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Výber témy a cieľ práce 

 

Hlbší vývoj v skúmaní historickej témy holokaustu v Maďarsku sa v Maďarsku 

začalo po nežnej revolúcii. Veľká časť archívnych dokumentov bola dovtedy zákonom 

nedotknuteľné. Predsa prvú – a doteraz základnú prácu – v tematike holokaustu                       

v Maďarsku napísal historik žijúci v Spojených štátoch amerických, profesor Randolph L. 

Braham. Profesor Braham vo svojich vedeckých prieskumoch pokračoval v zahraničných 

archívoch a svojím vysoko hodnotným dielom do dnešného dňa môže učiť mladých aj 

starších historikov, ba aj širšiu verejnosť. Po roku 1989 vďaka tomu, že sa otvárali dovtedy 

zakázané archívne fondy, všetky zistenia amerického profesora môžu historici buď 

podložiť dôkazmi, alebo práve naopak: vyvrátiť jeho zistenia. 

Dejiny židovstva a holokaustu na okupovanom južnom Slovensku (1938 – 1944) 

tiež doteraz neboli skúmané ako celok. Pravdupovediac sú rôzne výtlačky, ktoré sa 

zaoberajú lokálnymi dejinami – napríklad monografie obcí alebo miest –, kde sa tematika 

holokaustu objaví, ale autori len v krátkosti, niekoľkými vetami píšu o udalostiach. Hoci sa 

najväčšia časť archívnych dokumentov tohto obdobia nachádza práve v archívoch 

Slovenskej republiky. Tento fakt môže byť odpoveďou, že maďarskí historici doposiaľ 

neskúmali tieto materiály. Na druhej strane slovenskí historici bez ovládania maďarského 

jazyka by nerozumeli týmto archívnym spisom, lebo sú napísané po maďarsky. To 

znamená, že do dnešného dňa ani jeden historik nenapísal dejiny židov v jednej celej župe 

na uvedených zemepisných častiach dnešného Slovenska. 

V strede mojej dizertačnej práce stojí história židov a holokaustu v Tekovsko-

hontianskej župe medzi rokmi 1938 – 1944 (1945). Táto zemepisná časť vtedajšieho 

Slovenského štátu bola pričlenená Viedenskou arbitrážou k Maďarsku. Po Viedenskej 

arbitráži 2. novembra 1938 Maďarsko dostalo od severného suseda 11 927 km² teritória. 

Na týchto nových častiach podľa maďarskej štátnej správy vytvorili župy a v každej župe 

niekoľko okresov. Na čele župy stál hlavný župan. Jeho zástupcom bol podžupan                  

a v každom okrese riadil každodenný život hlavný slúžny. V Tekovsko-hontianskej župe 

boli štyri okresy: Levický, Šahanský, Szobský (okresné centrum v obci Szob, dnešné 

Maďarsko) a Vrábeľský. 

Židia, ktorí prežili koncentračné tábory, sa vrátili v roku 1945 a znova sa ocitli             

v Československej republike. Archívne materiály sú z týchto rokov napísané už po 

slovensky. 

Hoci vo vtedajších – ako aj v dnešných – časoch Maďarsko a Slovenská republika 
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boli susedné krajiny, nemôžeme jednoznačne tvrdiť, že by v jednej alebo druhej krajine 

širšia verejnosť poznala tragédiu židov u susedov. Napriek tomu sa vyskytnú výroky, ktoré 

negatívne (ale predovšetkým stručne) skúsia posúdiť dané udalosti. Podľa môjho názoru 

najlepšie by bolo čo intenzívnejšie sa zaoberať vedeckými prácami napísanými v jednom 

alebo druhom štáte a prekladať ich do jazyka susedov. Našťastie už existujú aj pozitívne 

vedecké výsledky od mladých odborníkov.1 

V mojej práci som sa snažil ilustrovať každodennú životnú situáciu medzi zákonmi 

za židov považovaných ľudí (menšina) a občanov, na ktorých sa (väčšina) tieto zákony 

nevzťahovali. Kde som mal možnosť, tam som sa snažil ilustrovať momenty, kde sa stretli 

dva odlišné politické obzory, v tomto prípade na jednej strane donesené s maďarskou 

okupáciou, čiže maďarské protižidovské opatrenia, a na druhej strane politický obzor 

existujúci v prvej Československej republike. 

Moja snaha bola, aby som predložil kľúčový moment v rámci jednej župe, že za 

deportácie maďarských židov nemôžeme obviňovať iba nemeckých okupantov a/alebo 

prívržencov politickej strany Šípových krížov (Nyilaskeresztes Párt), ale k tejto 

monumentálnej práci sa pripojil celý vtedajší maďarský štát, vlastne celú deportáciu 

maďarských židov realizovali cez maďarskú byrokraciu. To znamená, že aj v prípade 

Tekovsko-hontianskej župy celá župná administratíva a vedenie župy dôsledne a 

pragmaticky vykonala všetky vyššie rozhodnutia a na vlastnom území včas vytvorili 

podmienky na oddelenie židov od väčšiny spoločenstva. 

