskolának épült épületben az állami iskola elhelyezhető. A város legalsóbb 

társadalmi rétege is nagy megnyugvással fogja fogadni.” 

Irat a végleges főispáni határozatról eddig nem került elő. A polgármester és 

tanfelügyelő levelét őrző levéltári irattartóban az eset megvizsgálására összehívandó 

értekezlet szerepel a főispán válaszlevelében.618 

Az egyelőre egyesített vármegyék tanfelügylőjének nem ez volt az egyetlen zsidó 

tulajdon igénybevételével már korábbról kialakult hiányok betöltésére tett javaslata. 1944. 

május 23-án keltezett és a közigazgatási bizottság ülésén helyben előadott kérvényében a 

tanítói lakások problémájára mutatott rá, és szolgált megoldási javaslattal.619 Kérte a 

vármegyei népiskolák fenntartói, illetve a községi elöljáróságok bizottság útján történő 

felszólítását, hogy „[...] a zsidó lakások felszabadulása folytán üresen lévő épületekben 

tanitóik részére igényeljenek az illetékes járási főszolgabirótól megfelelő természetbeni 

lakást”. Határozatul kikézbesítették a megfelelő címzetteknek szóló döntést, amiben az állt, 

                                                             
616 Uo. A királyi tanfelügyelő levele szintén június 21-i keltezésű. 
617 A beleegyezésre vonatkozóan ŠA Levice, f. MŽML, 4868/1944. sz. A tanfelügyelő véghatározata 

kelt 1944. május 6. A tanfelügyelő így is harcban állt Léva polgármesterével, aki a lévai 
Nőegyletnek árvaház fenntartására megengedte a lévai izraelita iskola használatát, holott azok 
fölött rendelkezési joga az előírások szerint csak a tanfelügyelőnek volt. Lásd uo. 

618 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Főispáni iratok, 19. dob., 1944, 407. sz. A főispán címzettjei az eset 
megvizsgálása kapcsán az alispán úr, a polgármester úr, M. kir. Tiszti főorvos, Királyi 
Tanfelügyelő úr és dr. Czinte Károly orvos volt. Az értekezletet 1944. július 11-re hívta össze 
Lévára. 

619 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Közigazgatási Bizottság iratai, 1944, 372. sz. Száma 1589/1944. 
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hogy különösen fontosnak tartják a tanítók megfelelő lakással történő ellátását, mivel az a 

„[...] közalkalmazott, aki hivatásszeretetből életét a faluhoz köti, feltétlenül méltó arra, 

hogy megfelelő lakást kapjon.”620 

A tanfelügyelő a közigazgatási bizottságnak tett június havi jelentésében már az 

elégedettség hangján tartotta beszámolóját. Egy hónap sem telt el kérvénye benyújtása óta, 

és máris számos helyen „a tanerők lakáskérdése megoldást nyert”. Ezen túlmenően 

kulturális többlet biztosítása céljából a zsidó rádiókból is részesülnek az iskolai és 

népművelési bizottságok.621 

Két hét sem telt el, és június első harmadában vagonírozták és koncentrációs 

táborokba szállították Léva és környéke zsidóságát. Hátramaradt egykori ingatlanaik 

további sorsáról azonnali érvénnyel ilyen és ehhez hasonló csatározások dúltak. 

Az ipolysági állami kórház szintén használati jogot kért zsidó ingatlanokra és 

ingóságokra. A járás főszolgabíráját pedig utasították, hogy lehetőség szerint járjon közbe 

az egészségügyi intézmény igényeinek kielégítésében.622 

Előfordult, hogy a vármegye első emberének közbenjárását kérve sürgetni lehetett a 

visszamaradt zsidó lakások kiutalásának intézését. Öt zsitvagyarmati vitézi család esetében 

a főispán szívélyes segítsége folytán az ügymenet soron kívül kellő lendületet vett. Alig 

három héttel a sürgetést követően, ha még nem is teljes egészében, de már részben kiűrített 

új lakhelyükön élhették a vitézi családok életüket.623 

A zselízi postamester még május elején nyújtott be kérelmet megfelelő 

postahelyiség és magánlakás céljaira. Igénye a Weimann testvérek volt helyiségeire esett, 

melyek alkalmasnak bizonyultak volna a postahivatali tevékenység bonyolítására.624 A 

budapesti postaigazgatóság szintén sürgette a megfelelőbb elhelyezés mielőbbi 

véghezvitelét.625 A postaigazgatóság júniusban újból kérte a főszolgabíró jóindulatát 

alkalmas helyiség kiutalására.626 Igénylésük elintézetlen maradt.627 

A zsidóság felszámolása mellett teljes feledésbe merülésüket – akár hátrahagyott 

környezetük tudatából való törlésnek is nevezhetjük – volt hivatott elősegíteni a 

