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Témaválasztás és célkitűzés 

 

A magyarországi holokausztkutatás a rendszerváltozást követő években nyert 

lendületet. Az addig megközelíthetetlen levéltári források legnagyobb része kutathatóvá 

vált. Mégis az első és napjainkig alapmunkának számító, a magyar holokauszt egészét 

felölelő történészi munka az Egyesült Államokban élő Randolph L. Braham professzor 

tollából született, aki külföldi levéltárakban végzett alapkutatásaira támaszkodva mutatott 

példát a szakterület képviselőinek. A példaadás mellett munkája eredményei – a 

kutathatóvá vált magyarországi és más szomszédos országok levéltárai megnyílásának 

köszönhetően – és következtetései egyben lehetőséget kínálnak megállapításai 

alátámasztására, kiegészítésére, de akár korrigálására is. 

Ugyanez érvényes az 1938 és 1945 eleje között területileg megnagyobbodott 

Magyarországhoz visszacsatolt területek zsidóságának szemszögéből történő vizsgálódásra 

is. A jelenkori magyar holokausztkutatás leginkább a trianoni Magyarországot foglalja 

magába. Igaz, a visszacsatolt területeken kialakított törvényhatóságok levéltári iratai nem 

egy esetben nem magyarországi levéltárba kerültek. Egyrészt ez magyarázhatja, hogy 

magyarországi szaktörténészek nem mutattak nagyobb érdeklődést a tárgyalt területek 

iránt, másrészt a szlovák ajkú szakemberek nyelvi nehézségekbe ütközhetnek az anyagok 

vizsgálata során, hisz azok magyar nyelven íródtak. 

Értekezésem központi szempontja az első bécsi döntés (1938. november 2.) 

meghozatalával Magyarországnak juttatott északi – felvidéki1 – területek zsidóságára 

tekint. Azt szűkítve az újonnan létesített Bars és Hont közigazgatásilag egyelőre egyesített 

vármegyék zsidóságának történetére. Bár ezeken a területeken is jelentek és jelennek meg 

adott helyi közösségeket érintő feldolgozások, amelyek az egykoron ott élt zsidók múltját, 

sorsát bemutatják, azonban színvonalukban különböznek, és levéltári mélyfúrásokba nem – 

vagy csak ritkán – bocsátkoznak szerzőik. Esetleg levéltári kutatásaik során nem tekintik 

végig a vonatkozó irategyüttesek egészét, hanem abból szemezgetve válogatják össze 

közlésük támpontjait.2 Mégis a lelkes helytörténészek elvitathatatlan érdeme, hogy 

bizonyos esetekben az enyészettől mentenek meg írott vagy fényképek formájában 

                                                
 1 A „felvidéki” kifejezés használata nem feltétlenül fedi a történelemben földrajzi kiterjedéssel 
körülhatárolható egységet. Azonban munkám során nem hagytam el én sem a megjelölés alkalmazását, mert 
a tárgyalt időszakban szintén használatos megjelölés, és utalásként alkalmazták. 
 2 Szemléltetés gyanánt néhány, az első bécsi döntés során visszakerült, de ma ismét a Szlovák 
Köztársasághoz tartozó település zsidóságáról megjelent munka: Zubčeková Helena – Polka Pavel: Köztünk 
éltek. A zselízi, garammikolai és szodói zsidók története 1945-ig. Peter Braun – ZISK, 2009.; Varga László: 
Velünk éltek. A nagymegyeri zsidóság története. Komáromi Zsidó Hitközség, 2010. 
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összegyűjtött megismételhetetlen dokumentumokat. 

Így eddig senki nem kísérelte meg az első bécsi döntés keretében visszakerült és ott 

kialakított valamely vármegye zsidóinak történetét, a velük szemben végrehajtott 

intézkedések eseményeit és eseteit összefoglalni. 