Doteraz neskúmané archívne dokumenty taktiež obsahujú veľa štatistických údajov, 

ktoré môžu pestrejšie preukázať skutočné ľudské straty spomínanej župy. 

Geografické územie bývalej Tekovsko-hontianskej župy sa v súčasnosti rozdeľuje 

medzi Maďarskom a Slovenskou republikou. Podrobnejší život v niekdajšej župnej celosti 

ohľadom na súvislosti riešenia židovskej otázky počas druhej svetovej vojny zatiaľ nikto 

neskúmal. Jediná vysokokvalitná práca, ktorá sa vytvorila po hlbokým archívnym 

skúmaním, bola monografia mesta Levice, v ktorej život a tragédia židov dostala jednu 

krátku kapitolu.2 

Niekdajší židovskí občania Tekovsko-hontianskej župy tu nechali svoje cintoríny, 

budovy a spomienky v pamäti ostatných obyvateľov. 

                                                
 1 Perzekúcie na Slovensku v rokoch 1938 – 1945. Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých 
historikov. VII. Zostavil Peter Sokolovič, Ústav pamäti národa, Bratislava, 2008. Napríklad v tejto publikácii 
si mladí maďarskí a slovenskí odborníci navzájom predložia výsledky svojich výskumov. 
 2 Levice. Monografia mesta. Pre mesto Levice vydalo Štúdio HARMONY, s. r. o., Banská Bystrica                
v edícii GENIUS LOCI, 2010. 
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Pramene skúmanej témy 

 

Moja dizertačná práca primárne spočíva na archívnych bádaniach. Bez týchto 

základných a neraz časovo náročných prác by moja snaha napísať danú tému bola 

beznádejná. Doteraz v tejto tematike nevyšla ani zbierka archívnych prameňov, ani 

písomná práca zaoberajúca sa Tekovsko-hontianskou župou. 

Väčšina archívnych písomností Tekovsko-hontianskej župy sa nachádza                           

v archívoch Slovenskej republiky. Najviac dokumentov nájdeme v Štátnom archíve v Nitre 

(sídlo: Ivanka pri Nitre), kde je sústredené najväčšie množstvo prameňov v uvedenej téme. 

Ďalšie slovenské archívy sú Štátny archív v Nitre (sídlo: Nitra) a Štátny archív                        

v Leviciach. Archívne spisy nájdeme aj v Maďarsku: v Maďarskom židovskom múzeu               

a archíve v Budapešti (Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár.) Ďalšiu pomocnú ruku som 

dostal z Washingtonu, kde mi pomohli pracovníci múzea Holocaust Memorial Musem. 

Najväčší archívny fond, ako som už uviedol, je v Štátnom archíve v Nitre (so 

sídlom v Ivanke pri Nitre), a to fond XIV.1. Župy v rokoch 1938 – 1945 /1944/ – 

Tekovsko-hontianska župa 1938 – 1945. V tomto fonde sa nachádzajú písomnosti hlavného 

župana, podžupana a ostatných župných úradov. Na začiatku mojich bádateľských prác 

nebol skoro celý fond ešte archivárom spracovaný, takpovediac všetky spisy boli uložené 

do dobových škatúľ. Napriek tomuto faktu aj práca, aj pomoc zo strany archívnych 

pracovníkov bola na vysokej úrovni. Spisy, predovšetkým podžupana, obsahovali 

mimoriadne veľa dobových – doteraz neskúmaných – prameňov, týkajúcich sa židovskej 

otázky počas druhej svetovej vojny v Tekovsko-hontianskej župe. 

Čo sa týka ostatných organizácií verejnej správy – ako spisy hlavných slúžnych 

alebo slúžnych, ako aj notárov na jednotlivých okresných úrovniach – tam už okolnosti 

neboli až také príjemné. Napríklad dokumenty hlavného slúžneho v okrese Šahy sa celkom 

zničili. Podobne úradné spisy mesta Šahy. A naopak: v mimoriadnom množstve sa uchovali 

úradné spisy Levického a Vrábeľského okresu, ako aj agenda magistrátu Levice. Fondy 

levického a vrábeľského hlavného župana sú v spracovanom stave. 

Väčšina spisov župných organizácií – podľa mojich vedomostí – už neexistuje. 

Pri písaní dizertačnej práce som používal aj iné druhy historických materiálov, ako 

ročenky, denníky alebo šťastne nájdenú dobovú korešpondenciu medzi židmi a kresťanmi 

žijúcimi na území Tekovsko-hontianskej župy. 
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Štruktúra a výsledok dizertačnej práce 

 

Počas celej práce som sa snažil vytvoriť a zobraziť Tekovsko-hontiansku župu ako 

jeden celok: prísnym pozorovaním celého procesu vytvárania novej maďarskej verejnej 

správy a integrácie do nového maďarského štátneho útvaru. 