                                                             
620 Uo. A vármegyei iskolai tanfelügyelő kérvényének hátlapjára íródott tisztázat a Közigazgatási 

Bizottság határozatáról. 
621 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Közigazgatási Bizottság iratai, 1944, 27. sz. Kelt 1944. június 21. 
622 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Főispáni iratok, 20. doboz,1944, 533. sz. Kelt 1944. augusztus 4. 
623 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Főispáni iratok, 20. doboz,1944, 541. sz. 
624 ŠA Levice, f. HSÚL, 3468/1944. sz. Kelt 1944. május 4. 
625 Uo. Száma 137.999-2/a./1944. Kelt 1944. május 27. 
626 Uo. Kelt 1944. június 19. 
627 Uo. A postaigazgatóság utolsó kérelmének hátlapjára 1945. január 18-i dátumozással ezt vezették: 

„Változott viszonyok miatt a kérelem tárgytalan.” 
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zsinagógáik felszámolására hozott belügyminiszteri rendeletet.628 Tartalma szerint több 

alispáni felvetés érkezett a minisztériumhoz, miszerint tervek vetődtek fel a zsinagógák 

hasznosítását illetően azokban a községekben, „amelyekből a zsidóságot már 

kiköltöztették”: kellő átalakítás után „kulturház, mozgófényképszinház, raktárhelyiség 

céljára és más hasonló célokra vétessenek használatba”. A miniszter helyett a rendeletet 

ellenjegyző Endre László államtitkár értésül adva intézkedett, hogy megnevezett célokra 

való felhasználásukat „valláserkölcsi szempontból, de propagandisztikus okokból is 

megengedhetetlennek” tartja. (A zsidók százezreinek koncentrációs táborokba hurcolása 

eszerint az államtitkár humanizmusát nem sértette.) Lebontásukat indokolt esetben 

lehetővé tette. A lebontást csak ott hajthatták végre, ahol a zsidóságot kiköltöztették, így „a 

zsinagógák elvesztették eredeti rendeltetésük célját”. A zsinagógák építőanyaga ugyan zár 

alá tartozó zsidóvagyonnak számított, azonban a háborús időszak idején értékes építési 

anyag volt. 

Az alispán továbbította a belügyminisztériumi körrendeletet hatósága érintett 

tisztviselőihez, intézkedésül húsz napot adva számukra.629 

A beérkező (minden körjegyzőség területéről beérkezett a válasz) és fennmaradt 

jelentések színes skáláját adják a zsinagógák további sorsáról és felhasználásáról kialakított 

elképzeléseknek. Újbars községben továbbüzemeltetési feladatul istállónak kívánták 

használni, ahol az erről szóló főszolgabírói rendelet azonnali megszüntetését tolmácsolta 

az alispán az illetékes körjegyző útján.630 De akár leventék részére tornateremként is 

hasznosíthatták631, vagy lebontásáig az összehurcolt zsidó bútorok raktárhelyéül szolgált 

volna.632 A tiltást figyelmen kívül hagyva raktár céljára történő kijelölést is kértek az 

alispántól.633 

Az októberi sikertelen kiugrási kísérlet, majd a nyilasok hatalomra kerülése – 1944. 

október 27-én az Országtanács ideiglenesen Szálasi Ferencre bízta az államfői posztot, 

miután Horthy lemondott – nem sok jó feltételezésére indíthatta az országban még 

megmaradt fővárosi zsidóságot. A „nemzetvezető” és hívei még mindig hittek a németek 

győzelmében, és Eichmann is visszatért Budapestre. Vidéken a bújtatott zsidókon kívül 

nem maradt senki, csak az emlékük és egykori ingó- vagy ingatlan tulajdonuk, de már 

                                                             
628 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1944, rendezetlen 589. fasc., 7741. sz. Száma 

31453/1944. XXI. res. Kelt 1944. június 3. 
629 Uo. Kelt 1944. június 21. 
630 Uo. Száma 2015/1944. Kelt 1944. július 25. 
631 Uo. Ohaji körjegyzőség válasza. Száma 1817/1944. Kelt 1944. július 31. 
632 Uo. Ipolyság nagyközség jegyzői hivatalának válasza. Száma 4288/944. Kelt 1944. augusztus 5. 
633 Uo. Ipolynyéki körjegyzőség válasza. Száma 1795/1944.sz. Kelt 1944. augusztus 1. 



161 

személytelenítve. A végrehajtásra kiadott rendeletek teljesítése pedig rendületlenül 

folytatódott. 