Az e területeken élt, majd a koncentrációs táborokat vagy munkaszolgálatot túlélt 

zsidók 1945-ben állami hivataloknál tett intézkedései már a visszarendeződött 

államhatárok régi-új hivatalnokaival zajlott. Mégsem állítható, hogy egymás 

szomszédságában élve mélyebb ismereteink lennének a szomszédos államban zajlott 

zsidóellenes intézkedésekről. A két – magyar és szlovák – állam szélesebb társadalmi 

rétegei között kölcsönös és intenzív ismeretcsere nem jött létre az egymás zsidóságát ért 

történések bemutatásával kapcsolatban. Negatív ítéletekre mégis akad példa a szlovák 

oldalon (és talán magyar oldalon is), vagyis a korban visszacsatolt felvidéki területeken a 

magyar holokauszt és a politikai berendezkedés, vezetés megítélésének kérdésére sommás 

és minden árnyalatot nélkülöző ítéletek fogalmazódnak meg. Holott a másik fél kutatási 

eredményei szinte ismeretlenek; szakmunkák fordítására példa pedig nincs. Pozitív 

elmozdulás ritkán tapasztalható, de szerencsére mégis van.3 

Értekezésem Bars és Hont vármegye zsidósága 1938–1944 (1945) közötti 

történetének levéltári feltárásán túl mindenekelőtt megkísérli bemutatni a megyei zsidóság 

és a többségi társadalom – mint befogadó közeg – kölcsönhatásait, konfliktusait. 

Nyomaiban azt is bemutatva, hogy a visszakerült terület zsidósága magán viselte a 

magyarországi zsidótörvények hatályán túlmenően az első Csehszlovák Köztársaságban 

töltött évek kritikáját, melyben a céltáblát elsősorban viselkedésük, alkalmazkodásuk 

értékelése alkotta. 

Továbbá érzékeltetni kívántam, hogy a magyar kollektív emlékezetbe mélyen 

beágyazódott nézet szerint, amely kimondottan csak a megszállókra, valamint a nyilasokra 

hárítaná, hárítja leginkább a magyar zsidósággal szemben elkövetett borzalmak 

felelősségét, mégsem működhetett helyi, vármegyei irányító bürokratikus apparátus nélkül. 

Hiszen a magyarországi zsidók ellen folytatott szisztematikus leépítési munkálatok nem 

1944-ben kezdődtek. 1944 tavaszától a munkájában nem akadályoztatott törvényhatósági 

gépezet rendeleteket maradéktalanul végrehajtó magatartása nagyban hozzájárult a 

                                                
 3 Fiatal magyar és szlovák történészek Magyarországon vagy Szlovákiában nemzetközi konferenciák 
alkalmával megjelennek, és beszámolnak kutatásaik eredményeiről. Ilyen konferencia szerkesztett előadásait 
tartalmazza a 2008. április 21. és 23. között Pozsonyban zajlott fiatal történészek tanácskozásáról megjelent 
kiadvány, ahol Magyarországról is volt előadó. Perzekúcie na Slovensku v rokoch 1938–1945. Slovenská 
republika 1939–1945 očami mladých historikov VII. Zostavil Peter Sokolovič. Ústav pamäti národa, 
Bratislava, 2008. 
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rekordsebességű magyarországi deportálások véghezviteléhez. A vármegyén belül 

kibontakozott esetek feltárása és ismertetése közelebb vihet a magyar felelősséggel 

kapcsolatos kép árnyalásához. 

A kutatott vármegye fennmaradt levéltári anyaga mindezidáig nem volt ismert a 

hokokausztkutatók előtt. Így például az előkerült statisztikai adatok is jelentősen 

gazdagíthatják az általános, de akár országos szintű kutatások eredményeit, ezáltal az 

eddigi ismeretek kritikáját, továbbgondolását hozva magával. Helyenként közelebb vihet 

az alapkérdések megválaszolásához, amelyekben még nem alakult ki egységes álláspont. 

Legyen szó többek között a magyar hatóságok szerepéről, a társadalom egyes rétegeinek 

felelősségéről, szerepvállalásáról, vagy maguknak a zsidóknak magatartásáról, 

lehetőségeiről. 

Bars és Hont vármegye területén ma két ország – Magyarország és Szlovákia –, 

Szlovákián belül két járás osztozik. Az ott élt zsidóság egybeni történetéről semmiféle 

kiadványban nem emlékeztek meg. Egyedül a nemrégiben megjelentetett Léva város 

monográfiájában szerepel hosszabb lélegzetvételű, a város zsidóságának múltját a 

kezdetektől bemutató összefoglaló.4 

Emlékek szintjén mindössze megőrződött épületeik, temetőik hordozzák a múlt és 

egykori jelenlétük történetét. 