Nakoľko neexistujú žiadne písané vedecké zhrnutia Tekovskej alebo Hontianskej 

župy zaoberajúce sa židmi z predošlých období (19. storočie alebo ešte dávnejšie časy), tak 

som sa snažil stručne, ale predsa výstižne zobraziť dejiny židov, žijúcich na území jednej 

alebo druhej historickej župy v dávnejších časoch. V prvej kapitole som stručne načrtol 

prvý výskyt židov v Tekovskej a Hontianskej župe. Na konci tejto časovej éry, čiže v 19. 

storočí, až po ukončenie prvej svetovej vojny nájdeme v oboch župných sídlach silnú 

židovskú komunitu, ktorá bola vo svojich vnútorných štruktúrach rozdelená, a v rámci 

miestneho obyvateľstva vytvorila vlastné životné znaky. Tieto znaky sa objavili jednak           

v percentuálnom zastúpení židov v miestnom priemysle, jednak v intelektuálnych 

profesiách. Samozrejme židovská komunita nechala svoju pečať aj na architektonickom 

obraze väčších, ale aj menších miest nachádzajúcich na území oboch žúp. 

Po ukončení prvej svetovej vojny sa dovtedy existujúce maďarské kráľovstvo 

rozpadlo. Po podpísaní Trianonskej mierovej zmluvy bývalé Uhorsko definitívne stratilo 

dve tretiny svojho územia. Veľká časť predchádzajúcej Tekovskej aj Hontianskej župy sa 

dostala do teritória vzniknutej prvej Československej republiky. V druhej kapitole sa 

zaoberám medzivojnovou periódou týchto území. 

Centrálnu tému celej práce som začal v tretej kapitole. Východiskovým bodom bola 

tzv. Viedenská arbitráž 2. novembra 1938. Samozrejme som nemohol vynechať z práce 

maďarsko-slovenské rokovania pred Viedenskou arbitrážou, uskutočnené v Komárne, kde 

už autonómne Slovensko pod vedením Jozefa Tisa symbolicky odovzdalo Maďarsku 

územia pri slovensko-maďarských hraniciach. Po okupácii sa už začali vyskytovať 

protižidovské správania, nakoľko maďarským politickým vládnutím na týchto územiach 

boli automaticky platné protižidovské zákony, ako aj všetky uznesenia týkajúce sa židov. 

V štvrtej kapitole som zhrnul v danej dobe schválené protižidovské zákony 

maďarskou vládou. 

V piatej kapitole začínam rozoberať protižidovskú realitu vyjasnenú cez archívne 

spisy. Predovšetkým som skúmal negatívne vplyvy zákonov na malé židovské existencie.          

V tej istej časti sa zaoberám aj odcudzovaním židovských poľnohospodárskych majetkov. 

Keďže Tekovsko-hontianska župa bola hraničnou župou Slovenského štátu,                 
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v siedmej kapitole zmapujem – na základe archívnych prameňov – úteky židovského 

obyvateľstva medzi dvoma krajinami. V skúmanej dobe raz židia so Slovenského štátu 

zbehli do Maďarska (hlavne v roku 1942), ale počas maďarských deportácií sa tento proces 

otočil. 

V ôsmej kapitole sa zaoberám Tekovsko-hontianskou župou po okupácii Maďarska 

nemeckou veľríšou. Počas týchto týždňov sa plynule zmocnil aj protižidovský hlas               

v župných novinách (v týždenníku Bars-Hont.) 

V deviatej kapitole prehovorí v krátkosti žid, žijúci na území župy, ktorý ťažkosti 

bral pokorou, a jasne a otvorene hovorí o krajšej budúcnosti. Z jeho slov – napriek 

všetkým ťažkostiam – sa vôbec nevynorilo tušenie o najtmavšej blízkej budúcnosti. 

V desiatej a jedenástej kapitole som sa snažil čo najpodrobnejšie zobraziť proces 

vytvorenia a zorganizovania župných get. 

V dvanástej kapitole som sa zaoberal intervalom po deportácií židov z celej župy. 

Najviac som sa sústredil na správanie kresťanského obyvateľstva. Nejedným príkladom 

som poukázal na to, ako sa tá väčšina správala voči židovským majetkom. Taktiež na 

spôsob správania nižších a vyšších úradníkov, ak majú možnosť na odcudzovanie majetku, 

ktorý už nikomu nepatrí. 

V trinástej kapitole som sa čo najprecíznejšie snažil objasniť, koľko židov vlastne 

deportovali v júni 1944 z celej Tekovsko-hontianskej župy. 

V poslednej, štrnástej kapitole som sa veľmi stručne pokúsil poukázať na 

skutočnosť, ako sa starali o židov, ktorí sa vrátili z koncentračných táborov. 

 

V celej mojej dizertačnej práci som sa snažil čo najhlbšie preskúmať a interpretovať 

dejiny niekdajších židov žijúcich na území Tekovsko-hontianskej župy počas druhej 

svetovej vojny. Počas týchto temných rokov nevinne zahynuli státisíce a milióny ľudí 

židovského pôvodu.  

V mojej práci v neposlednom rade som chcel preukázať úctu zahynutým židovským 

obyvateľom bývalej Tekovsko-hontianskej župy. 