Folytatta munkáját Bars és Hont vármegye vezetősége is. A hivatalokban 

bevezették a hungarista köszönést, mindenhová kifüggesztették Szálasi képét.634 Ehhez 

kapcsolódóan a tisztviselőknek és egyéb alkalmazottaknak esküt kellett tenni, melynek 

első mondata már sokat sejtetett: „Ünnepélyesen esküszünk a Mindenható Istenre, hogy 

Magyarország államügyeinek ideiglenes vezetésével megbizott miniszterelnöke, Szálasi 

Ferenc iránt hűséggel és engedelmességgel viseltetünk, Magyarországhoz és a Hungarista 

eszmerendhez hűek leszünk, az ország törvényeinek engedelmeskedünk.”635 Felerősödött a 

vármegyei Nyilaskeresztes Párt hangja is, akár internálások elrendelését kérve az illetékes 

főszolgabírótól a nemzetiszocialista rendszer védelmében.636 Ilyen megkeresésnek tett 

eleget a lévai főszolgabíró Lékay Jenő sárói postamesterrel szemben, aki – mint azt a párt 

írásban előadta – „[...] közismerten zsidó és angolbarát, aki jól beszél angolul, a multban 

már ellenséges rádióadások hallgatása miatt rádióját a hatóság elvette, a környékbeli 

zsidókkal állandó érintkezésben állott.” 

A hátramaradt és zár alatt tartott zsidó ingóságok csábítása betörést és lopást is 

eredményezhetett.637 Ugyanakkor a zsidó ruházati cikkeket vásárlásra is felajánlották. A 

főszolgabírói és polgármesteri hivatalok vezetői azon tisztviselők összeírására kaptak 

felhívást, akik „zsidó ruházati holmiból vásárolni szeretnének”.638 A rossz postaszolgálati 

viszonyok miatt a bejelentést távbeszélőn vagy küldönc útján várta az alispáni hivatal. 

Az újabb felhívás értelmében október 30-án déli 12 óráig kellett az igénylők 

létszámát bejelenteni. A Lévai járás területén zsidó ruházati holmikra 140 tisztviselő tartott 

igényt.639 

Az 1944-es esztendő vége felé közeledve a még szét nem adott cikkeket 

szétosztásra bocsátották. 1944. november 15-i keltezésű utasításában a vármegye alispánja, 

mint a vármegye menekültügyi bizottságának vezetője, rendelkezik a zsidó bútorok és 
                                                             

634 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1944, rendezetlen 600. fasc., 13304/1944. sz. A 
főispán rendelete az alispánnak, kelt 1944. november 27. Utasítása így hangzott: „Tiszteletünk, 
szeretetünk amely a nemzet részéről megilleti őt, ezen egyszerű kifejezésének elmulasztása már 
eddig is rendkivül súlyos hiba volt. Utasítom a hatósága területén működő valamennyi hatóság, 
hivatal, intézmény és intézet vezetőségét, hogy Nemzetvezetőnk képét hivatali helyiségében 8 
napon belül függessze ki.” 

635 ŠA Nitra, f. HSÚV, 3636/1944. sz. Az eskü szövege aláírva minden eskütevő személy részéről. 
636 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1944, rendezetlen 599. fasc., 12877. sz. 
637 Uo. 12675. sz. Csata községben fehérneműt és ruhaneműt tulajdonítottak el 1944. november 1-re 

virradóan „elköltöztetett zsidók volt csatai lakosok lakattal lezárt” lakásából. 
638 ŠA Levice, f. HSÚL, 6362/1944. sz. Kelt 1944. október 26. 
639 Uo. A teljes lista körjegyzőségekre bontva tartalmazza az igénylők nevét, foglalkozását, fizetési 

osztályát és gyermekeik számát. Kelt 1944. november 3. 
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textiláru kiosztásáról. „A zsidó butorok felhasználása tárgyában Érsekújváron tartott 

értekezleten a vármegye főispánja, a rendőrség vezetője és a csendőrség 

osztályparancsnoka, valamint hatóságom, azt az utasitást kaptuk, hogy a hivatalokat, 

intézményeket, átvonuló katonaságot és végül legújabban a menekülteket, ugyancsak zsidó 

butorokkal kell ellátnunk.”640 

1944 utolsó hónapjaiban a vármegyének a hadműveleti kiürítés előkészítésére is 

kellett figyelmet szentelnie. Ehhez tartozó volt a M. Kir. Pénzügyi Biztosi Kerület 