 

Az értekezés forrásai 

 

Értekezésem túlnyomórészt levéltári alapkutatáson nyugszik. Ennek hiányában a 

témában megjelölt Bars és Hont k. e. e. vármegye zsidóságának története az adott 

időhatárok között megírhatatlan munka lett volna. Sem forráskiadvány, sem elmélyült 

tudományos munka nem született erről a közigazgatási egységről. 

Bars és Hont vármegye levéltári iratai 1938 decemberétől (helyenként 

novembertől) 1944 decemberéig szlovák állami levéltárakban őrződtek meg. Az 

iratfolyóméterben kifejezett terjedelme miatt törzsanyagnak minősülő archívumi anyag a 

Nyitrai Állami Levéltárban (székhelye Nyitraivánka – Ivánka pri Nitre) került 

elhelyezésre. További vonatkozó levéltári irategyüttesek a Lévai Állami Levéltárban és a 

Nyitrai Állami Levéltárban (székhelye Nyitra) találhatóak. Ezen túl a Magyar Zsidó 

Múzeum és Levéltár őriz hasznosítható levéltári forrásokat, tehát ezeket szintén haszonnal 
                                                
 4 Levice. Monografia mesta. Pre mesto Levice vydalo Štúdio HARMONY, s. r. o., Banská Bystrica           
v edícii GENIUS LOCI, 2010. 
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forgattam. A források feltérképezésében, figyelmem felhívásában és a dokumentumok 

olykor kézhez vételében nagy segítségemre volt a washingtoni Holocaust Memorial 

Museum levéltárosa is. 

A legnagyobb forráscsoportot a nyitrai állami levéltárban – Štátny archív Ivánka pri 

Nitre – található megyei közigazgatás 1938–1945 között keletkezett iratai jelentik. 

Kutatását lassította az a tény, hogy feldogozatlan és rendezetlen irategyüttesekről van/volt 

szó. Ugyanakkor szólnom kell arról, hogy néhány éve megindult és azóta befejezést nyert a 

főispáni anyagok szakszerű feldolgozása a hozzá írott levéltári segédlettel együtt; az 

alispáni anyag rendezése lassú ütemben ugyancsak kezdetét vette, és napjainkban is tart. 

Az alispáni iratok rendezetlenségük ellenére nagy hányadában megőrizték a vármegyei 

zsidóságot érintő jelentősebb intézkedések iratait. A rendezetlen fasciculusok 

hivatkozásánál a levéltár alkalmazta ideiglenes megjelölésen túl – ahol erre mód nyílt – 

feltüntettem a benne található első és utolsó iktató számát. 

A vármegye egyes járásainak közigazgatási anyagaival mostohán bánt a történelem 

kereke. Az Ipolysági járás főszolgabírói anyagai teljes terjedelmükben megsemmisültek. 

Ugyanez történt Ipolyság nagyközség vezetőségének hivatali irataival. A vármegyét alkotó 

szobi főszolgabíró iratai ugyanígy megsemmisültek. A négy járást magába foglaló Bars és 

Hont vármegye Lévai és Verebélyi járásainak levéltári anyagai viszont részben 

fennmaradtak, akárcsak Léva megyei város polgármesteri hivatalának egyes részei. A téma 

szempontjából az utóbbi két főszolgabírói anyag zsidósággal kapcsolatos iratai a 

legértékesebbek, és a polgármesteri hivatal iratai között is jelentős számú felhasználható 

dokumentum fennmaradt. A Lévai és Verebélyi járás főszolgabírói iratai rendezett 

állapotban állnak a kutatók és érdeklődők rendelkezésére. Az 1990-es évek derekán a lévai 

iratanyag egy részét a Yad Vasem rögzítette mikrofilmre. 

A megyei rendvédelmi szervek irataiból ugyancsak minden megsemmisült, más 

állami szervek (például Vitézi Szék) iratai pedig elszórtan és keverten bukkantak elő az 

alispán levéltári anyagából. A zsidó hitközségkerület iratait sem kímélte a hányattatás, 

adatok csak az 1945-ös évre vonatkozóan maradtak a visszatérő zsidóság 

újjászerveződésével kapcsolatosan. 

További alapvető forrásanyagot szolgáltattak a sajtótermékek híradásai, 

mindenekelőtt a Bars és Hont megyében megjelenő hetilap anyagai. De más sajtótermékek 

vonatkozó cikkeit is beépítettem munkámba. 