őrizetében lévő volt zsidó ingóságok elszállítása, amihez az alispán kérvényében szállításra 

szolgáló csomagolóanyagokat kért.641 A szükséges mennyiséget 120 darab különféle 

méretű ládában és 9 darab fűzfakosárban állapította meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
640 Uo. 12909. sz. 
641 ŠA Ivánka pri Nitre, f. THŽ, Alispáni iratok, 1944, rendezetlen 599. fasc., 12560. sz. Kelt 1944. 

november 2. 
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13. Útban a koncentrációs táborok felé 

 

A magyarországi vidéki zsidóság kálváriájának még szülőhonban lejátszódó utolsó 

fejezete deportálásuk volt. A magyar és német hatóságok már május 9-én végső formába 

öntötték a deportálás ördögi tervét.642 A III. zónába tartozó gettók koncentrálását június 5-

én kezdték meg, majd június 11-e és 16-a között kellett őket deportálni – így határozták 

meg május 25-én a belügyminisztériumban.643 

Bars és Hont vármegye zsidóságát két felvevő helyről vagonírozták és indították az 

ország határain túlra. Az ipolysági gettó zsidóit Balassagyarmat vasúti állomásán, a 

lévaiakat és verebélyieket – időközben a párkányi és esztergomi zsidókkal kibővülve644 – a 

Léváról kigördülő szerelvény szállította. 

Az ipolysági kijelölt területről elhajtott vagy elszállított zsidók nem egyenesen a 

balassagyarmati gettóba vagy a város egyéb részén számukra kijelölt területre érkeztek, 

hanem – elhagyva Hont vármegye területét – a szomszédos Nógrád vármegye területére 

gyűjtve a vagonírozás előtti napokat Illéspuszta gazdasági épületeiben töltötték. Az oda 

vezető út hosszú és gyötrelmes volt. Az eseményeket átélő résztvevő így emlékezett az 

ipolysági indulásra: „Június 7-én reggel 4 órakor, félóra időt adva a készülődésre, indulásra 

készen kellett [állni, majd] 8 órakor a város közepén ötös sorba állítottak, majd kivittek a 

városon kívül eső mezőgazdasági iskolába. Ott voltunk másnap de. 10 óráig, és akkor 

elindítottak a gettóba Balassagyarmat felé, ugyanis itt voltak megfelelőek a bevagonírozási 

feltételek a deportáláshoz. Előzőleg azonban mindenkit levetkőztettek, elszedték a még 

meglévő pénzt, ékszereket, csomagokat, az élelmet meghagyták. [...] Az öregeket azután 

kocsikra rakták, mi pedig gyalog indultunk Illéspusztára, ahová este érkeztünk meg.”645 

Illéspuszta gazdasági épületei zsúfolásig megteltek. „Négy napon át tartózkodtunk 

Illéspusztán, ezen idő alatt csak ülve lehetett aludni, kibírhatatlan volt a zsúfoltság. Itt is 

volt konyhánk. Innen Balassagyarmatra kerültünk, majd az ottani gettóval együtt kerültünk 

bevagonírozásra.”646 

                                                             
642 Braham, II. köt., 15. o. 
643 Uo. 31. o.; lásd még Vági, 356–357. o. 
644 Braham, II. köt., 43. o., 17. jegyzet. 
645 MZSL DEGOB jegyzőkönyvek, 220. sz. 
646 Uo. 
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A balassagyarmati zsidókat, akik elszállításuk előtt Nyírjespusztán voltak, június 

10-én az első szállítmánnyal vitték el. Az Illéspusztára telepített ipolysági zsidókat a június 

12-én induló második transzport szállította, amelyben 3810 zsidót vittek Auschwitz felé.647 

Braham professzor munkájában a Léván elhelyezett zsidók vagonírozási és 

deportálási idopőntját június 15-ben jelöli meg.648 A lévai főszolgabírónak a város 

polgármesteréhez 1944. augusztus 19-én intézett iratában két nappal korábbi időpontot 

említ: „[...] fent feltüntetett zsidó személyek f. év junius 13.án Léva megyei város területét 

elhagyták.”649 Augusztusi közlésében ugyanezt a dátumot rögzíti a város polgármestere az 

addig zsidóknak küldött lisztutalványok további folyósításával kapcsolatosan: „[...] 

tekintve, hogy azokat [ti. zsidókat – B. A.] f. évi junius hó 13-án tovább szállitották”.650 A 

vármegyei hetilap pedig csak ennyi híradást közölt a lévai gettó megszűnéséről: „A lévai 

gettót megszüntették és a zsidókat június 13-án Léváról és az egész barsmegyei részből 

kitelepítették.”651 

A Bars és Hont vármegye területéről 1944 júniusában elszállított zsidók pontos 

létszáma nem adható meg teljes bizonyossággal. Azonban annyi mindenképp 

megállapítható, hogy a levéltári kutatások során előkerült számszerű adatokat közlő iratok 

megismerése folytán közelebb kerülhetünk a valós adat megismeréséhez. Braham 

professzor csupán a Lévára összegyűjtött zsidók létszámáról közöl hozzávetőleges adatot, 

amikor számukat több mint 2600 fölé helyezi.652 A bemutatott források tanúsága szerint a 

következő adatok állapíthatók meg: ipolysági gettó zsidói – 1205, a lévai kaszárnya 

területén összezárt zsidók – 572, Léva város zsidói – 873, a Verebélyi járás zsidóinak 

száma – 562. Ez összesen 3212 zsidó személyt jelent. Minden kétséget kizáró és 

alátámasztó levéltári adat arról, hogy a párkányi és esztergomi zsidókat szintén Lévára 

szállították és onnan deportálták, nem került elő. Ezt Braham professzor könyvében 

                                                             
647 Tyekvicska, 122. o. Tyekvicska június 10-ét jelöli meg az első transzport indulási idejének, 

Braham professzor ugyanakkor június 12-ét, a második transzport indulási idejét pedig június 14-
re teszi: vö. Braham, II. köt., 515. o. A DEGOB jegyzőkönyvek alapján szintén úgy tűnik, hogy 
június 12-én és 14-én is szállítottak ipolyságiakat. Ugyanakkor még élő szemtanúktól hallottam, 
hogy 10-én is indult transzport, és 12-én vitték az ipolyságiakat. Klein Szerén az illéspusztai 
táborban négy nap tartózkodási időt említ, Frommer Jenőné pedig hat napot. Az ipolysági gettó 
lakói június 8-án érkeztek Illéspusztára. 

648 Braham, II. köt., 34. o. Braham professzor hivatkozási alapul a Kassán áthaladt halálvonatokról 
készített lista alapján jelölte meg az indulás napját. A listához magyarázatul fűződött, hogy a 
vonatok és deportáltak száma nem minden esetben egyezik a más forrásokból származó adatokkal. 
Uo., II. köt., 515. o. 

649 ŠA Levice, f. HSÚL, 3551/1944. sz. 
650 Uo. Száma 10034/1944. 
651 Bars-Hont, 1944. június 18., 4. o. 
652 Braham, II. köt., 34. o. 
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Munkácsi Ernőre hivatkozva közli.653 A bemutatottak fényében 3212 Bars és Hont megyei 

illetőségű zsidó deportálásáról beszélhetünk, de Léván – mint kiinduló deportálási vasúti 

állomáson – más települések zsidóit is vagonírozhatták. 

Auschwitzban, Európa legnagyobb náci megsemmisítő táborában az ördögi kör az 

1944. május–júliusban deportált magyarországi zsidók számára végleg bezárult. A 

túléléshez már több kellett, mint jó szerencse. A koncentrációs táborokban történtekről egy 

túlélő rövid idézete álljon itt emlékeztetőül: 

„Június 19-én érkeztünk Auschwitzba. Csíkos ruhás férfiak és SS-közegek fogadtak 

az állomáson, azután különválasztották a férfiakat és nőket. [...] Azután elvittek a fürdőbe, 

odafelé menet találkoztunk egy csoport nővel, akik már le voltak kopasztva, ez rémes 

látvány volt. A fürdőben levetkőztettek, lekopasztottak, elvették jó ruháinkat, és helyette 

kopott rongyokat kaptunk, a jobb cipőket szintén elvették, és helyette facipőt adtak. A 

cigánylágerbe kaptunk beosztást, nem volt hely, a barakk még nem volt akkor egészen 

készen, az éjjelt még nem is töltöttük benne. Estére azután bevittek a félig kész barakkba, a 

7-es blokkba 1300-at. Nem volt fekvőhely, csak ülni vagy állni lehetett. Appelállás már itt 

is volt. Ötös sorba kellett felállnunk és órákig álltunk. A harmadik napon orvosi vizsgálat 

után beosztottak transzportba. [...] Kb. június 25-én érkeztünk meg Plassowba, amely 

munkásláger volt. [...] Kőbányában, az építési kommandóban dolgoztam, 30-40 kilós 

köveket kellett 2-3 km-re cipelni. Víz nem volt. Reggel 5 órakor már appelt álltunk, 7 

órakor a kommandó beosztotta a munkát. [...] Hét hétig voltunk itt, azután elvitték az egész 

lágert, a front ugyanis közeledett már hozzánk. Négy napig utaztunk vissza Auschwitzba, 

sokan haltak meg útközben szomjan a rettenetes összezsúfoltságban, ugyanis 130-an 

voltunk egy vagonban. [...] Megérkeztünk Birkenauba, ahol újból volt kiválasztás, az 