Korabeli írott anyagok – évkönyv, napló, de akár zsidóktól fennmaradt levelezés – 

szintén hasznosított források lettek. Valamint a történtek után évtizedekkel később 
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keletkezett visszaemlékezések vagy a korábbi tanúságtételek (például a Deportáltakat 

Gondozó Országos Bizottság jegyzőkönyvei) is. A visszaemlékezések kellő 

forráskritikával beépíthető komponenst alkottak munka során. 

A kor és a történések pontosabb és élethűbb megértéshez és megközelítéséhez 

támpontot nyújtottak azok a túlélő deportáltak, akik idős korukat élik a volt vármegye 

egyes településein. Ezzel páratlan lehetőséget adtak a sajátos – mikrotörténelmi – 

megközelítés megvalósítására. Az események újraidézésben és felépítésében, átélt 

emlékeiket más forrásokkal kiegészítve, összehasonlítva bizonyultak alkalmazhatónak. 

Az egész értekezés gerince primer levéltári források irányvonalán készült. 

Leginkább a vármegye helyi jellegzetességei kerültek kidomborításra, mert földrajzi 

elhelyezkedéséből – határmegye – adódóan például figyelemmel kísérhető volt a zsidóság 

szökése és csempészése az egész vázolt korszakban. 

Munkám során a holokauszt és vészkorszak kifejezéseket egyformán használtam. A 

magyar szóhasználat talán kifejezőbb a téma szempontjából, azonban a görög szóhasználat 

sem eredményez zavart a szakirodalom értelmezésében. 

 

Az értekezés gondolatmenete, szerkezete, eredménye 

 

Értekezésem során átfogó jelleggel kíséreltem meg bemutatni a frissen visszacsatolt 

első bécsi döntés által Magyarországnak juttatott területen kialakított Bars és Hont 

törvényhatóság kialakítását, integrálódását az új államtestbe, és a területén élő zsidóság 

ellen tett intézkedések megvalósítását, kivitelezését. 

Elfogadva a tényt, hogy a két megyéből összevont új közigazgatási egység korábbi 

évtizedeiről nem jelent meg semmiféle szintézis vagy tanulmány, amely a zsidók 

megtelepedésétől kezdve a tárgyalt időszakig behatóan bemutatná külön Bars és külön 

Hont vármegye ezirányú történetét, mégis az elérhető források és információk legszélesebb 

körű összegyűjtésére törekedtem. Ezáltal vázlatosan érzékeltettem az értekezés első 

fejezetében a két vármegye 19. századi zsidóságának szempontjából megvalósult fejlődés 

néhány mozzanatát; terjedelmében mindenekelőtt a két vármegye központi székhelyének 

alakulására koncentrálva. Kezdve megtelepedésük akadályaitól az első világháborúban 

betöltött szerepvállalásukig. A korszak végére mindkét megyeszékhely létszámában erős és 

sokrétű tevékenységet kifejtő zsidó közösséggel rendelkezett. 

Az első világháborút követően létrehozott első Csehszlovák Köztársaság 
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államtestéhez csatolt vármegyék életének további alakulásáról, illetve a masaryki 

csehszlovák demokrácia útjáról, abban a zsidóságot érintő kérdésekről szól a második 

fejezet. Érintve a népszámlálások során a nemzetiségek arányát változtatni kívánó állami 

gyakorlat megvalósítását, majd ennek a zsidóságot érintő, magatartásuk értékelésében a 

korban ezt negatívumnak minősítő hatását. 

Az értekezés központi témájának tárgyalását a harmadik fejezet indítja. Ebben 

röviden bemutatásra kerül az első bécsi döntés meghozataláig vezető út, külön említve a 

komáromi tárgyalások epizódját, melynek eredménye-eredménytelensége ellenére Ipolyság 

a kéthatalmi egyezmény aláírását megelőzve szimbolikus jelleggel visszatért a magyar 

állam testébe. A kialakított rövid idejű katonai közigazgatás érintése után betekintést adok 

az új vármegye életébe. Egyben a visszaszerzett területeken élő zsidóságnak több 

szempontú értékelésére fektetek hangsúlyt, boncolgatva a csehszlovák államban betöltött 

viselkedésükről, identitásukról, a magyarsághoz való kötődésükről kialakított 

véleményeket. Vagyis az új területek zsidóinak és nem zsidóinak, valamint a trianoni 

magyarországi zsidók és trianoni magyarországi nem zsidók értékeléseit. 