öregeket, betegeket, gyengéket különválasztották, a másik oldalra pedig a munkabírókat 

állították. [...] A krematórium körül volt kerítve pokróccal a vaskerítésre kiteregetve, 

állandóan lehetett füstöt látni és mindig égett csont szaga volt a levegőben.”654 

Ez volt a huszadik század negyvenes éveinek valósága Európa ezen részein. Az 

égett emberi csontszag, végkimerülésig elgyengült élő embermaradványok ezrei, tízezrei, 

százezrei. Köztük Bars és Hont közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék több száz 

egykori lakója. A korabeli hatályos törvények csiszolt paragrafusai mentén kerültek ebbe a 

helyzetbe Magyaroszágon vagy a vén kontinens más országában. Zsidók voltak, és érző 

emberek. 

                                                             
653 Lásd 302. jegyzet. 
654 MZSL DEGOB jegyzőkönyvek, 220. sz. 
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14. Befejezés – Auschwitz után 

 

1945-ben véget ért a háború, s vele együtt a vészkorszak a zsidóság számára. A 

deportáltak többségének sorsa azonban ekkorra már megpecsételődött. A zsidó túlélők 

fokozatosan szabadultak fel. Az elsők még 1944 őszén Észak-Erdélyben, a koncentrációs 

táborok túlélői utolsóként 1945. május 9-én.655 A visszatérők nekiláttak, hogy 

újraszervezzék korábbi életüket. 

A túlélők és hazatérők számát csak hozzávetőlegesen lehet megállapítani. A 

tárgyalt vármegye esetében nehezíti ennek feltérképezését, hogy visszaálltak az első bécsi 

döntés előtti határok.656 Vagyis a visszatérők már az akkori Csehszlovákia régi-új lakói 

lettek. 

Ipolyság esetében egy 1946-ban írt levél „120-150 lélek” visszatérését közölte.657 

Ez az 1941-es statisztikai kimutatásban szereplő 773 fős ipolysági zsidó lakosság 15-19 %-

át jelentette. De az egykori vármegye egyéb helyein sem volt magasabb statisztikai mutató. 

A levéltárak iratai sem adnak pontosabb megközelítést. Egy, az ipolysági Zsidó 

Hitközség pecsétjével ellátott adatszolgáltatásra benyújtott 1946-os keltezésű összeírásban 

191 deportált zsidót rögzítettek. A táblázatos kimutatásban megmaradt névjegyzék szerint 

az összeírtak közül 119-en tartózkodtak Ipolyságon.658 

A volt megyeszékhely, Léva zsidóságának visszatérő túlélőiről sem maradt pontos 

számszerű adat. Itt is csak becslésekre hagyatkozhatunk. Kiindulópontot jelenthet egy 1945 

augusztusából megmaradt összeírás.659 Ez 239 nevet tartalmaz, azonban nem volt mind 

lévai. Többen, amennyiben túlélték a koncentrációs táborok halálküszöbét, nem tértek már 

vissza Lévára. 

A visszatérők zsidó mivoltát a felszadulást követően is szemrehányóan jegyezték 

meg az új hivatalnoki – persze ekkor már szlovák nyelvű – apparátus tisztviselői. Az egyik 

túlélő így emlékezett vissza: „Reméltük, hogy minden ott fog folytatódni 

Csehszlovákiában, ahogy 1938-ban abban maradt, amikor bejöttek a magyarok – de nem 

ez történt. A csehek helyett a szlovákok jöttek (akik fizettek a németeknek, hogy minél 

gyorsabban deportálják a szlovák zsidókat). Ezeknek a szlovákoknak nagy része a fasiszta 

Hlinka gárdának voltak a tagjai, és ezek ültek be a hivatalokba. Mikor az új szlovák bírónál 

                                                             
655 Braham, II. köt., 452. o. 
656 Az 1945. január 20-i fegyverszüneti egyezmény tartalmazta. 
657 Örökmécses, 81. o. 
658 ŠA Levice, f. Obvodný úrad MNV Šahy, Adm., 6. dob., 3802/1946. sz. 
659 ŠA Levice, f. MSK v Leviciach, adm., 1948/1945. sz. 
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voltam valami hivatalos ügyben, azt mondta a szemembe, hogy ő még sehol sem olvasta, 

hogy megszűnt a zsidótörvény. Persze voltak rendes emberek is köztük, de nagy része 

ilyen volt, mint ez a Beňo nevezetű bíró.”660 

A vészkorszak hazatérő túlélői egykori tulajdonukba sem térhettek vissza. 

Általános kép volt, hogy házaikban idegenek élték. Egyéb ingóságaikon pedig sokan 

osztoztak, vagy egyszerűen csak tönkretették. 

Az Ipolyságra visszatérők 1945. április 23-án „Zsidó Komitét” alakítottak. A 

járáshoz címzett levelükben a komité feladatait és céljait ekképp összegezték: „A volt 

zsidó hitközségek deportálásból és munkaszolgálatból eddig visszatért tagjai a mai napon 

megalakították a Zsidó Komitét, amely hivatva van az összes zsidó ügyek intézésére, 

hatóságok előtti képviseletére, a visszatérő deportáltak és munkaszolgálatosok 

elhelyezésére és támogatására, élelmezésére, a zsidóktól eltulajdonított ingó javak 

visszaszerzésére, és a haza nem tért deportáltak és munkaszolgálatosok javainak 

kezelésére.”661 A Zsidó Komité megválasztott tagjai voltak: Ehrenreich Viktor, Schmidl 

Manó, dr. Ertler Oszkár, Fliegelmann Ferenc, dr. Víg Sándor662 és Kárpáti Sándor. 

A Zsidó Komité 1945. június 6-án kelt szlovák nyelvű iratában a városi 

közigazgatási bizottságnak írva számolt be a hazatért zsidó lakosok áldatlan és 

nyomorúságos helyzetéről.663 Kérték a hatóságot, hogy bútoraikat és a háztartáshoz 

szükséges kellékeiket, amelyek a város kaszárnyájában, gazdasági iskolájában, 

gimnáziumában és más nyilvános épületeiben voltak elhelyezve, átvehessék, jogos 

tulajdonosaiknak visszajuttathassák. Keserűen adtak hangot elégedetlenségüknek, hogy a 

település vezetősége részéről erre semmi hajlandóságot nem tapasztaltak. A visszatérő 

deportáltaknak „A település részéről nem ajánlottak fel mindezidáig semmi támogatást 

vagy segítséget, holott ezek a fasiszta rezsim által büntetlenül deportált és koncentrációs 

táborokban kisemmizett szerencsétlenek testileg és lelkileg teljesen megtörve térnek 

haza.”664 („Zo strany obce nebola im doteraz ponuknutá žiadna podpora ani pomoc, hoci 

                                                             
660 Örökmécses. A visszaemlékező Rosenberg Ezra (Pista), készült 1993 augusztusában. 
661 ŠA Levice, f. Obvodný úrad MNV Šahy, adm., 1. dob., 51/1945. sz. Kézzel írott levél. 
662 Dr. Víg Sándor munkaszolgálatosként teljesített szolgálatot a 107/21. sz. munkásszázadban. A 

háborút követően életének nagy részét Izraelben élte le. Átélt tapasztalatait és megpróbáltatásait 
memoárjában hagyta az utókorra, melyet halála után családja a washingtoni United States 
Holocaust Memorial Museumnak ajándékozott. Dr. Víg Sándor Ipolynagyfalun született. 
Köszönetemet tolmácsolom dr. Katona Ferenc úrnak, a washingtoni USHMM levéltárosának, 
hogy figyelmemet ezen anyagra felhívta. 

663 ŠA Levice, f. Obvodný úrad MNV Šahy, Adm., 1. dob., 307/1945. sz. 
664 A szlovák részek fordítása tőlem. 
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títo nešťastníci nevinne deportovaní fašistickým režimom a ničení v koncentračných 

táboroch, takže vracajú sa telesne i duševne úplne zničení.”) 

A levél írói kitértek arra is, hogy bár ilyen hanyagul járnak el a hazatérőkkel 

szemben, mégse felejtsék el: „Ezek az emberek régi lakosai Ipolyság városának, 

kötelességeiket mindig becsületesen teljesítették, ezért megérdemelnék Ipolyság város 

segítségét szerény háztartásaik újraalapításánál.” („Títo ľudia sú dávnými obyvateľmi 

mesta Šahy, svoje povinnosti vždy poctive konali, preto zaslúžili by si pomoc od mesta 

Šahy k založeniu ich skromnej domácnosti.”) 

A kialakult helyzet megoldatlanságát mutatta még ősszel is a Repatriációs Központ 

október 9-én kelt levele, melyet a helyi nemzeti bizottságnak (národný výbor) címeztek.665 

Ebben világos formában adják az illetékesek tudtára, hogy tovább már nem tudják tétlenül 

szemlélni, hogy az Ipolyságon működő hivatalok nem viseltetnek olyan megértéssel a 

repatriáltakkal szemben, mint ahogy a kormány intenciói alapján erre igényük volna. 