A negyedik fejezet rövid áttekintése a korban meghozott zsidótörvényeknek, és 

azoknak a visszacsatolt Felvidék zsidóságára vonatkozó érintkezési pontjai. Ha 

érintőlegesen is, de a korszak törvényhozói – akár miniszteri indoklás vagy felszólalás 

szintjén – felemlítették és kitértek az új területeken élő zsidóknak a hazai (trianoni 

magyarországi) zsidóság létszámbeli és egyéb mutatóira tett hatására. 

Az ötödik fejezet a nyitánya a vármegyei zsidóság törvényi és rendeleti szintű 

morzsolását indító, és az azt kivitelező központi résznek. Nézőpontok és egyéni történetek 

vizsgálatán keresztül az egyre koncentráltabb zsidóellenes valóság leírása. Kezdőpontja a 

második zsidótörvény elfogadását követő légkör, a törvény zsidó kisegzisztenciákra 

gyakorolt hatásának bemutatása. Ugyanígy érzékeltetni kívántam, hogy általános 

rendelkezés esetén, akár vármegyei szinten is, a zsidóellenes és kirekesztő tartalom 

szervesen megjelent a (bármely szinten dolgozó) döntéshozók cselekedeteiben. 

Ennek a folyamatnak a része, de külön fejezetben tárgyalt aspektusa, a földbirtok-

politikai intézkedések végrehajtása a vármegye területén. A megtizedelődött levéltári 

anyagok azonban betekintést adnak a véghezvitt előírások egyes rekonstrukciójába, mégha 

olykor töredékesen is. Bars és Hont vármegye zsidóinak statisztikai összlétszáma nem 

mondható kiemelkedően magasnak, mégis földjeik, bérleményeik ugyanazon elbírálásban 

részesültek. Azok hasznosítása követte az országos rendelkezések utasításait. 

Bars és Hont vármegye északi közigazgatási határa egyidejűleg államhatárt képzett 
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a Szlovák Állammal. A két ország belpolitikai és a zsidókérdés megoldásában 

megvalósított politikájának változásai függvényében a zsidók szökése, csempészése 

mindvégig a korszak jellemzője maradt. A zsidók szökése és csempészése, a tetten ért 

elkövetőkkel – legyen szó zsidó vagy más felekezetű személyekkel – szemben alkalmazott 

bánásmód alkotja munkám hetedik fejezetének tartalmi lényegét. 

A nyolcadik fejezetben kezdem tárgyalni Magyarország német megszállása utáni 

hónapok vármegyei történéseit, kezdve az 1944 márciusa végétől, áprilisától induló rendeletek 

végrehajtásával. Erre az időszakra felerősödött a vármegye hetilapjának zsidóellenes, a 

hangulatot koncentráltan szennyező hangvétele is. A kilencedik, a zsidóság egy részének 

fizikai megsemmisítését eredményező politika utolsó fejezetében, ha töredékesen is, 

„megszólaltatom” a zsidó kisembert. Korhű szavaiból kiviláglik, hogy a hozzá jutott 

információk valóságérzetét – minden addig végrehajtott ellehetetlenítő intézkedés ellenére – 

sem irányította a rövidesen bekövetkezett események feltételezésére, a deportálásra. 

A tizedik és tizenegyedik fejezetben feltárul a három vármegyei gettó felállításának 

keletkezéstörténete, a falakon túli valóság ábrázolása. Bemutatom a gettóban 

mesterségesen – tehát a vármegye vezetőinek utasításai alapján – kialakított élet jellemzőit. 

A tizenkettedik fejezetben, szorosan kapcsolódva a zsidók elkülönítettségben töltött 

idejéhez is, a rapid ütemben megindult, majd deportálásuk után folytatott ingó és ingatlan 

vagyonuk kínálta lehetőségek, valamint a meglévő hiányok pótlását ebből a vagyonból 

megvalósítani kívánó vármegyei helyzetet érzékeltetem. Egyének, állami hatóságok, 

intézmények, társadalmi szervezetek írta kérvények példáin kívánom illusztrálni és 

bizonyítani, hogy a rendeletek megyei végrehajtóin kívül milyen széles spektrumú 

megmozdulás, „kisajátítási vágy” fokozódott fel egyes társadalmi rétegekben. Ez igazolja 

azt a korai kutatói megállapítást, miszerint a civil társadalom széles körű együttműködése, 

illetve közömbössége elengedhetetlen kelléke volt a magyarországi zsidóság 

deportálásának megvalósításához. 

Értekezésem tizenharmadik fejezete a gettókból a vagonírozásig bezáruló, a magyar 

állam területét elhagyó szerelvényekig követi a megyei zsidók útját. Ebben a fejezetben a 

szakirodalomban5 a Bars és Hont vármegye zsidóságának deportjáltjaira adott becsléseket 

kíséreltem meg pontosítani levéltári adatok segítségével. Ezzel kerülve közelebb a 

valóságos adat felderítésének meghatározásához. 

Célom a jogfosztástól a deportálásig vezető folyamat megrajzolása egy egészében 
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máig kutatatlan vármegyén belül. Különös hangsúlyt fektettem a gettósítási művelet 

bemutatására, annak szervezési, tartalmi összetevőire, egészen a folyamat alsóbb szintű 

közigazgatási egységeknél lecsapódó végkifejletéig. Egyes korabeli, törvényileg, 

rendeletileg szabályozott történésekről a forrásanyag hiányossága miatt csak érintőlegesen 

szóltam (így például a munkaszolgálatra vonatkozó rész ismertetésénél.) 

Értekezésem utolsó, tizennegyedik fejezete, a koncentrációs táborokat túlélt és 

egykori lakóhelyükre, településükre visszatérők helyzetét ábrázolja, de már az 1938 előtti 

államhatárok visszarendezett régi-új állami felügyelete alatt. A visszatérők nem részesültek 

különösebb fogadtatásban. Házaikban új lakók éltek, és elkobzott, de még meglévő 

ingóságaikat sem szerezhették vissza könnyűszerrel. 

Az első bécsi döntéssel visszakapott és a korszakban a felvidéki, Felvidék 

megjelöléssel használt területrész visszacsatolt területi státusa, annak érzékeltetése az 

egész időszakban megmaradt. Ugyanakkor a rövid idő alatt integrált területeket gyorsan 

bekapcsolták a magyar mindennapok valóságába. Bars és Hont vármegye magyaságra és 

zsidóságra osztott képlete ezen túlmenően rendelkezett jelentős szlovák lakossággal is, ami 

tovább szélesítette a területén élők interetnikus viszonyait. 

A magyar döntéshozók az e területeken élő zsidókat leginkább nyűgnek értékelték, 

mivel létszámukkal máris felduzzasztották az amúgy sem kis létszámú trianoni 

magyarországi zsidóság arányát. A velük szemben végrehajtott kirekesztés viszont 

megfelelt, és ugyanazt az utat tette meg, mint az „anyaországi” törvényhatóságok 

zsidóságával szemben alkalmazott. Mégis sajátos formaként kezelhető, hogy a csehszlovák 

államban töltött évekre vonatkoztatva a zsidóknak tulajdonított magyarellenes viselkedés, 

magatartás bélyege kiszélesített támadófelületet eredményezhetett, sőt sok esetben 

eredményezett. Ugyanakkor a csehszlovák bélyeg alkalmazása könnyíthette a nemzsidó 

lakosság szűrését is. A zsidótörvények és rendelkezések megyei végrehajtói minden 

tekintetben pontosan elvégezték a kiszabott feladatokat. 

A történések bemutatásával megjelenik a vidéki közigazgatás mechanizmusa. A 

szerkezeten belül pedig a mechanizmuson keresztül helyzeti előnyt kovácsolni, vagyis a 

rövid időn belül jelentős anyagi gyarapodást elérni kívánók rétege. A lappangó, majd 

felszínre kerülő és gyors eredményt várók attitűdjének nyomon követését is beépítettem 

munkámba. A zsidókkal szembeni növekvő feszültségben az apró mozzanatok figyelése az 

élet tartozéka lett. Ebben sajátos keresztellenőrzés alakult ki, ami a lakosság kiélezett 

csoportjai és a megye, járások vezetői, hivatalnokai között zajlott. 

A döntések és végrehajtásuk mögött minden szinten cselekvő emberek álltak. 
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Voltak, akik pusztán hivatali munkájukat végezték, és voltak, akik zsidóellenes 

meggyőződésből láttak feladataik teljesítéséhez. 