Ugyanis a hazatérőket senki sem várta itthon. A helyi nemzeti bizottságnak pedig feladata, 

hogy segítsen ezeknek az embereknek az élelmet és a szükséges ruházati kellékeket 

beszerezni. 

Ez a segítség még váratott magára. A borzalmakkal és halálfélemmel hazatért 

túlélők az addigi kirekesztettségből idegen képére változtak. 

A háború és zsidóüldözés eredménye több százezer ártatlan magyar (és a 

koncentrációs táborokban elpusztult más nemzetiségű) zsidó megsemmisítése és a 

korábban virágzó zsidó közösség életének mesterséges felszámolása lett. A személyes 

tragédiákon túl egész családok utolsó végállomása is itt volt. 

Sokakban a csend és hiány érzete hatalmasodott el. Megválaszolásra váró kérdések 

halmaza és a személyesen átélt borzalmak riogató árnyai maradtak hátra. A kitárulkozó 

kép pedig valóban ilyen volt. „Családapák egyedül, gyermekek hozzátartozók nélkül. [...] 

Akik visszatértünk, nem tudjuk kiheverni az elszenvedetteket.”666 

Napjainkban a volt Bars és Hont vármegye legnépesebb települése a járási 

székhelyként működő Léva város. Sem ott, sem máshol (Ipolyság, Verebély, mint két volt 

járási székhelyen, Szob ismét Magyarországhoz került) nem működik hivatalosan jegyzett 

zsidó hitközség. Temetőik azonban tanúskodnak és őrködnek az egykor népes zsidó 

közösségek emléke fölött. Ugyanakkor sajnálatos tény, hogy ez a csendes emlékezés nem 

mindig háborítatlan. 1993 nyarán, negyvenkilenc évvel a koncentrációs táborok után több 

mint száz sírkövet döntöttek le Ipolyság zsidó temetőjében.667 
 

                                                             
665 ŠA Levice, f. Obvodný úrad MNV Šahy, Adm., 1. dob., 2561/1945. sz. 
666 Örökmécses, 81. o. 
667 Új Szó, 1993. július 9. 
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Utószó 

 

Egy közösség életét a benne élők szerepvállalása, áldozatos munkája teszi mindig 

színesebbé és élhetőbbé. A kifejtett állhatatos munka előbb-utóbb meghozza gyümölcsét, 

és gazdagítja a többiek életét is. Talán e sorokat tekinthetjük befejezésül érvényesnek az itt 

bemutatott Bars és Hont megyei zsidóság történetének bemutatására tett kísérlet kivilágló 

mondandójának. 

A külön fejlődési utakon járt – de mégis egymás szomszédságában élő – vármegyei 

zsidók letelepedése előtt gátat állító felsőbb földi hatalmasságok, megértve az idők szavát, 

lassan lebontják a megtelepedésük útjában tornyosuló akadályokat. Magukra találás után 

lassú, majd az idővel és lehetőségekkel felgyorsuló fejlődés útját bejárva létrehozzák és 

kialakítják saját boldogulásuk feltételeit. Útközben csinosítják és gyökereikből, 

kultúrájukból adódóan más hangulattal járulnak környezetük gazdagításához. 

A kiinduló állami keretek megváltozása után közel két évtizedet élnek és szereznek 

tapasztalatokat más nyelvi és politikai berendezkedésű közegben. Alkalmazkodva az új 

feltételekhez tovább folytatják fejlődésük irányvonalát, mígnem a megváltozott 

nemzetközi politikai mozgástér szereplői újból visszajuttatják őket abba a keretbe, ahonnan 

egykor indultak, a magyar állam testébe. A talaj lábuk alatt nem változott, de az 

államhatárok igen. 

Régi-új hazájuk megváltozott hozzáállással törvényi szinten kirekesztette őket az 

élet minden területéről. Végül a magyar nagypolitika irányítóinak parancsára, aminek 

végrehajtási vezényszavai végigfutottak a közigazgatás legalsóbb szintjéig, puszta életüket 

marhavagonokba zárva, távol szülőföldjüktől a lét utolsó megpróbáltatásába küldték őket. 

A Bars és Hont vármegyéből haláltáborokba szállított zsidók nagy többségét elpusztították, 

a visszatérők szülőföldjükről sok esetben inkább külföldre távoztak. 

A jelenben – több évtizeddel a történtek után – kevesek emlékeznek egykori 

ittlétükre. Jó esetben a felújított vagy le nem rombolt épületeik és temetőik emlékeztetik az 

utókort az egykoron itt élt zsidóságra. 

Tisztelet és főhajtás minden ártatlanul elhurcolt és meggyilkolt Bars és Hont 

vármegyei (és magyarországi) zsidó emlékének. 
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